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

Burgemeester roept
carnavalsverenigingen bijeen
Burgemeester Mark Slinkman van
Berg en Dal gaat op korte termijn in
gesprek met de carnavalsverenigingen
in de gemeente om de mogelijkheden
van carnavalsvieringen in coronatijd te
bespreken. Burgemeester Slinkman:
“Carnaval hoort echt bij Berg en Dal.
Een jaar helemaal overslaan zou voor
velen erg jammer zijn.” Binnen de
grenzen van wat veilig en verantwoord
lijkt wil de burgemeester het gesprek
met de verenigingen daarom positief
insteken, en vooral verkennen wat wèl
mogelijk is.
Wat kan waarschijnlijk wel doorgaan?
Uit eerste gesprekken van de burgemeester en ambtenaren met het SOK
(Samenwerkend Orgaan Karnaval
Groesbeek) en Helaho (Het Laag en
Hoog) blijkt dat ook daar al druk wordt
nagedacht. De traditionele optochten
kunnen met wat aanpassingen waar-

schijnlijk wel doorgaan, nu besmetting
in de buitenlucht zeldzaam blijkt. De
wagenbouwers willen zo langzamerhand beginnen met het ontwerpen en
opbouwen van de wagens, zodat het
ook tijd wordt om meer duidelijkheid te
verschaffen. Onderwerp van gesprek
wordt ook of de verenigingen dit jaar
een nieuwe prins(es) presenteren, als er
geen volledig programma wordt
gevolgd. Burgemeester Slinkman ziet
het liefst dat alle verenigingen één lijn
afspreken, want geeft alle inwoners
optimaal duidelijkheid. Bij de schutterijen zijn dit jaar overigens geen nieuwe koningsparen aangetreden.
Wat is er niet mogelijk?
Zolang er geen vaccin is en de anderhalve meterregel geldt, is het samenkomen in zalen en feesttenten niet mogelijk. De gemeente heeft de gebruikelijke sleuteloverdracht in het gemeentehuis al geannuleerd.

Toek Toek Berg en Dal vraagt hulp
BERG en DAL. Drie jaar geleden is de
Toek Toek van start gegaan als vervoermiddel voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig kunnen reizen. Er zijn
reeds ontelbare ritten gereden naar de
huiskamer en KBO in Kerstendal, huisarts, fysiotherapie, kapper, gym, vriendenbezoek en niet te vergeten de ritten
door de omgeving en het bos.
Het unieke aan dit vervoer is de service
van deur naar deur door vrijwilligers.
De gebruikers (overwegend ouderen)
zijn dankbaar dat dit vervoer mogelijk
is en hen in de gelegenheid stelt om
deel uit te blijven maken van de maatschappij. De Coronatijd maakt extra
duidelijk hoe belangrijk het is om
elkaar te kunnen ontmoeten en samen
activiteiten te kunnen ondernemen.
Hoewel we weer rijden is er door de
Corona wel het een en ander veranderd.
We rijden momenteel alleen nog maar
2 dagen in plaats van de hele week
m.u.v. de zaterdag zoals voorheen. Dat
heeft alles te maken met het plotseling
ontstane tekort aan vrijwilligers. Door

omstandigheden of kwetsbare gezondheid zijn chauffeurs gestopt of tijdelijk
niet meer actief.
Om de ouderen en onszelf te beschermen rijden we met mondkapje op.
Zowel de chauffeur als de passagiers.
We zijn naarstig op zoek naar nieuwe
vrijwilligers om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen
van de ouderen.
Heb je 1 x per 1-2- weken een dagdeel
vrij om vrijwillig chauffeur te worden
van de Toek Toek? Neem dan contact
op met Marian van Laanen-Zweers
(024-6844115). In Berg en Dal wonen
heeft het voordeel dat je de Toek Toek
tussen de ritten door mee naar huis kunt
nemen en je eigen ding kunt doen,
maar is geen vereiste. Een keer meerijden om het te ervaren is ook prima.
Mocht u slecht ter been zijn, in het dorp
Berg en Dal wonen en graag van de
Toek Toek gebruik willen maken dan
kunt u reserveren door te bellen naar 06
40 05 20 29.

De leden van de werkgroep zijn bang dat veel mensen zullen
thuisblijven, vanwege de angst voor het coronavirus. Dat is
heel begrijpelijk, omdat het aantal besmettingen weer snel

oplage: 25.000
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Wandeltweedaagse in Berg en Dal

IN

BERG en DAL. Berg en Dals Bloei
organiseert op 10 en 11 september een
wandeltweedaagse.
Er is de mogelijkheid om 5 of 10 kilometer te wandelen door de mooie
omgeving van Berg en Dal.
De start is in Kerstendal. Starttijd van 5
km is tussen 17-18 uur. Starttijd van 10
km is tussen 17-17.30 uur. Deelname
kost €2,50.
Wij nemen alle coronaregels in acht en
vragen ook deelnemers voldoende
afstand te houden. Veiligheid en plezier
staan voorop. Geen kind gaat zonder
medaille naar huis.
De spandoeken zijn opgehangen, de
routes worden gecontroleerd, staat de
Wandeltweedaagse al bij jullie op de
kalender? We hopen jullie weer te zien
op 10 & 11 september!!
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Wandel Daagse Berg en Dal

10 & 11 SEPTEMBER 2020
5 km of 10 km
Start 5 km: 17.00- 18.00 uur
Start 10 km: 17.00-17.30 uur

In september staat Omroep Gelderland in het teken van Operatie
Market Garden. Met indrukwekkende programma’s onderzoeken we
welke impact Market Garden heeft
gehad op het Gelderse landschap
maar ook de (huidige) relatie tussen
Nederlanders en Duitsers.
De nieuwe tv-programmering gaat
vanaf 6 september van start met wekelijkse series, bijzondere reportages,
herdenkingen en een aangrijpende
documentaire over Sandy Cortmann.
Op Oorlogspad met Maarten van
Rossem | 6 september
We trappen af met het nieuwe programma Op Oorlogspad met Maarten
van Rossem. Maarten neemt je mee
langs de sporen die Market Garden in
het Gelderse landschap heeft achtergelaten. Aan de hand van een oude landkaart legt Maarten uit op welke plaatsen er werd gevochten en waarom juist
daar. Samen met een deskundige brengt
hij de oorlogssporen aan het licht.
Vanaf 6 september, iedere zondag om
17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

stijgt en we willen als organisatie geen enkel risico nemen.
De mensen die wel zouden komen, moeten 1,5 meter afstand
houden en dat is misschien wel te doen, maar het maakt het
leggen van contacten en het delen van ervaringen er niet leuker op. Vandaar dat deze avonden zijn geannuleerd.
Er wordt binnenkort in de werkgroep besproken of en hoe de
Tour kan worden voortgezet. We houden u daarvan zeker op
de hoogte.
Voor meer informatie en antwoorden op vragen die u mogelijk hebt, kunt u mailen naar:
samenduurzaambergendal@gmail.com

DEZE

ROZET:

Corona update: bij deze activiteit volgen we de actuele richtlijnen van het
RIVM en de gemeente Berg en Dal. Zie ook www.bergendalsbloei.nl

Omroep Gelderland staat stil bij
Market Garden

Duurzame Dorpen Tour voorlopig stopgezet
Hoewel het volgens de voorschriften van de overheid wel
mogelijk is, heeft de organisatie van het Duurzaamheidscafé
Berg en Dal toch besloten de Duurzame Dorpen Tour voorlopig stop te zetten.
Dat betekent dat de programma’s die in Leuth op 16 september en op 18 november in Heilig Landstichting zouden
plaatsvinden niet doorgaan.

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

Vrij zonder grenzen | 6 september
Een spraakmakende reportage over de
wijze waarop Nederlanders en Duitsers
met de oorlog in herinnering naar
elkaar keken en met elkaar omgingen
afgelopen decennia en richting de toekomst. Vrij zonder grenzen wordt
geproduceerd in samenwerking met de
Duitse zender Studio 47. Iedere dag na
het GLD Nieuws te zien om 17.20 uur
(daarna ieder uur herhaald).
Documentaire Sandy! | 15 september
Een aangrijpende documentaire over
oud-veteraan
Alexander
Sandy
Cortmann. In 1944 meldde Sandy zich
op zijn 22ste vrijwillig aan voor een
geheime missie, dit bleek Operatie
Market Garden. Vorig jaar, op 96-jarige
leeftijd, was Sandy voor het eerst in 75
jaar aanwezig bij de herdenking van
Operatie Market Garden. De documentaire is op 15 september om 17.20 uur
te zien (daarna ieder uur herhaald).
Wil je meer weten over de septemberprogrammering? Kijk dan op
www.gld.nl/marketgarden. Heb je een
aflevering gemist? Online (terug)kijken
kan via Uitzending Gemist.

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 15 september
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 11 september.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Vernieling van
de JOP in Beek
BEEK. De container van de jongerenontmoetingsplek (JOP), vlakbij het
Kulturhus, is het initiatief van jongeren
uit Beek. Ze hebben er veel energie en
tijd in gestoken om de container daar te
krijgen. Helaas zijn er onlangs vernielingen aangebracht. Er is o.a. brand
gesticht en er werd ook veel afval achtergelaten.
Weet je wie dit gedaan heeft of heb je
andere nuttige informatie, stuur de politie een bericht of bel via 09008844.
Anoniem kan ook via Meld Misdaad
Anoniem.

Storing mail
Het emailadres de.rozet@inter.nl.net
heeft last van storingen bij de mail-provider. Sommige mail komt (te) laat,
sommige berichten komen helemaal
niet aan.
Mocht je iets missen in deze krant?
Dan hebben we het waarschijnlijk niet
ontvangen helaas...
Maak liever gebruik van dit mailadres:
info@derozet.nl

Kranenburg kiest nieuwe bestuurders
Mailstoring Rozet

Corona-besmet?

KRANENBURG. Op zondag 13 september vinden in de
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW), en dus ook in
Kranenburg,
gemeenteraadsverkiezingen
plaats
(Kommunalwahl). In Kranenburg dingen vijf partijen dingen
mee naar de gunst van de kiezer: CDU, SPD, Grüne-Bundnis
90, FDP en – voor het eerst – de burgerbeweging
Bürgerdialog. De campagnes draaien op volle toeren.
Behalve een nieuwe gemeenteraad wordt ook een nieuwe
burgemeester gekozen. De zittingstermijn van raad en burgemeester is vijf jaar. Drie partijen hebben een kandidaat naar

voren geschoven die de huidige burgervader (Günter Steins)
kan opvolgen. Dit zijn CDU, Grüne-Bündnis 90 en
Bürgerdialog. Op dit moment is de zetelverdeling in de
Kranenburgse gemeenteraad als volgt: CDU 13, SPD 9,
Grüne-Bündnis 90 3, FDP 2, daarnaast is er één onafhankelijk raadslid. De gemeente Kranenburg omvat de volgende
plaatsen, ook wel ‘Ortschaften’ genoemd: Grafwegen,
Frasselt, Kranenburg, Mehr, Niel, Nütterden, Schottheide,
Wyler en Zyfflich.
Daarnaast kiezen de burgers op 13 september een nieuwe
Kreistag, een bestuursorgaan dat op districtsniveau (de zgn.
Kreis) functioneert en meerdere gemeenten omvat. De
gemeente Kranenburg valt onder de Kreis Kleve. Aan het
hoofd van de Kreistag staat de Landraad (Landrat). Ook deze
wordt op 13 september direct door burgers gekozen. Kreistag
en Landrat houden zich bezig met brede maatschappelijke
voorzieningen en thema’s als gezondheidszorg, jeugdwelzijn, openbaar vervoer etc.
Dat betekent dat de kiezer in totaal vier kruisjes mag zetten:
gemeenteraad, burgemeester, Kreistag en Landrat. Er valt
dus heel wat te kiezen op zondag 13 september. Ook
Nederlanders die in de gemeente Kranenburg woonachtig
zijn, worden van harte uitgenodigd hun stem uit te brengen.
De stembureaus zijn open van 8.00 tot 18.00 uur.
Aanvullende informatie is te vinden op www.kranenburg.de.
Tekst: Heinz Maahs, met dank aan mevrouw Dr. Berta Heins,
Mehr
Foto: Henk Baron

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Kermistijd = Palingtijd
bij vishandel Toon Pouwels
in Groesbeek bij
café De Corner, Bredeweg 30
zo-ma-di-wo 6 t/m 9 september van 12.00-20.30 uur

4 haringen
+ 1 makreel

€10,-

Elke vrijdag en zaterdag staan wij
in Nijmegen op de Van ‘t Santstraat
bij de Coop
Tel. 06-23642886
GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

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

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

J.C. JANSEN

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Klever str. 5 - 47559 Kranenburg - Tel. 02826-6429595
Termin auch per WhatsApp möglich 0163-7036236

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Magere sucadelappen 500 gram

Rob van Alst

€ 6.75

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

Mager rundergehakt

500 gram

Kipcordon bleu

4 halen
3 betalen

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

Verse grillworst

100 gram

Bezorger gezocht voor De Rozet in

Zeeuws spek

100 gram

€ 4.45

€ 1.29
€ 1.39

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 3-12 september

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

Heilig landstichting en voor buitengebied
tussen Persingen en Millingen
Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r
4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

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

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
fspraak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

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

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955

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

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

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

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

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.,
Aldeweteringweg 3, Beek
-12.9. 11u. repaircafé, Kulturhus
-16.9. 15u. kindercollege ‘hondenpraat’
bieb
-17.9. 19.30 + 21u. lezing vrouwen en verzet, Supplement
OOIJ
-12.09. Dansretraite dag aan de Waal. Meer
info op www.voetenverbinding.nl/agenda
KEKERDOM
-13.9. 11-17u. Monumentendag, molen
BERG & DAL
sept. 13-17u. expo Anneke Dister, Babylon
-5+6.9. 15u. Bob Dylan weekend, Babylon
-11+12.9. 17u. wandel2daagse
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
GROESBEEK
-maandag 12u, buurtlunch Op den Heuvel
(m.u.v. schoolvakantie / feestdagen)
-6.9. 15u. Nazomer-concertjes, Prot.kerk
-12+13.9. 12-16u. monumentendag, prot.
kerk

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

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.

Inspiratieplek
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De Rozet

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

EigenAardig

Iedereen die geconfronteerd wordt met prangende vragen, heftige emoties
of chronische spanning en verlangt naar nieuwe antwoorden en innerlijke
helderheid: boek eens een coaching- of healingsessie.
Het geeft je leven een nieuwe impuls.
www.inspiratieplekeigenaardig.nl

telefoon 06 17009796

Lagewald afgesloten
De Lagewald in Groesbeek / Berg en Dal (bij de kleine grens) is afgesloten sinds
24 augustus. Op de foto staat de weg gezien vanaf de Wylerbaan.
Foto: Henk Baron
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Zu vermieten: 46459 Rees
am
Niederrhein.
Top
Einfamilienhaus mit großem
Garten, Terrasse, ideal für 2
Generationen, 211 qm
Wohnfläche, zzgl. 100 qm
Nutzfläche,
2105,€
Warmmiete, zzgl. Carport
und Stellplatz 80,- € . Tel.
0157 585 30 114
Tiemor
heeft
nu
Disneydoeken, als nieuw,
vanaf 30 euro. Tel. 0622715349
Actie tuinverzorging €15,p/u 06-85650752
Te huur: opslagruimte van
± 5 bij 22 m. Inlichtingen:
06-22445444.
Huurprijs
€200,- per maand

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Woningruil: wie wil huurappartement
in Millingen aan de Rijn ruilen met
huurappartement in Groesbeek
(500 mtr van centrum)
Graag telefonisch reactie 0653 799 242

Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk
Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

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

3,00

6,00

CURSUSSEN SPAANS
INFORMATIE DAG/ AVOND

Maandag 7 september 2020
van 13.00 tot 17.00uur en
van 19.00 tot 22.00 uur
Wijkcentrum Villanova
Derde van Hezewijkstraat 2
6542 JP Nijmegen
Meer informatie?
www.aulataleninstituutnijmegen.nl
info@aulataleninstituutnijmegen.nl
+31 0612646629 - 024 3430107
DE LESSEN STARTEN IN DE WEEK VAN 21
SEPTEMBER 2020

Graag willen wij iedereen bedanken voor
het medeleven na het overlijden van mijn
lieve man, vader, schoonvader en opa

Willie Seegers
in de vorm van vele kaarten en bloemen.
Ze hebben ons erg goed gedaan en waren
een grote troost en steun voor ons.
Riekie Seegers
Kinderen en kleinkinderen
Leuth, augustus 2020

     
  
    

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

proeﬂes gratis

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

Electro installaties

Gallant Metaal

GROTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT

Camera beveiliging

Zon. 6 september Arnhem

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

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

Parkeerplaats naast Rijnhal
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Boek nu tel. 06-39108152

Grote markt 150 deelnemers!
animo-vlooienmarkten.nl

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

•
•
•
•
•

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

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

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

w w w. k u i j p e rs g ro n dw e r k e n . n l

Nu ook in
Groesbeek

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Margriet Naber - 06 4175 3818
www.nijmegenpianoles.nl

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

Dankbetuiging

www.klussief.nl

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

De Rozet
voor al uw familieberichten

NATUURSTEENBEDRIJF

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

Jeugd & Jongeren

1 september 2020

Speciale start van het
schooljaar in Kekerdom
KEKERDOM. Het nieuwe schooljaar
begon op 24 augustus wel op een heel
speciale manier voor basisschool Sint
Laurentius in Kekerdom. Het nieuwe,
groene schoolplein werd geopend door
een bijzondere gast en de school startte
die dag met Daltononderwijs. In de
hele zomervakantie is er hard gewerkt
aan een nieuw schoolplein van de
Kekerdomse basisschool. De vele
tegels gingen eruit en er kwamen planten, boompjes, natuurlijke speelelementen en een buitenpodium voor
terug. Ook is er een waterpomp met
beekje, waardoor de kinderen altijd
lekker in plassen kunnen stampen.
Maandagochtend 24 augustus was het
zover: het groene schoolplein werd
officieel geopend. Dat werd gedaan
door burgemeester Mark Slinkman van
de gemeente Berg en Dal en twee leerlingen. Een andere bijzonderheid van

deze dag heeft de maken met de onderwijsvorm. Vanaf dit schooljaar is Sint
Laurentius namelijk een Daltonschool,
de eerste in de polder. Locatieleider
Lotte Schouten-de Beijer legt uit wat
dat is: ‘Met het Daltononderwijs helpen wij onze leerlingen in hun groei
naar een zelfstandig, zelfbewust en
nieuwsgierig mens dat met doorzettingsvermogen, creativiteit en zelfvertrouwen later in de maatschappij kan
leven en werken. Kenmerkend voor
Daltononderwijs is dat leerlingen vertrouwen en zelfvertrouwen opbouwen
en zich zo verder ontwikkelen. De leerkrachten moedigen dat aan en helpen
daarbij. Natuurlijk is ieder kind uniek,
met individuele kwaliteiten. Voor die
verschillen tussen de kinderen hebben
we respect.’ Het was een mooie eerste
dag van een bijzonder nieuw schooljaar
in Kekerdom!

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

De leftovers van de Parel Groesbeek
Wat een aanfluiting dit “welkom” [bij
het voormalige gemeentehuis in Beek,
red.] met de restantbeplanting uit
Groesbeek, zo lijkt het wel. Het lijkt
nergens op, deze kostbare plantenbakken, niet te lezen. Met een ratjetoe van
planten hoog en laag. Als men er iets

leesbaars van zou willen maken, laat
dan de bakken aan de straatkant iets
zakken en gebruik een mix van lage
beplanting en kleuren over het hele
woord en niet in groepjes per letter. Het
leek nergens op, suffe investering.
Met vr. gr., A. W. van Vliet

Stopuitlaatherriemotorrijders (!)

Burgemeester Slinkman en Lotte Schouten-de Beijer

Foto: Henk Baron

Oog in oog met een wolharige
neushoorn bij de Bastei
Vanaf deze week kun je in De Bastei,
museum voor natuur en cultuurhistorie,
oog in oog staan met een wolharige
neushoorn! Het gaat om een model, dat
is gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Remie Bakker in opdracht van
Ecomare, Texel. De Bastei mag dit
indrukwekkende model tijdelijk lenen
voor de vaste expositie Oergrond.
In de Oergrond leer je over de geschiedenis van de Nijmeegse stuwwal en het
ontstaan van de Gelderse Poort. Het
verhaal begint bij de voorlaatste ijstijd,
toen kolossen als wolharige neushoorns
en mammoeten in onze contreien rondliepen. Het verre verleden is bijna tastbaar wanneer je deze wolharige beesten

van dichtbij ziet! Het model neemt
plaatst naast zijn tijdgenoot, de mammoetschedel van Bergharen.
De diermodellen van Remie Bakker
zijn uitzonderlijk realistische dieren,
die vol in het leven lijken te staan. De
modellen zijn een resultaat van uitvoerig onderzoek aan fossiele resten en
prehistorische grottekeningen.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt € 9,voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.

Toch nog Kindervakantie
activiteiten in Beek
Kindervakantieweek, juist nu!
Corona gooide roet in het eten voor wat
betreft het organiseren van evenementen en daardoor was lange tijd onzeker
of de Kindervakantieweek dit weer
weer georganiseerd kon worden.
Omdat de organisatie van de
Kindervakantieweek de sociale cohesie
onder de jeugd in Beek en omstreken
wil stimuleren, hebben ze een alternatief programma uitgedacht. Ditmaal
zonder tentenkamp en overnachting
maar het resultaat mocht er zijn!
Afgelopen maandag, dinsdag en
woensdag werden -met inachtneming
van de RIVM richtlijnen- namelijk
zo’n 90 kinderen vermaakt op de locatie aan het Wylerbergmeer.
Op maandag was groep Blauw (groep 7
en 8 van de basisschool) als eerste aan
de beurt. Er werd onder andere op de
stormbaan tegen elkaar gebatteld, met

verf gegooid (wat leidde tot superkunstzinnige creaties bij iedereen) en ’s
avond stond er een spel- en speurtocht
op de naastgelegen Duivelsberg op het
programma!
Op dinsdag was het vervolgens de
beurt aan groep Rood (groep 4, 5 en 6
van de basisschool). Groep Rood ging
aan de slag met het versieren van capes,
het racen met zelfgebouwde race
auto’s, laser gamen en ook hier was de
stormbaan natuurlijk 1 van de favoriete
activiteiten. En de woensdag was gereserveerd voor groep Geel (groep 1, 2 en
3 van de basisschool) die cakejes hebben versierd, superhelden zijn geworden, een waterballonnen gevecht hebben gehouden en een zeskamp hebben
gedaan. En als afsluiter werd iedereen
met de zonnetrein weer naar huis
gebracht! Het evenement is gesponsord
door autogarage Ooij.

De jongste deelnemers in actie bij het touwtrekken met de leiding
Foto: Henk Baron

Een gastvrije gemeente Berg en Dal
met luidruchtig en milieuonvriendelijk
motorrijders toerisme?
Ronduit JA, al sinds jaren, ondanks de
steeds maar toenemende vele individuele rechtstreeks aan de gemeente Berg
en Dal gerichte klachten en pogingen
om daarin een bewoners en milieuvriendelijke omslag in te maken!
Hier weer enige overwegingen, die
natuurlijk verre van alles omvattend en
zaligmakend zijn, maar wel de kern van
het probleem bloot leggen.
Overlast door verkeersherrie en ongereinigde uitlaatgassen, met name veroorzaakt door recreatieve motorrijders!
Maar eerst even dit
De actie via de Rozet is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De ca. 50 ontvangen positieve reacties van ca. 60
personen waren zonder uitzondering
instemmend met het doel van de actie
"stopuitlaatherriemotorrijders". Ja en er
waren ook een enkele negatieve reactie
van motorrijders maar wel netjes,
behalve een onverlaat die een belediging tirade en dreiging zich niet kon
verknijpen. Die (anonieme) persoon is
inmiddels bekend met racemotor,
naam, woonplaats etc. Daarnaast heeft
het artikel in de Krant de Gelderlander
ook veel stof doen opwaaien en ca. 75
positieve en ondersteunende reactie
geteld (maar ook 10 negatieve reacties
van u raad het al veelal van motorrijders), ronduit geweldig!
De actie eindigd voorlopig hier. De
Gemeenteraad, het College van B&W,
alle politiek partijen is gevraagd stand
te pede een noodoplossing aan te dragen en te zoeken naar een definitieve
oplossing tegen de geluid EN milieuvervuiling van recreatief motorrijders
verkeer in de polder, door d stuwwal en
de heuvels. Dit is tevens ook als kopie
verzonden naar de meeste fracties in de
2e Kamer der Staten-Generaal in Den
Haag. Enkele partijen hebben zelfs
aangekondigd het fluisterstil maken
van motorfietsen in hun verkiezingsprogramma op te zullen nemen. (Maar
daar hebben we nu acuut minder aan).
Dit doel wordt vooral nagestreefd door
de
NEderlandse
Federatie
Omgevingslawaai Motorvoertuigen
(NEFOM). Uiteraard hebben wij ons
bij hun aangesloten net als al menig
gemeente alsook belangrijke steden.
Wij blijven echter bezorgt over het aantal ouder motorfietsen waaraan
geknoeid is aan het uitlaatsysteem vanwege stoerdoenerij herrie. Dit dient
met voorrang door andere maatregelen
aangepakt te worden. Daar is de lokale
politiek voor verantwoordelijk en het
College van B&W dient dit uit te voeren!
Onze actie komt aan bod op de komende Gemeenteraadsvergadering met het
College van B&W op 24 September
aanstaande. Het zou mooi zijn als u
allen massaal gaat inspreken over dit
onderwerp cq onze actie. Het is ff niet

duidelijk hoe dat gaat, misschien via
Skype of zo? Kijkt u ff op
https://www.bergendal.nl/inwoners/pro
ducten-en-diensten-a-totz_45068/product/gemeenteraad-inspreken_1045.html of belt u tijdig met de
griffie op nummer 14-024 waar u enkele vragen worden gesteld om doorgeschakeld te worden
Het gaat te ver om iedere reactie persoonlijk verder te informeren en daarom is gekozen voor deze ingezonden
brief. Maar kijkt u gerust ook op de
website van de NEFOM, dan weet u dat
u niet alleen staat!.
Wij willen nu het uiterst milieuonvriendelijk gezondheid aantastende
karakter van het motorfiets-uitlaatgassen aspect naast de ziekmakende
geluidsoverlast nog in overweging
geven;
Met onze actie moet ook de milieu vervuilende uitstoot door motorrijders
mede onder de loep te nemen. Hierbij
gaat het zoal om CO2, NOx etc. door
dat het gros van de motoren niet eens
een katalysator heeft en als dan is het
maar een ongeregelde katalysator!
Motoren stoten vlgs. een artikel bij
Topgear zelf 11 keer zoveel vuiligheid
uit als een gewone auto.
Motorfietsen hoeven pas sinds 2020
aan slechts euro 5 te voldoen waar de
autos al minimaal euro 6 moeten halen.
Alle oudere motoren halen vaak niet
eens euro 2 of 3 (nog afgezien van
welke uitstoot verhogingen door
ingreep in de verbranding door uitlaat
manipulaties als db-killers verwijderen,
open uitlaten race uitlaten etc teweeg
brengen) En dan haal je met zo een
motorfiets bij een zeer aangepaste rijwijze maar maximaal 1 op 15 en niet
zoals veelal door motorrijders beweert
1 op 20 en dat voor 1 persoon terwijl
als er meestal bij recreatief verkeer
minstens 2 personen in een auto zitten
en als snel minimaal 1 op 15 gehaald
wordt tegenwoordig.
Dan wordt de milieubelasting door
recreatieve motorrijders ondanks zogenaamd een minderheid van verkeersdeelnemers gigantisch te noemen,
toch?
Nog maar niet te spreken van, en nu
chargeren wij maar even, dat wij allen
door die fijne motorrijders;
* onze persoonlijke gezondheid en
levenskwaliteit inleveren
* dus maar 100 km/h op de snelweg
mogen rijden
* er een bouwstop op de woningbouw
ligt
* en agrariërs wel om hun bijdrage aan
het milieubeleid gevraagd wordt?!
Tot zover en tot ziens op Faccebook
"stopuitlaatherriemotorrijders" of de
NEFOM-website!
Groet en hartelijke dank,
stopuitlaatherriemotorrijders@gmai
l.com
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Ooijse
Klinkertjes
Laatst was ik, voor mijn doen, druk
in de weer met een ommetje Ooij.
Niet in gestrekte draf, maar in een
tempo, dat men van een wat ouder
iemand kan verwachten. Er zijn een
aantal van die leuke “Ooijelijke”
wandelingetjes van om en nabij de
vijf kilometer. Een daarvan voerde
mij, via de Kerkdijk, naar het
beschermd dorpsgezicht van Heilig
Wercheren. Je kunt daar best plezier
in hebben en om zaken glimlachen.
Bepaalde ingezetenen van dat
“DDD-dorp” (Daphne Deckers Dorp)
merk je daarbij al vroeg op. Zij doen
niet aan ingetogen lachen, nee die
gieren. Dat heeft een voordeel, want
als je dan als resultaat nog goed
kunt ruiken, heb je zeer waarschijnlijk geen Corona. Beschouw dit idee
maar als een goedkope test. Via de
rustieke Kerkdijk kuierde ik de
Leuthsestraat in. Keek daar tegen
een rustieke boerderij aan. Over de
bewoners wordt beweerd, dat ze
om hun “Stappershoeven” van die
elegante laarsjes dragen. Mijn ooghoeken merkten al snel een rasechte
“Wercherautochtoon” op, die met
een soort van Nordic Walking stokken over de draad probeerde te
komen. Dat lukte hem aardig, want
hij heeft voldoende lengte, om over
een lage draad te springen. Voor
zo’n elegante hoogtesprong heeft
hij beslist geen “Fosbury Flop”
nodig. Wij waren ongeveer gelijk bij
zijn “buitengebiedse” autobandenen groenvoerverzamelplaats. Wij
hielden beiden uit respect onze pas
in, want je wil toch niet meemaken,
dat je elkaar “in de Wielen” loopt.
Toen wij aan de praat raakten, kreeg
ik een nogal bizarre gedachte. Was
hij soms die persoon, die voor de
televisiereclame
model
heeft
gestaan als herenboer, die zijn vuile
modderlaarzen tegen de zijkant van
een felrode Ferrari schoon trapte.
Het zou mij niets verbazen. Hij vroeg
mij of ik een kuiertocht maakte, om
“Rozetachtige” inspiratie op te
doen. Die opmerking bracht mij
meteen op het idee voor deze
Klinker. Er is over hem ook heel wat
te schrijven, alhoewel hij niet meer
zo echt actief is. In Wercheren-City
wordt hij gekscherend “De Ex”
genoemd. Het is ook een hele waslijst aan “exen”, die hij die bewuste
middag opsomde. Wat dacht je van
Ex-Ploegdrieverschef, Ex-LTO-baas,
Ex-ruilverkavelingsspecialist, Ex-lijstduwer voor de VVD, Ex-commissielid
van de gemeente Ubbergen, Ex-president van het carnaval, Ex-bestuurslid van de Deurzakkers, Ex-spreekstalmeester bij Ooij op Stelten, Ex-lid
van de JOVD (vanwege zijn leeftijd)
en last but not least lid van het Excellentiegenootschap van oud prinsen. Ik vroeg hem, krijg je daar nu
met al dat “ge-ex” geen fobie van.
Nee, dat doet mij helemaal niets,
beweerde hij, ik heb alleen op alle
uitgaande deuren van mijn hoeve
het bordje “Exit” geplaatst. Vond je
echtgenote dat wel goed, vroeg ik.
Ach, zei hij laconiek langs zijn neus
weg, het zijn mooie glimmende
bordjes en mijn trouwe “ekster” is
er helemaal gek op. Natuurlijk werd
er ook gesproken over de intensieve
melkveehouderij. Hoe is de stand
van zaken. Hij had niet zo’n last van
de “Schouten en de Schepenen”.
Maar mocht ik soms uitgekocht
worden, ik heb al een prachtige
baan aangeboden gekregen. Als de
koeien door politieke invloeden uit
de polder verbannen zijn, word ik
ganzenhoeder. Zo ver was het nog
lang niet, want hij had het volste
vertrouwen in zijn bedrijfsbeleid.
Hoe zit het dan met het stikstofprobleem en het verminderen van eiwit
in het veevoer. Ach, dat doe ik al
jaren, beweerde hij. Ik verzamel alle
eieren op het erf, zuig het eiwit met
een rietje af en dan blijft de dooier
over. Die roer ik door het voer en
voilà het eiwitprobleem is simpel
opgelost. Hij slofte daarna naar zijn
150 centimeter keukentafel, om met
zijn gade aan de grens van Leuth
een lekker “bakkieleut” te nuttigen.
Om nu op “Ex” terug te komen, dat
is dagelijks “Ex-clusief”.
Groetjes medeklinker.
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‘Ieder leven verdient een gouden randje’

Schrijfschool
Nijmegen

Eefs Voetmassage:

Je levensverhaal in een prachtig boek
Ieder mens heeft een verhaal.
Het verhaal van je leven, dat
vertelt wie je bent en welke reis
je maakt. Schrijfster en coach
Jesse Boon, grafisch ontwerper
Annita van Betuw en fotogravin
Ans Dekkers maken voor ieder
die dat wil een boek van zijn of
haar leven. Een eerbetoon aan
dat wat was, of is. Een Gouden
Randje om je eigen verhaal.

