sinds 1987

dinsdag 23 augustus 2022

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

Kermis Groesbeek
Op zaterdag 3 september gaat om 15.00 uur de Groesbeekse kermis weer van start.
De kermis duurt tot en met woensdag 7 september. De kermis begint zondag tot
en met woensdag om 13.30 uur en eindigt elke dag om 24.00 uur.
Programma
Zaterdag 15.00 uur
Zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur
Zondag vanaf 12.30 uur
Dinsdag van 14.30 tot 17.00 uur
Dinsdag van 18.30 tot 22.30 uur
Woensdag 7 september 24.00 uur

Officiële opening kermis
Prikkelarme kermis met schminken
Kermisconcert bij de autoscooter
Clown Desalles
Muziekfancyfair op de Dorpsstraat
Einde kermis

Prikkelarme kermis
Zaterdag 3 september is er tussen 15.00 en 18.00 uur de prikkelarme kermis.
Tijdens de prikkelarme kermis staan het geluid en de lichteffecten van de attracties uit. Die gaan na 18.00 uur weer langzaam zodat bezoekers niet ineens worden
‘overvallen’ door een hoop geluid/muziek.
Verkeer
Tijdens de kermis is de Dorpsstraat afgesloten tussen het Dorpsplein en de
Kerkstraat. De afsluiting duurt van zaterdag 3 september 7.00 uur en donderdag 8
september 12.00 uur. Verkeer wordt omgeleid.

Jeu de Ruijter koning in De Horst
De 63-jarige Jeu de Ruijter is opnieuw
koning geworden van schutterij Sint
Hubertus in De Horst. Na 40 schoten
viel de romp van de vogel naar beneden
en mocht De Ruijter zich voor het vierde jaar op rij schutterskoning noemen.
Het was geen spannende strijd dit jaar.
De Ruijter was de enige die zich had
aangemeld voor het koningsschieten.
Toch werd het een gezellige aangelegendheid waarbij leden van schutterijen uit Wyler, Kekerdom en Alverna
aanwezig waren, alsmede leden van het
Kringbestuur Rijk van Nijmegen en
Betuwe.
Van 3 tot 7 september vindt dit jaar de
kermis plaats in de schutterstent bij
café Oomen aan de Reestraat in De
Horst.
Foto: Henk Baron

Traditiegetrouw start de kermis op vrijdagavond 26 augustus als de schutterij
het dorp rondtrekt. Op zaterdag is er
om 16:30 uur een schuttersmis in de
Kekerdomse Kerk en om 20.00 uur
begint de eerste kermis avond met
muziek van coverband Tribute (entree €
10,--). Op zondag zal er na de rondtocht door het dorp (ongeveer 14.00
uur) gestart worden met het prijsschieten en het koningsschot.

Na de installatie van de nieuwe
koning(in) zal het koningsbal geopend
worden met medewerking van DJ Rob
Toonen (start ongeveer 17:00 uur, gratis entree). De matinee op maandag
start om 14:00 uur met muziek van
Perfect showband, DJ Wimpie en “Ons
moeder zeej nog...” Jan Biggel (entree
€ 10,--).
Op dinsdag wordt er een BBQ georganiseerd door de schutterij. Wil je hierbij
aanwezig zijn? Geef je dan op via
bbqemmkekerdom@gmail.com.
Kosten hiervoor zijn: leden € 15,-- en
niet-leden € 20,-.
Wij zien jullie graag in de feesttent aan
de Weverstraat! En houd onze facebookpagina in de gaten voor de laatste
nieuwtjes!

Kom naar Beleef Leuth
Ben je nieuw in Leuth? Of woon je er
al jaren en ben je benieuwd wat er nog
meer allemaal te doen is Leuth? Kom
dan op zondag 4 september naar Beleef
Leuth! Kijk en maak kennis met verenigingen en vrijwilligersorganisaties
(sport, cultuur en muziek). Zij presenteren tussen 12:00 en 17:00 uur op een
zestal locaties wat er allemaal te doen
is in je vrije tijd of waar je vrijwilligerswerk kunt doen. Je kan vanaf een
van de zes locaties starten. Vanuit je
startlocatie bepaal je zelf of en in welke
volgorde je de andere vijf locaties
bezoekt.

Buurtsoepie Millingen van start
Wil je er eens uit en andere mensen
ontmoeten onder het genot van een lekker soepje? Dan is er goed nieuws want
Buurtsoepie in Millingen gaat van
start! Vanaf donderdag 1 september kan
iedereen, jong en oud, genieten van een
heerlijke kop vers gemaakte soep en
goed gezelschap. Buurtsoepie is iedere
donderdag vanaf 12:00 uur in
Kulturhus ‘Den Ienloop’ (oude
Gemeentehuis) aan de Heerbaan 115 in
Millingen aan de Rijn. De soep wordt
om 12:30 uur geserveerd. Een kop vers
gemaakte soep en iets erbij kost 2 euro
(contant).
Aanmelden is niet nodig.
Buurtsoepie Millingen wordt georganiseerd door vrijwilligers uit Millingen,

oplage: 25.000

We mogen weer,
Kekerdomse Kermis 2022!
Na twee jaar stilte in Kekerdom staat er
weer een schutterstent. Het laatste
weekend van augustus (26-29 augustus) staat in het teken van de
Kekerdomse Kermis. Schutterij EMM
Kekerdom organiseert met veel enthousiasme haar eigen kermisweekend! Met
trots presenteren wij als schutterij de
Kekerdomse Kermis van 2022.

is ondersteund door Forte Welzijn en
mede mogelijk gemaakt door AH van
den Hatert, Bunkerstation Heijmen BV,
Frits Wolf Tuinmeubelen en Hercules
Capital Mangement BV.
Heb je vragen of wil je zelf een buurtsoepie opstarten bij jou in de buurt?
Neem dan contact op met Jesse Jansen,
opbouwwerker bij Forte (jesse.jansen@fortewelzijn.nl of 06-82 61 26
12). Meer informatie over Forte vind je
op www.fortewelzijn.nl.

Cadeautje verdienen
Inwoners van Leuth hebben een flyer in
de bus gekregen met op de achterkant
een stempelkaart. Verzamel alle stempels op de locaties en lever de volle
stempelkaart in bij de Vriendenkring.
Kinderen krijgen bij inlevering van de
stempelkaart een cadeautje. Heb je nog
geen stempelkaart? Vraag deze dan op
een van de locaties.
Loterij
Volwassenen kunnen meedoen aan de
loterij. Per bezochte locatie krijg je een
gratis lootje. Hiermee maak je kans op
toffe prijzen. De uitreiking van de loterij vindt plaats rond 17 uur tijdens de
gezellige
afsluiting
in
de
Vriendenkring met een hapje en een

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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Bartholomeusmis
Feestelijke H. Mis ter ere van
Bartholomaeus op woensdag 24 augustus 19.00 uur in kleine Bartholomeus
Beek. Voor meer informatie zie de
kerkpagina op pagina 14.

Paraschapen
Een parachute-achtig doek houdt de
schapen nabij de Kekerdomse Molen
koel tijdens deze hete dagen. Zo lijkt
het bijna alsof er paratroopers zijn
geland op het weiland.
De foto is genomen vanaf de
Zeelandschestraat met links de molen
en rechts het dorp Kekerdom.
Foto: Kees van der Horst

drankje.
Informatie
Voor de deelnemende locaties en meer
info, kijk op de website www.laatleuthleven.nl
Forte Welzijn heeft dit initiatief ondersteunt. Heb je zelf een leuk idee voor je
buurt maar weet je niet hoe je dit aan
moet pakken? Neem dan contact op
met een van de opbouwwerkers van
Forte www.fortewelzijn.nl.

Laagwater
Door de aanhoudende droogte staat het
rivierwater historisch laag. Voorlopig
lijkt er nog geen einde aan te komen
aan deze droge periode.
Links: De woonboten in ‘t Meertje
nabij Nijmegen liggen nagenoeg op
het droge

Buurtsoepie Millingen
van start

Onder: er ligt nog een klein beetje
water in de Oude Waal in de Ooijpolder
en ook in de Lindenberghaven aan de
Waalkade in Nijmegen is de lage waterstand zichtbaar
Foto’s: Henk Baron

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

ork ork ork
soep eet je met een ...
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De Rozet
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Rob van Alst
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

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

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Feline Projects
Veiligheid & Communicatie

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing
GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

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

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

024-6633100
www.frankbv.nl

Uitnodiging

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

ONDERHOUD

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

VERBOUW AANBOUW

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

2 t/m 11 september
dagelijks van 11-17 uur
Wilderniscafé
ʻDe Waard van Kekerdomʼ
Weverstraat 94, Kekerdom

U bent
van harte welkom
Simone Sandgren
Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

Shop online: www.scottischpimpernel.nl
Merino - alpaca - cashmere - possum - mohair - lamswol en combinaties

Scottish Pimpernel

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

presenteert de inspirerende
wollen najaars en wintercollectie

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-Leuth: Spar Kerkplein + Hubbers +VVLK
- Erlecom: steenfabriek Erlecomsedam 110,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + Ooijse
Bandijk 84 + CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19 + Rijksstraatweg 303
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-23.8. “Impuls”, muziek, Kulturhus
-27.8. 20.30u vleermuisexcursie v.a. BVC
MILLINGEN A/D RIJN
-27.8. 10-12u. repaircafé, Kulturhus
-3.9. 20u. bingo Ons Genoegen, ver. gebouw
-3.9. 10-16.30 open dag Biesterhof,
Zeelandsestraat 74
LEUTH
-4.9. 12-17u. Beleef Leuth
-5.9. 14u. bingo Vriendenkring
KEKERDOM
-26-29.8. kermis
-4.9. 15u. Bluessessie, Waard v.Kekerdom
BERG & DAL
-23.8. 19.30u. Avondexcursie: Natuurinclusieve landbouw v.a. parkeerstrook Erica
UBBERGEN
-weekenden sept. expo ‘Sporen’, Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-27+28.8. Expositie In Natura,
-3+4.9. Hofsteede, Haerkens, vd.Wal
GROESBEEK
-28.8. 15u. Lazy Sunday, De Plack
-31.8. 9.45u. zomerwandeling v.a. prot.kerk
-3 t/m 7.9. kermis
-3.9. 9.30u. Vis-Event, visvijver de Mies
-3.9. 20u. bingo ‘Op de Heuvel’
-3+4.9. Afrikaweekend, Klein Amerika
-5.9. 19u. Alzheimercafé, Groeske
-6.9. 10-12u. digitaal café, bieb
DE HORST
-27.8. 9u. accommodatiedag v.v. DVSG
-3.9. 10-14u. openhuis 2ehands-zorghulpmiddelen
BREEDEWEG
-27+28.8. jubileumweekend Rood Wit

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.
https://rozet.artikelgemist.nl/.

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

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

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

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
Bij ons in Groenlanden
wonen 3 jonge Oekraïners.
Na 4 maanden inburgering
zijn zij op zoek naar woonruimte om te huren. Kunt
u hen helpen? Bel of app
06-33919384

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

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

De Rozet

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

voor al uw familieberichten
Niet onverwacht, maar wel heel verdrietig dat
wij kennis hebben moeten nemen van het
overlijden van ons zeer betrokken voormalig
raadslid en gewaardeerde wethouder van de
toenmalige gemeente Groesbeek

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18 p/u; tel. 0623113595
Nederlands
sprekende
Française geeft franse
beginners- en conversatielessen in een gezellige
Nederlands/duitse groep in
Kranenburg. Tel. 00492826-992377

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

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

Genieten in
het groen

Riky Marsman-Coopmans
Van 1998 tot 2002 was Riky MarsmanCoopmans
gemeenteraadslid
voor
GroenLinks in Groesbeek en van 2002 tot en
met 2004 wethouder. Zij heeft zich als echt
‘mensenmens’ in die periode enorm ingespannen voor een menselijke, eerlijke en
duurzame gemeente. Ze was raadslid en wethouder in hart en nieren.We danken haar voor
haar grote en kundige inzet destijds voor de
lokale afdeling van GroenLinks, de gemeenteraad en het college. We wensen haar nabestaanden veel sterkte met het grote verlies.

Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

www.duivelsberg.nl

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

Bestuur, fractie en leden
GroenLinks Berg en Dal

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

Gallant Metaal
Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

Lieskes Wengs 8
6578 JK Leuth
Tel. 024 79 50 272
Mob. 06 188 49 457

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

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

praten over afscheid
geeft rust
Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

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

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

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

ZAKELIJK

Hulp in de gemeente dreigt in de knel te komen
Voor de Berg en Dalse raadsvergadering van 14 juli lag er een raadsvoorstel vanuit het college om een bedrage van € 1.895.559,00 – geld dat over
was van 2021 – toe te voegen aan de
algemene reserve van 2022. Een deel
hiervan, € 338.000,00 was in 2021
bestemd voor het sociaal domein en
is dus overgebleven. Dit betekent
echter niet dat er geen wachtlijsten
zijn van sociale hulpvragen in de
gemeente Berg en Dal.
Raadslid Lesley Albers van de PvdA
Berg en Dal diende een amendement in
om de overgebleven gelden uit 2021
van € 338.000,00 niet aan de algemene
reserve toe te voegen, maar zo snel
mogelijk in te zetten voor het sociaal
domein.
Het amendement werd besproken op de
raadsvergadering van 14 juli jl. Gezien
de laatste informatie over de wachtlijsten en personeel bleek dit geld voor het
sociaal domein zeker niet overbodig en
waren de meeste raadsleden overtuigd.19 van de 23 aanwezige raadsleden stemden voor- het CDA en de VVD
stemden tegen - waarna het amendement werd aangenomen.
De PvdA hoopt met het beschikbaar
stellen van deze (extra) gelden dit jaar
een positieve impuls te geven aan de
wachtlijsten voor hulpvragen.
De oorzaak dat het geld niet was
besteed ligt met name in de periode van
corona en door ziekte van gemeentelijk
personeel. Onder de term ‘sociaal
domein’ verstaan we alle inspanningen
die de gemeente verricht rond werk,
zorg en jeugd, wmo (waaronder huis-

houdelijke hulp) en de schuldhulpverlening/armoedebestrijding.
Tijdens de carrouselvergadering opperde gemeenteraadslid Lesley Albers van
de PvdA Berg en Dal al om de €
338.000,00 voor het sociaal domein
over te hevelen naar dit jaar. Op dat
moment kwam daarop weinig positieve
respons van zowel college als carrouselleden. Het is immers niet de gebruikelijke procedure. Voorafgaand aan de
raadsvergadering van 14 juli heeft de
PvdA daarop schriftelijke technische
vragen gesteld om duidelijkheid te verkrijgen. Het kan immers toch niet zo
zijn dat er mensen op de wachtlijst
staan of de juiste hulp niet krijgen en de
gemeente dit geld dan toch aan de algemene middelen gaat besteden en niet
direct aan de mensen die het nodig hebben?
In antwoord op de schriftelijke vragen
gaf het college aan dat ze het eens
waren met de PvdA. De gemeente moet
alles eraan doen om hulpbehoevende
inwoners tijdig te helpen. Door de verhoogde werkdruk, het personeelsverloop en het aantal zieke collega’s bij
het sociaal team dreigt dit in de knel te
komen. Het college zet al enige tijd in
op een efficiënt gebruik van zgn.
wachtlijstbeheer:
“Tot voor kort was het hiermee mogelijk om alle meldingen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Helaas
moeten we sinds kort vaststellen dat dit
niet in alle gevallen meer lukt. Door
personeelsverloop en een verhoogd
aantal zieke collega’s, een toename in
aanvragen en zwaardere casuïstiek,

Advertorial

Helende yoga
Heelheid ervaren in jezelf. Wie verlangt dit nu niet?
Heelheid tussen lichaam, ziel en geest.
Dit klinkt mooi maar voelt vaak als
een ver van je bed show...of toch niet?
Wil je ontdekken hoe je dit dichterbij
kunt brengen, stapje voor stapje ?
We herkennen allemaal de beperkingen van;
*teveel in het hoofd zitten
*last hebben van je lijf door spanningen of beperkingen
*onrust en stress
*moeilijk kunnen ontspannen, loslaten, accepteren
*niet volledig kunnen ademen
Door Helende Yoga te beoefenen krijg
je handvatten aangereikt waarmee je
naast de beperkingen Heelheid kan
gaan ervaren. Het is een zachte vorm
van yoga waarin je in beweging wordt
gebracht en oefent in respect voor
jouw grenzen.
Je beweegt naar:
*Ruimte in je lichaam (door rek en
strek in yogahoudingen)
*Het tot rust brengen van je geest en
zenuwstelsel (door ontspanningsoefeningen en meditatie)
*Aarding door grondingsoefeningen
(het bekken als schaal die je draagt
staat hierin centraal)
*Aandacht en bewustwording
*Acceptatie door met mildheid naar
jezelf te leren ‘kijken’
*Ontspanning

Langzaamaan leer je zo je lichaam
meer te bewonen en je geest tot rust te
brengen. Je komt Thuis bij jeZelf waar
Heelheid ontstaat.
Hoe en wat?
De lessen worden wekelijks in groepsverband gegeven op twee locaties.
Er is naast de ‘gewone’ Helende Yoga
ook Helende Yoga plus voor als je
kampt met chronische ziekte, beperkingen en/of psychische klachten.
Waar?
-Beek Ubbergen, in de bibliotheek van
de Refter
-Groesbeek Yogapraktijk Gaia
Wanneer?
Start van het nieuwe yogaseizoen 30
en 31 augustus
Dinsdag (Beek)
13.30-15.00 Helende Yoga plus
15.30-17.00 Helende Yoga
Woensdag (Groesbeek)
10.45-12.15 Helende Yoga
Aanmelding en verdere informatie
Katja Catharina Aaldering 06
24502113 katjacatharina@gmail.com
Kom proeven als je wilt kennismaken
en ontdekken of het iets voor jou is en
meld je aan voor een eenmalige
Proefles.
! Voor wie een uitkering ontvangt (via
de participatiewet) van de Gemeente
Berg en Dal is er een mogelijkheid om
deel te nemen tegen een gereduceerd
tarief.

lopen de wachtlijsten op. Dit zorgt voor
extra werkdruk, wat op langere termijn
kan zorgen voor weer meer uitval. Om
uit een dergelijke negatieve spiraal weg
te blijven wil het college op korte termijn het inhuurbudget voor (tijdelijke)
vervanging van zieke collega’s verhogen met € 220.000,00 en dit achteraf
verantwoorden aan de raad.”
Met het aangenomen amendement is er
een hoger bedrag beschikbaar gesteld
en ook per direct, met goedkeuring
vóóraf van de gemeenteraad.
Het college gaf in de antwoorden op de
PvdA-raadsvragen overigens ook aan
dat ‘ook sprake is van krapte en verhoogde werkdruk en ziekte bij onze
externe partners, de zorgaanbieders. Zo
hebben wij inmiddels de eerste signalen gekregen dat huishoudelijke hulp
aanbieders binnenkort mogelijk voor
het eerst daadwerkelijk niet zullen kunnen leveren wat wij van hen vragen.
(…) Wij zijn in gesprek met de aanbieders om te kijken wat wij in gezamenlijkheid kunnen doen om personeelstekort zo goed mogelijk op te vangen.”
De antwoorden van het college geven
aan dat de situatie zorgelijk is, wat
betekent dat inwoners mogelijk niet tijdig hulp kunnen krijgen. De PvdA is
dan ook blij dat deze gelden nu al gelabeld zijn voor het sociaal domein en dit
jaar nog gebruikt worden.

Open dag
De Biesterhof
MILLINGEN. Land van Ons Perceeldag bij De Biesterhof. Zaterdag 3
september, 10:00 - 16:30 uur
Land van Ons gelooft in de veerkracht
van de aarde en de kracht van het burgercollectief. Als coöperatie wordt
namens de deelnemers landbouwgrond
gekocht. Zo is er afgelopen jaar een
mooie perceel verworven buiten
Millingen aan de Rijn: De Biesterhof.
Boerin Claudi en boer Howard bouwen
hier aan een gemengd biologisch
bedrijf. Een boerderij waar ruimte is
voor natuurinclusieve landbouw en
landbouwinclusieve natuur. Maar ook
een boerderij waar ruimte is voor mens,
educatie en wetenschap. Zulke plekken
zijn nodig om als maatschappij te
groeien naar een duurzame wijze van
voedselproductie, in een gezonde leefomgeving. Een boerderij van de
gemeenschap, voor de gemeenschap.
Kom kennis met ons maken op de Land
van Ons perceeldag.
Er is wat te doen voor jong en oud.
Maak kennis met boer Howard en denk
mee over de de korte keten van boer
naar burger. Verken De Biesterhof en
bekijk wat er groeit en bloeit in de
wetering. Hoe staat het bijvoorbeeld
met het bodemleven? Doe mee met de
regenwormtelling. Schuif aan bij een
verhalenverteller, aai de schaapjes, en
knutsel mee aan het bijenhotel. En tussendoor kun je ook een lekker hapje en
wat te drinken halen.
De Land van Ons perceeldagen zijn
onderdeel van Fête de la Nature, het
grootste grassroots natuurfestival van
Nederland.
De Biesterhof, Zeelandsestraat 74,
Millingen aan de Rijn
landvanons.nl | biesterhof.nl |
@de_biesterhof

Nieuwe huisvesting voor kinderopvang
bij basisschool Op Weg in Ooij
Op 29 augustus verhuist KION kinderopvang Op Weg in
Ooij naar nieuwe ruimtes in en naast basisschool Op
Weg. Naast een frisse nieuwe inrichting komt er door de
verhuizing ruimte voor een extra groep bij het kinderdagverblijf. Wie een kijkje wil komen nemen, is van harte
welkom op zaterdag 3 september. Dan organiseren basisschool Op Weg en KION een feestelijke opening.
KION kinderopvang Op Weg en basisschool Op Weg werken
nauw samen. In de school is, door de verhuizing van de peutergroep en de buitenschoolse opvang naar het naastgelegen
pand, meer ruimte gekomen voor het kinderdagverblijf voor
kinderen van 0 tot 4 jaar. De peutergroep en de bso verhuizen naar het pand direct naast de school. Daar zijn twee
mooie groepsruimtes gerealiseerd, met nieuwe vloeren,
duurzame meubels en materialen in rustige en natuurlijke
kleuren. Een van de ruimtes wordt ’s ochtends gebruikt door
de peuters en in de middag door de jongste kinderen van de
bso. Deze ruimte heeft een eigen buitenspeelruimte die
grenst aan de groepsruimte. De tweede ruimte is ingericht
voor de kinderen van 7 jaar en ouder, met onder meer een
kook- en klushoek en een chill-gamehoek. Op maandag,
dinsdag en donderdag maken ze bovendien gebruik van de

sport- en spelfaciliteiten in de gymzaal in hetzelfde gebouw.
Op 3 september van 10.00 tot 12.30 uur zijn omwonenden en
andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke
opening. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten
zoals spelletjes, een goochelaar en een springkussen.
Basisschool Op Weg is tijdens deze feestelijke opening ook
open en voor iedereen toegankelijk om sfeer te proeven.
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Open dag Yogastudio Anahata
Nijmegen - zondag 28 augustus kun je
rondkijken in Yogastudio Anahata in
een doorlopend programma van 09.15
tot 16.00 uur. Je kunt vrijblijvend ‘smiddags gratis korte lessen volgen van
verschillende docenten en verschillende yogastijlen. In de ochtend is er de
mogelijkheid om gratis mee te doen
aan een 2 uur durende helende yogacirkel met kundalini yoga. Anahata
Nijmegen is een kleine en sfeervolle
studio. Om zeker te zijn van een plekje in een les raden we aan om je even
aan te melden bij Remco:
remcovogel@gmail.com
Voor het hele programma, zie:
www.anahatanijmegen.nl/open-dag.

Total Workout Leuth
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 1 september, elke donderdag
van 19.45 tot 20.45 uur in de gymzaal
van het Kulturhus in Leuth.
Voor meer informatie of om je aan te
melden: Patricia 06 28148282 of Els 06
46855089.

