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

Kermis in Groesbeek en de Horst
Na twee zomers zonder evenementen
in de regio kon afgelopen weekend de
eerste kermis van start. Konden helaas
Beek, Millingen, Kekerdom en Ooij
niet doorgaan, in Groesbeek en De
Horst is het nu (onder corona-voorwaarden) feest.
Afgelopen zaterdagmiddag om 15.00
uur opende wethouder Irma van de
Scheur van de gemeente Berg en Dal
de Groesbeekse kermis. Voordat de
wethouder de kermis opende, had ze
eerst de kermisexploitanten ontvangen
in de hal van het gemeentehuis.
De kermis vindt plaats op het marktplein aan de Spoorlaan op een geheel
afgezet terrein, waarop maximaal 675
bezoekers toegelaten worden. Nadat de

wethouder het lint bij de poort van de
kermis, samen met een jeugdspeler van
de Treffers, had doorgeknipt, stroomden de bezoekers binnen. Vooral jongelui stonden al enige tijd te wachten. Op
het kermisterrein maakten ze kennis
met de attracties en ging de grootste
“na-corona-kermis van de regio” van
start.
Tot 18.00 uur bleven de flitsende lichten en pompende beats nog achterwege
zodat kinderen die moeite hebben met
prikkels ook konden genieten. Daarna
ging het los en werd het geluid aangezet.
De kermis blijft tot aanstaande
woensdagavond open.
Foto: Henk Baron

oplage: 25.000

Leuth gaat het doen…
Eerste polderkermis in 2 jaar
Na een te lange afwezigheid keert de
kermis terug in de Ooijpolder.
Corona maakte een schuttersfeest
met attracties lang onmogelijk, maar
in Leuth zijn we er zeker van dat het
weer kan. Volgende maand is het vijf
dagen lang feest in het dorp.
Het coronavirus zette vorig jaar een
streep door nagenoeg alle kermissen in
de regio. En ook deze zomer zijn in de
Ooijpolder alle kermissen afgeblazen!
Maar de Leuthse kermis – traditioneel
de laatste van Het laag – kan begin
oktober wel doorgaan, zo blijkt na
overleg met de gemeente Berg en Dal.
„We hebben groen licht gekregen”
Eerst koningschieten (op 19 september
13.30 uur); twee weken later de start
van de kermis met muziek en attracties
in het centrum van het dorp. Toch zal
het dit jaar allemaal iets anders zijn.
Covid-19 zorgt dit jaar in Leuth voor
een kermis in coronastijl.
Opvallendste verandering: de schuttersfeesten zullen niet in de
Vriendenkring gevierd worden maar op
het parkeerplein ernaast. Daar staat van

1 tot en 5 oktober een grote tent waar
het feest gevierd zal worden.
Omdat de zijkanten van de tent open
blijven, geldt dit als ‘buitenevenement’.
Dat mag volgens de huidige regels
doorgaan met maximaal 750 bezoekers
per keer. Een coronatoegangsbewijs (
geldige QR-code of actuele negatieve
testuitslag met een geldig identiteitsbewijs) is verplicht, maar eenmaal binnen kan er gefeest worden zoals vroeger: zónder anderhalve meter afstand.
De Leuthse kermis zal gekleurd worden door muziek van Feest DJ Mike,
DJ Levi, zanger Robert Pouwels en de
band Broadway. Dit jaar zal er een
voorverkoop zijn zodat iedereen zich
op die manier registreert. Kaarten voor
de kermisavonden gaan binnenkort in
de (online) verkoop. Meer hierover in
de volgende editie van de Rozet en op
diverse sociale media te vinden. Pak
die Leuthse kermis nog even mee!
Maar let op, zonder toegangskaart en
geldig Coronatoegangsbewijs heeft U
helaas geen toegang…

De Posthoorn Leuth gerenoveerd

Negatief zwemadvies is opgeheven

Aanvragen voor een eenmalige financiële bijdrage in 2021 kunnen worden
ingediend door middel van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier
is op te vragen bij Roy van Driel,

Negatief zwemadvies
Wylermeer opgeheven

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
Jeugd&Jongeren op 7
Cultureel op 8-9
Senioren op 11
Gemeentepagina op 12-16
Monumentendag en
Ode aan 3 Oevers op 17
Welzijn op 19
Autopagina op 21
Nijmegen op 22-23
Kerk op 24
Duits nieuws op 25
Sport op 26-27
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 21 september
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 17 september
Vervolg colofon: zie pagina 3

Dildoplakker
ook actief in
Kekerdom

Vanaf heden kan iedereen uit de omgeving weer plezierig recreëren bij
Wylerbergmeer en het water ingaan.
Beheerder Leisurelands is blij dat ze
aan het einde van de zomer toch nog
een leuke zwemervaring kunnen faciliteren voor de regio.

Sprongstraat 14, 6573 BP Beek
(r.driel1@upcmail.nl) of bij John
Cremers, Bongerdstraat 86, 6573 AK
Beek. (j.cremers2@chello.nl)
Ingevulde aanvraagformulieren dienen
vóór 1 november a.s. in het bezit te zijn
van bovenvermelde personen.
Aanvragen die daarna worden ingeleverd kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.
Eind november wordt kenbaar gemaakt
welke activiteit(en) en/of vereniging(en) word(en)t gesubsidieerd.

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl
LEUTH. De Leuthse familie van Eck,
bestaande uit Lowie, Lenny en hun kinderen Sil en Fenne, zijn ruim 20 maanden bezig geweest om het oude monumentale
woonhuis
aan
de
Steenheuvelsestraat te renoveren.
Het vooroorlogse huis is oorspronkelijk
in 1936 gebouwd waar de eerste eigenaar er een schildersbedrijf annex drogisterij in vestigde. Vanaf 1956 heeft
het geruime tijd dienst gedaan als postkantoor van Leuth, ook staat het op de
gemeentelijke monumentenlijst.
Het toepasselijke houten bord “De
Posthoorn”als kenmerk is dan ook door

de familie weer terug geplaatst aan de
voorgevel van het huis.
Zaterdag 28 augustus was het dan eindelijk mogelijk om de vaste en trouwe
hulp van de gehele renovatie te bedanken. Samen met een wederhelft beleefde ze een prachtige middag en avond
om te borrelen en te eten. Familie en
vrienden ontzettend bedankt. Gr,
Lowie, Lenny, Sil en Fenne van Eck.
In het Leuthse boek “Het ziet hier
zwart van de wittelakens” staat op blz.
45 meer over de geschiedenis van het
pand.

Info-avond Zonnepanelen Gemeente Berg en Dal
Vereniging Duurzame Energie Berg En Dal
MILLINGEN. Op woensdag 29 september om 20 uur vindt
in Hotel Millings Centrum, Heerbaan 186 in Millingen een
informatieavond plaats over zonnepanelen in de gemeente.
Onderwerpen: Voor de pauze: Presentatie vereniging over
stand van zaken zonneparken in de gemeente Berg en Dal
(Crumpsestraat, Waterzuivering en het Zeeland)
Na de pauze: Presentatie door samenwerkingspartner van de
gemeente over mogelijkheden voor zonnepanelen op het
dak voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal, inclusief financiering
Alle inwoners gemeente Berg en Dal, ook niet-leden van de
Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal, zijn welkom.
Tijdens deze avond zullen we u volledig op de hoogte brengen van de stand van zaken van de plannen van de gemeente
Berg en Dal voor zonneparken in het buitengebied.
Tevens zal uitleg worden gegeven over de mogelijkheid om

zonnepanelen op het dak te leggen, en de mogelijkheid van
financiering.
Verdere informatie, ook over hoe u zich kunt aanmelden,
vindt u in de Rozet van 21 september a.s.
Let op, speciaal voor ondernemers:
- De aanvraag van SDE++ 2021 is mogelijk van 5 oktober tot
en met 11 november 2021. Er is een budget van € 5 miljard
beschikbaar:
www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/sde
- Groendus (www.groendus.nl) geeft namens de gemeente
Berg en Dal uitleg over de mogelijkheden van zonnepanelen
op het dak voor bedrijven tijdens een lunch op maandag 13
september. Aanmelden voor deze lunch kan via www.zonopbergendal.nl
Hou 29 september vrij, de koffie staat klaar!

Aanleg uitgesteld omdat netwerk het niet aankan?
Zomer voorbij....

IN

waterkwaliteit weer goed is.

Subsidie Stichting Rustenburgh
Stichting Rustenburgh stelt de jaarlijks
aan het vermogen toegeschreven rente
beschikbaar aan activiteiten van verenigingen, stichtingen, wijkverenigingen,
activiteitencomités, actiegroepen, etc.
in het dorp Beek.
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Ook in Kekerdom heeft de “dildoplakker” toegeslagen. Op een brievenbus
van PostNL aan de Weverstraat is, net
als op veel plaatsen in Nijmegen, ook
een dildo geplakt. Twee zelfs, één op de
voorkant, maar ook eentje bovenop.
Vorige maand gebeurde iets dergelijks
ook al in Beek.
Foto: Jan Leijn

Waterkwaliteit Wylerbergmeer weer uitstekend
BEEK. Bezoekers van recreatiegebied
Wylerbergmeer kunnen vanaf heden
weer onbelemmerd het water in.
Afgelopen tijd stond er een negatief
zwemadvies uit voor recreatiegebied
Wylerbergmeer, echter is deze eind
augustus opgeheven.
Recreatieonderneming en terreineigenaar Leisurelands laat weten dat de

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

Het lijkt er trouwens op dat de aanleg van het zonnepark sowieso vertraging oploopt, omdat het energie-hoofdnetwerk de
hoeveelheid (in de toekomst) opgewekte stroom niet aankan. Aanvragen die er voor 1 september lagen, worden uitgevoerd,
degenen die later zijn (zoals hier in de polder) lopen waarschijnlijk jaren vertraging op.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Chinees Indisch Restaurant

Son San

Modeshow
Modeshow

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu september
-

Menu A
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Saté (2st.)
Mini loempia’s (6st.)
Grote portie witte
rijst

€ 17,40 (2 personen)

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Foe yong hai
Kip + champignons
Koe loe yuk
Grote portie witte
rijst

€ 25,90 (2-3 personen)

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

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

Koop je toegangskaart (a 5 euro) bij
De Dresscode of Lingerie By M

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

500 gram

Verse worst fijn/grof

500 gram
€ 4.25

,1)250$7,('$*$921'

Kipcroqant

500 gram

Leverworst

100 gram

Cervelaat

100 gram

YULMGDJVHSWHPEHU
YDQWRWXXUHQ
YDQWRWXXU
:LMNFHQWUXP9LOODQRYD
'HUGHYDQ+H]HZLMNVWUDDW
-31LMPHJHQ
0HHULQIRUPDWLH"
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LQIR#DXODWDOHQLQVWLWXXWQLMPHJHQQO


€ 4.45

€ 7.45
€ 0.99
€ 1.29

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 9 - 18 september

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

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

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

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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
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

De Treffers – GVVV
Zaterdag 11 september - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek
VURRUKKULLUK
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
11-12 SEPTEMBER:
OPEN MONUMENTENDAGEN en
“ODE AAN DE OEVERS”
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-11.9., 11u. repaircaf´´, Kulturhus
-17.9., 19.55u. herdenking 17 sept. J.P.
Foleyplantsoen
-v.a.19.9. expo Linskens, Supplement
-21.9. inloop & ontmoeting, Kulturhus
-sept-nov. expo Helma Groenen, Kalorama
MILLINGEN A/D RIJN
-11.9. 9.30u. open volleybaltraining,
Sporthal Duffelt
-17.9. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
BERG & DAL
-19.9., 14u. Kirtan, Kerstendal
UBBERGEN
-weekenden sept. expo Diederik Grootjans,
Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
11-12.9. Marie-José Roosen
GROESBEEK
-13.9., 19.30u. alzheimercafé, prot. kerk
-15-22.9. expo dementie, prot. kerk
-17.9. 10u. herdenking Gen. Gavin-monument; 11u. Herdenking Glider, Klein
Amerika
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet

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

HEILIG LANDSTICHTING
-18.9. 17.30u. Projectkoor, Begraafpark

J. Wyers en zijn paard Miera zijn
samen 100 jaar geworden!
GROESBEEK. J. Wyers en
zijn paard Miera hebben
samen de leeftijd van 100
jaar bereikt. Miera is geboren op 29 april 1993 en de
heer Wyers zelf is van
december 1948. Hij kocht
Miera op een leeftijd van
drie maanden bij paardenfokker Jan Ebbers.
Het paard is bij de heer
Wyers groot geworden en hij
heeft haar van alles geleerd.
Regelmatig rijdt hij op Miera
door het bos. De merrie is
nooit ziek of kreupel
geweest, maar ze geniet dan
ook van het paardenequivalent van een vijfsterrenhotel;
een grote stal met uitloop,
waar ze altijd met een metgezel heeft gewoond.
Er waren ook mindere
momenten voor paard en
baasje. Miera heeft twee
veulens gekregen waarvan
een in haar vlies is gestikt omdat er niemand bij was tijdens de bevalling. Het
andere veulen kwam gelukkig goed en
gezond ter wereld.

Miera is nog puntgaaf en maakt nog
elke week een rit door de buitenlucht.
Op naar de 110 jaar!

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

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

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Rozetjes

De Rozet

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

voor al uw familieberichten

Huishoudelijke
hulp
gevraagd. Tijd en dag in
overleg, in Beek. Tel. 0646220141
Scholierenbaantje: geen
zin in vakkenvullen, pizzabezorgen enz.? Hulp in
tuin/bos gezocht, ca 4
u.p.w., hele jaar door.
Uitstekend uurloon netto. In
stuwwal boven dorp Beek.
T. 06-43090566
Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Brillencentrale Nijmegen
voor een onderscheidende bril:

Geschokt en met groot verdriet namen wij kennis van
het geheel onverwachts overlijden van onze collega

kies uit 2000 modellen
Jeroen Gesthuizen
Augustijnenstraat 2 • 6511 KG Nijmegen
Telefoon: 024-3233951 • www.brillencentrale-francissen.nl

Jeroen was meer dan 20 jaar werkzaam bij ons
bedrijf. De laatste jaren heeft Jeroen succesvol leiding
gegeven aan ons team te Millingen aan de Rijn.
Wij verliezen in hem een bijzonder enthousiaste en
bekwame collega en gaan hem erg missen.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn
vrouw Karina, kinderen en familie. Wij wensen hen heel
veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.
Namens de directie en alle medewerkers van

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

REINPLUS FIWADO Bunker & VARO Energy.

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

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

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

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

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

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

’s Werelds eerste recyclinginstallatie voor
luiers is officieel geopend
Luiers en incontinentiemateriaal vormen nog een groot deel van het totale
restafval. In de Dar-regio hebben we
het over zo’n 10 kilo per inwoner per
jaar. In sommige gemeenten is dat bijna
25% van het restafval. Tot nu toe waren
luiers en incontinentiemateriaal niet te
recyclen. ARN B.V. in Weurt heeft de
eerste succesvolle luierrecyclinginstallatie ter wereld gebouwd.
Feestelijke opening
Op donderdag 2 september 2021 was
de officiële opening van de luierrecyclingsinstallatie. Aanwezigen lieten
zich informeren over de grondstoffen
en duurzame energie die geproduceerd
worden. Aansluitend verrichtten de
directeur van ARN Rutger Jan Pessers
samen met de directeur van Dar Bart de
Bruin en MARN-voorzitter Piet de
Klein de officiële openingshandeling.
Met een druk op de knop werd symbolisch de eerste luiercontainer door de
inzamelwagen van Dar geleegd.
Nieuwe grondstoffen en duurzame
energie
Door het toepassen van innovatieve
technieken is het ARN gelukt om luiers
en incontinentiemateriaal om te zetten
naar nieuwe grondstoffen, duurzame

energie en zo wordt ook nog eens CO2
bespaard. Van het plastic in de luiers en
het incontinentiemateriaal maakt ARN
plastic korrels, geschikt voor hoogwaardige toepassing. Uit de urine en
ontlasting
wint
Waterschap
Rivierenland energie. Door de grote
vraag is de verwerkingscapaciteit van
de installatie verdrievoudigd.
Vieze luiers, frisse winst
Dar richtte haar organisatie in op de
gescheiden inzameling van dit materiaal. Vanaf 1 juli kunnen bewoners van
de gemeenten Beuningen en Berg en
Dal hun luiers en incontinentiemateriaal gratis gescheiden inleveren.

Hiervoor gebruiken ze speciale zakken.
Deze zakken kunnen ze op verschillende locaties halen, zoals bij huisartsenpraktijken en apotheken. Gevulde zakken brengen ze naar een luiercontainer,
die onder meer bij kinderdagverblijven
en op de milieustraat staan. Vanaf 1
september is gemeente Nijmegen
gestart. En in het najaar komen daar de
gemeenten Druten, Heumen, Mook en
Middelaar en Wijchen bij. Dar verwacht dat ze het komende halfjaar zo'n
200 ton aan luiers en incontinentiemateriaal ophalen. Vanaf volgend jaar
gaat die hoeveelheid naar verwachting
richting 1.250 ton, oplopend naar 2.000
tot 2.500 ton in jaren daarna.

Activiteiten (september) in
Leuth Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Inloop en Ontmoeting 14.00-16.00
uur in Kulturhus. Voor wie andere mensen wil ontmoeten door samen, met wat
ondersteuning, bezig te zijn.
Volleybal Switch (MC1) van 18.30 –
20.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
- (dinsdag 14 sept: Dorpsagenda overleg verenigingen en organisaties om
20.15 uur in De Vriendenkring)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.00
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info:
024
6631727)
in
de
Vriendenkring
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken - Vriendenkring(info:
024 6631727)
- Stoelyoga – van 18.00-18.30 uur in de
kleine zaal van de Vriendenkring (stoelyoga: eenvoudige lichaamsoefeningen
en concentratie/meditatie-oefeningen)
- Yoga van 19.00-20.00 uur en 20.3021.30 uur in Vriendenkring/DES-

gebouw. Info: Angelique BrokVerhoeven te. 024 3249700 (3 proeflessen voor € 10,-)
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30-22.00 uur in sportzaal /
Kulturhus
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)
- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het
Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00-12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info: 06 18514735)
- Volleybal (jeugd) van 18.30-20.00 uur
in sportzaal/Kulturhus
Zaterdag 25 sept: opening Vergroening Leuth door wethouder Fleuren om
11.30 uur op Kerkplein
Luierinzameling DAR: Aan de rech-

(advertorial)

Leuth: Stoelyoga – yoga –
Live digitaal yoga (thuis)
Stoelyoga:
Eenvoudige lichaamsoefeningen op
een stoel, adem oefeningen, concentratie/meditatie oefeningen. In de
Vriendenkring te Leuth.
Om de week op woensdagavond (even
weken) van 19.00u tot 19.45u
Yoga:
Lichaamsoefeningen op een mat,
adem oefeningen, concentratie / meditatie oefeningen. In de Vriendenkring
te Leuth.
Om de week op woensdagavond (even
weken) van 20.00u tot 21.00u
Live digitaal yoga:
Lichaamsoefeningen, ademoefeningen, concentratie/meditatie oefeningen. Te volgen vanuit jou eigen huis.
Voorwaarden: een rustige kamer,
scherm en internetverbinding. Om de
week op woensdagavond (oneven
weken) van 20.00u tot 21.00u.
Bewoon je eigen ‘huis’
Yoga is een leer die je helpt gedegen te

verbinden met je eigen lijf en met wie
je in wezen bent. Naast yoga geef ik
behandelingen in Zielenzorg & handvatten. Mijn naam is Angelique BrokVerhoeven, sinds 2009 geef ik yoga in
Leuth. Tevens werk ik als docent yoga
op het Radboud sportcentrum te
Nijmegen.
Voor info:
tel 024 – 324 97 00, e-mail:
yogaindepolder@hotmail.com
www.abvzielenzorg.nl

terkant van het Kulturhus, bij de ingang
van Partou, staat de container waarin
luiers en incontinentiemateriaal kunnen
worden gedeponeerd. Gratis zakken
daarvoor kunnen worden meegenomen
bij Partou of ingang van het Kulturhus.
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt of bijv. de krant te lezen.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735)
en
voor
de
Vriendenkring (tel.024-3789351).
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¡Ya vamos a empezar!
Na een echte Nederlandse zomer kunnen we volgend jaar hopelijk weer
naar Spanje of Latijns-Amerika. Hoe
leuk en praktisch is het dan om ook
een aardig woordje Spaans te spreken?
Dit najaar is het perfecte moment om
hier alvast mee te beginnen! Kiest u
voor de compacte cursus ‘Spaans a la
carte’ óf juist voor de uitgebreide cursus ‘Spaans niveau 1’?
Tijdens de korte cursus leert u zich, in
10 thematische lessen, verstaanbaar te
maken in allerlei situaties die in een
vakantie voorbij kunnen komen, zoals
bijv. een auto huren, de weg vragen,
iets bestellen op een terrasje of in een
restaurant, etc. Nu 10 lessen van 75
minuten, incl. lesboek, voor €125,Duikt u juist graag wat dieper in het
Spaans? Dán is de cursus ‘Spaans
niveau 1’ echt iets voor u. In 26 zeer
interactieve lessen leert u de basisgrammatica en een stukje cultuur
m.b.v. de leuke lesmethode ‘Con
gusto’. Het volgen en voeren van een-

voudige gesprekjes gaat u straks prima
af! Nu 26 lessen van 75 minuten, incl.
tekst- en werkboek, voor €325,Het is ook mogelijk om op een ander
niveau in te stromen dus informeer
gerust naar de mogelijkheden.
Daarnaast bestaan de groepen uit
maximaal 10 personen en wij volgen
uiteraard de strikte richtlijnen van het
RIVM.
Waar? Dorpshuis ‘De Slenk’ op de
Horst (Groesbeek).
Wanneer? Vanaf week 40 op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
(tijdens de schoolvakanties zijn er
geen lessen).
Meteen inschrijven of eerst nog wat
meer informatie?
Neem gerust even contact op met
Taallessen Floor op 06-47115956 /
taallessenfloor.gitte@gmail.com
¿Nos vemos pronto?

(advertorial)

Rust in je hoofd, meer balans in je leven:

cursus en proefles zenmeditatie
In september starten er weer nieuwe
cursussen bij het meditatiecentrum
Zen.nl Nijmegen aan de Lage Markt
5a.
In deze Introductiecursus leer je goed
mediteren en inzichten uit de zentraditie toepassen in je dagelijks leven.
Tijdens een proefles kunnen belangstellenden kennismaken met zenmeditatie en wat het voor je kan betekenen.
Ook gaan we praktisch oefenen.
Zie voor meer informatie en aanmelden: www.zen.nl/nijmegen.
Mentale fitness
Zenmeditatie leert je in het nu te zijn,
om te gaan met stress en dieper te ontspannen. Met het beoefenen van zenmeditatie leer je als het ware denken
wat je wilt denken en voelen wat je
wilt voelen. Zen.nl Nijmegen hanteert
daarvoor een lesmethode die al ruim
30 jaar in Nederland in gebruik is en
goed past bij mensen die zoeken naar
rust, focus en inzicht.
Zen is een praktische meditatietechniek die als training te vergelijken is
met mentale fitness. Zen betekent letterlijk concentratie. Centraal staat dan
ook het trainen van je aandacht.
Mensen die gaan mediteren merken al
snel de resultaten ervan. Ze kunnen

zich vaak beter concentreren, slapen
beter, hebben meer energie en veerkracht.
Ervaring van een cursiste
"Ik ben altijd druk met van alles en
zocht vooral afleiding als ik me niet
prettig voelde. Daarom wilde ik meer
leren loslaten. Niet weglopen voor dingen, maar beter leren omgaan met
emoties en meer rust ervaren. Zen was
veel praktischer en meer down to
earth dan ik tevoren had verwacht.
Naast het oefenen met mediteren
bestaan de lessen uit een stukje interactieve theoriebespreking, waarbij
veel aandacht is voor praktische voorbeelden en handvatten. Dit bleek een
fijne combinatie die mij goed geholpen
heeft! Ik merkte binnen 3 maanden de
voordelen al. Eigenlijk zou iedereen
eens in zijn leven minstens een korte
meditatiecursus moeten volgen."
Stacy (33 jaar oud)

Yoga agenda Ooijpolder: september 2021
Yoga in de polder leeft!
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 2022 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.
Angelique Brok-Verhoeven – Leuth –
Yoga yoga:
-Woensdag 19.00u – 19.45u stoelyoga.
Adem- en eenvoudige oefeningen +
meditatie.
-Even weken woensdag 20.00u –
21.00u yoga Vriendenkring Leuth.
-Oneven weken woensdag 20.00u –
21.00u digitale yoga live via internet
(yoga in je eigen huis). Voor nadere
info: tel 024 – 324 97 00,
E.: yogaindepolder@hotmail.com
W.: www.abvzielenzorg.nl
Ursula Laemers – Millingen – Yoga
(Marma yoga, Mindfulness yoga):
-Donderdag 18.30u -19.30u (inloop
v.a. 18.15u) Kulturhus te Millingen.
Voor nadere info: tel. 06 – 1926 4961,
E.: ullalaemers@hotmail.com
Maaike Kool – Kekerdom – Hatha

yoga:
-Dinsdag 19.00u – 20.15 u en 20.30 –
21.45 u Waard van Kekerdom te
Kekerdom.
- Tweemaandelijks op zaterdagmorgen
9.30 – 13.30 uur miniretraite ‘Roep
jezelf terug naar het nu’ (yoga, meditatie, ademwerk en yoga nidra) Waard
van Kekerdom te Kekerdom.
Voor nadere info: tel 06 – 1211 3384,
E.: info@maaikegeeftyoga.nl
W.: www.maaikegeeftyoga.nl,
FB: Maaike geeft yoga
Stephi Kessel – Millingen – Yoga &
meditatie:
-Woensdag 10.00u – 11.30u èn 20.00u
– 21.30u (hatha) Heerbaan 208
Millingen.
-Donderdag 9.30u – 11.00u (hatha)
Heerbaan 208 Millingen.
-Workshop: yoga nidra, hormoon yoga,
meditatie & raja yoga. Privé les en live
internet yoga mogelijk. Sport massage,
aroma massage, tao massage, locatie
Heerbaan 208 Millingen.
Voor nadere info: tel. 06 – 4926 5244,
E.: s.kessel-mikoschek@gmx.de
Hennie Hukker – Ubbergen – Do-In
yoga en Hormoonyoga workshops
Do-In Yoga:
-Woensdag 9.15u – 10.20u en 10.30u –
11.35u De Refter Ubbergen.
-Woensdag 19.00 u – 20.05 en 20.15 21.20u De Refter Ubbergen.
Data hormoonyoga:
1e workshop: 7 – 14 – 28 september
De Refter in Ubbergen
2e workshop 5 – 12 – 19 oktober De
Refter in Ubbergen

Privéworkshop op aanvraag.
Voor nadere info: tel. 06 – 5188 7480,
E.: h.hukker@upcmail.nl
W.: www.shiatsutherapiebeek.nl
Laura Klinkenberg – Ubbergen –
The Art of Kundalini Yoga
-Kundalini yogales voor vrouwen donderdagavond Anahata Nijmegen.
(zie website voor data).
-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. contact@theartofkundaliniyoga.nl
W.: www.theartofkundaliniyoga.nl,
FB: The Art of Kundalini Yoga
Heel je lichaam – Beek – Diverse tijden en stijlen:
Elke dinsdag, vrijdag 1x per maand en
elke zondag, Heel je Lichaam (nieuw
adres!) Rijksstraatweg 251, 6573 CW
in Beek - Berg en Dal.
Voor tijden en info:
W.: www.heeljelichaam.nl, contactpersoon: Josefien Glaudemans,
E.: josefien@heeljelichaam.nl
Wil je ook met jou yoga uren in de
‘Yoga agenda Ooijpolder’, neem dan
contact op met Angelique BrokVerhoeven tel. 024 – 324 9700,
E.: yogaindepolder@hotmail.com
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Voor het bezorgen van medicijnen in Nijmegen
(Apotheken Beckers, Nijmegen-Oost en Pegasus)
zijn wij op zoek naar een nieuwe

BEZORGER

HOTEL MILLINGS CENTRUM
Heerbaan 186
6566 EW Millingen a.d.Rijn

VACATURE

De Rozet

Millings Centrum vraagt:
Medewerker bediening

die ons team komen versterken.

Jouw proﬁel: een ﬁtte maar wel gepensioneerd
persoon die het leuk vindt om nog een aantal
jaren te werken.