Altijd al willen schrijven? Kom
schrijven! Authentiek en waarachtig.
Schrijf je in voor een intensieve cursus of sluit je aan bij een vaste schrijversgroep. Alle onder deskundige en
bevlogen beleiding. Ga naar
www.schrijfschoolnijmegen.nl

Snoei uw taxushaag t/m 10 september

Feest
Voor het maken van een
Gouden Randje neemt Jesse
interviews af, waarna zij het
verhaal schrijft. Ans maakt
levendige portretfoto’s en
Annita brengt dit samen in een
prachtig boek. ‘Het is een feest
om dit voor mensen te kunnen
doen, en een eer om zo dichtbij
te mogen komen’, vertelt Jesse.
Mijlpalen
Het maken van een Gouden Randje
leent zich voor grote of kleine mijlpalen, zoals een huwelijk, pensionering
of een bijzondere verjaardag. In geval
van overlijden kan een levensverhaal
gemaakt worden met de nabestaanden.
Het Gouden Randje kan bijdragen aan
verwerking, of dienen als ijsbreker in
families waar moeilijk gesproken
wordt over dingen die gebeurd zijn.

‘Uiteindelijk hebben alle mensen de
behoefte om gehoord en gezien te
worden’, zegt Jesse.
Een Gouden Randje is méér dan een
bijzonder boek. Interesse? Meer informatie kunt u vinden op www.onderwoorden.nu/gouden-randje.

Opening nieuwe winkel De
Dresscode in Millingen aan de Rijn
Donderdag 27 augustus om 11.00 uur
vond de opening plaats van de nieuwe
winkel van Anneke Derksen, de
Dresscode, aan de Heerbaan 70B in
Millingen aan de Rijn.
Het pand, dat van helemaal kaal in
enkele maanden is omgetoverd tot een
prachtige kledingwinkel, werd door

Anneke zelf geopend, terwijl familie en
medewerkers een confetti regen over
haar uitstrooiden. Anneke was tot voor
kort met haar winkel gevestigd aan de
van Lyndenstraat nabij Hotel het
Millings Centrum. Wij wensen haar
heel veel geluk en succes in het nieuwe
pand.
Foto: Henk Baron

Afscheidshuis De Vossengraaf is klaar

MILLINGEN. Na een forse renovatie,
zijn wij er trots op te kunnen melden
dat ons afscheidshuis De Vossengraaf
klaar is. Het is gelukt om er een ruimte
van te maken waar u op een intieme
huiselijke manier afscheid van uw dierbare kunt nemen. Het is fijn om te
horen dat de mensen uit Millingen en
omgeving het prettig vinden dat er
weer een opbaar mogelijkheid is in de
omgeving, wij krijgen dan ook veel
positieve reacties ook dat de klok weer
op de begraafplaats staat.
Om u kennis met het afscheidshuis en

ons te laten maken organiseren wij een
open dag op zondag 20 september tussen 10 uur en 16.00 uur, wethouder
Silvia Fleuren zal om 11.00 uur het
afscheidshuis officieel openen en er
komen wat bedrijven uit de uitvaartbranche laten zien wat er mogelijk is,
Het afscheidshuis is al wel in gebruik
genomen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op
de open-dag.
Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers.

De jaarlijkse taxusinzameling van
Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie doelstelling van 425.000
kilo komt steeds dichterbij. Echter, wat
veel mensen bestempelden als heerlijke
warme weken, was het voor de meeste
te warm om te snoeien. En terecht!
Hierdoor loopt de stichting achter op
schema. De stichting zet nu alles op
alles om toch de doelstelling te behalen. Snoeit u uw taxushaag nog uiterlijk
10 september, om ook úw takje bij te
dragen in de strijd tegen kanker?
Aanmelden van uw gesnoeide taxus
kan tot en met donderdag 10 september.
Om het inzamelen zo gemakkelijk
mogelijk te maken zijn er op diverse
uitgiftepunten gratis Taxus Taxi tassen
en opvangzeilen op te halen. Het
gebruik hiervan is niet verplicht! De
stichting geeft wel aan dat het bewaren
van snoeisel in plastic zakken funest is
voor de naaldjes. Bewaar het liever los
op de grond of leg het op een zeil. De
stichting zorgt ervoor dat alles weer
netjes wordt opgeruimd na hun bezoek.
De uitgiftepunten zijn te vinden op
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

praktijk voor voetreflexmassage en
zwangerschapsreflexologie in Beek
Eveline Duermeijer is het
gezicht
achter
Eefs
Voetmassage in Beek. Zij
heeft een fijne en rustige
energie en kan je met haar
enthousiasme en vakkundige
kennis helpen bij een stuk
bewustwording, meer ontspanning en het verlichten
van uiteenlopende lichamelijke klachten.
Zij is gespecialiseerd in
zwangerschapsreflexologie.
Voetreflexmassage kan o.a.
toegepast worden voor het
behandelen van spanningsklachten,
stress, rug-en nekklachten, oedeem,
bekkenklachten, misselijkheid, spijsverteringsproblemen en hormonale
klachten.
Onder je voeten zitten reflexpunten,
die verbonden zijn met je organen,
spieren, gewrichten en overige delen
in je lichaam. Door het masseren van
deze reflexpunten worden blokkades
in je lichaam verminderd of opgeheven. Het is belangrijk om genoeg tijd
en rust voor jezelf te nemen. Door
regelmatig een voetreflexmassage te
ondergaan, kun je spanningsklachten
voorkomen, bestaande klachten verminderen of helemaal laten verdwijnen.
Verlang je naar meer ontspanning of
het verlichten van jouw klachten?

Informeer naar de mogelijkheden. Bel
Eveline voor een afspraak op 0644832637 of mail info@eefsvoetmassage.nl
In de maand september krijg je
10% korting op vertoon van dit
artikel
Eefs Voetmassage is onderdeel van
haar bedrijf Voet en Verbinding
(natuurcoaching, dansworkshops en
retraites)
Neem een kijkje op
www.eefsvoetmassage.nl
en
www.voetenverbinding.nl
Adres
Eefs
Voetmassage:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637
12/09 Dansretraite dag aan de Waal.
Meer info op
www.voetenverbinding.nl/agenda

Presentatie Plaatjesboek
“Groeten uit Berg en Dal” bij de Plus in Beek
Groeten uit Berg en Dal is de titel van
een exclusief stickerboek dat sinds kort
bij supermarkt Nico de Witt Plus gratis
verkrijgbaar is.
Gratis? Dan zal het wel niet veel zijn...
zou je zo denken. Het tegendeel is
waar!
Alles heeft een begin.
Terwijl heel Nederland nog in de ban is
van de naweeën van een roerige oudejaarsnacht, formeert Barbara Willems,
bekend als beheerder van de facebookpagina Oud Beek, een werkgroep met
als doel om binnen een vastgestelde
periode een historisch stickeralbum te
realiseren. Deze ploeg, getooid met de
de illustere naam Overleg Historisch
Stickeralbum, bestaat verder nog uit de
volgende leden: Bert de Turck, Frits
Boll, Geert Fleuren, Theo Leether, Ton
Strijbosch, Trudi Groothuijse-Hendriks
en Wim Ebben. Allemaal mensen die
op een of andere manier nauw betrokken zijn bij het wel en wee van de eigen
regio. Met veel passie en de nodige
inzet gaan zij onder de bezielende leiding van voorzitter Barbara aan de slag.
Even dreigt het coronavirus roet in het
eten te gooien, maar gelukkig laat niemand zich daardoor tegenhouden.
Fysieke bijeenkomsten zijn echter dan
nauwelijks nog mogelijk. Maar de
moderne sociale media zoals whatsapp
en email bieden uitkomst.
Eindelijk is het dan zover. Na enkele
maanden keihard samenwerken slaagt
de projectgroep erin op tijd een volwaardig product in de vorm van een
magnifiek album te verwezenlijken.
Groeten uit Berg en Dal is een feit.
Vrijdag 22 augustus mag burgemeester
Slinkman in het bijzijn van alle medewerkenden het eerste exemplaar uit
handen van Nico de Witt, eigenaar van
de plaatselijke supermarkt. in ontvangst
nemen. Dat onze burgervader daarop
bijzonder enthousiast reageert is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want nog
niet eerder verscheen er een boek waarin zoveel dorpen uit zijn gemeente Berg
en Dal centraal staan. Te weten:
Millingen, Ooij, Kekerdom, Leuth,
Ubbergen, Beek en Berg en Dal.
(Groesbeek blijkt helaas nog een heuvel te ver te zijn).
De samenstellers van dit unieke werk
hebben gebruik gemaakt van oude tekeningen, prentbriefkaarten en foto's uit
veelal privéverzamelingen.
Zij nemen de lezer mee op een reis door
de tijd en beschrijven allerlei aspecten
van een roemrijke dorps- en streekgeschiedenis.

Burgemeester Mark Slinkman en de medewerkenden aan het boek
Foto: Henk Baron
Tientallen onderwerpen passeren de te bieden heeft en had.
revue. Kastelen, hotels, een scheeps- Het boek is echter nog niet volledig. De
werf, fenomenale landschappen, het bezitter moet daar zelf iets voor doen.
beroemde bergspoor, steenfabrieken, Je kunt het album helemaal compleet
wasserijen en ga zo maar door. Te veel krijgen door zo'n 216 stickers in te
om hier allemaal op te noemen. Maar plakken. Bij elke tien euro aan boodook de mensen die er leefden krijgen schappen ontvang je een setje stickers.
een ruime plek in dit boek.
Mocht je dat nog niet gedaan hebben,
Hoewel het album mede een commer- haal het album dan gauw op. Dan ben
cieel belang dient, is dat nergens te je verzekerd van vele uurtjes lees-,kijkmerken. Hinderlijke reclameteksten of en plakplezier.
afbeeldingen die deze uitgave ontsieren Dit album is met zijn duik in het verlekomen we niet tegen. Zelfs de cover is den een feest voor jong en oud en mag
een waar kunstwerk. Bij elke nieuwe eigenlijk in geen enkele boekenkast
bladzijde word je verrast met wat deze ontbreken. Vele generaties na ons zulstreek toch voor schoons en bijzonders len er dankbaar voor zijn.

Overkapping terras
Hotel Millings Centrum
Hotel Millings Centrum heeft sinds kort het terras grotendeels overdekt zodat de
gasten bij wat minder weer toch gebruik kunnen maken van het gezellige terras,
wel rekening houdend met de corona regels.
Foto: Henk Baron
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Pop up restaurant in Persingen op
landgoed Buitengast
Op zaterdag 22 augustus organiseerde
“Tafel in het land” een pop up restaurant op landgoed Buitengast in
Persingen. Dit was al de tweede keer op
deze plek. Die middag was er al een
lunch geweest waarna boer Geert
Kroes van landgoed Buitengast een
aantal gasten meenam voor een boerenlandpadwandeling.
Geert nam hen mee in zijn passie!
Samen struinen door zijn grasland,
langs wuivende maisvelden, over heldere slootjes en prachtige oevers. Van

dichtbij de diverse vogels zien en
horen, konijntjes, hazen, koeien ervaren. Genieten van de rust! Mooie verhalen over de natuur in de Ooijpolder,
plantjes, bloemetjes en het gebied van
vroeger en nu.
Bij terugkomst bleken de eerste gasten
voor het diner al gearriveerd te zijn in
het ooit kleinste dorpje van Nederland.
En dat groeide aan tot een kleine 30
gasten, die deze avond genoten van een
voortreffelijk diner.
Informatie op https://tafelinhetland.nl/

Geert Kroes in gesprek met een aantal gasten

Foto: Henk Baron

Afscheid notaris
mr. Laurent Mostart in Beek
BEEK. In deze tijd van corona is het
voor velen onopgemerkt voorbij
gegaan dat mr. Laurent Mostart per 1
juli j.l. is gestopt als notaris in de
gemeente Berg en Dal. Normaal zou
dat vertrek gepaard zijn gegaan met een
afscheidsreceptie, waar cliënten, vrienden en familie van de vertrekkende
notaris en van zijn opvolger de gelegenheid zouden hebben gehad om
elkaar de hand te schudden en herinneringen op te halen over zaken waarvoor
men een notaris nodig heeft, bijvoorbeeld voor het opstellen van een testament, samenlevingscontract, huisoverdracht of hypotheek.
Laurent Mostart is op 1 juni 1994 door
Koningin Beatrix benoemd tot notaris
te Beek, gemeente Ubbergen. Die
standplaats is later door de gemeentelijke herindeling gewijzigd in gemeente Berg en Dal. Het kantoor bleef
gevestigd aan de Rijksstraatweg 145 te
Beek. De voorganger van notaris
Mostart, Theo van der Heide, was op
die plek in 1968 als notaris begonnen in
de voormalige Boerenleenbank. Omdat
dat pand (een kantoortje met bovenwoning voor de kassier van de bank, zoals
er zovele door heel Nederland in die
jaren zijn neergezet door de Rabobank)
al jaren te klein, onpraktisch en verouderd was, is notaris Mostart aanstonds
na zijn aantreden op zoek gegaan naar
een geschiktere huisvesting. Dat bleek
niet gemakkelijk te zijn: Beek beschikt
nauwelijks over echte kantoorpanden.
Villa’s die geschikt zouden kunnen zijn
voor een kantoorfunctie zijn veelal erg
oud, aan de grote kant en het onderhoud daarvan is kostbaar. Een terrein
bij de ingang van het dorp leek een
geschikte optie. Dat stuitte echter op
bezwaren
van
omwonenden.
Uiteindelijk is ervoor gekozen om het
oude pand af te breken en op die plek
een nieuw kantoor te bouwen, dat in
mei 2001 werd opgeleverd. In de tussentijd, kort na de benoeming, werd het
kantoor geconfronteerd met de evacuatie vanwege dreigende dijkdoorbraak
in februari 1995.De akten en dossiers
moesten in veiligheid worden gebracht,
maar waar ga je met die papiervracht
heen? Hieruit bleek nog eens duidelijk
dat het Boerenleenbankpand niet
geschikt meer was voor het veilig
opbergen van al die vertrouwelijke
gegevens.
In de 26 jaar dat Laurent Mostart notaris is geweest is er veel veranderd. Bij
Theo van der Heide stonden alle cliëntengegevens nog op alfabetisch geordende kaarten in stalen ladenkasten. De
akten werden volledig handmatig
getypt. Fax en kopieermachine waren
destijds in Beek de enige tekenen van
de inmiddels overal elders begonnen
automatisering. In 1994 was naast de
huisvesting, de vernieuwing van de
kantooradministratie en -organisatie
daarom een groot aandachtspunt. Er
werden meteen computers aangeschaft,
de papieren registers en cliëntenkaarten
verdwenen naar het archief. Daarbij is
het niet gebleven: het kantoor bleef
zich op automatiseringsgebied continu
vernieuwen. Door de toenemende complexiteit van de rechtsgebieden die een
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‘Jij bent het sieraad’ –
Laura Klinkenberg
Hoe kun je zo dicht mogelijk in verbinding zijn met jezelf, in volle aandacht?
Kunstenares Laura Klinkenberg geeft
Kundalini-Yogalessen: zowel privé als
in een groep. In de lessen leer je te
focussen op de veilige ruimte in jezelf
en leer je om vanuit deze ruimte te
handelen en creëren (in de grootste zin
van het woord). Laura organiseert ook
unieke Piano-improvisatie-ligconcerten en Art-Yoga workshops.
The art of kundalini yoga
Kundalini Yoga is een krachtige techniek om patronen te doorbreken die je
niet langer meer dienen. Je leert om je
met je adem te verbinden, zodat je
meer verbonden kunt zijn met je intuïtie en kracht. En je leert om je stem te
bevrijden, zodat je kunt spreken vanuit
je hart. Jij bent immers een waardevol
sieraad! Mijn lessen en workshops
geef ik vanuit mijn intuïtie, ervaring
en speelsheid.
Ritual design
In mijn kunst en ontwerpen zijn
geschenken op maat mijn specialiteit:
betekenisvolle momenten vieren voor
zowel anderen als voor jouzelf. Ik
geloof dat door te geven en te ontvan-

notaris moet kunnen bedienen, de toenemende kosten van automatisering en
kantoororganisatie werd het nodig aansluiting te zoeken bij andere notarissen
die met dezelfde problematiek te
maken hebben. Die werd gevonden bij
de organisatie Netwerk Notarissen, een
landelijk samenwerkingsverband van
zelfstandige notariskantoren, dus geen
franchiseorganisatie. Ook om andere
redenen was het nodig te vernieuwen.
Het kantoor heeft gekozen voor de
gespecialiseerde familiepraktijk. In de
familiepraktijk gaat het om de vertrouwensband met de cliënt, vaak ook met
de kinderen daarvan. Om de cliënten
optimaal te kunnen bedienen werd de
specialistenopleiding tot estateplanner
gevolgd. Dat is de Amerikaanse term
voor nalatenschapsplanning. Het gaat
daarbij om de advisering bij en het
opstellen van (maatwerk) huwelijkse
voorwaarden, testamenten en schenkingsakten, waarmee bereikt kan worden dat iemands vermogen zo goed
mogelijk vererft.
In 2009 fuseerde het kantoor met dat
van notaris Teun Timmermans in
Groesbeek, waardoor het werkgebied
de toenmalige gemeenten Ubbergen,
Groesbeek en Millingen aan de Rijn
ging omvatten. Het kantoor ging de
naam dragen van Mostart &
Timmermans Notarissen, die naam is
gebleven na de opvolging van notaris
Mostart door Michiel Tijdhof.
Bij een notaris komen mensen om hun
zaken op het gebied van testamenten,
huwelijk, erfenissen, schenkingen,
onroerend goed, ondernemingen, verenigingen en stichtingen te laten vastleggen. U kunt zich voorstellen dat in
de loop van die 26 jaar een stoet van
mensen zich heeft gewend tot de notaris, die hun belangrijke handelingen en
gebeurtenissen heeft beschreven en
vastgelegd in duizenden akten, die
akten van de woorden “Waarvan
akte….” heeft getekend en daarvan duizenden afschriften heeft afgegeven en
ingediend bij openbare registers, na die
afschriften te hebben voorzien van zijn
ambtsstempel en handtekening. Dat
zijn in 26 jaar ontelbare handtekeningen!
Na een werkzaam leven van 44 jaar,
Laurent Mostart is als kandidaat-notaris in augustus 1976 begonnen, is hem
door Koning Willem Alexander per 1
juli 2020 ontslag verleend als notaris.
Graag had hij van al zijn cliënten persoonlijk afscheid willen nemen en hen
willen bedanken voor het in hem en
zijn medewerkers gestelde vertrouwen.

Op ontdekking arresteerden de Duitse
politie twaalf mannen tussen de 28 en

EL TORO
IS WEER GEOPEND
ONS TERRAS IS OOK OPEN
Telefonisch reserveren mogelijk
Wij verheugen ons op uw bezoek

Yoga Agenda
Ooijpolder
September 2020

gen, we onze relaties kunnen versterken en verdiepen. Met mijn werk en
creaties wil ik mensen aanmoedigen
om te vertragen, meer bewust te worden en echt te ervaren.
Kijk voor mijn lesaanbod en unieke
attenties op www.theartofkundaliniyoga.nl & www.ritualdesign.nl

59 jaar oud, afkomstig uit Polen en
Oekraïne. Volgens de politie was de
fabriek zeer professioneel en ingenieusgebouwd, waardoor de werkplaats
moeilijk te vinden was.
Vermoedelijk waren de sigaretten
bestemd voor de Britse markt. De
twaalf verdachten zijn vervolgd voor
georganiseerde misdaad en belastingontduiking.

1e certificaten Groene Lijst excellente opleidingsbedrijven uitgereikt
De Groot Hoveniers, Hoveniers- en
Groenvoorzieningsbedrijf De Overhaag en Ruinard Hoveniers hebben
als eerste groenbedrijf in Nederland
het certificaat van de Groene Lijst in
ontvangst genomen.
Dat gebeurde op dinsdag 25 augustus
jongstleden op de opleidingslocatie van
Helicon Opleidingen in de Tuinen van
Appeltern.
De Groene Lijst is een initiatief van
Branchevereniging VHG en wordt in
samenwerking met de groene scholen
uitgereikt aan opleidingsbedrijven, die
zich bijzonder inspannen voor het vakonderwijs. Juist door een intensieve
samenwerking tussen scholen en
bedrijven, waar VHG in haar onderwijsbeleid stevig op inzet, wordt een
verhoging van de kwaliteit van het
onderwijs en een hogere instroom
bereikt. In de verklaring van de Groene
Lijst geven bedrijven aan, dat zij de
begeleiding van studenten uiterst serieus nemen en goede stageplaatsen aanbieden. Daarnaast verklaren zij
beschikbaar te zijn voor activiteiten
met de school. Dit kan een gastles of
excursie zijn, maar kan ook betekenen
dat het bedrijf voorlichting over het
groene vak geeft aan een VMBO-

De Rozet

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

Illegale sigarettenfabriek in
Kranenburg opgerold
Op dinsdag 18 augustus ontdekte de
Duitse politie een illegale sigarettenfabriek in Kranenburg. De politie nam
55.000 sloffen sigaretten en 60 ton
tabak in beslag. Opsporingsdiensten
vonden deze illegale fabriek door tips
van Europol en de Poolse politie.
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school in de regio of beschikbaar is
voor een Open dag.
Helicon MBO Nijmegen
De intensieve samenwerking tussen
onderwijs en het bedrijfsleven in het
kader van de Groene Hotspot verloopt
bijzonder succesvol bij Helicon MBO
Nijmegen. Zo wonnen bijvoorbeeld
studenten van Helicon MBO Nijmegen
afgelopen jaar de Nationale Wedstrijd
Tuinaanleg en ligt het aantal nieuwe
inschrijvingen voor het schooljaar
2020-2021 50% hoger dan het jaar
ervoor. Ook de buitenruimte bij het
onderwijsgebouw van Helicon MBO
Nijmegen is in samenwerking met de
betrokken bedrijven helemaal vernieuwd. Studenten van de school zullen
vanaf dit schooljaar geplaatst worden
bij bedrijven die de Groene Lijst ondertekend hebben. Helicon Opleidingen
onderzoekt daarnaast de mogelijkheid
om de Groene Lijst op meerdere locaties van de onderwijsinstelling in te
voeren.
Branchevereniging VHG is op dit
moment in gesprek met meerdere scholen om de Groene Lijst in het kader van
de Groene Hotspot ook daar te introduceren.

Yoga in de polder herleeft!
Met een aantal docenten hier uit de
Ooijpolder hebben wij een paar jaar
terug de handen ineen geslagen. Wij
geven yoga en wij geven jullie, bewoners uit de regio, graag een overzicht.
Hieronder vind je onze ‘Yoga agenda
Ooijpolder’ voor het komende half jaar.
Zo kan je zien waar je voor yoga
terecht kunt, op die dag in de week die
jou goed uitkomt.
In januari 2021 zullen wij opnieuw een
‘Yoga agenda Ooijpolder’ plaatsen in
de Rozet, voor de daarop volgende
periode. Ieder half jaar zal één van ons
zich middels een kort artikel voorstellen, zodat je ziet welke yogadocenten
in de Ooijpolder les geven.
Heel je lichaam – Beek – diverse tijden, docenten en stijlen:
Op dinsdag, woensdag, soms vrijdag en
elke zondag, Heel je Lichaam
Rijksstraatweg 154A Beek.
Voor tijden en info: www.heeljelichaam.nl, contactpersoon: Josefien
Glaudemans,
e-mail: josefien@heeljelichaam.nl
Angelique Brok-Verhoeven – Leuth –
yoga yoga:
-Woensdag 18.00-18.30u stoelyoga
adem en eenvoudige oefeningen en
meditatie.
-Woensdag 19.00-20.00u èn 20.3021.30u yoga Vriendenkring Leuth.
Voor nadere info: tel 024 – 324 97 00,
e-mail: yogaindepolder@hotmail.com
Maaike Kool – Millingen – Hatha
yoga:
-Maandag 20.00u - 21.30u Waard van
Kekerdom te Kekerdom.
-Dinsdag 9.30u - 11.00u en 20.0021.30u Waard van Kekerdom.
Voor nadere info: tel 06 – 1211 3384, email: info@maaikegeeftyoga.nl,
website: www.maaikegeeftyoga.nl,
Facebookpagina: Maaike geeft yoga
Stephi Kessel – Millingen – Hatha en
Hormoonyoga:
-Dinsdag 10.00-11.30u (hormoonyoga) Heerbaan 208 Millingen.
-Woensdag 10.00-11.30u èn 20.0021.30u (hatha) Heerbaan 208.
-Donderdag 9.30-11.00u èn 19.4521.15u (hatha) Heerbaan 208.
-Vrijdag 9.00-10.30u (hatha) Heerbaan
208 Millingen.
Voor nadere info: tel. 06 – 4926 5244,
e-mail: s.kessel-mikoschek@gmx.de
Hennie Hukker – Ubbergen – Do-In
yoga:
-Woensdag 9.15-10.20u èn 10.3011.35u De Refter Ubbergen.
-Woensdag 19.00 -20.05 en 20.15 21.20u De Refter Ubbergen.
Voor nadere info: tel. 06 – 5188 7480,
e-mail: h.hukker@upcmail.nl,
website: www.shiatsutherapiebeek.nl
Laura Klinkenberg – Ubbergen –
The Art of Kundalini Yoga
-Privé Kundalini (groeps)les en coaching op afspraak De Refter Ubbergen
(andere locatie mogelijk in overleg).
-Art-Yoga workshops ‘Holding Space
for You’ De Refter Ubbergen
(andere locatie mogelijk in overleg).
-Piano-improvisatie-ligconcerten met
Yoga en meditatie De Refter Ubbergen
(zie website voor data).
Voor nadere info: tel. 06 – 106 28 667,
e-mail: contact@theartofkundaliniyoga.nl,
website: www.theartofkundaliniyoga.nl,
Facebook: The Art of Kundalini Yoga
Wil je ook met jouw yoga uren in de
‘Yoga agenda Ooijpolder’,
neem dan contact op met Angelique
Brok-Verhoeven tel. 024 – 324 9700,
e-mail: yogaindepolder@hotmail.com

De Rozet
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Een nieuw biebseizoen vol verhalen
Vanaf september start het nieuwe
programmaseizoen van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Ook dit seizoen kan jong en oud in de bibliotheken in Berg en Dal weer terecht voor
spannende, ontroerende en interessante verhalen. Zoals een kindercollege door hondentrainer Janneke
Braam, een lezing over de geschiedenis van het boerenbedrijf en een
demonstratie over eHealth.
Jonge dierenliefhebbers kunnen
woensdag 16 september tussen 15.00
en 16.00 uur terecht in Bibliotheek
Beek-Ubbergen voor het gratis kindercollege over ‘hondenpraat’. De meeste
honden zijn dol op knuffelen, maar
sommige honden ook niet. Hoe ga je
om met een
hond die je
tegenkomt op
straat, of bij
iemand thuis?
Tijdens dit kindercollege leer
je hoe honden ‘praten’. Hondentrainer
Janneke neemt haar hond Fedha mee
naar de bieb om samen iets te leren.
Lezingen door lokale experts
Onder de noemer ‘Universiteit van de
bieb’ vinden lezingen plaats over uiteenlopende onderwerpen, verteld door
lokale experts. Op woensdag 23 september van 19.30 tot 21.00 uur vertellen amateurhistorici Wim Ebben en
René van Hoften in Bibliotheek
Groesbeek over de geschiedenis van
het boerenbedrijf in en rondom
Nijmegen. Hoe rooiden boeren het
vroeger in Groesbeek, Ooij, Overasselt,
Wijchen en Lent? Aan de hand van
uniek fotomateriaal gaan zij in op de
verschillen tussen herenboeren en keuterboeren en tonen diverse typen boerderijen.
Digitaal vaardig
Vijftigplussers kunnen dit seizoen ook
weer gratis Digi Demo 50+ demonstraties bijwonen. Tijdens deze bijeenkomsten leren de deelnemers bijvoorbeeld
hoe een robot, VR-bril of greenscreen

werkt. Nieuw zijn dit seizoen de Digi
Demo’s over eHealth en het programmeren van een robot. Op dinsdag 6
oktober staat er in Bibliotheek
Groesbeek een demonstratie van
eHealth-hulpmiddelen op het programma.
Programmaoverzicht
Meer informatie over het programma is
te vinden in de nieuwe inspiratiebrochure ‘BiebZINnig’ of het nieuwe
BIEBblad voor de jeugd. Deze zijn gratis verkrijgbaar in de bibliotheek. Kijk
voor een overzicht van alle activiteiten
en
de
kaartverkoop
op
www.obgz.nl/agenda. Bij alle activiteiten houdt de bibliotheek rekening met
de voorschriften van het RIVM, zoals
1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen.
Daardoor zijn er per activiteit een
beperkt aantal kaarten beschikbaar. De
bibliotheek adviseert om op tijd kaarten te kopen om verzekerd te zijn van
een plaats.