Scottish Pimpernel

Lekker warm het najaar in
Vanaf volgende week 2 september
komt de Scottish Pimpernel weer
voor 10 dagen naar de Waard van
Kekerdom. Iedere dag kun je genieten van de nieuwe zuiver wollen collectie aan truien en vesten.
Hoe leuk en hartverwarmend is de lente
als je de jonge lammetjes rond ziet
springen. Voor mij de leukste start van
het jaar. Als de zomer komt worden ze
ontdaan van hun jasjes waar vervolgens
heerlijk warme truien en vesten van
gemaakt worden. Het fijnste materiaal
dat ik ken. Ik heb het dan ook over de
grote voordelen waarvan je kunt genieten als je wol draagt. Het houdt je heerlijk warm zonder oververhitting, het is
ademend voor maximaal comfort en
het heeft grote thermische eigenschappen.
Wol wordt mooier en fijner door het
dragen en blijft zólang goed dat het je
meest favoriete stuk wordt. Wol is ook
nog eens 100% biologisch afbreekbaar.

De Scottish Pimpernel let bij alle inkopen op het welzijn van mens, dier en
omgeving.
We kiezen bewust voor mulesing free
wol. We kopen graag in bij kleinere
Europese familiebedrijven die zelf
hoge eisen stellen aan duurzaamheid.
Ook dit jaar hebben we weer een prachtige collectie voor je van mooie zachte
wollen materialen zoals je dat bij de
Scottish Pimpernel gewend bent. Alle
items hebben bijzondere en draagbare
kleuren die geïnspireerd op natuurteinten zoals van bloemen mossen en dieren. Veel moois dus, ook voor de mannen. We hebben een groot en prachtig
aanbod van Aran kabeltruien en kabelvesten voor kleine en grote maten in
vele modellen en kleuren en natuurlijk
van 100% merino wol. Kom kijken en
verwen jezelf met iets heerlijk warms
voor een koud najaar.
2-11 september, Waard van Kekerdom,
dagelijks van 11-17 uur

Inloopbijeenkomst N840 in de
Vriendenkring in Leuth
Donderdagavond 18 augustus vond in
de Vriendenkring te Leuth een inloopbijeenkomst plaats over de aankomende werkzaamheden aan de N840 Beek
– Millingen aan de Rijn. Provincie
Gelderland zou vanaf 15 augustus tot
24 december 2022 groot onderhoud
uitvoeren aan deze weg. Tijdens de bijeenkomst bleek echter dat ze pas op 5
september gaan beginnen in Millingen

aan de Rijn.
De rijbaan en het fietspad krijgen op
sommige plekken een nieuwe deklaag.
De rotonde in Leuth wordt aangepast
en vergroend. Er komt een nieuwe
fietsoversteek bij de Thornsche Molen
en de fietsoversteek op de Kapitteldijk
wordt verbeterd.
De belangstelling voor de bijeenkomst
was redelijk groot.

Bezoekers van de inloopbijeenkomst bekijken samen met ambtenaren van de provincie de kaarten
Foto: Henk Baron
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Culturele
Agenda
Henny van Tussenbroek
Tot en met 1 september | maandag t/m
vrijdag 7.00-21.30, zaterdag en zondag
10.00-18.00 | expositie viltmakerij |
Huygensgebouw, Radboud Universiteit
Ontmoet De Dichter… Coen Poort
Zondag 27 augustus | 14.00 | entrée 10
euro | poëzie | Poëzie centrum achter in
de bibliotheek Mariënburg Nijmegen
'Een greep uit de collectie'
Zondag 28 augustus | 11.00-16.00 |
expositie
|
KunstLokaalMook,
Rijksweg 86 Mook | www.stichtingjacquesvanmourik.nl
Twee concerten - Projectorkest van
de Nijmeegse Federatie van
Muziekverenigingen
Zondag 28 augustus | 14.00 en 16.00 |
concert | Podium aan de Waal,
Waalkade Nijmegen | www.nijmeegsemuziekverenigingen.nl
The Big Draw Nijmegen
Maandag 29 augustus tot en met 16
september | 10.00-18.00 | workshops en
exposities tekenen | Expo Podium in de
Lindenberg
Technieklab van CoderDojo
Zaterdag 3 september | 11.00 | jeugd |
Bibliotheek
De
Biezantijn
in
Nijmegen-West | www.obgz.nl
De keuze van schrijver Oliver Reps acteur Sander Commandeur, vioolduo von Altenstadt & De Jong
Zondag 4 september | 11.30 en 13.00 |
literatuur en muziek | Bibliotheek De
Mariënburg | www.obgz.nl
Kermis Frühshoppen - Die Original
Maastaler
Zondag 4 september | 12.00-14.30 |
entrée gratis | zaal D’n Toomp
Lijsterbesstr. 10 Heijen
Wave (uit de serie Moonshot)
Tot en met 30 september | tentoonstelling kunst en wetenschap | Museum Het
Valkhof
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl

C U LT U R E E L

Kunstenaar Hetfeld bouwt in het
geheim in Millingen aan
gigantische buste van Philips
Binnen een loods op de scheepswerf
van Millingen aan de Rijn is kunstenaar
Andreas Hetfeld (1965) al weken bezig
met een bijzonder kunstproject. Hij is
namelijk een kolossale buste van
Gerard Philips (1858-1942), oprichter
van het gelijknamige bedrijf uit
Eindhoven, aan het bouwen. Het beeld
wordt 8 bij 7 meter groot en is bedoeld
voor het 130-jarig bestaan van het
bedrijf Philips op 9 oktober dit jaar. Tot
die tijd zal het kunstwerk verborgen
blijven.
Hetfeld is bekend van het werk Het

Gezicht van Nijmegen. Dit eveneens
grote kunstwerk op de Waalkade in
Nijmegen is geïnspireerd op een antiek
Romeins masker dat ooit is gevonden
in de Waal. Nu is het masker te bewonderen in het Valkhofmuseum in
Nijmegen.
Het standbeeld van Gerard Philips zal
in Eindhoven komen te staan tussen het
Philips Stadion van PSV en de oude
lichtfabriek van het bedrijf, ook wel de
Witte Dame genoemd. Hier gaat een
park komen dat Victoriapark gaat
heten.

Live opnames Tommy Castro and
the Painkillers bij Bluesmoose radio
Tommy Castro and the Painkillers zal
te gast zijn bij Bluesmoose Radio op
woensdagavond 7 september in cafe
zaal de Comm, Pompweg 2b te
Groesbeek.

Open repetitie
kamerkoor Ton
sur Ton
Wil je de sfeer proeven in een serieus,
en gezellig koor. Kom dan op 3 september van 10.00 tot 11.00 uur meezingen met Ton sur Ton.
Ton sur Ton is een kamerkoor met een
breed repertoire. Dit jaar is er een concert rond muziek van Monteverdi. In
het verleden zijn er werken ten gehore
gebracht van o.a. Sven Hagvil,
Benjamin Britten, James Mc Millan en
Wilhelm Peterson Berger. Ook heeft
het koor muziekstukken uitgevoerd van
een van de koorleden.
Kamerkoor Ton sur Ton is op zoek naar
nieuwe leden.
Ben je een geoefend zanger en ben je
op zoek naar een serieus koor, waar
hard gewerkt wordt en ook een gezellige sfeer heerst, kom dan op zaterdag 3
september naar de open repetitie .
Je hoeft je niet aan te melden.
We repeteren in het muzieklokaal van
scholengemeenschap ‘Notre Dame’,
Kasteelselaan 60 in Ubbergen.
Let op. Het muzieklokaal ligt niet bij
het hoofdgebouw, maar vanuit
Nijmegen ongeveer 100 meter ervoor.
Voor verdere informatie kun je bellen
naar 0646212317.

De Internationaal hoog aangeschreven
Gitarist, zanger en songwriter Tommy
Castro begint dan een uitgebreide
Europese tournee die hem 35 shows in
50 dagen door heel Europa zal brengen.
De mannen van Bluesmoose radio zijn
zeer verheugd dat zulks een kaliber
Bluesartiest zijn tour begint bij
Bluesmoose radio.
Van dit optreden zullen video en audio
opnames gemaakt worden voor het programma bluesmoose radio.
Kaarten kunnen gereserveerd worden
via de website www.bluesmoose.nl en
kosten 17,50 euro.
cafe zaal de Comm, Pompweg 2b te
Groesbeek.
Aanvang 20:00 uur einde 22:00 uur.

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
28 augustus: PEBB
Oorspronkelijk was het de bedoeling
van de 7 Nijmeegse muzikanten die
PEBB vormen een New Orleans funkbandje te beginnen. Door de brede
muzikale belangstelling van de diverse
bandleden waaierde het repertoire al
gauw uit richting diverse andere
muziekstijlen.
Op het repertoire staan nu onder andere stukken van the Crusaders, Grant
Green, Lou Donaldson, the Rebirth
Brass Band en natuurlijk het onvergetelijke Snoopy van the Playboys. PEBB
is daarmee een onbeschrijflijke combinatie van funk, jazz, soul en whatever
de band en het publiek verder leuk vinden.
Optredens van PEBB kenmerken zich
door dansbare nummers, weinig vaste
afspraken, dus veel improvisaties en
vooral een aanstekelijk spelplezier van
de bandleden. Dat de band in de kelder
van de residentie van de trompettist
repeteert verklaart natuurlijk de naam:
Paul Elshout’s Basement Band.
4 september: Corazón 4 Music
“Muziek uit het hart!”
Corazón 4 Music is een viermansformatie die bestaat uit ervaren, bevlogen
muzikanten.Zij doen de naam eer aan:
hun muziek wordt uit het hart gespeeld!
De formatie speelt een breed repertoire,
met voor velen herkenbare songs, die
voortkomen uit de rythm&blues, zydeco, tex-mex en rock & roll.
Ook spelen de mannen ZuidAmerikaanse en Spaanse liederen.
Kenmerkend is de mooie samenzang en
de grote variatie aan instrumenten. Het
was een aangename kennismaking
vorig jaar met Corazón 4 Music, reden
om ze ook dit jaar weer op te nemen in

PEBB
ons programma.
Corazón 4 Music bestaat uit muzikanten met de nodige podiumervaring:
Albert le Cocq, zang, slagwerk, cajon,
percussie. Jan de Vos, zang, gitaar. Ger
Vandewall, zang, gitaar, mandoline,
banjo, accordeon. Henk van den Bosch,
contrabas, elektrische bas
Aanvang concerten15.00u
Entrée: €10,- Reserveren aanbevolen.
Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website.
‘Nieuw Begin’, Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

4 september: Corazón 4 Music

Kom jij ook spelen bij Toneel Beek?
Op maandag 5 september start Toneel Beek met een nieuw
seizoen. Nu we op 10 juni voor het eerst een geslaagde voorstelling hebben kunnen geven in het Kulturhus, hebben we er
zin in om samen een nieuwe voorstelling te gaan uitzoeken
en voorbereiden. Micha Elout uit Beek blijft onze regisseur.
Er is plek voor enkele nieuwe spelers. Houd jij van toneelspelen en ben je nieuwsgierig hoe onze werkwijze en onze
sfeer is, meld je dan aan bij jvanderzande8@upcmail.nl en
kom 2 keer op proef met ons mee doen. Dat kan op 5 en 19
september en eventueel nog op 3 oktober. Daarna willen we
duidelijk hebben met wie we het komende seizoen op veel
maandagavonden gaan samenspelen, zodat daarop ook de
keuze van een te spelen stuk gebaseerd kan worden.
We oefenen van 19.30-21.30 uur in de bovenzaal van het
Kulturhus in Beek.
Foto: Lucas Boswijk

Concert Tonentalen Estrella in Hortus Nijmegen
The Garden of Art and Design in
de tuin van Zicht, Persingen
In het weekend van 10 en 11
september 2022 vindt een
nieuw, bijzonder evenement plaats; The
Garden of Art and
Design. 18 professionele kunstenaars en
designers komen in de
tuin van Zicht in Persingen bij
elkaar om hun werk te exposeren en
te verkopen. Twee dagen lang kunnen
bezoekers genieten van kunst en design

met een geweldig weids uitzicht op de
stuwwal van Beek en Ubbergen.
Je kunt dus lekker rondlopen,
alles in je eigen tempo en
volgorde bezichtigen en in
gesprek gaan met de
makers en misschien
een aankoop doen.
Tevens kun je op
het terras genieten
van een drankje. Kijk voor informatie
op www.thegardenofartanddesign.nl

Schilderijen, portretten,
tekeningen en foto’s in
het Kerkje van Persingen
Op zaterdag 3 en zondag 4 september
exposeren Andrea Hofsteede, Gaby
Haerkens en Ellen van der Wal in het
schilderachtige Kerkje van Persingen.
De expositie is op beide dagen te
bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.
Andrea Hofsteede maakt tekeningen
met Oost-Indische inkt en ecoline. Zij
laat in haar werken zien wat verandering voor haar betekent. Ook speelt ze
met de schaduw die ze opvangt en ze
laat hier het toeval een rol spelen. De
fascinatie voor de natuur, het water,
licht en weerspiegeling probeert zij te
vangen in haar tekeningen en foto’s.
Gaby Haerkens onderzoekt in haar
werk of je de ziel kunt ‘vangen’ in een
portret.
Een grote inspiratiebron voor haar portretten zijn ‘stills’ uit films van actrices

uit het Silent Movie tijdperk. De verstilde zeggingskracht probeert zij te
vangen met haar pointillistische schildertechniek. De gelaagdheid die dan
ontstaat, geeft de gelaagdheid van de
binnenwereld weer.
Ellen van der Wal heeft het verlangen
om zo veel mogelijk in verbinding te
blijven met de natuur en natuurlijke
materialen, omgezet in het werken op
puur hout, linnen of steen. De verf
bestaat uit klei, talk, zandsteen en
natuurlijke pigmenten. De afwerking
bestaat uit conserverende was waardoor de kleuren zich prachtig verdiepen.
Andrea, Gaby en Ellen zijn beide
dagen aanwezig in het Kerkje van
Persingen. U bent van harte welkom.

Zondag 28 augustus spelen Janske Polman (cello) en Ton
Lukassen (gitaar) in Hortus Nijmegen aan de Victor
Westhofflaan. Inloop vanaf 16 uur, aanvang 16.30 uur.
Tonentalen Estrella heet hun concert.
Het project ‘tonentalen’ startte in 2015 als een muzikaal
experiment. Ton Lukassen schreef instrumentale nummers
die hun oorsprong vinden in de klassieke muziek.
Componisten zoals Fauré, Debussy, Elgar, Pärt, maar ook
muziekstijlen zoals fado, flamenco, jazz en andere hedendaagse muziek, zijn voor Ton onuitputtelijke inspiratiebronnen. Sinds 2019 werkt hij samen met celliste Janske Polman.
De nummers zijn verhalend, kabbelend, dynamisch en meeslepend. Momenten uit het leven, naar noten vertaald.
Kaartjes via www.tonentalen.nl

Afrika Festival op camping Klein Amerika
GROESBEEK – Op zaterdag 3 en zondag 4 september is het
Afrika weekend in Groesbeek. Stichting Bakia organiseert in
samenwerking met Ritme op Maat en Liedjes Vieren een
mini festival in Afrikaanse sferen.
Issiaga Soumah verzorgt Afrikaanse dans en doundans
workshops en Coen van Vollenhoven verzorgt djembé en percussie-workshops. Op camping Klein Amerika in Groesbeek
hebben ze een mooie plek gevonden waar de eerste workshop om 10.30 uur begint.

Op zaterdag is er vanaf 17.00 uur Afrikaans eten en “live”
muziek met Salia Traoré en vrienden. Door mee te doen aan
de workshops steun je de stichting die een deel van de
opbrengst gebruikt voor oa een waterput in het dorp Bakia in
Guinee Conakry. Heb je hart voor Afrika kom dan actief
meedoen aan deze gezellige dag.
Voor een volledig overzicht van het programma kijk je op:
www.afrikaans-trommelen/afrika-weekend-2022

Nadara In Concert op Kloster Graefenthal
Op zaterdagavond 3 september a.s. geeft ‘Nadara’ een
concert op Kloster Graefenthal in Goch.
De Nadara Transylvanian Gypsy Orkestra uit Roemenië
brengt een ongeëvenaard roma-spektakel dat zich kan meten
met Taraf de Haïdouks, Fanfare Ciocarlia en Kocani
Orkestar. Bekend en geliefd om hun opbeurende Roma
Roots Folk met Oosterse invloeden, is Nadara een graag
geziene gast op festivals over de hele wereld.
Leadzangeres Alexandra zingt de sterren van de hemel in het
Romanes, Hongaars, Roemeens en Russisch. Het is het
zigeunerbloed dat Alexandra door haar aderen stroomt.

Maar het meest spectaculair is de Mahala buikdansmuziek.
De naam Mahala verwijst naar de krottenwijken rond
Boekarest waar vooral veel roma zijn neergestreken. De
muziek van deze slums is sterk Turks beïnvloed en herinnert
ons aan de oriëntaalse herkomst van de zigeuners. Deze oosterse zigeunermuziek is razend populair in Roemenië en
vormde de aanleiding voor talloze buikdanswedstrijden. Op
veel Roemeense bruiloften is de "mahala" of "manele" de
meest gewilde dans.
Geïnteresseerd? Kaarten zijn verkrijgbaar op website:
https://kloster-graefenthal.de/nl/evenementen/

C U LT U R E E L

Boerenmaasjazz en Marieke
bij de Thornsche Molen
Op zondagmiddag 14 augustus werd de
zomer gevierd met Boerenmaasjazz en
Marieke van Ruitenbeek op het terras
van de Thornsche Molen in in
Persingen. Onder perfecte zomerse

omstandigheden werd er prachtige
muziek ten gehore gebracht voor een
enthousiast publiek.
Foto: Herman Leensen

Laatste Lazy Sunday Afternoon
met Marieke van Ruitenbeek & Jasper Mellema
GROESBEEK. Na het succes van afgelopen jaren zal ook dit jaar Marieke van
Ruitenbeek muzikaal verrassen tijdens
de serie van Lazy Sunday Afternoon’s
georganiseerd door Wijngaard de
Plack.
Een muzikale middag vol jazz en
Nederlandstalige muziek. Dat kunt u
verwachten van het optreden van Jasper
Mellema en Marieke van Ruitenbeek
op zondagmiddag 28 augustus. In de
betoverende omgeving van de wijngaard zult u deze middag genieten van
bekende, en ook minder bekende,
muzikale traktaties. Jasper (piano) en

Marieke (zang) studeerden beiden Jazz
& Pop aan het ArtEZ Conservatorium
te Arnhem. Samen vormen zij een jong
en dynamisch duo, dat het publiek
graag meeneemt op een muzikale tour
vol verrassingen. En of jazz en
Nederlandstalig wel samen gaan?
Komt u het zelf maar ontdekken!
Inloop bij Wijngaard de Plack
(Ketelstraat 36, Groesbeek) is vanaf
14:30 uur en aanvang optreden om
15:30 uur. Kosten voor een ticket zijn
12.50 euro per persoon. Meer informatie en ticketverkoop via
www.bergendalbruist.nl.

Dat is de titel van een klein boekwerk
(60 pagina’s op A4-formaat) geschreven door Theo Giesbers. In het boek
staat een WOII-wandeling in het dorp
Groesbeek centraal. Zo wordt aan de
hand van een gebouw, een oefenbom,
een kapel, het station, een villa, het
bommenbos, een monument etc. stilgestaan met verhalen over de Tweede
Wereldoorlog. Deze verhalen die tijdens de wandeling verteld worden,
staan integraal opgenomen in het boek,
ondersteund met heel veel foto’s.
Zo wordt bij het station het verhaal verteld over Louise Rausch aan de
Grafwegenerstrasse die Joden over de
grens smokkelde. Het tweede verhaal
gaat over Petronella Dozy die in haar
Oorlogsdagboek over de toestand in
Mariëndaal in de laatste week van september ‘44 vertelt. In het derde verhaal
vertelt Karl Leisner over Groesbeek
(“het melk-, kaas- en bouillonrijke land
van Groesbeek”). Het vierde verhaal
gaat over de vroeggeboorte van het
kindje van Lies Müskens-Janssen in de
kelder van villa Vogelsangh dat wordt
begraven in de tuin van de villa. In het
vijfde verhaal vertelt Thé Eijkhout als
ooggetuige over het bommenbos
(Feldmunitionslager 15/VI). In het
zesde verhaal komen de oorlogsherinneringen van Lenie Rieken-Cillessen
aan de orde. Hoe tijdens de evacuatie
op 6 oktober in Malden haar broer
Koosje dodelijk geraakt wordt en haar
zusje Dinie zwaargewond is door granaatsplinters en later komt te overlijden

in het Canisiusziekenhuis. In het zevende verhaal vertelt Jeanne Melchers hoe
het er bij hun thuis aan toeging met
haar vader als leider van het plaatselijke verzet. In het achtste verhaal vertelt
Annie Eijkhout-Kuijpers hoe enkele
dagen in september 1944 haar leven
voorgoed zouden veranderen. Op 20
september moesten ze snel hun huis
verlaten, want het stond in brand en
werd haar zusje van vier jaar daarbij
door het hoofd geschoten en hoe ze de
hele dag plat in het gras moesten blijven liggen door voortdurende vuurgevechten tussen de Amerikanen en de
Duitsers totdat om 18.30 uur iedereen
overeind mocht komen om zich in veiligheid te brengen. Bij alle plekken
langs de route komen nog verschillende
andere verhalen aan de orde zoals b.v.
het leven van Elly Scharp. Zij had
Joden in haar huis in het Binnenveld,
werd verraden en afgevoerd naar Kamp
Vught en vervolgens naar de concentratiekampen Ravensbrück en Dachau. Of
over de brandweerwagen van Jan
Cillessen. Over de Marechausseekazerne in het Binnenveld. Over de
weide aan de Kerkstraat hoe daar
NSB’ers bij elkaar gedreven werden.
Etc.
De wandeling duurt iets meer dan twee
uur en begint en eindigt bij de Draisine
op het Marktplein.
Het boek met de beschreven route, de
verhalen en de foto’s is te koop voor 6
euro bij VVV Groesbeek en bij Bruna
Groesbeek.
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‘Impuls’
op dinsdag

Zondag 4 september Blues Sessie
in de Waard van Kekerdom

BEEK. Heb je tijd om op de dinsdagmiddag iets leuks te doen? En/of heb je
misschien een zetje nodig om er op uit
te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten? Dat komt goed uit!
Op de data hieronder genoemd is er in
het Kulturhus op de dinsdagen de
Impuls. Samen naar muziek luisteren
en muziekvideo bekijken van vroeger
tot nu met uitleg van een expert, samen
handwerken, praten over allerlei thema’s soms met een gastspreker en als
afsluiting samen een soepje eten. Lijkt
jou dat ook gezellig sluit dan een keer
aan. Je betaald 4 euro voor een soepje
en 1 euro voor koffie/thee. Bij sommige activiteiten vragen we een bijdrage
voor materiaal.
Heb je nog een vraag of wil je meer
weten neem dan contact op met Paulien
Willems via; p.willems@kalarama.nl
of 06-30741626

Phil Poffé nodigt iedereen uit
die een instrument speelt en de
blues een warm hart toedraagt.
Improviseren is een wezenlijk
onderdeel van deze muzieksoort, dus het kan wederom
een interessante middag worden. De sessie band helpt de
individuele muzikant om de
middag op een leuke manier
door te komen. Vanaf september is er elke eerste zondag van
de maand Blues Sessie in het
Foto: Bart Nijs
Wildernis café.
Aanvang 15.00 uur. Entree gratis. Info: philpoffe@hotmail.com

Data Impuls
23 aug. Muziek met Floris: Samen naar
muziek luisteren en muziekvideo bekijken van vroeger tot nu met uitleg van
een expert,
13 sept. Papieren bloemen maken met
Pooh
27 sept. Tapa’s maken
11 okt. Samen zingen en muziek luisteren
25 okt. Film over oud Beek
8 nov. Muziek met dweilorkest Beek
22 nov. Schoonheid voor de vrouw en
man; de schoonheidsspecialiste sluit
aan
13 dec. Gezellig samen zijn; we lezen
voor
27 dec. Gezellig samen zijn
10 jan. Nieuwjaarsborrel
Voor sommige activiteiten kan er een
bijdrage gevraagd worden.