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Personeel
Gevraagd

Je sollicitatiebrief kun je mailen naar:
info@pegasusapotheek.nl

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

fulltime en/of parttime
Voor ons team zoeken wij een medewerker/ster bediening.
Je bent verzorgd, hygiënisch, beschikbaar in de avonden,
weekenden en feestdagen en beschikt over enige ervaring.
Spreekt deze functie je aan, stuur dan je reactie
met CV en motivatie per email naar:
info@millingscentrum.nl t.a.v. Dhr. A. Hendriksen.
Hotel Millings Centrum
Heerbaan 186, 6566 EW Millingen aan de Rijn
Telefoon: 0481-431204
www.millingscentrum.nl

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

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

Personeel
Gevraagd

HOTEL MILLINGS CENTRUM
Heerbaan 186
6566 EW Millingen a.d.Rijn

Millings Centrum vraagt:

Bezorger gezocht
voor De

Rozet in Kekerdom

Bezorgdienst Elyseese Hof

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

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

- Medewerker huishoudelijke dienst
8 - 16 uur per week
Spreekt deze functie je aan, stuur dan je reactie
met CV en motivatie per email naar:
info@millingscentrum.nl t.a.v. Dhr. A. Hendriksen.
Hotel Millings Centrum
Heerbaan 186, 6566 EW Millingen aan de Rijn
Telefoon: 0481-431204
www.millingscentrum.nl

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Watersport in Persingen
Een aantal kinderen had twee weken geleden het plan gevat om te gaan surfen op
Het Meertje te Persingen. Wie weet hebben ze nog een goede golf kunnen pakken.
Foto: Henk Baron

Kindervakantieactiviteiten in
Beek waren geslaagd
Woensdag 25 augustus was de laatste
dag van de kindervakantieactiviteiten
in Beek. De organisatie kijkt terug op
een geslaagd evenement, waaraan 120
kinderen meededen. Dinsdagavond
was er een “Bonte showavond” in de
tent op het terrein aan het Wylermeer,
waar de de kinderen optraden voor een
driekoppige jury van “deftige dames”.
Helaas mochten er geen ouders bij aan-

wezig zijn.
Als winnaars kwamen de “Banana’s”
uit de bus. Tweede werden de jongens
in het blauw met hun “raptekst” en
derde de meisjes in het rood met de
“Macarena”. Woensdagmorgen werd
afgesloten met voor alle groepen een
super sportief programma, verzorgd
door SportXtra.
Foto: Henk Baron
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Aardhommels gezocht
GROESBEEK. Al meer
dan 25 jaar komen en
gaan de Aardhommels
in het nest bij de
Tullekesbom
in
Groesbeek. Jarenlang
verzamelen ze zich
daar, maar op een gegeven moment worden te
oud en vliegen ze voorgoed uit. Altijd staan er
jonge exemplaren klaar
om hun taak over te
nemen om samen met
andere aardhommels op
ontdekkingstocht de
natuur in. Samen met
vrijwilligers: bioloog
Henny Brinkhof, verkenner Erik Lamers en
oud-aardhommel Britt
Kuipers.
Afgelopen
seizoen
waren er voor het eerst
zoveel overjarige aardhommels die uitvlogen
dat er wel heel weinig
jonge
overbleven.
Daarom zijn we nu op
zoek naar 7 nieuwe
aardhommels van 9-10
jaar oud.

Jonge en oude aardhommel met jonge buizerd

Aardhommels komen eenmaal per
twee weken bij elkaar op zaterdagmorgen bij de Tullekesbom aan het Nijerf.
Vandaar uit fietsen ze naar een natuurgebied in de omgeving, waar ze wandelend of struinend op ontdekkingstocht
gaan. Altijd komt er iets bijzonders op
hun pad. Dat kan zijn een ree, een bijenwolf, een dassenburcht, een duivelsei, heksenboter of een zandhagedis.
Soms mogen ze een jonge Buizerd
vasthouden of vangen ze de larve van
een weidebeekjuffer of een groene kik-

ker, of lopen ze door een eeuwenoud
bos en vinden er 60 mierenhopen.
Bijna altijd komen ze Urtica dioica
tegen op hun pad.
Voor meer info zie: https://www.wmggroesbeek.nl/jeugd/index.html
Heb je interesse stuur een email naar
een van de begeleiders: Henny
Brinkhof h.brinkhof@kpnmail.nl
Wees er snel bij: vol is vol.
Zaterdag 18 september is de eerste bijeenkomst.

Jeugddriedaagse in Ooij
OOIJ. Dinsdagmiddag 24 augustus is
de Ooijse Jeugddriedaagse van start
gegaan op de sportvelden van SVO.
120 kinderen werden drie dagen bezig
gehouden door vele vrijwilligers. Het
thema dit jaar was “Superhelden”.

Feestelijke afsluiting seizoen
de Speulplek in Ooij

Zondag 29 augustus was het feest op de
Speulplek in Ooij. Ondanks de regen
kwamen er toch veel mensen op af.
Er was weer van alles te doen.
Kinderen konden hun eigen dromenvanger maken, mergel bewerken en stenen schilderen. Ook bliezen ze reuzebellen en er was een springkussen,
gesponsord door autogarage Ooij,
waarvoor veel dank. Iedereen die
wilde, kon gratis geschminkt worden.
Studio Zaza uit Ooij had een mooie
stand vol zelfgemaakte kleding van
biologische katoen en een paar kinderen verkochten tweedehands kleding en
speelgoed. Voor volwassenen was er
thee, koffie, zelfgebakken taart en
gezelligheid.
Heb je zin om in de toekomst als vrijwilliger te helpen op de Speulplek?
Stuur dan een mailtje naar speulplek@gmail.com. Iedereen is welkom.

Bellen blazen op de Speulplek
Foto: Marieke van Engelen

De kinderen gingen van start met de
inrichting van hun tenten. Daarna konden ze zich creatief uitleven zodat het
terrein een echte superheldenuitstraling
kreeg.
Rond de klok van 17.00 uur kregen ze
een lekkere maaltijd en daarna gingen
ze met z’n allen op pad. De kinderen
van 2, 3, en 4 gingen een speurtocht in

het dorp doen en de kinderen van 5, 6,
7, en 8 gingen zwemmen in zwembad
Wijchen. Vorig jaar kon dit evenement
niet doorgaan, maar deze keer ging
men van start met een stralende zon.
Donderdag 26 augustus was de laatste
dag van deze Jeugddriedaagse. De kinderen hebben drie dagen genoten en dat
was mede te danken aan de grote inzet
van vrijwilligers. Al vroeg werd deze
laatste dag gezamenlijk ontbeten.
Daarna genoot de jeugd van de “superheldenfilms” in de eigen bioscopen. En
na de gezamenlijke lunch was er een
superheldenafsluiting in samenwerking
met “Larger than life outdoor”.

Foto: Henk Baron

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Ooijse
Klinkertjes
Wordt in het ene dorp het wereldberoemde cafetaria Yes afgebroken, bij
de Thornsche Molen kwam onlangs
goed klinkende Jazz juist tot leven.
Verantwoordelijk daarvoor waren
natuurlijk de uitbaters van de Molen,
maar op de eerste plaats zeker het
trio M.G.T. Marieke van R., Gerard
de B. en Thed M. “Jazzten” er toen
lustig op los. Zij lieten zich niet intimideren, door bij een restaurant
horende donkere en steeds dreigender wordende bloemkoolwolken..
De weergoden hadden deze middag
geen trek, om met krachtige zonnestralen dit muziekfestijn te ondersteunen. Dat was jammer, want er
was best wel wat te beleven bij de
Thornsche Molen. Er was die middag
namelijk een veramerikaanste tribuut jazzparty. Dat mag je toch wel
zeggen, als de fine fleur van het
Beekse New Orleans in de polder op
visite is. De “Boer-en-Maas-Jazz”
heeft op eigen naam een onalledaagse klank gearrangeerd, die
inmiddels bekend staat als de
“Farmers-River-Sound”. Het trio;
Trompetter Thed, als een volmaakte
Miles Davis, saxofonist Gerard als de
legendarische Hans Dulfer en met
Marieke als hun witte Ella Fitzgerald.
Drie cameraploegen en ontelbare
fotografen waren op dit optreden
afgekomen. Ook de selfies met het
populaire trio waren niet te tellen.
Marieke, wordt door kenners al tijden de hemel in geprezen als de
nachtegaal van Beek. Gelukkig heeft
ze niet de neiging, om te gaan overwinteren in tropisch Afrika, zodat wij
het hele jaar door van haar zangkunsten mogen genieten. Vermeldenswaardig is misschien ook, dat zij
waarschijnlijk wel iets met de polder
heeft. Dat komt, denk ik, door haar
vader, die in zijn “jonge jaren” naar
de Ooijse tennisarena trok. Daar ontpopte hij zich, voor een groot
publiek, als een circusartiest. Hij
klom dan geregeld hoog in de hekken, in een vergeefse poging, om
een voor hem te hoge bal te retourneren. Dus dat en public optreden
heeft Marieke wel van vader Hans.
Misschien zijn er nog enkele mensen
die Marieke niet kennen. Je moet
haar echt niet onderschatten, want
zij staat met haar eigen gemaakte
songs in de top tien van omroep
Gelderland. M.G.T. zal vanaf nu de
poldergeschiedenis ingaan, als het
trio, dat voor het eerst een goedgekeurd en coronaproef openluchtfestival in Persingen hield. Die vrolijkheid straalden zij ook heel even uit.
Het is geen mop, maar bij de eerste
noten viel de regen al met bakken
uit de hemel. Het trio bleef echter
ondanks storm, wind en slagregens
onverschrokken en stoïcijns doorspelen. Onder de aan hen ter beschikking gestelde “parasol-la-si-do”,
deden zij mij denken aan die heldhaftige muzikanten op de Titanic.
Weliswaar zonder ijsberg in de
buurt, alleen hier en daar een kleintje, maar die hoorde bij de geserveerde gin-tonics on the Rocks.
Onverstoorbaar bleven zij met hun
blinkende instrumenten musiceren.
De geluidstechnicus werd nog
ondersteunt door hevige rukwinden.
De daardoor klapperende zeilen produceerden voortdurend, heel ritmisch, het geluid van vallende knallende kokosnoten. De niet bang uitgevallen muziekkenners konden hun
geluk niet op, bij het horen van deze
tropische “klappertonen”. Wat ook
opviel was, dat zij zich heel makkelijk
aanpaste aan gewijzigde omstandigheden. Dat viel net voor de pauze
echt op, toen een zwerm zwarte
kraaien al krijsend over het festivalterrein vloog. Alsof het niets was,
reageerden zij direct met de originele song van Ray Henderson en Mort
Dixon: “Bye, Bye Black Bird”. Dus
wat improvisatie betreft zit het,
zeker met de heren, wel snor. Pierre
V. had het in de tussentijd druk. Hij
legde onvermoeid, als een volleerde
Leeghwater, de tafels, stoelen en
banken droog. Hij houdt wel ondernemerschap, want de “aanzitters”
werden niet, zoals vroeger in
Chicago, drooggelegd. Was het een
leuke middag? Om met het trio te
spreken: Jazz!
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Expositie Marie-José Roosen
in het Kerkje van Persingen
In het weekend van 11 en 12 september zal Marie-José Roosen, beeldend
kunstenaar, een expositie houden van
haar meest recente werk.
Ze laat twee boeiende series zien en
die ook te koop zijn in het Kerkje van
Persingen. Beide dagen van 11.00 tot
17.00 uur.
“Talking Textiles”
Grote textiele poppen, die op afstand
de verbinding zoeken. Ze kunnen niet
naar elkaar uitreiken, zich niet verplaatsen. Ze dragen een masker. Ze lijken gesloten. Toch staan ze er gekleurd
op. Ze staan er als verhalenvertellers.
Wat vertellen ze jou?
“Stillevens op een presenteerblaadje”
Letterlijk en figuurlijk, het stille leven
kwam zomaar aangewaaid vorig jaar.
Te zien zijn 3D stillevens. Stillevens in
materie die hangen aan de muur. De
kleine objecten zijn in aardse materialen gemaakt, vindsels in en rond haar
huis: oud papier, gevonden steen, hout

van een dierbaar gesneuvelde boom uit
haar tuin, bloem binddraad, oude wol,
vilt en plastic.
Het formaat is klein; je wordt uitgenodigd om dichterbij te komen.
Marie-José heeft gespeeld met kleur,
vorm en ruimte om geborgenheid en
kwetsbaarheid in één veld neer te zetten. Het licht staat niet vast zoals de
kunstenaar dat op doek schildert. Dat
wordt bepaald door waar het werk
komt te hangen.
Van harte welkom.
www.mariejoseroosen.nl

nium, kartals (cimbalen) en mrdanga
(Indiase trommel). Door het herhalen
van de mantra kom je steeds dieper in
je meditatie, terwijl je je laat meevoeren door het geleidelijk variërende
tempo. Van heel langzaam naar soms
heel uitbundig om weer te eindigen in
verstilling.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Wie zondag 19 september deel wil
nemen aan dit bijzondere evenement,
moet zich wel vooraf aanmelden bij
Tonny Bol: email
namahatta.kirtan@gmail.com of tel.
06-30883292.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
De kirtans zullen voortaan op de derde
zondag van elke maand worden georganiseerd.

Welkom in Beuys’Land
NIJMEGEN/KLEEF. Het natuurlandschap tussen Kleef en Nijmegen speelde een centrale rol in het leven en oeuvre van een van de meest invloedrijke
en controversiële kunstenaars van de
20ste eeuw: Joseph Beuys uit Kleve.
Levensgrote foto’s van de kunstenaar in
deze prachtige Nederrijnregio bieden
toeschouwers de kans om klimaatverandering in het landschap kritisch te
'lezen' en geïnspireerd te raken om na te
denken over kunst als sleutel tot een
ecologisch duurzame toekomst.
Ingesloten tussen Nijmegen, Beek,
Millingen aan de Rijn en het Duitse
Kleef ligt een uniek, grensoverschrijdend natuurlandschap. In dit gebied,
De Duffelt genaamd, ontwikkelde de
Duitse kunstenaar Joseph Beuys (19211986) zijn relatie met de natuur. Hij
maakte hier zijn eerste werken, organiseerde tentoonstellingen, beleefde persoonlijke crises en sloot vriendschappen voor het leven. “Toch is het belang
van dit gebied voor het leven en werk
van Beuys nooit helemaal onderkend”,
zegt Frank Mehring, hoogleraar
Amerikanistiek aan het Radboud

Speeldata van Toneel Mooi Uitzicht worden verzet
Wegens onvoorziene omstandigheden worden de speeldata
van de voorstelling Toneelfestival van theatergroep Toneel
Mooi Uitzicht (TMU) verzet. De speeldata van donderdag
30 september, zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober
komen helaas te vervallen. De kaartverkoop die zou starten
op 1 september 2021 wordt eveneens uitgesteld. Uiteraard

Expositie Helma
Groenen in
Kalorama Beek

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Dorpshuis Kerstendal
BERG en DAL. Na een succesvolle
herstart verzorgen de kirtaneers Tonny
Bol en Leo de Kruis zondag 19 september weer een kirtan in Dorpshuis
Kerstendal in Berg en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase
yoga-traditie. Woorden waaraan helende krachten worden toegekend (mantra's), worden gezongen door afwisselend zangers en muzikanten (kirtaneers) en de bezoekers in de vorm van
“Call and Response”.
Tonny en Leo verzorgen regelmatig
kirtans in Nederland en België. Nu
organiseren zij weer een middag met
kirtans in Kerstendal . Zo zijn ook mensen in Berg en Dal en omgeving in de
gelegenheid zo'n ‘spirituele douche’
mee te maken.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden doorgaans begeleid door onder meer harmo-

C U LT U R E E L

Institute of Culture & History (RICH).
‘Met ons project willen we gezinnen,
studenten en burgers op een innovatieve manier kennis laten maken met
Beuys en dat waar hij voor staat.’
De zeven imposante foto’s van Beuys
in het landschap tussen Kleef en
Nijmegen werden in 1978 door de
Duits-Amerikaanse fotograaf Gerd
Ludwig gemaakt voor weekblad Die
Zeit. Beuysland, zoals het project heet,
is onderdeel van het Duits-Nederlandse
initiatief ‘Art & Climate Change’,
waarin mensen van de Radboud
Universiteit, de Hochschule RheinWaal, museum ARENACUM en het
Freundeskreis Museum Kurhaus &
Koekkoek-Haus samenwerken.
De zeven foto’s vormen een fietsroute
van ruim 25 kilometer door de sfeervolle Duffelt. Met QR-codes kom je
van alles over de kunstenaar en zijn
relatie tot de streek aan de weet. Het
kunstproject duur tot 3 oktober.
Routekaart verkrijgbaar op verschillende plaatsen over de grens en op
www.artandclimatechange.com.

De zeven imposante foto’s van Beuys in het landschap tussen Kleef en Nijmegen
werden destijds door de Duits-Amerikaanse fotograaf Gerd Ludwig gemaakt voor
weekblad ‘Die Zeit’ .

Na een veel te lange periode van inactiviteit door de coronacrisis zijn er nu
gelukkig weer exposities te bezoeken
bij Kalorama. Als eerste is natuurfotografe Helma Groenen aan de beurt.

Helma Groenen, biologe geboren en
getogen aan de rand van “de Bruuk” in
Groesbeek, vertelt graag over de natuur
en fotografeert deze ook nog eens in
binnen- en buitenland. Al wandelend
documenteert zij het vrije veld: Helma
fotografeert situaties zoals die zich in
de natuur voordoen, beelden van grote
schoonheid maar die voor de doorsnee
wandelaar meestal onopgemerkt blijven. In de loop der jaren heeft zij haar
stijl veranderd; door het uitvergroten
van een detail ontstaan abstracte beelden die de kijker de gelegenheid geven
tot een eigen interpretatie van haar
werk.
De bewoners van Kalorama hebben al
kennis kunnen maken met haar passie
voor de natuur middels diverse, zeer
aansprekende lezingen. Zo ontstond het
idee om een foto-expositie op
Kalorama in te richten ter illustratie van
wat zij vertelt en om gasten en bezoekers de gelegenheid te geven haar werk
te zien. De expositie is een verzameling van Helma’s stijlen en technieken
en is te zien vanaf heden (5 september)
tot en met 30 november 2021 in
Kalorama, Nieuwe Holleweg 12 in
Beek (Berg en Dal) U bent van harte
welkom!
Tijdens de expositie is er gelegenheid
om Helma’s werk te kopen.
Meer informatie vindt u op www.wonderendernatuur.nl
Kalorama kent geen openingstijden / is
altijd open
Voor vragen:
Kunstcommissie Kalorama
P.R.: Jan Schreurs
e-mail: kaloramakunst@gmail.com
telefoon: 0625388874

Toneel Beek
zoekt nog
enkele leden
Houd jij ervan om eens een hele andere
rol te spelen dan in je dagelijkse leven?
Om een verhaal te vertellen met je lijf,
je stem, je houding, je emotie. Heb je al
vaker toneel gespeeld of wil je ontdekken hoe dat is om samen te spelen?
Toneel Beek kan nog enkele nieuwe
leden gebruiken, zeker ook mannen.
Met elkaar wordt, onder leiding van
regisseur Micha Elout, gezocht naar
een passend stuk om het komend seizoen te spelen.
In de maand september kunnen nieuwe
leden komen kennis maken. De oefenavonden zijn om de twee weken op
maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur
en vinden plaats in de bovenzaal van
het Kulturhus, Roerdompstraat in
Beek. De volgende bijeenkomst is op
maandag 20 september.
Graag vooraf aanmelden bij Jeanette
jvanderzande8@upcmail.nl.

betreuren wij dit zeer maar van uitstel komt zeker geen
afstel!
Via de website www.kalorama.nl, en de social mediakanalen
van Kalorama informeren wij u zodra er nieuwe speeldata
bekend zijn.

Boerenmaasjazz bij Caféhaus
Niederrhein in Kranenburg
Afgelopen zondag
trad
het
Boerenmaasjazztrio
op
in
Caféhaus
Niederrhein
in
Kranenburg.Nadat
het vorig optreden bij
de Thornschemolen
nogal nat en stormachtig
verlopen
was, kon men nu
genieten in een stralend
zonnetje.
Boerenmaasjazz
bestaat uit Marieke
van Ruitenbeek, Thed
Maas en Gerard de
Boer. Foto: Erik Hell

Expositie ‘gezichten van dementie’
In september, rond Wereld Alzheimer
Dag, komt de tentoonstelling Gezichten
van dementie naar de regio Nijmegen.
De expositie is te zien in de
Protestantse kerk in Groesbeek.
Gezichten van dementie is een project
van
kunstenaar
Herman
van
Hoogdalem en journalist / schrijver /
filmer Gijs Wanders. Ze bestaat uit
geschilderde portretten van mensen
met dementie door Herman en gefilmde portretten van hun dierbaren door
Gijs. De expositie met 2.40 meter hoge
aquarellen en vijf-minuten films trekt
veel publiek, in Nederland en over de
grens. Op zondag 12 september wordt
de expositie geopend door een ervaringsdeskundige en zijn mantelzorger.
Tijdens de expositie zullen diverse activiteiten rond het thema dementie worden gehouden. Zowel onderwijsinstellingen als de zorgsector worden erbij
betrokken. Initiatiefnemer is de Regio
Nijmegen van Alzheimer Nederland.
Zij is verheugd met de komst van de
tentoonstelling.
De expositie is vanaf woensdag 15 t/m
woensdag 22 september dagelijks van
13.30 tot 16.30 geopend voor professionals en publiek. De kerk in het centrum van Groesbeek is goed te berei-

ken, er is gratis parkeergelegenheid.
Herman van Hoogdalem en Gijs
Wanders verbinden hun eigen ervaring
aan Gezichten van dementie. Het project begon als postuum eerbetoon aan
de moeder van Herman die een dementie had toen zij overleed, en leidde via
diverse families uiteindelijk naar de
vader van Gijs, die ook werd getroffen
door dementie. Hij overleed in januari
2017.
Gezichten van dementie brengt het
actuele onderwerp dementie op een
unieke manier onder de aandacht. De
impact van de ziekte wordt duidelijk
aan de hand van de indringend geschilderde portretten en de intieme verhalen
erachter. Getoond wordt wat dementie
met mensen doet, wat er gebeurt tussen
de geschilderde hoofdpersonen en hun
gefilmde geliefden: het verdriet, de
wanhoop, de onthechting, de berusting,
de ontroering.
De aquarellen en korte films maken
veel los, mensen ervaren herkenning en
daarmee erkenning, delen emoties en
gaan met elkaar in gesprek. Zo willen
de beide makers een bijdrage leveren
aan een dementievriendelijker samenleving.

Concerten bij ‘Nieuw Begin’
Zondag 12 September: Les Copains
Les Copains laten het Franse chanson
in een informele sfeer tot leven komen.
Het repertoire varieert van klassieke
chansons tot minder bekende liederen
met een vleugje gypsy of jazz. Denk
aan Charles Aznavour en Georges
Brassens, maar ook aan jongere en
minder bekende zangers zoals Thomas
Dutronc, Zaz en Gilbert Laffaille.
Nostalgie en mooie herinneringen, stilletjes mee-neuriën of met gesloten
ogen genieten, dat kan allemaal bij de
hartverwarmende concerten van Les
Copains. De akoestische instrumenten
zorgen voor een warme klankkleur.
Bezetting: Paul Drijvers (zang,gitaren)
Henk Kuik (accordeon, zang) Miriam
van
Dixhoorn
(viool)
Philip
Woudenberg (contrabas)
Zondag 19 September: KARMA
In 2004 werd de Nijmeegse band
Karma opgericht door enkele muzikanten die reeds in de jaren ‘60 hun muzikale sporen verdiend hadden. Na wat
wisselingen bestaat de band tegenwoordig uit 5 leden en vaste geluidsman Jopie. Zangeres Anneke, pater
familias/gitarist/zanger Gerrit, bassist
Peter, drummer Ben en toetsenist/zanger Gerard, waren in de zestiger en
zeventiger jaren actief in bands als de
Triffits, Nederbeat band Opus ‘67,
Servants, Les Demons, Red Stars en
Evergreen. Hun voorkeur gaat uit naar
muziek uit hun eigen jeugd, zoals o.a.
the Beatles, the Kinks, Eric Clapton,
Chuck Berry, CCR, etc. De gevarieerde
samenstelling van de band maakt dat
Karma een heel breed repertoire aan
kan van blues, ballades, tot rock.

KARMA

Les Copains
Karma staat garant voor goede sfeer!
Algemeen:
Aanvang concerten: 15.00u Entrée:
€10,-.
Reserveren ivm maximaal aantal toegestane bezoekers. Reserveren kan ovv
naam, volledig adres en telnr van alle
personen voor wie u reserveert via
sambom@hotmail.de, of via de contactpagina
van
de
website
https://www.nieuwbegin.de/contact
waarna u een bevestigingsmail krijgt.
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich Kranenburg
sambom@hotmail.de
https://www.nieuwbegin.de
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Culturele
Agenda
KunstLokaalMook
Elke zondag in september | 11.00 tot
16.00 | expositie | ‘Stroom en Kleur’ Marian van Lookeren
Vief, aan de Waalkade
Donderdag 9 september | 20.00 | entree
gratis, aanmelden via info@oddstream.nl | lezing | Odd Café: Keyboard
Language - Sjef van Beers en Abbey
Pusz & Margo Bergamini
Zaterdag 18 september | 19.00 | expositie van Nijmeegse Kunstnacht | Sjef van
Beers: Gamer Keyboard Wall Piece #1
- Galerie Singular-Art en Oddstream
Kasteel Hernen
Vrijdag 10 t/m zondag 12 september |
13.00 tot 18.00 | expositie | ToPé, Jos
van Overbeek en Jos Wesseling
LUX
Woensdag 8 september | 19.00-21.00 |
lezing | 20 jaar 9/11, een terugblik Filmdocent
en
cultuurhistoricus
Constant Hoogenbosch
Vrijdag 10 t/m zondag 12 september |
kaartverkoop
via
www.luxnijmegen.nl/nimma | lezing en debat |
Kunst- en klimaatfestival ‘Nimma aan
Zee’
Cultuurkerkje in Winssen
Zaterdag 11 en zondag 12 september |
11.00-17.00 | toegang gratis | expositie
| WeefKWRT - Anneke Kersten, Roos
Cox, Marleen Jongen en Gera Hultink
In de Kuil en De grote Lier in
Molenhoek, De Schans in Mook
Zaterdag 11 en zondag 12 september |
11.00-17.00 | expositie | Kunstgroep
Kolonie Plasmolen (www.kunstgroepkp.nl/route)
De Hortus Nijmegen
Zondag 12 september | 14.00 | concert |
De Draadloze Rolero-show
Nijmegen-Noord - Oosterhout
Zaterdag 18 en zondag 19 september |
12.00 tot 17.00 | expositie | Kunstroute
2021
Grote Kerk in Elst
Vrijdag 24 september | 20.15 | €20,-,
bestellen
via
www.lunakamerkoor.nl/kaarten-bestellen | concert klassieke muziek |
Onaards - Luna Kamerkoor

Reis door de
Nacht 3e editie
Zaterdag 18 september 2021
18.00 uur
Begraafpark
Heilig Land Stichting

heiliglandstichting.com
projectkoorgelderland.nl

Na twee eerdere succesvolle presentaties van dit bijzondere project in de buitenlucht vindt op zaterdagavond 18
september weer een nieuwe Reis door
de Nacht plaats. Een muzikale nazomeravondbelevenis gebracht door
Projectkoor Gelderland o.l.v. Wolfgang
Lange in samenwerking met Begraafpark Heilig Land Stichting. Het bezinningspark dat een deel van de vroegere
museumcollectie, beelden en taferelen
van kunstenaar Piet Gerrits herbergt
alsmede eeuwenoude bomen en unieke
graven vormt het decor van deze eenmalige, muzikale reis.
Bezoekers worden om 17.30 uur verwelkomd met een broodje en koffie /
thee waarna onder de grote beuk het
voltallige koor de avond opent. Terwijl
het laatste zonlicht langzaam verdwijnt
tussen de bomen en de schemering
invalt, maken de bezoekers in stilte in
kleine groepjes en onder leiding van
een gids een rondgang langs vocale
ensembles en instrumentalisten.
De koorwerken spreken over de natuur
in al haar facetten en versterken de verstilling. Behalve twee ensembles van
PKG is ook een sprankelend strijkkwartet te horen en zal Cileke
Angenent (alt) begeleid worden door
dans en theorbe. Blazers onder leiding
van Rudy Bömer begeleiden de wandeling. De reis wordt afgesloten met het
voltallige koor en alle instrumentalisten.
Het programma biedt plaats aan een
beperkt aantal bezoekers. Wees er dus
tijdig bij voor uw muzikale reisbewijs!
Entreekaarten zijn (t/m 17 september)
voor €20,- verkrijgbaar via www.projectkoorgelderland.nl

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Nieuwe Expositie op Fort
Pannerden van 31-08 t/m 30-09
Nieuwe expositie in Fort Pannerden
van dinsdag 31 augustus tot en met
zondag 30 september te zien. “Bronzen
beelden en wapperende kunst”
Het prachtig gerestaureerde, bijna 150
jaar oude fort, gelegen op het splitsingspunt van Rijn en Waal, heeft ook

een bijzondere expositieruimte: het
Westelijk Binnenplein. Met haar bakstenen muren, gemetselde raamnissen,
hoge plafonds van glas en beton is het
een schitterende plek voor robuuste
kunst. Unesco Werelderfgoed gratis
toegang met een museumkaart.