Afrika Museum start
'Het Blauwe Uur'
Nieuwe programmaserie over de kunst van
het leven en wereldwijde verbindingen
Onder de titel Het Blauwe Uur start
het Afrika Museum dit najaar met
een nieuwe serie publieksprogramma's over hoe we wereldwijd
(samen)leven, beeldvorming en veranderende tijden. De vorm varieert
van talks tot een film- of theatervoorstelling, gevolgd door een nagesprek
met publiek. Het Blauwe Uur start
op 6 september om 14.00 uur met de
filmvertoning van 'Stop Filming Us'.

lingen’ vooral schade en frustratie veroorzaken? Na afloop van de documentaire volgt een nagesprek tussen regisseur Joris Postema en schrijver en politicoloog Kiza Magendane.
Talk, theater en poëzie
De tweede editie van Het Blauwe Uur
vindt plaats op zondag 18 oktober met
een talk over 60 jaar onafhankelijkheid
in Afrika. Ton Dietz (hoogleraar Afrika
Studies) en Marina Diboma (Managing
Director,
Netherlands-African
Business Council) bekijken de impact
van onafhankelijkheid aan de hand van
iconen uit de politiek, zakenwereld en
muziek- en dansscene. Op zondag 8
november volgt ‘Wie Is Baas?’, een
theaterdrieluik door jongeren over
beeldvorming. Waar komt het idee vandaan dat zwarte mensen wel sexy en
sterk, maar minder slim zijn? Is er misschien een koloniaal heden? En welke
impact heeft dat? Na de voorstelling
gaan de acteurs met het publiek in
gesprek.

Stop Filming Us’ (2020) van Joris
Postema werd bekroond met de Dutch
Movies Matter Award. Centraal staat de
vraag of een witte filmmaker uit
Nederland iets van waarheid kan vangen over de Democratische Republiek
Congo? Of dat westerse ‘goede bedoe-

Lezing “Vrouwen en verzet in het
Rijk van Nijmegen 1940-1945”
BEEK. Donderdag 17 september verzorgt Anneke Nolet een lezing naar
aanleiding van haar boek “Vrouwen en
verzet in het Rijk van Nijmegen 19401945” in antiquariaat Supplement te
Beek Ubbergen.
Na de oorlog is over verzetsmannen het
nodige geschreven, maar over verzetsvrouwen nauwelijks – op enkele heldhaftige vrouwen na aan wie een biografie is gewijd. Deden vrouwen niet aan
verzet of waren ze onzichtbaar? Werd
hun werk niet op waarde geschat of…?
Vrouwen en verzet. In het Rijk van
Nijmegen 1940-1945 voorziet in deze
lacune. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in Nijmegen en omgeving wel
degelijk van meet af aan betrokken
waren bij verzetsactiviteiten, dat ze
zich gedurende de oorlog inspanden
voor bijna alle soorten verzetswerk en
zelfs deel uitmaakten van de plaatselijke verzetstop. Uiteengezet wordt waar-

om deze structurele bijdrage van vrouwen aan het verzet zo onbekend is.
Zeven biografieën over verzetsvrouwen
uit Nijmegen en omgeving vormen de
opmaat voor de beschrijving van ruim
125 bij het Nijmeegse verzet betrokken
vrouwen. 75 jaar na de bevrijding krijgen ze erkenning. Het werd tijd.
Anneke Nolet zal haar lezing tweemaal
houden, eenmaal om 19.30 uur en nog
een keer om 21.00 uur.
Om een en ander veilig te kunnen organiseren vragen we u zich aan te melden
voor de lezing. Dat kan via email
info@supplementboek.nl of via de
winkel.

De vierde bijeenkomst van Het Blauwe
Uur is op zondag 22 november en heeft
als thema ‘Dichterbij Oost & West –
Afrika’ en staat in het teken van poëzie.
Prijs inbegrepen bij museumentree
‘Het Blauwe Uur’ is gratis toegankelijk, exclusief museumentree. Wegens
de corona-richtlijnen is er beperkt plek.
Publiek reserveert vooraf een kaartje
via de site van het Afrika Museum.
Over het blauwe uur
Het fenomeen van het blauwe uur vindt
plaats net voor zonsopkomst of zonsondergang, wanneer een straal van licht
de hemel doorklieft en alles in een
blauwe waas hult. Dit duurt maar enkele momenten, en het is een scharnierpunt van verandering.

Plaats: antiquariaat Supplement,
Van Randwijckweg 2 te Beek
Donderdag 17 september om 19.30
en 21.00 uur
Info: www.supplementboek.nl en/of
info@supplementboek.nl

C u l t u re l e
A ge n d a
De Lindenberg
Vrijdag 4 september | 20.00 – 21.30 |
Radboud
Reflects-lezing
|
Complotdenken: niet onredelijk? Filosoof Harmen Ghijsen en veiligheidsdeskundige Jelle van Buuren
Maandag 7 t/m vrijdag 11 september |
Proeflessenweek (je kunt je aanmelden
voor proeflessen op de Open Dag)
Maandag 14 september | Start nieuwe
cursusseizoen
LUX
Maandag 14 september | 20.00 - 21.15
| Livestream: Bekijken en bekeken worden - Filosoof Simon Gusman (ook
online te zien)
Kunstmagazijn, Nijmegen
Zaterdag 5 en 12 september | 14.00 tot
17.00 | Meet the Artist ( Marlieke
Overmeer en Olivera Micovic)
Verenigingsgebouw Overasselt
Heden tot en met medio november |
expositie | Caroline van den BoomenVerkoelen (schilderes) en Manon
Gadellaa (beeldend kunstenares)
Wilfrie Linssen, Parksesteeg 8,
6611KH Overasselt
Zaterdag 5 en zondag 6 september |
10.30-17.00 | expositie Landelijk
Atelierweekend | Wilfrie Linssen
(bronzen beelden), House of Thol
(design), Julien Kwaaitaal (schilderijen) en Jos Schleedoorn (raku)
Galerie de Sleedoorn, Zetten
Vrijdag 4 t/m zondag 27 september |
expositie | Schilderijen & Beelden Lianne Evers, Elly van Heeswijk,
Francien Carbaat en Hans Langbroek
Museum het Petershuis Gennep
Heden tot en met zondag 27 september
| woensdag, zaterdag en zondag tussen
13.30 tot 17:00 | vrij entree | expositie |
Ontmoetingen en Emoties

Regiokoor Tamtam zingt weer!

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

GROESBEEK. Het is eindelijk zover,
dat de meeste koren weer mogen gaan
zingen. Natuurlijk houden zij goed
rekening met de noodzakelijke
regels en afstand.
Voor iedereen, die graag zingt,
is het op dit moment een zeer
gunstig moment om zich bij
het koor aan te sluiten, omdat
we gaan beginnen met een
compleet nieuw en prachtig
repertoire voor de komende
optredens, die in december
gepland staan.
Een van de toppers op het programma zal zijn “Mary, did
you know”, dat onder andere
bekend is door Kenny Rogers.
Bij Tamtam wordt gewerkt met
oefenbestanden, zodat ieder
koorlid thuis kan zijn of haar
partij kan oefenen met behulp

van geluidsbestanden, die op Dropbox
staan. Je hoeft dus echt geen noten te
kunnen lezen om mee te kunnen doen.
Het koor repeteert iedere maandagavond van 20u. tot 22.00u. in Basisschool Adelbrecht-Windekind aan de
Cranenburgsestraat 112 in Groesbeek.
Hadden we het afgelopen koorjaar nog
afgesloten met een leuke wandel-puzzeltocht, voor komend weekend hebben enkele koorleden een mooie fietstocht uitgezet in de prachtige omgeving
van Groesbeek. Naast samen zingen is
er dus ook veel aandacht voor andere
gezellige dingen.
Wilde u altijd al bij een koor zingen, of
wilt u meer informatie hierover, neem
dan gerust contact op met de dirigent
via eugeneceulemans@xs4all.nl of
kom eens langs tijdens een repetitie.
Van harte welkom!

Opmerkelijke zaken

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

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

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

De periodiek De Gids van Berg en Dal wordt drie keer per jaar uitgegeven door de Stichting Heemkunde Berg en Dal. Iedere aflevering
beschrijft een cultuurhistorisch onderwerp van Berg en Dal of directe
omgeving. Aflevering 87 beschrijft hoe een eeuw geleden omgegaan
werd met medische zaken en privacy.
In 1902 stuurde dr. Koch uit Beek een briefkaart naar de burgemeester.
Hierin meldde hij, dat er Febris Typhoidea (= buiktyfus) was geconstateerd. Buiktyfus is een zeer besmettelijke ziekte die destijds vanwege
slechte hygiënische omstandigheden snel de vorm van een epidemie kon
aannemen. In die tijd waren medische voorzieningen voor de mensen nog
niet zo goed. We kunnen het ons tegenwoordig bijna niet voorstellen dat
120 jaar geleden persoonlijke medische gegevens letterlijk op straat kwamen te liggen. Blijkbaar gold er toen geen privacywetgeving.
In 1940 haalde Berg en Dal als grensdorp het internationale nieuws. Een
baron uit Den Haag bleek de spil te zijn van een internationale spionagezaak. Via hotel Nederland en de Weinstube in Berg en Dal werden
belangrijke militaire documenten uit Frankrijk en België gesmokkeld
naar Duitsland. Twee maanden na dit incident viel het Duitse leger op 10
mei 1940 Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk binnen.
De prijs van de periodiek bedraagt 1 euro (excl. verzendkosten) en is te
bestellen bij de Stichting Heemkunde Berg en Dal (G. Fleuren, telefoon
024-6841120 of A. Strijbosch, telefoon 024-6842525 of via e-mail heemkunde-bergendal@hetnet.nl).

C U LT U R E E L

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
Zondag 6 September: The Tex Mex
Banditos
Waar hoor je nog de vrolijke en aanstekelijke Tex Mex geluiden van Flaco
Jimenez, het Sir Douglas Quintet en de
Texas Tornados? Zorg dat je ze niet
mist: The Tex Mex Banditos uit
Nijmegen en omgeving komen naar
‘Nieuw Begin’ in Zyfflich. Als ze hun
bordermusic sound ten beste geven, is
er meteen die morsige sfeer van de

Mexicaanse cantina! Heerlijk!
Zondag 13 September: Mannen in de
war
Ze heten dan wel Mannen in de war,
maar wat ze vooral doen is zingen en
spelen over mannen (en vrouwen) die
soms wat in de war zijn. Vanwege
gemiste liefdes, mislukte liefdes, verloren liefdes, fantastische liefdes, eeuwige liefdes, vergeefse dromen, uitgekomen dromen. Denk aan het werk van
artiesten en groepen als Eddie Vedder,
Mumford and sons, The Nits, Mark
Knopfler, De Kift, Calexico en nog
veel meer prachtigs. De mannen brengen er hun eigen pop/folk-bewerkingen
van en gebruiken daarbij als instrumenten gitaar, banjo, ukelele (Theo
Koster), contrabas, akoestische bas,
(Hammie Siebes), accordeon en glockenspiel (Ronald Peters), kickdrum en

allerlei ander ritmespul.
Beide dagen: Aanvang 15.00u
Entrée € 7,50. Reserveren verplicht!
‘Nieuw Begin’ , Zum Querdamm 67a,
47559 Zyfflich
Info: www.nieuwbegin.de
Reserveren kan via sambom@hotmail.de, via tel nr 0049 2826 918532 of
via de contactpagina van de website.

Boek “Windvanger in de Duffelt” en
Open Monumentendag 13 september
KEEKRDOM. Molen “de Duffelt”
staat al meer dan 150 jaar te pronken
tussen de dorpen Leuth en Kekerdom
maar dat is niet het hele verhaal.
Daarom heeft Stichting Kekerdomse
molen de Duffelt opdracht gegeven aan
Daan Rieken om bij deze gelegenheid
een boek te schrijven. Daan Rieken
heeft op zijn eigen manier en in zijn
eigen stijl, een fantastisch boek
geschreven, “Windvanger in de
Duffelt”, waarin het proces van de
molen als werkpaard, sierpaard én de
toekomst van “de Duffelt” wordt
beschreven. Wat begon in 1867 met de
aankoop van een stuk weiland eindigt
met een volledige revitalisatie van de
molen en haar omgeving in 2020. Als
bijzondere bijlage is tevens in het boek
opgenomen het resultaat van een uitge-

breid bouwhistorisch onderzoek dat
uitgevoerd is door Dick Zweers. Het
boek is vanaf 13 september te koop op
diverse verkooppunten in Millingen,
Kekerdom en Leuth en kost € 25,00.
Op zondag 13 september is de Open
Monumentendag waar wij als gemeen-

telijk en Rijksmonument graag aan
deelnemen. De molen is te bezoeken
tussen 11.00- 17.00 uur. I.v.m. de
Corona-maatregelen zullen we tijdens
de Open Monumentendag handelen
volgens het landelijk protocol van “De
Hollandse molen”. Dit betekent dat er
maar een beperkt aantal personen (25)
gelijktijdig op het terrein aanwezig
kunnen zijn en houden we afstand.
Wel een mooie gelegenheid om langs te
komen en het boek te kopen.
Naast deze boekverkoop op de Open
Monumentendag willen wij ook graag
de plannen toelichten betreffende de
revitalisatie van de molen en de bouw
van een bezoekers- en presentatieruimte.
Graag zien wij u op zondag 13 september bij de molen “de Duffelt”

Nieuwe boeken
Nieuw prentenboek Olle en Oma Het Roodborstje
Het nieuwe prentenboek Olle en Oma Het roodborstje van de
Nijmeegse schrijfster en illustrator Annelien van Daalen verschijnt vrijdag 4 september.
Het is een nieuw avontuur van het jongetje Olle. Olle logeert
graag bij zijn oma, want daar gebeurt altijd wel iets leuks.
Het is lente. In de tuin van oma zit een roodborstje.
Met zijn mooie liedje heeft hij een vrouwtje gevonden. Het

vrouwtje heeft een wel heel bijzondere plek uitgekozen om
haar nestje te bouwen. En dan beleven Olle en oma van heel
dichtbij een onvergetelijk avontuur!
Uitgeverij Haas, 36 pagina’s, ISBN 978 90 825888 2 8 ( €
14,95) Te koop bij Nijmeegse (boek) winkels en via
www.annelienvandaalen.nl

Nieuw boek over de geschiedenis van het Mariënbosch
Vrijwel iedereen in Nijmegen Oost kent het Mariënbosch,
om er te wandelen of de hond uit te laten. Over de geschiedenis en bijzonderheden van dit bos en Mariënboom verschijnt op 25 september het boek Bij de boom van Maria,
geschreven door Klaas Bouwer. Eerder publiceerde hij een
boek over de geschiedenis van de oude buitenplaats
Brakkenstein.

Het boek omvat 248 pagina’s en is in full colour en gebonden uitgevoerd. Het bevat bijna 200 illustraties, waarvan vele
nooit eerder zijn gepubliceerd. Het kost € 22,50 en is in alle
boekhandels verkrijgbaar. Het boek wordt uitgegeven door
Boekhandel Roelants/De oude Mol in Nijmegen, in samenwerking met de heemkundewerkgroep Heilig Landstichting.
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Toneelvoorstelling
Zeg maar pang 2020 afgelast
MILLINGEN. In verband met de coronamaatregelen die inmiddels bij iedereen bekend zijn heeft toneelvereniging
Zeg maar pang moeten besluiten om de
voorstelling die gepland stond voor
oktober 2020 af te gelasten.
Omdat het nog niet duidelijk is hoe
theater en muziekgezelschappen om
moeten gaan met het aantal toeschouwers wat maximaal toelaatbaar is in
openbare ruimtes is het beter om even
pas op de plaats te maken en af te
wachten hoe in de toekomst om te te
gaan met dit soort zaken.

In verband met de anderhalve meter
maatregel is ook het repeteren en
instuderen van een nieuw stuk een uitdaging op zichzelf waar we een zo
goed mogelijke weg in proberen te vinden.
Wij begrijpen dat er veel mensen
teleurgesteld zijn maar ook voor Pang
staat de gezondheid van haar leden en
toeschouwers op de eerste plaats.
Wij hopen samen met U op betere tijden en zien elkaar dan zeker bij een van
onze voorstellingen.

“Glückliche Momente”
Een bijzonder concert in Kleef
KLEVE. Het Monet Quintet & pianist
Fabian Müller toeren door Duitsland.
Op 15 september treden ze op in Kleef.
Op het programma staan o.a. Ludwig
van Beethoven, Francis Poulenc, Erwin
Schulhoff en Mozart.
De toegangsprijs is 16 euro. Het concert vindt plaats conform de geldende
coronaregels, wat onder meer betekent
dat minder personen het concert kun-

nen bijwonen dan normaal. Wacht dus
niet te lang met het reserveren van
kaarten, mocht je belangstelling hebben; kijk op www.kleve.de. (Meer
informatie over concert en tickets ook
via Heinz Maahs, 06 1450 5539,
h.maahs@telfort.nl)
Monet Quintet & Fabian Müller,
dinsdag 15 september, 20.00 uur,
Stadthalle Kleef.

Bob Dylan Weekend
5 en 6 September in De Verwarring
Bob Dylan heeft onlangs weer een
goeie
plaat
uitgebracht.
De
Nobelprijswinnaar uit Minnesota wordt
volgend jaar tachtig. Reden te meer om
hem in het zonnetje te zetten. De
Verwarring heeft een weekend Bob
Dylan in het huiskamerrestaurant
Babylon georganiseerd.
De aftrap wordt op zaterdagmiddag
gedaan door de Blowin’Dylan Boys (
Huub van Eijndhoven zang en gitaar en
Phil Poffé gitaar en zang ). Als gast
treedt zanger gitarist Ben Beurskens
op.
Zondagmiddag komt Dylan in Dutch
aan de beurt. Het trio bestaat uit Rifka
Scheepens (zang) Karel Bosman (zang
en gitaar) en Phil Poffé (gitaar en
zang). Karel Bosman heeft de teksten
op een leuke manier in het Nederlands
vertaald.

Huiskamerrestaurant
Babylon
Kwakkenbergweg 150 Berg & Dal
Aanvang: 15.00 uur
Dag Entree: 5 euro

Marieke van Ruitenbeek treedt op
tussen de druiven in Groesbeek
Zondagmiddag gaf de Beekse zangeres
Marieke van Ruitenbeek een concert,
samen met Jasper Mellema tussen de
druivenranken in de wijngaard bij de
Plack (te Groesbeek). In tijden van
beperkte reismogelijkheden nemen
Jasper en Marieke hun reizigers mee op
een muzikale reis langs verschillende

landen. Dit gebeurde, geheel coronaproof voor een uitverkochte wijngaard.
Tussendoor zong de jarige Nadine
Hendriks ook nog een lied. Marieke
verraste haar op een goed gevulde
mand met lekkernijen uit alle landen
die tijdens het concert werden aangedaan.

Boekpresentatie in het Marikenhuis Ik de kanker, jij de angst
‘Ik de kanker, jij de angst’ is het verhaal van een moeder met
borstkanker en haar zoon met autisme. Een verhaal vol herkenning voor jongeren met autisme, van wie een van de
ouders met kanker of een andere levensbedreigende ziekte te
maken krijgt.
Gina Beijen-Voordouw: “Het boekje is acht jaar geleden ontstaan toen er dubbelzijdige borstkanker bij mij werd geconstateerd en ik op zoek ging naar documentatie die mij zou
kunnen helpen in het begeleiden en ondersteunen van mijn
zoon die autisme heeft. Maar die was er helemaal niet. Ook
mijn huisarts en het dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, konden mij niet helpen. Dat heeft mij doen besluiten om

zelf een boekje te schrijven, samen met mijn zoon.”
Het is een boekje geworden waarin zowel ouder als kind een
stukje herkenning en steun zullen vinden. Gina Beijen is vrijwilliger bij het Marikenhuis, waar ze kookworkshops geeft
en een spreekuur verzorgt over Kanker en Leefstijl.
De boekpresentatie is op zondag 6 september, 15.00-16.30
uur in het Marikenhuis.
Gaarne vooraf aanmelden (info@ginabeijen.nl)
Het boek ‘Ik de kanker, jij de angst (€ 7,50) kan worden
besteld via www.ginabeijen.nl of per mail info@ginabeijen.nl. Uiteraard is het boek ook verkrijgbaar bij de boekpresentatie op 6 september in het Marikenhuis

Het Nijmegengevoel: Een naoorlogse stadsgeschiedenis verschijnt 28 augustus
Nijmegen heeft een eigen uitstraling en een eigen karakter.
Toch is het niet eenvoudig onder woorden te brengen wat de
stad zo bijzonder maakt. Wat bepaalt het Nijmegengevoel? Is
dat de gehechtheid aan het landschap en aan iconische
gebouwen als de Stevenstoren? Is het de liefde voor het
Nimweegs, de trouw aan NEC? Zijn het de vele studenten en
de linkse bestuurscolleges? Of spelen heel andere zaken een
rol?
Op zoek naar het Nijmegengevoel sprak de auteur Dolly
Verhoeven met tientallen Nijmegenaren die in de afgelopen
decennia een rol hebben gespeeld in het stedelijk leven. Deze

gesprekken gingen over hun herinneringen aan de stad en
over hun eigen Nijmegengevoel. Samen vormen de verhalen
een verrassende en tegelijkertijd herkenbare geschiedenis
van het naoorlogse Nijmegen.
Het Nijmegengevoel schetst het gelaagde karakter vande
stad, beginnend met het zwaar geschonden naoorlogse
Nijmegen en eindigend met de bescheiden maar ook trotse
stad van nu. Daarnaast laten meer dan honderd chronologisch gerangschikte foto’s zien hoe het openbare leven in
Nijmegen in de afgelopen 75 jaar is veranderd.

Boek LEKKER anders verschenen: over Nederlanders, Duitsers en hun bijzonderheden
“Ik wil de karakteristieke eigenschappen van deze twee
buren laten zien en duidelijk maken hoe zij van de wederzijdse verschillen kunnen profiteren. Samen vormen
Nederlanders en Duitsers het ideale duo“, vertelt de
Nederlands-Duitse auteur Anouk Ellen Susan over haar nieuwe boek. Het boek richt zich op iedereen die interesse heeft
in het buurland. ‘LEKKER anders‘ is al jarenlang het credo
van Anouk Ellen Susan. Tijdens lezingen, seminars en
workshops belicht ze de (cultuur)verschillen tussen
Nederlanders en Duitsers, om zo vooroordelen te ontkrach-

ten en samenwerking te stimuleren. Dat weerspiegelt zich
ook in het pas verschenen boek. Niet alleen inhoudelijk,
maar ook qua vormgeving is het boek ‘LEKKER anders’.
Het 100 pagina’s tellende boek bestaat uit vijf hoofdstukken:
culturen & stereotypen, de economie, vrije tijd, de zakelijke
context en mooie woorden. De Nederlandse en Duitse versie
zijn in één uitgave samengevat. Het boek is verschenen bij
uitgeverij mediamixx Verlag en is voor 14,95 euro verkrijgbaar (via de website van de auteur, via info@mediamixx.eu
en binnenkort ook via Amazon).

Marieke en Jasper in de wijngaard de Plack te Groesbeek

Foto: Henk Baron

Expositie Huiskamerrestaurant
Babylon september 2020
“Karakters”. Zo heet de expositie van
Annemieke Dister in het Huiskamerrestaurant Babylon te Berg & Dal.
Positivo’s of praters. Eigenwijs, guitig
of gewoon slim. De geest van de portretten spat van het doek af.
Annemieke Dister heeft met een paar
eenvoudige houtskool of verfstrepen
hun hele ziel en zaligheid blootgelegd.
Het gaat hier om de bewoners van het
toenmalige wooncentrum Nieuw
Doddendaal. Je verwacht bijna dat ze
tegen je gaan praten, je hoort hun stem
al. Je hoopt dat ze uit hun kader treden
en stilletjes wegsluipen op weg naar de
uitgang, de vrijheid tegemoet. Een
prachtige typering van de eigenheid

van de mens.
“Karakters” is te zien in het
Huiskamerrestaurant
Babylon,
Kwakkenbergweg 150, Berg & Dal.
Dagelijks 13.00 – 17.00 uur. Maandag
gesloten.
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Wandelen in stilte en op blote voeten
De Bastei biedt de komende weken
weer twee leuke struintochten. Natuur,
bewegen, aandacht en bewustwording
staan centraal bij deze dWaalZin-activiteiten. De wandeltochten vinden
plaats onder leiding van ervaren struincoaches.
Op zondag 6 september kun je om
10.15 uur mee met een Stiltewandeling.
We starten en eindigen deze keer bij de
ingang van wilderniscafé De Waard

van Kekerdom aan de Weverstraat 94 in
Kekerdom. Zet al je zintuigen open en
beleef de natuur op een bijzondere
manier, vol aandacht, in stilte, al struinend.
Op zaterdag 12 september is er weer
een Blotevoetenwandeling. Op blote
voeten lopen is inmiddels een bekend
fenomeen en geliefde actieve bezigheid
geworden. Maak contact met de aarde
en krijg het besef van alles wat om je

heen is. De start is om 10.15 uur vanaf
De Bastei in Nijmegen.

Weer kalfje geboren in de
Jonkmanshof in Ooij
Galloways in de Jonkmanshof.

Foto: Ton Hoefnagel

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

Landschapsparade 2020 gaat door!
Buitenfestival wandelen in Berg en
Dal zondag 4 oktober
Op 4 oktober organiseren we het buitenfestival met begeleide wandelingen
en unieke thematische excursies op het
landgoed de Holthurnsche Hof in Berg
en Dal.
Het festival is coronaproof door een
goede spreiding in ruimte en tijd. Voor
alle activiteiten is inschrijving verplicht. Het programma gaat op 7 september online op www.landschapsparade.nl. Het aantal deelnemers is helaas
beperkt, dus we hanteren de regel
vol=vol.
Wandelgemeente van het jaar
Met het buitenfestival vieren we ons
mooie landschap. Deze editie vindt
plaats in het stuwwallandschap met zijn
gevarieerde bossen, de panorama’s en
de boeiende geschiedenis. In het afgelopen half jaar hebben veel mensen het
landschap dichtbij huis herontdekt.