Expositie ‘Sporen’
Van 3 tot 25 september vindt gedurende de weekeinden de expositie
‘Sporen’ in de kapel van de Refter in
Ubbergen plaats.
Negen makers zochten sporen. Ze
maakten omzwervingen in hun
geschiedenis, hun omgeving, de
natuur of in zichzelf. Ze onderzochten wat overblijft, wat een indruk
achterlaat of wat verteld wil worden.
Vanuit hun zoektochten en dat wat
ze vonden ontstond de bijzondere
groepstentoonstelling ‘Sporen’.
Traject Blikopener
De kunstenaars hebben verschillende
achtergronden maar zochten via Traject
Blikopener allemaal een nieuwe
manier om hun verhaal te vertellen.
Traject Blikopener brengt beeldend
kunstenaars uit diverse disciplines
samen. Onder de deelnemers zijn fotografen, schilders, grafici, textielkunstenaars, keramisten, filmers en soms
schrijvers of muzikanten te vinden. Via
maandelijkse bijeenkomsten, prikke-

lende opdrachten en begeleiding die de
spijker op de kop slaat ontstaat verdieping in het eigen werk.
Vaak verleggen kunstenaars die meedoen aan het traject hun perspectief. Zo
gaan schilders bouwen, fotografen
naaien of beeldhouwers tekenen. Alles
om het verhaal dat verteld wil worden
zo goed mogelijk uit te drukken in een
persoonlijke beeldtaal.
De kunstenaars
De deelnemende kunstenaars zijn
Corina Frans, Corine Teuben, Jantine
Hos, Judy Cerfontaine, Laura Bogaard,
Margreet van der Meij, Natasja van
Geel, Neelke Jacobs en Wieke
Teselink.
Praktisch
• Geopend tussen 13.00 en 17.00 uur in
de weekenden van 3 en 4, 10 en 11, 17
en 18, 24 en 25 september.
• Kunstkapel Notre Dames des Arts, de
Refter, Rijksstraatweg 37, Ubbergen.
• www.trajectbliopener.nl/sporen

PolderPop in Leuth

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Foto uit het boek “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”. De toegangspoort van het
bommenbos aan de zijde van ’t Zwaantje. Links zien we ’t Zwaantje, verder een
slagboom en een wachthuisje. De weg is de Mooksebaan die in de oorlog was
omgedoopt in Adolf Hitler Allee.
Foto: SOHE.
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LEUTH. In het weekend van 13/14
augustus was de nieuwe editie van
PolderPop achter de garage van
Booltink op het industrieterrein. Het
evenement vond plaats onder nieuwe
organisatoren en zonder de overleden
“Mister PolderPop”, Erik Brugman, die
de afgelopen jaren als grote initiator dit
festival heeft groot gemaakt. Hij organiseerde het al 32 jaar geleden.
Een grote parachute zorgde voor extra
schaduw en er waren kranen voor gratis
drinkwater waarmee de organisatie van
het gratis muziekfestival ingespeeld
heeft op de hoge temperaturen. Zowel
zaterdagavond, het eerste deel van het
festival, alsmede op zondag was er
weer veel belangstelling. Het nieuwe
organisatieteam zet PolderPop voort ‘in
de geest van Erik’. Hij wordt duidelijk
gemist. ,,We hebben ontzettend veel
moeten uitzoeken en leren hoe je dit
organiseert”, zegt mede organisator
Pieter Derks. ,,De helft van de bands
had Erik al geselecteerd, wij hebben de
andere helft erbij gezocht.” Op zaterdag
speelden de bandjes DIX, Etan Huijs,
Steel Going Strong en Olav & The
Blues Cruise z en op zondag Youth
Reserved, Copperhead County, Echo
Empire, Einfach Kurt, The Stone Souls,
Liquid Love Machine, The Masters of
Sparks & Sonic Whip.

Zing je graag in
een klein koor?
Huiskamerkoor
zoekt zangers,
vooral mannen
Heilig Landstichting. Elke woensdagavond zingen we spirituele/religieuze
liederen van over de hele wereld, zoals
liederen uit Taizé, oosterse mantra’s,
vrijeschoolliederen,
Afrikaanse,
Hebreeuwse en Russische muziek.
We zingen vaak ingetogen, soms uitbundig, meestal vierstemmig.
Ellen Deimann, onze bevlogen dirigente, begeleidt op gitaar of piano. Maar
we zingen ook vaak a capella. Zingend
stemmen we af op elkaar en op de
intentie van het lied.
Enige kennis van het muziekschrift is
handig en we vragen je of je redelijk
zuiver kan zingen.
Nieuwsgierig? Bel Ellen: 024-7850103

Foto: Herman Leensen

Expositie In Natura
Expositie In Natura, Nell van
Eekeren en Marijke van Seters
27 en 28 augustus van 11.00-17.00 uur
Kerkje van Persingen,
Informatie Nell van Eekeren
Nell van Eekeren studeerde aan de
Academie voor Beeldende Vorming (
Tilburg, 1971 – 1976 ). Ze was jarenlang docent tekenen en handvaardigheid in het middelbaar onderwijs en gaf
keramiek les in Mozambique op de
Escola de Artes Visuais in Maputo.
In de jaren negentig heeft zij zich naast
keramiek op het schilderen toegelegd.
Haar schilderstijl laveert tussen figuratief en abstract, met de natuur als
belangrijkste inspiratiebron. Haar
werkmethode laat zich het best
omschrijven als een langdurige verdieping in een thema, ontleend aan de
natuur, op een plek
waar ze zelf langere tijd geweest is.
Verdere informatie
vindt u op haar
website: www.nellvaneekeren.nl
Informatie
Marijke
van
Seters
Het belangrijkste
thema in het werk
van Marijke van
Seters is de natuur

en de sublieme ervaring die zij op kan
wekken. In haar schilderijen geeft zij
een eigen visie op natuur en schoonheid weer, waarbij de werking van het
licht een belangrijke rol speelt. De
schilderijen worden opgebouwd uit een
veelvoud van, vaak transparante, lagen
olieverf. Deze lagen zorgen voor een
spannende ruimtewerking, alsof je in
het schilderij opgenomen wordt. Ze
creëert een bijzondere sfeer, die net iets
verder gaat dan de realiteit.
Marijke van Seters woont en werkt in
Eindhoven. Na de opleiding tot docent
beeldende vorming in Tilburg te hebben voltooid gaf ze les in tekenen,
schilderen en beeldende vorming. De
laatste jaren richt zij zich volledig op
haar schilderijen.
Voor meer informatie: www.marijkevanseters.nl

De Rozet
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Personeel
Gevraagd

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

Bezorger gezocht voor De Rozet
Breedeweg
te verdelen in meerdere wijken

Nijmegen wijk:

Scan mij!

tussen Postweg, Broerdijk, Berg-en-dalseweg.

Millingen a/d Rijn

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

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

Wijk: W.Koenenstr., Rustenburgw. Ruysdaalstr.
K.Doormanstr., B.Reymersstr., Steenstr. deel Heerbaan,
Antoniusplein, Willibrordstr., Schoolstr., Chopinstr.

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

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

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR
Ben jij vakkundig & servicegericht?
Mail ons je cv of neem contact
met ons op.
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Nieuws van Bibliotheek Millingen
Klik & Tik: internet voor beginners
Heb je moeite om de weg te vinden
op internet? Bibliotheek Millingen
biedt ondersteuning met de cursus
Klik &Tik.
Tijdens de cursus Klik &Tik leer je
beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer. Je gaat bijvoorbeeld websites bekijken, e-mails
schrijven en bestanden 'downloaden'.
In september start Bibliotheek
Millingen weer met de gratis cursus
Klik en Tik. De cursus bestaat uit zes
bijeenkomsten en wordt gegeven op
maandagochtend van 10.00 uur tot
12.00 uur in de bibliotheek.

Leer werken met DigiD

Wil je de websites van de overheid
gebruiken, maar weet je niet goed
hoe een DigiD werkt?
Volg dan de gratis cursus ‘Werken met
de Digitale Overheid’ in Bibliotheek
Millingen aan de Rijn. Stap voor stap
leer je steeds meer.
De cursus start in september en bestaat
uit zes bijeenkomsten op vrijdagen van
10 uur tot 12 uur.
Heb je vragen of wil je deelnemen aan
de cursus en/of aan Klik & Tik? Kom
dan eens langs in de Bibliotheek,
Heerbaan 115 Millingen. We vertellen
je graag meer. Of neem contact op met
de bibliotheek via 024-3274911 of
avbergen@obgz.nl.

De Rozet

Indrukwekkende afscheidsgroet voor zieke Rutger
KEKERDOM. Afgelopen zaterdag, 20
augustus, reed een indrukwekkende
stoet van 98 landbouwmachines en
vrachtwagens door de polder en over
de dijk naar de Hazelaarshof van
Rutger en Anneke Daamen.
Rutger is ziek. Vorige week werd duidelijk dat behandelingen niet meer
hielpen, Rutger moet na anderhalf jaar
de strijd tegen kanker opgeven.
Rutger en Anneke laten weten: “Rutger
wil al zijn (trouwe) klanten en relaties
laten weten dat hij met veel plezier
voor ze klaarstond. Hij wil hen, net als
iedereen, bedanken voor de samenwerking, in welke vorm dan ook. Hij hoopt
dat ze blijven bellen als we als bedrijf
in een afgeslankte vorm verder gaan.

Want van stoppen is namelijk geen
sprake, wel van aanpassingen.”
De brancheorganisatie waar Daamen
bij aangesloten is riep op tot een eresa-

Taalcafé Millingen woensdag 7 september weer open
In het Taalcafé van de bibliotheek kun
je met een kleine groep mensen de
Nederlandse taal oefenen. Het zijn
gezellige ontmoetingen, met elke keer
een ander onderwerp om over te praten.
Statushouders of nieuwkomers die in
Millingen wonen zijn van harte welkom, maar ook mensen uit andere dor-
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pen van de gemeente kunnen aansluiten.
Het Taalcafé is op woensdagen van
10.00-11.30 uur in de Bibliotheek,
Heerbaan 115 Millingen.
De taalvrijwilligers vinden het leuk
je daar binnenkort te ontmoeten!

luut voor Rutger. Daar werd groots
gevolg aan gegeven. Na het eerbetoon
was er koffie voor de aanwezigen op de
Hazelaarshof.
Daamen Grondverzet en Loonbedrijf is
in de regio een zeer bekend gezicht.
Het bedrijf is overgegaan van grootvader op vader Dorus op zoon Rutger.
Vorig jaar openden Rutger en Anneke
camping en boerderijwinkel de
Hazelaarshof.
Rutger en Anneke willen graag hun
laatste periode met familie en vrienden
doorbrengen.
Foto’s: Herman Leensen

Activiteitenkalender (sept) in
Leuth Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda:
- Zondag 4 sept: Beleef Leuth Alle verenigingen/organisaties presenteren zich
op de verschillende locaties tussen
12.00-17.00 uur, daarna afsluiting in de
Vriendenkring.
- Maandag 5 sept: Bingo (seniorenver)
om 14.00 uur in de Vriendenkring
- Donderdag 8 sept: Vrouwenbeweging om 19.30 uur in Vriendenkring
- Zaterdag 10 sept: JDB Clubkampioenschappen om 13.00 uur bij
Vriendenkring
- Maandag 12 sept: Peutercafé van
10.00-11.30 uur bij Partou/Kulturhus
- Dinsdag 13 sept: Serviceloket
gemeente van 09.00-12.00 uur in
Kulturhus (afspraak maken: tel.14024
of via www.bergendal.nl)
- Vrijdag 16 sept: Dartavond om 19.00
uur in de Vriendenkring
- Zondag 18 sept: Koningschieten om
14.00 uur bij de Vriendenkring
- Vrijdag 23 sept: LEF-avond voor de
jeugd om 19.00 uur in Kakatoe
- Zondag 25 sept : Boeken- en platenbeurs in de Vriendenkring
- Vrijdag 30 sept: Seniorenkermis en
start Kermis (t/m 4 oktober
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.00-

17.00 uur in het Kulturhus (Kookhus
opent 30 aug)
- Bewegen op muziek (seniorenver) van
16.00-17.00 uur in sportzaal/Kulturhus,
vanaf 6 sept
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal 08.30-12.30 uur
in het Kulturhus (info: 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken in Vriendenkring
(info:024 6631727)
- Vox Virorum, mannenkoor repeteert
van 19.30-21.30 uur in het Kulturhus
- Yoga van 20.00-21.00 uur in de
Vriendenkring (even weken vanaf 7
sept / digitaal) (info: Angelique BrokVerhoeven,
yogaindepolder@hotmail.com of 024-3249700)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken) - Gym senioren
van 09.30-10.30 uur in Vriendenkring
o.l.v. Rik Kremer (info 024 6631727)
- Biljarten senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 024
6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus

Boekenmarkt Kleef in nieuw jasje
KLEEF. Zaterdag 3 september vindt de
populaire ‘Niederrhein-boekenmarkt’
plaats, voor één keer op de
Koekkoekplaz vooraan in de stad. Zo’n
15 antiquarische boekhandels, boekwinkels, verzamelaars en diverse organisaties bieden hun schatten aan: lokale historische literatuur, catalogi, verenigingspublicaties, kalenders, streekromans, regionale thrillers, schilderijen
en grafieken foto's, gravures, bedrijfsgeschiedenis, ansichtkaarten en nog
veel meer. Verder zijn er non-profit
organisaties die boekdonaties aanbieden voor een goed doel.
Deelnemers boekenmarkt: Vereniging

Kleve; Stadsarchief Kleve; Stadsbibliotheek Kleve; Schoenenmuseum Kleve;
Vrienden van musea van Kleve, Amnesty International Local Group Kleve;
Huis Mifgash e.V.; Antiquarische boekhandel Zeitzeichen, Kleve; Boekhandel
en antiquarische boekhandel Hintzen,
Kleve; Antiquariaat Aldenhoven, Kerken; Bendav Postcards, Nijmegen;
Heemkundekring de Duffelt/die Düffel; Heemkundevereniging Berg en Dal
en enkele particuliere aanbieders
Groene kool, koe en kinderschoen: boekenmarkt voor Nederrijn-verzamelaars. Zaterdag 3 september , 10.00 tot
16.00 uur, Koekkoekplatz Kleve

Kulturhus Leuth: klaar voor het nieuwe seizoen!
Volgende week zijn de schoolvakanties
voorbij en dat betekent dat het Leuthse
Kulturhrus 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. Verder kunt u er voor tal van andere zaken terecht.
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? Tijdens
het programma van Beleef Leuth op
zondag 4 september is de bieb speciaal
geopend en zijn er medewerksters aanwezig. Jongeren tot 18 jaar kunnen dan
direct gratis een pasje laten maken en
zij krijgen dan ook nog een leuke verrassing cadeau.
Wat je ook moet weten, is dat je via de
site alle materialen gratis kunt reserveren en naar Leuth kunt laten komen om
het daar op te halen. Handig toch!
De bibliotheek in Leuth is alle werkdagen geopend tot 18.00 uur m.u.v.

Boek- en platenmarkt Leuth
Op zondag 25 september organiseert de
Carnaval vereniging de Sokkenummers
voor de 8e keer een Boek- en
Platenmarkt.
Er is op deze markt diversiteit aan boeken en platen. De boeken en platen zijn
door CV de Sokkenummers zelf ingebracht. Er zijn op deze markt geen
standhouders.
Het evenement wordt gehouden in het
dorpshuis “De Vriendenkring” te
Leuth. De zaal is geopend van 9:00 uur
tot 13:00 uur. Er is een ruime parkeerplaats aanwezig. De entree is gratis.
Hebt u zelf nog boeken of platen waar
u van af wilt laat het ons weten, wij
komen ze graag bij u ophalen.
Sibrand 0649049869
Email: info@sokkenummers.nl

Kermisbingo
Nieuwe website zet weg- en spoormet vleesschalen
werkzaamheden in regio op een rij GROESBEEK.
Op zaterdag 3 septemELST. Veel wegen en een spoortraject in de regio Arnhem-Nijmegen
zijn momenteel afgesloten door
werkzaamheden. Inwoners en organisaties die willen weten waar er
gewerkt wordt en welke omleidingsroutes en reisalternatieven er zijn,
kunnen terecht op de nieuwe website
wegwerk.slimschoononderweg.nl
van Slim & Schoon Onderweg.
De werkzaamheden zijn nodig om de
regio Arnhem-Nijmegen goed bereikbaar te houden. Voor weggebruikers

was er tot nu toe niet één website waarop informatie over álle werkzaamheden
van alle wegbeheerders te vinden was.
Sommige werkzaamheden worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, andere
door gemeenten, provincie of ProRail.
Informatie was daardoor versnipperd
en dus niet gemakkelijk vindbaar voor
inwoners en organisaties. De website
wegwerk.slimschoononderweg.nl bundelt de informatie en visualiseert deze.
De komende jaren wordt de website
uitgebreid en aangevuld met actuele
werkzaamheden.

ber organiseert de vogelvereniging De
Gekleurde Zanger weer een gezellige
Kermisbingoavond met vleesschalen,
fondueschalen, rollades en tassen
boodschappen, waaronder een supervleesschaal. Deze Kermisbingo wordt
gehouden in: Wijkcentrum Op de
Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.
De zaal is open om 19.00 uur en de
aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 3 september

woensdagmiddag. Op maandag (10.0012.00) en donderdag (12.30-14.30) is
er een medewerkster aanwezig voor
hulp, informatie en advies.
De bibliotheek 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 andere
multifunctionele ruimtes die voor allerlei activiteiten geschikt zijn. Dat overzicht staat in de Activiteitenkalender.
Het serviceloket van de gemeente is
eenmaal per maand op dinsdagochtend
geopend. Meer informatie hierover en
aanmelden via de site van de gemeente
www.bergendal.nl

Beleef Leuth op 4 september
Het Kulturhus is deze zondag een van
de accommodaties die dan geopend
zijn voor het evenement Beleef Leuth.
Alle Leuthse verenigingen en organisaties laten dan de bezoekers zien wat zij
te bieden hebben. In het Kulturhus is de
school geopend en de bibliotheek, er
wordt gesport door volleybalvereniging
Switch, het mannenkoor Vox Virorum
doet een openbare repetitie en er is een
mooie expositie van beelden die door 3
inwoners van Leuth (Cara van Bers,
Corry Hermsen, Neeltje de Jongh) zijn
gemaakt en die nu voor het eerst worden tentoongesteld. U bent van harte
welkom tussen 12.00 en 17.00 uur.
Contact: Het Kulturhus is eigendom
van de gemeente Berg en Dal, maar
wordt bestuurd en geëxploiteerd door
een stichtingsbestuur. Leden zijn Jo
Coerwinkel (vz), Daniëlle van Zutphen
(secr/penn)
en
Willem
van
Schoonhoven
(beheer
gebouw).
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!

Uitnodiging ledenvergadering
carnavalsvereniging de Deurdouwers
MILLINGEN. Donderdag 15 september zal de ledenvergadering van de
Deurdouwers plaatsvinden. Locatie de
Reinhal ons genoegenpad 12 te
Millingen aan de Rijn. Tijd 20.00 uur.
Wij hopen u deze avond te ontmoeten
en samen een productief overleg te
hebben. Praat en denk mee met de

Deurdouwers om carnaval in ons
Rijndorp een feest voor iedereen te
laten zijn.
Met vriendelijke groet,
Diny Blom-Evers
Secretaris, carnavalsvereniging
Deurdouwers.

de

Spaces van Wil
In 2008 is er een blog gestart zodat men
dan in Millingen kon terugkijken naar
de schutterij en de kermis! Toen was er
de mogelijkheid om de Internet link
korter te maken, en dat was toen en nu
nog invullen op internet: Spaces van
Wil. Maar de Blog werd gestopt door
Microsoft. De mogelijkheid was om de
blog over te zetten naar WordPress.com
met behoud van foto's en filmpjes.
Dankzij de bezoekers is de website

gegroeid!
14 augustus Indië Herdenking in het
Stadhuis Nijmegen
14 augustus Boerenmaasjazz bij
Thornsche Molen
13 augustus Polderpop afgetrapt met
Roots & More
13 augustus Mea Jambroes in het kerkje van Persingen
9 augustus naar de Romeinse
Ruiterhelm in Lent

De drukte bij de Indië Herdenking waar de Last Post werd gespeeld en het
Wilhelmus werd gezongen
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Extra energietoeslag
De overheid helpt inwoners met
een laag inkomen met de energietoeslag. De energietoeslag
was € 800,-, maar wordt verhoogd naar € 1.300,-.
Extra energietoeslag € 500,Heeft u al € 800,- energietoeslag
gekregen? Dan krijgt u automatisch
nog € 500,- extra energietoeslag.
We weten nog niet precies wanneer
we deze extra energietoeslag kunnen betalen. Als we meer weten
leest u dat op onze website
www.bergendal.nl.
Andere inkomensgrenzen
De inkomensgrenzen zijn per 1 juli
2022 gewijzigd. Was uw inkomen
voor 1 juli 2022 net te hoog voor de
energietoeslag? Kijk dan nog eens
goed of u vanaf 1 juli 2022 misschien wel voldoet aan alle voorwaarden.

Hoe vraagt u de energietoeslag
aan?
U kunt de energietoeslag aanvragen via onze website. Ga naar
www.bergendal.nl/energietoeslag.
Daar leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om de
energietoeslag te krijgen.
Heeft u vragen over de energietoeslag?
Heeft u vragen over de energietoeslag? Bel dan 14024 op maandag
tot en met donderdag tussen 8.30
en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30
tot 13.00 uur.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het werken
met de computer? Of bij het digitaal
reageren of aanvragen? De
Formulierenbrigade kan u helpen.
Bel 06 - 23 84 29 64 om een
afspraak te maken met een medewerker van de Formulierenbrigade.
U kunt ook een afspraak maken op:
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur.

■ Doet u mee in Berg en Dal?
Wat wilt u graag doen in uw vrije
tijd? Mist u activiteiten? Dat wilden we graag weten. Daarom
stuurden we in april een vragenlijst naar alle 50-plussers in de
gemeente. Ruim 500 inwoners
vulden de vragenlijst in. En wat
blijkt? De meeste activiteiten die
u wilt doen, zijn al in de gemeente. Maar kennelijk weet niet iedereen dit. Daarom gaan we er de
komende tijd voor zorgen dat de
bestaande activiteiten beter te
vinden zijn. Wordt vervolgd!

Praten over belangrijke dingen in
het leven
248 inwoners vinden het leuk of
heel leuk om samen met andere te
praten over de toekomst, over
belangrijke dingen in het leven,
zoals werk, gezondheid, ouder worden, geld, enzovoort.
Bewegen
Wat bewegen betreft geven 145
inwoners aan dat ze dat graag bij
een sportclub willen doen. 128

inwoners willen graag bewegen
met buurtbewoners.
Belemmeringen
We zien in de reacties dat sommige
inwoners denken dat ze niet mee
kunnen doen met activiteiten omdat
ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben. Of omdat ze te oud zijn of
slecht ter been. In de praktijk weten
we dat dit soort dingen geen probleem hoeven zijn. Ook dat gaan
we de komende tijd laten zien.

Hieronder ziet u een korte samenvatting van de resultaten van de
vragenlijst.
Studiekring
234 inwoners vinden een studiekring voor 50-plussers leuk of heel
leuk. Dat wil zeggen dat ze graag
met andere mensen willen praten
over onderwerpen uit het nieuws.
Kunst en cultuur
313 inwoners geven aan dat ze het
leuk of heel leuk vinden om iets te
doen rond kunst en cultuur.
Bijvoorbeeld samen muziek maken,
over boeken praten of naar een
museum gaan.

■ Invloed op uw woon- en leefomgeving via het
Gelderland Panel
De provincie Gelderland is gestart met het
Gelderland Panel. Alle inwoners van de provincie
Gelderland, vanaf 16 jaar, kunnen meedoen.
Deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een
vragenlijst. En kunnen op deze manier hun mening
geven over circulaire economie, klimaat of mobiliteit in de provincie Gelderland. Doet u ook mee?

Sociaal Team Berg en Dal

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

Het onderzoek dat nu loopt gaat over de financiën van
de provincie. Hoe blijft de provincie Gelderland ook in
de toekomst financieel gezond? We zijn benieuwd naar
uw mening. Welke keuzes zou u maken?
Waaraan moet de provincie elk jaar geld uitgeven? En
waar moeten werknemers van de provincie aan werken? Bij deze keuzes wil de provincie ook graag de
mening horen van haar inwoners. Door de vragenlijst in
te vullen helpt u daarbij.
Laat uw stem horen en vul de vragenlijst in via
www.gelderlandpanel.nl.