Tentoonstelling Diederik
Grootjans in de Refter
UBBERGEN. Diederik Grootjans
(1960) uit Nijmegen-Oost schildert al
ruim 35 jaar en is de laatste jaren vooral actief als stadsschilder. Zijn stadstaferelen zijn hedendaags en alledaags,
geschilderd in een licht impressionistische stijl .Sinds korte tijd zijn er ook
veel boslandschappen bij gekomen
waarbij vooral het voortgaan van de
seizoenen in het oog springt.

Wellicht kent u zijn werk ook van de
serie ' De lunchpauze', elke dinsdag in
de Gelderlander: een schilderkunstig
verslag van werk en pauze in
Nijmegen.
Elk weekend in september, 13.00 17.00 uur in Notre Dame Des Arts, de
Refter aan de Rijksstraatweg 37 in
Ubbergen.

7 september 2021
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Sponsoractie Nico De Witt PLUS
Sponsoractie Nico de Witt PLUS
Nico de Witt PLUS geeft verenigingen
een steuntje in de rug. De supermarkt
investeert namelijk in het lokale verenigingsleven met een speciale sponsoractie. We kunnen eenvoudig een mooi
sponsorbedrag verdienen en daar willen we graag uw hulp bij vragen.
Wanneer u in de periode van zondag 5
september tot en met zaterdag 13
november bij Nico de Witt PLUS boodschappen doet, spaart u sponsorgeld
voor een vereniging.

Hoe werkt de sponsoractie
• U ontvangt bij elke € 10, - aan boodschappen en wekelijkse actieproducten
een voucher met een unieke code.
• De klant wijst actiecode(s) toe aan de
vereniging van zijn keuze op een speciale website.
• U kunt ook digitaal sparen via de Plus
app, je ontvangt dan meteen één sponsorpunt gratis.
• Na de actieperiode wordt het totale
sponsorbedrag verdeeld over alle deelnemende verenigingen.

Steunt u fanfarekorps Ons
Genoegen?
Wanneer u boodschappen doet bij Nico
de Witt PLUS denk dan aan ons en
doneer uw sponsorpunten aan fanfarekorps
Ons
Genoegen. U steunt
ons met elke punt
en als je deelneemt
maak je wekelijks
kans op één van de
drie PLUS-cadeaukaarten ter waarde
van 75 euro!

Geef Popkoor Ap/Art een
steuntje in de rug
Als popkoor met live band willen we
ons blijven verbeteren en vernieuwen,
hiervoor zijn nieuwe partituren en op
zijn tijd nieuw instrumentarium nodig.
Met workshops choreografie als toevoeging op onze zang onderscheiden
we ons nog meer.
Om dit financieel voor elkaar te krijgen, is een extra financiële bijdrage
zeer welkom!
Dus bent u in de gelegenheid schenk
uw sponsorpunt(en) dan aan koor
Ap/Art.
Popkoor Ap/Art

Namens al onze
leden en het bestuur
bedanken wij u bij
voorbaat voor uw steun.

Hommage aan een ‘Beekse’ kunstenares
BEEK. Op zondag 19 september, 16.00
uur, opent in antiquariaat Supplement
de expositie met kunstwerken van
Ingrid Linskens – Rast. Met de expositie van haar bronzen penningen en
aquarellen wil Supplement een kleine
hommage brengen aan de in 2018 overleden Ingrid Linskens – Rast. Haar
kunstproductie is uitgebreider dan wat
we door de beperkte ruimte kunnen
tonen. Onder andere heeft zij ook de
kunst van het gemmensnijden (
Glyptik) zeer succesvol beoefend.
Ingrid Linskens – Rast, geboren te
Erlangen (D) in 1927, kreeg haar opleiding aan de Akademie der Bildende
Künste te München. Haar levenlang

Concert
Mozart(k)ring
in Kleve
Voor het eerst organiseert de
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein een
concert in de Stadthalle in Kleve. Het
betreft een optreden van de violist Bob
van der Ent en de pianist Daniël
Kramer.
Bob van der Ent is een van de meest
vooraanstaande
en
veelzijdige
Nederlandse violisten met een prachtige ronde toon. Van der Ent treedt regelmatig op in binnen en buitenland, als
solist en kamermusicus, in concerten,
op festivals en voor radio en televisie.
In 2005 was hij prijswinnaar op het
Nationaal Vioolconcours Oskar Back.
Daarvoor won hij al op jeugdige leeftijd diverse prijzen. Hij studeerde o.a.
bij Jan Repko en Davina van Wely, vervolgens bij Vesko Eschkenazy en aanvullend bij Herman Krebbers.
Daniël Kramer geniet bekendheid als
een veelzijdig en bevlogen pianist. Van
grote invloed zijn de lessen bij Ton
Hartsuiker geweest, die hij op jonge
leeftijd mocht ontvangen. Zijn masterstudie aan het conservatorium van
Amsterdam rondde hij af met onderscheiding bij docent Håkon Austbø, die
hem inwijdde in de geheimen van de
pianistische verfijning en bezield musiceren. Daniël Kramer is een geliefd
kamermusicus en een excellente pianist
die als repetitor met veel grote musici
zoals Harnoncuort, Chailly en Pappano
samen werkte.
Op het programma in Kleve Weense
Klassiekers. Van Mozart de sonate voor
viool en piano in A, KV 536. Voorts
Beethovens sonate voor viool en piano
in D, opus 30 nr. 3 Van Schubert de fantasie voor viool en piano in C, D 934.
Het concert vindt plaats op zondag 19
september 2021 in de Stadthalle,
Lohstätte 7 in Kleve. Aanvang 15.00
uur. Entree € 17,Leden van de Mozart(k)ring gratis toegang. www.mozartkring.nl

pendelde zij tussen Erlangen en Beek
waar zij kwam te wonen toen haar man
als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werd aangesteld.
Haar technieken zijn veelzijdig maar in

deze expositie leggen we de nadruk op
haar bronzen (herinnerings-)penningen. De beeldkunstenaar kunstenaar
Ad Merx, die eveneens zelf de penningkunst beoefent, zal een inleiding
tot deze kunstvorm verzorgen.
U bent van harte uitgenodigd om deze
opening bij te wonen. De tentoonstelling kunt u bezoeken tot en met 19
december 2021.
Antiquariaat Supplement, Van
Randwijckweg 2 te Beek
Zondag 19 september, 16.00 uur
Info: www.supplementboek.nl en/of
info@supplementboek.nl

Koor Vivace Groesbeek
gaat weer zingen!
Eindelijk, na maanden niet meer gezongen te hebben mogen we weer! Niet alleen
het samen zingen was van de baan maar ook de sociale contacten vervielen. Want
die horen erbij als je zingt in een koor.
Heb jij dat allemaal zo gemist ? Gelukkig begint Vivace in september weer met
repetities. Deze vinden plaats in Dorpshuis de Slenk, Reestraat 2 in Groesbeek/ de
Horst. De repetitie is van 20.15 uur tot 22.15 uur. Je mag altijd vrijblijvend komen
luisteren. We zingen moderne muziek, van pop tot ballads.
Heb je nog vragen, mail ze dan naar vivacegroesbeek@hotmail.com. We zien je
graag vanaf woensdag 8 september.

Expositie Suzan van Lieshout in
Kleine Bartholomeuskerk in Beek
Eind augustus hield Suzan van
Lieshout uit Nijmegen haar solo-expositie “Van Lieshout VI” waarin zij de
kijker uitnodigde zich te verwonderen
en te prikkelen tot beantwoording van
de vraag ‘Wat geloof ik nu eigenlijk?’
Op deze tentoonstelling werd een
selectie getoond van haar werk van de
afgelopen twee jaar, waarin iedereen

zich noodgedwongen terugtrok en alles
door de lockdown goeddeels ongezien
bleef. Naast recente fotomontages was
er het 3D-werk dat in België is tentoongesteld en het ‘quarantainesieraad’
dat ook in het CODA-museum werd
geëxposeerd.
Er waren ook door haar bewerkte fotomontages van fotograaf Simon Duijs te
zien.

Suzan van Lieshout (links) toont de door haar bewerkte foto “Buried” samen
met Simon Duijs (rechts)
Foto: Henk Baron
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Verhuur materieel grondwerk
Bestrating en sierbestrating
Grondwerken (wegen)bouw
Rioleringswerkzaamheden
Tuinaanleg

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

www.kuijpersgrondwerken.nl



Installatietechniek



Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO
vrijdag 17 september

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=
aanvang 20.00 uur
www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto
De Bouwkamp 2

-

Ooij

-

tel. 024 - 6841748

-

info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Voel je goed, voel je thuis

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Dagbesteding OBG,
voor inwoners van gemeenten
Nijmegen én Berg en Dal

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf

Herkenbare dagindeling en groepen
Deelnemers aan dagbesteding OBG maken deel
uit van een van onze vaste groepen. Iedere groep
krijgt begeleiding die aansluit bij de wensen en
(zorg)behoeften van de leden. En kent een
herkenbare dagindeling die zorgt voor houvast.
Samen met anderen doet u wat u leuk vindt en
waar u goed in bent. U kunt tekenen en schilderen,
puzzelen of spelletjes spelen. Of samen de krant
doornemen en praten over wat u bezighoudt. U
NXQWGDQVHQRSGHPX]LHNXLWRQ]HMXNHER[ƬHWVHQ
RSRQ]HGXRƬHWVRIGH.ZLHNURXWHZDQGHOHQ
Uniek dagdeelaanbod
Niet iedereen wil een hele dag naar een
dagbesteding. Daarom heeft dagbesteding OBG
een uniek dagdeelaanbod. U kunt kiezen voor
.RRNFDIÄGH&UHDWLHYHRFKWHQG0HHEHZHJHQRI
de Hoofdzaak. Samen eten hoort er altijd bij.

Spakenburg

5 haring
€ 10
3 lekkerbek € 9,50
Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)
Meer informatie?
www.obg.nu | Tel (024) 3279 279 | Prof. Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen

Zaterdag de gehele dag tot 17 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

SENIOREN

Nieuws van KBO Beek
Op woensdag 25 augustus, een andere dag en een andere
middag dan normaal voor de KBO Beek, was de KBO Beek
te gast bij de Inloop en Ontmoeting van Kalorama. Daar
keken en luisterden wij op deze gezamelijke middag naar de
uitleg over het Openbaar Vervoer en alles wat er mee te
maken heeft.
Thérèse Wieland (foto) gaf antwoord op alle vragen.
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Seniorenvereniging Leuth

Van de”Kaffee mit Kuchen” onderweg heeft iedereen genoten en onderweg zijn er nog leuke foto`s gemaakt.
Al met al was het weet geslaagde fietstocht.
Fietsen kunt u als lid van de KBO Beek ook op de maandagmiddag, om 13.00 uur wordt er vertrokken vanaf het tunneltje, Mieke en Gerrit Groothuijse zijn de organisatoren van de
tochten.

Themamiddag
Donderdag 1 september waren Hanneke Klievink en Miel
Franssen van het Forte Welzijn team van onze gemeente te
gast. Mantelzorg in zijn totaliteit stond deze middag op het
programma. Deze middag kon vorig jaar maart geen doorgang vinden door de uitbraak van het coronavirus.
Met een kopje koffie of thee bij ontvangst, begon deze informatieve middag, de uitleg over het wel en wee werd perfect
verwoord.
Bent u mantelzorger, laat u dan registreren als mantelzorger,
ook voor de mantelzorgpauze. www.mantelzorgbergendal.nl
of info@mantelzorgbergendal.nl , tel. 085 0406066
In de pauze ontvingen onze leden een consumptie, waarna de
parate kennis onder de aanwezigen getest werd met een
ludiek vraag en antwoord spel. Met veel kennis in onze bagage werd deze bijzonder boeiende middag afgesloten.

KBO Beek’s Grote Fietstocht
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Vrijdag 27 augustus om 10.00 uur vanaf het tunneltje startten onze leden voor weet mooie fietstocht uitgezet en begeleid door René Hendriks, hij schreef er zelf over.
Een mooie fietstocht van 39 kilometer in de Duitse Duffelt.
Over rustige weggetjes was het genieten van de prachtige
natuur. Hoewel de weersverwachtingen niet geweldig waren,
zijn we slechts één maal verrast door een (hoos)bui, waarvoor we gelukkig op tijd konden schuilen bij de brandweer
kazerne

LEUTH. Op 30 augustus heeft
Seniorenvereniging
Leuth
een
Algemene Ledenvergadering gehouden
waarbij werd teruggeblikt over de laatste 2 verenigingsjaren. De vergadering
met een goede opkomst van de leden
verliep in een prettige sfeer en er werd
vooruit gekeken naar de toekomst met
hopelijk minder Corona maatregelen.
Ook werd er stil gestaan bij het overlijden van 14 leden sinds de laatste
Algemene Ledenvergadering over 2018
op 25 maart 2019.
In de vergadering werden aftredende
bestuursleden Riet en Henk bedankt
voor hun jarenlange inzet en kregen zij
onder applaus van de leden een bos
bloemen overhandigd.
Gelukkig zijn hun functies ingevuld
met de komst van 2 nieuwe bestuursleden Ria en Geert (foto) die het stokje
van hen overnemen. Ook voor andere
activiteiten stelden een aantal leden
zich beschikbaar, tenslotte we kunnen
niet zonder vrijwilligers.
Verder werd een dankwoord uitgesproken aan de aanwezige leden en alle
vrijwilligers die actief zijn binnen onze
vereniging. Ook werden Triangel
(Vriendenkring) en Kulturhus bedankt
voor de prettige samenwerking en het
mogelijk maken om onze activiteiten in
hun ruimten te organiseren.
Voor zover de Corona regels het toelaten gaan wij op vrijdag 1 oktober de

kermis inluiden en ons 70-jarig lustrum
vieren onder het genot van een hapje en
drankje met muziek en een “tönnekespraoter”.
Nieuwe leden zijn welkom en er is
ruimte binnen de activiteiten zoals;
Gym op dinsdagmiddag 15.15 uur in
sportzaal Kulturhus
Gym op donderdag morgen 9.30 uur
Vriendenkring
Biljarten op donderdagmiddag 13.00
uur Vriendenkring
Koersballen op woensdagmiddag 14.00
uur Vriendenkring
Bingo op elke eerste maandagmiddag
van de maand 14.00 uur Vriendenkring
Aanmeldingen graag aan secretaris
Bert van Swelm, email: seniorenverenigingleuth@outlook.com of telefonisch
06 14572087.

Gerard en Truus Geutjes-Tissen
60 jaar getrouwd
Ook van alles wat er speelt op de hoogte blijven, dat kan heel
eenvoudig. Voor €20.- per kalender jaar bent u lid van de
KBO Beek, de vereniging die voor u zorgt. Er staat nog veel
op ons programma.
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek. Voor alle
info 024 3226277.
Foto’s: René Hendriks

Theo en Gerrie Looman 50 jaar getrouwd
OOIJ. Zaterdag 28 augustus vierden
Gerrie en Theo Looman uit Ooij hun
50-jarig huwelijksfeest. Ze trouwden

op 27 augustus 1971 in het gemeentehuis van Ubbergen, waarna ze zich vestigden in Ooij, waar Theo een aanne-

mersbedrijf had en Gerrie een winkel in
huishoudelijke artikelen e.d. runde aan
de Prins Bernhardstraat. Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Impuls (Inloop
& Ontmoeting)
in het
Kulturhus Beek
Op dinsdag 21 september is er een
muziekmiddag verzorgd door Floris
Kolvenbach. Inloop vanaf 13.30 start
Floris 14.00. Koffie en thee kosten €
1,00 en andere dranken kunnen aan de
bar van het Kulterhus besteld worden.

Verrassing!
Opening winkeltje Mimi Seegers
in Gasthuis Millingen
Op 31 augustus is het winkeltje van Mimi Seegers geopend in Gasthuis Millingen.
Je kan hier terecht voor ditjes en datjes, gezellige snuisterijen zoals een kaartje,
een cadeautje, hobbymateriaal, iets lekkers of een bloemetje. De openingstijden
zijn op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur of op afspraak. Bestellingen via 06-26370559 of ateliermimi@kpnmail.nl en bezorgen in Het Gasthuis is mogelijk.

Pap en mam. Jullie zijn 2 september
2021 60 jaar getrouwd. Een diamanten
paar!
Wat gaat de tijd snel.
Gefeliciteerd en maak van iedere dag
samen een dag met een zonnetje. We
houden van jullie.
Bedankt voor alles en nog heel veel
gezonde en fijne jaren samen toegewenst.
Hedy en Geert

Op maandag 6 september waren Gerard (Gert) en Truus Geutjes-Tissen uit
Millingen aan de Rijn 60 jaar getrouwd. Voor burgemeester Mark Slinkman een
reden om het bruidspaar te komen feliciteren. Zij waren het eerste bruidspaar in/na
de coronatijd, waar hij weer kwam om te feliciteren. Hij had, namens de gemeente Berg en Dal een bloemstuk bij zich alsmede een ingelijste kopie van de trouwakte van 60 jaar geleden. Gerard en Truus trouwden 60 jaar geleden op 6 september voor de wet in het gemeentehuis te Ubbergen om vervolgens op 28 september
1961 voor de kerk te trouwen in de H. Remigiuskerk te Leuth. Truus, afkomstig
uit Leuth, leerde haar Gerard kennen tijdens het Pinksterbal van de kermis in
Leuth. Gerard werkte toen als timmerman. Na enige tijd verruilde hij dat werk
voor een baan bij v.d. Stad in Nijmegen, waar hij in de winkel ging werken. Hij
eindigde zijn loopbaan in de keuken business, zoals hij dat zelf noemde. Truus
werkte daarentegen altijd thuis, in de huishouding. Het paar kreeg twee zonen en
een dochter. Ze hebben 5 kleinkinderen
en 5 achterkleinkinderen. Ze woonden
lange tijd in de
Wethouder Arntzstraat in Millingen
aan de Rijn en sinds 2
½ jaar in een seniorenwoning aan het
Koolmeespad.
Ze
gaan op 26 september een feest houden
om hun lange samenzijn te vieren.
Foto: Henk Baron

Dansen in De Duffelt te Millingen
Dansgroep Miliana, een activiteit van
de KBO, heeft naast folkloristische
dansen ook line-dansen op het programma staan. Tijdens de lessen is er
een prettige sfeer en de muziek helpt
mee om de passen en dansfiguren te
doen en natuurlijk worden de dansen
regelmatig herhaald.
Volgens Brits onderzoek neemt ons
geluksgevoel met 9,3% toe wanneer we
dansen. Andere onderzoeken hebben
aangetoond dat dansen het beginstadium van dementie zou kunnen afremmen.
Om het verval van geheugen tegen te

gaan is het belangrijk om uitdagingen
en nieuwe dingen te ondernemen.
Dansen is daar een uitgelezen activiteit
voor. Lichamelijke inspanning stimuleert groei en aanleg van nieuwe verbindingen in je brein. Je wordt bovendien motorisch gestimuleerd doordat je
nieuwe danspassen of bewegingspatronen aanleert en de muziek helpt mee
om wat je leert ook beter op te slaan.
Denk ook aan de tv uitzending over
DANS van prof. Eric Scherder.
Wij dansen op woensdagochtend van
10.00-11.30 uur in de grote zaal van de
Duffelt. U bent van harte welkom.

Vier generaties
Vier generaties Groesbeekse mannen: van links naar rechts Anton (86), Bart (59),
Mike (30) en Davy (2).

Foto: Hein van Deursen (BD1 Media)
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Vrouwen in de meerderheid bij
Berg en Dalse lintjesregen 2022
Verenigingen geven gehoor aan oproep
burgemeester
Bij de afgelopen lintjesregen ontvingen zes inwoners van Berg en
Dal een Koninklijke Onderscheiding. Mooi en welverdiend.
Alleen … dit waren allemaal mannen. Reden voor burgemeester
Mark Slinkman om op te roepen
tot het voordragen van meer
vrouwen. Dat heeft effect gehad:
een meerderheid van de inge-

diende aanvragen voor 2022
betreft dames die zich lange tijd
verdienstelijk hebben gemaakt
voor de gemeenschap.
Burgemeester Slinkman: “Vrouwen
doen zeker niet onder voor mannen
als het gaat om vrijwilligerswerk.
Toch gaat landelijk tweederde van
alle lintjes nog steeds naar een
man. Hoog tijd om dat te veranderen en al die stille krachten alsnog
in een oranjezonnetje te zetten!”
De ingediende aanvragen zijn dus
geen reden om nu op de lauweren
te gaan rusten, vindt de burgemeester. Eén zwaluw maakt
immers nog geen zomer. Hij hoopt
dat verenigingen doorgaan met het
voordragen van vrouwelijke vrijwilligers. Er zit nog heel veel verdienste in het sportieve, culturele en
maatschappelijke leven van Berg
en Dal.

Mevrouw Huilmand-Jansen
Lintjesregen 2020.
Fotograaf Marcel Vink

bij

Burgemeester Slinkman: “En kijk
ook verder dan degenen die lang
bestuursfuncties vervullen. Voor
hen natuurlijk alle waardering, maar
vergeet ook al die vrouwen – en
mannen! – niet die tientallen jaren
de handjes letterlijk uit de mouwen
steken. Op de velden, in de kantine
en de schoonmaak.”

■ Burgemeester Mark Slinkman
herbenoemd tot burgemeester van
Berg en Dal
Burgemeester Mark Slinkman is
bij Koninklijk Besluit herbenoemd tot burgemeester van de
gemeente Berg en Dal. De burgemeester is maandag 30 augustus
beëdigd door de commissaris
van de Koning in Gelderland,
John Berends.
Aanbeveling door gemeenteraad
De gemeenteraad van Berg en Dal
heeft in mei besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te
bevelen voor herbenoeming. De
vice-voorzitter van de gemeenteraad, Mechteld ten Doesschate,
maakte dat in de raadsvergadering

van 20 mei bekend. De aanbeveling is via de commissaris van de
Koning doorgestuurd naar de
minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Dit heeft
geleid tot de definitieve herbenoeming.
Tweede termijn
Burgemeester Slinkman is op 16
september 2015 begonnen als burgemeester van de fusiegemeente
Berg en Dal. Zijn tweede ambtstermijn start op 16 september 2021.
Een ambtstermijn voor een burgemeester is 6 jaar.

■ Gemeentelijke onderscheiding voor Angelien Liebers en
Sascha Pouwels van The Moonlights
Angelien Liebers en Sascha
Pouwels uit Groesbeek kregen
op woensdag 25 augustus de
erepenning van de gemeente
Berg en Dal. Burgemeester Mark
Slinkman reikte de gemeentelijke onderscheidingen uit.
Angelien Liebers en Sascha
Pouwels vormen samen The
Moonlights. Een amusementsorkest met naamsbekendheid in
Nederland en ook in het buitenland.
The Moonlights hebben met diverse albums in de Nederlandse hitlijsten gestaan. Ze hebben onder
andere de singels ‘Jij alleen’,
‘Acropolis adieu’ en ‘Kleine jongen’
uitgebracht. The Moonlights bewijzen dat een kleine formatie, een
groot orkest kan zijn. Met professionele inzet brengen ze op elke gelegenheid de juiste sfeer. The
Moonlights zijn in 1980 opgericht
en bestonden vorig jaar oktober 40
jaar!
Angelien Liebers en Sascha
Pouwels
hebben
met
The
Moonlights Groesbeek op de kaart
gezet. Mede door The Moonlights
wordt Groesbeek soms ‘klein
Volendam’, ‘de diamant tussen de
heuvels’ en ‘het dorp waar muziek
in zit’ genoemd. Met The
Moonlights hebben deze twee
inwoners van onze gemeente,
grote lokale en regionale erkenning
verworven op cultureel terrein.
Burgemeester Slinkman had de
erepenningen vorig jaar bij het 40jarig jubileumfeest van The
Moonlights uit willen reiken. Helaas
ging dit feest door de coronamaat-

regelen niet door.
Kandidaat voor een gemeentelijke onderscheiding?
Iedereen kan iemand voordragen
voor een gemeentelijke onderscheiding. De voorwaarden voor de
aanvraag en de aanvraagprocedu-

re staan op de website van de
gemeente, www.bergendal.nl >
aanvraag gemeentelijke onderscheiding. De gemeente Berg en
Dal heeft drie soorten gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erepenning en het
jongerenlintje.

■ Andere openingstijden gemeente
Sinds 3 september is de gemeente op vrijdagmiddag telefonisch
niet meer bereikbaar. Ook de
balies in het gemeentehuis zijn
voortaan op vrijdagmiddag dicht.
De avondopenstelling op maandag is sinds 6 september weer
terug.
De
servicepunten
Burgerzaken in de polder gaan
vanaf dinsdag 5 oktober weer
open.
Nieuw openingstijden
De nieuwe openingstijden zijn als
volgt:
▪ Maandag van 8.30 tot 19.00 uur
▪ Dinsdag tot en met donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur (afhalen rijbewijzen, en reisdocumenten tot
16.30 uur)
▪ Vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
(deze openingstijden voor de vrijdag gelden ook voor het Sociaal
Team Berg en Dal)
Servicepunten weer open
De servicepunten in de polder gaan
vanaf dinsdag 5 oktober weer open.
Elke week van 9.00 tot 12.00 uur in
een ander dorp. Afwisselend in
Millingen aan de Rijn, Leuth, Ooij

en Beek. Op 5 oktober is als eerste
het servicepunt in Den Ienloop in
Millingen aan de Rijn geopend. De
dinsdag daarop het servicepunt in
Leuth. Het complete schema met
openingstijden staat op www.bergendal.nl/servicepunten-burgerzaken-in-polder. Inwoners kunnen
alleen op afspraak bij de servicepunten terecht.

Bezuinigen
De gemeente moet bezuinigen op
haar dienstverlening. De sluiting op
vrijdagmiddag is een van de maatregelen die de gemeente neemt.
De gemeente onderzoekt hoe ze de
komende jaren nog verder kan
bezuinigen.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/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.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Hazeldonklaan 8, kappen berkenboom (verleend)
▪ Oosterbergweg 4, splitsing woning (verlengen beslistermijn)
▪ Plataanstraat 18, realiseren dakopbouw (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 369, bouw woning (aanvraag)
▪ Elzenkamp 4, kappen dennenboom (aanvraag)
▪ De Ravenberg 9, realiseren keerwand en veranderen inrit (aanvraag)
▪ Iepstraat 5, realiseren dakopbouw (verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ Kastanjelaan 13, plaatsen twee dakkapellen (verleend)
▪ Watertorenweg 34, aanleggen inrit (aanvraag)
Groesbeek
▪ Mansberg 8 - 10 en 12, splitsen groepswoning in 6 appartementen
(verleend)
▪ Stekkenberg 92, demonteren bestaande aanbouw en plaatsen extra
verdieping (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 8, vrijstelling bedrijf aan huis (verlengen
beslistermijn)
▪ Hulsbroek 17, wijzigen gevelindeling (verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 27 kavel 3, bouwen woonhuis met bijgebouw
(aanvraag)
▪ de Ruyterstraat 46, aanleggen van inrit aan achterzijde tuin
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 27 kavel 4, bouwen woonhuis met bijgebouw
(aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Philippuslaan 9, kappen dennenboom (aanvraag)
Kekerdom
▪ Duffeltdijk 44, plaatsen tuinoverkapping (aanvraag)
Leuth
▪ Sectie E Perceel 352 E e.v. Nabij Lieskes Wengs 10, aanvragen
huisnummer i.v.m. splitsen perceel (niet vergunningplicht)
▪ Sectie E Perceel 352 Nabij Botsestraat 14 b, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (verlengen beslistermijn)
Millingen aan de Rijn
▪ Eisenhowerstraat 38, bouwen bergruimte (verleend)
▪ Heerbaan 161, realiseren praktijkruimte in garage (verleend)
▪ Wethouder Koenenstraat 23, ondersteunen verzakking met
consolepalen onder fundering (verleend)
▪ Heerbaan 161, realiseren aanbouw, onderhoud plaatsen dubbele
beglazing en zonnepanelen (aanvraag)
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■ Plannen voor groot onderhoud Zevenheuvelenweg
Provincie Gelderland voert in
2022 groot onderhoud uit aan de
Zevenheuvelenweg
tussen
Groesbeek en Berg en Dal. De
provincie vernieuwt op een deel
van de weg het asfalt. Daarnaast
neemt de provincie maatregelen
om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Wilt u weten wat de plannen zijn?
Kijk dan op de website www.gelderland.nl/N841. Daar staan een film
en de ontwerptekeningen. Heeft u
vragen? Dan kunt u die stellen tijdens een digitale bijeenkomst op
donderdag 7 oktober tussen 19.30
en 21.30 uur.
Hoe kunt u vragen stellen?
U kunt uw vragen indienen tot en
met zondag 19 september via een
digitaal formulier op de website van
de provincie. U kunt zich daar dan
gelijk aanmelden voor de digitale
bijeenkomst. Uw vragen worden tijdens de digitale bijeenkomst beantwoord. Een samenvatting van de
vragen en antwoorden komt daarna
op de website van de provincie.

tieavond zijn? Dan kunt u uw vraag
stellen via een ander digitaal formulier op de website. U krijgt dan antwoord via de mail.
Kunt u de plannen niet digitaal
bekijken of uw vragen digitaal stellen? Neem dan telefonisch contact
op met de provincie via 026 - 359
99 99.