Velen hebben aan den lijve ervaren hoe
waardevol het is om vanuit huis omme-

Kaal breukkruid, een bijzondere
plant van het rivierengebied
Struinend langs de Waal is het genieten
van een fraai landschap dat onder
invloed staat van de rivier. Vele planten diersoorten tref je dan ook nergens
anders aan.
Kaal breukkruid is een zeldzame plant
van het rivierengebied in het oosten,
midden en zuiden van het land en in
stedelijke gebieden. Elders is zij zeer
zeldzaam (verspreidingsatlas.nl). Zij
groeit op zonnige, open, zomers droge
plekken die matig voedselrijk zijn. Het
betreft zandige oevers en rivierduinen
en af en toe op hogere zandige plekken
binnen het winterbed van een rivier op
ruderaal terrein met puin en gribd en
zelfs op heide.
Binnen de gemeente Berg-en-Dal
groeit kaal breukkruid op oevers en
rivierduinen langs de Waal (oa.
Bisonbaai en Millingerwaard) en tussen de stoeptegels van trottoirs en
pleintjes in de nabijgelegen dorpen.
Je herkent de soort aan haar kleine

tjes te kunnen lopen. Je wordt steeds
weer verrast door de natuur, het landschap, de vergezichten en vooral de
ruimte om je heen in coronatijd.
Juist vanwege het gevarieerde en bijzondere landschap én de vele wandelmogelijkheden is gemeente Berg en
Dal bovendien onderscheiden als
‘Wandelgemeente van het jaar 2020”.
Een feestje waard!
Jubileum N-70 route
We vieren ook het gouden jubileum van
de N-70 route. Alweer 50 jaar geleden
is de route uitgezet. De wandeling over
de heuvels met vergezichten op de
Ooijpolder was en is populair en
geliefd bij wandelaars uit het hele land.
Inmiddels beschikt de gemeente Berg
en Dal over een heel netwerk van
prachtige wandelroutes en ommetjes.
Op de speciale website www.wandeleninbergendal.nl verschijnen steeds
nieuwe routes. Inwoners stellen hun
favoriete ommetje samen en vertellen
de verhalen over de natuur en de cultuurhistorie van hun woonomgeving.
Programma en Informatie
Via Natura organiseert de landschapsparade namens alle actieve natuur- en
landschaps- en cultuurhistorische verenigingen en de gemeente Berg en Dal.
Contactpersonen zijn:
Arno van der Kruis (06-12619049)
Tiny Wigman (06-15699350).
E-mail: landschapsparade@gmail.com
Houd de website www.landschapsparade.nl in de gaten en volg ons op facebook.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

geelachtig groene matjes van blaadjes
en bloemen. De liggende stengels zijn
plat tegen de grond gedrukt.
Johan Loermans, Ooij

Ontmoeting
Di-Vers

Foto-actie bloemrijke
akkerranden rondom Groesbeek

Liefhebbers van wandelen hebben ze
allicht al bewonderd: de bloemrijke
akkerranden die dit jaar in opdracht van
de gemeente Berg en Dal zijn ingezaaid
door de vereniging voor landschapsbeheer de Ploegdriever. Van de zomer tot
in de vroege herfst komen hier doorlopend bloemen in bloei, die een toevluchtsoord voor insecten vormen.
Door het droge voorjaar en de huidige
droogte is er minder variatie, aangezien
een deel van de zaden hierdoor niet is
ontkiemd. Daarnaast is er veel melde
opgekomen, dat zijn slag heeft geslagen op de kale stukken van de niet ontkiemde zaden. Desondanks gaat het om
prachtige stukjes, waarlangs het rondom het mooie Groesbeek heerlijk wandelen is. Oorspronkelijk was het plan
dan ook om langs enkele bloemrijke
akkerranden excursies te organiseren,
om iedereen de kans te geven de ecologische waarde van deze bloemenpracht
met eigen ogen te bewonderen. Helaas
heeft men door Covid-19 moeten
besluiten, deze excursies af te gelasten.
Dat maakt de bloemen echter niet min-

der mooi! Vandaar dat de Ploegdriever
u oproept om tijdens uw wandelingen
foto’s te maken van de betreffende
akkerranden. Deze foto’s kunt u openbaar delen via Facebook, waarin u de
gemeente (@gemeente Berg en Dal) en
de Ploegdriever (@de Ploegdriever)
noemt. Op deze manier kunnen er toch
zoveel mogelijk mensen van deze
prachtige bloemrijke akkerranden
genieten.
De mooiste foto’s worden beloond met
een zakje zaaigoed (zie www.ploegdriever.nl/archief en de Facebook-pagina van de Ploegdriever voor het zadenmengsel). Op Facebook zijn ook kaartjes te vinden waarop de bloemrijke
akkerranden zijn ingetekend, zodat u ze
goed kunt vinden.
Heeft u geen Facebook? Niet getreurd.
Uw foto kan ook worden verzonden
naar info@ploegdriever.nl. Deze foto
actie loopt tot 15 oktober - maar wie
weet, misschien bloeien de bloemen
daarna nog steeds.

Na een succesvolle editie van Festival
Di-Vers in september 2019, vindt dit
jaar de tweede editie plaats. Festival
Di-Vers is een initiatief van Bureau
Wijland in samenwerking met Netwerk
Kleurrijk Groen en Vereniging Land
van Ooij.
Op zaterdag 19 september 2020 vindt
Ontmoeting Di-Vers plaats op Land van
Ooij. U bent van harte welkom tussen
12.00 en 18.00. Het adres van Land van
Ooij is Dijkgraaf van Wijckweg 9 te
Nijmegen.
In verband met COVID-19 geven wij
het festival dit jaar een andere invulling, namelijk in de vorm van een ‘ontmoeting’. Wij nodigen u bij deze graag
uit voor Ontmoeting Di-Vers!
Ontmoeting Di-Vers is een brug tussen
stad en natuur. Tijdens deze ontmoeting
staat kennismaking met diversiteit centraal.

Opinie: PvdA Berg en Dal vanuit …

De Siepse Alpen
Door Corona waren we allemaal
genoodzaakt om wellicht wat anders
vakantie te vieren dan we gewend
waren. Op sociale media kwamen veel
vakantiefoto’s voorbij met: “vakantie
in eigen land”. “Vakantie in eigen
gemeente” kan ook prima, want ook in
onze gemeente is genoeg te zien en
genoeg om van te genieten. We zijn niet
voor niets één van de drie wandelgemeenten van het jaar!
Nu ik erbij stilstond, viel me in dat ik
voor het eerst sinds jaren eigenlijk
helemaal niks in het vooruitzicht had
voor deze zomer. Dat was toch wel
even wennen. Door het hele Coronagedoe, met het meer thuiswerken en
digitaal vergaderen, heb ik wel langzaamaan geleerd om meer te genieten
van het ‘thuis-zijn’. In deze Corona-tijd
merk je des te meer hoe belangrijk een
fijn huis is, en ook een veilig (!) thuis.
Want denk ook aan de zorgen over toename van bijvoorbeeld huiselijk
geweld tijdens deze periode. Het is een
vreselijke gedachte dat meer thuis-zijn
voor sommigen een enorme ellende en
angst kan betekenen.

Zomerse foto van een Koninginnepage.
Gemaakt in de Siepse Alpen!
Foto: Helma Albers
een grote aderlating. Het is geld dat op
een andere wijze besteed zou kunnen
en moeten worden. Wij hebben daarover eerder in de gemeenteraad een
motie ingediend (deze is aangenomen).

We hebben gemerkt dat het thema
“wonen” hoe dan ook een hot-item is,
ook in onze gemeente. Dit bleek bijvoorbeeld uit een enquête die we even
geleden vanuit de raadswerkgroep
Jeugd & Politiek hebben gehouden
onder jongeren van 15 tot en met 23
jaar uit onze gemeente. Leuk om te
lezen dat veel jongeren wel in onze
gemeente zouden willen blijven
wonen, maar zorgelijk is dat zij die
mogelijkheid niet echt zien of krijgen.

Af en toe gebeurt er lokaal toch wel
wat op dit thema. In de collegevergadering van 14 juli bijvoorbeeld is een
besluit genomen over het toestaan van
appartementen op de plek waar het huidige pand Penders staat in de Ooij
(Koningin Julianalaan). Afgezien van
de inhoud van het plan, zijn we blij dat
er in ieder geval zichtbare stappen worden gezet. Over het pand zijn in de loop
der jaren, door ons en anderen, veel en
regelmatig vragen gesteld, ook over de
veiligheid. Het blijkt dat door de jaren
heen toch wel heel veel plannen en
tekeningen zijn ingediend. Telkens
heeft het niet geleid tot een positief
besluit. In de Rozet van 7 juli hebben
wij een foto van het pand Penders
geplaatst met een oproep aan het college… en warempel… ! Nog niet eerder
werden onze plannen zo snel uitgevoerd….!

Uit onderzoek is gebleken dat in onze
gemeente tot en met 2029 zeker 1200
extra woningen nodig zijn. Daarover
maken we ons echt zorgen. Voor de
raad van 24 september staat het
Actieplan Wonen gepland. Alle raadsleden zijn even geleden gevraagd een
enquête in te vullen. Met stellingen
zoals: “Ontwikkeling van voorzieningen doen we in Groesbeek, Millingen
aan de Rijn en Beek.” Het concentreren van beleid in Beek, Groesbeek en
Millingen lijkt ons een gevaarlijke ontwikkeling omdat het de leefbaarheid in
de kleinere kernen en het voorzieningenniveau te zeer onder druk zou zetten. Hiervoor moet worden gewaakt
door integraal naar de plannen en
bouwvoorstellen te kijken.
Al met al worden nu te weinig initiatieven genomen om al langer lopende
mogelijkheden te benutten of vlot te
trekken (denk aan Reomie, Bouwkamp
III, Penders, Centrumplannen Groesbeek en Ooij, mogelijkheden initiatieven provincie, et cetera).

De gemeenteraad is in mei ook akkoord
gegaan met plannen voor 23 appartementen bij de oude Blokhut (Spoorlaan
/ Kloosterpad) in Groesbeek. Iedere
extra woning is erg welkom en het
wordt vast prachtig en duurzaam, maar
ondanks de grondpositie van de
gemeente, moeten wij geld bijleggen
en is helaas geen sprake van écht
betaalbare woningen en/of (sociale)
huur (namelijk 12 duurdere en 11 middeldure koopappartementen). Dit terwijl in Groesbeek met name behoefte is
aan woningen in een lager (koop)segment en ook aan huur. Er worden veel
verwijzingen gemaakt naar al gemaakte afspraken uit het verleden wat het
lastig maakt.
Wel weer leuk is dat we tijdens de
gemeenteraad in juli akkoord zijn
gegaan met het mogelijk maken van
twee Tiny Houses in Millingen. Met
dergelijke creatieve, nieuwe en andere
woonvormen moeten we echt nog véél
meer gaan doen (meer Tiny Houses?
Knarrenhof? Et cetera).

Het huidige beleid leidt ertoe dat weinig wordt gebouwd voor juist die groepen waar de behoefte het grootst is. Dit
komt ook door de strenge voorwaarden
waaraan de woningcorporaties moeten
voldoen. Die voorwaarden moeten
worden versoepeld. Zo moet de (landelijke) verhuurdersheffing van de baan.
Deze heffing moet worden betaald door
woningcorporaties aan het Rijk over de
WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen en was ooit bedoeld als tijdelijke
maatregel. De heffing is ook voor de
sociale verhuurders uit onze gemeente

Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik woon in de Siep in
Groesbeek, een huis al generaties lang
in de familie. Het wordt hier ook wel de
“Siepse Alpen” genoemd. Grenzend
aan de Zevenheuvelen. Nabij het
Pieterpad en het Groesbeekse Bos. Een
beetje vakantie dichtbij. Met genoeg
om over na te denken deze zomer,
waarmee we nu in de raad weer aan de
slag kunnen!
Lesley Albers (fractievoorzitter /
raadslid PvdA Berg en Dal)
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Teleurstelling in Leuth over
reactie Provincie en Gemeente
Voorstellen Dorpsagenda veilige
Steenheuvelsestraat allemaal afgewezen
LEUTH. ‘Het gros van het verkeer
houdt zich redelijk aan de maximum
toegestane snelheid, de aanrijtijden
van ambulances naar bijvoorbeeld
Millingen worden nu al nauwelijks
gehaald en het aantal geregistreerde
ongevallen op de Steenheuvelsestraat
is niet zorgwekkend te noemen’. Dat
zijn in het kort de belangrijkste
argumenten die er volgens de
Provincie Gelderland toe leiden dat
er geen maatregelen hoeven worden
genomen deze drukke weg door het
centrum veiliger te maken’.
Het is de reactie op de brief van de
Dorpsagenda Laat Leuth Leven die
bijna een jaar geleden naar de
Provincie en de gemeente Berg en Dal
werd gestuurd en waarin werd
gevraagd een aantal maatregelen te
treffen waardoor de Steenheuvelsestraat veiliger gemaakt zou kunnen
worden, met name voor de vele fietsers.
En dat antwoord is een bittere teleurstelling voor de leden van de werkgroep Verkeer en Veiligheid van de
Dorpsagenda.
Natuurlijk, de punten die de provincie
opsomt, kloppen feitelijk wel maar
komen niet overeen met wat de mensen
dagelijks waarnemen. De gemeten
snelheid is dan misschien gemiddeld
57 km per uur, maar vallen daar ook de
auto’s onder die tussen 7 uur ‘s avonds
en 7 uur ‘s morgens soms met een snelheid van 80 tot 90 km per uur door het
dorp scheuren? En dan worden niet de
akelig grote landbouwtractoren en –
machines apart genoemd die met grote
snelheid, met jonge chauffeurs achter
het stuur, door het dorp komen en daarbij vaak meer dan een weghelft nodig
hebben.
Het aantal geregistreerde ongevallen
valt misschien mee, het aantal bijnaongevallen is niet zichtbaar te maken.
Iedereen die per fiets over deze weg
gaat, weet hoe gevaarlijk de slinger is
ter hoogte van de parallelweg.
Als je daar in de binnenbocht fietst, terwijl je wordt gepasseerd door een
(vracht)auto met aanhanger, dan kun je
maar beter het trottoir op vluchten.
Als ‘s morgensvroeg de talloze kinderen uit Millingen, Kekerdom en Leuth
richting Beek en Nijmegen fietsen,
houd je je hart vast als je ziet hoe de
auto’s er tussendoor kronkelen.
Het voorstel om meer voetgangersover-

Bomen
Op de plek van de nieuwe bushalte
staan nu nog 31 bomen. Provincie
Gelderland heeft voor deze bomen een
kapvergunning ontvangen van de
gemeente. Tussen 7 en 18 september
kapt provincie Gelderland deze bomen.
Na afloop van de werkzaamheden plant
de provincie nieuwe bomen aan, volgens de voorwaarden uit de vergunning. Deze bomen komen op drie verschillende locaties te staan. Tussen de
nieuwe bushalte en de Nijmeegsebaan
plant de provincie 18 Beuken en Ruwe

de bus in botsing met een vrachtwagen
en oplegger. De trailer zwenkte iets uit
en daardoor raakte de linker zijkant van
de bus behoorlijk beschadigd en vlogen
de ruiten eruit.
Wonder boven wonder raakte niemand
gewond. De passagiers zagen de aanrijding vermoedelijk al aankomen “vlogen” naar de andere kant van de bus.

Sticker-actie op Kliko’s door aanwonenden en VVN
steekplaatsen aan te leggen wordt afgewezen ‘omdat er niet de gehele dag een
duidelijk aanbod is van overstekende
voetgangers’. Maar het moet toch niet
zo moeilijk zijn om de enige zebra die
er nu ligt zichtbaarder (knipperlichten!)
en daardoor veiliger te maken. Ook het
voorstel om de oversteekplaatsen aan te
leggen op enigszins verhoogde plateaus
is niet mogelijk omdat ‘daardoor de
aanrijtijden van de ambulances in
gevaar komen en dit een negatief effect
kan hebben op het comfort van de
patiënt in het voertuig’.(?) Kortom, alle
maatregelen die snelheidsremmend
kunnen werken, worden afgewezen.
Wat wel als een gevaarlijke plek wordt
onderkend, is de oversteekplaats voor
fietsers ter hoogte van de westelijke
komgrens. De provincie en de gemeente gaan een verkenning uitvoeren om
het 2-richtingenfietspad vanaf de dijk
door te trekken tot de parallelweg die
langs de Steenheuvelsestraat loopt.
De mensen van de Dorpsagenda gaan
zeker nog in gesprek met de verkeersdeskundigen van de provincie en de
gemeente om de inhoud van de briefwisseling verder te bespreken. Zij willen graag dat er nu eens een einde komt
aan de zorgen, die er bij veel mensen al
decennia bestaan over het drukke verkeer door het centrum van Leuth. Want,
zo vraagt iedereen zich af: moeten er
nou echt eerst ongelukken gebeuren,
voor er iets gedaan kan worden.

Werkzaamheden starten in september

Werkzaamheden
Studenten van de Werkenrodeschool
maken gebruik van de bushalte aan de
Nijmeegsebaan. De bus richting
Nijmegen stopt aan de overkant van de
N842. Busreizigers nemen hier soms
de kortste route naar de halte. Daarbij
steken ze de weg schuin over en missen
dan de middenberm om veilig te wachten op verkeer. Door de bushalte aan te
sluiten op de bestaande oversteek wil
de provincie de situatie veiliger maken.
De provincie verplaatst de bushalte tussen 12 oktober en 6 november. Tijdens
de werkzaamheden helpen tijdelijke
verkeerslichten het verkeer veilig langs
het werkvak. De verkeershinder is
daardoor beperkt.

Vrijdagmorgen hebben een aantal buspassagiers tussen Millingen aan de Rijn
en Nijmegen via Ooij wel behoorlijk
lang op de bus moeten wachten. Hun
bus had namelijk in Millingen een aanrijding gehad met een tegenligger.
In de bocht voor het schuttersgebouw
OEV1 en het Millings Centrum kwam

Provincie verplaatst bushalte
Werkenrode in Groesbeek
Provincie Gelderland verplaatst de
bushalte Nijmeegsebaan nabij de
school Werkenrode. De verplaatsing
van deze bushalte is onderdeel van
het groot onderhoud dat de provincie
in 2017 en 2018 uitvoerde.

Aanrijding tussen autobus en
vrachtwagen in Millingen

Berken. Ten zuiden van de rotonde
N842 – Meerwijkselaan komen 4
Winterlinden te staan en in de berm van
de Koningin Wilhelminalaan 9
Lindenbomen.
Alternatieven
In 2017 onderzocht provincie
Gelderland
samen
met
de
Werkenrodeschool,
gemeente
Groesbeek en Pluryn en de vervoerder
hoe de verkeersveiligheid van de N842
kan verbeteren. De provincie onderzocht de effecten van een apart vak
voor linksafslaand verkeer, de mogelijkheden van halteren op het terrein
van Werkenrode en het verplaatsen van
de bushalte. Een zogenaamd linksafvak
helpt bij het verbeteren van het zicht op
de kruising. Deze oplossing werkt maar
voor een deel, busreizigers kunnen dan
de weg nog niet veilig in twee keer
oversteken. Halteren op het terrein van
Werkenrode levert een langere reistijd
op tot 3 minuten voor buslijn 5. Deze
vertraging is niet makkelijk in te halen
op een ander deel van de route.
Reizigers met een andere bestemming
lopen hierdoor ook vertraging op.
Daarom heeft provincie Gelderland in
samenspraak met de leerlingen,
gemeente, Pluryn en de vervoerder
gekozen voor het verplaatsen van de
bushalte.
Meer informatie: Op https://www.gelderland.nl/N842 leest u meer over de
werkzaamheden. Actuele afsluitingen
en omleidingsroutes staan op
www.bereikbaargelderland.nl.

De beschadigde autobus

Foto: Henk Baron

Het seizoen begint weer:
De Slenk zoekt vrijwilligers!
DE HORST. Ja, de vakantie is voorbij
en Dorpshuis De Slenk loopt weer vol.
Bijna alle vaste activiteiten zijn gestart,
en er is uitbreiding met nieuwe activiteiten en bezoekers.
Helaas moeten we enkele vrijwilligers
missen, door omstandigheden of andere werkzaamheden.
Met onze groep vrijwilligers kunnen
we de aanloop nauwelijks aan.
Vandaar dat we op zoek zijn naar
enthousiaste vrijwilligers die ons helpen bij de bardiensten, zowel overdag

als in de avonden, bij onderhoud en
schoonmaak en alles wat er binnen ons
Dorpshuis te doen valt. Vooral voor de
donderdag- en vrijdagavond hopen we
op aanvulling van enthousiaste helpende handen
Dus heb jij een morgen, middag of
avond over? Meld je dan, je bent van
harte welkom.
Kijk op onze website www.hartvandehorst.nl om te zien wat er te doen is,
of bel Elma Burg Telefoon: 06
55341232.

Repair Café Beek
BEEK. In deze bijzondere tijden gaat Repair
Café op zaterdag 12
september weer van
start van 11:00-14:00
in het Kulturhus in
Beek. Het valt in de
"Week zonder Afval"
van 7-13 september en
daar doen wij graag aan mee, alleen op
zaterdag. Er zijn ook bij ons aanpassingen, zoals meer afstand houden.
Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig.
Je wordt op het terras ontvangen en je
moet daar ook wachten tot een reparateur beschikbaar is. Kom alleen en blijf
thuis als je ziek bent. Deskundige vrijwilligers bekijken wat het probleem is
en wat er aan te repareren valt. Je kunt
ook met het advies van de vrijwilliger
zelf aan de slag. Zo leer je met de kennis van de vrijwilligers om zelf te repareren. Wij repareren elektrische appara-

ten, kleding, fietsen en klein meubilair.
Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we zoveel mogelijk
spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook http://www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.
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Loterij Fanfare
in Harmonie
afgelast
MILLINGEN. Al bijna 40 jaar organiseren de fanfares St. Cecilia en Ons
Genoegen de jaarlijkse loterij onder de
naam “Fanfares in Harmonie”.
Dit jaar heeft de loterij geen doorgang
gevonden en dat heeft een reden.
De loterij is in grote mate afhankelijk
van de sponsoring van tal van Millingse
ondernemingen maar ook van ondernemingen die niet in Millingen aan de
Rijn gevestigd zijn. Heel veel loterijen,
collectes en acties die door diverse verenigingen op touw gezet worden om
inkomsten te generen, zijn dit jaar niet
doorgegaan, vanwege het Coronavirus.
De meeste ondernemers hebben het
zwaar gehad: tijdelijk gedwongen winkelsluiting, horeca op slot, geen klanten
en opdrachten meer, teruglopende
inkomsten, het wellicht moeten ontslaan van personeel en om van persoonlijk leed nog maar te zwijgen.
Wij vonden het niet gepast om in deze
moeilijke tijd bij de ondernemers langs
te gaan en te vragen ons te sponsoren
voor de loterij.
Iedereen hoopt dat binnen afzienbare
tijd er een vaccin gevonden wordt en
dat langzamerhand alles weer “normaal” zal zijn en we weer kunnen
genieten van het leven en onze vrijheden.
Wij hopen en vertrouwen er op dat we
volgend jaar weer met loten bij u aan de
deur mogen komen en dat u dan de
inkomsten die we dit jaar misgelopen
zijn, gaat compenseren door een extra
lot te kopen!
Commissie Fanfares in Harmonie

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties.
Kleinschalige
dagbesteding
in
Groesbeek “Inn de natuur”, is er
voor mensen met een lichte vorm van
dementie en mensen die zich eenzaam
voelen. Vind jij het leuk om te helpen
met de koffie, lunch en met activiteiten? Heb jij hart voor ouderen mensen
en kun je goed samen werken? Neem
dan contact op met Hans Hocksenar
tel.024 3974495 stichting@inndenatuur.nl
Wil je graag een maatje voor iemand
zijn? Denk aan een praatje, wandeling,
uitstapje, samen boodschappen doen.
Contactpersoon is Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl
tel;
085
0406066.
SWOM, Pluryn en Tafeltje dekje zijn
op zoek naar vrijwilliger chauffeurs.
Ben je geïnspireerd geraakt kijk dan op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met je
in gesprek over de mogelijkheden.

Berg en Dal al voor even in kerstsfeer gedompeld
Omroep Gelderland zorgde er vrijdag
21 augustus voor dat het hart van Berg
en Dal, het Hamersveld, al voor even in
kerstsfeer was gehuld. Op de plek waar
de grote kerstboom had gestaan, welke
recent verwijderd was, had omroep
Gelderland voor hun programma
Zomer in Gelderland, nu een opstelling
gemaakt die de bewoners van Berg en
Dal in kerststemming moest brengen.
Met heuse kerstmuziek, Glühwein,
chocomel en kerststol werd het publiek
in stemming gebracht, in afwachting
van het briljanten bruidspaar Ali en
Wijnand Beers, die onlangs hun 65jarige bruiloft vierden. Zij werden de
hoofdpersonen in het programma. De
hele dag was een filmploeg van de
omroep al in het dorp druk geweest met
het in beeld brengen van de omgeving
en rond 16.45 uur ging presentatrice
Angelique Kruger met haar crew het
briljanten bruidspaar thuis ophalen. Per
Toek Toek werden ze vervolgens naar
het Hamersveld gebracht waar hen een
groots ontvangst te wachten stond.
Omring door hun kleinkinderen moch-

Omroep Gelderland met hun programma Zomer in Gelderland in Berg en Dal
Foto: Henk Baron
ten ze vervolgens de door de
“Kerstman” (Bennie Solo) gezongen
kerstliederen aanhoren en genieten van
de Glühwein. Op het Hamersveld wer-

den door Omroep Gelderland de rest
van de opnamen gemaakt voor hun programma Zomer in Gelderland, dat op
28 augustus wordt uitgezonden.

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert
Wij zijn op zoek naar medewerkers
vanaf 16 jaar

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

Voor diverse afdelingen
Heb jij interesse?

Tel: 06 - 5120 2977

Solliciteren
Arno's Haarmode

www.ahmillingen.personeelstool.nl

Tel. 0481-433407

Bezorger gezocht voor

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

De Rozet in Heilig Landstichting
en voor buitengebied tussen
Persingen en Millingen

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

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

Actie

Trap stofferen:

Driessen Grondwerken

e
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soorte

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Albert Heijn van den Hatert

€ 395,-!

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

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

31 augustus t/m 6 september 2020

ACTIE
meten en
montage gratis

Hak
ak potten 330-370 gram
en
n stazakken

Knorr Wereldgerechten,
maaltijdmixen en wraps

Alle
e varianten, combineren mogelijk
jv. appelmoes
Bijv.
2 potten à 360 gram
e actieprijzen
De
riëren van 1.05-3.19
variëren

Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. maaltijdmix spaghetti bolognese
2 pakjes
De actieprijzen variëren van 0.90-3.99

e

2
gratis

2
gratis

2.⁷⁸ ⒈³⁹

1.⁸⁰ 0.⁹ ⁰

Buitenzonwering

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

Week 36

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs

in vele soorten

Meer dan

n

te
1000 peroduc
2 gratis

Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

e

Meer dan

te
1000 peroduc
2 gratis

n

Aanbiedingen geldig t/m zondag 6 september
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Mooie beelden van onze gemeente?
Heeft u mooie beelden van onze gemeente? Stuur deze dan naar
communicatie@bergendal.nl. Wie weet ziet u uw foto binnenkort terug op
onze Instagrampagina @gemeentebergendal of onze Facebookpagina
@gembergendal.

■ Brief van burgemeester Slinkman
Beste inwoners van Berg en Dal,
Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer
op. We maken ons op om weer aan het werk te
gaan, of om een nieuw schooljaar te beginnen.
Toch wordt het niet de frisse start waar we op hoopten. September brengt ons helaas geen terugkeer
naar het leven zoals we dat gewend waren. Het
gaat niet de goede kant op met de bestrijding van
het coronavirus. Ik maak me daar grote zorgen
over.
Terwijl bijna iedereen wel “klaar is” met het coronavirus, blijkt het virus nog helemaal niet klaar te zijn
met ons. Dat voelt oneerlijk. In de afgelopen maanden hebben we immers met vereende krachten
forse offers gebracht om het virus terug te dringen.
We hebben niet gesport, zijn niet uitgegaan, niet
naar school of op ons werk geweest. Maar bovenal
hebben we afgezien van contact met onze dierbaren. Velen van ons hebben een eenzame tijd achter de rug. Die eenzaamheid heeft vooral ouderen
en jongeren zwaar getroffen. Eenzaamheid maakt
óók ziek; mensen zijn niet gemaakt om alleen te
zijn.

Foto: René Gerritzen

■ Gemeentehuis ook in avond weer
open
Vanaf 7 september is het gemeentehuis weer elke maandagavond
geopend. Heeft u een paspoort, rijbewijs of iets dergelijks nodig? Dan
kunt daarvoor terecht in het gemeentehuis in Groesbeek van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur. En op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Maakt u wel eerst een afspraak?
Door het coronavirus hadden we
sinds maart een aangepaste
dienstverlening. We hebben verschillende maatregelen genomen
in het gemeentehuis zodat het weer
verantwoord is om ook in de avond
open te gaan. De servicepunten
Burgerzaken in de polder blijven
voorlopig nog even gesloten.

Het is véél gevraagd. Aan het eind van de marathon lonkt niet de verwachte en verhoopte finish, maar
loopt het parcours gewoon verder. Dat is moeilijk. Het is ook zoals het is. Laten we er ook de komende maanden daarom samen de schouders onder blijven zetten. Dan redden we de scholen. Dan redden we banen en bedrijven. Dan redden we levens.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk

▪ De Slenk
Datum: dinsdag 8 september
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ De Mallemolen
Datum: dinsdag 8, 15, 22 en 29
september
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ Voorzieningenhart Op de Heuvel
Datum: donderdag 3, 10, 17 en 24
september
Tijdstip: tussen 11.30 en 13.30 uur
▪ Goei.j Ka.mer Breedeweg
Datum: dinsdag 8 september

Het is dan ook zuur, dat het virus al ruim vóór het najaar de kop weer heeft opgestoken, en zich inmiddels steeds meer door het land verspreidt. Extra vervelend is dat de meeste besmettingen blijken
plaats te vinden bij mensen thuis. Het vertrouwde contact met familie en vrienden, dat wat we het
meest gemist hebben tijdens de lockdown, daar worden nu als eerste weer beperkingen aan gesteld.
Mensen laten mij weten daar teleurgesteld en boos over te zijn. Ze vinden het genoeg geweest, en
willen hun leven terug. Ik snap dat heel goed, want ik denk er precies zo over. Waarom is het dan toch
zo belangrijk dat we ons aan de veiligheidsvoorschriften van de overheid blijven houden? Het antwoord is simpel: alleen zo voorkomen we dat de scholen weer dicht gaan. Alleen zo voorkomen we
dat horecabedrijven de deuren misschien wel voorgoed moeten sluiten. Alleen zo voorkomen we de
anders onvermijdelijke overbelasting van de zorg. Alleen zo voorkomen we het lijden en overlijden van
vele duizenden landgenoten.