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

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nieuwe Holleweg 12, brandveilig gebruiken pand (ontwerpbesluit)
▪ Rijksstraatweg 75, hobbymatig houden van paarden (verlengen
beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 75, inrichten grasweide (verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ Kastanjelaan 6, realiseren overkapping (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bredeweg 2, tijdelijk afwijkend gebruiken van gronden en bouwwerken voor de duur van 1,5 jaar (gewijzigd besluit, verleend)
▪ Cranenburgsestraat 23a, aanleggen twee padelbanen op terrein
Tennisvereniging Groesbeek (verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 99, herbouw landbouwschuur (verleend)
▪ Nabij Hulsbroek 3, tijdelijk depot voor opslag roerende zaken
(aanvraag)
▪ Kamp 20, bouw carport (buiten behandeling stellen)
▪ Mariëndaalseweg 40, aanbrengen raamkozijn in rechter gevel
(aanvraag)
▪ Nabij Mies 2, bouw kantoor met bedrijfshal en erfafscheidingen,
plaatsen reclame, aanleggen uitrit (verlengen beslistermijn)
▪ Mooksebaan 12, houden van een evenement (verleend)
▪ Mosstraat 18, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 29, wijziging brandcompartimenten en kleine
bouwkundige aanpassingen (verlengen beslistermijn)
▪ Pannenstraat 24a, kap vijf bomen op achtererf (aanvraag)
▪ Tooropweg 5, plaatsen dakkapel (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 13, kap boom (buiten behandeling stellen)
Leuth
▪ Kadastraal perceel LEU00-C-1984 nabij Morgenstraat, bouwen van
11 woningen plan Kalfsheuvel II (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Van Goghstraat 23, vervangen kozijnen (aanvraag)
▪ Heerbaan 76, gedeeltelijk vervangen ramen door geïsoleerd glas
(aanvraag)
▪ Heerbaan 161, realiseren aanbouw en zonnepanelen en plegen van
onderhoud (verleend)
▪ Ruijsdaelstraat 38, realiseren dakterras en wijzigen kozijn voor
toegang naar dakterras (aanvraag)
▪ Ruijsdaelstraat 38, vervangen kozijnen (buiten behandeling stellen)
▪ Zalmstraat 13, aanleggen zwembad (verlengen beslistermijn)
Ooij
▪ Hezelstraat 24, vervangen enkel glas door geïsoleerd glas
(aanvraag)
▪ Kerkdijk 26, restaureren buitenmuur (aanvraag)
▪ Kruisstraat 34, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
▪ Leuthsestraat 1, tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
nevenactiviteiten voor dagbesteding ouderen (verlengen
beslistermijn)
▪ Marialaan 25, plaatsen dakkapel (verleend)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 12, uitbreiden/verbouwen woning (verleend)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer
024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via
telefoonnummer 14 024.
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■ GGD vaccineert maandag 29 augustus in Groesbeek
Haal jouw coronavaccinatie zonder afspraak in de buurt
De GGD vaccineert op maandag
29 augustus van 16.00- 20.00 uur
in
het
gemeentehuis
in
Groesbeek. Er wordt geprikt zonder afspraak. U kunt dus gewoon
binnenlopen voor een coronavaccinatie. Neem wel een geldig
identiteitsbewijs en mondkapje
mee. Natuurlijk blijft vaccineren
uw eigen keuze.
Wie kunnen langskomen voor
een coronavaccinatie?
Iedereen vanaf 12 jaar die nog
geen 1e of 2e coronavaccinatie
heeft gehad kan langskomen.
Kinderen van 12 t/m 16 jaar hebben
toestemming nodig van de ouders
om zich te laten vaccineren. Heeft u
corona gehad? Dan moet er minimaal 8 weken tussen zitten voordat
u uw prik kunt halen.
Ook alle 18-plussers zijn welkom
voor een boosterprik. En 60-plussers voor de extra boosterprik. Voor

de boosterprik is het belangrijk dat
er minimaal 3 maanden zit tussen
uw laatste vaccinatie of coronabesmetting.

Dorpsplein 1, Groesbeek

Wanneer komt de GGD naar
Groesbeek?
Maandag 29 augustus 2022
Van 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Gemeentehuis

Meer informatie
Op de website
www.ggdgz.nl/regiotour is informatie te vinden over de regiotour van
de GGD.

Neem uw identiteitsbewijs en een
mondkapje mee!

■ Vrouwenzwemmen
Wilt u lekker zwemmen en vindt u
het prettig als er alleen vrouwen
aanwezig zijn? Kom dan op dinsdagochtend tussen 09.00 en
10.00 uur zwemmen in zwembad
De Lubert.
Tijdens dit uur is het wedstrijdbad
exclusief voor vrouwen beschikbaar. Er is ook een zweminstructrice aanwezig.

■ Zonwering met een klein budget
Tijdens zomerse dagen kan uw
woning te veel opwarmen. Dat is
onprettig en kan zelfs tot klachten leiden. Een zonnescherm,
markies of rolluik kan helpen,
maar is duur. Gelukkig zijn er
goedkopere opties om de zon uit
uw woning te houden. In dit overzicht hebben we ze op een rijtje
gezet.
Schaduwdoek
Een schaduwdoek is een driehoekig of rechthoekig doek dat u makkelijk met de hoeken vastmaakt aan
een muur, boom, schutting of paal.
Een schaduwdoek kunt u kopen bij
een bouwmarkt of tuincentrum.
Kosten: €50 – €200.
Parasol
Als u geen schaduwdoek mag/kan
aanbrengen, kunt u een grote para-

sol voor het raam van de woning
plaatsen. U kunt de parasol verplaatsen en zo de schaduw meebewegen met de zon. Kosten: €100 –
€300.
Klemluifel
Een klembare luifel is een luifel die
u voor het raam plaatst. U hoeft hier
niet voor te boren. Dat scheelt
installatiewerk (en kosten). U kunt
kiezen uit verschillende maten,
materiaal, hellingshoek en weersbestendigheid. Kosten: €100 –
€200.
Raamfolie
Er zijn verschillende soorten plakfolie voor ramen die de warmte
tegenhouden. Er is bijvoorbeeld
zonwerende raamfolie waar u doorheen kunt kijken. Of folie dat verduistert. Beide folies houden veel

warmte van het zonlicht tegen. Let
op met het plakken van folie op
dubbelglas, laat u hierover informeren. Er bestaat ook statische zonnefolie. Die hecht zonder plakken
aan het raam en kunt u er makkelijk
weer afhalen. Kosten: €10 – €50.
Zonnescreens
Er bestaan ook schaduwdoeken die
u met zuignappen of ander bevestigingsmateriaal direct op het raam
plaatst. Een raamschaduwdoek op
maat is een voordelige en eenvoudige zonwerende oplossing om
warmte en zonnestralen buiten te
houden. Kosten: vanaf €50.
Ramen witten
Een goedkope optie is het witten
van de ramen door ze te verven
met een mix van kalk en water. Of u
koopt ‘kassenwit’ bij de bouwmarkt
of verfwinkel. Dit laagje filtert het
zonlicht, waardoor uw woning minder snel opwarmt. Groot nadeel is
dat u niet meer naar buiten kunt kijken, dus deze optie is niet geschikt
voor alle ramen. Kosten: €5 – €20
Schaduw van een boom
Plant een boom. Een boom creëert
schaduw. Daardoor heeft u minder
lichtinval in huis en warmt uw gevel
minder op. Daarnaast gebruiken
bomen een deel van de zonnestraling om water te verdampen.
Hierdoor wordt de lucht rond de
boom koeler. Een boom heeft
natuurlijk wel tijd nodig heeft om te
groeien. Kosten: vanaf €30.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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KBO en Inloop organiseren samen activiteiten, Komt u ook?

KBO leden uit Ooij, Beek en
Leuth naar Cobramuseum
OOIJ. Op dinsdag 9 augustus ging een
40-tal leden van de KBO Ooij, Beek en
Leuth met de MuseumPlusBus naar het
Cobramuseum voor Moderne Kunst in
Amstelveen.
De Ooijse KBO was door “de Vrienden
Loterij” voor deze reis uitgeloot om
een (gratis) bezoek aan het museum te
brengen.
Om negen uur vertrok chauffeur
Wouter uit Ooij naar Beek waar nog
enkele passagiers erbij kwamen en via
de Rijksstraatweg - waar Wouter zijn
verwondering uitsprak over de schoonheid van dit stukje Nederland - ging het
richting Amstelveen. De route via de
A15 en A2 verliep zo voorspoedig dat
er een stukje toeristische route werd
ingelast waarbij we onder andere langs
de Vinkeveense plassen kwamen.

Aangekomen bij het museum werden
we welkom geheten door Peter, die ons
die dag zou begeleiden. Tijdens het
kopje koffie gaf hij uitleg over het programma. In drie groepen verdeeld werd
er door gidsen uitvoerig uitleg gegeven
over de tentoongestelde kunstwerken,
met de thema’s ’Het andere verhaal’
Kunst uit het Marokkaanse modernisme, ‘Cobra en Noord-Afrika’ en de tentoonstelling
‘Verzameld
voor
Amstelveen’.
Ook werd aanbevolen om na de lunch
de werken van Corneille te bezoeken.
Al met al een bijzondere ervaring. Na
de gezamenlijk foto vóór het museum,
werden we uitgezwaaid en vertrokken
we tegen drie uur voor de terugreis. Het
was een geslaagde trip met fraai weer.
Wij bedanken “de VriendenLotterij”
voor deze prachtige dag.

KBO Berg en Dal
De Bond van Ouderen, afdeling Berg
en Dal is een zelfstandige vereniging.
De KBO behartigt de belangen van
mensen van 55 jaar en ouder bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, het inkomen, wonen en mobiliteit.
Activiteiten
Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd.
Wekelijks op woensdag Gym onder
deskundige begeleiding van 11.00 tot
12.00 uur en op vrijdag Biljarten van
14.00 tot 16.00 uur
Maandelijks meestal op de tweede
woensdag van de maand, Bingomiddag
Daarnaast zijn er verschillende eenmalige activiteiten modeshows, reisjes en
speciale
vieringen,
zoals
o.a.
Sinterklaas en Kerstviering.
Het lidmaatschap van onze KBO
bedraagt € 28,50. Wanneer u lid bent
ontvangt maandelijks het Bulletin en
het KBO/PCOB Magazine. Wilt u lid
worden en/of heeft u leuke ideeën voor
activiteiten neem dan contact op met
het bestuur. Wij zouden het op prijs
stellen als u eens een kijkje wilt komen
nemen bij één van de aanstaande KBO
activiteiten.
Voor verdere inlichtingen
• Theo van Steen, Voorzitter, Oude
Kleefsebaan 57. Tel.: 06 - 44 87 87 11
Email: steencol@hetnet.nl
• Tinie Kemperman, secretaris, Oude

Kleefsebaan 27G Tel.: 06 - 20 43 41 19
Email: Tiniekemperman@outlook.com
Inloop en Ontmoeting in de gemeente Berg en Dal
Wil je het huis eens uit? Zin in gezelschap en een praatje? Of wil je samen
met anderen iets leuks doen? Kom dan
eens naar een van de inloop- en ontmoetingsruimten in de gemeente Berg
en Dal.
De Inloop en Ontmoeting is voor alle
inwoners van de gemeente Berg en Dal,
jong en wat ouder. Zoals de naam al
zegt, kunt u elkaar bij deze gelegenheid
ontmoeten. Je kunt zo binnenlopen
voor een praatje, een kopje koffie drinken, samen eten of deelnemen aan activiteiten. Zo ontstaan nieuwe contacten
en mogelijkheden om samen bezig te
zijn. Als deelnemer stimuleren we je
om mee te helpen en nodigen we je 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.
Wanneer u koffie/thee nuttigt kost dat 1
euro voor de hele dag, wanneer u mee
eet kost dat 4 euro.
Maandag en donderdag 9.30-15.30 uur,
Woensdag 10.00-14.00 uur.
Voor vragen en contact:
Ester Greve, tel. 06-22189214
We zouden het leuk vinden als u ook
een kijkje komt nemen bij onze activiteiten en nodigen u dan ook graag uit!

Open Huis 3 september bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl

Collectebus wordt collectebord
De KWF collecte vernieuwt! Als eerste
goed doel in Nederland maakt KWF dit
najaar de overstap naar een 100% digitale huis-aan-huis collecte. Dat betekent: de collectebus wordt een collectebord.
Ook in onder andere Leuth gaan we in
september langs de deuren met het collectebord. Dan doneer je makkelijk
door de QR-code op het bord te scannen met je telefoon. De collecte is van
4 tot en met 10 september dit jaar.

GROESBEEK. Zaterdag 3 september
is het weer zover:
“Open Huis” bij stichting 2ehandszorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 te
Groesbeek, een specifieke kringloop
voor zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom, maar houdt
afstand tot elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf)
komen kijken naar onze rollators –
douchezitjes – toilet-douchestoelen –
toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen – sta-op-stoelen –
hoog/laag bed – etc..
De ruimte is beperkt, en onze artikelen
liggen deels in kasten en opgestapeld.

Albert Heijn van den Hatert

Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
email: hatertj@live.nl

s
Bonuler
knal

1+1
gratis

Bijv. color vloeibaar wasmiddel
2 flessen à 19 wasbeurten
De actieprijzen
variëren van 6.79-42.49

Woensdag 7 september (KBO)
seizoenopening met zeer korte vergadering (max. 30 min.) daarna gezellig
samenzijn met accordeonmuziek als
ondersteuning tot 16.00 uur. (kosten:
drankjes voor eigen rekening).
Aanvang: 14.00 uur
Woensdag 21 september (KBO)
Bingo middag met leuke prijzen, kosten bingokaart € 5,00 en drankjes voor
eigen rekening. 14.00 - 16.00 uur.
Woensdag 28 september (Inloop)
Herfststukje maken. Onder genot van
koffie een mooi herfststukje maken.
Kosten 10 euro p.p. 14.00 - 15.30 uur
Vrijdag 5 oktober (KBO)
Lanco modeshow vrijdag 5 oktober,
koffie en koekje aangeboden door
Lanco Mode, drankjes voor eigen rekening. Aanvang: 14.00 uur
Heeft u een probleem met vervoer denk
dan aan de ToekToek, 06-40052029

5 september:
Alzheimercafé
Groesbeek
‘Er is iets niet pluis, dokter?’
"Soms weet ik het even niet. Iets vergeten, een verkeerd adres, niet op het
goede woord komen. En dan grapt mijn
vriendin: ach Alzheimer light! Maar
soms ben ik toch niet zo zeker van
mezelf. Maar ja. Is het een probleem?
Ik vind dat ik best veel vergeet, vaak
iets niet kan vinden. Ik voel me verward. Kan ik het misschien eens met de
huisarts bespreken? Zo even tussen
neus en lippen door, naast de cholesterolmeting? Is er iets niet pluis, dokter?"
Herkent u dit? Van uzelf of van iemand
uit uw omgeving? Hierover spreken we
met een ervaren huisarts op 5 september in het Alzheimercafé in Groesbeek.
Een avond vol informatie over dementie en veel gelegenheid tot het stellen
van vragen. Bovendien is het ook nog
eens een gezellige avond.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
U mag ook bellen. 06 44900806.
Het Alzheimercafé vindt plaats op 5
september in ’t Groeske. Stationsweg 9,
Groesbeek. Welkom vanaf 19.00 uur.
Programma: 19.30-21.00 uur. Toegang
is gratis. Voor een kop koffie wordt
gezorgd.

Eikenhorst en Plataan Groesbeek zoeken
vrijwilligers voor nieuw activiteitenaanbod
Vanaf half september bieden we een aantal nieuwe activiteiten waarvoor we op zoek zijn naar
enthousiaste vrijwilligers die samen met welzijnsmedewerkers dit aanbod vormgeven. Yoga, mannensoos, diverse creatieve clubs, bloemschikken,
dansen, klassieke muziek luisteren, popkoor, supportersclub en meer… Een aantal activiteiten is
wekelijks en andere maandelijks. Je maakt echt
het verschil en de dag de moeite waard!
Eikenhorst en Plataan zijn moderne woonlocaties

van ZZG zorggroep op Park Dekkerswald waar
mensen met dementie en/ of lichamelijke zorgvraag wonen. We verwelkomen van harte nieuwe
vrijwilligers. Wilt u komen kennismaken? Neem
contact op met Marion Brouwer 06-11472150 /
m.brouwer@zzgzorggroep.nl Je kunt ook naar
een van de informatiemomenten komen.
Vrijdagmiddag 26 augustus tussen 14:00-15:00
of dinsdagavond 30 augustus tussen 19:00-20:00
uur. Graag even aanmelden.

per stuk
Alle Magnum

2.⁹ ⁹

3⁹. ⁹-6.
-6.
6.⁹⁹

Alle Ariel

Raadpleeg daarom zo mogelijk onze
website, www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we
handelen verder op afspraak (want
mogen geen winkel-openingstijden
hanteren). Maak een telefonische
afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur
een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
U kunt bij ons niet pinnen. En ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Programma

De Treffers – HHC Hardenberg

9.⁹ ⁹

Woensdag 7 september - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

19.⁹⁸

Achilles ‘29 – Union

Zaterdag 3 september - aanvang 18.00 uur
Locatie Sportpark De Heikant
Cranenburgsestraat 33A Groesbeek
Dat is het

van Albert Heijn
onderhoud

Aanbiedingen geldig t/m zondag 28 augustus

airco

banden

SENIOREN

Nieuws van KBO Beek
Imkerij Immenhof donderdag 11 augustus
Donderdagmiddag 11
augustus vertrokken wij
om 13.30 uur met vervoersbedrijf Leenders
voor een vakantie uitje
naar
imkerij
de
Immenhof in Heumen.
Daar aangekomen werden er enkele geurige
kopjes koffie met een
gebakje genuttigd.
Na de prettige ontvangst
hadden wij een twee uur
durende rondleiding door
de imkerij en de fraaie
tuinen, wij genoten bij de
afsluiting van deze
humoristische rondgang
van heerlijke versnaperingen van het bedrijf,
daarna kon men nog op eigen gelegenheid de uitgebreide producten van het
bedrijf bekijken.
16.30 uur stond onze gekoelde bus
klaar om ons weer naar Beek te bren-

Repair- en Digitaal Café
Op zaterdag 27 augustus is weer het
maandelijkse Repair- en Digitaal Café
in Millingen aan de Rijn. Je bent welkom van 10-12uur in Kulturhus “Den
Ienloop”, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat je naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met jou weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
gen.
Diegene die zich voor het driegangen
menu hadden opgegeven sloten de dag
af op het terras van hotel `t Spijker met
een voortrefelijke diner.

KBO Beek clubmiddag in de Brasserie 18 augustus
Donderdagmiddag 18 augustus was het
tijd voor een gewone gezellige KBO
Beek middag in de Brasserie van het
Kulturhus Beek.
‘n Kopje koffie of thee bij binnenkomst, een woordje van de voorzitter
en verder bepaalden de leden van de
KBO Beek zelf wat zij deze middag
wilde gaan ondernemen, de rummiecupstenen en de kaarten kwamen op
tafel, hier en daar werd er veel gelachen, het verleden kwam ook vaak
voorbij.
Halverwege deze middag kwam er een
consumptie onze kant uit. Tussendoor
`n hapje maakte het een complete middag, een ongedwongen middag om
elkaar weer eens te ontmoeten
Rond 16.30 uur wordt het weer tijd om
naar huis te gaan.
Wilt u zo`n middag regelmatig meemaken, laat het mij weten, er zijn al aanmeldingen. biljarten, darten is ook
mogelijk.
De maandag fietsclub is vol.

Nieuws van
SWOM
Millingen

Mieke en Gerrit, de organisatoren van
de maandagmiddag fietstochten, geven
aan dat zij bijzonder graag uw veiligheid willen waarborgen.
De KBO Beek doet meer voor haar
leden, de KBO Beek is altijd in beweging, kom erbij en geniet mee, voor
maar € 20,= per kalender jaar bent ook
u lid van de grote KBO Beek familie.

Agenda
Vrijdag 29 augustus, grote fietstocht
met Magda Hectors
Donderdag 8 september, uitstap museum Terug In De Tijd
De lijndansgroep begint op woensdag
24 augustus
De B.O.F. Begint op maandag 5 september
Het Koersballen start weer op woensdag 7 september

Wil je hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel? Ook dan zien wij je
graag bij het Repair- en Digitaal Café.
Neem je eigen apparaat mee en eventueel benodigde inlogcodes.
Aanleveren van artikelen is op eigen
risico. SWOM en haar vrijwilligers
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
Het volgende Repair- en Digitaal Café
is op zaterdag 24 september .
Het Repair- en Digitaal Café is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl

Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377
Foto’s: René Hendriks

SWOM doet mee met
Rabo Clubsupport

Echtpaar Sillissen-Hopmans uit
Groesbeek 60 jaar getrouwd

Wethouder Ria Barber (l) met het diamanten bruidspaar
Op 11 augustus vierde het echtpaar
Herman Sillissen (92) en Bets
Sillissen-Hopmans (83) uit Groesbeek
hun 60-jarig huwelijk. Voor deze gelegenheid was wethouder Ria Barber als
locoburgemeester naar de Stationsweg
in Groesbeek gekomen om het echtpaar
namens de gemeente Berg en Dal te
feliciteren. Ze had een ingelijste kopie
van de huwelijksakte meegebracht alsmede een bloemstuk.
Het bruidspaar heeft elkaar leren kennen bij de Robinson-schoenfabriek in
Nijmegen. Ze trouwden op 14 augustus
1962 en in mei van 1963 voor de kerk.
Samen hebben ze drie dochters, negen
kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. In verband met hun hun werk

Foto: Frans Bootsma

hebben ze vijf jaar in Valkenswaard
gewoond en daarna twee jaar in
Wijchen. In 1971 stopte de Robinson
en toen zijn ze weer in Groesbeek
komen wonen. Herman heeft zich
omgeschoold naar timmerman en Bets
heeft twintig jaar gewerkt op
Dekkerswald.
Herman's hobby was zijn groentetuin
en tuintjes bijhouden. Bets deed graag
aan kleding maken en oppassen. Ze
hebben een aantal verre reizen gemaakt
waaronder Nieuw Zeeland en
Indonesië. Herman mag nu nog graag
een kaartje leggen en zingen en Bets is
zijn mantelzorger.
Diamanten bruidspaar, van harte gefeliciteerd!