Digitale bijeenkomst
De provincie beantwoordt tijdens
de digitale bijeenkomst de vragen.
Zij geeft géén presentatie of nieuwe
informatie. Deelnemers krijgen
vooraf een mail met informatie en
de link naar de online bijeenkomst.
Deze vindt plaats via MS Teams.
Een account is niet nodig.

Kunt u niet bij de digitale informa-

■ Wist u dat….

■ Viert u ook Burendag?

Wist u dat in coronatijd de geluidsnorm voor een bruiloft en andere
privéfeestjes 60 Db is? Deze regels
gelden voor de horeca, maar ook
voor een feestje thuis. Alleen bij
evenementen is een hogere geluidsnorm toegestaan, als er een
vergunning voor dat evenement is.

Burendag is de jaarlijkse dag
waarop buren gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan
samen zijn groter dan ooit. Vier
daarom juist nu weer Burendag.
Vier het veilig met elkaar op 25
september!

beelden staan allerlei tips en draaiboeken ter inspiratie.

Er is genoeg te doen of te verzinnen om samen met uw buurt te
doen. Denk aan een buurtbingo,
samen tuinieren of een spelletjesdag. Op www.burendag.nl/voor-

Kijk op Rijksoverheid.nl voor actuele informatie over wat wél en niet
kan met de coronamaatregelen bij
het organiseren van activiteiten. De
coronarichtlijnen zijn leidend.

De gemeente denkt graag met u
mee wat wel mogelijk is als u een
feestje/activiteit wilt organiseren,
dus neem in dat geval contact op.
Of wacht met het feestje tot de
coronaregels meer toestaan. Het
kabinet maakt op 17 september
bekend of deze en andere coronaregels veranderen.

Doet uw buurt ook mee aan het initiatief van Douwe Egberts en het
Oranje Fonds? Meld uw activiteit
aan via www.burendag.nl.

Ooij
▪ Kerkdijk 26, verbouwen van de pastorie tot 7 woonappartementen
(buiten behandeling stellen)
▪ Prins Mauritsstraat 2, renoveren en isoleren daken van de woningen
Prins Mauritsstraat 2-28 (verleend)
▪ Sectie F Perceel 110 Nabij Erlecomsedam t.h.v nummer 19,
vervangen bestaande duiker door nieuw exemplaar (aanvraag)
▪ Vlietberg 15, plaatsen 13 zonnepanelen (aanvraag)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 37-81, verplaatsen voordeur van appartement op
kerkzolder (verlengen beslistermijn)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Koffie met… de mantelzorgmakelaar
Wilt u alles weten over mantelzorg? Kom dan op
maandag 13 september van 19:30 tot 21:00 uur
naar ‘Koffie met… een mantelzorgmakelaar’ in cultureel centrum De Mallemolen in Groesbeek.
Deelname is gratis.
Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:
▪ Wie is de mantelzorgmakelaar (MZM)?
▪ Voor wie is de mantelzorgmakelaar?
▪ Hoe schakel je een mantelzorgmakelaar in?
▪ Wat doet een mantelzorgmakelaar?

▪ Wie betaalt?
Aanmelden
Door de coronaregels is aanmelden verplicht. Stuur
voor 10 september uw naam, adres en telefoonnummer naar info@mantelzorgbergendal.nl of bel 085 –
040 60 66.
Meer informatie
Meer informatie over Mantelzorg Berg en Dal vindt u op
www.mantelzorgbergendal.nl.
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■ Resultaten enquête centrum Groesbeek
■ Minder energie verbruiken?
Dat kan bijvoorbeeld door uw woning beter te isoleren. Wat hebben
anderen in onze gemeente daarvoor gedaan? En hoe kunt u dat zelf
ook doen? In een webinar (=online bijeenkomst) bespreken we dit.
Dat doen we onder andere met inwoners, het Loket Duurzaam Wonen
Plus (www.duurzaamwonenplus.nl), bedrijven die kunnen helpen bij
verduurzamen en wethouder Verheul (duurzaamheid). U kunt vanuit
huis meedoen aan het webinar en vragen stellen om zelf energie en
geld te besparen. Zo zet u meteen stapjes om ooit van het gas af te
gaan.
Wanneer en waar?
U kunt maandag 13 september van 19:30 uur tot maximaal 20:45 uur meedoen. Dat kan vanuit huis via uw telefoon, tablet, laptop of pc. Ga naar
www.bergendal.nl, kijk bij ‘het laatste nieuws’ en klik op de link van het
webinar.

Het Plein

Ontwerp 1
• “Het blijft een parkeerplaats met een paar bomen.”

• Automobilisten, fietsers en voetgangers
zijn gelijkwaardig.
• Ze moeten goed opletten op elkaar bij het
oversteken van de Dorpsstraat ter hoogte
van het marktplein.
• Belijning en verkeersborden ontbreken.
• Automobilist ervaart dat hij minder hard
kan rijden.
• Gebruikers ervaren een groot stenig plein.

• “Van mij mogen voetgangers voorrang krijgen, dan
krijgt Groesbeek wat meer
een echte dorpskern.”

De Groene Verbinding

Ontwerp 2
• “Mooi ontwerp. Vooral het
eiland op de weg. Dit zorgt er
zeker voor dat de snelheid uit
het verkeer wordt gehaald.”

• Met borden en belijning is duidelijk aangegeven wie waar voorrang heeft.
• Automobilisten moeten ter hoogte van
de groene druppel voorrang geven aan
overstekende fietsers en voetgangers.

• “Nog steeds geen schaduwplekken met zitjes.”

• “Gras is beter dan stenen
maar doet erg weinig voor de
biodiversiteit.”

• “De rol van automobilisten
is veel te groot.”

Marktplein,
het hart van
Groesbeek
Het marktplein in Groesbeek
wordt opgeknapt en inwoners
spelen daarbij een belangrijke
rol. Voordat de gemeente daar
een beslissing over neemt wordt
aan inwoners gevraagd wat zij
belangrijk vinden. Hoeft er niet
zoveel te veranderen? Mag er
meer groen komen? Minder
parkeren? Leuke bankjes?
In totaal hebben ruim 600 inwoners van
Groesbeek en omgeving hun mening gegeven. Bij de bus op het marktplein kwamen
238 mensen langs voor een gesprek, de enquête op samenbergendal.nl werd ingevuld
door 262 mensen en 64 inwoners gaven
hun mening door een enquête in nieuwsblad de Rozet in te vullen. Verder hebben
we gesproken met 60 georganiseerde
stakeholders en 18 jongeren.

Het Park

Ontwerp 3

• Fietsers, automobilist en voetgangers
komen elkaar tegen in het park.
• Automobilist rijdt over het plein.
• Met borden en belijning is duidelijk aangegeven wie waar voorrang heeft.
• Gebruikers ervaren een park met meer
groen dan stenen.

Stel dat op de Dorpsstraat snelheidsbeperkende
maatregelen worden genomen.
Hoe hard is dat nodig op een schaal van 1 t/m 10)?
(1 = niet nodig, 10= heel hard nodig)

De drie ontwerpen gewogen
Bij de vraagstelling is niet gevraagd
naar de voorkeuren voor één van de drie
ontwerpen. Het ging ons vooral om de
argumenten die respondenten noemen
om hun keuzes voor groen, parkeren,
horeca en verkeer te onderbouwen.
Leggen we de argumenten naast de drie
ontwerpen dan gaat de meeste steun
naar ontwerp het Park in een combinatie
met het voorrangsfietspad en groene
druppel uit ontwerp de Groene Verbinding.

Wat zeggen inwoners over het marktplein?
De meeste vragen in het onderzoek gaan
over het marktplein, maar bij het verwerken van de gespreksdata valt op dat verkeer
een net zo grote rol speelt. Met andere
woorden: respondenten vinden dat het
marktplein nodig verbeterd moet worden,
maar ze vinden tegelijkertijd dat dit ook
geldt voor de verkeerssituatie in de Dorpsstraat en Spoorlaan.

De vele reacties maken duidelijk dat het
onderwerp erg leeft. Inwoners zeggen in
reacties dat ze het op prijs stellen dat ze
hun mening konden geven.

24
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• “Het beste plan van de drie:
groen en met weinig auto’s.
Liefst zie ik een ontwerp
zonder auto’s, helemaal park.”

• “Ik vind het ﬁjn dat het
groener is. Maar ik ben bang
dat de Dorpsstraat nog steeds
erg druk blijft.”

• “Dit past in het groene
imago van Groesbeek. Het is
immers een wandel- en
ﬁetsdorp bij uitstek.”
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Wat vinden inwoners belangrijk over het plein?

P

Parkeren: Een deel van de respondenten wil nog een beperkte
parkeerfunctie, een net zo’n groot
deel wil het parkeren geheel schrappen.
Auto’s staan een goede invulling van het
plein in de weg, zegt de laatste groep.
Bovendien is in de omgeving ruimte genoeg
om te parkeren. Bij de eerste groep horen
de respondenten die het prettig vinden om
er te parkeren.
Groen: Als het gaat om groen dan
spreekt de grootste groep over “heel
veel groen”, zonder dat nader te specificeren. Een deel ziet wel voor zich
wat er moet gebeuren: meer bomen, niet
alleen grastegels (gras is niet biodivers),
schaduwplekken, een biodiverse inrichting zodat het ook een bijdrage is aan de
klimaatverbetering, hoe minder steen hoe
beter (hittestress) en een groen parkachtige
omgeving.
Evenementen: Bij evenementen
gaat het vooral om carnaval en de
kermis. Voor de grote carnavalstent
moet plaats zijn op het plein, omdat het
al jaren zo is. De tent wordt door respondenten op verschillende momenten in de
gesprekken genoemd als onmisbaar.

Ontmoeten: Als het gaat om ontmoeten dan komt in veel gesprekken aan de orde dat het plein een
soort natuurlijk middelpunt is van Groesbeek. Scholieren verzamelen er om naar
Nijmegen te fietsen, wielrenners spreken
daar af voor een rondje Rijk van Nijmegen,
de bankjes zijn vaak bezet, grootouders lopen met hun kleinkinderen langs het water
of naar de marskramer en ook als het gaat
om nieuwe functies dan komen heel wat
suggesties voorbij.
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Het vervolg
De resultaten van de inspraak worden
in september 2021 gedeeld met de
gemeenteraad van Berg en Dal. In
december 2021 wordt door de raad een
besluit genomen over hoe invulling
van het marktplein er uit gaat zien.
Gekeken wordt of onderdelen snel
opgepakt kunnen worden, zoals
verkeersmaatregelen, omdat inwoners
daar een hoge urgentie aan hebben
toegekend.

Wat moet er gebeuren voor een hoger cijfer?
Meer groen/meer bomen (biodivers, bijenkasten,bloemen, park)
Minder tot geen auto’s

Wat zeggen inwoners over het verkeer?
Het verkeer rondom het plein ervaren veel inwoners van Groesbeek
als te druk en chaotisch, ze voelen
zich hier regelmatig onveilig en onzeker.
Autoverkeer rijdt volgens hen te hard, maar
ook fietsers houden geen rekening met
ander verkeer en andersom, en voetgangers steken lukraak de Dorps- straat over.
Respondenten zien de aanpak van het
marktplein als een uitgelezen kans om in
samenhang een plan te ontwikkelen voor
het beter afwikkelen van het verkeer in het
centrum van Groesbeek.
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Veiliger verkeersfuncties
Versterking ontmoetingsfunctie
(stalling, oplaadpunten)
Meer ruimte voor terrassen
(aan de Spoorlaan, op het plein)

De plannen voor het plein worden
naar verwachting eind 2022 en in 2023
uitgevoerd, wanneer de nieuwbouw
van het huidige Scapino/Hema
gebouw vergevorderd is.

Hoe belangrijk vindt u groen op het plein?
Kunt u dat in een cijfer uitdrukken?
31
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infographic: Louman & Friso, Nijmegen

■ Samen tegen voedselverspilling. Doet u ook mee?
Het is belangrijk en goed om afval zoals groente-,
fruit- en tuinafval te scheiden. Maar hier zit nog
een stap voor: het voorkomen van afval. Koop
op maat en maak nieuwe maaltijden met kliekjes.

Doet u ook mee met de Verspillingsvrije week van
7 t/m 13 september? Kijk voor meer informatie op
www.verspillingsvrij.nl.
Gescheiden gft, daar winnen we mee!
Soms kunt u niet alles opnieuw gebruiken en worden etensresten afval. Het is dan belangrijk om
deze etensresten te scheiden en bij het groente-,
fruit- en tuinafval te doen. Goed gescheiden gftafval kunnen we weer gebruiken als grondstof
voor nieuwe producten zoals compost en groen
gas. Meer informatie over het scheiden van gftafval vindt u op www.dar.nl/gft.

Waarom doen we dit?
Het is zonde voor uw portemonnee én voor het milieu als we energie verspillen. Bovendien willen we ook in Berg en Dal ons steentje bijdragen om
de klimaatverandering tegen te gaan. Doen we dit niet, dan krijgen ook wij
meer te maken met extreme hittegolven, droogte of overstromingen zoals
deze zomer in Limburg, Duitsland en België.

■ Kom naar de bijeenkomst over
verkeer op de Ooijse Banddijk
Op maandag 22 september willen
wij het graag hebben over de verkeerssituatie op de Ooijse
Banddijk. Praat u met ons mee?
Meld u voor 17 september aan via
s.bosma@bergendal.nl.
Vanwege corona is er een maximaal
aantal personen dat wij kunnen ontvangen in één ruimte. Daarom delen
wij de avond op in tijdsblokken (tussen 20.00 en 22.00 uur) en is het
nodig dat u zich aanmeldt. Na uw
aanmelding ontvangt u een bevestiging op welk tijdstip u kunt komen.
Wij willen het graag met u hebben

over wat u vindt van het verkeer
over de Ooijse Banddijk tussen de
Vlietberg en de Kruisstraat. Ook zijn
wij benieuwd of en welke (verkeers)maatregelen u graag ziet. We
hebben al wat onderzoeken
gedaan. Deze presenteren we u
graag en hier kunt u vragen over
stellen.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u ook contact opnemen met Sander Bosma via
s.bosma@bergendal.nl of via telefoonnummer 14 024.

■ Militaire oefening Museumpark Orientalis
Van 21 tot en met 24 september
is er een militaire oefening op het
Museumpark Orientalis in Heilig
Landstichting.
Militairen geven dan training aan
personeel van het Internationaal
Gerechtshof en personeel van de
Nederlandse
Vereniging
van
Journalisten in het omgaan met een
vijandige omgeving. Ze maken
gebruik van oefenmunitie. Dit kan
hoorbaar zijn als schoten of mitrailleurvuur.

■ Voorlichtingsavond dementievriendelijke kernen en verenigingen
Op 15 september is een voorlichtingsavond over dementievriendelijke kernen en verenigingen.
Dit is van 19.30 tot 21.30 uur in
dorpshuis Kerstendal in Berg en
Dal. Alle inwoners, ondernemers
en verenigingen in de gemeente
zijn van harte uitgenodigd. Meld
u voor 8 september aan via
petra.kregting@fortewelzijn.nl.
Tijdens de avond krijgt u informatie
over het herkennen van de ziekte
dementie. Ook hoort u hoe u kunt
omgaan met mensen met dementie. Verder is er informatie voor verenigingen over scholingsmogelijkheden voor het omgaan met
dementie.
De
werkgroep
Dementievriendelijk Berg en Dal en
Forte Welzijn organiseren de
avond.

Op naar een dementievriendelijke gemeente
De gemeente Berg en Dal wil dat
inwoners met de ziekte dementie
en hun mantelzorgers zo lang
mogelijk mee kunnen doen in de
samenleving. Dat lukt alleen als we
hier samen aan werken; inwoners,
ondernemers en verenigingen!
Expositie
Van 15 t/m 22 september is de
expositie ‘gezichten van dementie’
te zien in de Historische Kerk aan
de Kerkstraat 18 in Groesbeek.
Informatie over de expositie is terug
te vinden op de website van
Alzheimer Nederland
(www.alzheimer-nederland.nl).
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■ Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal:
‘Geef me de vijf(tig)’
Ook dit jaar is de Euregio Rijn-Waal op
zoek naar creatieve hobbyfotografen
voor de jaarlijkse fotowedstrijd. De
Euregio Rijn-Waal viert dit jaar haar 50jarig bestaan. Het thema is daarom
‘Geef me de vijf(tig)’. Alle inwoners van
de Euregio Rijn-Waal kunnen meedoen.
Waar denkt u aan bij de woorden ‘Geef
me de vijf(tig)’? Laat het ons weten en
zend uw mooiste foto´s in. Het is belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het
thema.
De prijzen
De winnaars krijgen begin december
bericht. De twee mooiste inzendingen uit
Nederland en die uit Duitsland krijgen een
geldprijs van 200 of 100 euro.
Hoe insturen?
Stuur maximaal drie foto’s in. U kunt ze

7 september 2021

■ Bescherm uw persoonsgegevens tegen internetcriminelen

digitaal of afgedrukt (minimaal formaat 13
x 18 cm) sturen. Vermeld bij elke foto: titel,
plaats van opname, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf.
Stuur uw foto´s voor 1 oktober 2021 op.
Digitaal naar info@euregio.org. Of in een
gesloten enveloppe onder vermelding van
‘Fotowedstrijd’ naar Euregio Rijn-Waal,
Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.
Meer informatie
Meer informatie over de fotowedstrijd
vindt u op www.euregio.org/fotowedstrijd2021.
Euregio Rijn-Waal krijgt de gebruikersrechten van alle ingezonden foto’s onder
naamsvermelding van de fotograaf. De
ingeleverde foto´s worden eigendom van
de Euregio Rijn-Waal.
We zijn steeds vaker en langer online via onze
laptop, mobiel of tablet. We kopen spullen in
webshops en doen onze bankzaken online. Dit
is heel makkelijk, maar brengt ook risico’s met
zich mee. Wees u bewust van de gegevens die
u achterlaat. Met de tips hieronder beschermt u
zich tegen internetcriminelen die op uw persoonsgegevens uit zijn.
Tips om te voorkomen dat u slachtoffer
wordt van internetcriminelen
▪ Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden
voor meerdere accounts. En verander ze
regelmatig.
▪ Voer updates op uw computer, tablet en
mobiele telefoon altijd zo snel mogelijk uit.
▪ Pas op voor nepmails met een foute link erin.
▪ Gebruik altijd een virusscanner. Ook voor
tablets en smartphones zijn er bij appstores
verschillende gratis en betaalde virusscanners te krijgen.
▪ Maak regelmatig een back-up van uw bestan-

■ Aanmelden voor papieren
afvalwijzer 2022
Op www.dar.nl/afvalwijzer en in de
Dar-app vindt u uw ophaaldagen en
informatie over afval. Daarom krijgt
u van ons niet meer standaard een
papieren afvalwijzer. Wilt u 2022
nog wel een papieren afvalwijzer
thuis? Meld u dan voor 31 oktober
2021
opnieuw
aan
via
www.dar.nl/afvalwijzer. Of bel 024 –
371 60 00.

den.
▪ Wis alle gegevens op een computer, laptop,
tablet of telefoon voordat u deze weg doet.
▪ Wees voorzichtig aan wie u uw persoonlijke
gegevens mailt, appt of laat weten.
▪ Wees voorzichtig met waar u online uw gegevens invoert. Zet nooit een persoonlijk e-mailadres op websites en forums. Controleer of u
een website kunt vertrouwen als u online artikelen koopt.
▪ Vraagt iemand u online om geld over te
maken? Controleer dan altijd of het inderdaad
de persoon is die u denkt dat hij/zij is.
Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl
Op www.veiliginternetten.nl leest u hoe u een
nepmail herkent en hoe u uw computer update.
U kunt daar ook de sterkte van uw wachtwoorden controleren. De website is onderdeel van
de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’.
Dit is een initiatief van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de
Rozet. U kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een
nieuwsbrief. Wilt u dit? Meld u aan!
Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor aanmelden stuurt u een e-mail naar
nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze mail het e-mailadres waarmee u zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe aan de
lijst. U ontvangt dan iedere week een nieuwsbrief van ons.

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




Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de
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Open monumentenweekend en ‘Ode aan 3 oevers’
In het weekend van 11 en 12 december vinden de landelijke Open Monumentendagen plaats. In deze regio heeft
er een koppeling plaatsgevonden met de Kunst en
Cultuurroute ‘Ode aan 3 oevers’. Zo’n 80 kunstenaars
exposeren in het rivierengebied. Deels bij / in de Open
Monumenten, deels op andere locaties.
In het activiteitenoverzicht op deze pagina vindt u een
opsomming van allerlei activiteiten in onze regio.

Open Monumentendag
De organisatie van de Open
Monumentendagen in de gemeente
Berg en Dal heeft dit jaar vier aandachtspunten op zaterdag en/of zondag.

Laurentiuskerk Kekerdom
Jaarlijks organiseert de Stichting
Vrienden van het Kerkje van
Kekerdom bij de landelijke Open
Monumentendagen festiviteiten rondom de St. Laurentiuskerk met haar historische Smits-orgel. Kerk en orgel zijn
vanwege hun bijzondere betekenis beiden Rijksmonument. Vorig jaar konden
we vanwege de coronamaatregelen
maar een zeer beperkt programma aanbieden. Dit jaar hopen we de bezoekers
weer op onze gebruikelijke wijze te
kunnen onthalen. Zie voor het programma de rechterkolom

Kulturhus Beek,
Roerdompstraat.
Zondag 12 september. Twee voorstellingen, om 14.00 en 15.30
Game of Thrones, 1000 jaar geleden
in Berg en Dal!
Hameland was een voorloper van
Gelderland, met sterke invloedlocaties
zoals de Duivelsberg en de
Montferberg. De grote motte, een met
palen omheinde vesting, ligt vlakbij het
pannenkoekenhuis. De graaf van
Hameland, Wichman IV stierf zonder
mannelijke nakomelingen en er ontstond een machtsstrijd over de erfenis
tussen zijn dochters Liutgardis en
Adela. Adela kreeg slechts een derde
van de bezittingen en verzette zich heftig tegen deze regeling en toen haar zus
overleed (wellicht vergiftigd) kreeg zij
toch alle bezittingen toegewezen. De
reputatie van Adela was berucht. De
gravin wordt door sommige bronnen
beschreven als de vrouwelijke variant
van de Bijbelse Kain, luid pratend,
wulps en losgeslagen! Ze huwde met
een voormalige vazal van Liutgardis,
Balderik, en samen zagen zij mogelijkheden om hun macht verder uit te breiden. De belangrijkste rivaal was
Wichman van Vreeden, verre familie
van Adela. Een politieke moord volgde!
Beleef deze spannende episode in een
documentaire, waarbij de hoofdrolspelers voor even lijflijk aanwezig zullen
zijn!

Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18, Groesbeek.
Open op zaterdag 11 en zondag 12
september van 12.00-16.00 uur.
Op beide dagen zijn er muzikale activiteiten en is er een foto-expositie van

Jannie Schaapman en is in tekst en
beeld een tentoonstelling te zien met
als thema Alzheimer. Bezoekers kunnen vrij in- en uitlopen en de worden
ontvangen door een team van vrijwilligers die kennis hebben van de geschiedenis van de kerk.
Op zaterdag worden de bezoekers verrast door Lisette Cillessen uit
Groesbeek. Zij speelt piano en orgel en
waarschijnlijk activeert zij ook nog
andere muzikanten om die dag passende achtergrondmuziek te maken.
Op zondagmorgen tussen 11.00 en
13.00 uur speelt Ariane Veenstra op
haar dwarsfluit.
Om 15.00 uur sluiten wij onze zomeractiviteit Zomeropenstelling Kerk aan
de Groesbeek af met een concert van
circa één uur. Initiatief voor het concert, zang, orgel, piano, strijkers, is
sopraan/zangeres/muziekdocenten
Tineke Rietbergen uit Mook.