Foto door Margot Voets Fotografie

In september gaat het Sociaal
Team Berg en Dal verder met
spreekuren in de Goei.j Ka.mer
Breedeweg, voorzieningenhart
Op de Heuvel, buurthuis de
Slenk en Cultureel centrum De
Mallemolen.

Het is gelukkig allemaal niet voor niets geweest. Het terugdringen van het virus is ons gelukt, en
samen hebben we ontelbare besmettingen voorkomen en vele levens gered. Dankzij onze gezamenlijke discipline zijn tenslotte ook vergaande verruimingen van opgelegde maatregelen mogelijk geworden. We konden weer een terrasje pakken, naar de bioscoop of naar de sportschool. Maar bovenal
hebben we alle mensen weer opgezocht die we zo gemist hebben.

Houd vol, en houd moed! Alleen samen houden we corona onder controle!
Mark Slinkman
Burgemeester van Berg en Dal

Tijd: tussen 10.00 en 12.00 uur
Nieuwe data en locaties volgen.
Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij
het Sociaal Team terecht?
▪ 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 Groene Hart Groesbeek. Kom eens langs om kennis
te maken!
Zin in een praatje, kopje koffie of spelletje? Dan
bent u van harte welkom bij de inloop het Groene
Hart in Groesbeek. “Het is hier altijd gezellig, we
houden afstand van elkaar en kunnen elkaar zo
toch ontmoeten of samen iets creatiefs doen”,
aldus Daniel Daam van Forte Welzijn.
Per september heeft de inloop een nieuw telefoonnummer 085 073 9855. U hoeft zich niet aan te melden, dus
kom gezellig langs op maandag t/m vrijdag van 10.00
– 16.00 uur op de Stationsweg 9T.
Leuke activiteiten
Tijdens de inloop organiseren de sociaal werkers van
Forte Welzijn leuke activiteiten. Bijvoorbeeld samen in
de tuin werken, jam maken, met iets creatief bezig zijn
of een spelletje doen. Hierbij krijgen zij hulp van vrijwilligers. En ze kunnen zeker nog helpende handen erbij
gebruiken! Vindt u het leuk om inwoners van

Groesbeek een leuke ochtend of middag te bezorgen,
bent u creatief en ondernemend dan is dit zeker iets
voor u! Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via bovenstaand telefoonnummer.
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Mededelingen

■ Controleren zwerfafval langs N-wegen

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

Op woensdag 19 augustus zijn
wij gestart met het controleren
van zwerfafval langs de N325. Dit
is de provinciale weg van
Nijmegen naar de Duitse grens.
Wij willen weten hoeveel zwerfafval er langs deze weg ligt, waar
het zwerfafval uit bestaat en waar
het vandaan komt. Zo weten we
of het zinvol is om het zwerfafval
langs N-wegen structureel op te
ruimen.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Esdoornstraat 21, plaatsen dakkapel op voor- en achtergevel
(aanvraag)
▪ De Ravenberg tegenover nr 2, kap boom (aanvraag)
▪ Van der Veurweg 27, uitbreiden groepsaccommodatie (verlengen
beslistermijn)
▪ Waterstraat 33, creëren van een woonfunctie voor een bijgebouw
(aanvraag)

We doen dit project samen met de
provincie Gelderland, stichting
GoClean De Liemers en Dar NV.
GoClean is een landelijke organisatie die zich inzet om Nederland
zwerfafvalvrij te maken.

In kaart brengen en opruimen
GoClean gaat de komende zes
maanden één keer per maand
‘schoonwandelen’. Dit betekent dat
ze niet alleen kijken waar zwerfafval ligt, wat soort afval het is, hoeveel er ligt en waar het vandaan
komt. Maar ook dat ze foto’s maken
van elk stuk zwerfafval, alles
registreren in een app en het
afval gescheiden opruimen. Ze
houden plastic+ (plastic verpakkingen, blikken en pakken) en restafval apart.
Milieuvervuiling en ergernis
Wethouder
Nelson
Verheul:
"Zwerfafval is een grote bron van
milieuvervuiling en een bron van

ergernis voor onze inwoners.
Dankzij de vrijwilligers van
GoClean wordt het afval nu in kaart
gebracht en opgeruimd. Zo blijft de
gemeente Berg en Dal een mooie
gemeente om te wonen, werken en
recreëren."
Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project? Of ook helpen bij het schoonhouden van uw omgeving? Neem
dan contact op met Dar via
info@dar.nl of 024 - 371 60 00.
Misschien wilt u wel Wijkheld worden. Op www.wijk-helden.nl staat
meer informatie.

Berg en Dal
▪ Wyler 1, kap boom (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 12, egaliseren grond en plaatsen damwand
(aanvraag)
▪ Biesseltsebaan 12, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Houtlaan 30, plaatsen zonnepanelen op de grond (verlengen
beslistermijn)
▪ Kloosterstraat 43, plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Pannenstraat 24, aanpassen gevelkozijnen (verleend)
▪ Nabij Stekkenberg 82, bouw bungalow (aanvraag)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 4, plaatsen airco buitenunit tegen buitenmuur
(aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Eijckelhofstraat 13, aanbouwen garage en uitbreiden woning
achterzijde (buiten behandeling stellen)
▪ Nabij Graaf van Bijlandtstraat, kadastraal sectie A, perceelnr. 6155,
bouw woning (aanvraag)
▪ Populierenstraat (bouwnummers 1 t/m 10), bouw 10 woningen, 8
garages en 2 tuinbergingen (verleend)
▪ Vossengraaf 5, uitbreiden woning en plaatsen overkapping (verleend)
▪ Werfstraat 9, renoveren dak (aanvraag)
▪ Nabij wateren Millingerwaard, kadastraal sectie E perceel 13 14 en
D344 , uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. de aanleg van wateren
Millingerwaard (verleend)
Ooij
▪ Kerkdijk 26, moderniseren antenne-installatie bij de Sint
Hubertuskerk (aanvraag)
Persingen
▪ Leuthsestraat 15, verbouwen boerderij, schuur en stal (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Militaire oefening
Van 31 augustus tot en met 4 september oefenen militairen van de
Koninklijke Landmacht in onze gemeente. Het kan dus zijn dat u militairen
lopend of in voertuigen tegenkomt. Uiteraard houden de militairen rekening met het verkeer.

■ Subsidie van provincie voor bedrijven (corona)
De provincie Gelderland heeft verschillende subsidieregelingen voor bedrijven die kampen met de
gevolgen van corona. Het gaat om een regeling
voor de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. En om een regeling voor monumenten met
een publieksfunctie en regionale musea. Hieronder
vindt u in het kort de belangrijkste informatie.

Bedrijven in de sector cultuur, erfgoed, recreatie en
toerisme
Sinds 4 augustus 2020 is er subsidie mogelijk voor
bedrijven in de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie en
toerisme. Hieronder vallen bedrijven zoals horeca,
dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die na
15 maart 2020 hebben plaatsgevonden. De regeling
geldt met terugwerkende kracht.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen en hoeveel?
▪ Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een
bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen. Hiervoor staat een vast bedrag van € 3.500,-. Bij
de aanvraag van deze subsidie moet u een kort projectplan inleveren.
▪ Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de
organisatie voor de anderhalvemetersamenleving.
Het bedrag hiervoor bedraagt minimaal € 1.000 en
maximaal € 5.000. Bij de aanvraag moet u een kostenoverzicht voor de maatregelen bijvoegen.

foto ministerie van Defensie

Monumenten met een publieksfunctie en regionale
musea
Vanaf woensdag 5 augustus 2020 is er subsidie mogelijk voor monumenten met een publieksfunctie en voor
regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen en hoeveel?
U kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen als u
minder bezoekers heeft gehad door corona en daardoor minder inkomsten. Aan deze subsidieregeling zijn
de volgende bedragen gekoppeld:
▪ € 15.000 bij een bezoekersaantal van minimaal 8.000
tot 25.000
▪ € 30.000 bij een bezoekersaantal van 25.000 tot
50.000
▪ € 50.000 bij een bezoekersaantal van 50.000 tot
100.000
▪ € 100.000 bij een bezoekersaantal van 100.000 of
meer
Meer informatie
Meer informatie over de regelingen vindt u op de website
van
de
provincie
Gelderland:
www.gelderland.nl/COVID-19/Subsidies. Hier staat
ook hoe u een aanvraag kunt doen.
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■ Gratis loopbaanadvies met subsidie Rijksoverheid
Door het coronavirus verandert
de arbeidsmarkt sneller dan ooit.
Hoe bereidt u zich hier goed op
voor? Start een ontwikkeltraject
en krijg loopbaanadvies. Dit kan
nu gratis bij een loopbaanadviseur die is aangesloten bij de
Rijksoverheid.

vervolgens op ‘Leren en ontwikkelen’.
De regeling ‘NL leert door’ wordt

betaald door de Rijksoverheid. Die
heeft 50 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor advies en (online) training.

Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een
gratis ontwikkeladvies aanvragen.
Het is voor werkenden en werkzoekenden. Het is dus voor een werknemer, werkgever, flexwerker,
ZZP'er of werkzoekende.

Vrouwenuurtje zwembad De Lubert
Wat: Vrij zwemmen voor Islamitische vrouwen uit de gemeente Berg
en Dal en daarbuiten. Tijdens dit uur zijn er geen mannen in het bad
en zijn er geen mannelijke medewerkers in dezelfde ruimte aan het
werk.
Wanneer: Elke dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur.
Waar: Zwembad de Lubert, Cranenburgsestraat 23-d, Groesbeek.
Reserveren: U moet van tevoren reserveren. Dit kan bij zwembad De
Lubert via 024 397 1448. Er is plek voor maximaal 24 personen.

Bezoek aan de ‘Hoge Hof’
Wat: Bezoek aan agrarisch en toeristisch bedrijf de Hoge Hof.
Wanneer: Donderdag 17 september. Aankomst tussen 10.30 en 11.00
uur. Om 12.30 uur lunch in de skybox van de Hoge Hof.
Waar: Derde Baan 14 in Groesbeek.
Aanmelden: Voor dinsdag 15 september 12.00 uur via info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085 040 60 66. Geef aan of u een
vegetarische lunch wilt. Geef ook aan of u de skybox via de buitentrap
kunt bereiken. Zo niet, dan krijgt u de lunch op een andere plek.

■ Vrijwilligers gezocht

Hulp-boswachter
bij
Avonturenbos Groesbeek
Het
Avonturen(speel)bos
in
Groesbeek zoekt vrijwilligers voor
het groenonderhoud of incidentele
kinderactiviteiten. Ze hebben grote
behoefte aan een hulp-boswachter.
Het gaat hierbij om ondersteuning
bij het coördineren van activiteiten
en vrijwilligers. Heeft u ervaring met
groenonderhoud en houtbewerking? Wilt u helpen om de kinderen
een geweldige natuurbelevenis te

Activiteiten

Koffie met! Wmo en mantelzorg
Wat: Informatiemiddag over Wmo en mantelzorg.
Wanneer: Donderdag 10 september van 14.00 – 15.00 uur (inloop
vanaf 13.30 uur).
Waar: Cultureel centrum De Mallemolen, Kloosterstraat 11,
Groesbeek.
Aanmelden: Voor 9 september via e-mail
info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085 040 60 66.

Interesse en aanmelden?
Heeft u interesse? Kijk dan op de
website van de Rijksoverheid:
www.hoewerktnederland.nl. Klik
hierna op: ‘Ik ben werknemer’ en

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
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geven? Neem dan contact op met
Henk Klaassen via 06 1349 6562 of
via natuurlijkhenk@gmail.com.
Overblijfkracht kindercentrum
Domino
Kindercentrum Domino is op zoek
naar overblijfkrachten voor de tussenschoolse opvang op basisschool de Sieppe in Groesbeek.
Het gaat om vaste krachten en
oproepkrachten. Per keer ontvangt
u een belastingvrije vergoeding.
Vindt u het leuk om de kinderen te
helpen en te begeleiden tijdens de
lunch en het buiten spelen, op
maandag, dinsdag en donderdag
tussen 11.30 en 13.00 uur? Neem
dan contact op met Nicole Haan via
telefoonnummer 024 397 6320 of

via e-mail info@kindercentrumdomino.nl.
Vrijwilligers voor Koken zonder
grenzen
Ellen Frielink heeft ruim 2 jaar het
initiatief Koken zonder Grenzen
georganiseerd. 1x per 2 maanden
kwamen Nederlandse en buitenlandse vrouwen samen. Ze kookten
samen en aten dit samen op. Ellen
heeft het stokje overgedragen en
nu zoekt Koken zonder Grenzen
nog een aantal vrijwilligers die mee
willen organiseren. Koken zonder
Grenzen vindt plaats in Groesbeek.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar Lisanne Bron via
lisanne.bron@fortewelzijn.nl.

Mantelzorgtafels
Voor de vaste bezoekers zijn de mantelzorgtafels in Groesbeek en in
Millingen weer gestart. Wilt u hieraan deelnemen? Neem dan contact
op met Hanneke Klievink van Mantelzorg Berg en Dal via telefoonnummer 06 1319 8559.

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

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

Aanpak woningtekort Berg en Dal
Net als veel gemeenten kent Berg en
Dal een groot woningtekort. Nu en in
de komende jaren. Op basis van actuele
(verwachtings)cijfers heeft de gemeente een actieplan opgesteld om de
woningbouw te versnellen.
Waar zit het woningtekort vooral?
Dit is met name het geval in de grotere
kernen dichtbij Nijmegen: Beek, Berg
en Dal, Ooij en Groesbeek. Het tekort
is het grootst bij de betaalbare woningen (koop tot € 250.000, huur tot €
900) en voor specifieke doelgroepen
zoals jongeren, ouderen, statushouders,
uitstroom jeugdzorg en mensen die
zorg nodig hebben.
Wat zijn de plannen?
Van 2020 tot en met 2029 moeten er
1200 woningen gebouwd worden. Dat
is een netto toevoeging: als er woningen gesloopt worden komen die aantallen bovenop de 1200. Daarbij ligt de
nadruk op kernen vlakbij Nijmegen
waar de tekorten het grootst zijn. En als
er in de overige kernen ook geschikte

Evaluatie van afvalinzameling Berg en Dal

bouwlocaties en -projecten mogelijk
zijn pakt de gemeente deze ook op.
Enkele belangrijke uitgangspunten bij
de bouw zijn:
• Verstening tegengaan en wijken vergroenen;
• Herbestemmen vastgoed;
• Duurzame bouw bij koop- en huurwoningen (energieneutraal, aardgasvrij
etc.);
• Voldoende betaalbare (starters)woningen in de koop- en huursector;
• Stimuleren doorstroming: nieuwe
woningen worden bij voorkeur ‘levensloopgeschikt’ ontwikkeld, zodat je er
bijvoorbeeld ook kunt wonen als je oud
bent en minder mobiel.

De gemeenteraad van Berg en Dal nam in 2019 een motie
aan met de opdracht om het huidige afvalstoffenbeleid te
evalueren in 2020. Dit betekent dat de gemeente Berg en Dal
onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een efficiënter systeem voor de inzameling van het afval. Daarnaast wil de raad
dat het afvalbeleid kostendekkend is. Dit wil zeggen dat
afvalinzameling wordt betaald met de opbrengsten uit de
afvalstoffenheffing. Nu is dat nog niet het geval en komt er
extra geld uit de algemene reserve van de gemeente.

Wat zijn de vervolgstappen?
Als de gemeenteraad op 24 september
2020 akkoord gaat met het actieplan
gaat de gemeente de mogelijke locaties
voor woningbouw verder onderzoeken.
Daarbij kijkt de gemeente wat er wel of
niet mogelijk en wenselijk is.

Betrekken van inwoners
Het college legt in september een aantal keuzes voor aan de
raad ter bespreking. De raad spreekt haar voorkeur voor de
keuzes uit. Het college en de raad vinden het belangrijk dat
ook inwoners betrokken worden bij deze keuzes. Zij zijn
degenen die direct de effecten van de keuzes ervaren. Wat
vinden zij belangrijke milieuprestaties, service of kosten?

Inwoners van gemeente Berg en Dal scheiden afval al goed.
De gemeente behoort namelijk tot de landelijke koplopers als
het gaat om afvalscheiding. Maar er kunnen verschillende
keuzes worden gemaakt om inwoners te helpen om afval nog
beter te scheiden. En te zorgen dat de inwoners die meer
afval veroorzaken, ook meer betalen. Dit noemt men ook wel
“de vervuiler betaalt”.

Is er vanuit inwoners draagvlak of juist weerstand tegen een
of meerdere keuzes? Dan kan de raad bij definitieve besluitvorming tot andere keuzes komen.
Wethouder Nelson Verheul: “Er wacht ons een grote uitdaging: beperken van de verhoging van de afvalstoffenheffing
en tevreden inwoners over onze afvalstoffeninzameling. En
het moet ook voldoen aan de landelijke en gemeentelijke
doelstellingen van betere afvalscheiding en minder zwerfafval. Hoe behouden we onze koppositie tegen minder kosten?”.
Welke keuzes kan de gemeente maken?
Er zijn verschillende keuzes die het college voorlegt aan de
gemeenteraad. De keuzes gaan over gft-afval, luiers, milieustraten, plastic+ en restafval. Denk aan hoe vaak het gft-afval
wordt opgehaald in de zomer en winter. Of er geïnvesteerd
wordt in aparte verwerking van luiers. Of de zakken voor
plastic+ gratis blijven of een minicontainer nodig is. Hoe
vaak de milieustraten open zijn en hoeveel bezoeken per
inwoners gratis zijn. En wat gebeurt er met het restafval: aan
huis ophalen of naar ondergrondse containers brengen?
Het uiteindelijke totaaleffect op de kosten (en dus de afvalstoffenheffing), de service en het milieu is afhankelijk van
welke keuzes gemaakt worden door de gemeenteraad. Ook
het behouden van de huidige situatie kan een keuze zijn.

De Rozet
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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 sept-dec)
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.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Lichtpuntjes (zie je in de duisternis)
Zoals u wel weet, moet het vaak eerst
slechter worden, voordat het beter
wordt. Het sluiten van de kerken
onlangs in Beek en Leuth is voor velen
niet gemakkelijk, iets waar we eerst
doorheen moeten of moesten. Zoals
gebleken is tijdens de vertoonde film
op de parochiedag zondag 16 augustus
zijn er nogal wat pijnpunten. En begrijpelijk. Want het is niet niks na zoveel
jaren in je vertrouwde omgeving naar
de kerk te hebben kunnen gaan. Toch is
het niet goed om hierin te blijven hangen, maar door die pijn heen vooral
hoopvol vooruit te kijken. Als volgelingen van Christus volgen we Iemand die
zwaar door het lijden heen is gegaan,
maar op de derde dag verrezen is en
daarmee hoop geeft voor de toekomst.
Hij liet zich niet leiden door menselijke
overwegingen, maar ging puur af op de
wil van God. Is dat niet hetgeen waar
het werkelijk om draait?
Wanneer wij, mensen, God centraal
stellen, kunnen we veel dragen en verdragen en zelfs hoopvol naar de toekomst kijken. Naast pijnpunten in de
film op de parochiedag zagen we ook
hoe mensen de schouders eronder willen zetten om samen te werken aan de
opbouw van één geloofsgemeenschap.
De parochiedag zelf was hiervan al een
voorbeeld. Deze was georganiseerd
door de leden van de pastoraatsgroep,
die afgelopen tijd o.a. ook gewerkt hebben aan een pastoraal beleidsplan en
binnenkort contactpersonen van de
vrijwilligers gaan bezoeken.
Zoals in de hele maatschappij mensen
anders of meer bewust zijn gaan leven
door de coronacrisis, wordt ook in de
parochie meer nagedacht over bewustere en meer betrokken geloofsbeleving,
ook met betrekking tot Eerste Communie en Vormsel. Het is maar hoe we het
bekijken: in het licht zien we geen
lichtpuntjes, maar in het donker wel.
De film van de parochiedag is nog te
zien op onze website.
H. Missen en misintenties
Woensdag 2 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie. 1Kor.3,1-9, ps.33 1215.20-21, Lc.4,38-44
Donderdag 3 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. 1Kor. 3,18-23. Ps. 24
(23), 1-2. 3-4ab. 5-6. Lc, 5, 1-11.
Vrijdag 4 september 09.00 uur H. Mis
Millingen: 1 Kor.4,1-5, ps.37,3-6.2728.39, Lc.5,33-39,
Zaterdag 5 september 09.00 uur H.
Mis Millingen – Maria op zaterdag;
aansluitend
rozenkransgebed:
1
Kor.4,6-15, ps.145, 17-18.19-20.21,
Lc.6,1-5.
Zaterdag 5 september 19.00 uur H.
Mis Ooij – 23e zondag door het jaar:
Ez.33,7-9, ps.95,1-2.6-9, Rom.13,8-10,
Mt.18,15-20.
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Familie Leenders - Tissen, Patrick en

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Piet, Ger Vink – Groothuizen,
Overleden ouders Winkels - Groenen
Zondag 6 september 9.00 uur H. Mis
Kekerdom; uit dankbaarheid b.g.v. 80jarig kerkmuziek-jubileum van Joop
Rutten. Ez.33,7-9, ps.95,1-2.6-9,
Rom.13,8-10, Mt.18,15-20.
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen,
Steffa Janssen-Fontein, Lies RuttenBekker.
Zondag 6 september 10.30 uur H. Mis
Millingen Ez.33,7-9, ps.95,1-2.6-9,
Rom.13,8-10, Mt.18,15-20.
Rita Megens-Janssen, Jaargetijde voor
Truus Gesthuizen-Berns en ouders
Antoon Berns en Truus Gerritse, John
Gesthuizen en ouders Johannes
Gesthuizen en Elisabeth Lemmens.
Dinsdag 8 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth; Maria geboorte: Micha.5,1-4a of Rom.8,28-30,
ps.13,6, Mt.1,1-16.18-23
Woensdag 9 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie: 1Kor.7,25-31, ps.45,1112.14-17, Lc.6 20-26.
Donderdag 10 september 09.00 uur
H. Mis Millingen; aansluitend aanbidding tot 18.00 uur: 1Kor.8,1b-7.10-13,
ps.139,1-3.13-14ab.23-24, Lc.6, 27-38.
Vrijdag 11 september 09.00 uur H.
Mis Millingen: 1Kor.9,16-19.22b-27,
ps.84,3-6a.8a.12, Lc.6,39-42
Zaterdag 12 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed 1Kor.10,14-22, ps.116, 1213.17-18, Lc.6,43-49.
Zaterdag 12 september 19.00 uur H.
Mis Ooij – 24e zondag door het jaar:
Sir.27,30-28,7, ps.103,1-4.9-12, Rom.
14,7-9, Mt.18,21-35.
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Mieke Verriet - van Megen, jaargetijde,
Ger Vink – Groothuizen, Frans
Huisman.
Zondag 13 september 9.00 uur H. Mis
Kekerdom; b.g.v. monumentendag
Sir.27,30-28,7,
ps.103,1-4.9-12,
Rom.14,7-9, Mt.18,21-35.
Zondag 13 september 10.30 uur H.
Mis Millingen Sir.27,30-28,7, ps.103,
1-4.9-12, Rom.14,7-9, Mt.18,21-35.
Wim Driessen en Marie DriessenThunnissen, Wily en Diny Leijgraf,
Marian Scheffers-Jongenelis.
Dinsdag 15 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth; Maria Moeder
van smarten: Hebr.5, 7-9, ps.31, 26,15-16.20, Joh.19, 25-27 of Lc.2, 3335.
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
u ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/. Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en
u tevens voorbereiden op de viering.
Dopen:
Op zondag 23 augustus zijn in de kerk
in Millingen Levi Hoenselaar en Lynn
Janssen gedoopt.

Viering Bartholomaeusdag
BEEK. 24 augustus is de feestdag van
onze patroonheilige Bartholomaeus.
Dat vierden we, jaar in jaar uit, met
een viering in onze kerk. Dit jaar kon
dat niet meer, want onze kerk is niet
meer beschikbaar.
Om de viering in ons eigen dorp toch
door te kunnen laten gaan, blijft dan
alleen de Kleine Bartholomaeuskerk
over om in samen te komen. Door corona moest er over de uitvoering van dit
voornemen goed nagedacht worden.
De stoelen konden zonder problemen
verder uit elkaar gezet worden, maar
een alternatief voor het samen zingen,
vergde meer denkwerk. Een stille mis
is niet echt feestelijk te noemen, dus
werd hiervoor een oplossing bedacht.
Vanaf de preekstoel zong Toon Lamers
in zijn eentje, met zijn geweldige stem,
alle gregoriaanse gezangen. Die preekstoel bleek een juist gekozen positie,
want Toon was daardoor duidelijk te
horen, voor iedereen zichtbaar en ver

genoeg van de kerkbezoekers af. Onze
organist, Cor van Wageningen, speelde
prachtige stukken van Haydn om de
viering een nog feestelijker tintje te
geven.

Na afloop stond ik met een lekker
kopje koffie in de hand en bedacht ik,
dat ondanks alle omstandigheden, het
fijn was om die avond samen te zijn en
samen te vieren.

Nazomerconcert: “Vrijheid & Rijpheid”
GROESBEEK. Drie kleine Na-Zomer-Concerten met
Gedichten op zondag 6 september in de Historische
(Protestantse) kerk te Groesbeek met Klassieke muziek
& gedichten, kunst aan de muur, bloem-creaties, streeksap met koeken.
Na een lange onzekere periode door Covid-19, organiseert
hoboïste Lidia van der Vegt weer een seizoenen-concert. Het
wordt een Nazomer concert op zondag 6 september met het
thema: “Vrijheid & Rijpheid”.
Anders dan de vorige seizoenen-concerten bestaat de middag
uit 3 verschillende concerten van 40 minuten en 2 pauzes van
20 minuten. Het optreden wordt verzorgd door het Ardito
Ensemble in samenwerking met pianosolist Hans-Erik
Dijkstra. Op het programma staan werken van Mozart:
Quintet voor Piano en blazers, Beethoven: Quintet, naar het
octet voor blazers opus 103, Ravel: Le Tombeau de
Couperin, Paul Pierné: Suite Pittoresque. De schilderijen aan
de muur zijn van kunstenares Margriet Mönks. Nieuw is dat
er nu regionale versnaperingen zijn, streeksap en koek, aangeleverd door Oregional.
Over Margriet Mönks. Al ruim 30 jaar is schilderen met olieverf haar passie. Ze bezocht de Nijmeegse School Huis voor
de kunsten. Sinds 2010 heeft ze haar eigen stijl steeds meer
ontwikkeld. Margriet: “In eerste instantie inspireerde mij
Gustav Klimt met zijn vrouwen en veelal het goud. Zo ontstonden ook kunstwerken verweven met vogels, die later
steeds meer de overhand kregen. Deze vogels staan voor mij
symbool als de weg naar vrijheid. Met hun pracht en praal,
de mooie waves en donzen veren, zachtheid, kleurrijk,
onschuld en ook de wetenschap dat ze elk moment de mogelijkheid hebben om ergens heen te vliegen waar ze maar heen
willen......Vrijheid...”
De gedichten worden voorgedragen door Irma Bogers en
Henk Barendregt. Harry Janssen maakt van de nog prachtige
nabloeiers interessante creaties.
Let op! Vanwege Covid-19 gaan we zorgvuldig te werk. Het

beste kunt u reserveren, zodat u zeker bent van een plaats.
Mocht u eventueel spontaan willen komen, dan garanderen
we geen zitplaats bij grote belangstelling. De stoelen staan
met ruime afstand van elkaar. U kunt ervoor kiezen om een
mondkapje te dragen. De tijden van de 3 concerten zijn
anders dan voorheen. U kunt weer kiezen of u 1, 2 of 3 concerten komt. Binnenkomst 14.50 uur en in de pauzes. De
concerten duren 40 minuten.
1e concert 15.10 uur - (Beethoven, Ravel, Mozart),
2e concert 16.10 uur - (Mozart, Ravel, Pierné),
3e concert 17.10 uur (Beethoven, Pierné, Ravel,)
Entree, inclusief drankje en versnapering, voor 1 concert
€13, voor 2 concerten €15, voor 3 concerten €18.
Kinderen betalen voor de hele middag € 3.
Adres Kerkstraat 18, 6561 CC Groesbeek. Reserveringen via
email <lidiafrancis@yahoo.com>.
Zie ook <www.lidiafrancis.nl>.