Stem op ons zodat we onze maaltijdauto kunnen vervangen!
Wij hebben diverse voorzieningen voor
ouderen waarvan de maaltijdvoorziening er één is.
Dagelijks brengen onze vrijwilligers de
maaltijden, die gekookt worden in het
Gasthuis, naar de senioren in Millingen
aan de Rijn. Er rijdt een vrijwilliger van
SWOM met eigen auto evenals 2 vrijwilligers van het Gasthuis die ook
Kekerdom en Leuth voorzien van maaltijden.
Ook rijdt er een auto van SWOM die
hiervoor speciaal is ingericht. Er kunnen ± 30 maaltijdcassettes in meegenomen worden. Twee vrijwilligers zorgen
dat deze maaltijden op de goede plaats
terecht komen.
De bezorgers letten er ook op of het wel
goed gaat met de cliënten. Deze sociale
functie van onze bezorgers is heel erg
belangrijk.
De maaltijdauto is al wat ouder en binnenkort aan vervanging toe. Reden om
jullie te vragen te stemmen op onze
stichting zodat deze belangrijke voorziening behouden blijft.
Dus: heb je een rekening bij de
Rabobank? Word dan lid en stem tussen 5 september t/m 27 september op
jouw favoriete club!
Denk je daarbij ook aan ons? Wij zijn te
vinden onder: Stg. Welzijn Ouderen
Millingen
Alvast super bedankt.
Stichting Welzijn Ouderen Millingen
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
Tel.0481-431105
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Jan Cremers honderd jaar:
“Het gevoel voor Beek is altijd gebleven”
Op 6 juli was het groot feest bij de
familie Cremers. Jan, de oudste zoon
van Hent en Cato Creemers (inderdaad
met twee ee’s) vierde op die dag zijn
100e verjaardag. ’s Ochtends kreeg Jan
in Huize Rosa (Nijmegen), waar hij
alweer vijf jaar woont, bezoek van burgemeester Hubert Bruls, die twee
mooie flessen wijn had meegebracht.
Het echte en grote verjaardagsfeest
vond later op de dag plaats in Het
Zwaantje in Mook. Hier beleefde Jan
samen met familie, vrienden en bekenden (waaronder burgemeester Ferdi
Böhmer van Kranenburg, verre familie)
een onvergetelijke middag.
Jan Cremers werd geboren op 6 juli
1922 aan de Rijksstraatweg in Beek,
pal aan de Duitse grens. Jans ouders
hadden hier hun boerderij. Aan de overkant van de straat stond café-boerderij
de Kleine Musschenberg. Links daarvan bevond zich het Duitse ‘Zollamt’.
Als kind vond Jan het geweldig om
naar de vele auto’s te kijken en al snel
kende hij alle merken. Jan denkt dat
daar zijn belangstelling voor alles wat
met vervoer te maken heeft is ontstaan:
auto’s, treinen, trams en later ook
scheepvaart.
Na de bewaarschool ging Jan naar de
St. Jozefschool op de Geest. Jan: “Hier
leerden we taal, rekenen, lezen en
schrijven, maar vooral ook groeide je
op met klasgenootjes en vrienden. Zo
wortelde je als vanzelf in het dorp en de
gemeenschap.” Daarna volgden ULO,
Middelbare Handelsavondschool met
praktijkdiploma’s voor boekhouden en
handelscorrespondentie in vier talen.
Jans eerste baan was bij een levensmiddelenbedrijf in Nijmegen.
In het najaar van 1944 werd ook de
familie Creemers geëvacueerd en verbleef deze enige tijd in een klooster in
Hees. Hier bracht een ambtenaar van de
gemeente Nijmegen Jan in contact met
het Gemeentelijk Elektriciteits- en
Trambedrijf. Men zocht een administratief medewerker voor een klus van
twee tot drie maanden. Jan beviel blijkbaar uitstekend. De klus groeide uit tot
een dienstverband van 37 jaar. De overgang in 1955 van de Nijmeegse tram
naar 14 Engelse trolleybussen was
eveneens het werk van Jan.
Ook in het Beekse verenigingsleven
van na de oorlog was Jan actief. Hij
was zes jaar secretaris bij voetbalclub
BVC, zat in het bestuur van de amateurtoneelvereniging en was actief in
het kerkleven.
In 1956 zijn Jan en Elly getrouwd en
gingen in Nijmegen wonen. De contacten met Beek werden een stuk minder.
Om de vrijgekomen tijd te vullen ging
Jan economie (M.O) studeren en
behaalde de acte. Toen hun parochiekerk in Nijmegen sloot, bezochten Jan
en Elly de zondagse mis in Beek. Elly
had hier ook haar eigen ‘praatclubje’.
Zo bleven ze op de hoogte van allerlei
Beekse nieuwtjes.
Met de reorganisatie in 1955 van de
gemeentelijke diensten in Nijmegen
veranderde er veel. Jan kijkt met
gemengde gevoelens terug: “Het was
een moeilijke tijd met werk-technisch
veel onhandige overlappingen. Ook
waren er grote cultuurverschillen tussen de afdelingen.” Jan werd hoofd personeelszaken (425 personeelsleden).
Voor hem was deze periode vaak moeilijk. Er kwamen fysieke klachten,
onder andere evenwichtsstoornissen. In
1982 ging Jan met vervroegd pensioen.

Jan Cremers is een geboren verteller.
Hij kiest zijn woorden voorzichtig en zo
helder mogelijk. Deze tekst is een
bewerking van een gesprek met Jan op
donderdag 11 augustus in Huize Rosa,
Nijmegen. Jan had zich, zoals te verwachten, gedegen voorbereid. Eigenlijk
hoefde je niks te vragen, alleen maar te
luisteren. Dagblad De Volkskrant zal in
het kader van een serie over honderdjarigen binnenkort aandacht aan Jan
Cremers besteden. (tekst: Heinz
Maahs, foto: Wouter Cremers)
Jan hoefde zich na zijn pensionering
niet te vervelen. Er wachtten allerlei
klussen, en toen de KBO hem vroeg
voor een bestuursfunctie betekende dat
een nieuwe drukke agenda. Als secretaris verzorgde hij onder andere de
ledenadministratie en organiseerde hij
vele dagtochten. Samen met Elly deed
hij 15 jaar de ziekenbezoeken.
Jan (de oudste) heeft zijn broers Joep
en Harrie, en zijn zus Thea overleefd.
Thea bleef lang thuis wonen. Na haar
huwelijk woonde ze met haar man
onder meer in Ulft en Helmond. Broer
Joep bekleedde jarenlang een leidinggevende
functie
bij
Vissers
Wegenbouw in Drunen. Jan: ”Joep was
een financieel expert, maar bleef altijd
bescheiden. Weinigen weten dat hij
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
en Ridder in de Orde van Sint Sylvester
(kerkelijke onderscheiding) was. De
bekendste in de familie Creemers was
Harrie. Ouderen in Beek zullen hem
nog kennen uit de tijd van de
Boerenleenbank, later Rabobank.
Harrie zorgde voor een mooi kantoorgebouw
op
de
hoek
Verbindingsweg/Rijksstraatweg. Jan:
“Het was een tijd van economische
groei, er was veel te doen.” Later werd
Harrie directeur van de Rabobank in
Sint Oedenrode.
Ook nu nog heeft Jan contact met
Beek. Bekenden en vrienden (en
natuurlijk ook zijn kinderen Rob,
Yvonne, Wouter en kleinkinderen) zijn
vaste bezoekers in Huize Rosa, de plek
waar Jan met veel plezier woont, en
waar zijn vrouw Elly drie jaar geleden
overleed.
Het Beek van 1922 kun je niet vergelijken met het Beek van nu. Jan: ”Veel is
niet meer terug te vinden of veranderd.
Het aanzien van het dorp, maar ook de
manier waarop de mensen leefden.
Werk, medische zorg, onderwijs, sport
en cultuur en religie…. allemaal anders
nu.” Van een honderdjarige mogen we
ook lessen meenemen. Jan: “Onze
levensstandaard is verhoogd, we leven
nu op het niveau van de ‘beter gesitueerden’ toen, beseffen de mensen dat
wel? Vakantie was toen zeldzaam, nu
ligt de hele wereld open. Maar alles
heeft zijn prijs. Kijk naar de belasting
van natuur en het milieu, vaak met
onomkeerbare gevolgen.” De beschouwende blik toont nog steeds Jans
betrokkenheid bij wat er om hem heen
gebeurt.

Broer Reijnen Digitaal café in
(Ooij) overleden Bieb Groesbeek
Op 14 augustus
is Broer Reijnen
uit Ooij op 92jarige leeftijd
overleden.
Broer was sinds
11 juli 2020
weduwnaar van
Tonny Reijnen
van Wijck. Wij
wensen
zijn
kinderen, kleinen achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Maandag 22 augustus was de uitvaart.
Foto: Henk Baron

Voor al je vragen op digitaal
gebied kun je
terecht in de
Groesbeekse
bibliotheek,
Kloosterstraat 13, 6562AT Groesbeek
op dinsdag 6 september van 10 tot 12
uur.
Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks
of andere digitale zaken? Samen met de
KBO Groesbeek/De Horst organiseert
Bibliotheek Groesbeek het gratis
Digitaal Café. Vrijwilligers zijn aanwezig om je te helpen en je vragen te
beantwoorden. Graag je eigen tablet,
smartphone of laptop meenemen.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 24 augustus 19.00 uur (ipv
9.00 uur) H. Mis Beek kl.Bartholomeus: Apok.21,9b-14, ps.145,1013.17-18,Joh.1,45-51.
Donderdag 25 augustus H. 09.00 uur
H. Mis Millingen; aansluitend aanbidding tot 18.00 uur. 1Kor.1,1-9,
ps.145,2-7, Mt.24,42-51.
Vrijdag 26 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Kor.1,17-25, ps.33,1-2.45.10-11, Mt.25,1-13.
Zaterdag 27 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Kor.1,26-31, ps.33,12-13.18-21,
Mt.25,14-30.
Zaterdag 27 augustus 17.00 uur
Schuttersmis Kekerdom bgv Kermis
(St. Laurentiuskoor) – 22e zondag door
het jaar C: Sir.3,17-18.20.28-29,
ps.68,4-5ac.6-7ab.10-11,Hebr.12,1819.22-24a, Lc.14,1.7-14.
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Jan Sanders, Jan van
Haaren, Joep en Anneke Geurts, Willie
Gerritzen.
Zaterdag 27 augustus 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met voor- en samenzang)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 28 augustus 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang)
Overleden ouders Wily Leijgraf en
Diny Leijgraf-Bekker verjaardag Wily
de 25ste en sterfdag Diny de 22ste,
Theo en Cor van der Velden en zoon
Jan, Jozef en Toos Heijmink en dochter
Annemien.
Zondag 28 augustus 11.30 uur
Woordcommunieviering Ooij mmv
Schutterij bgv Kermis (Encore)
Wilma Donderwinkel-tenHaaff, Leden
en overleden leden Schutterij
Eendracht, Frans Huisman.
Dinsdag 30 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Kor.2,10b-16,
ps.145,8-14, Lc.4,31-37.
Woensdag 31 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus: 1Kor.3,1-9,
ps.33,12-15.20-21, Lc.4,38-44.
Donderdag 1 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. 1Kor.3,18-23, ps.24,14ab.5-6, Lc.5,1-11.
Vrijdag 2 september 09.00 uur H. Mis
Millingen;
1Kor.4,1-5,
ps.37,36.27.28.39.40, Lc.5,33-39.
Zaterdag 3 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Kor.4,6-15, ps.145,17-21,
Lc.6,1-5
Zaterdag 3 september 17.00 uur H. Mis
Beek (orgel met voor- en samenzang) –
23e zondag door het jaar C:
Wijsh.9,13-18b, ps.90,3-6.12-14.17,

Filemon.9b-10.12-17, Lc.14,25-33.
Zaterdag 3 september 19.00 uur H. Mis
Leuth Mariakapel (orgel met voor- en
samenzang)
Zondag 4 september 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel met voor- en samenzang)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Jan Sanders.
Zondag 4 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Zondag 4 september 10.30 uur Woordcommunieviering Ooij (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Overleden familie Aalders-Holtslag.
Dinsdag 6 september 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
1Kor.6,1-11,
ps.149,1-6a.9b, Lc.6,12-19.
Overleden:
Millingen: Dhr. Piet van der Zwaluw
88 jaar, tijdens de plechtige Uitvaart op
woensdag 10 augustus hebben wij
afscheid van hem genomen.
Millingen: Dhr. Karel Freriks 81 jaar.
Feest heilige Bartholomaeus
Op 24 augustus vieren we het feest van
de heilige Bartholomaeus, de
beschermheilige van Beek. Op deze
woensdag vieren we de eucharistie ‘s
avonds om 19.00 uur in de kleine
Bartholomeus in plaats van 9.00 uur ’s
morgens.
Schuttersweekend en Kermis in
Kekerdom en Ooij
Na twee jaar corona is er in Kekerdom
en Ooij weer Schuttersfeest en Kermis.
In Kekerdom is op zaterdag 27 augustus om 17.00 uur de Schuttersmis in het
kerkje. In Ooij is op zondag 28 augustus om 11.30 uur bij deze gelegenheid
een Woordcommunieviering door diaken Henk Nieuwenhuis. Wie weet,
gaan de diaken en de pastoor wat raken
bij het Koningsschieten. Als ze de romp
maar laten staan!
Parochiefeest Beek met iconostase
De nieuwe, flexibele iconostase was
voor het eerst te zien met het
Parochiefeest op zondag 14 augustus in
het Kulturhus in Beek. Al waren er
wegens de hitte minder mensen dan
verwacht, de eucharistieviering in het
Kulturhus – met de iconostase in
‘beeld’ – werd ook in figuurlijke zin
ervaren als een warme deken. Dankzij
BD1 waren mensen via youtube ook
live verbonden met de viering. Al vond
de viering niet plaats in een kerkgebouw, de viering werd intens meebeleefd. Iemand reageerde: ‘Heel bijzon-

der vond ik de viering en het koor
waarbij mensen uit de hele parochie
betrokken werden. Ook na de viering
bleef het me bezighouden, het leek alsof
er iets nieuws gebeurde, en alsof de
iconen uit de hemel gevallen zijn’.
U kunt de viering en dus ook de iconostase zien op Youtube, zoekwoord kerk
Millingen, 14 augustus, of via BD1.
Boekje iconostase
Binnenkort wordt er een boekje 30
pagina’s A5 fullcolour uitgebracht over
de iconen dat gratis verkrijgbaar is. Een
paar reacties over het concept: “Wat
een mooi geschenk is die verzameling
iconen, en wat een mooie tekst hebt u
erbij gemaakt!”
“Een heel mooie uitleg van de iconen
en de betekenis van iconen in groter
verband. Ook westerse heiligen hebben
er hun plaats in gekregen, terwijl de
heiligen van de orthodoxen ook aandacht krijgen. Mooi dat deze iconen zo
bekendheid krijgen in je parochie”.
“Voor mij is het een boeiende en prettig
leesbare tekst”.
Iconostase waar en wanneer
Op zondag 11 september is de iconostase te zien in Kekerdom (monumentendag), op dinsdag 13 september
16.00-19.45 uur in de Mariakapel in
Leuth, op woensdag 14 september 9.00
uur in Beek en op zaterdag 17 september 19.00 uur in Ooij. Op zondag 18
september zal de iconostase tijdens de
eucharistieviering van 10.30 uur worden ingezegend in de kerk van
Millingen.
Het is niet de bedoeling dat de iconostase een vaste plek krijgt in één
bepaalde kerk, maar rondtrekt; we zien
wel hoe.

Gebedsdag
Pater Koopmanstichting
Op zaterdag 3 september organiseert de
Pater Koopmanstichting als vanouds de
jaarlijkse gebedsdag in Den Haag
m.b.t. abortus en euthanasie, in samenwerking met mgr. De Jong, hulp-bisschop van Roermond. U bent van harte
uitgenodigd.
Bij voldoende deelname uit onze regio
wordt er, zoals andere jaren, een bus
geregeld vanuit Nijmegen en omtrek.
Bent u van plan te komen, laat dit dan
graag z.s.m. weten via tel. 0243221425 of
info@paterkoopmanstichting.nl.

Kerkberichten
Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 21 augustus, aanvang: 10 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs. Viering
van het Heilig Avondmaal.
De diaconiecollecte tijdens de dienst is
voor de Voedselbank Groesbeek
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Voedselbank
Zondag 28 augustus, aanvang: 10 uur
Voorganger: ds. Bernard Schelhaas uit
Leiden
Ook deze zondag is de diaconiecollecte
tijdens de dienst voor de Voedselbank
Groesbeek, zie info hierboven. Na de
dienst is er koffie en thee in de Serre
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Tijdens de zomermaanden is de kerk
ook open op vrijdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur. U kunt dan binnenlopen
om een kaarsje te branden, de kerk te
bekijken, op dit moment hangen er
foto's van Jannie Schaapman, en/of een
moment van stilte te ervaren.
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Walk of Wisdom onthult (klein)
gebaar om de wereld te redden
Pelgrimsroute de Walk of Wisdom onthult zaterdag 3 september een klein
gebaar om de wereld te redden. Dit
gebeurt vanaf 10.00u in de Nijmeegse
Stevenskerk.
Het gebaar wordt onthuld tijdens de
presentatie van het eerste hoofdstuk
van het getijdenboek Op Weg naar
Wijsheid. Dit boek is de opvolger van
Seizoenen van het Leven, een getijdenboek waarvan alleen nog een bijzondere uitgave verkrijgbaar is met alle originele kunstwerken. Het staat in de
Stevenskerk, naast het grote beeld van
het symbool van de Walk of Wisdom.
Het nieuwe getijdenboek bundelt een
aantal ervaringen van de 12.000 pelgrims die de Walk of Wisdom de afgelopen zeven jaar gelopen hebben. Op 3
september komt alleen het eerste
hoofdstuk uit, in de vorm van een eboek. Speciaal hiervoor werden inspirerende gastschrijvers gevraagd de
route ook te lopen. Kunst en poëzie
vullen de teksten aan.
Marlieke Overmeer ontwerpt gebaar
Kunstenaar Marlieke Overmeer maakte
speciaal voor de presentatie een gebaar
'om de wereld te redden.' Een verwij-

Marlieke Overmeer Foto: Manja Bente
zing naar de intentie achter de pelgrimsroute om ruimte te maken voor
bezinning en verbondenheid. Geheel in
stijl van de kunstenaar werd het een
'klein' gebaar, vanuit haar filosofie dat
juist de kleine gebaren het verschil
kunnen maken.
Na afloop krijgen alle deelnemers
behalve het e-boek ook het (klein)
gebaar van Marlieke Overmeer, om
thuis mee de wereld redden. Beperkte
oplage, aanmelden noodzakelijk:
https://walkofwisdom.org/agenda of
rob@walkofwisdom.org

Kerkklokken Ooij worden opgeknapt
Op dinsdag 16 augustus is de
Hubertuskerk in Ooij van zijn klokken
ontdaan. Deze zijn eraf gehaald om
groot onderhoud te plegen. Ralf van
Veghel – van Daelmans klokken & uurwerken uit Lierop heeft dit samen met
een medewerker van Corstens kraanverhuur gedaan. De klokken van Ooij
hebben maandenlang stil gestaan op
3.15 uur waarbij weleens werd opgemerkt, dat “de tijd in Ooij stilstaat”.
De klokken zijn meegegaan naar de
werkplaats van de Lieropse klokkenmaker Daelmans, waar ze onder meer
van een nieuw goudlaagje worden
voorzien. Wanneer ze over een aantal
weken terugkeren, komt er meteen een
heel nieuwe ‘moederklok’ mee met een
modern aandrijvingssysteem zodat ze
voortaan weer de juiste tijd laat aanwijzen. Elektromotoren en een computer
houden Ooij en omgeving vanaf dan bij
de tijd en laten het uurwerk dan ook in
geluid elk uur en half uur weer de juiste tijd aangeven.
Het betekent daarnaast het einde van
nóg een tijdperk: voortaan hoeft koster

Wil de Haas niet meer de toren in om
de klokken te luiden om een mis aan te
kondigen. Straks voldoet een druk op
de knop om het klokkenspel in gang te
zetten.
De renovatie van de Ooijse kerkklokken kost 20.000 euro en het kerkbestuur hoopt daarvoor op gulle gaven
van dorpsbewoners. Behalve de juiste
tijd én vergulde wijzers en cijfers,
komen er voor dat geld ook nog nieuwe
ledlampjes.
Foto: Henk Baron

Terug van weggeweest:

Rommelmarkt Antonius van
Paduakerk 3 en 4 september
Op zaterdag 3 september a.s. wordt op
het kerkplein van de Antonius van
Paduakerk,
Groesbeekseweg
96
Nijmegen, de jaarlijkse rommelmarkt
gehouden. De rommelmarkt begint om
10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.
Deze markt is bij velen bekend als één
van de best gesorteerde rommelmarkten van Nijmegen, compleet met openlucht restaurant en kapper.
De rommelmarkt is rookvrij en neem
a.u.b. genoeg contant geld mee om al
uw aankopen te betalen.
De ene helft van de marktopbrengst
gaat naar Stichting Gast (ondersteuning
asielzoekers); de andere helft van de
opbrengst is bestemd voor restauratie
van de dakkapellen van de kerk.
Bezoek deze gezellige rommelmarkt en
werk tegelijkertijd mee aan deze goede
doelen!
Nieuw is dit jaar dat de verkoopkramen
die binnen in de kerk zijn opgesteld
(Boeken, Platen, CD.s en Curiosa ook

op zondag 4 september nog te bezoeken zijn dan van 13.00 uur tot 16.00
uur.
Inzameling
Wij zoeken voor deze rommelmarkt
nog mooie, verkoopbare spullen die
niet kapot zijn. We nemen géén elektrische apparaten, computers en witgoed
aan. Themakramen zijn: Huishoudelijke artikelen(glas servies, plastic,
manden ) tuinpotten, speelgoed, klein
meubilair, kleding, lampen, boeken,
LP's en CD's, Curiosa. Alles schoon en
compleet.
Inzameldagen:
Zaterdag 27 augustus van 10.00-15.00
uur en woensdag 31 augustus van 16.00
-19.00 uur
U bent van Harte Welkom op de vertrouwde Rommelmarkt op het kerkplein van de Antonius van Paduakerk
Info: www.avpnijmegen.nl

23 augustus 2022

Zomerwandelen Avondexcursie: Natuurinclusieve
met aandacht
landbouw bij de Waldboeren
Op woensdag 31 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: water. Deze zomer zijn we geconfronteerd met gemis aan water. Tijdens
de wandeling kunnen we nadenken
over de leven gevende kracht van water,
over het plezier dat water geeft en ook
over de zorg als er te weinig water of te
veel water is.
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 of een
glaasje water. 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. Opgave is
niet nodig. Voor meer informatie per
mail: riahopman@xs4all.nl of telefonisch: 0243976154.

landbouw.
Tijdens de wandeling krijgt u uitleg
over de teelt van oude granen, gras,
noten en fruit. Er worden geen kunstmest en chemische middelen gebruikt.
Met de bokashi-methode worden organische stoffen weer in de kringloop
gebracht. We experimenteren ook met
de biochar-methode om de biodiversiteit en de productiviteit van de bodem
te verhogen.
De wandeling start om 19.30 uur op de
parkeerstrook aan de Postweg in Berg
en Dal, ter hoogte van hotel Erica. De
wandeling heeft een lengte van 1,5 km
en duurt circa 1,5 uur. Aanmelding is
niet verplicht, maar we stellen het wel
op prijs. Stuur een berichtje naar
info@ploegdriever.nl. Informatie over
de wandeling bij Arno van der Kruis
(0612619049) en over de Waldboeren
op www.ploegdriever.nl/waldboeren.

De Rozet

Samen aan-poten!
Zomaar een idee? Wel nee!
Wat is de bedoeling?
BEEK. Het lijkt ons een leuk en goed
idee een middag met gelijkgestemden
samen te komen om over moestuinieren, en allerlei andere zaken die met de
natuur te maken hebben, van gedachten
te wisselen. Je kan dan denken aan
moestuinieren: ideeën en kennis uitwisselen over groenten, planten, kruiden, paddenstoelen en hun veelzijdigheid: samen erop uit de natuur in:
samen een bijenhotel maken: samen
meer leren over eetbare planten, paddenstoelen en kruiden: samen poten
van groenten en of kruiden.
Stel je hebt geen tuin; een kleine tuin;
een tuin die niet te bewerken is of de
wachtlijst bij volkstuin is enorm lang.
Dan kun je altijd nog iets samen ondernemen. Een tuin op een vierkante

In de huidige stikstofcrisis lijkt het boerenbelang tegenover de natuur te staan.
Wij proberen in het Waldboerenproject
de kloof tussen landbouw en natuur te
dichten. Wij testen natuurvriendelijke
landbouwmethoden en gaan de producten in eigen streek verkopen onder het
motto ‘Voedsel van hier’. Wij laten u
graag zien wat wij doen en welke producten u nu en later kunt kopen.
Vanavond, dinsdag 23 augustus is
iedereen welkom op de excursie bij de
Waldboeren in Berg en Dal. Wandel
mee over de bloemrijke graslanden,
langs akkers en de jonge fruit- en
notenbomen. Waldboeren is een project
van vereniging de Ploegdriever.
Agrariërs en betrokken burgers werken
aan een mooi landschap en rijke boerennatuur. In de landbouwenclave in de
bossen van Meerwijk experimenteert
de Ploegdriever met natuurinclusieve
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meter; poten in een pot of in een plastic
zak. Heb je je altijd al afgevraagd wat
je allemaal kan doen met zevenblad, of
juist lekkere recepten ermee. Sluit dan
11 september aan om 14.00 uur. Op
zondag 11, zondag 18 en zondag 25
september van 14.00-16.00 uur ben je
welkom in het Kulturhus in Beek, roerdompstraat 6.
Voor de eerste keer regelen we een activiteit maar we willen graag samen, op
basis van ieders interesses en ieders bijdrage, bedenken wat we de volgende
keren kunnen gaan doen. Heb je vragen, heb je kennis die je wil delen of
heb je goede ideeën? Sluit dan aan!
Het is leuk; het is leerzaam; het is zelfredzaam; en het is duurzaam.
Voor vragen of informatie
petra.kregting@fortewelzijn.nl

Renovatie Wilhelminaplas in Ooij
Maandag 15 augustus is men begonnen met de aanpassing van het talud
van de Wilhelminaplas aan de Koning
Wilhelminastraat in Ooij. Een aantal
jaren geleden konden de inwoners van
Ooij initiatieven aangeven voor een
betere leefbaarheid in Ooij en een daarvan was het verbeteren van de oever
van de plas. Daar was namelijk 48 jaar
geleden een nieuw talud gemaakt waar-

bij als ondergrond tonnen bouwafval
van gebouwen uit de stad Nijmegen
was gebruikt. Zo langzamerhand was
dat bouwafval weer allemaal zichtbaar
geworden en dat veroorzaakte al vele
jaren gevaarlijke situaties, temeer
omdat de plas ook door zwemmers
gebruikt werd. Nu wordt zoveel mogelijk puin en beton verwijderd en afgevoerd en komt er een nieuw talud.