Sint-Antonius van
Paduakerk Millingen aan
de Rijn

‘Ode aan 3 oevers’
Op zaterdag 11 en zondag 12 september vindt de 6e jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute plaats, ‘Ode aan 3 Oevers’,
ditmaal georganiseerd door het ‘Kunstcollectief Gelderse
Poort’.
Kom kunst kijken en luisteren naar muziek langs de 3 routes binnen het prachtige natuurgebied van de Gelderse
Poort !
Per oever is er een route gemaakt die u kunt bekijken via
website : www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl
Sinds 1 april is dit collectief een zelfstandige organisatie, gefaciliteerd door de ‘Stichting KCN 3 Oevers’. (Stichting KunstCultuur-Natuur 3 Oevers).
Het grote verschil met eerdere jaren is dat het Kunstcollectief nu
het hele jaar door activiteiten ontwikkelt voor de aangesloten
kunstenaars en 4 x per jaar een online kunst magazine uitgeeft.
Het doel is om een sterkere verbinding tot stand te brengen tussen bezoekers aan de Gelderse Poort en de in totaal 90 beeldend
kunstenaars, musici, dichters, dansers, theater performers en
eigenaren van openbare expositie plaatsen. Allen wonen en/of
werken in dit gebied of voelen daar een sterke binding mee. Dit
geldt voor beide kanten van de rivier. Een rivierengebied waarvan de oeverbewoners altijd geologisch gescheiden bleven van
elkaar, omdat er geen bruggen zijn tussen Nijmegen en
Emmerich, waarover autoverkeer mogelijk is. Het fiets/voetveer
tussen Millingen en de Bijland is de belangrijkste verbinding in
dit gebied van de Gelderse Poort.
De betrokken gemeenten zijn Lingewaard, Zevenaar en Bergen
Dal wat betreft de oevergebieden.
Een andere verschil met eerdere jaren is de verbinding die
gezocht is met een aantal beheerders van Open Monumenten in
het tweede weekend van september. Zij hebben zo de kans om
een kunstenaar werk te laten tonen in een heel bijzonder
gebouw. Dat is voor beide partijen plezierig en trekt zeker méér
bezoekers.
Wij wensen u mooie dagen toe met bijzondere cultuurervaringen en een groeiende verbinding met het festival ‘Ode aan 3
Oevers’
Marjolijn Rigtering. Voorzitter Stichting KCN 3 Oevers

Kom genieten van kunst,
cultuur en natuur

Ode aan

Oevers

Kunst-Cultuur-Natuurroute
Gelderse Poort

Op zaterdag 11 en zondag 12 september geopend van 12.00 - 16.00 uur.
Om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en
15.00 uur is er een rondleiding door
een ervaren gids Cas Blom. Er is ook
gratis brochure beschikbaar waarmee
mensen zelf een rondgang kunnen
maken.
Zeer ruimtelijke, neogotische kruisbasiliek in 1913-1914 gebouwd naar ontwerp van Wolter te Riele, toegewijd
aan de H. Antonius van Padua, op de
plaats waar reeds in 721 de oudste
Mariakerk stond onder beheer van de
heilige bisschop Willibrord
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Activiteiten
Atelier Marjolijn Rigtering
Marjolijn Rigtering, Wilma van der Veen, Kees van
Eekelen, Dominique Ebbeng, Iris van Gils, Tineke
Lammers, Riet van Gils, Peter Bergenhenegouwen,
Marjorie Slooff, Annelieke Loman
Zaterdag 11 en zondag 12 september
11.00-17.00 Op de foto zoals 100 jaar geleden.
Laat je vereeuwigen als (over)grootouders in een decor
van het rivierenlandschap door fotografe Wilma van
der Veen. Meer info: bewogenbeeld.nl
Sint-Antonius van Paduakerk, Millingen aan de
Rijn
Zaterdag 11 en zondag 12 september
12.00 - 16.00 Om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en
15.00 uur rondleiding door ervaren gids Cas Blom.
Kulturhus, Kekerdom
Zaterdag 11 en zondag 12 september
11.00-16.00 Expositie van zes kunstenaars en de kinderen van basisschool Sint Laurentius
Laurentiuskerk, Kekerdom
Zaterdag 11 september
10.00-17.00 Tentoonstellingen van Geert van Broeck
(‘staatsmannen’ op koolstofprint) en Liesbeth Geenen
(houten beelden)
Zondag 12 september
09.00-10.00 H. Mis met medewerking van het
Laurentiuskoor o.l.v. J. Rutten
10.00-11.00 Traktatie op koffie en gebak voor kerkgangers
11.00-12.00 Lezing door K3 Delta over de afrondende werkzaamheden in de Millingerwaard,
12.00-13.00 Lunch
13.30-14.00 Rondleiding in de Laurentiuskerk door
Harry Sanders tegen de achtergrond van zijn boek ‘De
St. Laurentiuskerk in Kekerdom een uniek monument’
14.00-15.00 Swingende uitvoering band Maggie
16.00-17.00 Sprankelend optreden van fanfare UNA
17.15 u
Sluiting terras
Molen De Duffelt, Kekerdom
Zondag 12 september
11.00-17.00 De Kekerdomse molen de Duffelt bestaat
ruim 150 jaar en zijn er grote plannen uitgewerkt en uitgevoerd voor een grondige opknapbeurt. Maar vooral is
het plan om in de belt van de molen een informatiepresentatieruimte en werkplaats te realiseren. De
opknapbeurt is al in volle gang en de plannen voor
informatie- presentatieruimte en werkplaats zijn
momenteel in laatste fase van de behandeling t.a.v. de
vergunningverlening. Recentelijk is de molen weer
helemaal opnieuw geschilderd en schittert deze weer in
de Duffelt. De vrijwilligers leiden u graag rond in de
molen. Daarbij worden de geldende coronamaatregelen
in acht genomen. Graag laten wij d.m.v. een presentatie zien welke plannen uitgevoerd zijn en nu ontwikkeld worden. Welkom op de Kekerdomse molen de
Duffelt van 11.00- 17.00 uur.
Kunst in Zicht, Persingen
Zaterdag 11 en zondag 12 september
11.00-17.00 Expositie Doro Krol (schildert landschappen), Marianne de Bil (zwart-wit schilderijen
familie) en Jeanet Jaaltink (schilderijen geïnspireerd op
de dierenwereld)
Zicht, Persingensestraat 4, Persingen

zaterdag 11 - zondag 12
september 2021
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl

De kerk wordt vanwege zijn afmetingen de kathedraal van de Duffelt
genoemd. De kerk biedt plaats aan
1100 mensen en werd gebouwd voor
een bedrag van 110.000 gulden. De
bouwtijd van de kerk bedroeg 19 maanden, inclusief het slopen van de oude
kerk. De gebrandschilderde ramen in
het priesterkoor verbeelden de zeven
sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, huwelijk, priesterschap en
ziekenzalving) op een kleurrijke
manier. De aanwezigheid van een
dovenbiechtstoel is zeer bijzonder.
Deze biechtstoel was in Millingen hard
nodig omdat een heel groot deel van de
bevolking werkte in de scheepsbouw.
Het dagelijks geratel van de klinkhamers maakte werkmannen vaak al op
jonge leeftijd slecht horend, dat verklaart de aanwezigheid van deze
biechtstoel.
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Tijdens het Open Monumenten weekend van 11 en 12 september exposeren 80 kunstenaars in het riviergebied van de
Gelderse Poort, met het thema ‘Ode aan 3 oevers’.
De rivieren met hun uitgestrekte oevers is voor veel kunstenaars
een grote inspiratiebron.
Schilders, dichters, beeldhouwers en fotografen, musici en dansers hebben hard gewerkt tijdens de lock-down-periode. Nu is
de tijd rijp om de kunst aan het publiek te presenteren.
Op de zuidoever (in onze gemeente) exposeren:
Marjolijn Rigtering; Pieter van Bernebeek; Nick Cillessen;
Ineke van Middelkoop; Doro Krol; Liesbeth Geenen; Moniek
Heitink; Aris Engel; Pauline Lutters; Kees van Eekelen; Riet van
Gils; Wilma van der Veen; Hilleke van Gils; Tineke Lammers;
Kees van Raaij; Geert van den Broeck; Iris van Gils; Bets
Kusters; Dominique Ebbeng; Mimi Seegers; Marjorie Slooff;
Peter Bergenhenegouwen; Masha Soetekouw; János
Bittenbinder; Marie-Jeanne Bertram; Eva van der Zand/Yaniv
Schwartz; Queen Donderkop.
Behalve kunstwerken die zijn geïnspireerd op het rivierengebied is er ook veel ander werk te zien en horen in het 2e weekend van september. Er zijn kunstenaars die in hun eigen werkplaats/atelier exposeren en groepjes kunstenaars die in monumentale panden hun kunstwerken laten zien. Zo doen o.a kleine
kerken, Kasteel Doornenburg en de Moestuin van Landgoed
Huis Sevenaer mee in de route.
Omdat de Gelderse Poort een groot gebied bestrijkt, zijn er door
de organiserende ‘Stichting KCN 3 oevers’ verschillende routes
uitgezet die met de fiets of auto te volgen zijn.
Het is zeer de moeite waard om er op uit te gaan in het weekend
van 11 en 12 september en inspirerende mensen te ontmoeten,
kunst te bewonderen, te luisteren naar gedichten en muziek en te
genieten van de natuur langs de oevers van de rivieren.
Meer informatie over de deelnemende kunstenaars is te vinden
op de website. Ook de routes zijn te vinden op www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl

Kulturhus, Beek
Zondag 12 september
14.00 en 15.30
Game of Thrones, 1000 jaar geleden in Berg en Dal! (twee voorstellingen)
Protestantse Kerk, Groesbeek
Zaterdag 11 september
14.00-16.00 Verschillende muzikanten spelen, onder
andere Lisette Cillessen speelt muziek op de piano en
orgel
Zondag 12 september
11.00-13.00 Ariane Veenstra speelt op haar dwarsfluit
14.00
Opening expositie “Gezichten van
dementie” van Herman van Hoogdalem (geschilderde
portretten) en Gijs Wanders (panelen met interviews)
15.00-16.00 Aflsuiting met concert orgel, piano, strijkers en sopraan Tineke Rietbergen uit Mook
Nijmegen
Zo’n 40 monumenten zijn op 11 en 12 september te
bezoeken, waaronder de Vereeniging, Het Landhoofd,
het Berchmanianum op de Radboud Campus en het
Hollandsch Duitsch gemaal. Zie voor meer informatie
www.openmonumentendagnijmegen.nl
Waalkade Nijmegen, onder Anthonispoort aan de
Lage Markt
Zaterdag 11 september
13.00-16.00 Twee lezingen over de geschiedenis van
de Waalkade door historicus René van Hoften. Een om
13.00 en een om 15.00.
Fort Pannerden
Zaterdag 11 en zondag 12 september
12.00-16.00 Expositie Tatjana Kirienko (gordijnkunst) , Bets Kusters en Truus Verwielen (bronzen beelden). Voor meer informatie: www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl.
Zondag 12 september
12.00
Oude ambachten: een smid, palingroker,
bierbrouwer, mandenvlechters, een nettenbreier, kruidengeneeskunst, leerbewerken, spinnen en oude
muziek. Voor meer informatie: www.fortpannerden.eu
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Zingen en bewegen in de wijngaard
Groesbeek - Hilde Desmet - docente Qi Gong uit Molenhoek
- biedt een reeks workshops met 3 zangdocentes aan tussen
18 september en 9 oktober.
Doel is om op een ontspannen manier kennis te maken met
Qi Gong . Hierdoor verkwikt gaan we onbekommerd samen
swingende canons en mooie melodieën zingen. Plezier staat
voorop, ervaring is niet nodig.
In de prachtige omgeving van Wijngaard De Plack
(Ketelstraat 36 in Groesbeek ) starten we de dag met Qi
Gong. Na een korte pauze gaan we samen zingen o.l.v. een
kundige zangpedagoge op
18 september met Tineke Rietbergen
24 september en 2 oktober met Liduin Stumpel
25 september en 9 oktober met Sara Di Marco

de wijngaard.” Qi Gong vitaliseert, werkt ontspannend en
bevordert je gezondheid. “We brengen het lichaam rustig in
beweging, maken ons hoofd leeg en laten de stress uit ons
lichaam verdwijnen. “ Meer informatie op www.acupunctuurmolenhoek.nl

Prijs per workshop: 35 euro incl. BTW
Tijd: 10.00 – 12.30uur. Info en aanmelden bij Hilde Desmet:
acupunctuurmolenhoek@gmail.com of 024-3568498
Daarnaast is Hilde Desmet woensdag 1 september om 9.00
uur gestart met de wekelijkse cursus: “Rust en Bewegen in

Straatbarbecue Prins Mauritsstraat in Ooij
Ongeveer 60 buurtgenoten uit de Prins Mauritsstraat en een
deel van de Koningin Wilhelminastraat in Ooij deden zaterdagavond 4 september mee aan een door de buurt georganiseerde barbecue. Het was al weer enkele jaren geleden dat dit
georganiseerd werd. Mede dankzij een aantal nieuwe buurtbewoners is de draad weer opgepakt en werd een perfecte
straatbarbecue georganiseerd.
De organisatie van de straatbarbecue is in handen van het
staatscomité, dat zich tijdens de carnaval ook bezig houdt
met het straatcarnaval. Het is de bedoeling dat er in de toekomst weer meer activiteiten worden georganiseerd. Voor de
bewoners was dit in ieder geval een gezellig evenement,
goed georganiseerd, dat zeker voor herhaling vatbaar is. Voor
de kinderen was een een springkussen neergezet.
Al vele jaren werd er in de Prins Mauritsstraat een barbecue
georganiseerd. Een van de grote initiators hier achter was
Frits Rutten. Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij actief bij
het straatgebeuren. Helaas is hij dit jaar op 14 februari overleden. Als eerbetoon aan hem was ook zijn familie uitgenodigd, waaronder zijn weduwe Joke, die in zorgcentrum ’t
Höfke in Beek woont. En toevallig was ze ook nog jarig: 85
jaar geworden. De straat had nog een verrassing voor haar:

BEEK. Vrijdag 17 september vindt
de herdenking van de bevrijding van
Beek plaats om 19:55 uur bij de
monumenten aan het John P. Foleyplantsoen.
We mogen weer bij elkaar komen om te
herdenken en nodigen u daar dan ook
van harte voor uit. Er zal geen kerkdienst zijn, de herdenking begint om
19.55 direct bij het monument aan de
Verbindingsweg in Beek.
Tijdens de bijeenkomst bij de monumenten spreken vertegenwoordigers
van het College van
B & W van de gemeente Berg en Dal en
de gemeente Kranenburg. Leerlingen
van basisschool De Biezenkamp en
Havo Notre Dame des Anges leveren
een bijdrage in de vorm van gedichten.
Schutterij BUB zorgt voor het strijken
en hijsen van de vlaggen en het uitreiken van de bloemstukken. Zangkoor de

Dagboek tijdens
Market Garden

Frits Rutten geëerd met een naar hem genoemd bankje
in Ooij
Eerder die kiddag werd een plaquette onthuld op een bankje
aan de Wilhelminaplas in Ooij, op de hoek van de Prins
Mauritsstraat en de Koningin Wilhelminastraat. Dit ter nagedachtenis aan Frits Rutten, een van de grote initiators van de
straatfeesten en het straatcarnaval in de buurt.
De plaquette werd onthuld in aanwezigheid van zijn weduwe
Joke, haar beide dochters met partners en haar kleinzonen.
Deze beide kleinzonen mochten het doek verwijderen, van
waaronder de plaquette tevoorschijn kwam. Een prachtige
herinnering aan een fijne buurtgenoot.
Op de plaquette staat de
tekst: "Ter herinnering
aan 'boegbeeld' en 'aanvoerder' Fits Rutten
1937-2021. Namens het
straatcomité
Prins
Mauritsstraat”.
Foto’s: Henk Baron

Oproep voor oprichten actiegroep 30 km zone in
bebouwde kom van de gemeente Berg en Dal
Wie is er in geïnteresseerd in het oprichten van en uitvoering
geven aan een actiegroep om alle wegen in de gehele
gemeente Berg en Dal tot een 30 km zone te gaan inrichten
Veel actie zal nodig zijn om wegen waar veel overlast van
doorkomend verkeer binnen de bebouwde kom is zo als o.a.
de Steenheuvelstraat, de Botsestraat, de Weverstraat, de
Heerbaan, de Verbindingsweg, de van Randwijkweg, de
Oude kleefsebaan, alle doorgaande wegen in “dorpen” van
Groesbeek.
Deze actie wordt gesteund door de WHO, SWOV, etc. maar
ook (let op!) een meerderheid in de 2e Kamer via een daarvoor ingediende motie in 2020.
Onze mooie gemeente wordt nog steeds bepaald door een

Herdenking Bevrijding Beek en
Ubbergen op vrijdag 17 september

ongenuanceerde bestuur middels de kreet van ongereguleerde vrijheid van verkeer terwijl zelfs de Wegeverkeerswet hier
helder als water in is. Vrijheid van verkeer ja, maar niet daar
waar overlast of milieuschade aan het leefmilieu cq. woongenot veroorzaakt wordt. Dit weigert het gemeente bestuur
volgens de haar toegedacht wettelijke taak telkens maar weer
te torpederen door afwimpelen, geen prioriteit, geen geld etc.
Meldt u s.v.p. aan voor het oprichten van de actiegroep via
het bekende E-mail-adres; stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com, van waaruit de actie opgericht en zelfstandig en losstaand zal gaan opereren. Groet en dank zover en
vertrouwende op een massaal aantal reacties en aspirant
deelnemers!

Hugo de Jonge in Kranenburg
KRANENBURG. Na
een kort moment van
twijfel was er zekerheid. De 16-jarige Luca
Meijers herkende op
het terras van restaurant
El Toro in Kranenburg
de Nederlandse minister Hugo de Jonge.
Gestoken in professioneel wielertenue genoot
de minister hier samen
een collega-wielrenner
op dinsdagmiddag 20
juli van een lekker
drankje. Even later
werd de terugtocht naar Minister Hugo de Jonge pauzeert tijdens een fietstocht
Berg en Dal aanvaard, in Kranenburg.
Foto: Luca Meijers
route niet bekend.
De Jonge beheert het ministerie van Enkele dagen later ging in Kranenburg
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. het gerucht dat ook koning WillemMet het sportieve fietstochtje over de Alexander het grensstadje binnenkort
grens en terrasbezoek gaf de minister zou bezoeken. Bij navraag kon El Toroop een ontspannen manier invulling uitbater Dragan het bericht ontkennen
aan zijn ministeriele verantwoordelijk- noch bevestigen. Ook de gemeente
heid. De minister vond het geen pro- Kranenburg kon hierover niets zeggen.
bleem om op de foto te gaan.
(HM)

(Herfst-)
Tuinmarkt
Kasteel Hernen
Ongeveer 25 deelnemers uit België en
Nederland komen 11 september naar
Kasteel Hernen met hun eigen, vaak
zeldzame collecties planten en struiken
en aan de tuin gerelateerde artikelen.
In verband met de coronamaatregelen
is het een zogenaamde ‘doorstroommarkt’ met één looprichting. Bezoekers
wordt gevraagd zich te houden aan de
anderhalve meter afstand tot elkaar.
Niet alleen de markt zelf is de moeite
waard, maar ook de voor de gelegenheid opengestelde tuin en het middeleeuwse kasteel.
De markt is geopend zaterdag 11
september van 10:00 tot 17:00 uur
Dorpsstraat 40, 6616 AH, Hernen
Entree Tuinmarkt ( inclusief bezichtiging kasteel en tuinen): €2,50 (tot 12 jr.
€1,50). Parkeren: gratis
Meer info: www.tuinmarkthernen.nl

BERG en DAL. 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 90 gaat over de
gebeurtenissen in 1944 in Berg en Dal
die opgeschreven zijn door A.G.
Companjen. Hij woonde destijds aan de
Watertorenweg in Berg en Dal.
Albert Companjen was postkantoorhouder en had het agentschap van de
Nederlandse Middenstands Spaarbank.
Voorts heeft hij diverse maatschappelijke functies vervuld. Onder andere
bestuurslid van de Stichting Water-leiding Berg en Dal, secretaris van de
plaatselijke V.V.V. en van 1927 tot 1966
gemeenteraadslid in Groesbeek.
Het dagboek beschrijft de gebeurtenissen uit de periode van 14 tot 26 september 1944.
Onze speciale dank gaat uit naar de
Stichting Margot van Boldrikfonds
voor het beschikbaar stellen van delen
van het dagboek van Albert
Companjen.
De prijs van de periodiek bedraagt € 1,(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).
Sinds vorig jaar is historisch materiaal
uit het archief van de Stichting
Heemkunde Berg en Dal te zien op de
beeldbank:
www.erfgoednetbergendal.nl
Het Erfgoednet Berg en Dal is een
samenwerking van historische organisaties in de gemeente Berg en Dal.

Small Stream & Rush Camp
Carolsingers en Harmonie K.N.A. uit
Beek verzorgen de muzikale ondersteuning. Er is gelegenheid tot het leggen
van bloemstukken. Na afloop van de
herdenking is er de mogelijkheid om
bij Hotel Spijker een kopje koffie of
thee te drinken.
Leerlingen basisschool actief betrokken
Overdag herdenken de leerlingen uit
groep 8 van basisschool De
Biezenkamp uit Beek, dat dankzij deze
operatie Market Garden, hier het einde
van de Tweede Wereldoorlog werd
ingezet. Zij doen dit samen met leerlingen van de Euregio Realschule uit het
naburige Kranenburg (D). Nadat de
leerlingen het nodige is verteld over
WO II, door ooggetuigen, gaan zij op
pad richting de Duivelsberg. Ze lopen
voor een deel de route die John Foley
en zijn mannen toen ook hebben afgelegd en bekijken onderweg de nog
altijd zichtbare schuttersputten. Zij
houden een herdenking bij het monument en zingen daar het Lied van de
Vrede. De leerlingen van De
Biezenkamp zijn ook actief betrokken
bij de zorg voor de beide oorlogsmonumenten.

77 jaar
Operatie
Market-Garden
Herdenkingen
september 2021
Groesbeek 17 september
Generaal Gavin Monument 10:00 uur
Glider op Klein Amerika 11:00 uur
Grave 17 september
Monument Thompson brug 19:00 uur
Beek 17 september
Monument Lt Foley19:45 uur
Erlecom 18 september
Onthulling plaquette 504 PIR E
Company 13:00 uur (alleen genodigden)
Hommersum 18 september
Plaquette B-24 ‘Heaven can Wait’
19:00 uur
Kranenburg 19 september
Monument ‘Hass Tötet,
Versöhnt’ 09:30 uur

Liebe

Oosterhout 20 september
Monument De Oversteek 14:30 uur
Nijmegen 20 september
Speciale Sunset March 19:45 uur

12e Rolling Dinner in Beek
Zaterdag 4 september was de 12e
Rolling Dinner in Beek. De vorige was
op 7 september 2019.
Ongeveer 200 mensen hadden zich dit
jaar aangemeld en omstreeks 17.00 uur
kregen ze een berichtje waar ze als eerste heen moesten. Dit was de “teststraat” op de Schellingshof, waar alle
deelnemers hun testbewijs moesten
tonen, waarna ze een paspoort (Het
gele Boekje van Beek) met consumptiemunt voor het afsluitende feest, als-

mede een spuit met een lekker drankje
kregen. Daarna kregen de deelnemers
een sms-bericht waar ze hun volgende
gang gingen nuttigen bij de deelnemers
thuis. En met het roulatiesysteem kwamen ze elke keer bij anderen thuis.
Nadat iedereen vier gangen had genuttigd, ging het hele gezelschap naar de
parkeerplaats achter Sous Les Eglises
waar de avond feestelijk werd afgesloten.
Foto: Henk Baron

WELZIJN

Dienstregeling zonnetrein Ooijpolder start weer
In stilte genieten van de natuur en de
restanten van de steenindustrie en andere historische gebouwen in de
Ooijpolder. Het kan weer in een fluisterstille wegtrein op zonne-energie.
Vanaf zondag 5 september wordt de
dienstregeling van de zonnetrein van de
stichting Van Steen en Natuur coronaproof hervat (mondkapjes verplicht).

13 september
Alzheimercafé
in de kerk!
Een beetje anders…
GROESBEEK. Het Alzheimer Café
Berg en Dal sluit houdt het eerste café
na corona in de Historische kerk van
Groesbeek.
Er is die avond aandacht voor de schilderijen in de kerk, ‘gezichten van
dementie’. Ook is er een gesprek met
schilder en creatief inspirator Ingrid
Giesbers. Hoe kun je samen met
iemand die dementie heeft, schilderen?
U krijgt een schetsblok en kleurpotlood, zodat u die avond voorzichtig aan
de slag kunt. Waar: Historische kerk
(protestantse kerk), Kerkstraat 18
Groesbeek
Inloop vanaf 19.00 uur; start programma om 19.30 uur; afsluiting om 21.00
uur.
Maximaal aantal bezoekers is 50.
Aanmelding uiterlijk 8 september,
graag via mail met uw naam, mailadres, telefoonnummer en met hoeveel
personen u komt. Mensen met dementie en/of mantelzorgers hebben voorrang. Aanmelden via mail naar: g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl of
bellen naar: 06-44900806.

Nog één keer
BINGO op 1,5
mtr of…??
MILLINGEN - Op vrijdag 17 september a.s wordt er weer BINGO gespeeld
in zaal O.E.V. (dreuge tent) aan de
Heerbaan 190 in Millingen aan de Rijn.
Misschien wel de laatste 1,5 mtr BINGO wie weet.
Wat er die dag door de overheid ook beslist wordt, op 1,5 mtr. kan er ook heel
gezellig gespeeld worden, en is het fijn
om er weer eventjes uit te zijn.
Er wordt om 20.00 begonnen maar de
zaal is al om 19.00 uur open.
De prijzen zijn als vanouds en ook zijn
er weer leuke tussenronde prijzen.
Zien we u ook weer, de koffie/thee
staan te wachten.
En…. wij ook. Van harte welkom.
BINGOcommissie O.E.V.

Fietsroute langs
duurzame landbouwprojecten
NIJMEGEN. Herenboeren Nijmegen
heeft een fietsroute gemaakt langs
inspirerende landbouwprojecten.
Van Landgoed Grootstal tot Doornik
Natuurakkers tot EetMeerbosch en
Waldboeren. Op elke locatie kun je een
QR-code scannen, waarmee je op jouw
telefoon een interview beluistert met de
initiatiefnemer van die locatie. De totale route is 43 kilometer lang maar ook
in kleinere delen op te knippen. Fietsers
kunnen in eigen tijd en tempo ‘op
excursie’ bij de duurzame telers en boeren. Kijk op eetbaarnijmegen.nl/fietsroute voor meer informatie en de kaart.
43 kilometer aan inspirerende locaties
De coöperatie Herenboeren Nijmegen
heeft voldoende aspirant leden om te
kunnen starten. Er is echter nog geen
locatie waar de boer(in) kan beginnen
met het verbouwen van voedsel. De
kartrekkers willen tot die tijd niet stil
zitten en de toekomstige leden toch iets
bieden. Met deze nieuwe route kunnen
de aspirant leden kennismaken met
mooie duurzame landbouwprojecten.
Natuurlijk is deze route bestemd voor
iederéén die op deze manier inspiratie
wil opdoen over gezond voedsel produceren.

Op elke zondag tot medio oktober rijdt
de zonnetrein om 12.00 uur vanaf hotel
“t Spijker te Beek-Ubbergen. Kaartjes
zijn te koop via
www.steenennatuur.nl
Kaartjes kosten € 6,- voor volwassenen
en € 4,- voor kinderen (tot 12 jaar).
Buiten de dienstregeling rijdt de zonnetrein het gehele jaar ook voor groepen.
Voor informatie of boeking kunt u contact opnemen met de coördinatrice (0655370089) of mail naar
info@steenennatuur.nl.
Voor nadere informatie over de stich-
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Snuffelroute in Millingen a/d Rijn
Op zondag 29 augustus vond in Millingen aan de Rijn de derde editie van de snuffelroute plaats. Er waren 130 deelnemers. Een aantal deelnemers had zich verzameld op één adres.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)

ting Van Steen en Natuur kunt u terecht
op www.steenennatuur.nl.

Gratis cursus EHBO bij
drank- en drugsongevallen
Eerste hulp bij mensen die onder
invloed zijn van drank en drugs hebben
een net iets andere benadering nodig.
Onder invloed reageer, denk en doe je
anders dan iemand die nuchter is. Er
kunnen ook andere stoornissen optreden, die niet bij een reguliere EHBOcursus langskomen.
Gemeente Berg en Dal organiseert in
oktober of november samen met het
Vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn een gratis EHBO-cursus voor
vrijwilligers in gemeente Berg en Dal
die te maken hebben met drank- en
drugsongevallen.
Ben jij die gezellige barman in de
sportkantine? Of ben jij die leuke gastvrouw tijdens de inloop? Ben je vrijwilliger in gemeente Berg en Dal die te
maken heeft met drank- en drugsgebruik tijdens het vrijwilligerswerk?
Meld je dan voor vrijdag 17 september
aan via aan VSPbergendal@fortewelzijn.nl. Je krijgt via de mail een beves-

tiging van opgave. De cursus zal plaatsvinden in de avonduren in de maand
oktober of november. De exacte data en
locatie worden bekend gemaakt wanneer je bent aangemeld.
Over de cursus
Het eerste deel van de cursus is online.
Je maakt tijdens het online gedeelte van
de cursus, die verzorgd wordt door het
Rode Kruis, kennis met verschillende
middelen. Daarna ga je met het praktijkgedeelte aan de slag. Voor het praktijkdeel heeft het Rode Kruis drank- en
drugskoffers samengesteld. Zo kun je
zien hoe verschillende drugs er uitzien.
Door simulatiebrillen merk je zelf hoe
het voelt om onder invloed te zijn.
Verder leer je hoe je een slachtoffer kan
benaderen en welke eerst hulp je kan
verlenen.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Repair Café Beek
Na de vakantietijd start het Repair Café
ook weer op zaterdag 11 sept. van
11:00-14:00 in het Kulturhus in Beek.
We zijn benieuwd naar wat er deze keer
meegenomen wordt, meestal zit er wel
iets bijzonders tussen
waar onze creativiteit bij
aangesproken wordt. We
houden nog rekening met
de 1,5 meter. 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 apparaten,

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.

Nieuwe
cursus
EHBO
incl.
Reanimatie / AED
De EHBO - vereniging Millingen /
Kekerdom start in de 3e week van september 2021 met een nieuwe basiscursus EHBO inclusief Reanimatie / AED,
EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) met
o.a. de onderwerpen: kleine en ernstige
wonden, levensbedreigend letsel, ziekte volwassenen en kinderen, gebruik
tourniquet.
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.
Welke avond de cursusavond wordt,
gaat in overleg met de cursisten.
De kosten van deze basisopleiding
EHBO zijn € 190 (all-in).
Inclusief lesmateriaal, gebruik ver-

GROESBEEK. We hadden gehoopt in
september het RepairCafé Groesbeek
weer op de gebruikelijke manier op te
kunnen starten, maar onze locatie op de
Paap blijft (voorlopig) dicht.
Daarom gaan we verder op de manier
zoals we het afgelopen jaar gedaan
hebben: reparaties bij de reparateurs
thuis.
Zo kunt u toch weer bij RepairCafé
Groesbeek terecht voor de reparatie
van uw kapotte apparaten. Hierbij kunt
u denken aan koffiezetapparaten
(Senseo!), stofzuigers, strijkijzers,
naaimachines etc., maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks
en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers. U kunt bij hen terecht
met uw smartphone, tablet, laptop of
desktop. Bij een ‘ouderwetse’ desktop
is het mogelijk om onderdelen te vervangen of bij te plaatsen, zoals een
harde schijf of een videokaart. Wij
adviseren u graag en zo mogelijk voeren wij dit ook voor u uit.
N.B. De reparatie van kleding etc. is
op dit moment niet mogelijk!
Wanneer u iets te repareren hebt moet u
dat per email aanmelden bij:
repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren

heeft, de aard van de storing en geeft
u uw telefoonnummer. Wij nemen contact op met onze reparateurs, kijken
wie er tijd heeft om de reparatie uit te
voeren en de reparateur belt u terug.
Met hem kunt u dan afspreken wanneer
u het kapotte apparaat kunt komen
brengen. Na reparatie moet u dan het
apparaat ook weer bij de reparateur
ophalen.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijken voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.