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 6 september Aanvang: 10.00
uur. Voorganger is dan ds. J. Mol uit
Gaanderen.
De collecte tijdens deze dienst is voor
Wilde Ganzen, voor hulp aan kinderen
met een beperking in Vietnam.
Zondag 13 september: Startzondag
In deze dienst wordt het begin van het
kerkelijk seizoen gevierd. Aanvang
10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs.
De collecte tijdens deze dienst is voor

Stichting GAST in Nijmegen, die hulp
verleent aan asielzoekers die onder
schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving.
U kunt ook digitaal doneren via: NL
08 INGB 0000961922 tnvn. Diaconie
Prot. Gem. Groesbeek, Wilde Ganzen /
GAST
Elke zondag is vanaf 9.45 uur de deur
open en iedereen van harte welkom.
Vanwege het coronavirus gelden tijdens de vieringen nog de van over-

heidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen.
Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Open Monumentendagen in Protestantse Kerk Groesbeek
Op zaterdag 12 en zondag 13 september worden landelijk de Open Monumentendagen georganiseerd. Ook het
historische gebouw van de Protestantse Gemeente in
Groesbeek doet mee. Beide dagen is de kerk aan de
Kerkstraat 18 geopend van 12.00-16.00 uur. De entree is
gratis. Covid-19 maatregelen zijn van toepassing.
Het gebouw heeft een rijke historie. De eerste stenen kerk
werd gebouwd omstreeks het jaar 1050 van tufsteen op een
basis van veldkeien en gewijd aan de heiligen Cosmas en
Damianus. De tweede kerk dateert van ca 1350 en was reeds
van baksteen. De huidige toren dateert ook van die tijd. De
derde gotische kerk dateert uit 1550, van deze kerk resteert
het huidige koorgedeelte. Sinds 1612 is de kerk protestants.
In de Napoleontische tijd raakte de kerk in verval en verloor
in 1798 het middenschip door een zware storm. Het koorgedeelte bleef bestaan als kleine kerk, het middenschip werd
kerkhof. Het middenschip is tijdens de restauratie van 19521954 weer herbouwd.
De kerk wordt geroemd vanwege de prachtige lichtinval door
de grote gotische ramen en heeft een geweldige akoestiek,
waardoor deze regelmatig ook voor concerten wordt
gebruikt.
Programma:
• Een tentoonstelling van de Limburgse schilder Jouk Boon.
Te zien een deel van zijn Kruiswegstaties en ander werk.
Informatie over de schilder: www.artbyjouk.nl .
• Er zijn panelen waarop de geschiedenis van de kerk te zien
is.

Een schilderij van Jouk Boon: een impressie van de
Protestantse Kerk in Groesbeek
• Er worden rondleidingen gegeven door de kerk en over het
kerkhof, waar zich ook een aantal historische graven bevinden.
• Er wordt levende muziek ten gehore gebracht:
Zaterdag 12 september speelt blokfluitkwartet MUSICA
AGATHA oude muziek.
Zondag 13 september speelt pianiste Lisette Sillessen
moderne en klassieke stukken.
• Beide dagen worden afgesloten met een mini-concertje
van ca 30 minuten.

SENIOREN&WELZIJN

Beweegtuin Millingen start
weer in september

MILLINGEN. Vanaf woensdag 2 september om 14.30 uur en donderdag 3
september om 10.00 uur staan de
coaches van de beweegtuin voor senioren wekelijks weer klaar op Sportpark
de Hove in Millingen aan de Rijn. Het
begrip senioren ruim nemen, want
soms komt er ook wel eens een kleinkind, neefje of nichtje meesporten.
Sportief buiten bezig zijn zal gebeuren
volgens de Corona regels, dus: op
afstand van elkaar
Handschoenen en yogamatje
Om gebruik te kunnen maken van de
apparaten en sport- en spelartikelen
vragen wij de deelnemers om handschoenen te dragen. Het is niet mogelijk de artikelen na elk gebruik door
iedereen te wassen. Uw eigen katoenen
handschoenen zijn het meest prettig en
kunt u thuis wassen. We hebben voor
de nieuwe start nog wel plastic handschoenen achter de hand op het sportveld.
Verder kunnen de grondoefeningen nu
niet meer binnen in de boksruimte
plaatsvinden. Dat gebeurt nu op het

Zonnebloem
bingo
BEEK. Helaas gaan alle bingo's
wegens het coronavirus dit jaar niet
meer door. Bij nieuwe ontwikkelingen
hieromtrent zullen wij u natuurlijk
weer informeren.
Alvast dank voor uw begrip.
Stichting Zonnebloem Beek

17 september: Bezoek aan de ‘Hoge
Hof’
Voor mantelzorgers organiseren we op
donderdag 17 september a.s. een
bezoek aan een veelzijdig agrarisch en
toeristisch bedrijf in Groesbeek: de
Hoge Hof, gelegen aan de Derde Baan
14, 6561KH.
Aankomst tussen 10.30 en 11.00 uur, u

KBO Beek sport weer
BEEK. De sportgroepen van de KBO
Beek beginnen deze week weer aan
hun nieuwe seizoen.
Dans Je Fit, Bewust Ouderen Fitness en
onze lijndansgroep zijn actief in de
zalen van het Kulturhus Beek onder
deskundige leiding van hun docenten.
Wilt u ook actief worden in Beek, bij
de KBO, dan is nu het moment om in te
stappen, iedere maandag weer de week
actief beginnen, of op woensdag lijndansen.
Komt u eens kijken of beter doet u
meteen mee op de maandagmiddag van
15.30 tot 16.30 uur bij Dans Je Fit of
om 16.45 tot 17.45 uur bij de B.O.F.,
beide clubs kunnen de starters direct
beginnen, bij de lijndansgroep kunt u
ook even komen kijken of u het iets
lijkt, altijd op de woensdagmorgen van

10.00 tot 11.30 uur.
Fietsen en wandelen behoort ook tot de
mogelijkheden bij de KBO Beek, het
koersbal en onze soos in het Kulturhus
liggen helaas voorlopig nog stil.
Lid worden van deze sportieve seniorenvereniging uit Beek, de KBO, kan
iedere dag, voor € 20,= per kalender
jaar bent u lid van deze bijzonder actieve vereniging.
Niet alleen sport maar ook belangenbehartiging, educatie en de gezelligheid
wordt ook niet vergeten, kortom en vereniging om bij te willen horen.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info; 024
3226377.
Foto: René Hendriks

grasveld, dus: koop zelf een yogamatje
en neem dat elke week mee. Een grote,
dikke, badhanddoek kan natuurlijk ook
als het gras niet te vochtig is.
Om sommige oefeningen wat zwaarder
te maken kunt u uw eigen gewichtjes of
twee flesjes water meenemen, maar dat
hoeft natuurlijk niet.
Na afloop kunnen we weer gezellig
koffie, thee of iets anders (op eigen
kosten) met elkaar drinken in of buiten
de kantine. Uiteraard weer op afstand,
maar dat zijn we inmiddels allemaal
wel gewend.
Bij echt slecht weer gaat het sporten
niet door, behalve de woensdagclub,
want met dat kleinere aantal kan in de
kantine worden gesport.
Iedereen, ook al ben je nog geen echte
senior, is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Tot 2 of 3 september!
Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht
bij de Coördinator SWOM
Tel. 0481-431105 Elke werkdag tussen
09.00-11.00 uur.

0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

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

Lydia Hebben - Lenk
In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Activiteiten voor mantelzorgers in
de gemeente Berg en Dal
10 september: Koffie met! WMO en
mantelzorg
Op donderdag 10 september van 14.00
– 15.00u is er voor mantelzorgers weer
een informatieve bijeenkomst in cultureel
centrum
de
Mallemolen,
Kloosterstraat 11, 6562 AT in
Groesbeek. Vanaf 13.30 is er inloop
met koffie.
Deze keer zullen twee medewerkers
van het sociaal team van de gemeente
Berg en Dal (WMO en Jeugd ) komen
vertellen wat de WMO is en kan betekenen voor u als mantelzorger. Aan de
orde komen vragen als: Wat houdt de
WMO in? Wat doet het sociaal team ?
Hoe betrekt sociaal team de mantelzorger bij zorgvragen? Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?
Mantelzorg Berg en Dal zal in het kort
ook toelichten wat zij kunnen betekenen in relatie tot het sociaal team.
Bij deze activiteit zijn de RIVM maatregelen van kracht. Deelnemers zitten
op 1,5m afstand van elkaar (tenzij u uit
één huishouden komt) en indien u
klachten heeft meldt u zich af.
In verband met een maximum aantal
deelnemers is aanmelden vooraf nodig,
bij voorkeur per mail.
Dat kan tot 9 september bij mantelzorg
Berg en Dal: info@mantelzorgbergendal.nl
Telefonisch mag ook: (085) 040 60 66

1 september 2020

kunt parkeren op eigen terrein van de
Hoge Hof. Om 11.00 uur is er koffie en
thee met iets lekkers. Daarna volgt een
rondleiding door het bedrijf, dat gelegen is in een prachtige omgeving. Om
12.30 is er een smakelijke lunch in de
skybox van de Hoge Hof. Het gehele
programma verloopt uiteraard volgens
de RIVM-richtlijnen; aan de veiligheid
van de deelnemers wordt echt maximale aandacht gegeven. Om die reden is
het ook nodig dat u zich aanmeldt.
Aanmelden kan tot en met dinsdag 15
september 12.00 uur , bij voorkeur per
mail bij mantelzorg Berg en Dal:
info@mantelzorgbergendal.nl Per telefoon mag ook: (085) 040 60 66
U kunt dan ook aangeven of u misschien de voorkeur geeft aan een vegetarische lunch en of het voor u fysiek
mogelijk is om via de buitentrap de
Skybox (waar de lunch wordt geserveerd) te bereiken. Voor wie dat niet
mogelijk is wordt de lunch op een
andere plaats geserveerd. Volgens de
Corona-richtlijnen kunnen maximaal
20 mantelzorgers deelnemen. Meldt u
dus tijdig aan!
Mantelzorgtafels
Voor de vaste bezoekers zijn de mantelzorgtafels in Groesbeek en in Millingen
ook weer gestart. Mantelzorgers kunnen hier hun verhaal kwijt en hun situatie bespreken. Er is beperkt plaats in
verband met de maximale aantallen die
gehanteerd worden in verband met de
RIVM maatregelen.
Mocht u hieraan willen deelnemen, dan
kunt daarnaar informeren bij Hanneke
Klievink, mantelzorg Berg en Dal. 0613198559
Er zijn voor mantelzorgers geen kosten
verbonden aan de activiteiten.
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Hersenstichting
zoekt collectanten
Van 1 tot en met 6 februari 2021 wordt
de 25e collecteweek van de
Hersenstichting gehouden. Voor deze
collecte zijn we op zoek naar vrijwilligers. Collectanten zijn van harte welkom. Hoe meer collectanten er langs de
deuren gaan, hoe meer opbrengst.
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn
helaas hard op weg de grootste ziekte
van Nederland te worden. Dit moet
stoppen. Want een hersenaandoening
zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat
raakt het ons allemaal. Daarom zet de
Hersenstichting alles op alles voor
gezonde hersenen voor iedereen. De
opbrengst van de collecte wordt
gebruikt voor onderzoek, voorlichting
en verbetering van de zorg.
Helpt u ons mee door ook een ommetje
te lopen met een collectebus? Een uurtje of twee collecteren in eigen buurtje,
is een kleine moeite met een groot
effect. U helpt uw medemens ermee.
Aanmelden kan telefonisch op werkdagen via het hoofdkantoor van de
Hersenstichting in Den Haag, 070-360
4816
of
via
www.hersenstichting.nl/collecte

Ans Lukkassen-de Haas neemt
afscheid van Kalorama
Op vrijdag 28 augustus nam Ans
Lukkassen-de Haas uit Ooij afscheid
van haar werk bij Kalorama. Ze gaat
met pensioen na 33 jaar met plezier te
hebben gewerkt bij Kalorama/’t Hofke.
Dit gebeurde met een afscheidsreceptie
in de foyer van dorpshuis de Sprong te
Ooij. Pauline Willems gaf aldaar een
toespraak en bood namens de directie
van Kalorama een bos bloemen aan.

ga’s uit Beek en Berg en Dal is er een
mooi feest van gemaakt. Ook kreeg
Ans Lukkassen een herinneringsboek,
gemaakt door de medewerkers en de
gasten van de Polderkamer.
En maandag 31 augustus nam Ans ook
afscheid in Beek.
“We wensen Ans een mooie pensioentijd en bedanken haar voor haar betrokken en opgewekte inzet voor de gasten
van de inloop- en ontmoeting.”
Ans wordt opgevolgd in Ooij door
Ester Greve. Zij is al begeleidster in
Berg en Dal en we hebben er alle vertrouwen in dat ze zich zal gaan thuisvoelen in Ooij.

Ook hebben de gasten van de
“Polderkamer”, de inloop-en ontmoetingsruimte in Ooij, toch afscheid kunnen nemen van begeleidster Ans
Lukkassen. “Omdat we al steeds de
corona-regels in acht nemen, hebben
we het aangedurfd haar
een mooie start kunnen
geven bij haar pensioen.”
Ans heeft 31 jaar
gewerkt als begeleidster
bij ouderen. Begonnen
bij “t Höfke” in Beek bij
de dagopvang, later
werd dit Kalorama. Toen
in de dorpen de inloopen ontmoeting van start
ging, werd Ans de begeleidster in Ooij en
gedeeltelijk ook in Beek.
Ze wilde graag afscheid
nemen met de gasten in
Ooij. Samen met woensdag- en vrijdagvrijwilli- Ans Lukkassen met haar opvolgster bij de Polderkamer
in Ooij, Ester Greven
Foto: Henk Baron
gers en haar inloopcolle-

Informatiemiddag voor
mensen met
niet-aangeboren
hersenletsel
Op maandag 7 september heeft Pluryn
in het NAH-centrum in Nijmegen een
informatiebijeenkomst over Hersenz,
een behandelprogramma voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase.
NAH kan ontstaan als gevolg van een
beroerte, hersentumor of een ernstig
ongeluk. Het heeft grote impact op het
leven van de getroffene en de omgeving. Het behandelprogramma - dat
Pluryn aanbiedt in Nijmegen en in Tiel
- bestaat uit een combinatie van individuele en groepsbehandeling. Hierbij is
ook aandacht voor de mantelzorger en
andere betrokkenen. Kijk voor meer
informatie op www.pluryn.nl/hersenz.
De informatiebijeenkomst vindt plaats
op maandagmiddag 7 september van
16.00 tot 17.30 uur in het NAH-centrum in Wijkcentrum de Klokketoren,
Slotemaker de Bruïneweg 272 in
Nijmegen. Mensen met NAH, hun
familieleden en andere belangstellenden die meer willen weten over behandelmogelijkheden in Nijmegen zijn van
harte welkom. Aanmelden is in verband
met maatregelen tegen verspreiding
van het coronavirus verplicht en kan
via hersenz@pluryn.nl.
I. www.pluryn.nl/hersenz
I. www.hersenz.nl
T. 088 – 779 5000

Nieuwe cursus EHBO - Reanimatie / AED
MILLINGEN. Iets voor u..? Als er iets mis gaat…weet u,
wat u moet doen..?
Vindt u het belangrijk dat, als u iets overkomt, u goed geholpen wordt? Ongelukken gebeuren dagelijks, op het werk, in
het verkeer maar ook in en rond het huis. Tijdens het werk
voelt een collega zich niet goed…is het een beroerte, zijn
hart? Kunt u wat doen? Weet u, wat u moet doen, als iemand
iets overkomt zoals snijwond, verbrandingen, hartfalen, botbreuk, verslikking etc.? Zorg, dat u voorbereid bent.
Nieuwe cursus EHBO incl. Reanimatie / AED
De EHBO - vereniging Millingen / Kekerdom start in september of oktober 2020 met een nieuwe basiscursus EHBO
inclusief Reanimatie / AED, EHAK (Eerste Hulp aan
Kinderen) en het nieuwe onderwerp: “stop de bloeding, red
een leven” met daarin het gebruik van een knevel. Deze nieuwe basisopleiding EHBO duurt 11 cursusavonden van 19.30
uur tot 21.30 uur en wordt wekelijks gehouden in de kantine
van het clubhuis van SC Millingen / ODIO op Sportpark De
Hove aan de Hoefseweg 21 in Millingen aan de Rijn. Indien
nodig volgt er een 12e cursusavond. De cursusavonden gaan
in overleg.
De kosten van deze basisopleiding EHBO zijn € 185 (all-in
prijs). Inclusief lesmateriaal, verbandmiddelen, instructieboekje, examen, diploma en pasje.
Deze EHBO-basiscursus wordt in december 2020 afgesloten
met een officieel examen volgens het Oranje Kruis en officieel EHBO-diploma. Er zijn ziektekostenverzekeraars en
ook werkgevers, die een EHBO-opleiding geheel of gedeel-

telijk vergoeden.
Informeer hiernaar, zeker de moeite waard.
U kunt zich voor deze nieuwe basiscursus EHBO aanmelden
op onze site:
www.ehbomillingenkekerdom.nl onder cursusaanbod.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
secretaris Jolanda Vergeer secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl of telefonisch 06 - 54252398.
Iedereen is welkom, ook buiten Millingen.
Geef u snel op, want het aantal beschikbare plaatsen is
beperkt..!
Bestuur EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn /
Kekerdom
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Nieuws uit Nijmegen
Deuren open naar een groen schoolplein!
Op maandag 31 augustus opende
Wethouder onderwijs, welzijn en zorg,
Grete Visser het nieuwe groene schoolplein van Montessorischool NijmegenOost. Ruim 2200 tegels maakten plaats
voor groen! Door de aanleg van een
groen schoolplein hebben de leerlingen
meer mogelijkheden om ervaringen op
te doen in de natuur. Ook worden ze
door het natuurlijke terrein uitgedaagd
tot een andere manier van spelen. Wat
de aanpak van deze school bijzonder
maakt, is dat alle kleuterlokalen een
buitendeur hebben gekregen. Hierdoor
kunnen de kleuters gemakkelijk óp het
groene schoolplein, in de frisse buitenlucht, les krijgen.
Groene boost
Na een lange aanloop is het schoolplein
een heel stuk groener geworden. De

subsidie van de provincie Gelderland
en de ondersteuning vanuit de gemeente Nijmegen, de Bastei en Operatie
Steenbreek, heeft een boost gegeven
om het schoolplein sneller groener te
krijgen. Er waren al plannen en financiën en ook initiatieven van ouders en
kinderen, maar dat alleen was niet
genoeg voor een sterke impuls.
Trots
De medewerkers van de school zijn
ontzettend blij en trots dat ze nu een
mooi groen schoolplein kunnen openen. Siward van der Velden van
‘Natuurlijk van der Velden’ heeft
samen met leerkrachten, leerlingen en
de directeur Ilse Buijtels het ontwerp
gemaakt. Het oorspronkelijke idee was
om alleen het kleuterplein te vergroenen, maar er is óók al een mooi begin

Regenboog-activiteitenmarkt
Zondag 6 september organiseert COC
Regio Nijmegen een Regenboog-activiteitenmarkt. COC Regio Nijmegen
wil via de Regenboogactiviteitenmarkt
zichtbaar maken wat er zoal te doen is
in Nijmegen en omgeving voor mensen
uit
de
Regenbooggemeenschap
(LHBTI). We kiezen er voor de markt
in het centrum en in het openbaar te
laten plaatsvinden om zo ook bezoekers die niet direct tot de gemeenschap
behoren, of daar niet mee bekend zijn,
kennis te laten maken met Nijmegen

als bruisende Regenboogstad.
Regenboogorganisaties, groepen en
verenigingen wordt een marktkraam
aangeboden, waarin/op zij zich kunnen
presenteren.
De markt vindt plaats op de Grote
Markt en in het St. Stevenshofje en
maakt zo een verbinding met de foto
expositie Adult Alternative, georganiseerd door Pride Photo Nijmegen, die
vanaf 4 september te zien is in de St
Stevenskerk.

Ontprikkeluurtje
Mis jij ook Tools om om te gaan met
stress? Heb je last van angst en spanning?
In onze gezondheidszorg krijg je geen
Tools. Ik bied jou tools aan die ik heb
geleerd in: Qigong, Healing Tao, Jin
Shin Jyutsu.
Daarnaast ‘dropping the story’; een
manier om je emoties te verwerken
Alles kan je thuis weer toepassen, een

heel leerzaam uurtje dus!
Aanmelden:
voorbijdebeperking@gmail.com
Datum: Zondag 13 september
Tijd: 14.15u - 15.45u
De Kleine Wiel, Karl Marxstraat 101,
6663 LA Nijmegen (Lent)
(Kosten: donatie voor de Kleine Wiel)

Bewust Nijmegen: platform voor
bewust en gezond leven
NIJMEGEN. Op zondag 27 september
houdt Bewust Nijmegen een open dag,
speciaal voor mensen uit Nijmegen en
omgeving die geïnteresseerd zijn in
bewust en gezond leven. Professionals
en organisaties die werkzaam zijn op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en gezondheid laten hier zien wie ze zijn en wat
ze doen! De open dag vindt plaats bij
Cordium, centrum voor groei en ontwikkeling, in Nijmegen.
Het programma
Tijden de open dag zullen de leden van
Bewust Nijmegen zich presenteren met
hun diensten, activiteiten en producten.
Er is een programma van workshops en
lezingen waar je aan kunt deelnemen.
Je kunt komen genieten van een workshop dans, yoga, meditatie, een lezing
over voedingsleer en nog veel meer. Er
worden ook individuele behandelingen,
zoals massage en acupunctuur, aangeboden. Tussendoor kan je gezellig iets
eten en drinken in de foyer. Kortom, het
wordt een dag van genieten en kennismaken in een prettige en bewuste
sfeer. Het volledige programma van de

open dag is terug te vinden op bewustnijmegen.nl. Ivm met de organisatie
worden bezoekers gevraagd om zich
van te voren online aan te melden en
aan te geven wat de voorkeur van het
programma is.
Praktische informatie
Datum en tijd: Zondag 27 september 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Cordium - De Ruyterstraat 65,
6512 GB Nijmegen
Entree: 7,50 pp - inclusief deelname
aan 3 activiteiten (workshop en/of
lezing)
Kaartverkoop: via bewustnijmegen.nl
Over Bewust Nijmegen
Bewust Nijmegen is een online platform met een gevarieerd aanbod van
yogalessen, coaching, gezonde voeding, duurzame producten etc. De professionals van Bewust Nijmegen zijn
werkzaam op het gebied van:
• Persoonlijke ontwikkeling
• Complementaire gezondheidszorg
en welzijn
• Pure, eerlijke voeding en producten
• Duurzaamheid

gemaakt met het grote plein voor de
hogere groepen. Er zijn nog volop aanvullende ideeën voor de beide pleinen.
Die probeert de school stapsgewijs te
realiseren. Het is goed om nog iets te
wensen over te hebben!
12 groene schoolpleinen!
Mede door de subsidie van de
Provincie Gelderland gaan steeds meer
scholen in Nijmegen aan de slag met
een groen schoolplein. De stad is
inmiddels 12 groene schoolpleinen rijker! En er zijn ook nieuwe schoolpleinen op komst. Een groen plein kent
vele voordelen. Bij zware regenbuien
zakt het regenwater gemakkelijk in de
grond en komen schoolpleinen niet
blank te staan. Met de stijgende temperaturen in de zomer biedt een groen
schoolplein koelte en kan er toch lekker
buiten worden gespeeld. Bovendien is
groen gezond en biedt een groen
schoolplein meer creatieve uitdagingen
voor de leerlingen. Een groene revolutie is gaande onder het motto van
Operatie Steenbreek: ‘Stenen eruit,
GROEN erin!’. De afdeling Natuur- en
Milieueducatie (NME), van De Bastei
ondersteunt scholen in het proces naar
een groen schoolplein.

‘Kanker binnen
je relatie’
Themabijeenkomst op woensdag 16
september, 19.30 uur | Wijkcentrum
Noorderlicht, Roerdompstraat 76,
6601 DL Wijchen
De zesde editie van het Marikencafé
Wijchen heeft als thema ‘Relaties in tijden van kanker’. Als u of uw partner
kanker heeft, kan dat de verhouding
tussen elkaar beïnvloeden. Dat is
begrijpelijk, want kanker brengt vaak
ingrijpende veranderingen met zich
mee. De ziekte kan je dichter bij elkaar
brengen, maar kan de relatie ook onder
druk zetten.
Misschien heeft u het gevoel de grip op
het leven kwijt te raken. Al deze gevoelens komen aan bod op de bijeenkomst
die zal worden (be)geleid door Frits
Jansen, oud-huisarts en vrijwilliger in
het Marikenhuis, inloophuis voor iedereen geraakt door kanker. Er is veel
gelegenheid tot het stellen van vragen
en met elkaar in gesprek te gaan.
U bent welkom vanaf 19.00 uur, het
programma start om 19.30 uur met een
korte inleiding op de avond door Frits
Jansen.
Aanmelden: Graag aanmelden via een
mail aan Anton de Boer, ‘Meer
Voormekaar.’ Ook voor meer informatie of problemen met vervoer mailt u
naar: a.deboer@meervoormekaar.nl
Het Marikencafé is een initiatief van
Meer Voormekaar Wijchen-Druten en
het Nijmeegse Marikenhuis, een
inloophuis voor iedereen die is geraakt
door kanker.

Bestuurslid
gezocht!
Tesselschade Arbeid Adelt , de oudste
vrouwenvereniging van Nederland,
steunt jonge vrouwen financieel bij hun
studie en zorgt daarnaast voor het
behoud van ons cultureel erfgoed textiele technieken.
Zie ook:
www.tesselschade-arbeidadelt.nl
De afdeling Nijmegen zoekt voor haar
bevlogen en gezellige bestuur een
enthousiast bestuurslid met affiniteit
in pr en social media . We willen namelijk graag meer mensen kennis laten
maken met onze vereniging, en bovenal met ons studiefonds.
Naast inzet bij onze jaarlijkse verkoop
van duurzame en handgemaakte producten vragen we deelname aan vergaderingen , zo’n 3 keer per jaar.
Meer weten? Weet je iemand? stuur een
mailtje naar:
nijmegen@tesselschade-arbeidadelt.nl
Mocht je iemand zijn die zeer bedreven
is in breien, haken, borduren en/of
naaien, ook dan kun je contact met ons
opnemen.

Vrijwilligerscentrale Nijmegen
en Sterker sociaal werk hebben
intentie tot fuseren
Volgens de intentie gaan de
Vrijwilligerscentrale en Sterker
samen verder vanaf 1 januari 2021.
Naar het definitief fusiebesluit wordt
de komende maanden toegewerkt.
Wat doet de vrijwilligerscentrale?
De Vrijwilligerscentrale Nijmegen
ondersteunt en versterkt al sinds 1980
het vrijwilligerswerk in Nijmegen. Via
het Bemiddelingscentrum en de
Vrijwilligersacademie biedt zij informatie, advies, bemiddeling en workshops voor zowel vrijwilligers als vrijwilligers coördinatoren van, sector
breed, 875 organisaties. De inzet van
vrijwilligers in de (informele) zorg
krijgt daarbij specifieke aandacht. Er is
een relatie met ruim 11.000 vrijwilligers die staan ingeschreven. Bij de
gemiddeld 4.500 bemiddelingen per
jaar is extra inzet voor o.a. mensen met
een achtergrond in psychiatrie e/o verslavingszorg, jongeren (Maatschappelijke Diensttijd), asielzoekers, werkzoekenden (opstap naar werk) en de
werving van maatjes voor een 20-tal
maatjesprojecten.
Wat doet sterker sociaal werk?
Sterker sociaal werk is in 2017 ontstaan
uit een fusie tussen NIM Maat-schappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Sterker biedt welzijnsactiviteiten, hulp en ondersteuning aan mensen
van nul tot honderd-plus en is er voor
mensen in de gemeenten Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en voor Buurtbemiddeling ook in Lingewaard en
Overbetuwe. Sterker is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van
de Sociale Wijkteams in Nijmegen,
VraagWijzer in West Maas en Waal en
Wegwijzer024 en Langer Thuis in
Nijmegen. Daarnaast heeft Sterker een
groot aantal vrijwilligersprojecten en
welzijnsdiensten, variërend van Automaatje i.s.m. de ANWB, Buurtbemiddeling, Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL), het Omgangshuis,
vele maatjesprojecten en ondersteunende diensten voor ouderen.
Waarom deze fusie?
Aan Sterker zijn ruim 600 vrijwilligers
verbonden. Sterker werkt daarom al
langere
tijd
samen
met
de
Vrijwilligerscentrale en deze samenwerking is de laatste tijd alleen maar
intensiever geworden. Sterker is goed
in het verbinden van vrijwilligers en
informele zorg met hulpverlening, ter-

wijl de Vrijwilligerscentrale goed is in
het matchen van vraag en aanbod tussen vrijwilligers en vrijwilligerswerk
en ondersteuning via scholing en begeleiding. Hiermee zijn beide organisaties complementair aan elkaar en kunnen vrijwilligers nog beter gematcht en
ondersteund worden. De Vrijwilligerscentrale krijgt door deze fusie meer
ondersteuning in haar bedrijfsvoering
en meer slagkracht, zodat de focus volledig op het matchen en ondersteunen
van vrijwilligers kan liggen.
Wat gaat er veranderen?
Aan de dienstverlening van de
Vrijwilligerscentrale gaat niets veranderen, maar wordt de continuïteit beter
gewaarborgd. Daarvoor vallen de
medewerkers van de Vrijwilligerscentrale vanaf 1 januari 2021 onder dezelfde bestuurder, die van Sterker, maar de
organisatie behoudt haar eigen herkenbare identiteit. Dit om de belangrijke
positie van vrijwilligerswerk binnen
Sterker te benadrukken en voor de herkenbaarheid richting vrijwilligers en
organisaties in Nijmegen die veel te
maken hebben met de Vrijwilligerscentrale.