Hooi- bermbrand in de Ooijpolder
Dinsdagmorgen 16 augustus ± 04.15
uur werd de brandweer van Nijmegen
gewaarschuwd voor een bermbrand op
de hoek van de Ooysedijk en de
Persingensestraat op de grens van
Nijmegen en Ooij. Ter plaatse bleek
een voorraad hooi te branden die daar
na het maaien was opgeslagen. Omdat

de brandweer meer water nodig had,
werd ook de vrijwillige brandweer van
Ubbergen gewaarschuwd om met de
transportwagen ter plaatse te komen.
Deze plek staat inmiddels bekend om
haar branden. Vorig jaar werd er ook al
een aantal malen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend.
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Voetbalvereniging LeuthKekerdom (VVLK) in 4e
klasse KNVB
In de Rozet van 9 augustus jl. wordt op
pagina 19 de Berg en Dal Cup editie
2022 aangekondigd. Dit jaar is de organisatie in handen van de fusieclub
SVO/VVLK. Het wordt ongetwijfeld
weer een mooi en spannend toernooi in
het Laag van de gemeente Berg en Dal.
In het artikel lezen we onder meer de
volgende zinsnede: “…. en ook wij zelf
mogen voor het eerst in zowel het
bestaan van SVO als van VVLK ons op
gaan maken voor de 4e klasse.” Dit is
echter een ernstige misser van de auteur
van het artikel. Voetbalvereniging
VVLK heeft in de jaren vijftig van de
vorige eeuw jarenlang in de top van de
4e klasse KNVB gespeeld, met een
roemrucht 1ste elftal dat een geduchte
tegenstander vormde voor elke tegenstander. Met als hoogtepunt de beslissingswedstrijd tegen Hatert om het
kampioenschap en promotie naar de 3e
klasse KNVB! Leuth en Kekerdom telden toen elk ± 600 inwoners. De beslissingswedstrijd werd op neutraal terrein
van Achilles in Groesbeek gespeeld
met een 4000 koppig publiek langs de
lijn. De wedstrijd is door VVLK op het
nippertje verloren. Toen nadien vanwege leeftijd - onder anderen 6 Indië-veteranen uit het elftal hun voetbalcarrière
beëindigden, is VVLK afgezakt naar de
1e klasse van de onderafdeling
Nijmegen van de KNVB.
Met ingang van de a.s. competitie
speelt de VVLK echter – nu als fusieclub met SVO – opnieuw in de 4e klasse, waarin de club zeker hoge ogen zal
gooien.
‘Ere wie ere toekomt’.
Jan van Eck, Leuth

Foto: Anton Arts, brandweer Ubbergen

Wat is de energierekening hoog
geworden…
Waarschijnlijk hebt u dat in de afgelopen maanden al eens verzucht. En het is
niet zeker of de prijzen ooit nog zullen
zakken. Nee, mogelijk gaan de prijzen
nog hoger worden.
Zou u het goed vinden als uw energierekening omlaag gaat? Vraagt u zich af
hoe u dat kan bereiken? Zou u wel
maatregelen willen nemen, maar weet
u niet hoe? Of heeft u er geen of weinig
geld voor? Of denkt u dat u als huurder
niets kan doen om uw verbruik omlaag
te krijgen?
Op initiatief van het Duurzaamheidscafé Berg en Dal zijn er tien energiecoaches opgeleid. Ook voor u kan de
energiecoach goed werk doen. Hij of
zij kan met u kijken naar hoe u minder
energie kan gebruiken: door uw radiatoren of cv ketel anders te gebruiken,
door met u naar het warmwatergebruik
te kijken, door kieren op te sporen en
koudebruggen te ontdekken en u adviezen te geven voor kleine (goedkope)
veranderingen. Hij zal zeker met u naar
de isolatiemogelijkheden kijken, want
elke maatregel verdient zich dwars en
dubbel terug!
Natuurlijk kan de energiecoach proberen te achterhalen of u met minder gas
toekunt en hoe u dat aanpakt. Want, en
we horen het voortdurend, we moeten

van het gas af. Straks
is er geen gas meer.
En voor die tijd willen we dat onze huizen
op een andere manier
verwarmd kunnen worden en dat we
anders over warm water kunnen
beschikken.
Een van deze energiecoaches, Martin
van Ewijk, die heel veel weet van elektrotechniek, luchtbehandeling en verwarming, meldde dat hij veel adviesvragen krijgt. Maar dat die vragen bijna
altijd komen van mensen die op zich al
langere tijd bezig zijn om de woning
energiezuiniger te maken. Vaak door
flinke verbouwingen te organiseren. En
het gaat dan vrijwel steeds om mensen
die een financiële buffer hebben.
Hij vindt het heel jammer dat mensen
met een kleinere beurs, die een besparing goed kunnen gebruiken, zich tot
nu toe niet aanmelden voor een bezoek
van de energiecoach, terwijl hier vaak
de grootste winst te behalen is.
Daarom nodigen we iedereen uit, die
zuiniger met energie wil omgaan, zich
te laten adviseren door een energiecoach. Dit kan door een mail te sturen
naar EcoachBenD@gmail.com onder
vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Puin ruimen in de Wilhelminaplas in Ooij

Foto: Henk Baron

Kirtangroep Berg en Dal opent
nieuwe seizoen
Kirtangroep Berg en Dal gaat na een
zomerstop van 2 maanden weer beginnen met hun spirituele muzikale bijeenkomsten. Kirtan is een vorm van mantrazingen waarbij in wisselzang gezongen wordt. Dat betekent dat de voorzangers een regel van de mantra zingen
en de andere aanwezigen deze regel
herhalen. Door het herhalen van de
mantra kom je steeds dieper in je meditatie, dit kun je het best bewerkstelligen
door één mantra lange tijd te herhalen.
De meest geschikte en heel krachtige
mantra hiervoor is de Maha Mantra.
Het nieuwe seizoen wordt met een
picknick-kirtan geopend in het

Goffertpark (Nijmegen) op zaterdagmiddag 27 augustus. Om 14:00 uur is
een verwelkoming, daarna begint de
kirtan. Na zo’n 45 minuten is er een
pauze een drankje en een snack. De kirtan gaat hierna weer verder tot ongeveer 17:00 uur. Aansluitend wordt een
gezellige vegetarische picknick gehouden.
Vanwege de voorbereiding is het nodig
om je vooraf aan te melden, dat kan bij
Tonny Bol: 06-30883292 of via
namahatta.kirtan@gmail.com.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Herhaling historische fietstocht
Nijmegen - Kleef anno 1740
NIJMEGEN-KLEEF. De organisatoren
van
de
‘historische
fietstocht
Nijmegen-Kleef’ op 17 juli hadden niet
gerekend op zó veel belangstelling.
Ruim 40 personen hadden zich voor de
tocht aangemeld, die de route volgde
van een koetsrit door vier Groningse
notabelen in 1740. Om praktische en
veiligheidsredenen werd het aantal
deelnemers beperkt tot 25. Daarom
wordt de fietstocht herhaald op zondag
11 september.
Route en programma zijn hetzelfde.
Deelname is gratis. Consumpties
onderweg en in Kleef zijn voor eigen
rekening. We starten om 11 uur in
Nijmegen. Na een korte tussenstop in
het Duffeltdorp Mehr arriveren we
omstreeks 13.30 uur in Kleef. Wie wil
kan daarna op eigen gelegenheid genieten van een drankje of hapje. Om 14.45
uur kun je als afsluiting deelnemen aan
een rondleiding (gratis, ca. 30 minuten)
door een sfeervolle oude wijnkelder,
een onverwachte kant van Kleef.
Daarmee is het programma beëindigd.
De fietsreistijd terug naar Nijmegen is
ongeveer anderhalf uur.

Aanmelden: Graag aanmelden vóór 1
september. De fietstocht is een activiteit van Heemkundekring De Duffelt.
Aanmelden kan bij Heinz Maahs (0614505539, h.maahs@telfort.nl) of
Johannes van Lier (0049 2826-5387,
jmvan.lier@t-online.de). Bedenk dat
het aantal plekken beperkt is tot 25!
„een plaisir Reisje van Nijmegen na
Kleef“ uit 1740
In de zomer van 1740 maakten vier
heren uit Groningen per koets een
avontuurlijke rit van Nijmegen naar
Kleef. Hier verbleven zij enkele dagen
en beleefden de nodige avonturen. Het
gezelschap volgde, op advies van een
kastelein in Nijmegen, de route door
het poldergebied van de Duffelt langs
onder meer Persingen, Zyfflich, Mehr
en Donsbrüggen. De koetstocht uit
1740 is in dagboekvorm beschreven
door Theodorus Beckeringh, een van
de reizigers. Hij noemde de trip ‘een
Plaisir Reisje van Nijmegen na Kleef’.
Het originele dagboek bevindt zich in
het Regionaal Archief Nijmegen. De
route van destijds is nog steeds vrijwel
geheel intact.
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Nieuws uit Nijmegen
Beleef Romeins Nijmegen tijdens
de eerste editie van het Limes Festival
Zeven dagen lang staat het Valkhof
in het teken van de rijke Romeinse
geschiedenis in Nijmegen. De vorig
jaar tot UNESCO Werelderfgoedlijst
uitgeroepen Limes staat centraal: de
oude grens van het Romeinse Rijk.
Met het Limes Festival bieden de
Gemeente Nijmegen, de Radboud
Universiteit en Museum Het Valkhof
geschiedenisliefhebbers een publieksalternatief voor het internationale
LIMES Congress dat tegelijk in
Nijmegen plaatsvindt. Van 21 t/m 28
augustus bieden zij een uitgebreid pro-

gramma van mini-colleges, workshops
en historische wandelingen over de
Romeinen. En in het Valkhofpark ontmoet je ze op 27 en 28 augustus in
levenden lijve.
Beleef het met al je zintuigen
Tijdens het Limes Festival is er van 21
t/m 28 augustus voor volwassen en kinderen een uitgebreid programma met
per dag een thema. Iedere ochtend start
met een lezing, gevolgd door experts
die bij belangrijke Romeinse werken
uitleg geven (Verhaal op zaal).

Tussendoor geniet je van een Romeinse
lunch. In de middag volgt een special:
een excursie naar een bijzondere
Romeinse plek. Daar strijkt ook de
ArcheoHotspot neer, een mobiele plek
waar je zelf even archeoloog bent. En
op 27 en 28 augustus verandert het
Valkhofpark in een Romeins dorp.
Vrijwel alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Check intonijmegen.com/limes voor
meer informatie, een blokkenschema
en prijzen.

Kunstproject Boudewijn Corstiaensen
'Hoedje van de Wind' verbindt
Gelderse stadsparken
Met ons kunstproject 'Hoedje van de
Wind' verbinden wij drie bijzondere
stadsparken;
SonsbeekparkLingenzegen- Valkhofpark.
Vanuit de wandelroute 'Flora Romana'
vormen de 'Hoedjes van de Wind' een
tijdelijke tussenstop in de route.
Met dit kunstproject speelt de wind een
belangrijke rol tussen het kunstproject
met de 'Hoed' en de heersende windrichting. De 'Hoed' kijkt als het ware
samen met ons mee door de gaten in de
kartonnen doos, waar de 'Hoed' zich nu
bevindt.
Vanuit onze wandelroute 'Flora
Romana' komen ook speciale bloemenzaden in beeld. Sommige bloemen
zadensoorten zijn ook vooral afhankelijk van de heersende windrichting om
deze zich te kunnen laten verspreiden.
Doordat de bloemenzaden uiteindelijk
in hogere luchtlagen begeven, kunnen
de bloemenzaden zich soms wel tientallen kilometers lang door de wind
worden meegenomen.Ook vlinders
laten zich vaak meedragen door de
wind en zorgen met de zaden vanuit de
lucht, waarbij de biodiversiteit van stad
en landschap op een natuurlijke manier
langzaam zullen doen vergroten.Soms
kunnen mensen daarbij een handje helpen om de stadsparken en het land-

Accordeon-les
pianoklavier
Op 9 september begint in De Ark van
Oost, op vrijdag van 14:15 tot 16:15
uur een nieuwe groepscursus accordeonspelen voor beginners en lichtgevorderden. U leert (zo nodig) noten
lezen en door de groepsles ook samen
spelen. U krijgt persoonlijke aanwijzingen en zo nodig een aangepast lesprogramma. Er wordt ook aandacht
besteed aan de juiste techniek om goed
te leren spelen. We gaan van start in een
rustig lestempo. Ervaring is niet nodig,
wel de motivatie om regelmatig thuis te
oefenen, en een accordeon zonder
defecten, zodat u mee kunt doen tijdens
de les. Het is gezellig om met anderen
samen muziek te maken. Het accordeon
is een veelzijdig instrument omdat de
begeleiding van de melodie ook
gespeeld wordt. Aarzel niet en ervaar
het zelf, samen met nieuwe muziekvrienden. Van harte welkom. Voor al
uw vragen kunt u vrijblijvend bellen
naar: tel. 024 377 82 98.

Bridgen in de
middag?
Kom dan naar bridgeclub “De
Uitkomst”. Wij bridgen op de maandagmiddag van 13.30-17.00u in wijkcentrum “Ark van Oost”. U bent van
harte welkom om een keer te komen
“proefdraaien”. Bel naar 024-3229017.

COLOFON
NIJMEGEN OOST:
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schap zo natuurlijk mogelijk te doen
beheren en in te gaan richten.
'Romeins Puttertje' in stadspark
'Groene perron'
Het Romeins Puttertje dat tijdens onze
wandeling de zonnebloempitten aan
het eten waren, zijn door ons op foto
gezet om op (lucht doorlatend doek) te
laten afdrukken.Het speciale doek
gebruiken wij voor de windinstallatie
in stadspark 'Groene perron' in
Nijmegen Oost; Op 2-3-4 september is
in het stadspark tussen 13.00 en 17.00
uur de windinstallatie te bezichtigen.
Windinstallatie als Buiten Museum
Bij het opzetten van de windinstallatie
vormen de wapperende doeken de

bewegelijke wanddoeken van het
Buitenmuseum.
Romeins Puttertje
Het Romeins Puttertje werd beschreven
sinds de Romeinen in de eerste eeuw na
Christus door Plinius de Oudere:
Putters konden leren hun eigen water
(drinkwater) vanuit een vogelkooitje
omhoog wisten te krijgen (te putten).
Van het Puttertje zouden wij nu zelf iets
van kunnen leren, hoe door klimaatverandering het water duurzaam kunnen
opslaan om deze zelf weer omhoog
kunnen halen, tijdens deze droogte
voor de Nijmeegse stadsparken.
Werkgroep 'Hortus Civitatis'/ stichting
Naturama

Wijkfeest Torremolimos in Oost
Zondag 4 september 13.00-18.00
Wil jij ook ontdekken wie er in jouw
buurt en wijk wonen en wat er in Oost
allemaal gaande is ?
Kom dan op zondag 4 september naar
het Limosterrein. Net als bij de zes
vorige edities komen veel buren en
buurt(clubs) om te genieten van activiteiten, exotische hapjes, kinderspelen
en muziek.
Accordeonspeler Johan Joosten, AZC
Mohamed en buurtbandjes van Rob,
Tejo en saxofoonkwartet An Dre Rie en
Jeu laten van zich horen en brengen
met straatorkest Kladderadatsch de
benen en lijven in beweging.
Meedoen? Dat kan!
Behalve rondlopen, bijpraten en genieten, kun je op Torremolimos ook zelf
actief aan de slag.

• Bak een lekkere taart en ding mee
voor beker/eretitel Beste Bakker Oost
• Tover een boomstam om in een parkbank, vlinder- of bijenhotel
• Speel met straat- en wijkgenoten een
potje volleybal
• Verkoop je spullen op de rommelmarkt Oogst van Oost (svp aanmelden)
• Vraag naar informatie, recepten en
verhalen en ontdek je buur(t)
En terwijl je bezig bent, leer je een
andere kant van je buren kennen of een
nieuwe buur.
Zie instagram.com/buurtfeesttorremolimos
Als als je een paar uur kunt en wilt
meehelpen: App naar 06 14985928
Welkom!

Zelfregiecentrum Nijmegen legt
de rode loper voor jou uit
Op woensdag 7 en donderdag 8 september leggen we de rode loper uit om
je te mogen ontvangen. Dat gebeurt
met een hapje en drankje. maar vooral
met warme aandacht voor jouw vraag
of behoefte aan informatie. Hierbij
gaan we uit van jouw talenten, zonder
dat wat moeilijk voor je is uit het oog te
verliezen. Je bent welkom tussen 15.00
en 20.00 uur.
Zelfregiecentrum Nijmegen organiseert
ontmoeting, training en coaching voor
iedereen die meer grip op het leven
wenst.
Je kunt 1 op 1 in gesprek met een
medewerker. Deze kan vertellen over
de waaier aan mogelijkheden op het
gebied van ontmoeting, training en
coaching. We kunnen ter plekke ook
samen op zoek naar jouw zelfregievraag. Of misschien gaat je interesse

uit naar belangenbehartiging. Of wil je
specifiek meer weten over vrijwilligerswerk bij ons.
Jouw wens om informatie te ontvangen
staat centraal. Als je graag iemand mee
wil nemen naar het gesprek, zoals een
begeleider: ook deze is van harte welkom! Heb je een voorkeur voor videobellen, dat kan ook. We draaien deze
dag de korte film ‘Verbeelding van het
goede leven’.
Ook voor professionals die meer over
ons willen weten ligt de rode loper uit.
Het enige wat je moet doen is vóór 26
augustus contact met ons opnemen
voor een afspraak, op 7 of 8 september,
ergens tussen 15.00 en 20.00 uur. Mail
naar secretariaat@zrcn.nl of bel met
(024) 75 111 20 en vraag naar Birgit
van der Putten.

Vocal Group Revolt zoekt leden!
In september start voor Vocal Group
Revolt alweer het vierde koorseizoen!
Wij zijn een vereniging van jonge,
enthousiaste zangers en zangeressen.
Samen werken we aan een gevarieerd
en vernieuwend repertoire. We zingen
veel popmuziek, maar maken ook uitstapjes naar andere genres. We repeteren elke maandagavond in de
Biezantijn.
Momenteel hebben we nog een aantal
plekken vrij voor nieuwe leden. We zijn

voornamelijk op zoek naar bassen,
tenoren en mezzosopranen. Ben jij tussen de 18 en 40 jaar en hou je van zingen? Dan nodigen wij jou uit om een
keer bij ons mee te komen zingen. Je
kan je aanmelden via vocalgrouprevolt@gmail.com. Ook kun je alvast
kennis met ons maken door ons te volgen via Facebook en Instagram
(@vocalgrouprevolt). Daarnaast kun je
een kijkje nemen op ons YouTubekanaal.

WOUW 50+ vrouwen
De themabijeenkomsten van WOUW
(Wijzer OUder Worden) worden
gehouden op de eerste woensdag van
de maand in de Ark van Oost,
Cipresstraat 154. Deze is bereikbaar
met bus 8, halte Broerdijk. De bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00 uur met
een uitloop naar 16.30 uur.
Op woensdag 7 september is het
onderwerp: euthanasie, een waardig
levenseinde? door André Haverkort
en Ans Bouwhuis.
Ans Bouwhuis schrijft hierover:
“Na het overlijden van mijn man kreeg
ik vele vragen over euthanasie.
Hoe ging het in zijn werk, wanneer
kom je voor euthanasie in aanmerking?
Hoe heb je het proces beleefd?
Ik zelf zat ook met vragen b.v. over het
werk van een SCENarts (Steun en
Consultatie
bij
Euthanasie
in
Nederland).

In een ontmoeting met toenmalig scenarts André Haverkort heb ik hem mijn
vragen gesteld en gevraagd of hij over
dit onderwerp een themabijeenkomst
voor de WOUW wilde verzorgen.
Gaandeweg dat gesprek leek het allebei
een goed idee om het samen te doen. Ik
zal de emotionele kant van het euthanasieproces belichten en André de medische en technische kant.”
Ans Bouwhuis is o.a. lid van de kadergroep WOUW. Haar man Willem overleed op 30 januari 2017 na euthanasie.
André Haverkort is gepensioneerd
huisarts. Hij was bijna 40 jaar actief als
huisarts in Beuningen en hij combineerde de praktijk met een parttime
docentschap aan de medische faculteit
in Nijmegen. Na het beëindigen van de
praktijk heeft hij nog ruim 5 jaar als
SCEN-arts gefunctioneerd. Hij is nog
steeds als gastdocent actief voor studenten geneeskunde.

Noodopvang in Waalhaven
verlengd tot eind 2022

Activiteitenmarkt regenboogorganisaties in de regio
Zondag 4 september organiseert COC
Regio Nijmegen hun jaarlijkse
Regenboogactiviteitenmarkt, die zal
plaatsvinden op de Grote Markt, voor
de “Oude Waagh” in Nijmegen. De
markt biedt regenboogorganisaties, groepen en -verenigingen een marktkraam en daarmee een platform zichzelf te presenteren. Wij willen iedereen
kennis laten maken met Nijmegen als
bruisende regenboogstad en als bruisende regenboogregio. Er is niet alleen
de mogelijkheid informatie te halen

maar ook wensen en ideeën te uiten en
zo mede richting te geven aan de koers
die regenboogorganisaties varen.
De Regenboogactiviteitenmarkt duurt
van ± 13.00 tot 17.00 uur.
Organisaties, groepen, verenigingen en
individuen die deel willen nemen en
een tafel willen reserveren waarop zij
hun Regenboog-gerelateerde activiteiten kunnen presenteren, kunnen contact
opnemen met Jeen van Beek,
Algemeen bestuurslid van COC Regio
Nijmegen: jeen@cocregionijmegen.nl.

Vocaal Ensemble Tissonant
zoekt nieuwe leden
Het ensemble is een gemengd koor uit
Nijmegen met 18 zangers. Het gezelschap heeft nog plaats voor ’n sopraan
en ‘n bas. Tissonant zingt klassiek
repertoire uit verschillende stijlperio-

des. De repetities zijn woensdagavond
van 20:00 tot 22:15 uur.
Voor meer informatie: Petra Poels,
petrapoels007@gmail.com of tel. 0653508455. www.tissonant.nl

De noodopvang in de Waalhaven was
tot 1 september, maar is ook na de
zomer nog nodig. Daarom heeft het
gemeentebestuur besloten de noodopvang in de Waalhaven te verlengen tot
in ieder geval eind dit jaar.
Sinds eind maart worden er ruim 200
vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen
op schepen in de Waalhaven. Eerder
lieten we weten dat deze schepen enkele maanden nodig zouden zijn. Maar de
ernstige situatie in Oekraïne duurt
voort en er is nog altijd behoefte aan
meer opvangplekken. Daarom is besloten de noodopvang op de schepen in de

Waalhaven te verlengen, in ieder geval
tot eind 2022.
Andere opvanglocaties in Nijmegen
Inmiddels zijn er noodopvanglocaties
geopend aan de Tweede Walstraat
boven bioscoop VUE, aan de
Daniëlsweg in Heseveld, in het voormalig schippersinternaat achter het
CWZ en aan de Tarweweg (tegenover
het CWZ).
Antwoorden op veelgestelde vragen
staan op www.nijmegen.nl/oekraine.
De website wordt steeds aangevuld met
informatie.