Jubilarissen
EHBO Millingen / Kekerdom

Nieuwe cursus EHBO Reanimatie / AED
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 of 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.

RepairCafé Groesbeek Virusvrij
gaat weer aan de slag

Foto: Hans Driessen
bandmiddelen, Lotus, instructieboekje,
examen, diploma en pasje. Deze
EHBO-basiscursus wordt in december
2021 afgesloten met een officieel examen volgens het Oranje Kruis en officieel EHBO-diploma.
Er zijn ziektekostenverzekeraars en ook
werkgevers, die een EHBO-opleiding
geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Informeer hiernaar, zeker de moeite
waard.
U kunt zich voor deze nieuwe basiscursus EHBO aanmelden op onze site:
www.ehbomillingenkekerdom.nl onder
cursusaanbod.
Wilt u meer informatie, dan 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

Zaterdagavond 28 augustus 2021 zijn,
na de Algemene Ledenvergadering van
EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom in café-zaal ’t Fuske
in Millingen aan de Rijn,
3 (van de 4) jubilarissen gehuldigd
voor hun jarenlang lidmaatschap.
De jubilarissen 2021 werden door de
voorzitter van de EHBO-vereniging
gehuldigd met bijbehorend jaarspeldje,
oorkonde en een mooi boeket bloemen
40 jaar Ruth Awater uit Kekerdom
20 jaar Harrie Ermers, Jeroen Haan
5 jaar Hanneke van Swelm (niet aanwezig)
Het aantal leden zal, naar alle waarschijnlijkheid, eind dit jaar over de 100
gaan en de vereniging wordt steeds
meer ingezet bij lokale en regionale
evenementen. De opleiding tot LOTUS
is gevolgd door Theo Burgers en Richel
Bach en beide zijn geslaagd.
Voor de vereniging is dit heel fijn om 2
Lotussen te hebben, die direct aan de
vereniging verbonden zijn. Op de
basisschool is de vereniging actief in
het geven van EHBO lessen voor kin-

deren. Het goed blijven functioneren
van alle AED’s en de geografische
spreiding van deze levensreddende
apparaten is een voorname zorg en taak
van de vereniging.
De EHBO-vereniging is opgericht in
1946 en bestaat dit jaar 75 jaar. Daarom
kregen alle leden een leuke attentie in
de vorm van een tinnen mini-vuistje,
die aan de aanwezigen werd uitgedeeld
door Jolanda Vergeer, de secretaris.
Iemand in nood bij u in de buurt, dat
kan zomaar gebeuren..! Wilt u dan
kunnen helpen..? Als u geïnteresseerd
bent in de nieuwe basisopleiding
EHBO of Reanimatie/ AED,
neem dan contact op met Alex Janssen,
06 - 10434247.
Alle EHBO-lessen vinden plaats in de
kantine van het clubgebouw van SC
Millingen/Odio aan de Hoefseweg in
Millingen aan de Rijn.
Kijk gerust ook eens op onze site:
www.ehbomillingenkekerdom.nl of op
Facebook: EHBO Millingen aan de
Rijn / Kekerdom.
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
€ 4aa
per m

)

(gratis thuisbezorgd

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

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

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

ACTIE
meten en montage gratis
Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Aanbiedingen geldig t/m zondag 12 september
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Aiways U5
De elektrische auto trekt veel nieuwe autobouwers. Aiways is voor velen een
nog onbekend Chinees automerk. Dat is ook niet zo vreemd, omdat het merk
pas in 2017 is opgericht. Het ontwikkelen kan sneller omdat een elektrische
auto (EV) minder gecompliceerd is. Kennis en ervaring zijn minder van
belang en het ontwikkelingsproces kan aanzienlijk worden vereenvoudigd.
Op de Nederlandse markt speelt bovendien mee dat de EV belastingtechnisch
bijzonder gunstig is vanwege de BPM-vrijstelling. Zo kunnen opkomende
economieën gemakkelijk concurrerend zijn in het aanbieden van elektrische
auto’s.

Road Test
Aiways U5 Premium
Koets: 5-deurs
Prijs: € 43.850,- (vanaf € 39.950,-)
Gewicht: 1770 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 204 pk
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 7,8 sec.
Actieradius: 400 km (WLTP)
Lengte: 468, cm
Breedte: 186,5 cm
Kofferruimte: 432 liter
taalt zich in een heleboel binnenruimte,
vooral op de achterbank, waar de passagiers een riante hoeveelheid been- en
hoofdruimte tot hun beschikking hebben. De Aiways is werkelijk perfect als
taxi. Met 432 liter is het bagageruim
van de U5 niet gigantisch, maar wel
groter dan veel andere auto’s in dit segment. De Aiways heeft bovendien een
extra opbergruimte in de neus. Veel
stelt die frunk niet voor, maar voor een
vuile laadkabel is het extra vak wel
handig om de bagage achterin niet te
besmeuren.

De Chinese Aiways U5 heeft zijn grootste kracht in dat waar China goed in is:
elektronische oplossingen en tegen een extreem lage prijs een grote auto produceren.
Een bewijs daarvan is het Chinese MG,
dat al geruime tijd de bijna spotgoedkope ZS EV op de markt brengt. Voor
China is deze nieuwe trend in EV
bovendien aantrekkelijk, omdat zij een
groot deel van de elektronicamarkt
beheersen en strategisch vrijwel exclusieve toegang hebben verworven op de
noodzakelijke grondstoffen voor de EV
(met name voor de batterij). Aiways
heeft om de ontwikkeling te versnellen
ingenieurs vanuit Europa ingehuurd.

De Aiways U5 lijkt in eerste instantie
met zijn prijskaartje vanaf € 39.950,minder voordelig dan geschetst. De
auto is niet eens zoveel goedkoper dan
zijn directe concurrenten, zoals de
Skoda Enyaq iV, terwijl zaken als vermogen en accucapaciteit wel goed vergelijkbaar zijn. De grote kracht van de
Aiways is zijn formaat. Met 4,68 meter
is hij veel groter dan die concurrenten.
Meer vergelijkbaar met de Ford
Mustang MACH-E. Die grootte ver-

Ford Mustang MACH-E
Ford Mustang MACH-E is de naam van de eerste volledig elektrisch aangedreven Ford personenauto. Het is een SUV, geen sportauto, zoals de legendarische typeaanduiding doet vermoeden. Wel een snelle auto met opmerkelijke prestaties. Ook niet compact, zoals de Mustang pony. Het is een grote SUV,
die derhalve veel accu’s kan meenemen en zodoende volgeladen een flink eind
kan rijden. Elektrisch met rijplezieren en vandaar misschien die legendarische Ford sportwagen typeaanduiding voor deze grote elektrisch aangedreven SUV.

De optisch fraaie aflopende daklijn van de Ford Mustang MACH-E is deels nep
vanwege een slimme designtruc. Het dak loopt namelijk eigenlijk verder door naar
achteren dan de B- en C-stijlen in de carrosserie suggereren, want in onopvallend
zwart loopt het dak door.
Dat het een Mustang is, ziet men aan de
langgerekte motorkap, stevige wielkasten en de achterlicht units. Het zijn duidelijke stijlkenmerken van de Ford
Mustang coupé en cabriolet. Tevens is
de typerende Amerikaanse verwilderde
pony groots afgebeeld op voor- en achterzijde.

lijkse gebruik.
De optisch fraai aflopende daklijn is
deels nep vanwege een slimme designtruc. Het dak loopt namelijk eigenlijk
verder door naar achteren dan de B- en
C-stijlen in de carrosserie suggereren,
want in onopvallend zwart loopt het
dak door.

Sportief gelijnd
De Mustang MACH-E toont zich iets
minder hoog dan een gemiddelde SUV
en heeft daardoor een sportief karakter
meegekregen. De zit is iets minder
hoog dan in de gemiddelde SUV.
Ondanks de sportieve carrosserie vormen biedt de Ford Mustang zowel
voor- als achterin ruim voldoende
hoofd- en beenruimte en is daarmee
een heel praktische auto voor het dage-

Vernieuwend
De Ford Mustang MACH-E zit vol met
vernieuwende gimmicks. Dat begint al
met deurhendels die bestaan uit een
verzonken knop op de raamlijst plus
een klein beugeltje om het portier aan
vast te pakken. Dit is voordeliger dan
een compleet verzonken deurhendel en
is vrijwel even effectief om de luchtweerstand te verlagen. De auto kan
men ook ontgrendelen met sleutel,

Veel ruimte voor het geld
De prijs van de basisversie van de
Aiways U5 is € 39.950, maar daarvoor
krijgt men geen navigatiesysteem en
stoelverwarming. Aantrekkelijker door
begeerlijke extra’s zoals een te openen
panorama-dak en lederen bekleding, is
de Aiways U5 Premium met een prijskaartje van € 43.850,-. De prijs van
deze rijk uitgeruste Premium-uitvoering met accupakket van 63 kWh is
keurig.
Een dealernetwerk is er nog niet, maar
dat gaat er waarschijnlijk ook niet
komen. Aiways Distributie Nederland
(ADN) in Kudelstaart, dicht bij het
Europese onderdelenmagazijn op
Schiphol, verzorgt de (online) verkoop
en de service verloopt via Profile

Road Test
Ford Mustang MACH-E
Koets: 5-deurs
Prijs: € 58.575,- (vanaf € 50.425,-)
Gewicht: 2082 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 294 pk
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 7,0 sec.
Actieradius: 610 km (WLTP)
Lengte: 471,3 cm
Breedte: 188,1 cm
Kofferruimte: 402 + 81 liter
Aanhangergewicht: 750 kg
mobiele telefoon of een cijfercode.
Ford biedt voor de mobiele telefoon
een app, waarmee men heel veel data
over de auto kan beheren, deze inzichtelijk kan maken, kan bedienen of
instellen. In de auto ziet men een groot
15,5 inch beeldscherm dat in portretformaat, gelijk als bij Volvo en Tesla,
groots in het midden van het dashboard
prijkt. Tijdens het rijden is het snel af te
lezen en gemakkelijk te bedienen. De
Ford Mustang MACH-E beschikt over
een eigen Internetverbinding, waardoor
de software kan worden vernieuwd
zonder de dealer te bezoeken. Dankzij
heel veel verschillende instellingen kan
de Ford Mustang MACH-E tot in detail
aan de individuele wensen worden aangepast.
Ford heeft voorbereidingen getroffen
om de Mustang MACH-E in de toekomst volledig zelfstandig te laten rijden. Op dit moment kan (en mag) de
elektronica de bestuurder echter alleen
assisteren en dat doet het terughoudend
en vrijwel onmerkbaar.
Ruimte
De Ford Mustang MACH-E biedt veel
binnenruimte. Naast de standaard
kofferbak achter de achterbank is onder
de voorklep een tweede bagageruimte
te vinden. Een afvoerputje, zoals al eerder beschreven bij de Ford Puma,
maakt de bergruimte voorin geschikt
voor bijvoorbeeld natte kleding of
schoenen. Daar is plek voor 81 liter

bekend van de banden, uitlaten en remmen. Met 180 Profile vestigingen in
Nederland is er altijd wel één in de
buurt.
Aandrijving
De Aiways U5 beschikt over een 63
kWh accupakket en een 204 pk sterke
elektromotor, die de voorwielen aandrijft. De motor heeft een maximaal
koppel van 310 Nm. Gezamenlijk zorgt
dit voor een actieradius van 410 km
voor de versie met 17 inch wielen. De
19 inch versie heeft vanwege de grotere wielen een actieradius van 400 km
WLTP.
In de praktijk bleek 350 km haalbaar,
maar soms was het minder zonder dat
we daar een duidelijke verklaring voor
hadden. Het opladen kan bij een snellader met 90 kW. in 35 minuten kan men
zo de accu van 20 tot 80% lading bijladen. Op het laden thuis of bij een
publiek laadpunt heeft Aiways wel
bezuinigd door een éénfase omvormer
te hebben. Hier bedraagt de snelheid
2.3 tot 6.6 kW en daardoor liggen de
laadtijden tussen de 10 en 16 uur.
Tijdens het laden wordt getoond hoe
laat de accu vol is en hoeveel ampère
wordt geleverd.
De laadkabelaansluiting is op een handige en onopvallende plaats. Het zit
achter een stevig luik aan de voorkant
onder de linker koplamp.

worden en toegevoegd worden.
Opmerkelijk zijn nieuwe features zoals
dat de intelligente afstandsbediening,
die de aanwezigheid in de auto herkent.
Als de sleutel in de buurt komt, dan
gaan de deurgrepen automatisch open.
Eenmaal ingestapt hoef men de automaat (draaiknop) alleen nog maar in D
(drive) of R (reverse) te zetten. Een
startknop is overbodig.
De Aiways U5 wordt niet met een affabriek navigatiesysteem geleverd.
Daarvoor moet men de telefoon met
een usb-kabel verbinden aan de auto.
Het telefoonscherm wordt dan perfect
geprojecteerd op het centrale scherm
op het dashboard. Het scherm is dan op
exact dezelfde manier te gebruiken als
de telefoon.
Conclusie
Bij het eerste product van een nieuw
merk is soms goed merkbaar, dat de
fabrikant nog ervaring mist. Aiways
laat wel zien dat er geleerd is van
bestaande fabrikanten. Verschillende
knoppen en schakelaars doen sterk
denken aan die van andere fabrikanten.
Op de Aiways U5 is niet merkbaar
ingeleverd op de specificaties of kwaliteit. De U5 heeft een grote accu en kan
daarom serieuze afstanden afleggen en
goed presteren. De uitrusting is modern
en compleet.

Gewichtsverdeling
Ondanks de grootte van de Aiways U5
is van de totaal 1770 kg wagenmassa
een groot gedeelte daarvan afkomstig
van het zware accupakket, dat laag en
centraal in de auto geplaatst. Dat is de
ideale plek voor een goede gewichtsverdeling en bevordert de goede rijeigenschappen.
Ai staat voor kunstmatige intelligentie (artificial intelligence)
Alhoewel de naam "Aiways" impliceert dat het merk specialist is op het
gebied van kunstmatige intelligentie,
moet er zeker nog wat geperfectioneerd

Aiways is een in 2017 opgerichte startup die zich vanaf het begin richt op
elektrische auto’s. De U5 is dus niet
gebaseerd op een bestaand (benzine)model, maar is niettemin behoorlijk
traditioneel van opzet.

bagageruimte. Achterin is er plek voor
402 liter bagageruimte en 1.420 liter
met neergeklapte achterbank.

lichtvoetiger deze ruim 2 ton wegende
SUV voelt. De acceleratie vanuit stilstand naar de 100 km/uur verloopt in 7
seconden en de topsnelheid ligt bij de
180 km/uur.
Om ook voor de lange afstand rijder
aantrekkelijk te zijn, is de Ford
Mustang MACH-E naar keuze voorzien van een 75 of 98 kWh sterke batterij. Opladen kan uiteraard vanaf het
stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt (11.5 kW) en bij een snellader (tot
150 kW). Bij de juiste snellader is het
accupakket binnen 45 minuten van 10
tot 80% gevuld

Aandrijving
De klassieke Ford Mustang heeft met
een grote, eenvoudige motor, die veel
vermogen en nog veel meer geluid produceert. De nieuwe generatie van de
Mustang is stil, maar doet niet onder
als het gaat om vermogen.
Het topmodel, de GT variant, levert
zelfs 487 pk vermogen en maar liefst
860 Nm koppel, maar dan gaat de prijs
al gelijk naar de € 75.490. Er is veel
keuze. Zo kan men kiezen tussen vierwielaandrijving (twee motoren met in
totaal 351 pk bij de Extended Range
uitvoering) en met slechts achterwielaandrijving. Wij reden de 98kWh
Extended Range achterwiel aangedreven versie met een prijskaartje van €
58.575,- . Deze heeft een maximaal
vermogen van 294 pk en een koppel
van 415 Nm. Er is nog één goedkopere
uitvoering, die € 50.425,- kost. Deze
levert met 258 pk iets minder vermogen, maar heeft ook een kleinere (75
kWh) accu en daarmee een kleiner rijbereik van 450 km WLTP. Wij reden in
een uitvoering met grote accu, die volgens WLTP 610 km ver kan komen en
in de praktijk ligt dat ergens bij de 550
km. Dat is behoorlijk ver voor een elektrische auto en uiteraard afhankelijk
van de buitentemperatuur, rijstijl en de
gereden weg.
Vlot laden
Afhankelijk van de gekozen instellingen reageert de Ford Mustang MACHE terughoudend en goedmoedig of juist
gretig en venijnig op het stroompedaal.
Dat heeft een directe relatie met het
stroomverbruik en vaak meer dan we
verwachten. Opvallend is de prettige
combinatie van sportiviteit en comfort,
die de Ford Mustang MACH-E biedt.
Elektrische auto's voelen vanwege het
hoge gewicht van de batterijen logischerwijs zwaar. De Mustang MACHE daarentegen voelt nauwelijks zwaarder dan een soortgelijke auto met
alleen een benzinemotor. De besturing
is exact en hoe sneller het gaat, hoe

Conclusie
De Ford Mustang MACH-E is een
goed bruikbare, emissievrije gezinsauto met een aantrekkelijk uiterlijk,
goede rijeigenschappen en aangename
dynamische kwaliteiten. Vanuit dat perspectief is de prijs niet eens zo hoog.
Zeker niet als men deze vergelijkt met
andere grote elektrische auto's. De Ford
Mustang MACH-E zal een grote concurrent worden voor bijvoorbeeld de
nieuwe Tesla Y en daarbij biedt de al
118 jaar oude autofabrikant Ford meer
automobiel, dan de relatieve nieuwkomer Tesla. Men merkt het gewoon aan
het weggedrag, dat de gevestigde automobielfabrikanten meer aandacht en
ervaring hebben om weg- en rijgedrag
te optimaliseren dan de nieuwkomers,
die vooral de elektronica goed onder
controle hebben.

De manier waarop de Ford Mustang
MACH-E zijn prestaties neerzet, het
kleine stuurwiel, de directe besturing
en natuurlijk de afstemming van het
onderstel zorgen ervoor dat de
Mustang MACH-E zich nadrukkelijk
onderscheidt van andere elektrische
auto's.
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Nieuws uit Nijmegen
Nicolaaskapel gaat weer open:
conservering schilderingen klaar
De
middeleeuwse
schilderingen van de
Nicolaaskapel (ook
wel
Valkhofkapel
genoemd) zijn weer
zichtbaar
voor
publiek. De schilderingen zijn geconserveerd en gedeeltelijk
gerestaureerd.
Daarmee is het verval
gestopt en er zijn
details van de oorspronkelijke schilderingen
tevoorschijn gekomen.
Sinds september is er
aan de klus gewerkt
door een gespecialiseerd atelier. Na onderzoek is ervoor gekozen
om niet naar een periode terug te restaureren,
maar de historische
gelaagdheid te laten
zien. Elke ‘groep’ schilderingen kreeg een
eigen aanpak.

Zilveren
Waalbrugspeld
voor Wim Hompe
De heer drs. W.G. (Wim) Hompe (72)
heeft dinsdag 24 augustus de Zilveren
Waalbrugspeld ontvangen voor zijn
activiteiten bij onder andere het
Natuurmuseum/De Bastei, Hortus
Nijmegen, Werkgroep Integratie
Gehandicapten , Kleurrijk Groen
Nijmegen, Shelter City Nijmegen,
Gebroeders van Lymborch en het
Comité Indië Herdenking Nijmegen
(PION).

Leest u met plezier mooie boeken en
wilt u uw leeservaringen delen met
anderen? Word dan lid van een Senia
leesgroep.
In Nijmegen starten in september leesclubs literatuur, geschiedenis en filosofie. In de Bibliotheek Mariënburg zijn
daartoe op onderstaande data informatiebijeenkomsten.
De informatiebijeenkomsten zijn een
initiatief van de landelijke organisatie
Senia in samenwerking met de bibliotheek. Senia richt in heel Nederland
leesclubs op en brengt zo mensen die
graag lezen bij elkaar.
Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.
Praktische informatie
Belangstellenden voor moderne literatuur zijn welkom op de volgende
dagen:
- dinsdag 14 september om 10:00 uur;
- vrijdag 24 september om 14:00 uur;
- zaterdag 25 september om 10:00 uur;
voor geschiedenis op
- donderdag 16 september om 14:00
uur;
voor filosofie op
- vrijdag 17 september 10:00 uur;
- donderdag 23 september 10:00 uur,
in Bibliotheek Mariënburg, Mariënburg
29 in Nijmegen.
Aanmelden is noodzakelijk in verband
met de 1,5 m die in acht gehouden moet
worden en het maximaal aantal
beschikbare plaatsen.
Dit
kan
via
e-mail
herman.roovers@senia.nl
of
info@senia.nl.

Pop-upexpositie Pelita in OBG Nijmegen
als educatief project langs allerlei scholen of andere locaties
te doen reizen. Je kunt daarover contact opnemen met Egbert
Pikkemaat via info@3dmail.nl
Deze eerste versie van de expositie gaat over de brieven die
zijn oma vanuit Indië schreef aan haar familie in Holland.
Hierna gaat hij uitbreiden met de brieven die zij vanuit
Holland teruggestuurd kreeg. Met name de brieven van haar
zwager Martin, die in het verzet zat en van haar zus Mien,
waarvan het gezin juist contacten onderhield met de N.S.B.
geven een multiperspectivische kijk op deze bijzondere
familiegeschiedenis.
De expositie is te zien in Nijmegen in het Oud Burgeren
Gasthuis van 29 aug. t/m 26 sept. Kijk voor de openingstijden op: www.pelita.nl/agenda/lezingen-debat

Benefiet-boekenmarkt in de Stevenskerk
Tijdens de Open Monumentendagen 2021 vindt in de
Stevenskerk in Nijmegen een boekenmarkt plaats. Met veel
boeken vanaf 50 eurocent! Van romans tot kunstboeken, van
thrillers tot kinderboeken, theologie, zingeving en hobby.
Daarnaast is er een mooi aanbod aan sieraden. De opbrengst
van de markt (georganiseerd door de Stadskerk Nijmegen
van het Oecumenisch Citypastoraat) gaat volledig naar
Caminul Phillip, een opvanghuis voor kansarme kinderen in
Boekarest, Roemenië.
Let op: pinnen is niet mogelijk.
Zaterdag 11 september 10.30 - 17.00 uur en zondag 12 september 12.00 - 17.00 uur.

Maandag 23 augustus is begonnen met
het verplaatsen van het blauwe kunstwerk vanaf het Kelfkensbos in
Nijmegen naar Dukenburg. Tekening in
de lucht, zoals het 35 bij 6 meter grote
werk van de Belg Narcisse Tordoir
heet, komt in dat stadsdeel te staan op
de hoek van de Van Boetbergweg en

Van Apelterenweg. Het beeld werd in
1999 geplaatst op Kelfkensbos.
Het werk verhuisde, omdat de gemeente bezig is met de herinrichting van de
Hoogstraat. Deze weg verschuift naar
het oosten. Ook wordt de omgeving
opnieuw ingericht.
Foto: Albert de Valk

Start leesclubs
literatuur,
geschiedenis
en filosofie

De Nicolaaskapel of
Valkhofkapel is een van SRAL aan het werk in de Nicolaaskapel
Foto: Gemeente Nijmegen
de oudste stenen gebouwen van Nederland. De
kapel is gebouwd rond 1030 en was Nicolaaskapel in hun gefragmenteerde
onderdeel van de Valkhofburcht. De en gelaagde staat een zeldzame getuigerestaureerde schilderingen dateren genis van interieurafwerkingen in kervan 1543. Ze zijn aangebracht in kelijke gebouwen waarbij de sporen
afwachting van de komst van Keizer van de tand des tijds niet zijn weggeKarel V in 1546, nadat deze Gelre had poetst. De Valkhofvereniging die de
veroverd. Het zijn vooral afbeeldingen kapel beheert is klaar om het verhaal te
van plantmotieven en fantasiebloemen. vertellen!
In de loop der eeuwen zijn de monumentale schilderingen blootgesteld aan De restauratie vond plaats onder begeweer en wind door kapotte ramen en leiding van specialisten van de
een lekkend dak. Dat heeft veel gevol- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
gen gehad voor de staat van de schilde- en de Commissie Beeldkwaliteit.
ringen.
Een gespecialiseerd atelier (SRAL) Valkhofkwartier
onderzocht en behandelde in het afge- De Nicolaaskapel of Valkhofkapel
lopen jaar alle schilderingen in de maakt onderdeel uit van het
Nicolaaskapel. De specialisten namen Valkhofkwartier. Dit is de plek in
monsters, onderzochten de materialen, Nijmegen waar 2000 jaar geschiedenis
stabiliseerden loszittende verf en ont- bij elkaar komt. Het Valkhofkwartier
stoorden lelijke reparaties. Tijdens de vormt de overgang tussen de bruisende
laatste restauratie in de jaren ’50 van de binnenstad en de natuur van de
vorige eeuw bleken de gefragmenteer- Stadswaard. Een plek vol cultuurhistode resten op verschillende manieren rie, cultuur en evenementen. De
behandeld waardoor zes groepen zijn gemeente investeert samen met de proontstaan die bij de huidige restauratie vincie in het Valkhofkwartier om er de
zijn gehandhaafd.
plek van te maken om een bezoek aan
Bij het verwijderen van de pleisterla- Nijmegen te beginnen. Na de opening
gen die tijdens een van de laatste res- van De Bastei en de Waalkade is dit
tauraties royaal over de schilderingen jaar de Hoogstraat en omgeving aan de
waren aangebracht zijn langs de randen beurt. Later volgen het park, het plein
van de geschilderde resten nog oor- en Museum Het Valkhof.
spronkelijke details tevoorschijn gekomen. Door de verschillende periodes Burgemeester Bruls verrichtte op donvan de afwerkingen zichtbaar te laten, derdag 2 september om 13.15 uur de
vormen de schilderingen in de heropening van de Nicolaaskapel.