Onthulling van
de installatie
Uit Treden
Op zondag 6 september is de onthulling
van de installatie Uit Treden. Dit is
onderdeel van de jubileumexpositie van
Groep85 Beeldhouwcollectief in de
theetuin van de Hortus, ter gelegenheid
van hun 35-jarig bestaan.
De installatie bestaat uit achttien, in een
ovaal opgestelde beelden, gemaakt van
de hardstenen altaartreden uit de voormalige kapel van het Berchmanianum.
Gelegen aan de Houtlaan 4 te
Nijmegen, nu eigendom van de
Radboud Universiteit en in gebruik als
academiegebouw. Zie de bijgevoegde
foto’s in de bijlagenom een beeld te
krijgen over de diversiteit van het werk.
Prof. Dr. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit,
zal de installatie onthullen in besloten
kring. De installatie Uit Treden en
ook de overige beelden blijven nog
staan tot 15 oktober 2020.
www.hortus–nijmegen.nl
Meer informatie over Groep85
Beeldhouwcollectief kun je vinden
op: www.groep85.nl

WEESgoed depot moet leeg
50 Kunstwerken van Theo Elfrink en Theo
van der Horst met 25% korting
Stichting WEESgoed stopt met haar
depot in de Bisschop Hamerstraat 16,
waar WEESgoed werken van overleden
kunstenaars tentoonstelt en verkoopt.
WEESgoed gaat voortaan digitaal door
via www.stichtingweesgoed.nl, met
daarin opgenomen de webwinkel. Ook
digitaal gaat WEESgoed onverminderd
enthousiast en met dezelfde bedoelingen verder: opkomen voor de belangen
van overleden Gelderse kunstenaars.
Via de website kan WEESgoed meer
kunstenaars laten zien, ook grotere
werken als beeldhouwwerken opnemen
en beter inspelen op actuele situaties.
Door het opheffen van het depot heeft
WEESgoed niet meer de kosten van het
huren van de ruimte en kan de stichting
meer tijd besteden aan de webwinkel.
Om dat te bereiken gaan we onze
opslagruimte leegmaken. De nog aanwezige kunstwerpen verkopen. Dat
doen we in het weekend van 19 en 20
september tegen zeer aantrekkelijke
prijzen.
Voor vrienden van WEESgoed hebben
we zaterdag 19 september exclusief
gereserveerd voor een preview. Zo bieden we 50 kunstwerken van Theo
Elfrink en Theo van der Horst aan met
25% korting.

Jij als vriend van WEESgoed krijgt de
kans om de aanwezige kunstwerken als
eerste tegen aantrekkelijke prijzen te
kopen. Liefhebbers kunnen zich daarvoor opgeven door een mailtje te sturen
naar onze depotbeheerder hans@stichtingweesgoed.nl
WEESgoed op weg naar een nieuwe
toekomst
Tot zaterdag 19 september tussen 13.00
- 17.00 uur in ons depot (onder de
Praxis City) in de Bisschop
Hamerstraat 16 om als eerste je kunstwerk te kopen (kun je niet op zaterdag,
kom dan op zondag 20 september). De
grotere werken worden in overleg door
ons bij je thuis bezorgd.
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Nieuws uit Nijmegen
Foto-expositie A Bridge Too Far
Een uniek kijkje achter de schermen
De iconische film A Bridge Too Far
staat in het middelpunt van de nieuwe
krachtige expositie in het Infocentrum
WO2 Nijmegen. De film heeft door de
jaren heen menigeen gefascineerd en is
door miljoenen mensen bekeken. Velen
kennen de beelden die op het witte
doek getoond werden, maar hoe ging
het er achter de schermen aan toe?
Van 2 september tot en met 1 november
2020 zijn in het Infocentrum WO2
Nijmegen ‘behind-the-scenes’ foto’s te
zien van de filmset van A Bridge Too
Far. De foto’s zijn genomen door
Reineke Kramer, de productie-assistente van destijds, en figuranten die meespeelden: Cees Lange en Ton van
Roozendaal. Originele beelden die niet
alleen een andere kant van de beroemde film laten zien, maar ook een boeiend tijdsbeeld geven van de jaren ’70.
De expositie omvat een digitale presen-

tatie van een grote collectie foto’s.
Enkele beelden zijn ook uitvergroot in
de ruimte te zien en er wordt een selectie getoond van een aantal iconische
objecten uit de film. De toegang is gratis, net als de toegang voor het
Infocentrum
WO2
Nijmegen.
Reserveren is niet nodig, maar houdt u
er rekening mee dat er maar een
beperkt aantal mensen tegelijkertijd in
het Infocentrum WO2 Nijmegen aanwezig kunnen zijn.

Kwatta doet weer waar het goed in
is: grenzeloos jeugdtheater maken

NIJMEGEN. Kwatta’s Badhuistheater
ging voor de zomer al even ‘coronaproof’ open, maar nu kan het ook voor
het brede publiek. Op 4, 5 en 6 september gaat de geprezen voorstelling
Perenbomen bloeien wit (8+) opnieuw
in première, vijf jaar na de eerste tournee. De recensies puilden toen uit van
de superlatieven.
Perenbomen bloeien wit is gebaseerd
op het gelijknamige boek van Gerbrand

Bakker, die zelf ook aanwezig
zal zijn op de laatste dag van
het premiereweekend. In oktober komt Perenbomen nog
eens terug naar Het Badhuis
en naast heel wat schoolvoorstellingen in de eigen regio
staan onder meer Haarlem,
Den Haag en Utrecht dit
najaar op het programma.
Met dit premiereweekend gaat
het nieuwe Kwatta-seizoen
écht van start. Eind december
volgt nog de laatste voorstelling uit de
Familie van Nielie-reeks, maar Kwatta
vindt zichzelf ook opnieuw uit met een
luistertheater-project. Daarover binnenkort meer!
Dit najaar speelt Kwatta o.m.
Perenbomen bloeien wit (8+) en De
Familie van Nielie ALLEEN THUIS
(6+), zowel in Het Badhuis als in landelijke theaters - www.kwatta.info

Waalbrug weer open
Op maandag 17 augustus zijn de werkzaamheden rondom de Waalbrug eindelijk
zover afgerond dat voor het eerst verkeer op het nieuwe asfalt kon rijden. Er zijn
nu twee rijstroken voor verkeer dat de stad uit- en één rijstrook voor verkeer dat
de stad ingaat beschikbaar.
Foto: Henk Baron

Aanleg Walk
the Line
25 augustus is gestart met de aanleg
van een 8 kilometer lange groene lijn
door de Nijmeegse binnenstad voor
‘Walk the Line’. De lijn vormt een
belevingsroute langs culturele hotspots, kunstwerken, historische en
iconische bouwwerken met bijzondere uitzichten en plekken. Er komen
nog informatieborden bij en 10 beelden. De lijn is bedoel voor de bezoeker of Nijmegenaar die zonder routeboekje door de stad wil lopen en deze
wil (her)ontdekken. Er waren zo’n 3
dagen nodig om de lijn af te maken.

Op zondag 13 september is het vliegtuigmuseum R'Evolutie weer open.
Een uniek museum met de grootste en
meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen in Nederland en is boeiend
voor jong en oud. Maak een ontdekkingstocht door het museum en laat u
verbazen over wat er mogelijk was, is
en leek.
Van de Kitty Hawk waarmee de
gebroeders Wright in 1903 het tijdperk
van de luchtvaart inluidden tot de
meest moderne Stealth-straaljager. Van
beroemde vliegtuigen uit de
2e Wereldoorlog, zoals Spitfire,
Mustang, Messerschmitt en Dakota; tot
voorbeelden van onbekende maar
ingenieuze ontwerpen.
Ook de luchtlandingen van Market
Garden zijn in het museum te beleven!

Museum R'Evolutie is gevestigd aan de
Griegstraat in Nijmegen, (dit is aan de
achterzijde van de
AH aan de
Daalseweg) en is geopend op elke
tweede zondag van de maand van 11.00
tot 16.00 uur.
Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bellen: 024-3600036.

De klanten van de COOP in Nijmegen
zijn het Marikenhuis goedgezind. Na
de fantastische statiegeldactie van
COOP Walraven (Molukkenstraat) en
COOP Wieleman (Steenbokstraat) eind
vorig jaar was het nu de beurt aan de
COOP-vestiging in de Tooropstraat die
het Marikenhuis verraste met de
opbrengst van een statiegeldactie. Bij
deze COOP kon men gedurende een
paar maanden statiegeld doneren aan
het Marikenhuis. COOP Nederland
verdubbelde daarbij de inzet! Op 19

augustus, de dag dat Nederland opstaat
voor kanker, kregen de leden van de
sponsorcommissie van het Marikenhuis
een cheque ter waarde van € 1293,70
uit handen van COOP supermarktmanager Roeland Peters.
Het Marikenhuis is een regionaal
inloophuis en ontmoetingscentrum
voor iedereen die is geraakt door kanker. Het ligt aan de Slotemaker de
Bruïnweg 163 in Nijmegen.
www.marikenhuis.nl

Wethouder citymarketing, binnenstad
en toerisme Monique Esselbrugge: ‘Er
is van alles te zien in onze stad en de
lijn leidt je langs allerlei bijzondere
plekken en kan op elk moment door
jong en oud gelopen worden. Met een
lijn combineer je cultuur, natuur en historie en ontdek je Old City Young Vibe
echt.‘
De route
De route is gemaakt door ervaren routemakers. ‘De lijn leidt langs bekende
en onbekende, verborgen, plekken in de
stad en wordt nog aangevuld met informatieborden en 10 kunstwerken van
Niels van Bunningen’ volgens Noël
Vergunst, wethouder cultuur en cultuurhistorie. ‘Het eerste beeld aan de
Piersonstraat over de Piersonrellen
wordt op 12 september geplaatst.’ De
andere beelden volgen in de loop van
dit en volgend jaar. Ook komen er in de
loop van het jaar nog tekeningen van de
Big Draw langs de route.
De lijn
De lijn is groen, 2,5 cm breed en 8 kilometer lang en is geïnspireerd op de
groene lijn die in het Franse Nantes
langs kunstwerken en bijzondere architectuur voert. De lijn van milieuvriendelijke verf wordt aangebracht met een
lijntrekkarretje en kan slijten en weer
bijgewerkt worden als nodig. Zo kan de
lijn eventueel ook uitgebreid of aangepast worden als dat wenselijk is.

Nominatie
Compassiepluim
2020
In 2017 reikte burgemeester Bruls
namens Nijmegen Stad van Compassie
de eerste Compassiepluim uit aan Yvon
ten Brummelhuis van het Marikenhuis
met een eervolle vermelding voor de
Kleurfabriek. In 2018 ging de
Compassiepluim naar Woon- en
Werkgemeenschap Babylon en in 2019
naar Straatmensen voor Straatmensen.
Ook dit jaar zal burgemeester Bruls
deze prijs uitreiken en wel tijdens de
opening van de Vredesweek op 20 september 2020.
Evenals vorige jaren zal de pluim uitgereikt worden aan een persoon, een
organisatie of voor een activiteit. De
prijs is bestemd voor iemand die (of
iets dat) ‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’.

R’Evolutie
Vliegtuigmuseum in Nijmegen

Bijna € 1300,- voor Marikenhuis
dankzij klanten COOP

We nodigen alle Nijmegenaren uit: wie
wilt
u
nomineren
voor
de
Compassiepluim 2020?
Stuur vóór 11 september de naam van
degene of de activiteit die u nomineert
(met contactgegevens) en uw motivatie
voor uw nominatie naar post@nijmegenstadvancompassie.nl met als onderwerp “compassiepluim 2020”.
Nijmegen stad van Compassie is een
initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen
aan dat gezamenlijk doel trachten te
werken door:
• met elkaar kennis te maken
• ideeën en ervaringen uit te wisselen
• in eigen kring compassie te bevorderen
Inmiddels zijn meer dan 100 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en
individuen aangesloten bij Nijmegen,
stad van Compassie.
www.nijmegenstadvancompassie.nl

Op de foto COOP-manager Roeland Peters (midden) en leden/vrijwilligers van
de sponsorcomissie Marikenhuis

Hoe vet is dát: een speelkleed van
jouw favoriete stad Nijmegen

Een speelkleed voor de echte
Nijmegenaar! Haal jouw prachtige stad
Nijmegen naar je woonkamer of tuin.
Het idee is ontstaan bij de twee neven
Dick van Creij (29 jaar) en Bas van
Creij (27 jaar). Zij vonden dat het tijd
werd dat het welbekende speelkleed,
een nieuwe en modern ontwerp kreeg.
En hoe tof is het om jouw eigen stad op
het speelkleed te zien en te racen langs
het Goffert Stadion en de Grote Kerk
met jouw speelgoedautootjes. Zo leert
jouw kind de mooiste stad van
Nederland al spelenderwijs kennen.
Het speelkleed is 1,80 bij 1,30 meter

groot waar de meest herkenbare iconen van
Nijmegen op terug te
zien.
De twee jonge ondernemers hebben zelf besloten wat er op het speelkleed terug moest komen
van de stad. Bas van
Creij reageert “Alle twee
kennen wij Nijmegen op
ons duimpje en dat is
terug te zien op het
speelkleed. Ook al was
het moeilijk kiezen
welke iconen een plekje
verdiende op het speelkleed.” Dick van
Creij vult vervolgens aan “Al het moois
wat Nijmegen te bieden heeft is natuurlijk te veel om op één speelkleed te verwerken, maar wij denken er geslaagd in
te zijn!”
Vanaf vandaag zijn de speelkleden te
bestellen, leuk voor de kleine
Nijmegenaar en met vooruitzicht op de
feestdagen een ideaal cadeau. Tevens is
het Speelkleed ook verkrijgbaar in verschillende andere steden, elk met ongeveer 10 á 15 iconen per speelkleed. De
speelkleden zijn te bestellen op:
www.jouwspeelkleed.nl

Zomerse “achtertuin” op het
gras van de Waalkade
Zaterdagmiddag 22 augustus konden
bezoekers van de Waalkade op het
grasveld poedelen in kinderbadjes, terwijl ze ook nog voorzien werden van
een gratis drankje en andere versnaperingen. De gezamenlijke horeca-ondernemers van de Waalkade trakteerden de

eerste tien groepjes bezoekers op een
bucket vol met drankjes, versnaperingen en tegoedbonnen en dat kon vanaf
12.00 uur. En die waren er dan ook precies vanaf 12.00 uur. De gasten mochten de hele middag blijven zitten, maar
niet iedereen bleef. Foto: Henk Baron
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Kleve, Briener Straße 43

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

(Tegenover De Trinkgut inrit)

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles
De absolute prijsknaller

Wij doen alles voor uw auto

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Lampen • Verlichting • LED en restanten

024-6633100

47533 Kleve Briener Straße 43

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

www.frankbv.nl

XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64

www.lampen-udo.de

Inh. Udo Jedwill

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

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

De Treffers – HHC Hardenberg
Zaterdag 5 september - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

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

www.argosretail.de

VOLOP VOORDEEL VOOR IN HUIS
Doucheset Jamaica Fresh

6kW vermogen, aansluiting boven
ca. 15 cm Ø. Voldoet aan hedendaagse veiligheidsnormen. Rendement 75 %, volume ruimte 116 m³.
Met thee- en houtvak. Energielabel A op een scala van A++ tot G.
Afm. B x H x D ca. 49 x 92 x 36 cm
(zonder kachelpijp en bodemplaat).

Stortdouche, glijstang,
ca. 102 cm, met anti-kalkfunctie, handdouche, met.
Douche-slang, ca. 150 cm,
verchroomd, aansluitslang, ca. 70 cm, met
wisselaar.
45620040

or
Ideaalwviongen
verbou

239,-

249,-

199,-

1. Jamaica Fresh.

39,9999

Stortdouche ca. Ø 20 cm.
Van € 39,99 voor € 29,99

2. Tokyo.
Stortdouche ca. 20 x 20 cm.
Van € 49,99 voor € 39,99

1

2

stelbare
r
e
v
g
i
d
3-vou nddouche
ha
vanaf

29,99

Sanitairmodule
tairmodule gl
glas
las

45785771

2 toets spoeling, voorzijde en
bovenzijde van veiligheidsglas.
Zijpanelen aluminium. Geïsoleerd tegen condensatie. Incl.
bevestigingsmateriaal. Afm.
Ca. B x H x D 48 x 100 x 11 cm
(zonder toiletset).

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

Villeroy & Boch
O.Novo Wandtoiletset
Wandtoilet, Duroplast WC-bril.

t
-bril meeem
C
W
.
l
c
n
i
e syst
sof t clos
Setprijs

179,-

149,-

w
www.swertz-bauzentrum.de

45468336

zonder spoelrand,
eenvoudig te reinigen

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

462877

Haard Ivona

Beste klanten, denk in verband
met de actuele situatie a.u.b.
aan een mondkapje bij een
bezoek aan onze winkels. Het
dragen hiervan is verplicht.
Dank voor uw begrip!
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Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid
Naast de opmars van de elektrische auto zien we veel plug-in hybride auto’s
op de markt komen. Volvo heeft hiervoor het nevenmerk Polestar, waarover
we al eerder hebben bericht en hopelijk spoedig een testverslag over kunnen
schrijven. Ook de populaire Volvo XC40 zal ooit als elektrische auto komen,
maar zover is het nog niet. Wel hangt de automerken, die binnen de Europese
Unie verkopen, een forse boete boven het hoofd, als de gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuwe auto’s, die het in 2020 verkoopt, boven de 95 gram uitkomt. Die boetes die de EU uitdeelt, kunnen in de miljarden lopen en behalve Toyota en Tesla (die zelfs emissierechten verkoopt), is er geen automerk dat
op schema ligt. Onder de huidige testomstandigheden en regelgeving ligt de
CO2-uitstoot van hybride auto’s ongeveer rond de 50 gram en daardoor is de
plug-in hybride aan een revival bezig.

Ondanks het feit dat dit de kleinste SUV van het merk is, is de XC40 al fors
bemeten.
Volvo heeft de plug-in hybride techniek
(ook wel bekend als PHEV, voor Plugin Hybrid Electric Vehicle) geïntroduceerd met wee verschillende versies
voor de XC40. Het is de kleinste SUV
van Volvo, maar toch een flinke bak.
De Volvo XC40 plug-in hybrid is verkrijgbaar als T4 Recharge en T5
Recharge (voorheen bekend als "Twin
Engine"). De T4 levert 211 pk en de T5
versie levert 262 pk aan de voorwielen.
Voor deze test is gereden met de T5 in
de luxe R-Design uitvoering.
Eerst elektrisch en dan de verbrandingsmotor
Met een volle accu kan de Volvo XC40
T5 Recharge volgens de specificatie 54
km afleggen, maar in de praktijk ligt
dat ergens tussen de 40 en 45 km. Met
name bij het wegrijden verkiest de
Volvo de elektromotor en kan de verbrandingsmotor al rustig op tempera-

tuur komen. Later springt de driecilinder benzinemotor bij en de boordcomputer zal aan de hand van de ingegeven
bestemming in het navigatiesysteem de
beschikbare elektriciteit zo efficiënt
mogelijk over de rit gaan verdelen.
Als de accu leeg is, dan gebruikt de
benzinemotor ongeveer 1 op 12. Het
gemiddelde verbruik volgens de specificatie slaat nergens op, want het totale
brandstofverbruik van een plug-in
hybride hangt niet alleen van de rijstijl
af, maar ook van het aantal momenten
waarop de accu wordt bijgeladen. Bij
woon-werk verkeer is het zelfs mogelijk om volledig elektrisch te rijden.
De accu van de Volvo XC40 kan men
thuis opladen in ongeveer 9 uur. Aan
een publiek laadpunt duurt het, afhankelijk van het type paal, 3 tot 5 uur. Een
snellader langs de snelweg kan men
niet gebruiken, omdat daarvoor de
kostbare elektronica niet aan boord is.

Toyota ProAce City
Toyota gaat meer aandacht besteden aan de levering van bedrijfsauto’s,
waarbij de service vanuit de vele Toyota dealers extra aandacht krijgt.
Belangrijk, omdat de kleine ondernemer afhankelijk is van zijn bedrijfsauto
en hem eigenlijk geen dag kan missen. De ProAce bestelautolijn zal snel, heel
veel volledig elektrische varianten gaan omvatten, maar nu rijden we de snelle stadsbesteller ProAce City met een welbekende dieselmotor uit de PSA stal.
De Toyota ProAce City, die we een
week rijden is een afgeleide van PSA’s
nieuwste kleine bestelauto. Dit model
zien we heel veel op de weg als Citroën
Berlingo, Peugeot Partner en Opel
Combo. Deze bestelauto werd vorig
jaar meteen International ‘Van-of-theYear’. De door ons gereden Toyota
ProAce City is het resultaat van een
overeenkomst van Toyota met PSA om
haar eigen versies van PSA-bestellers
op de markt te mogen brengen.
Luxe besteller
We reden met de Runner-uitvoering
met korte wielbasis. Dit is de duurste
uitvoering. Deze luxe stadsbesteller
heeft onder meer 16 inch lichtmetalen

velgen, mistlampen vóór met bochtverlichting en chromen sierstrips aan de
zijkant. Op de in lakkleur meegespoten
bumpers zitten zowel voor als achter
parkeersensoren. Het is een fijne stadsbesteller want de compacte maten leveren geen probleem in de smalle
Amsterdamse straatjes.
Ook bij achteruitrijden met volle laadbak is het gemakkelijk. Onze testauto
had geen binnenspiegel, maar wel een
videoscherm op de plek waar normaal
de achteruitkijkspiegel zit. Het scherm
maakt deel uit van Smart Active Vision.
Achterop de auto zit een grote cameraunit, die fungeert als camera bij achteruitparkeren, maar ook bij normaal rijden. De camera geeft een goed beeld.

De Toyota ProAce City bestelauto heeft het comfort en de luxe van een gewone
personenauto

Road Test
Volvo XC40 Recharge T5 Plugin Hybrid R-design
Koets: 5-deurs
Prijs: € 50.495,- (vanaf € 43.995)
Gewicht: 1861 kg
Cil.inh.: 1477 cc
Vermogen: 262 pk (gecombineerd)
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Gem. verbr.: 1 : 18,7
Lengte: 442,5 cm
Breedte: 186,3 cm
Kofferruimte: 406 liter
Aanhangergewicht: 1800 kg
De meeste PHEVs kunnen dat overigens niet.
Een elektromotor is mooi complementair met een verbrandingsmotor, omdat
de elektromotor veel koppel heeft en de
verbrandingsmotor het doorzettingsvermogen biedt. Met de Volvo XC40
hebben we regelmatig de accu leeggereden en dan valt het verschil in karakter op. Het is jammer, dat de accu niet
wat meer stroom bij zich houdt om ook
na 50 kilometer wat vaker dat extra
duwtje vanuit de elektromotor te bieden.
Bij het rijden met aanhanger hebben
we veel voordeel van de elektromotor
gehad. Ook met lege accu blijkt er dan
toch nog wat stroom te zijn om met een
zware aanhanger, zoals met onze
paardentrailer, weg te rijden. Het trekgewicht van 1800 kg is het hoogste bin-

De Volvo XC 40 Recharge biedt de
voordelen van een elektrische auto op
de korte afstand met de vrijheid van
een conventionele auto.

Volvo kiest ervoor om de XC40 Recharge zo veel mogelijk het karakter van een
conventionele auto te geven.
nen dit segment. Achter onze testauto
zat een optioneel verkrijgbare elektrisch wegklapbare trekhaak.
Opvallend krachtige driecilinder
De anderhalve liter driecilinder in het
vooronder van de Volvo XC40 levert
maar liefst 180 pk en de elektromotor
zorgt voor een 82 pk extra, wat resulteert in een gezamenlijk vermogen van
262 pk. Het maximale koppel bedraagt
425 Nm, wat de goede trekeigenschappen verklaart.
Die hoge trekkracht maakt de Volvo
XC40 tevens rap, waardoor deze Volvo
in slechts 7,3 seconden vanuit stilstand
naar de 100 km/uur kan sprinten.
Vanwege het Volvo-eigen veiligheidsbeleid is de topsnelheid afgeregeld op
180 km/uur.
Ruime SUV
De oplaadbare 10,7 kWh accu zit in de
middentunnel, waardoor de ruimte
voor passagiers en bagage nauwelijks
heeft hoeven in te boeten. De bagageruimte van de Recharge is weliswaar
iets kleiner, maar heeft met 406 liter
bergruimte nog steeds een gemiddelde
inhoud voor een auto van deze omvang.
Overigens vindt men overal in de auto
slimme opbergruimtes. Zo zit onder
iedere vloermat een veiligheidshesje
en kan men in de deurvakken complete
laptops kwijt.
Voorin zit men uiterst comfortabel en
de bewegingsruimte achterin is eveneens meer dan voldoende. Voorin valt

de hoge zit op, waarbij het zicht op de
grote motorkap de sensatie geeft, dat
men een machtige SUV te rijdt. De
stoelen zijn, zoals gebruikelijk bij
Volvo, van uitmuntende kwaliteit.
De uitrusting is gelijk aan die van iedere andere XC40. Alle luxe, die men
verwacht in deze prijsklasse, is aanwezig en als het om veiligheid gaat, heeft
Volvo een simpele beleid dat alle auto's
zijn voorzien van alle beschikbare veiligheidsvoorzieningen, die Volvo in
huis heeft.
Een centraal, rechtop staand beeldscherm, zoals we vaker bij Volvo zien,
is het centrum om de meeste toegevoegde functies van de auto te bedienen. Er zit naast de gebruikelijke zaken
een navigatiesysteem en een fraai klinkend audiosysteem van Harman
Kardon. De auto is lekker stil binnen
het interieur en zo kan men genieten
van onvervormde muziek tijdens de
lange rit, waar de Volvo goed tot zijn
recht komt, alhoewel de auto natuurlijk
zuiniger is bij korte ritjes en veel bijladen. .
Conclusie
De XC40 Recharge is een eerste voorzichtige stap naar uitstootvrije modellen. Volvo verlaagt de drempel tot elektrisch rijden door nu een plug-in hybride aan te bieden, die de voordelen van
een elektrische auto op de korte afstand
met de vrijheid van een conventionele
auto op de lange afstand combineert.

Road Test
Toyota ProAce City Runner
Koets: 2-deurs bestelauto met achterdeuren
Prijs: € 25.495,- (vanaf netto €
13.395)
Gewicht: 1372 kg
Cil.inh.: 1499 cc
Vermogen: 131 pk
Top: 184 km/uur
Acc.0-100: 10,6 sec.
Gem. verbr.: 1 : 15,0
Lengte: 440,3 cm
Breedte: 184,8 cm
Kofferruimte: 3300 liter
Aanhangergewicht: 1350 kg
Lading kan niet in de weg zitten en
daardoor fijner dan een binnenspiegel.
De Smart Active Vision kan men met
een drukknop ook verbinden met een
dodehoekcamera onder de rechter zijspiegel. Hierdoor kan de bestuurder
fietsers in de dode hoek zien en soms
helpt het ook bij achteruit manoeuvreren. Het knopje zit onder de monitor op
de normale achteruitkijkspiegelplaats
en daarom moet men altijd naar voren
buigen om de dodehoekcamera te activeren. Dit was handiger op he stuur of
met een knopje aan een van de satellieten aan het stuur.
Ergonomisch
Het interieur van de Toyota ProAce
City is ergonomisch bijzonder goed
ontworpen. In het midden van het dashboard staat een groot 8 inch touchscreen kleurenscherm voor de bediening van audio, telefoon en de diverse
andere instellingen. Navigatie zit er
niet standaard op maar via Apple
Carplay of Android Auto is deze functie beschikbaar. De smartphone kan
tegelijkertijd draadloos opgeladen worden. In het interieur biedt de ProAce

De Toyota City ProAce is een gemakkelijke auto voor in de binnenstad
City voldoende bergruimte en voorin
kan men eventueel met drie personen
zitten. Het is wel krap, maar het kan.
Onder de leuning van de middelste zitplaats zit bij de Runner-versie een
draaibaar mini-kantoortje, waar men
even een laptop of tablet op kan zetten
om te werken. De auto is lekker ruim
van binnen en heeft keyless entry, een
elektrische handrem en een startknop.
Het is als een luxe personenwagen en
zo rijdt de Toyota ProAce City ook.
Sterke, moderne dieselmotor
De dor ons gereden Toyota ProAce
City heeft een 1.5 D-4D turbodieselmotor onder de motorkap, die 130 pk
levert. De diesel voldoet aan de strenge
Euro 6d ISC eisen. Vanwege de derde
zitplaats voorin, is er geen ruimte voor
een schakelpook en men schakelt met
een draaiknop op het dashboard samen
met een 8 traps automaat. Een perfect
werkende transmissie, die soepel zijn
werk doet. Eventueel kan men met flippers achter het stuur, nog de automatisch gekozen versnelling veranderen.
Zowel beladen als onbeladen heeft de

ProAce City een prima wegligging en
laat zich goed besturen in de stad als
ook op de snelweg. Het nieuwe bestelwagenoffensief van Toyota is de aanloop naar diverse elektrische aangedreven modellen, maar ook met deze diesel rijdt men zeer milieuvriendelijk en
zuinig. Wij reden gemiddeld 1 op 15
met de Toyota ProAce City.
Eigen karakter
De maten van de auto zijn vergelijkbaar met de PSA modellen met deze
wielbasis. Het laadruim heeft een laadlengte van 174 cm met 122 cm breedte
tussen de wielkasten. Zo kunnen twee
europallets ingeladen worden. Het
laadvermogen bij deze versie bedraagt
678 kg.
De PSA bestellers mogen dan onderhuids wel allemaal hetzelfde zijn, maar
juist bij de kleine besteller zijn de uiterlijke verschillen groot. De Toyota
ProAce City heeft echt een geheel
eigen gezicht en bij de dealer merkt
men dat Toyota een bijzonder goede
partner is voor een bedrijfsauto met een
lange garantietermijn.
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Zwischen Rhein & Maahs
Museum Katharinenhof in
Kranenburg sucht Ehrenamtler
KRANENBURG.
Museum
Katharinenhof in Kranenburg sucht
ehrenamtliche Mitarbeiter, um mitwochs-sonntags am Nachmittag von
14.00 bis 17.00 Uhr regelmäßig
Aufsicht zu führen.
Das Museum bieten den Besuchern ein
vielseitiges musealisches Programm:
Mittelalter,
Moderne
Kunst,
Sakralkunst
und
regelmäßige

Wechselausstellungen.
Museum
Katharinenhof präsentiert bis zum 8.
November das Kunstprojekt KREISLAUF2, mit Arbeiten von deutschen
und niederländische Künstlern. Haben
Sie Interesse, dann melden Sie sich
bitte beim Museum: Museum
Katharinenhof, Mühlenstraße 9,
Kranenburg,
Tel.
02826-623,
info@museumkatharinenhof.de

Die Vinzenzkonferenz
Kranenburg hilft vor Ort
KRANENBURG. Bedürftigkeit hat
viele Gesichter. Einsamkeit im Alter
oder durch soziale Umstände,
Krankheit und finanzielle Notlagen,
um nur wenige zu nennen. Die
Vinzenzkonferenz St. Martin aus
Kranenburg hat sich zur Aufgabe
gemacht
den
Menschen
aus
Kranenburg, Wyler, Niel und Zyfflich
in schwierigen Lebensphasen zur Seite
zu stehen. Grundlage dafür ist der
christliche Glauben, hier vor allem die
tätige Nächstenliebe. Diese ist im besonderen Maße vom Namenspatron,
dem heiligen Vinzenz von Paul, vorgelebt worden.
Leider ist die Hilfe derzeit, zumindest
was den direkten Kontakt betrifft, sehr
eingeschränkt. So sind Besuchsdienste
und Veranstaltungen momentan nicht
durchführbar. Aber die Möglichkeiten
der Vinzenzkonferenz St. Martin sieht
auch Unterstützung für Personen und

Familien in finanzieller Not. Reicht das
Geld für den wöchentlichen Einkauf
nicht, können Lebensmittelgutscheine
für einen Supermarkt vor Ort angefragt
werden. Desweiteren kann aber auch in
begründeten Fällen bei akuten
Zahlungsschwierigkeiten
geholfen
werden. Dazu kann man mit dem
Pfarrbüro von St. Peter und Paul,
Kirchplatz 1, Kranenburg , Tel. 02826226, E-Mail: stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de oder Herrn
Günter Gendritzki, Tel. 02826-7670, EMail: guenter.gendritzki@gmail.com
Kontakt aufnehmen. Alle Gespräche
hierzu
unterliegen
der
Verschwiegenheit. Natürlich freut sich
die Vinzenzkonferenz St. Martin auch
über weitere Mithelfer, die sich unter
gleicher Adresse melden können. Jeder
darf das zur gemeinsamen Sache beitragen, was er selber bereit ist zu
geben.