Proefafsluiting Tweede Walstraat
en Van Welderenstraat
In september en oktober gaat
gemeente Nijmegen de Tweede
Walstraat en later ook de Van
Welderenstraat ’s avonds afsluiten
voor gemotoriseerd verkeer.
Het is al langer een wens van bewoners
en ondernemers om de verkeersoverlast
in dit gebied aan te pakken. Deze straten worden in de avonduren bezocht
door automobilisten en motoren die op
hoge snelheid rond rijden. Met deze
proef wil de gemeente onderzoeken of
een afsluiting daarvoor een oplossing

kan zijn.
De proef loopt van 5 september t/m 30
oktober. In deze periode wordt de
Tweede Walstraat vanaf de Molenstraat
tot aan de Ziekerstraat afgesloten.
Vanaf 3 oktober wordt ook de Van
Welderenstraat afgesloten en wordt de
Arksteestraat éénrichting naar de
Oranjesingel.
De afsluiting geldt van 18.00 uur tot
02.00 uur. Tijdens koopavonden start
de afsluiting om 21.00 uur.
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Citroën C5 X
Haar historische faam als producent van luxe, grote reisauto’s, wil Citroën na
vijf jaar met de Citroën C5 gaan herstellen. Het Franse automerk doet dit met
haar nieuwe topmodel C5 X, die de reputatie als fabrikant van luxe comfortabele reisauto’s weer een nieuw en modern leven in moet blazen. Het was moeilijk, maar toch heeft Citroën weer opmerkelijke niche gevonden. Niet zo spectaculair als in 1955 met de introductie van de Citroën DS, maar wel door een
sedan, stationcar en SUV te combineren in de "C5 X". Stellantis, de hoeder
van vele Europese en Amerikaanse automerken, denkt hiermee een gat in de
zakelijke markt te hebben gevonden, waar de C5 X de ideale opvulling is. We
reden met de zakelijk aantrekkelijke Citroën C5 X Plug-In Hybrid 225 voor
dit rijtestverslag.

Road Test
Citroën C5 X Plug-In Hybrid 225
Koets: 5-deurs
Prijs: € 48.990,- (v.a.: € 45.940)
Gewicht: 1697 kg
Cil.inh.: 1598 cc
Vermogen: 225 pk (gecombineerd)
Top: 225 km/uur
Acc.0-100: 8,9 sec.
Gem. verbr.: laadafhankelijk 1 op
17 en zuiniger
Lengte: 480,5 cm
Breedte: 185,9 cm
Kofferruimte: 485 ltr (max 1580 l)
Aanhangergewicht: 1350 kg

veel beenruimte.
Bij het plug-in hybride model kan men
maximaal 485 liter aan bagage in de
kofferbak verstouwen. Zonder de plugin hybride techniek is it 545 liter, vanwege de ruimte, die de batterijen innemen.
Van opzij vallen bij de Citroën C5 X Plug-In Hybrid 225 de grote wielkasten op,
die aan de achterkant wat verbreed zijn. Een typisch SUV-detail, dat de ontwerper
Frédéric Angibaud heeft ingebracht.
De nieuwe Citroën C5 X is groot. Het
bijzondere koetswerk van de Citroën
C5 X is langer dan de Mercedes-Benz
C-Klasse, Audi A4 en Lexus IS en
daarbij is de Citroën zo'n 5 cm hoger
ten opzichte van de genoemde sedans,
maar toch zo’n 15 cm lager dan de
gemiddelde SUV.
Hogere zit zonder dat men het merkt
Men zit hoger in de Citroën C5 X PlugIn Hybrid 225 door de batterijen onder
de autocarrosserie, maar de bestuurder
krijgt dat gevoel niet. Met de diepe,
zachte stoelen en de relatief hoog in de
carrosserie geplaatste zijruiten, krijgt
men juist het gevoel van een lage zit.
De pasvorm, zithouding en vele verstelmogelijkheden van de stoelen zijn
uitstekend. Die zijn Citroën-waardig,
maar toch wel iets steviger dan voor-

heen.
Aan de isolatie van de auto is veel aandacht besteed, waardoor men geruisloos over de wegen zoeft. Dat niet
alleen als men puur elektrisch rijdt.
Dankzij de 12,4 kWh accu kan men tot
zo’n 50 km puur elektrisch rijden. In
een paar uur is deze bij de lader langs
de straat, dan wel met vier uur via de
meegeleverde lader aan de reguliere
wandcontactdoos thuis of in de garage,
weer op te laden.
Het interieur van de Citroën C5 X
plug-in hybride straalt rust en weldaad
uit. Men zakt heerlijk weg in de fijne
brede lederen stoelen met extra schuim.
De zetels hebben verschillende massagefuncties, een grote middenarmsteun
en afwerking met (kunst)hout. De wielbasis van 2,7 meter garandeert ook
voor de passagiers op de achterbank

Opel Astra
Opel bood vroeger met de Opel Kadett, die later Astra ging heten, een zeer
populaire auto voor een ieder. De auto was veelzijdig, ruim, sportief en niet al
te duur voor een Duitse auto. Alhoewel het merk Opel nu onder de Stellantis
vlag wordt geproduceerd, waaronder ook o.a. Fiat, Peugeot, Jeep en Citroën,
hun basis hebben, is de Opel Astra herkenbaar gebleven met de zogenaamde
"Opel Vizor". De Vizor omhelst een zwarte band over de neus van de auto, die
de koplampen, grille en het merklogo visueel met elkaar verbindt. Het is al de
zesde generatie van de Opel Astra, maar de eerste Opel Astra, die de techniek
vanuit het Stellantis concern deelt.

De elektrische aandrijving van de Opel Astra Plug-in Hybrid wordt gevoed door
een vloeistofgekoeld batterijpakket met een capaciteit van 12,4 kWh dat in de
bodem is geïntegreerd. Dat maakt het zwaartepunt laag, wat de stabiliteit en rijdynamiek ten goede komt.
De Opel Astra staat op het veel
gebruikte
EMP2-platform
van
Stellantis, waarop ook bijvoorbeeld de
Peugeot 308 en DS4 staan. Verder is
het een puur Duitse auto uit
Rüsselsheim en Opel laat ook zien dat
ze een andere auto bouwen dan de
overeenkomstige Franse producten van
het Stellantis concern. De vering is harder en sportiever. Het is een ruime auto
met voldoende ruimte voor de passagiers voor- en achterin. Het zitcomfort
is bovengemiddeld dankzij de zogenaamde "AGR"-stoelen. die in samenwerking met het Duitse instituut voor
gezonde ruggen zijn ontwikkeld. AGR
staat voor Aktion Gesunder Rücken en
wie kiest voor nappa-lederen bekleding
krijgt zelfs verwarmbare en geventileerde voorstoelen, een bestuurdersstoel met massagefunctie en een ver-

warmbare achterbank.
Het bagageruim van de Opel Astra
biedt 422 liter bergruimte. Dat is bij
onze hybride testauto door het volume,
dat de batterijen innemen, 70 liter minder dan bij de andere versies. De hybride Opel Astra biedt met 352 liter bagageruimte nog steeds ruim voldoende
bergruimte. Door het neerklappen van
de in twee delen neerklapbare bank,
kan men de bergruimte nog vergroten
tot 1268 liter.
Futuristisch ogend interieur
Binnenin is de zwarte (Vizor) band
eveneens beeldbepalend, want het
beeldscherm achter het stuurwiel en het
centrale beeldscherm op het dashboard
zijn visueel met elkaar verbonden in
een beeldscherm-zwarte behuizing.
Standaard ziet dit er al goed uit, maar

Bijzondere veerelementen
Citroën heeft een roemrijke historie
van comfortabele vering dankzij haar
gasveerbollen. Opnieuw heeft Citroën
een innovatieve vering toegepast zonder daarvoor kostbare techniek zoals
luchtvering in te zetten.
De Citroën C5 X plug-in hybrid biedt
de inzittenden een gevoel van enorme
rust en grootsheid met schokbrekers,
die door een combinatie van vloeistof
en rubbers verschillend reageren op
korte of lange oneffenheden. Op basis
van sensoren, die continu het wegdek
monitoren, wordt per wiel de hardheid
van de vering en de demping aangepast. Het systeem beperkt overhellen in
de bocht en zorgt ervoor dat de wagenhoogte bij zware belasting gelijk blijft.
Krachtige motor
Wij reden de test met de plug-in hybirde. Dit is de krachtigste versie met een
systeemvermogen van 225 pk. Men
heeft tijdens de rit altijd voldoende vermogen en koppel over snel te reageren

Road Test
Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid
Koets: 5-deurs
Prijs: € 41.699,- (v.a.: € 32.999)
Gewicht: 1678 kg
Cil.inh.: 1598 cc
Vermogen: 225 pk (gecombineerd)
Top: 225 km/uur
Acc.0-100: 7,9 sec.
Gem. verbr.: laadafhankelijk 1 op
16,5 en zuiniger
Lengte: 437,4 cm
Breedte: 186,0 cm
Kofferruimte: 352 ltr (max 1268 l)
Aanhangergewicht: 1450 kg
bij het optionele "Pure Panel Pro" zijn
de beeldschermen groter en is de
afwerking nog fraaier. Het 'PurePanel'
is licht naar de bestuurder toe gebogen,
wat de overzichtelijkheid van het
geheel ten goede komt. Men kan zelf
bepalen hoe de informatie op de beeldschermen en het "head-up"-display
wordt getoond.
Toptechnologie is bovendien de toepassing van "IntelliLux Pixel LED" koplampen. De lichtbundels hiervan variëren afhankelijk van het zichtveld in de
lengte en breedte. Men kan groot licht
aanhouden zonder tegenliggers te verblinden. Per koplamp zijn het 168 computer-aangestuurde LED-segmenten,
die samen de optimale lichtbundel
samenstellen. Op donkere binnenwegen is het Pixel LED licht fenomenaal.
Zuinige plug-in hybride
De Opel Astra modellenreeks begint bij
de 110 pk / 205 Nm 1,2 liter driecilinder turbomotor. Dan is er de 130 pk
versie met ditzelfde motorblok. Opel
biedt met de 130 pk sterke 1,5 liter
CDTI ook een viercilinder dieselmotor.
Wij reden de 150 pk sterke hybrideversie, die een 1,6 liter grote viercilinder turbo-benzinemotor combineert
met een elektromotor, waardoor het
systeemvermogen maar liefst 180 pk is.
Het maximale koppel van het systeem

in het verkeer. De acceleratie vanuit
stilstand naar de 100 km/uur verloopt
in 8,9 seconden en de topsnelheid ligt
bij de 225 km/uur. Met een opgeladen
accu rijdt de auto elektrische zo’n 50
km ver en met een reeks korte ritten en
tussendoor opladen kan men in de
praktijk volledig elektrisch rijden en
zodoende het brandstofverbruik tot het
minimum beperken.
De Citroën C5 X lijn start met twee
reguliere benzinemotoren; een 1.2-liter
driecilinder met 130 pk (230 Nm) en
een 1.6-liter met 181 pk (250 Nm).
Dieselmotoren worden niet meer geleverd. De benzinemotor is standaard
gekoppeld aan een 8-traps automaat.
De geteste Citroën C5 X Plug-In
Hybrid 225 stuurt alle 225 paardenkrachten van de combinatie van de 180
pk 1.6 turbo benzinemotor en 110 pk
elektromotor naar de voorwielen.
Techniek niet puur Frans
Moderne displays en knoppen, die we
in de Citroën C5 X tegenkomen, zoals
de rijstanden-knop herkennen we uit
andere Stellantis-producten. Dan kan
zijn van Peugeot of van Opel, maar nergens voelt het als een kopie van eerder
op de markt gebrachte auto’s van het
internationale autoconcern. Beter kan
men zeggen, dat de automerken van
Stellantis uit dezelfde toeleveringsmagazijnen de best passende (bedienings)elementen kiezen voor de eigen
modellen van de diverse merken.
In de Citroën C5 X plug-in hybrid valt
onmiddellijk het extra grote head-up
display op, dat veel meer dan alleen de
snelheid op de voorruit projecteert. De
C5 X toont ook instructies van het navigatiesysteem, gegevens van het audiosysteem en contactgegevens van de
telefoon. De nieuwste versie van het
audio-, communicatie- en navigatiesysteem is opgezet als een tabletcomputer.
Het laat zich bedienen door te "vegen"
(voor bladeren) en "knijpen" (voor verkleinen en vergroten).
Conclusie
Citroën C5 X is goedkoper ten opzichte van de grote concurrenten uit
is 360 Nm. Het zal u niet verbazen dat
de PHEV (plug-inhybrid electric vehicle) zich met veel meer gemak in beweging zet en dankzij het grote koppel
veel meer souplesse biedt. Daarbij is de
hybride nog stiller en rijdt de auto
dankzij de 12,4-kWh batterij gemiddeld 60 kilometer puur elektrisch.
Standaard heeft de PHEV een prettig
en vlot schakelende achttraps automaat. Het WLTP-verbruik van de Astra
Plug-In Hybrid bedraagt 1,1 liter benzine op 100 kilometer, met een CO2-uitstoot van slechts 24 gram per kilometer.
Maar dat is uiteraard volledig afhankelijk van de oplaaddiscipline. Bij woonwerk verkeer onder de 50 km, kan men
zelfs rijden zonder dure brandstof te
tanken. De Opel Astra is standaard uitgerust met een 3.6 kW lader, maar als
optie is een snellere 7.4 kW boordlader
beschikbaar. Dan is in een paar uur bij
een laadpaal langs de weg de batterij
weer op te laden.
Prettige wegligging en vering
Ten opzichte van de Franse tegenpolen
is de Astra iets steviger geveerd en is de
vering en demping geoptimaliseerd
door langere veerwegen. In de sportstand toont de Astra meer agressie en
zorgt het moderne onderstel voor volop
grip en stabiliteit. In 7,9 seconden
sprint de Opel Astra vanuit stilstand
naar de 100 km/uur. Op de Duitse
Autobahn kan men door-accelereren tot
zijn topsnelheid van 225 km/uur.
Het is heerlijk sturen met de nieuwe Csegment hatchback uit Rüsselsheim.
De auto benadrukt zijn afkomst met
een degelijke bouwkwaliteit, maar
gooit daar nog een volle schap Frans
comfortabel rijplezier overheen. De
Opel Astra mag een geremde trailer
trekken van 1450 kg.
Prijzen
De nieuwe Opel Astra heeft een moderne, zelfverzekerde en tegelijkertijd
benaderbare uitstraling. Het instapmodel met een 110 pk sterke 1.2 liter turbomotor heeft een prijskaartje van
€ 32.999,-. Daarvan zijn verscheidene

Recht van voren is de Citroën C5 X
Plug-In Hybrid 225 een echte Citroën
met het beroemde logo in het midden,
dat overloopt in de dagrijverlichting.
Duitsland. Een Mercedes C-klasse,
Audi A4 en BMW 3-serie zijn allemaal
duurder. Wij reden een Citroën C5 X
Plug-In Hybrid 225 in ‘Business Plus’
uitvoering met een prijskaartje van
€ 48.990,-. Deze Citroën C5 X is chique, maar tegelijkertijd is dit topmodel
van Citroën heel bescheiden naast de
extravagante modellen van zustermerk
DS, zodat beide merken elkaar perfect
aanvullen.
We gaan het zien of de Citroën C5 X in
de voetsporen gaat treden van de illustere Traction Avant, de DS, de XM en
de C6. De laatste twee werden wel
gewaardeerd, maar niet altijd in grote
aantallen verkocht. Dat moet de alleskunner C5 X plug-in hybrid voor
Stellantis nu wel gaan waarmaken.

De achterzijde van de Citroën C5 X
Plug-In Hybrid 225 met zijn aflopende
daklijn is uniek. Het heeft een dubbele
spoiler en uitlopende achterlampen, die
met een beetje fantasie in een 'X' vorm
hebben.

De Opel Astra heeft bijzonder innovatieve Intelli-Lux® Pixel-koplampen.
Elke koplamp bestaat uit maar liefst
168 LED-segmenten, die onafhankelijk
van elkaar worden in- en uitgeschakeld, om in elke situatie de optimale
verlichting te bieden.
versies met ook 20 pk meer vermogen
en prijzen tot zevenduizend Euro meer.
Het duurste zijn de diesel-uitvoeringen
dankzij de hoge BPM. Verstandiger is
het om de snelle en soepel rijdende
plug-in hybride modellen te rijden
vanaf € 35.949,- voor de Business
Edition. Wij reden de duurdere
Business Elegance uitvoering, die
€ 38.699,- kost.
De Opel Astra is gebouwd op het
mooie, nieuwe Franse platform met de
Duitse degelijkheid een betrouwbare
allemansvriend geworden, die in de
zakelijke markt hoge ogen kan scoren.
Op de batterij geeft Opel 8 jaar (of
160.000 km) garantie. De Opel Astra is
er ook als Sports Tourer, die € 1200,duurder is en als station wagon beduidend meer bagageruimte heeft.

Het compleet nieuwe model van de
Opel Astra heeft duidelijke, hoog
geplaatste, energiebesparende LEDachterlichten.
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Zwischen Rhein & Maahs
Tag des offenen Denkmals
KLEVE. Der Tag des offenen
Denkmals ist eine Kulturveranstaltung,
die von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz koordiniert wird und
jährlich am zweiten Sonntag im
September stattfindet. Unter dem
diesjährigen Motto „KulturSpur. Ein
Fall für den Denkmalschutz“ finden am
Sonntag, den 11. September 2022, in
Kleve verschiedene Veranstaltungen
statt. Die Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve GmbH hat in
diesem Jahr wieder ein interessantes
Programm zusammengestellt. Alle
Veranstaltungen/Führungen an diesem
Tag sind kostenlos.

der
Wasserburg).
Treffpunkt:
Wasserburgallee 120 in Kleve Rindern.
Führung: „Geschichte und Architektur
des Museum Kurhaus Kleve“ –
Das ehemalige Kurhaus und heutige
Museum hat eine wechselvolle
Geschichte. Es wurde Mitte des
19.Jahrhunderts im damaligen Bad
Cleve als Kurhaus erbaut
und 1997 als Museum eröffnet.
Umgeben von zwei wunderschönen
Parkanlagen ist das Gebäude ein
Kleinod der Stadt. Diese Führung
(Stadtführerin Brigitte Alex) findet um
14.00 Uhr statt. Treffpunkt: Museum
Kurhaus, Tiergartenstr. 41, Kleve.

„Besuch eines Weinkellers an der
Kavarinerstrasse“
–
Wiltrud
Schnütgen und Martin Fingerhut zeigen den Weinkeller von Remy an der
Kavarinerstraße. Um 1890 ließ
Theodor
Remy
hinter
seiner
Weinhandlung an der Kavarinerstraße
unterirdische Gewölbe bauen, um dort
Wein abzufüllen und zu lagern.
Führungen: 10.30 Uhr, 11.15 Uhr,
12.00 Uhr und um 14.00 Uhr.
Treffpunkt ist der Regenbogen/Ecke
Schulgasse in Kleve. Die Führung ist
nicht barrierefrei. Bei Regenwetter
kann sie nicht stattfinden.

Führung: „Häuser mit besonderer
Geschichte“ – Ein Rundgang mit der
Historikerin Helga Ullrich-Scheyda
durch die Klever Innenstadt – vorbei an
Häusern, die sich ehemals in jüdischem
Besitz befanden. Über deren wechselvolle Geschichte von ihrer Erbauung
bis
zu
den
tiefgreifenden
Veränderungen in der Zeit des
Nationalsozialismus gibt es viel zu
erzählen. Am Ende der Führung können die Teilnehmer den jüdischen
Friedhof an der Ernst-GoldschmidtStraße besuchen. Führung: 14.00 Uhr
am „Klever Schüsterken“ an der
Herzogbrücke in Kleve.

Fahrradtour: „TiergartenstraßeSchloss Gnadenthal-Wasserburg in
Rindern“ – Begeben Sie sich mit der
Gästeführerin, Birgit van den Boom,
auf Spurensuche und entdecken Sie
Geschichte und Geschichten einiger
Denkmale entlang der Tiergartenstraße.
Die Fahrradtour beginnt um 10.30 Uhr
am Koekkoekplatz, Kavarinerstrasse
und endet um 12.00 Uhr an der
Wasserburg in Rindern.
„Führung durch die Wasserburg
Rindern“ – Die Wasserburg wurde
1654 als Herrensitz errichtet.1666
erwarb der Große Kurfürst von
Brandenburg das Gut als Jagdhaus.
Unter seinem Statthalter Johann Moritz
von Nassau-Siegen wurde es in die historischen Klever Gartenanlagen einbezogen. Seit 1956 dient die Wasserburg
als Bildungs- und Tagungshaus in
Trägerschaft des Bistums Münster.
Führungen: 11.00 und 12.00 Uhr (Herr
Dr. Kurt Kreiten, ehemaliger Direktor

„Spuren der Erinnerung an Krieg –
Fälle für den Denkmalschutz“ –
Jürgen Bleisteiner und Wolfgang
Dahms vom Kellener Heimat- und
Kulturverein Cellina zeigen und erläutern die unterschiedlichen Stätten der
Erinnerungskultur, die sich auf dem
ehemaligen Alten Kellener Friedhof
und dem angrenzenden Willibrordpark
befinden. Führung: 11.00 Uhr am
Willibrordpark, Willibrordstrasse in
Kellen.
Bei allen Führungen ist eine
Anmeldung bei der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve
GmbH erforderlich (Tel.: 0282184806).
Nähere
Informationen:
www.tag-des-offenen-denkmals.de und
zum Programm in Kleve auf
www.kleve-tourismus.de. sowie in der
Touristeninformation
am
Minoritenplatz 2 im Rathaus der Stadt
Kleve.

Eine neue Fahne in Persingen
PERSINGEN. In der ‘Herrlichkeit ‘Herr’ Tieleman van Groesbeek (1304)
Persingen’ im Ooijpolder weht seit kür- eignete sich besonders um als Basis für
zem stolz eine neue Fahne. Weiß mit eine zeitgemäße Fahne zu dienen. Ein
einem roten Wellenband in der Mitte. rotes Wellenband auf weißem
Sie weht vor der historischen Kirche, Untergrund ist es also geworden. Weil
bei der Thornschen Mühle und an man- der Wind im Polder fast immer weht,
cher Fahnenstange in den Gärten der kann man die neue Fahne mit den friEinwohner dieser Ortschaft. Die Fahne schen Farben besonders an Sonn- und
ist eine zeitgemäße freie Interpretation Feiertagen überall in der ‘Herrlichkeit
des historischen Wappenschildes eines Persingen’ bewundern und sich der
der ersten ‘Herren von ‘Persinghe” Geschichte ein bißchen näher fühlen.
(wie sich die Ortschaft im Mittelalter ©Hans Maas 07.08.2022
schrieb).
Schön ist es, daß man
auch im heutigen
Zeitalter
der
Globalisierung noch
immer Interesse trifft
an
der
nächsten
Nachbarschaft und daß
diese Initiative von den
Einwohnern
positiv
bewertet wird.
Wie ist es zu der neuen
Fahne gekommen? Der
Wunsch war da um die
Eigenheit der kleinen
Region zwischen das
Mehr
und
den
Ooijpolder besser sichtbar zu machen. Sie
förmlich ein erkennbares Gesicht zu geben.
Die Stiftungen ‘Het
kerkje van Persingen’
und ‘De Thornsche
Molen’ setzten sich
zusammen und man
war sich schnell einig:
Eine moderne aber historisch
orientierte
Fahne
sollte
das Die Fahne ist eine zeitgemäße freie Interpretation des
Symbol
der historischen Wappenschildes eines der ersten ‘Herren
‘Herrlichkeit’ werden. von ‘Persinghe” (wie sich die Ortschaft im Mittelalter
Das Wappenschild von schrieb).

Historische Radtour Nijmegen - Kleve „anno 1740“
NIJMEGEN/KLEVE/DÜFFEL. Mit so viel Interesse hatten
die Organisatoren der „historischen Radtour NijmegenKleef“ am 17. Juli nicht gerechnet. Mehr als 40 Personen
hatten sich für die Tour angemeldet, die der Route einer
Kutschenfahrt von vier Groninger Herren im Jahre 1740
folgte („een Plaisir Reisje van Nijmegen na Kleef“). Die
beschriebene Route existiert fast originalgetreu
noch heute. Den alten Weg durch die Düffel
folgend sehen wir, dass sich zwar viel geändert hat, aber auch, dass überraschend
vieles noch gut erkennbar ist. Aus praktischen und Sicherheitsgründen war die
Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt. Wir
möchten diejenigen, die am 17. Juli
nicht teilnehmen konnten, eine zweite
Gelegenheit bieten: die Radtour wird
am Sonntag, 11. September, wiederholt.
Strecke und Programm sind gleich, die Teilnahme ist kostenlos. Getränke unterwegs und in Kleve sind auf eigene

Kosten. Wir starten um 11 Uhr in Nijmegen, der genaue Ort
wird noch bekannt gegeben. Nach einem kurzen
Zwischenstopp im „Düffeldorf“ Mehr treffen wir gegen
13:30 Uhr in Kleve ein. Hier kann man sich stärken mit
einem Snack oder ein Getränk. Programmabschluss ist um
14.45 Uhr ein (gratis, Dauer ca. 30 Minuten) Besuch mit
Führung durch einen alten Klever Weinkeller. Damit ist
die Tour zu Ende. Die Rückfahrt nach Nimwegen
dauert bei normalem Tempo etwa anderthalb
Stunden. Für die Tour sind alle
Fahrradtypen erlaubt!
Anmeldung: Die Radtour ist eine
Initiative des Heimatkundevereins Die
Düffel. Anmelden können Sie sich, bis
1. September, bei Johannes van Lier
(0049 2826-5387, jmvan.lier@tonline.de) oder Heinz Maahs (0031 614505539, h.maahs@telfort.nl). Die
Anzahl der Plätze ist auf 25 begrenzt.