De samensteller, Egbert Pikkemaat, is geboren in een gezin
waarvan de moeder tijdens de WO II, als kind, veel heeft
geleden in de Japanse interneringskampen. Tijdens zijn
opvoeding is er weinig over gesproken. Inmiddels is zijn
moeder 88 jaar. Hoogste tijd om de balans op te maken wat
zich daar in Indië heeft afgespeeld. Aan de hand van een
gevonden briefwisseling heeft hij een pop-upexpositie
samengesteld. Daarin is het verhaal te zien en te lezen zoals
zijn grootmoeder het, in de periode net na de bevrijding van
Indië, in haar brieven naar Holland heeft opgesteld.
De expositie vormt een mooi tijdsdocument over deze periode in de vaderlandse geschiedenis waarin verschillende perspectieven aan bod zullen komen.
De pop-upexpositie is uitgevoerd op een speciaal daarvoor
ontworpen systeem, waardoor hij gemakkelijk kan worden
opgebouwd en afgebroken. Dat maakt het mogelijk om hem

“Het blauwe kunstwerk” is
verplaatst naar Dukenburg

De Aarde Zingt: een muzikaal kunstproject

Concert Voces Caelestes
Dominicuskerk/Effatagemeenschap,
Prof. Molkenboerstraat 7 Nijmegen
Zaterdag 25 september 14.30 uur.
Entrée: 12,50 euro
Bottend, bloeiend, rottend en opnieuw
groeiend. Een tuin verbeeldt leven in
essentie. Wat je vandaag zaait, bloeit
morgen. In wat ondergronds gaat, sluimert alweer de kiem van nieuw leven.
Beeldend kunstenaar Agnes de Kok
heeft een jaar lang, van zomer 2019 tot
zomer 2020, foto’s gemaakt in haar
tuin en deze als basis gebruikt voor
kunstwerken. Ze omlijst de foto’s met
kransachtige vormen die doen denken
aan miniaturen in middeleeuwse handschriften. Samen met haar heeft de
Nijmeegse gregoriaanse vrouwenschola Voces Caelestes hierbij een muzikaal
kunstproject ontwikkeld. In een vierdelig concertprogramma bezingt Voces de
cyclus van de seizoenen en geeft ze
muzikale uitdrukking aan de kunstwerken. Op hun beurt illustreren de kunstwerken de thematiek van de gezangen.
Het concertprogramma start met de uitbundige bloei en weelde van de zomer.
Daarna volgt de herfst, met naast een

Column
Vredeszuil
Concrete Romeinse beelden en
gebouwen zijn in Nijmegen met een
lantaarntje te zoeken. De stenen zitten
allemaal onder de grond of werden in
latere tijden als bouwmateriaal
gebruikt. Dit lees ik in een artikel van
Marc Dinther in de krant. Paul van der
Heijden, promotor van ons verleden,
spreekt van verschillende gemiste
kansen. Dat geldt dan niet voor het
Romeinse masker, dat, door een kunstenaar opgeblazen, inmiddels VeurLent aanzienlijk verrijkt. In dezelfde
week zie ik het programma van
Oriëntalis. Romeinse bakkunst in een
oude oven, een zangeres zingt in het
Latijn. Het leeft weldegelijk in onze
regio. Marc Dinther bakt ze wel bruin
als hij het over de Godenpijler heeft.
Hij spreekt van een kunstwerk dat
‘vagelijk verwijst naar het Romeinse
verleden’: De scheve Godenzuil.
Helemaal fout ! Het is een authentiek
Romeins artefact en is in het
Valkhofmuseum te zien. Het is ook
niet scheef. De Godenpijler is een
Vredeszuil en had een sacrale functie,
het memoreerde de Pax Romana.
Waarom niet op een van onze vele
rotondes een Vredeszuil van bijna Arc
de Triomphe - achtige proportie ?
Laten we weer Megalomaan zijn.
Doet u mee ?
Phil Poffé, Groesbeek.

rijke oogst ook het besef van vergankelijkheid, overgaand in de stilte en
bezinning van de winter, om uiteindelijk te eindigen met de belofte van
nieuw leven in lente.
De kernthema’s van groei en afsterven,
licht en donker en begin, en einde en
nieuw begin klinken door in eeuwenoude gregoriaanse gezangen, liederen van
Hildegard von Bingen en korte meerstemmige composities van Hanneke
van der Grinten.

Ontspanning
Vereniging
Hatert
Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00u
zoekt de club nieuwe leden voor
Sjoelen, Klaverjassen, Jokeren of een
gezellige middag om je eigen handwerkje mee te nemen. Kosten zijn
€3,00 per maand.
Ook is er ieder jaar een kerstviering en
een busreisje.
In het wijkcentrum in Hatert
Cowenbergstraat in Nijmegen.
Namens het Bestuur O.V.H Toos
Driessen - Sunnen

COLOFON
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Nieuws uit Nijmegen
Boek over Justinus de Beyer (1705-1772)
Bij uitgeverij Vantilt verschijnt op
2 september:
Justinus de Beyer (1705-1772).
Een geletterd Nijmeegs magistraat
door Hans Bots en Eugénie BotsEstourgie
Justinus de Beyer (1705-1772) was een
telg uit een adellijk Gelders geslacht
waaruit verscheidene regenten zijn
voortgekomen die te Nijmegen het
ambt van schepen en burgemeester vervulden. Na een gedegen opleiding in de
humaniora en een rechtenstudie te
Utrecht maakte Justinus de Beyer een
“grand tour” door verschillende
Europese landen. Eenmaal terug in
Nijmegen leidde hij aanvankelijk een
ambteloos bestaan. Wel onderhield
Justinus steeds een uitgebreide correspondentie met zijn geletterde relaties.
Als journalist van een Franstalig tijdschrift leverde hij een bijdrage aan de
verspreiding van verlicht gedachtegoed.
In 1743 besloot Justinus alsnog deel te
gaan uitmaken van het stedelijk bestuur
te Nijmegen. Tot zijn overlijden in

1772, vervulde hij in zeven verschillende jaren het ambt van eerste burgemeester. In deze periode zette hij zijn
intellectuele
activiteiten
voort.

Uitnodiging Bijeenkomst
Parkinson Café Nijmegen
aanmelden mogelijk tot en met 9 september
Eindelijk is het zover. Na alle
Corona-perikelen kunnen wij ons
weer verheugen op een bijeenkomst
van ons Parkinson Café Nijmegen.
Graag nodigen wij u uit voor ons eerste
Parkinson Café in 2021 en wel op vrijdag 10 september a.s. van 14.00–
16.00 uur in Hotel Erica,
Molenbosweg 17, 6571 BA Berg en
Dal.
Myriam Koster, Parkinsonverpleegkundige, zal samen met een collega
met u in gesprek gaan over uw Coronaervaringen. Dit aan de hand van een
vragenlijst die u in groepjes zal worden
voorgelegd, voordat zij plenair met u in
gesprek gaan.
Daarnaast is het vooral de bedoeling
om elkaar weer te ontmoeten en bij te
praten.
In verband met het door Corona
beperkte aantal te ontvangen bezoekers
is onze bijeenkomst verplaatst naar
Hotel Erica.
U heeft toegang op vertoon van:

• de Corona Check App (met QR code
vaccinatiebewijs/vrijwaringsbewijs van
corona/negatief testresultaat). De QR
code kan met de DigiD worden opgehaald.
of
• uw gele vaccinatieboekje of bewijs
van vaccinatie van huisarts / GGD /
Rijksoverheid als u de Corona Check
App niet heeft.
Voor toegang geldt altijd dat u ook uw
identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart/rijbewijs) moet meenemen. De controle
vindt plaats bij binnenkomst.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u
om zich vooraf aan te melden. U kunt
zich aanmelden tot en met 9 september
a.s.
• via email info@parkinsoncafenijmegen.nl
• per telefoon bij Mary Bandsma
Bluyssen Puts via 06 41276994, appen
mag ook
Het team Parkinson Café Nijmegen

Woensdag 8 of donderdag 9 september

Wil jij een VIP-behandeling bij
Zelfregiecentrum Nijmegen
Op woensdag 8 september of donderdag 9 september kun je kennismaken
met het Zelfregiecentrum Nijmegen.
Je krijgt dan een VIP-behandeling:
je wordt warm welkom geheten met
een drankje en een versnapering.
Daarna kun je 1 op 1 in gesprek met
een medewerker van ons centrum op
de St. Jorisstraat 72. Als je liever wil
videobellen, dat kan ook!
We informeren je over de mogelijkheden die we bieden op het gebied van
ontmoeting, training en coaching. We
kunnen ook samen op zoek naar jouw
zelfregievraag. Doel is om meer grip op
je leven te krijgen.
Ook mensen die in hun werk professio-

neel verwijzen naar organisaties zoals
het Zelfregiecentrum, zijn van harte
welkom om nader kennis te maken.
Wat moet ik doen?
Het enige wat je moet doen om als VIP
te worden behandeld, is contact met
ons opnemen voor een afspraak, op 8 of
9 september, ergens tussen 15.00 en
19.00
uur.
Mail
naar
secretariaat@zrcn.nl of bel met (024)
75 111 20 en vraag naar Birgit van der
Putten. Als je graag iemand mee wil
nemen, zoals een begeleider: ook deze
is van harte welkom!
Wil je vooraf meer van ons weten? Kijk
dan op www.zrcn.nl.

Zondag 19 september: NYMA
makersmarkt op het Honigcomplex
De eerste editie van NYMA makersmarkt vindt plaats op zondag 19 september a.s. bij De Smeltkroes op het
Honigcomplex. Tussen 11:00 tot 17:00
loop je een route langs Nijmeegs meest
originele etalage vol ambacht en design
van vele creatieve makers uit de regio.
Van keramisten tot fotografen, van grafisch vormgevers tot meubelmakers,
van interieur tot mode.
Kom shoppen en struinen, zie makers

aan het werk, ga zélf maken bij diverse
workshops en geniet van lokaal eten en
drinken. Ook aan de kinderen is
gedacht!
Makers uit regio Nijmegen die willen
deelnemen kunnen zich aanmelden via
www.nymamakersmarkt.nl. Blijf op de
hoogte van het programma via
www.instagram.com/nyma.makersmarkt

Tegelijkertijd raakte hij soms ook verstrikt in de intriges van de regentenwereld..
Hans Bots (1940) is emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit te
Nijmegen. Hij publiceerde over allerlei
aspecten van de Republiek der Letteren
en verzorgde vanuit het Collège de
France in Parijs als eerstverantwoordelijke de uitgave van de correspondentie
van Mme de Maintenon (11 delen,
Paris 2009-2017). Eugénie BotsEstourgie (1946) was directeur van
Notre Dame des Anges te Ubbergen.
Zij werkte aan de correspondenties van
André Rivet en Johannes-Fredericus
Gronovius en sinds 2006 publiceerde
zij samen met haar echtgenoot verschillende delen van de correspondentie van
Mme de Maintenon.
Het boek levert een bijdrage aan de
geschiedenis van de stad Nijmegen,
maar is tevens interessant voor de
Europese cultuurgeschiedenis van de
18eeuw.
Omvang 320 p., isbn 978 94 6004 500
4, €24,90, rijk geïllustreerd

Koor Surplus
Koor Surplus – hét koor voor de ambitieuze 50-plusser – is in 2003 opgericht
door dirigent José Doodkorte. Het doel
was en is een podium te creëren voor
zangers die weliswaar op leeftijd zijn,
maar nog fit en goed bij stem zijn. Het
koor wil zich profileren in werken van
allure uit het klassieke en lichtere
repertoire op een ambitieus concertniveau. We zijn inmiddels weer enthousiast gestart met de repetities. Qua
ledental zijn we de corona-periode
prima doorgekomen, maar we kunnen
toch versterking van alle stemgroepen
gebruiken. Zie voor meer informatie:
www.koorsurplus.nl.

Bluessession op de Zeester
onder leiding van Phil Poffé
Zondag 19 september Waalkade Nijmegen
De afgelopen jaren vond de
sessie elke maand plaats in
de Muse te Malden. Er ontstond een sessieband, met
zo’n 40 man aan vast
publiek. Daar konden bluesfanatici de middag doorbrengen, luisterend naar de
klanken van B.B.King,
Little Walter of Etta James.
Vertolkt door soms wel 10
muzikanten op het podium.
Phil Poffé wil deze traditie
voortzetten op de Zeester
aan de Waalkade. Deze Toplocatie is
uiterst geschikt om de zondagmiddag
door te brengen. Een podium met een
bar in het ruim, en op het dek een riant
uitzicht op de waal en de stad. Blues
betekent ook improviseren, dus dit

Nieuwe Studie Academie Cultuur
Avontuur (SACA) gaat van start
NIJMEGEN/EDE. Vanaf 16 september
begint de nieuwe Studie Academie
Cultuur Avontuur (SACA) met haar
activiteiten in Nijmegen en Ede. Zij
dankt haar ontstaan aan het verdwijnen
van de HOVO Nijmegen.
Historicus-musicus drs. Maarten-Jan
Dongelmans, die tussen 2011 en 2020
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
vele cursussen voor het Hoger
Onderwijs Voor Ouderen gaf, zag een
kans om zelf de ontstane lacune in cursussen, lezingen en workshops op te
vullen voor wat betreft de vakgebieden
Geschiedenis en Muziek. De nieuwe

Gezelligheidskoor "De
Accordeonisten
Daalse nootjes"
gezocht
Op vrijdag van 14:15 tot 16:15 uur start
in Wijkcentrum De Ark van Oost de
Accordeongroep.
Wie noten kan lezen en al een beetje
kan spelen kan meedoen. Het streven is
om te leren goed samen te spelen. Daar
werken we aan d.m.v. accordeonlessen
in een kleine groep. U leert de juiste
techniek waardoor de noten muziek
worden en dat levert veel speelplezier
op. Door het groepsverband leert u spelenderwijs samen spelen en het is
tevens gezellig. Wie gemotiveerd is om
thuis regelmatig te oefenen kan zich
aansluiten. Bent u beginner maar wilt u
graag starten, neem dan contact op met
de docente, om de mogelijkheden te
bespreken. Er kan veel, u bent van harte
welkom. Tel. 024 377 82 98.

wordt zeker een spannende middag !
Voor info philpoffe@hotmail.com
Bluessessie op de Zeester zondag 19
september 2021 Aanvang 15.00 uur,
Gratis Entree Waalkade Nijmegen.
Max 40 personen.

Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de accordeonist en aanwezigen
bepalen het repertoire. Iedere tweede
en vierde maandag v.d. maand tussen
19:30-21:30
in
wijkcentrum
"Daalsehof", Nijmegen-Oost.
Nu: 13 september 2021
Info: Marinus, tel: 0610748973.

stichting richt zich daarbij niet alleen
op vijftigplussers maar ook op vijftigminners.
Drs. Maarten-Jan Dongelmans (Ewijk)
vond in historicus drs. Martijn
Vermeulen (Bemmel) en musicoloog
drs. Jan-Willem van Ree (Ede) gelijkgestemde collega's. Dit drietal verzorgt
vanaf september 2021 tegen concurrerende prijzen het cursusaanbod. Het
programma wisselt per semester. De
bijeenkomsten zijn in Hotel Rozenhof
(Heilig Landstichting) en gebouw
Rehoboth (Ede).
De eerste cursus Nijmegen in stroomversnelling start 16 september.
Meer info over het aanbod is te vinden
op de nieuwe site van de SACA:
www.cultuur-avontuur.nl

Dansen in
wijkcentrum
Ark van Oost
Zondag 12 september 2021 dansen in
wijkcentrum
Ark
van
Oost,
Cypresstraat 154 Nijmegen, tussen
14:00 en 17:00 uur met "live-muziek" .
Entree €3. Info:0610748973.

Nijmegenaren bezoeken Kalkar

Bach Cantates
Nijmegen
Geachte muziekliefhebber,
Bach Cantates Nijmegen voert elke
tweede zondag van de maand pro deo
een cantate van J.S. Bach uit in de
Petruskerk (Schependomlaan 85) in
Nijmegen-Hees.
Op zondag 12 september a.s. om
19:30u vindt de uitvoering plaats van:
BWV 100 "Was Gott tut, das ist
wohlgetan"
voor solisten, koor en orkest.
N.B. bij de ingang dienen bezoekers
een coronatoegangsbewijs te tonen,
op je smartphone of op papier. Als je
dat nog niet hebt, vind je op de website
coronacheck.nl de nodige handige
informatie om dat te verwerven (op
basis van een vaccinatiebewijs; of een
herstelbewijs na besmetting; of een
negatieve test-uitslag). En je moet je
kunnen identificeren. Hopelijk wil je
deze moeite doen, hier moeten we
helaas streng in zijn...

Zonder bier geen Kalkar: ooit telde het plaatsje 42 brouwerijen. Zum Wohl!
Bezoekers uit Nijmegen voor de oude molen van het stadje
Foto: Heinz Maahs
KALKAR. Velen denken bij Kalkar al
gauw aan het populaire „Kernwasser
Wunderland“. Met het stadje Kalkar
heeft dit grote multicomplex echter
nauwelijks iets te maken. Het eigenlijke Kalkar is een prachtig onderhouden,
sfeervol middeleeuws stadje uit de 13e
eeuw en een bezoek méér dan waard.
Onlangs
bezocht
een
groep
Nijmegenaren het ruim zesduizend
inwoners tellende plaatsje tussen Kleef
en Xanten. Christoph van Kempen
bleek een prima stadsgids, die enthousiast over Kalkars verleden en heden
vertelde.

Hoogtepunten: het middeleeuwse
marktplein met de 400 jaar oude
gerechtslinde, het imposante Rathaus,
Kalkars historie als hanzestad, het originele stratenplan, het kunstzinnige
interieur van de St. Nikolaikerk en de
oude Kalkarer Mühle met brouwerij
(Kalkar telde ooit 42 brouwerijen).
Duidelijk werd dat de geschiedenis van
Kalkar veel Nederlandse namen en
invloeden kent.
Merkwaardig blijft wel dat de herkomst
van de naam Kalkar (in een oude tekst
oppidum nobile genoemd) niet duidelijk is. (HM).

De Rozet

PAGINA 24

7 september 2021

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Gelegenheid voor
Contactpersoon
gebed en kaarsje:
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Leuth Mariakapel elke
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Misintenties (€11,-)
9.30-17.30 uur
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Beek kapel kerkhof elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
Millingen Fatimakapel,
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum) Schoolstraat 4, elke dag
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Ga open
Hoe is het mogelijk dat het ons op
aarde vaak niet lukt om mens te zijn
met mensen, althans daar lijkt het nu
ook op in Afghanistan. Zeer vele mensen zullen zich opgesloten voelen.
Dat vele mensen zich opgesloten voelen, zien we wereldwijd ook met
betrekking tot corona en vaccinatie. Op
álle mensen heeft dit invloed in meerdere of mindere mate, en wel zo dat het
heel wat verhoudingen belast. Hoe zou
het zijn als we in dergelijke situaties
open zouden kunnen gaan voor Gods
Geest, ons door liefde zouden kunnen
laten leiden en niet door angst?!
In het evangelie van zondag 5 september konden wij Jezus’ woorden horen:
Effeta - Ga open'. En de oren en mond
de man gáán open. Alle ellende van
jaren is voorbij. Voorbij is het isolement, het zich opgesloten voelen. Hij
kan weer leven. Een nieuw begin!
Jezus is in de volste zin van het woord
een therapeut, een geneesheer. Mensen
die in zichzelf waren opgesloten weet
Hij te openen. Hij schenkt mensen
weer terug aan zichzelf en aan de
gemeenschap, geeft hun eigenwaarde
terug, zodat ze weer volop kunnen
leven.
Ga open. Mensen op een of andere
manier geraakt en genezen door God
kunnen ook een ander tot leven brengen, in een weldadige ontmoeting of
met de taal van ogen of handen. Door
allerlei omstandigheden kan het zijn
dat je niet meer ziet, je droom niet meer
ziet. Door allerlei omstandigheden kan
het zijn dat je niet meer hoort, dat je
doof bent voor de woorden: ‘Jij bent
mijn geliefd kind’. Het kan zijn dat je
dicht zit, dat je je vertrouwen in anderen bent kwijtgeraakt, gewoon niet
meer weet hoe verder, dat je afhaakt, je
afsluit van anderen, van de samenleving en eigenlijk ook jezelf kwijtraakt.
En dan is er ineens die ontmoeting. Hij
raakt je oren aan, Hij raakt je mond
aan, Hij raakt je aan en jij voelt je door
Hem aangeraakt in die ontmoeting. Is
dat niet hetgeen er kan gebeuren in een
eucharistieviering en in de aanbidding
van het Lam Gods in de heilige Hostie,
als je merkt dat Hij er voor je is? Of
ook in die ontmoeting met een ander.
Vanuit de ontmoeting met Hem zijn we
in staat om anderen ook zo te ontmoeten, anderen te laten voelen ‘Jij bent
door Hem geliefd’.
Monumentendag in kerken van
Kekerdom én Millingen
In het weekend van 11-12 september
wordt
bij
gelegenheid
van
Monumentendag zowel de kerk van
Kekerdom als van Millingen opengesteld. De kerk van Millingen is op
beide dagen open van 12.00-16.00 uur.
Om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en
15.00 uur wordt er een rondleiding

gegeven door Cas Blom. Aan de hand
van een gratis brochure kunt u ook zelf
een rondgang maken in de kerk en de
nieuwe Lourdesgrot zien.
In de kerk van Kekerdom zijn op
zaterdag 11 september 10.00-17.00 uur
twee tentoonstellingen te zien (‘staatslieden’ door Geert van den Broeck en
‘houten beelden’ door Liesbeth
Geenen). Op zondag 12 september is
om 11.00 uur een lezing over de
Millingerwaard, om 13.30 uur een
rondleiding, om 15.00 uur speelt band
Maggie en om 16.00 uur fanfare UNA.
Meer info: zie website.
Uiteraard bent u in beide kerken ook
welkom voor een gebed en het opsteken van een kaars.
Ooijse kerk open
Een kerk die alleen open is voor een
viering is natuurlijk niet een kerk zoals
een kerk hoort te zijn: een open huis
voor mensen om thuis te kunnen
komen bij God, geestelijk tot rust te
kunnen komen en houvast en inspiratie
te ervaren. Van de andere kant ligt het
in onze tijd ook weer niet voor de hand
om een kerk onbeheerd open te stellen.
In het verleden is al eens een
‘Mariakapel’ achter in de kerk ‘getekend’, die met een hek zou worden
afgeschermd van de kerk. Uitgaande
van deze tekening is er nu overleg tussen het parochiebestuur en de torengroep van Ooij om te komen tot een
passende kapel die elke dag open is.
Gedacht wordt aan het plaatsen van een
glaswand.
Dagbedevaart naar Banneux
Op zondag 17 oktober 2021 wordt bij
voldoende deelname een bedevaart
georganiseerd naar Banneux. Kosten
reis incl koffie en diner in Banneux zijn
60 euro p.p. Voorlopige planning: vertrek Ooij 6.30 uur, Rozenhof Nijmegen: 6.50 uur, Marktplein Groesbeek:
7.00 uur, Kerkplein Malden: 7.15 uur,
aankomst Banneux koffiedrinken,
Eucharistieviering: 11.30 uur, Diner
aansluitend, Ziekenzegening.
Aanmelden kan via Andre (Kringloop
Groesbeek): 06-11199935.
Betaling graag via overschrijving
NL83RABO0336685173
tnv
A
Brouwer ovv bedevaart, naam, adres en
telefoonnr.
Bij voldoende deelname vanuit onze
parochie gaat ook pastoor Rudo
Franken mee.
Indien de bedevaart niet kan plaatsvinden, bv vanwege corona, wordt het
inschrijfgeld op uw rekening teruggestort.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 8 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Micha
5,1-4a of Rom.8,28-30, ps.13,6,
Mt.1,1-16.18-23 of 1,18-23.

Donderdag 9 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Kol.3,12-17, ps.150,1-6,
Lc.6,27-38.
Vrijdag 10 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Tim.1,1-2.12-14, ps.16,12a.5.7-8.11, Lc.6,39-42.
Zaterdag 11 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Tim.1,15-17, ps.113,1-7,
Lc.6,43-49.
Zaterdag 11 september 14.00 uur H.
Mis Ooij (Gemengd Koor Ooij) in De
Sprong b.g.v. Nationale Ziekendag –
24e zondag door het jaar: Jes.50,5-9a,
ps.116,1-6.8-9, Jak.2,14-18, Mc.8,2735.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Wim
Nas.
Zaterdag 11 september 19.00 uur H.
Mis Ooij (Mannenkoor Beek) (zie
boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kester-Arts, Mieke Verriet-van
Megen jaargetijde.
Zondag 12 september 09.00 uur H. Mis
Kekerdom b.g.v. Monumentendag
(Laurentiuskoor Kekerdom) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Piet Campschreur.
Zondag 12 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Voor Wily en Diny Leijgraf, Wim
Driessen
en
Marie
DriessenThunnissen,
Marian
ScheffersJongenelis.
Dinsdag 14 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: Num.21,4-9,
ps.78,1-2.34-38,Fil.2,6-11, Joh.3,1317.
Woensdag 15 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Hebr.5,79, ps.31,2-6.15-16.20, Joh.19,25-27 of
Lc.2,33-35.
Donderdag 16 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. 1Tim.4,12-16, ps.111,710, Lc.7,36-50.
Vrijdag 17 september 09.00 uur H. Mis
Millingen: 1Tim.6,2c-12, ps.49,610.17-20, Lc.8,1-3.
Zaterdag 18 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Tim.6,13-16, ps.100,2-5,
Lc.8,4-15.
Zaterdag 18 september 17.00 uur H.
Mis Beek (Cantores Gregoriaans) - 25e
zondag door het jaar: Wijsheid.2,
12.17-20, ps.54,3-6.8, Jak.3,16-4,3,
Mc.9,30-37.
Bert en Thea van der Heide.
Zaterdag 18 september 19.00 uur H.
Mis Ooij (Gemengd Koor Ooij) (zie
boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 19 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor) (zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert.
Dinsdag 21 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: Ef.4,1-7.11-13,
ps.19,2-5, Mt.9,9-13.
Overleden Ooij – Persingen:
Mw. Thea van den Brink – Kuijpers 86
jaar
Tijdens de uitvaart zaterdag 28 augustus hebben wij afscheid van haar genomen en is zij op het kerkhof naast de
kerk begraven.Moge zij rusten in vrede.
Overleden Millingen:
Piet Gesthuizen

Hooibrand langs
de Hezelstraat
in Ooij
De brandweer van Nijmegen werd zondagavond gewaarschuwd voor een buitenbrand aan de Hezelstraat in Ooij.
Daar bleken hooibalen in de brand te
staan. De brandweer riep assistentie in
van de vrijwillige brandweer van
Ubbergen, die met een transportvoertuig ter plaatse kwam met extra water.
De brand was echter zo hardnekkig, dat
beide voertuigen eerst weer volgetankt
moesten worden,
terwijl de brandweermensen het
hooi uit elkaar
haalden.
De
Hezelstraat was
enige tijd afgesloten voor het autoverkeer.
Foto: Henk Baron

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 12 september aanvang 10.00
uur
Oecumenische viering in de Cosmas
en Damianus. Het thema van de viering is: Vergeten?!
zie hieronder
Zondag 19 september aanvang 10.00
uur
Voorganger dominee D.J. Deunk uit
Malden
Viering Heilig Avondmaal en koffiedrinken na de dienst.
Diaconiecollecte is bestemd voor
Stichting GAST te Nijmegen

Foto: Marijke Bleeker

Oecumenische Viering rond Dementie
Zondag 12 september is er in
Groesbeek een oecumenische viering
naar aanleiding van de expositie
‘Gezichten van Dementie’ met werken
van Herman van Hoogdalem. Het
thema van de viering is: Vergeten?! De
voorgangsters zijn pastor Joke
Huisintveld en domina Janneke Ruijs.
In de viering zal het koor St Caecilia
onder leiding van Eugène Ceulemans
zingen. Ook zal er aandacht zijn voor
wat dementie betekent in leven van
mensen: voor de patiënt en voor de
mantelzorgers. Annet Kooijmans, vrijwilligster van het Alzheimercafé Berg
en Dal, zal hierover vertellen. Jongeren
zullen voor deze viering een aandachtstafel maken over Dementie.
De viering wordt vanwege de nog
steeds geldende 1,5 mtr regel gehouden in de Cosmas en Damianus kerk.
Na de viering is er koffiedrinken in de
Protestantse kerk, in de Serre en bij
goed weer ook buiten. Ook kan dan de

expositie bekeken worden.
De viering begint om 10.00 uur en
iedereen is welkom.