Führung mit der Melkerin
„Änneke Schenk“
SCHENKENSCHANZ.
Am
Samstag, den 05.
September können
Interessierte mit der
„Melkerin Änneke
Schenk“
das
Ö r t c h e n
Schenkenschanz
und
seine
Geschichte kennen
lernen.
Die
Wirtschaft
&
Tourismus
Stadt
Kleve GmbH bietet
die ca. 90-minütige
Themenführung mit
Gästeführerin
Hildegard Liebeton
an.
Bei
dem
Rundgang über die
„Insel“ erfährt man
a l l e r h a n d
Wissenswertes über Start ist um 11.00
die Geschichte der Schenkenschanz.
ehemaligen Festung
Schenkenschanz sowie über das Leben
einer einfachen Melkerin und das des
schillernden Martin Schenk.
Eine Anmeldung unter Angabe von
Name und Anschrift bei der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve

Kleiner Trost für alle, die keine Konzertkarte haben: Der
Westdeutsche Rundfunk nimmt das Konzert auf und sendet
es, moderiert von Ulrike Froleyks, am 28. Oktober ab 20.05
Uhr auf WDR3.
die Konzertpause und die Bewirtung zu verzichten. Für das
ca. 80 Minuten dauernde Format ohne Pause haben die
Jussen-Brüder das farbenreiche Programm entsprechend
angepasst: nach den angekündigten Werken von Mozart,
Schubert und Leo Smit folgen anstelle von Strawinskys
„Sacre du printemps“ „Ma Mére l´Oye“ von Maurice Ravel
und „VAN…“ der Komponistin Hanna Kulenty. Einlass: 19
Uhr.

Kranenburg-Wanderung unter
Leitung von Bernd Landman
KRANENBURG. Sonnig und sehr
warm war es am Sonntag, 16. August in
Kranenburg. Trotzdem hatten sich
mehr als 20 Personen für die Führung
“Enge Gassen–Dicke Mauern” angemeldet. Unter Leitung von Bernd
Landman wanderte die Gruppe durch
den historischen Ortskern von
Kranenburg und erfuhren viel historisches und wissenswertes. Die 1,5-stündige Führung endete am Marktplatz.
Unter den Teilnehmern war auch eine
Gruppe aus Dorsten, die mit der
Draisine aus Kleve angereist war.
Kranenburg-Kenner Bernd Landman,
vorne auf dem Foto, erzählte auch über
die interessante Geschichte der
Wallfartskirche St. Peter und Paul.
Foto: Heinz Maahs

BVB-Fanclub unterstützt
Kinder und Jugendliche

GmbH (Telefon 02821/84806) ist
unbedingt
erforderlich.
Die
Teilnahmegebühr von 5 € sollte passend bezahlt werden und ein MundNasen-Schutz muss bereitgehalten
werden.

KLEVE. Im Rahmen der „sozialen
Projekte“ hat der BVB-Fanclub
Schwanenstadt Kleve gleich zwei
Einrichtungen mit jeweils einer Spende
von 500,- € unterstützt. Diese Spenden
gingen an das Klever Kinder Netzwerk
e.V.
und
die
Netz-Gruppe
„KinderVilla“ e.V. in Kellen.
Jugendliche Mitglieder des Fanclubs
präsentierten die guten Wünsche und

Fanclub/C.Bleckmann
die Schecks auf diesem Foto.
Da die letzten neun Bundesligaspiele
nicht besucht werden konnten und auch
die Clubfahrten nach Düsseldorf und
Leipzig wegen der Pandemie nicht stattfanden, konnte dieser Betrag den
„sozialen Projekten“ zugeführt werden.
Davon profitieren jetzt die beiden
Klever Netzwerkgruppen, die sich sehr
über diese Spenden freuten.

Das unsichtbare Séparée

Die Draisinen-Strecke
Jahre bekommen ebenfalls eine
Ermäßigung von 50%. Buchung und
Bezahlung können bequem über die
Internetseite
www.grenzlanddraisine.eu oder telefonisch unter
02826/9179900 vorgenommen werden.

NiKK Nr. 70 ist
erschienen
KREIS KLEVE. NiKK Nr. 70 ist da.
NiKK steht für “Naturschutz im Kreis
Kleve”, womit der NABU informiert
über vereinsinterne Entwicklungen ,
Aktivitäten und Veranstaltungen. Eines
der Themen im neuen Heft ist die
Volksinitiative “Insekten retten –
Artenschwund stoppen”. Auf vier
Seiten gibt es eine Übersicht zur
großen
Vielfalt
an
Veranstaltungendurch den NABUKreisverband und die NABUNaturschutzstation. Niederrhein. Die
durch Corona bedingte Pause bei den
Veranstaltungen ist vorerst beendet.
Exkursionen und Vorträge sind wieder
möglich. Nur die Busexkursionen zu
den aarktischen Wildgänsen wird es
nicht geben. Das neue Heft liegt an traditionellen Stellen wie Banken und
Sparkassen aus. Auch kann das Heft
auf www.nabu-kleve.de heruntergeladen werden.

Kranenburg mit
Höhen und Tiefen
KRANENBURG. Am Sonntag, den 6.
September um 14.00 Uhr haben Sie die
Möglichkeit, Kranenburg mit all seinen
„Höhen und Tiefen“ kennenzulernen.
Vom
Kreuzgewölbe
des
Katharinenhofs bis hoch zum Turm der
Wallfahrtskirche St. Peter und Paul –
auf einer ca. 1 ½ stündigen Tour erkunden Sie Kranenburg aus neuen
Perspektiven. Treffpunkt: Tourist Info
Center Alter Bahnhof, Bahnhofstraße
15,
47559
Kranenburg.
Teilnahmegebühr: 5,00 € pro Person –
Kinder bis 12 Jahre frei. Hierfür ist eine
Anmeldung erforderlich. Info und
Anmeldung im Tourist Info Center
Alter Bahnhof, Tel.-Nr. 02826-7959
und unter touristik@kranenburg.de.

Uhr am Parkplatz am Ortseingang von

Seniorenmonat September bei
der Grenzland-Draisine
Im Spätsommer wartet
die Grenzland-Draisine
mit einem ganz besonderen Angebot auf:
Senioren ab 65 Jahren
erhalten von Montag
bis Donnerstag eine
Ermäßigung von 50 %
auf die Draisinenfahrt.
Die Fahrt muss zwischen dem 01. und 30.
September stattfinden
und vorab mit Hinweis
auf den Rabatt gebucht
werden.
Das
gilt
sowohl für Fahrten mit
der Fahrraddraisine (2
bis 4 Personen) als auch
mit der Clubdraisine (bis maximal 14
Personen). Arrangements sind von der
Ermäßigung ausgenommen. Die Hinund Rückfahrt kostet zum Normalpreis
12 € (Montag bis Donnerstag), bzw. 16
€ (Freitag bis Sonntag), Kinder bis 14

WDR-Konzert mit Lucas und Arthur Jussen
KLEVE. Glücklicherweise konnte im prall gefüllten
Konzertkalender der niederländischen Pianisten-Brüder
Lucas und Arthur Jussen ein Nachholtermin gefunden werden. So findet das 8. Reihenkonzert der vergangenen Saison,
das den Corona-Ereignissen zum Opfer fiel, nun am
Montag, den 7. September, 20 Uhr, in der Klever Stadthalle
statt - unter veränderten Rahmenbedingungen.
Die geltende Corona-Schutzverordnung verlangt in dem mit
hochgefahrener Rückwand vergrößerten Konzertsaal einen
neuen Sitzplan und die platzgenaue Personalisierung sämtlicher Tickets. Die begrenzte Platzzahl bedeutet, dass ausschließlich Publikum mit bereits erworbenen Karten das
Konzert besuchen kann und keine Karten mehr im Verkauf
sind. Zudem muss jeder seine Konzertkarte in eine neue
Platzkarte umtauschen. Dies ist ab Montag, den 24. August
an den zwei Klever Vorverkaufstellen Fachbereich Kultur der
Stadt Kleve (jetzt Hafenstraße 28) und in der Buchhandlung
Hintzen zu den jeweiligen Öffnungszeiten möglich. Hier
erfolgt auch die vorgeschriebene Datenerfassung. Für diese
Notwendigkeit und Mühe bittet die Stadt Kleve alle
Konzertbesucher um Verständnis und dankt auch für eine
Information, wenn das Konzert nicht besucht wird. Des
Weiteren gelten die bekannten Hygiene- und Abstandregeln
sowie das verpflichtende Tragen einer Mund-NaseBedeckung beim Betreten und Verlassen der Stadthalle in der
vorgegebenen Laufrichtung. Nur am Sitzplatz darf diese
abgenommen werden.
Das Gesundheitskonzept macht es zudem erforderlich, auf
die Konzerteinführung, auf die Ausgabe von Hustenbonbons,

KALKAR. Bis zum 20. September ist
im Städtischem Museum Kalkar die
Ausstellung “Das unsichtbare Séparée”
des jungen Emmericher Künstlers
Julius Reinders zu sehen. Sie umfasst
auf zwei Stockwerken rund 200
Zeichnungen
und
Skulpturen.
Zahlreiche Zeichnungen entstanden
während der Lockdown-Phase in diesem Frühjahr in der verschlossenen
Kalkarer St.-Nikolai-Kirche. Julius
Reinders wurde 1993 in Bocholt geboren. Seit 2014 studiert er an der
Universität Dortmund Kunst mit
Schwerpunkt Graphik bei Professorin
Bettina van Haaren und Patrick

Borchers und seit 2019 Freie Kunst
(Graphik) an der Kunstakademie
Düsseldorf.
Städtisches
Museum
Kalkar,
Grabenstraße 66, Kalkar; montags von
10 bis 13 Uhr, dienstags bis sonntags
von 10 bis 17 Uhr.
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SPORT
Er wordt weer gebridged bij
Bridgeclub Embecé '94
MILLINGEN. In het voorjaar heeft het
coronavirus natuurlijk ook het bridgen
getroffen. Op 9 maart werd er nog een
competitieronde gespeeld, een week
later was het einde oefening!
Uiteindelijk is de hele competitie stopgezet, hebben we dit jaar geen clubkampioenen en is ook de zomercompetitie niet doorgegaan.
Op zich natuurlijk geen ramp, eigenlijk
alleen vervelend voor de bridgeliefhebbers de gevolgen van het het rondwarende virus waren veel erger. Iedereen
heeft meegekregen wat er zich in de
afgelopen maanden heeft afgespeeld.
Dat was vele malen erger dan een tijdje niet naar het terras kunnen, niet kunnen sporten, thuis moeten werken, geen
feestjes hebben of niet kunnen bridgen.
Des te fijner is het dat nu de regels wat
versoepeld zijn er ook weer gebridged
kan worden. Ook Embecé '94 heeft de
activiteiten op wat bescheiden schaal
weer opgestart. Aan de hand van de
geldende overheids- en RIVM regels is
een protocol opgesteld en zijn desinfecterende materialen enz. aangeschaft. Alles om de gezondheid van
onze bridgers te beschermen. Ook onze
speelzaal in Hotel Millings Centrum
voldoet aan alle eisen zoals een goed
ventilatiesysteem, voldoende ruimte
voor spelers, voor looproutes enz.
Op 3 augustus hebben we onze eerste
speelavond weer gehouden in Hotel
Millings Centrum. Voorlopig is het nog
"vrij bridgen", geen competitie dus,
ook al omdat er nogal wat leden op
vakantie zijn of liever nog niet fysiek
komen spelen.
We kunnen u dus hierbij al de uitslagen
van de eerste drie speelavonden geven:
Maandag 3 augustus:
1.M. en J. v.d. Hoeven 65,80 % - 2. Th.
Luub en T. Quispel 63,93 en 3- M. en

W. Baank 57,74 % -.
Maandag 10 augustus:
1.J. Jacobs en A. Raats 63,13 % -2. M.
en J. v.d. Hoeven 60,63 % - 3. Tr. Niels
en Th. Reeling 56,88%.
Maandag 24 augustus:
1.A. Raats en J. Jacobs 61,13 % - 2. M.
en J. v.d. Hoeven 60,00 % - 3. H.
Driessen en G. Rutten 54,38 %.
Daarnaast zijn we op 5 augustus gestart
met digitaal bridgen in clubverband
op Stepbridge.
Voor onze club en voor veel van onze
leden iets nieuws. Het aantal deelnemers is nog wat beperkt en het vereist
natuurlijk nog wat gewenning en oefening. Maar het kan - zeker zolang we
nog niet van het coronavirus af zijn een welkome aanvulling zijn op onze
bridgeactiviteiten. Om het aantal deelnemers wat op te schroeven overleggen
wij op dit moment met de bridgeclubs
in Groesbeek en Ooij of het mogelijk is
om samen een digitale competitie op te
starten. De eerste oefensessies hebben
in ieder geval al positieve reacties
opgeleverd. Wordt vervolgd dus...
Hoe nu verder?
Wie het weet mag het zeggen. Zolang
het virus nog actief is zijn er weinig
dingen zeker. Wij houden de vinger aan
de pols natuurlijk. Zodra het verantwoord is willen we natuurlijk onze normale competitie weer opstarten en
daarnaast willen we het digitaal
bridgen ook een "boost "geven. Dan
kan in ieder geval iedereen die wil spelen dat ook doen, hetzij fysiek, hetzij
digitaal of wellicht op beide manieren.
Tot zover deze update. We houden u op
de hoogte! En het motto blijft vanzelfsprekend "blijf gezond, let goed op
uzelf en natuurlijk ook op anderen".

Roadkill Rollers zoeken vers vlees

NIJMEGEN. Nijmegens eigen Roller
Derby vereniging, Roadkill Rollers,
zoekt ‘Fresh meat’.
Op vrijdag 18 september organiseren
de Roadkill Rollers een open avond in
sporthal de Horstacker, voor iedereen
die interesse heeft in Roller Derby. De
avond begint om 19.30 uur met een
introductie over Roller Derby. Daarop
volgend zal er een basistraining zijn
voor alle geïnteresseerden. Het beste
van alles? Geen ervaring of eigen skates nodig!
Deelname en lenen van materiaal is
gratis. Meld je aan via info@roadkillrollers.nl
Tijdens de open avond zullen de
Roadkill Rollers je de basis leren van
het spel en een korte demonstatie

geven. Daarna is het de
beurt aan de deelnemers om
zelf de skates aan te trekken. Voor deze avond kunnen deelnemers materialen
lenen. Het is dus niet nodig
om eigen skates en bescherming te hebben. Denk je nu,
‘maar ik kan helemaal niet
skaten’? Dat is geen probleem. Tijdens het zogenaamde ‘Fresh Meat’ traject
wordt je alles geleerd wat je
moet weten om veilig te
kunnen skaten. Remmen,
veilig vallen en opstaan. Heb je interesse in Roller Derby maar niet als skater?
Dan ben je op deze avond ook welkom
om kennis te maken met de vereniging!
Enthousiast na de open avond? Dan
kun je vanaf dinsdag 22 september
gelijk mee in het nieuwe Fresh Meat
traject. Voor een contributie van slechts
€27,50 per maand train je twee keer per
week, dinsdag en vrijdag avond, mee
met de Roadkill Rollers. Tijdens het
traject wordt je alles geleerd wat je
nodig hebt om te kunnen skaten en
Roller Derby te spelen.
Wil je graag kennis maken met roller
derby, en/of het zelf proberen? Dan is
sporthal De Horstacker de plaats waar
je moet zijn. Schrijf je in via
info@roadkillrollers.nl

Euregio Vrijheidswandeling
afgelast
Dit jaar zal in verband met het coronavirus de Euregio Vrijheidswandeling
(gepland op 13 september) niet georganiseerd worden. De afgelopen maanden
heeft het bestuur van Stichting
Wandelen in Vrijheid zich georiënteerd
op de (on)mogelijkheden en (on)zekerheden over het wel of niet door laten
gaan van de Euregio Vrijheidswandeling vanuit Groesbeek en Kranenburg.
De reacties die we van diverse deskundigen hebben ontvangen en onze eigen
inzichten hebben ons doen besluiten
om de wandeltocht voor dit jaar te
annuleren. Dit was geen gemakkelijk
besluit maar, in onze ogen, wel een
reëel besluit.
Over een paar maanden gaan we ons
weer richten op wat hopelijk wel de
volgende Euregio Vrijheidswandeling
wordt en dan op 19 september 2021.
We hopen dan weer veel wandelaars te
ontmoeten. Maar bovenal staat dat
gezondheid voor u, uw dierbaren en
ons vooropstaat.

Run for KiKa
@Home komt
naar je toe!
Run for KiKa @Home organiseert
op zondag 27 september een gloednieuwe editie. Na twee succesvolle
eerdere edities, krijgen KiKa-runners in het najaar weer de kans om te
rennen voor Stichting Kinderen
Kankervrij (KiKa).
Run for KiKa @Home is een hardloopevent waarbij de runner het parcours,
afstand en locatie zelf bepaalt. Nikki
Wester vertelt namens de organisatie:
"De kracht van het event is dat de deelnemer zelf alle touwtjes in handen
heeft".
12 live-locaties
Run for KiKa @Home staat bekend om
haar run vanuit huis. Voor de allereerste
keer is het mogelijk om ook vanuit een
exclusieve KiKa-locatie te rennen. Op
12 locaties verspreid door Nederland
kunnen runners zich samen inzetten
voor KiKa.
Digitaal aanmoedigen
Om zoveel mogelijk mensen met een
KiKa-hart te betrekken, is het event op
zondag 27 september voor deelnemers
en geïnteresseerden live te volgen via
YouTube. Tijdens de livestream wordt
er overgeschakeld naar verschillende
KiKa-runners in het land en is er een
live-verslag vanuit de diverse KiKalocaties.
Fundraising voor KiKa
Het doel van de run is helder: zoveel
mogelijk geld ophalen in de strijd tegen
kinderkanker. Wester: "Onze enthousiaste deelnemers maken samen hét
verschil voor kinderen met kanker. Op
dit moment geneest 75% van alle kinderen met kanker. Met Run for KiKa
@Home dragen we bij aan de ambitieuze doelstelling om 95% van de kinderen met kanker te genezen".
Deelname is wederom gratis!
Meer informatie en aanmelden kan via
www.runforkika.nl/at-home.

Open dag bij Schermvereniging De 3 Musketiers
Op
zaterdagmorgen
19
september
organiseert
Schermvereniging De 3 Musketiers in Nijmegen een open
dag voor iedereen die kennis wil maken met de schermsport.
Wil je zelf ervaren hoe het is om een sabel, floret of degen te
hanteren? Kom dat naar de open dag op zaterdag 19 september. Van 10-12u ben je van harte welkom in sportzaal De
Zwaluw, Zwaluwstraat 200, Nijmegen. We laten je dan graag
ervaren hoe leuk schermen is! De open dag is toegankelijk
voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen.
Ben je enthousiast geworden en wil je verder kennismaken
met de schermsport? Kinderen tot 12 jaar kunnen op elk
moment instromen voor 10 kennismakingslessen op dinsdagmiddagen van 16:00-17:30u. Voor jongeren vanaf 12 jaar
en volwassenen start vanaf 3 oktober een speciale introductiecursus. De cursus bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur

en worden gegeven op zaterdagochtend van 9:00-10:30. De
kosten voor zowel de kennismakingslessen voor kinderen als
de introductiecursus bedragen €80. Meer informatie is te vinden op de website van De 3 Musketiers http://www.de-3musketiers.nl.

Het meest verfrissende beweegprogramma in de gemeente
Sportief Wandelen, het meest verfrissende beweegprogramma voor jou, in
de buitenlucht, met persoonlijke aandacht, in gezellige groepen en op drie
niveaus. Altijd twee proeflessen gratis!
Een activiteit in een matig /intensief
tempo. De trainingen zijn altijd zeer
gevarieerd met een combinatie van
conditie en spierversterkende oefeningen, het hele jaar door (m.u.v. de
schoolvakanties) in de
mooiste natuur in de
gemeente Berg en Dal.
Natuurlijk begeleid door
gecertificeerde trainers
die aandacht hebben
voor het individu.

rein van Hotel de Wolfsberg in
Groesbeek, een actieve snelle groep.
Bij terugkomst wordt er met elkaar koffie/thee gedronken. Alle groepen worden begeleid door een deskundig
kader! Aanbevolen door de fysiotherapeuten uit de omgeving.
Een activiteit van Kwiek Actieve
Leefstijl. Aanmelden: bel 06 13260571
of mail naar kwiekal@kpnmail.nl.

Wanneer:
Op woensdag om 9.30
uur vanaf de Kerkberg in
Beek, een actieve snelle
groep.
Op donderdag om 8.30
uur vanaf het parkeerter-

Total Workout
Leuth
Start nieuwe seizoen 3 september
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 werk 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 3 september, elke donderdag
van 19.45 tot 20.45 uur in de gymzaal
van basisschool ’t bijenveld, in Leuth.
Voor meer informatie of om je aan te
melden: Patricia 0628148282 of Els
024 6631534.

Column
In Hogere sferen
Ik wandel in de Heerlijkheid Beek.
Smalle paden, omhoog en omlaag.
Weidse uitzichten. Ik bevind mij in
hogere sferen. Door de beklimming
heb ik minder lucht. Er ontstaan filosofische bespiegelingen. Het Paradijs
heet hier de Elyzeese velden een plek
ooit door Frank Boeijen bezongen op
zijn eerste draaischijf. ‘Ik ben terug,
bij jouw rust. Koeien in de wei, hier
op de vlucht’. Na een klim neem ik
het filosofendal op weg naar, juist ja,
de filosofen brug. Hier hebben wijze
mannen spreuken bedacht over de
(on)eindigheid van het leven, enzo.
Midden op de brug hangt een plaquette. Godfried Bomans heeft gezegd:
“Liever eenzaam op deze brug dan
verlaten op Rottum”. Het is niet waar,
ik verzin het. Maar het had gekund. Ik
loop verder, op weg naar het alter ego
van de filosoof, de duivel, de
Duivelsberg. Toeristen vieren het
spectaculaire buitenland, hier in de
Heerlijkheid. Alles is er klein en
eigenlijk heel gewoon, maar je moet
er wel oog voor hebben. Oog voor het
mooie. De Elyzeese velden heb ik
moeilijk kunnen vinden. Ik loop zonder telefoon. Pas toen ik thuis googelde zag ik dat ik zonder het te weten
wel twee keer door de velden gelopen
was ! Elyzeese velden ik ben terug ...
Phil Poffé , Groesbeek.

Bowlen 50+
Ja, ze gaan weer rollen, de bowlingballen in Olround Nijmegen. En die ballen
worden gegooid door mannen en vrouwen die ouder zijn dan 50. Al jarenlang
zit de donderdagmiddag in Olround vol
met ongeveer 100 sporters van alle
niveaus. Vanaf maart lag de competitie
stil en nu we in september weer willen
beginnen zijn er door omstandighedenflink wat plaatsen vrij gekomen. Iets
voor jou? Of voor jullie, want ook jouw
partner is welkom. Al ben je niet goed
in bowlen, of misschien ben je een kei
in die sport, iedereen is welkom en
omdat we spelen met een zg. handicap,
die voor de minder goede bowler hoog
is en voor de goede bowler juist laag,
heeft iedereen kans op een hoge score.
Er wordt -buiten coronatijd- iedere
donderdagmiddag gespeeld van 13.30
uur tot 15.30 uur. Op 20 banen spelen
even zo veel teams, die bestaan uit 5
m/v. Deelnemen is leuk en goedkoop.
Voor € 7 speelt ieder twee games en
consumptie is daarbij ook nog eens
inbegrepen. Omdat gezelligheid voorop
staat kennen we naast het wekelijkse
bowlen de jaarlijkse afsluiting met een
(bijna) gratis Olround buffet en is er
ook het jaarlijkse uitje, een dagtocht
met de touringcar, waarvoor gespaard
kan worden.
De competitie bestaat uit 33 wedstrijddagen, waaronder enkele prijzenmiddagen, bijvoorbeeld met sinterklaas en
kerst en ook nog tijdens de laatste
speelrondes. De teams spelen iedere
donderdagmiddag hun competitiewedstrijd, maar de spelers en speelsters
hoeven niet iedere keer aanwezig te
zijn, dus een weekeindje weg of een
extra oppasmiddag of een vakantie tussendoor kan natuurlijk altijd. In die
gevallen maken de teams gebruik van
reservespelers of wordt een keer met 4
gespeeld.
Op donderdag 3 september begint het
nieuwe seizoen. Vanwege de corona
gaat het op de komende speeldagen
anders dan anders. Het risico op het
doorgeven van het virus wordt ten zeerste beperkt. Er gelden speciale regels.
Laat je niet weerhouden om te komen.
Je kunt al direct meespelen, maar eerst
kijken en sfeer proeven kan natuurlijk
ook. De komende competitie wordt
vanwege de corona opgesplitst in twee
speeltijden. Om 12 uur spelen 10 teams
en om 14 uur spelen 10 teams. Bij
beide blijft een tussenbaan onbespeeld,
zodat de 1,5 meter wordt gewaarborgd.
Niemand is er bij gebaat, Olround
zeker niet, dat enig risico op besmetting
bestaat.
Kortom, nieuwe leden zijn van harte
welkom. Kom donderdagmiddag 3 september 12 uur of 14 uur naar Olround
Heijendaalseweg Nijmegen om je aan
te melden voor een van de leukste competities die er bestaat.
Ben je verhinderd, kom dan een donderdag later. Voor extra informatie kun
je e-mailen of bellen met Anne Marie
Egbertzen, de leidster van de competitie.annemarie_egbertzen@hotmail.com
06 53882203
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Geldig van vrijdag 4 t/m zaterdag 12 september 2020.
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Wij hebben veel artikelen
aan ons assortiment
toegevoegd.

Gratis WiFi

Zacht kaasje gemaakt van 100%
geitenmelk met witschimmelkorst 50+.

Geitencamembert
Per stuk 125 gram

Vers bereide roomboters met kruiden van
de boerderij uit Puiﬂijk, vlakbij Druten.
3 keer per week vers geproduceerd en
e-nummervrij. Vol en romig van smaak
met vers gesneden ingrediënten.
Puur en ambachtelijk van dichtbij.

Boer’n Boters
Kruiden-, chili-, truffel-,
tomaten- of olijvenboter
Bakje 150 gram

We zijn onze afdeling aan het verbouwen. Vanaf vrijdag 4 september
er
openen we weer met een compleet vernieuwde uitstraling en we
e
hebben veel artikelen toegevoegd aan ons assortiment!
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Willem’s Kaas
uit Malden
Boerenbrie 45+
Vers van het mes
Een pittige boerenbrie traditioneel
bereid uit 100% rauwe koemelk
met ﬂuweelzacht zuivel en een
karakteristieke witschimmelkorst.
Proef de beste boerenbrie ter wereld.

Boerderijkaas
Nootmelange 50+
Vers van het mes
Handgemaakte kaas van de boerderij
uit gethermiseerde koemelk en rijkelijk
gevuld met pecannoten, walnoten en
fenegriekzaad 50+.

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

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Max. 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen.

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