Mussorgskys Bilderreigen auf vier Marimbas
KLEVE. Fördermittel von Neustart Kultur machen es möglich, dass das Marimba-Quartett um Katarzyna Mycka mit
einem Konzert-Extra nach Kleve kommt. Am Montag, den
12. September, 20 Uhr, laden die vier Perkussionisten mit
ihren farbenreichen Klanghölzern zu Mussorgskys "Bilder
einer Ausstellung" in die Stadthalle ein. Das Konzert ist auch
für junge und ungeübte Klassikohren geeignet, denn den
musikalischen Ausstellungsrundgang begleitet kein geringerer als Juri Tetzlaff, unter anderem Gründungsmoderator des
Kinderkanals Ki.Ka.
Musikthemen aus »Bilder einer Ausstellung« von Modest
Mussorgsky hat fast jeder schon einmal gehört, sie schildern
einen imaginären Rundgang aus zehn Klangbildern, die zehn
Gemälde musikalisch erlebbar machen, verbunden durch
eine wiederkehrende Promenadenmelodie – der Gang des
Besuchers von Bild zu Bild. Jedes Gemälde erzählt eine
spannende Geschichte. Marimba-Klänge erwecken die
Bilder zum Leben: zwitschernde Küken, den Trubel spielender Kinder im Park oder majestätische Bässe am Großen Tor
von Kiew. "Unser Konzert macht es leicht, Publikum jeden
Alters für großartige Musik und unsere Instrumente zu
begeistern", schwärmt die Marimba-Virtuosin Katarzyna
Mycka mit ihren internationalen Mitspielern Slawomir
Mścisz, Filip Mercep und Conrado Moya.
"Wir gehen mit diesem Konzertprojekt in Städte, wo wir gute
Erfahrungen gemacht haben. In Kleve stimmt einfach alles,
der Saal und sein Klang, das aufmerksame Publikum, eine
gute Organisation", so Katarzyna Mycka. Und Veranstalterin
Sigrun Hintzen ergänzt: "Für uns ist dieses Angebot außer-

„Das Konzert ist leicht zugänglich, man kann ohne jegliche
Vorkenntnisse einfach hingehen, wunderschöne Musik kennenlernen und live erfahren." (Veranstalterin Sigrun
Hintzen)
halb der üblichen Reihen sehr willkommen. Das Konzert ist
leicht zugänglich, man kann ohne jegliche Vorkenntnisse
einfach hingehen, wunderschöne Musik kennenlernen und
live erfahren."
Das Konzert dauert ca. 75 Minuten. Publikum wird gebeten
sich ggfs. über dann geltende Corona-Vorschriften zu informieren. Konzertkarten (Kinder/Schüler/Studenten 5 €,
Erwachsene 12 €, Familienkarte 30 €) gibt es unter
www.kleve.reservix.de, an allen Reservix-VVK-Stellen
(Buchhandlung Hintzen, DER PART Reisebüro, Niederrhein
Nachrichten) und an der Rathaus Info der Stadt Kleve.

Kranenburg à la carte
Ausstellung KREISLAUF 3 – bis 25.
September
KREISLAUF 3 zeigt Kunst an Orten,
an denen man Kunst nicht erwartet und
lädt zur Verlangsamung ein. Das
Museum Katharinenhof hat acht
Kunstler eingeladen, Installationen entlang der historischen Wallanlagen von
Kranenburg zu präsentieren. Infos und
Broschüre: www.museumkatharinenhof.de
Schützenfest/Kirmes
in
Mehr
(Schützenplatz) – 26 - 29. August
Freitag, 26.08.2022 - 17:00 Uhr
Montgolfiade, im Anschluss Party mit
DJ; Samstag, 27.08.2022 - 17:00 Uhr
Montgolfiade, im Anschluß MegaParty mit DJ; Sonntag, 28.08.2022 10:30 Uhr Messe, ab 14:30 Uhr

Königschießen, Kinderattraktionen, im
Anschluß
Partynacht;
Montag,
29.08.2022 - 19:00 Uhr Krönungsball
Klompenführung – 27. August
(14.00-15.30 Uhr)
Erleben Sie an den eigenen Füßen das
Laufen in „Klompen“! Bei einem
Rundgang durch Kranenburg erfahren
Sie Wissenswertes über deren
Geschichte und Herstellung, auch das
ein oder andere "Döneken" wird
erzählt… Treffpunkt: Tourist Info
Center Alter Bahnhof, Kranenburg.
Anmeldung: Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de. Pro Person 7 €,
inkl. Klompen-Ausleihe
Häppchentour durch Zyfflich – 9.
September (18.30-20.30 Uhr)
Der
Rundgang
mit
Elisabeth

Thönnissen durch Zyfflich, begleitet
von kleinen heimatlichen Leckereien,
führt die Besucher durch die
Geschichte des Dorfes mit der 1.000
jährigen St.-Martins-Kirche. Auch die
(klein-)kriminellen Machenschaften
aus der Vergangenheit bleiben nicht
unerwähnt. Treffpunkt: St.-MartinsKirche Zyfflich. Anmeldung: Tourist
Info Center Alter Bahnhof, Tel.: 028267959. Pro Person 9 €, Kinder bis 12
Jahre 6 €
König- und Prinzenschießen in
Nütterden – 10. September (15.00
Uhr)
Schützenhaus am Haferkamp, Am
Haferkamp 7, Kranenburg-Nütterden.
Veranstalter ist der ASG Nütterden
e.V., www.asg-nuetterden.de

„Grünkohl, Kuh und Kinderschuh“:

Büchermarkt für Niederrheinsammler
KLEVE/NIEDERRHEIN. Der traditionelle Klever Büchermarkt im
September findet nicht mehr statt.
Nach 30 Jahren Markt auf der
Herzogstraße und 2 Jahren Ausfall
wegen Corona ist Schluss. Dafür gibt
es jetzt eine Alternative! Der beliebte
niederrheinische Büchermarkt für

Grünkohl, Kuh und Kinderschuh:
Büchermarkt für Niederrheinsammler.
Samstag, 3. September 2022, 10 bis 16
Uhr, Koekkoekplatz Kleve

Heimatsammler, veranstaltet seit über
25 Jahren vom Klevischen Verein im
Kolpinghaus zieht nach 2 Jahren
Unterbrechung ausnahmsweise um auf
den Koekkoekplaz in Kleve und zwar
am Samstag, 3. September. Es wird
ein kleiner, interessanter Markt mit
allem, was die Freunde des
Niederrheins interessiert. Etwa 15
Antiquariate,
Buchhandlungen,
Sammler und Organisationen bieten
ihre Schätze zum Thema Niederrhein
an: heimatkundliche Literatur aller Art,
Kataloge, Vereinsschriften, Kalender,
Heimatromane,
Regionalkrimis,
Gemälde und Grafik von niederrheinischen Künstlern, Fotos, Stiche,
Firmengeschichte, Postkarten, Notgeld
usw. Hinzu kommen bei diesem Markt
einige gemeinnützige Vereine, die
Bücherspenden für ihren guten Zweck
verkaufen.
Bisher haben sich angemeldet:
Klevischer Verein * Stadtarchiv Kleve
*
Stadtbücherei
Kleve
*
Schuhmuseum
Kleve
e.V.
*
Freundeskreis der Klever Museen *
Amnesty International Ortsgruppe
Kleve * Haus Mifgash e.V. *
Antiquariat Zeitzeichen, Kleve *
Buchhandlung
und
Antiquariat
Hintzen, Kleve

Antiquariat Aldenhoven, Kerken *
Bendav Postcards, Nijmegen *
Heemkundekring de Duffelt/die Düffel
* Heemkundevereniging Berg en Dal *
sowie einige weitere private Anbieter
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SPORT
Jubileumweekend Rood-Wit 75 jaar
BREEDEWEG. In het weekend van 27
en 28 augustus viert Rood Wit haar 75
jarig jubileum. De club bestaat op 31
augustus wel 77 jaar. Het jubileum is
door de coronacrisis uitgesteld tot nu.
Gezien het programma belooft het een
mooi weekend te worden.
Op zaterdag zal er om 16 uur een wedstrijd gespeeld worden tussen twee
kampioensteams van Rood Wit uit het
seizoen 2012-2013. Zowel het eerste
als het tweede werd toen kampioen. Zij
gaan dan tegen elkaar spelen en dat
wordt dan zeker weer een spannende
wedstrijd. Bijzonder om dat te komen
zien. Natuurlijk moet er ook gegeten
worden en voor een fantastische BBQ
is gezorgd en met een buitenbar moet
dat zeker lukken. In de avond barst vervolgens het feest los wat wel tot in de
kleine uurtjes kan duren. Hoogtepunt
zal ongetwijfeld de bekendmaking van
de “grutste snor” zijn. Hij of zij zal dan
bekend worden gemaakt door de vakkundige en zeer betrokken commissie.
De muziek tijdens dit feest is in de vertrouwde handen van DJ Bas. Later op
de avond zal ook nog zanger Zonzo de
avond opluisteren. Natuurlijk zorgt de
club ook voor de hapjes die altijd welkom zijn tijdens een mooi feest. Alle
ingrediënten om er een mooi feest te
maken zijn aanwezig.
De volgende dag, zondag 28 augustus,
zullen vanaf 15 uur de jubilarissen van
de afgelopen jaren worden gehuldigd.
Er zijn 16 mensen die daarvoor in aan-

Ben jij gek van sportvissen, niet ouder
dan 14 jaar en wil je daar meer over
weten? In samenwerking met HSV ’t
Mokse Broek wordt een supergaaf VISevent georganiseerd op zaterdag 3 september in VISvijver De Mies, gelegen
aan de Kon. Wilhelminaweg te
Groesbeek. Deze dag is onderdeel van

Schaaknieuws
uit Millingen

merking komen. 25, 40, 50 en 60 jaar
lid zijn, verdiend de nodige aandacht.
Ook dan zal DJ Bas aanwezig zijn. Hij
zorgt ervoor dat het weer een gezellige
bijeenkomst zal worden. Tijdens de
huldigingen zal ook de trekking van de
jubileumloterij plaats vinden. Dit is
een grote loterij die met prachtige prijzen gepaard gaat. We hopen dat er ook
weer mensen aanwezig zijn om hun
prijs in ontvangst te nemen. Na de huldigingen en de loterij kan het feest verder gaan en duren tot het afgelopen is.
We verwachten een mooi weekend te
kunnen hebben en hopen dat er weer
veel mensen met ons mee genieten.
De feestcommissie

Groesbeekse Boys winnen Berg en
Dal Cup ten koste van SVO/VVLK
De Groesbeekse Boys hebben zaterdag
20 augustus de jaarlijkse Berg en Dal
Cup gewonnen. De club uit Groesbeek
versloeg SVO/VVLK met 2-0 in de
finale. Voor het eerst nam deze combinatie van clubs uit Ooij en
Leuth/Kekerdom deel aan het toernooi.
SVO/VVLK mocht ook het toernooi
organiseren en het werd gespeeld op
sportpark De Kempkes in Ooij.
Er deden acht teams mee aan de Berg

Zomerviskaravaan komt in Groesbeek

en Dal Cup. De andere teams uit de
gemeente waren BVC uit Beek, DVSG
uit Groesbeek, het zaterdagteam van
De Treffers, Rood-Wit uit Breedeweg
en SC Millingen. Daarnaast mocht SV
Heumen meedoen omdat Achilles ’29
en Germania, beiden uit Groesbeek,
moesten afzeggen.
Het toernooi werd druk bezocht en achteraf werd er nog gefeest met DJ Mike
uit Leuth.
Foto: Peter Hendriks

Op donderdag 1 september opent de
schaakvereniging Millingen haar deuren voor een nieuw seizoen. De schakers kunnen eindelijk weer schaken na
een lange hete zomer. Iedere donderdag
om 20.00 uur starten de senioren hun
onderlinge competitie. Heb je zin om te
schaken, kom rustig langs op donderdagavond. Dat kan iedere donderdag.
Jongeren maar vooral ook volwassenen
zijn van harte welkom.
Ons clublokaal vind je in sporthal De
Duffelt. Wil je over onze vereniging
meer informatie, bel dan met onze huidige voorzitter R. Severijns, tel 0481
433342.
Op 1 september openen we het schaakjaar met een jaarvergadering waarin
een nieuw bestuur wordt samengesteld.
De bestuursleden zijn allen aftredend
conform het reglement.
Gelukkig zijn schakers kort van stof in
vergaderingen en kunnen we dezelfde
avond al een stevig potje schaken. We
starten het jaar met een informeel snelschaaktoernooi. De week daarop start
de clubcompetitie, die doorloopt tot het
einde van het jaar. In januari starten we
opnieuw maar dan voor de bekercompetitie.
Normaal bieden we ieder jaar een seniorentoernooi en een jeugdtoernooi aan.
De animo daarvoor loopt helaas ieder
jaar meer terug. Het is de vraag of we
het dit jaar opnieuw kunnen realiseren.

Accommodatiedag v.v. DVSG
DE HORST. Zaterdag 27 augustus staat
de jaarlijkse accommodatiedag van v.v.
DVSG weer op het programma. Om
9:00 staat op sportpark De Horst de
koffie klaar, waarna het sportpark weer
helemaal 'spik en span' gemaakt zal
worden. En daarmee klaar voor het
nieuwe voetbalseizoen. Tussendoor zal
er voor een hapje worden gezorgd en
aan het einde van de dag kan er onder
onder het genot van een drankje nog
gezellig worden nagepraat. Dus heb je
zin en tijd, kom dan helpen. Vele handen maken immers licht werk!

Kaartclub ‘t
Spijkertje
Eerste Vitaal- Zuid Run op
zondag 25 september aanstaande
GROESBEEK. Op zondag 25 september aanstaande vindt vanaf sportpark
Zuid aan het Nijerf in Groesbeek de
eerste Vitaal-Zuid Run plaats. De run
bestaat uit verschillende afstanden en is
te lopen door jong en oud.
Het is de eerste grote sportwedstrijd
van Vitaal-Zuid, een idee van de stichting Nijerf die de beheersstichting van
Sportpark Zuid vormt. Er bleven, in de
ogen van de stichting, te veel sportmogelijkheden onbenut op het park en
daarom ontstond in 2021 het idee van
Vitaal-Zuid: een sportpark dat niet
alleen een aantal sportverenigingen en
sociale partners huisvest, maar een
sportpark met een breed aanbod. Zo
kan de vitaliteit van jong en oud gestimuleerd worden. Het beweegpark dat
een jaar geleden op het sportpark gerealiseerd werd en voor iedereen toegankelijk is, is hiervan een voorbeeld.
De nieuwe Vitaal-Zuid run bestaat uit
een stratencircuit van 2,5 kilometer.
Vanaf het sportpark gaat het circuit
over de Koningin Wilhelminaweg, rich-

ting Strekel, Nieuwe Drulseweg en
terug richting Nijerf. De run is bedoeld
voor zowel de geoefende loper als voor
degenen die net met hardlopen zijn
begonnen. Een doel stellen is immers
motiverend en zeker na de zomervakantie is de Run een mooie aanleiding
om weer meer te gaan bewegen.
’s Ochtends is er een looprun van 10 en
5 kilometer voor lopers vanaf 15 jaar.
Voor de jeugd tussen 10 en 14 jaar is de
te lopen afstand 2,5 kilometer.
Voor de jongste deelnemers is het parcours op het sportpark uitgezet. Voor
kinderen tot 6 jaar is de afstand 500
meter, voor de 7 en 8- jarigen 1000
meter en jongens en meisjes van 9 en
10 jaar lopen 1500 meter. Zij starten
vanaf 13.00 uur.
De kosten voor deelname bedragen
voor deelnemers tot en met 14 jaar €
6,00 en voor deelnemers vanaf 15 jaar
€12,50.
Meer informatie en aanmelden via de
site van Vitaal-Zuid: www.vitaalzuid.nl

BEEK. Iedere derde dinsdag van de
maand kaarten wij van 19:00 uur tot
23:00 uur bij hotel spijker in Beek/
Berg en Dal. Wij zijn nog op zoek naar
leden voor Klaverjassen en Jokeren.
Iets voor jou? Meld je dan aan bij
Tinie Derks: 06-57304148
Ine Gout: 06-54681015
Op dinsdag 20 september begint de
competitie weer!

de ZomerVISkaravaan. Het JeugdVISevent duurt van 09:30 tot 14:30 uur.
De activiteiten zijn niet tijdsgebonden
dus je kunt inlopen wanneer je maar
wilt, mits je vooraf bent aangemeld. De
organisatie zorgt voor hengels plus lijntje, aas en voer en er is gratis drinken
beschikbaar. Een lunchpakket moet je
wél zelf meenemen.
Over de ZomerVISkaravaan; Door het
hele land – dus ook bij jou in de buurt
– vinden in de maanden juli, augustus
en september meerdere ééndaagse
JeugdVISevents plaats. Op ieder event
worden diverse activiteiten georganiseerd. Onder andere het maken van een
vissentuigje, leren behandelen en juist
onthaken van een gevangen vis, leren
werpen op targets, zelf een visje vangen en in gevecht gaan met grote vissen
op de visdrilsimulator. Zelf vissen!
Onder begeleiding van VISmeesters en
VISjuffen vissen de kinderen ook zélf!
Alle deelnemende kinderen gaan naar

huis met een rijk gevulde goodiebag en
maken ook kans op een gratis hengel!
Inschrijven vol=vol Meer informatie
over de ZomerVISkaravaan en de locaties van alle JeugdVISevents is te vinden op www.stekkie.nl Hier kunnen
ouders hun kind per locatie digitaal
inschrijven voor deelname.
De deelname is voor kinderen van 8 t/m
14 jaar en is beperkt tot maximaal 75
kinderen, dus vol=vol! Voor vragen kun
je terecht bij Alisha Hansma (hansma@sportvisserijnederland.nl)
of
George Hampsink (hampsink@sportvisserijnederland.nl), tel. 030-6058400.
Óf via het mailadres zomerviskaravaan@sportvisserijnederland.nl
Meer informatie over het lokale
JeugdVISevent:
https://tmoksebroek.mijnhengelsportvereniging.nl
zie
onder
ZomerVISkaravaan.
Teun van Grinsven
Secretaris HSV ’t Mokse Broek

Pegasus Volleybalmarathon
10/11 september gaan 17 meiden van
Pegasus in de Jan Massinkhal 24 uur
volleyballen voor het goede doel.
De meiden zijn druk bezig met het
inzamelen van sponsorgeld en het zoeken van tegenstanders. De eerste
inschrijvingen zijn al binnen. En verrassend genoeg zijn de nachtelijke uren
het meest populair.
Naast de volleybalwedstrijden van het
marathonteam is er genoeg te doen. De
competitieteams van Pegasus spelen op
zaterdagochtend en -middag een toer-

nooi en kunnen daarna aansluiten bij de
barbecue.
Zaterdagavond treden de Dancefloor
Dandies op tijdens de feestavond. En
voor de doorzakkers en vroege vogels
staat om 9.30u het ontbijt klaar.
Op zondagmiddag om 12.00u klinkt
voor het marathonteam het laatste fluitsignaal. Na afloop zullen de speelsters
van het marathonteam gehuldigd worden.
www.letskeeptheballflying.com
www.pegasusvolleybal.com/marathon

Swim to fight cancer
Op zondag 11 september zwemmen
honderden deelnemers voor een toekomst waar kanker geen dodelijke
ziekte meer hoeft te zijn. Het dak gaat
eraf met het Feestteam. En er is genoeg
leuks en lekkers voor deelnemers en
publiek. Deelname is nog mogelijk en
elke donatie is tot de laatste dag
belangrijk via: www.swimtofightcan-

cer.nl/nijmegen
Nog niet aangemeld en zin om mee te
doen? Dat kan! Aanmelden kan via:
www.swimtofightcancer.nl/nijmegen.
Deelnemers aanmoedigen of gewoon
zin in een dagje uit met je gezin, vrienden of buren? Wees welkom!
Tot dan!

Euregiotoernooi in Beek
Op zondag 21 augustus werd in Beek
het Euregio Toernooi petanque
gespeeld. Er waren 24 teams uit de
grensregio naar het bouleterrein aan de
Alde Weteringweg gekomen. Elk team
bestaat uit 3 spelers. De spelers kwamen uit Emmerich, Huissen, Kleve,
Goch, Geldern, Leuth, Ooij, Wijchen,
Nijmegen en Beek. Om 11 uur werd de
eerste boule geworpen door wethouder
Alex ten Westeneind en vervolgens
begonnen de wedstrijden. U kent het
vast wel: de stalen boules zo dicht
mogelijk bij het houten butje werpen/rollen. Een goed liggende boule
wordt vervolgens weggeschoten.
Petanque is op deze dag niet alleen een
gezellig spel, maar vooral een serieuze
teamsport.
Na drie speelronden werd de tussenstand opgemaakt, waarna de finales
werden gespeeld. De strijd om de 3e
prijs ging tussen Paul Hubbers, Geert

Vissers en Frans van Heumen van
Petanque Vereniging Beek tegen Thea
Grisel, Linda Cordromp en Berry
Grisel uit Nijmegen. Beek nam meteen
een grote voorsprong, Nijmegen kwam
terug tot 10-9 maar uiteindelijk won
Beek met 13-9.
De finale ging tussen Thorsten Ritter,
Anke Thissen en Christian Heckmann
uit Geldern tegen Dieter Jansen, Dieter
Leland en Gilles Bardeau uit
Emmerich. Emmerich nam een 0 - 2
voorsprong maar haalde verder nog
slechts één punt: Het Euregio Toernooi
2022 werd met 13 -3 gewonnen door
Thorsten, Anke en Christian uit
Geldern. Wethouder Alex ten
Westeneind feliciteerde de winnaars en
reikte de prijzen uit. Het toernooi werd
mede mogelijk gemaakt door Interreg
Euregio Rijn-Waal.
Foto: Herman Leensen

Goffertbad sluit
week eerder
Het Goffertbad sluit het seizoen 2022
een week eerder af dan de bedoeling
was en wel op zondag 11 september,
omdat er te weinig personeel beschikbaar is in de periode van 11 tot en met
18 september.
In het Goffertbad vinden op zondag 11
september wel enkele tradionele afsluitingsactiviteiten plaats. Men kan deze
zondag van 08:00 uur tot 12:00 zwemmen. Van 09:00 tot 11:00 uur kan men
deelnemen aan het zwemontbijt.
Daarvoor kan men zich aanmelden bij
de kassa. De dag wordt van 13:00 tot
16:00 uur afgesloten met de jaarlijkse
Dog’s Plons (hondenzwemmen).

Badmintonvereniging Aksios
MILLINGEN. Nu de vakantie (bijna)
voorbij is, starten we weer met een
nieuwe badmintonseizoen.
Coördinatievermogen, snelheid en
reactiesnelheid: qua beweging is badminton een intensieve sport, vol afwisseling. Juist daarom is het zo leuk.
Je kunt bij onze vereniging elke woensdagavond van 20:00 tot 21:30 uur badmintonnen in de sporthal De Duffelt in
Millingen aan de Rijn. Je conditie
krijgt een boost doordat we anderhalf

uur in onderling wedstrijdverband
sporten.
Het seizoen start op woensdag 7 september en loopt door tot 31 mei 2023.
De contributie bedraagt € 70,=.
Wil je een keer meespelen om te kijken
of je badminton leuk vindt? Kom dan
op een woensdag naar de sporthal en
speel mee. Geeft je op bij:
- Hans Huinink (06-14055734) of
- Hubèrt Bijsterveld (06-55174673,
bijsterveld@gmail.com).
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• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Extra Bingo
ZATERDAG

3 SEPTEMBER

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Brompton-dealer

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

van Nijmegen en omstreken

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

Gratis SDE aanvraag