Brandweer verleent assistentie
bij gaslek in Ooij
OOIJ. Zowel de vrijwillige brandweer
van Ubbergen als de brandweer van
Nijmegen werden woensdagmiddag 1
september opgeroepen om te assisteren
in de Nassaustraat te Ooij. Boorwerkzaamheden aldaar beschadigden per
abuis een gasleiding. Bewoners in de

omgeving moesten ramen en deuren
sluiten. Het kostte Liander enige tijd
om de afsluiters van deze leiding onder
de grond te vinden, maar nadat dit
gebeurd was, kon de brandweer weer
vertrekken en werd de leiding gerepareerd.
Foto: Henk Baron

Wietplantage ontmanteld in de
Generaal Gavinstraat in Groesbeek
De politie van Berg en
Dal heeft op haar
Facebookpagina laten
weten dat er ruim 200
hennepplantjes
zijn
aangetroffen in een
woning
aan
de
Generaal Gavinstraat te
Groesbeek. Ook werd
er illegaal stroom afgetapt.
Bij de inval in de
woning bleken de
bewoners niet aanwezig
te zijn. Zij zullen op een
later tijdstip worden
aangehouden of uitge-

Foto: Politie
nodigd worden voor verhoor. De politie
laat weten de Groesbeekse plantage
ontmanteld te hebben en de bijbehorende planten te vernietigen.
Bij een hennepkwekerij is er altijd een
hoog risico voor brand. Dit is gevaarlijk voor de omgeving en de omwonenden. Doe daarom altijd melding wanneer u het vermoeden hebt van een hennepkwekerij. Dit kan via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.
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Zwischen Rhein & Maahs
Kunst und Klimawandel
in Beuys‘Land
BEUYS‘LAND. "Kunst ist die einzige
Form, in der Umweltprobleme gelöst
werden können" (Joseph Beuys). Die
Naturlandschaft zwischen Kleve und
Nijmegen spielte eine zentrale Rolle im
Leben und Schaffen eines der einflussreichsten und umstrittensten Künstler,
Lehrer und Kunsttheoretiker des 20.
Jahrhunderts: Joseph Beuys (19211986).
Das deutsch-niederländische Projekt
Kunst & Klimawandel: Beuys`Land
will eine Brücke zwischen Ländern und
Generationen schlagen, indem es die
Beziehungen zwischen Beuys und
jener einzigartigen Landschaft untersucht, die sein Leben und seine Kunst
prägte. Die Landschaftsinstallation lädt

uns ein, mit Joseph Beuys in die Natur
zu gehen - und dies ist wortwörtlich
gemeint. Die lebensgroßen Bilder
avancieren zu visuellen Schlüsseln, die
überraschende Türen zu einer neuen
Betrachtung von Beuys‘ Energieplan
für den westlichen Menschen und seiner künstlerischen Vision der
Stadtverwaldung öffnen können.
Indem wir Kunst und Klimawandel in
der Grenzregion miteinander verbinden, können wir einen neuen Zugang
zu Kunst, Natur und unserem way of
life finden - am besten mit dem Fahrrad
und der ganzen Familie.
Alle Infos zum Beuys-Projekt finden
Sie
unter
www.artandclimatechange.com.
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Hoher Besuch im Klever Tiergarten
KLEVE. Am Montag, 16. August, durfte der Tiergarten
Kleve Landrätin Silke Gorißen, Bürgermeister Wolfgang
Gebing und Landtagsabgeordneten Dr. Günther Bergmann
begrüßen. In einem Rundgang berichtete Tiergartenleiter
Martin Polotzek von seinen Visionen und seinen Ideen für
den Tiergarten Kleve und tauschte sich gemeinsam mit dem
stellvertretenden Tiergartenleiter Dietmar Cornelissen und
den drei PolitikerInnen über die Zukunft des Familienzoos
am Niederrhein aus. Polotzek: „Die Ansprüche an eine
moderne, artgerechte Tierhaltung sind in einem steten
Wandel. Neue Erkenntnisse und neue technische
Möglichkeiten ermöglichen eine immer tiergerechtere
Haltung. Auch die Ansprüche und Erwartungen von
BesucherInnen steigen stetig. Daher war das heutige Treffen
eine tolle Möglichkeit, auch die Zukunftswünsche der
PolitikerInnen in den neuen Masterplan mit aufzunehmen.“
Derzeit erarbeitet Polotzek gemeinsam mit seinem Team
einen neuen Masterplan, der die zukünftige Ausrichtung des
Tiergartens für die nächsten 15 bis 20 Jahre festlegen soll.
Dieser Masterplan wird Anfang Oktober der Öffentlichkeit
vorgestellt. „Wir haben in den vergangenen Monaten schon
viel verändern und vieles verbessern können. Doch insbesondere bei größeren Projekten sind wir auf die Hilfe und die
Unterstützung durch die Politik sowie durch Sponsoren und
Partner angewiesen. Daher freut es mich umso mehr, dass
Frau Gorißen, Herr Gebing und Herr Dr. Bergmann eine solche Verbundenheit zum Tiergarten Kleve haben und uns ihre
Unterstützung bei neuen, großen Projekten wie der neuen
Seehundanlage – soll eine der modernsten Deutschlands
werden – zugesagt haben.“

Der Klever Tiergarten bekam “hohen Besuch” aus der
Politik. Ein neuer Tiergarten Masterplan wird Anfang
Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt.
Wer den Tiergarten erleben möchte, kann das nach wie vor
ohne Coronatest und ohne Onlinereservierung tun. Auch mit
der aktuellen Coronaschutzverordnung gilt im Tiergarten
Kleve keine 3G-Regel. BesucherInnen können daher spontan
und unkompliziert täglich zwischen 9-18 Uhr vor Ort ihre
Tickets kaufen. Alle Informationen unter www.tiergartenkleve.de. Tiergarten Kleve, Tiergartenstr. 74, Kleve.

200 Jahre Synagoge, Ausstellung in der VHS Kleve

Mit dem Fahrrad kann jeder (bis 3. Oktober) die neun Stationen im Beuys’Land
„erfahren“ und über QR-Codes in Beuys’ Ideenwelt eintauchen. Viel Spaß bei der
Beuys`Land-Tour!

CONTINUUM – Ausstellung
Susanne Stähli in Kranenburg
KRANENBURG.
Der
Zusammenhang zwischen
der Materialität einer
Farbe und ihrer sinnlichen
Wirkung bildet seit vielen
Jahren das Hauptthema in
der künstlerischen Arbeit
von Susanne Stähli. Dies
führte zu verschiedenen
Werkgruppen mit jeweils
unterschiedlichen
Aspekten zum Thema
Farbe. So sehen wir Farbe
einmal als immaterielle,
den Raum verändernde
Lichterscheinung, dann
wieder als monochrom wirkende
Malerei, aufgebaut aus unzähligen
Schichten wässriger Acrylfarbe. Wirkt
hier die Farbwirkung durch die
Verdünnung wie potenziert, so
erscheint in weiteren Arbeiten Farbe als
eine undurchdringliche Fläche aus pastos gemalter Ölfarbe, die den Blick
festzuhalten scheint.
Die Ausstellung zeigt eine Auswahl an
Arbeiten auf Leinwand aus den vergangenen Jahren, aktuelle Tuschearbeiten

Zwei BVB-Grössen: Dieter Stumpe
(links) und "Aki" Watzke
Foto: Cornelia Bleckmann

Synagoge eng verknüpft ist die
Geschichte
der
nebenan
errichteten jüdischen Schule,
die daher ebenfalls thematisiert
wird. An den Biografien der
Vorsänger, die auch als Lehrer
tätig waren, lässt sich die gesellschaftliche Entwicklung bis
zur
Zeit
des
Nationalsozialismus ebenfalls
nachvollziehen.
Die
Geschichte der Synagoge –
nicht aber des Ortes - nimmt in
der Nacht vom 9. auf den 10.
November ein jähes Ende, als
Welches
prominente
SS-Männer sie im Zuge der
Gebäude befand sich dort
r e i c h s w e i t e n
vorher? Wie entwickelte sich
Gewaltmaßnahmen des natiodie jüdische Gemeinde? Wie Vor genau zweihundert Jahren, am 24. August 1821, wurde nalsozialistischen Regimes niegestaltete
sich
das die Synagoge an der Reitbahn unter reger Beteiligung der derbrannten.
Zusammenleben der jüdi- Klever Bevölkerung eingeweiht.
Die Geschichte der Synagoge
schen
und
christlichen
und der Schule hat die
Bevölkerung in der Zeit? Wie sah die spannenden Fragen wird in der Historikerin Helga Ullrich-Scheyda
Synagoge aus? Diesen und anderen Ausstellung nachgegangen. Mit der recherchiert und viele interessante und
bislang unbekannte Informationen
zusammengetragen. Daraus entwickelte sie in Zusammenarbeit mit der neuen
Leiterin des Stadtarchivs Katrin Bürgel
eine Ausstellung, die in der
Volkshochschule (Hagsche Poort 24)
bis zum 9.11. gezeigt wird.

FIT in Deutsch

auf Papier, sowie in-situ Installationen
im Innen- und Außenraum. Ein
Katalog, der in Kooperation mit der
Städtischen Galerie im Schlosspark in
Herne entstehen wird, erscheint im
Laufe der Ausstellung. Infos zur
Künstlerin: www.susannestaehli.de.
CONTINUUM, bis 28. November
2021,
Museum
Katharinenhof,
Mühlenstrasse 9, Kranenburg; FreitagSonntag 14.00-17.00 Uhr; Eintritt 3
Euro.

Abschied Dieter Stumpe als
Vorsitzender BVB-Fanclub
Schwanenstadt Kleve
KLEVE. Über 80 Teilnehmer*innen
haben den Wechsel an der Spitze vom
BVB-Fanclub in Kleve miterlebt.
Dieter Stumpe (Vors.) und Marco
Holtermann (2. Vors.) kandidierten
nicht mehr, so dass jetzt Carsten van
Heesch und Andreas Stechling in diese
Positionen gewählt wurden. HansJoachim "Aki" Watzke, Vorsitzender
der Geschäftsführung des BVB, erläuterte die aktuelle Situation, Pandemie,
2G-Regel, Obergrenze Zuschauer und
weitere Dinge, die von den Fans an ihn
gerichtete waren. Die ursprünglich für
den 13. März 2020 geplante
Versammlung konnte jetzt erst durchgeführt werden.

KLEVE. Seit dem 17.
Jahrhundert gab es bereits
eine jüdische Gemeinde in
Kleve. Die erste Synagoge in
der Gasse Gerwin hatte der
Bankier Elias Gompertz hinter seinem Wohnhaus 1671
errichten lassen. Doch sie
genügte von der Größe und
dem Bauzustand nicht mehr
den Anforderungen, sodass
die jüdische Gemeinde die
neue Synagoge nahe der
Schwanenburg errichten ließ.

18. Denkmalexkursion mit
dem Fahrrad

Allen Beteiligten hat das Deutschlernen viel Spaß gemacht und die Planung für
ein weiteres Intensivtraining in den Herbstferien läuft schon.
KLEVE. In den letzten zwei Wochen
der Sommerferien hat an der
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Marienschule erstmalig das Programm
„FerienIntensivTraining - FIT in
Deutsch" stattgefunden. Mit Hilfe von
zwei Sprachlernbegleitern erhalten neu
zugewanderte Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, ihre
Deutschkenntnisse weiter zu vertiefen
und sie zudem im Alltag anzuwenden.
20 Kinder, die Schülerinnen und
Schüler der Marienschule und der St.
Michaelschule sind, wurden von Frau
Gerrits und Herrn Hentemann begleitet.
Es stand nicht nur das Lernen in der
Klasse auf dem Programm, sondern
auch Ausflüge zum Tierpark und zum
Spielplatz. Allen Beteiligten hat das
Deutschlernen viel Spaß gemacht und
die Planung für ein weiteres
Intensivtraining in den Herbstferien
läuft schon. Aber auch der Umgang mit
den modernen Medien und ein
Fahrradtraining gehörten dazu. Die
Fördermaßnahme wurde in den
Sommerferien ebenfalls an der KarlLeisner-Schule, an der GGS An den
Linden, an der Gesamtschule am
Forstgarten in Zusammenarbeit mit
dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
sowie an der Joseph Beuys
Gesamtschule in Zusammenarbeit mit
der Karl Kisters Realschule erfolgreich
durchgeführt.

KRANENBURG. „Sein und Schein –
in Geschichte, Architektur und
Denkmalpflege“ ist das Motto des Tags
des Offenen Denkmals am 12.
September. Die Frage ist da auch:
„Konservieren, nicht Restaurieren?“,
ein Ausgangspunkt der die Denkmalpflege in Deutschland über ein
Jahrhundert geprägt hat. Zeit für eine
Neuorientierung? Gilt weiterhin das
Primat der Originalsubstanz, dem
Stein? Oder gibt es auch andere
Richtungen als der traditionelle
Königsweg? Die 18. Denkmalexkursion des Vereins für Heimatschutz
Kranenburg führt ‚op de fiets‘ zu mehreren Beispielen in der Gemeinde
Kranenburg und auf den Stadtgebiet
von Kleve. Treffpunkt: 11.00 Uhr beim
Pfarrhaus Kranenburg, Ende der
Exkursion ist um 17.00 Uhr.
Kostenbeitrag inklusive Imbiss € 15
(Mitglieder € 12; Kinder bis 16 Jahre €
8)
Anmeldung erforderlich bis 5.
September 2021, bei Heinz Pawelke,
Tel.: 02826-92014.

Bei der Fahrradtour am 12. September
steht auch das ehem. Kloster
Gnadenthal auf dem Programm.

De Rozet
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Trainer korfbal Klimop gezocht!
KEKERDOM. Het afgelopen schooljaar zijn er zes nieuwe korfballers
gestart bij de Kangoeroe Klup van
Klimop. Aankomend schooljaar willen
deze kanjers graag verder gaan met de
training en deelnemen aan wedstrijden.

Zaterdag 18 september start de landelijke lotenverkoop
van de Grote Clubactie 2021. Ruim 260.000 lotenverkopers van meer dan 5.000 verenigingen in heel Nederland
gaan aan de slag om extra inkomsten te werven voor hun
club. Zo ook Tennisvereniging De Oorsprong. De leden
van TV De Oorsprong zetten zich dit jaar in om het tennispark en het clubhuis jeugd-gezelliger te maken.

Wie heeft er zin om deze zes enthousiaste kinderen een uur in de week te
trainen? Voorkeur gaat uit naar woensdag eind van de middag / begin van de
avond. Maar dit kan nog besproken
worden.
Opgeven kan via: Rianne Zegers
rianne_langens@hotmail.com

Badminton Groesbeek zoekt
nieuwe leden: jeugd en senioren
GROESBEEK. Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging of wil je gewoon lekker sportief en gezellig bezig zijn
samen met anderen? Dan is badminton
echt iets voor jou! Vanaf de eerste week
van oktober kun je badminton bij ons
op de club uitproberen. Voor 10 trainin-

gen betaal je nu slechts € 25,00.
Aanmelden kan tot 1 oktober! Meer
weten? en aanmelden
Kijk op: probeerbadminton.nu
(selecteer regio midden)
De lessen worden gegeven vanaf 6
oktober 2021.

Ouderwetse Brommercross in
Groesbeek! Nieuwe Datum!
Let op: Nieuwe datum!
De in 1971 opgerichte Motor en
Brommer Club (MBC) Groesbeek viert
dit jaar dus haar 50-jarige bestaan. Op
zaterdag 25 september willen we
daarom iets speciaals gaan doen voor
de jeugd en de bewoners in de omgeving van Groesbeek.
Naast de geplande Classic en clubcross waarin verschillende oude
crossmotoren vanaf 1965 tot 1995 aan
de start zullen verschijnen, hebben we
ook ruimte gemaakt voor een ouderwetse (amateur)brommercross. Dat wil
zeggen echte (cross)rommers die ook
ooit op de weg hebben gereden of nog
rijden. Denk hierbij aan een Zündapp,
Kreidler, Honda MT etc.
Dus wil en durf je het aan om met je
(cross)brommer eens op een echte
crossbaan te scheuren? Meld je dan aan

TV De Oorsprong in Beek verkoopt loten om
clubhuis een stuk gezelliger te maken voor de jeugd

via de website van: MBC de Zeven
Heuvelen en kom zaterdag 25 september rond 10.00 uur naar de
Nijmeegsebaan 1 in Groesbeek.
Deelname vanaf 12 tot 80 jaar. Zorg
voor een goede helm, een stevige broek
en stevige schoenen en natuurlijk voor
een flink opgevoerde brommer!
Kosten zijn €10,- per deelnemer incl.
verzekering. Er worden 2 manches
verreden en er zijn natuurlijk prijzen te
winnen. Deelname alleen voor echte
bromfietsen, dus geen NK 50cc brommers! Dus kijk in de schuur of je nog
een brommer of scooter heb staan en
hou de website van de MBC de zeven
heuvelen in de gaten. Daar vind je binnenkort meer informatie over inschrijven, tijden en natuurlijk corona maatregelen.
www.mbc-dezevenheuvelen.nl

Extra inkomsten hard nodig
Anita van der Schaaf, clubcoördinator van TV De Oorsprong
“Onze leden zetten zich dit jaar in om extra geld op te halen
om het tennispark en het clubhuis jeugd-gezelliger te maken.
TV De Oorsprong is in aantal jeugdleden sterk gegroeid en
zit al op bijna 100 jeugdleden. We willen het park juist voor
hen extra gezellig maken zodat het voor, na en tijdens het
tennissen een gezellige plek is om verblijven. Hoe? Dat

bepalen de jeugdleden grotendeels zelf. We gaan er met z’n
allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van
de steun van familie, vrienden en mensen uit de omgeving!”
Juist nu kunnen ze die extra steun goed gebruiken.
80% gaat naar de club
Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote
Clubactie en in totaal halen zij zo’n 9 miljoen euro op voor
het Nederlandse verenigingsleven. Groot, klein, sport of cultuur, alle soorten verenigingen kunnen extra geld ophalen
door loten te verkopen. Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (dus
€ 2,40 per lot) direct naar de clubkas gaat.
De trekking van de Grote Clubactie 2021 vindt plaats op
woensdag 8 december. Vanaf donderdag 9 december vind je
de trekkingsuitslag op clubactie.nl.

Open dag bij Schermvereniging De 3 Musketiers
Op zaterdagmorgen 18 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 dan naar de open dag op zaterdag 18 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 kennismakingslessen op dinsdagmiddagen van 16:00-17:30u. Voor jongeren vanaf 12 jaar en
volwassenen start vanaf 21 september een speciale introductiecursus. De cursus bestaat uit 10 lessen van een uur en
wordt gegeven op dinsdagavond van 19:00-20:00. De kosten
voor deze introductiecursus bedragen €80. Meer informatie

is te vinden op de website van De 3 Musketiers
http://www.de-3-musketiers.nl.

Jeroen weer in de medailles
Jeroen van Eck uit Leuth heeft zondag de zilveren medaille veroverd op het WK
eliminator. Het WK vond plaats in Graz in Oostenrijk. In het Oostenrijkse Graz
bleef in de finale alleen de Duitser Simon Gegenheimer van Eck voor. Vlak voor
de eindstreep werd Van Eck ingehaald door de duitse Gegenheimer, nadat hij lang
op kop gereden had. In augustus werd Jeroen nog Europees Kampioen op dit
onderdeel. Dus zilver op de WK is zeker weer een geweldige prestatie.

Derde editie Swim to fight Cancer
in de Spiegelwaal Nijmegen

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

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

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

Nieuw kaartseizoen in Ooij

Nieuws van Switch ‘87
Open Volleybaltraining voor jeugd

OOIJ. Binnenkort gaat het rikken en
jokeren in Ooij weer van start.
De kaartavonden in de Sprong beginnen op zaterdagavond om 20.15 uur.
De kaartmiddagen bij SVO beginnen
op zondagmiddag om 13 uur

Terwijl Stan van het Feestteam spreekt staat het eerste team klaar en wacht op
het startsein van burgemeester Bruls
Foto: Henk Baron
MILLINGEN. Op zaterdag 11 september organiseert sportvereniging Switch
’87 een open volleybaltraining voor
alle kinderen tot 12 jaar uit Millingen,
Kekerdom, Leuth en omgeving. Als je
eens wilt uitproberen of volleybal iets
voor jou is, maar ook als je al lid bent
van Switch, ben je van harte welkom.
Plaats: Sporthal De Duffelt Millingen
aan de Rijn
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Wie: voor alle kinderen tussen de 5 en
12 jaar oud
Onze trainers zullen, samen met een

aantal assistent-trainers, een leuke open
training verzorgen. Dit zal een speelse
training zijn om op een gezellige, sportieve manier kennis te maken met volleybal. Deelname is gratis en verplicht
tot niets. Neem dus gerust een vriendje
of vriendinnetje mee!
Aanmelden en info
Vooraf even aanmelden is wel even
handig. Dan weet de trainer hoeveel
enthousiaste kinderen er ongeveer
komen. Voor aanmelding en/of vragen,
stuur
een
mailtje
naar
jeugd@switch87.nl.

Wedstrijdschema Switch ‘87
Donderdag 16 september
19:30 Switch'87 DS 4 - Touché DS 1
19:30 Boemerang Komeet DS 1 Switch'87 DS 2
19:30 Trivos HS 5 - Switch'87 HS 2
19:30 Pegasus HS 9 - Switch'87 HS 3
Zaterdag 18 september
12:00 Switch'87 DS 3 - Heyendaal DS

10
14:00 Switch'87 JB 1 - Tweestroom JB 2
14:00 Switch'87 MB 1 - Halley MB 2
14:00 Switch'87 MB 2 - AETOS MB 2
14:00 Switch'87 MC 1 - Victoria MC 1
Zondag 19 september
Minitoernooi niveau 4 t/m 6
Sportcentrum Arcus in Wijchen

Na een bewogen jaar klonk 29
Augustus om 13:05 eindelijk het startschot door burgemeester Bruls. Editie
2021 van Swim To Fight Cancer ging
van start in de Spiegelwaal van
Nijmegen.
Het evenement, waarmee zwemmend
geld wordt opgebracht voor kankeronderzoek, trok vele bezoekers naar de
Spiegelwaal in Nijmegen.
De bijna 180 deelnemers konden kiezen uit 500m, 1500m en 3000m.
Sommige fanatiekelingen vonden dit
niet genoeg en plakte er nog een rondje
achteraan of zelfs twee. Je kunt wel
concluderen dat de sfeer er dus goed in
zat. De jongste deelnemer Finn wordt
bijna 10 jaar en de oudste deelnemer
Aad wordt bijna 79, het is dus een evenement voor alle leeftijden. Een deel
van deze deelnemers waren oncologen
en patiënten van het Radboudumc waar
de organisatie 2 onderzoeken ondersteunt met het geld wat opgehaald is.
Verbonden door emotie en sportiviteit
eindigde de teller op bijna 1 ton. “Als
organisatie zijn wij supertrots op alle
deelnemers die meegedaan hebben, wij

overhandigen de cheque aan Fight
Cancer, maar zij zijn degenen die dit
geld bij elkaar hebben gezwommen.
Allemaal samen waarbij het niet uitmaakt wie hoeveel ophaalt, een ieder
zwemt met een hele mooie bijzondere
reden. Allemaal hebben we dezelfde
droom waarvoor we ons inzetten, dat
hopelijk kanker in de toekomst geen
dodelijke ziekte meer zal zijn” aldus
Astrid van Hest voorzitter van de organisatie in Nijmegen. “ Zonder de ruim
85 vrijwilligers, onze partners, onze
sponsoren en ons hele organisatie team
zouden deze zwemmers niet deze vuist
tegen kanker kunnen maken. Dus we
zijn iedereen enorm dankbaar hiervoor!
Wij hopen dit bijzondere evenement in
2022 weer te kunnen organiseren. Wil
je meehelpen in de organisatie, meld je
dan bij ons! “
Er kan nog steeds gedoneerd worden
om het bedrag voor 2 onderzoeken van
het Radboudumc nog hoger te maken
via de website van Swim to Fight
Cancer Nijmegen (nijmegen.swimtofightcancer.nl), zodat we hopelijk einde
van het jaar echt over de ton zitten.

De data van de kaartavonden in de
Sprong zijn: 11 september, 2 oktober,
23 oktober, 20 november (onder voorbehoud), 4 december, 18 december,15
januari, 5 februari, 26 februari, 19
maart, 9 april en 30 april
De data van de kaartmiddagen van
SVO zijn: 10 oktober, 14 november, 12
december, 9 januari, 13 februari en 13
maart. Op 3 april is dagkaarten bij SVO
van 12 tot 24 uur
Het inleggeld is bij beiden € 2,50. Er
zijn 3 kaartrondes en voor elke kaartronde bepaalt het lot wie met wie gaat
kaarten. Er zijn leuke prijzen te winnen
voor de 3 beste rikkers en de 3 beste
jokeraars. In de Sprong worden de
prijswinnaars tijdens de volgende
kaartavond beken gemaakt, behalve op
30 april, dan op het einde van de avond.
Bij SVO worden altijd na het kaarten
de prijswinnaars bekend gemaakt. De
kaartavonden en -middagen zijn voor
iedereen toegankelijk en altijd heel
gezellig. U bent van harte uitgenodigd
mee te kaarten.
Vanwege de corona- pandemie gelden
de volgende regels: Als u of een van uw
huisgenoten last heeft van verkoudheidsklachten of koorts mag u helaas
niet meedoen. Bij binnenkomst moet u
uw handen desinfecteren. Verder moet
u 1,5 meter afstand bewaren tot uw
mede- kaarters.
Team SVO
Team Ooijse Toekomst
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Terreinmeester gezocht
Voetbalvereniging Trekvogels
uit Nijmegen-Oost is op zoek
naar een terreinmeester voor
de weekenden (zaterdag en
zondag). Op onze accommodatie worden van augustus t/m
juni ieder weekend verschillende
wedstrijden gespeeld. Om dit in
goede banen te leiden zoeken wij een
terreinmeester die onze kleedaccommodatie en velden coördineert.
v.v. Trekvogels is een trotse voetbalclub uit Nijmegen-Oost. Mét autochtone Nijmegenaren uit de 'oude' wijken
als Hengstdal, Spoorbuurt en het Rode
Dorp én nieuwkomers die naar
Nijmegen kwamen om te studeren of
te werken en het gezellige Oost niet
meer willen verlaten. Maar ook met

leden uit andere delen van
Nijmegen en omgeving. Die
rijke schakering aan mannen
en vrouwen, van jong tot oud,
maakt Trekvogels tot een
prachtige en unieke club.
Bovendien ligt het op het mooiste
plekje van Nijmegen, bovenop de
Kwakkenberg. Daar wil iedereen wel
voetballen.
Heb jij interesse om als terreinmeester
bij te dragen aan het voetbalplezier
binnen voetbalvereniging Trekvogels
of heb je nog aanvullende vragen?
Kijk dan op www.vvtrekvogels.nl of
neem contact op met Jo de Haan via
06-20430054 of per mail via
bestuurvvtrekvogels@gmail.com. Wij
komen graag in contact met jou!

Crowdfunding v.v. DVSG voor
verbouwing accommodatie
GROESBEEK/DE HORST. Voetbalvereniging DVSG gaat haar accommodatie aanpassen aan de (duurzaamheids)eisen van deze tijd. Het doel is
om een prachtig en sfeervol clubgebouw met bijbehorende kleedkamers te
realiseren en het sportpark in te richten
als dé plek voor multifunctionele (buiten)activiteiten op de Horst. Gemeente
Berg en Dal heeft hiervoor subsidie

Avond van de Nijmeegse Sport
De Avond van de Nijmeegse Sport kan
dit jaar weer doorgaan. Tijdens deze
avond wordt de prijs voor meest inclusieve sportaanbieder uitgereikt, worden
de Olympische sporters in het zonnetje
gezet, wordt er terug gekeken op het
afgelopen sportjaar, maar ook vooruit
naar het komende sportjaar.

Jubilarissen bij EMM Kekerdom
Op zaterdag 28 augustus zijn er bij
Schutterij EMM Kekerdom 6 jubilarissen gehuldigd.
Jubilarissen 2020: Esther Wolvers (25

jaar) en Ron Rieken (40 jaar).
Jubilarissen 2021: Geert Frieling en
Xandra Broekman (25 jaar), Frank
Daals (40 jaar) en Jan Jansen (50 jaar).

V.l.n.r.: Xandra Broekman, Geert Frieling, Jan Jansen, Frank Daals, Esther
Wolvers en Ron Rieken
Foto: Erik Hell (BD1 Media)

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Steen Breek
Over stenen tuinen gesproken op de
Brede Weg. Dan mag daar de tuin van
verzorgingstehuis De Meent in
Groesbeek niet aan ontbreken. Het is
geen tuin maar een plein met een paar
aftandse bloembakken! Hier moet een
groene tuin komen met bomen waar de

bewoners kunnen wandelen en zitten
onder een boom. Het zijn kwetsbare
mensen van de gesloten afdeling. Wie
is hier verantwoordelijk voor? Graag
actie op korte termijn.
Mientje Wolf, Ooij (vrijwilligster stenen tuin)

Gemeente Berg en Dal laat haar inwoners in hun hemd
staan (Gemotoriseerd milieuvervuilend toerisme heeft
voorrang op leefbaarheid van bewoners)

Ooij.
De tweede prijs was voor Albert,
Marijke en Marian van P.V.Beek
De eerste prijs was voor Alie, Emmy en
Marianne van P.V.Beek.
Meerdere foto’s staan op de site van
P.V.Beek.

Nationale Sportweek in Nijmegen
groots afgetrapt met
huldiging olympiërs
De gemeente Nijmegen vindt dat
zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van sport en bewegen.
Van topsport tot sporten in de wijk.
Daarom wordt de Nationale Sportweek dit jaar groots afgetrapt.
Op vrijdag 17 september worden de
Nijmeegse (para) olympische sporters
op het stadhuis gehuldigd voor hun
deelname aan de Olympische Spelen.
Ook zijn de sporters uitgenodigd voor
de Avond van de Nijmeegse Sport die
avond.

Lekker wandelen
Elke week genieten van een andere
wandeling in de prachtige omgeving
van Nijmegen? Dat kan. In een gezellige groep dames en heren tussen de 55
en 80 jaar. De groepen wandelen ongeveer 6,5 km per keer en we wandelen
twintig minuten in stilte. Wisselende
startplaatsen van Plasmolen tot Weurt,
van Mook tot Nijmegen, van de
Ooijpolder tot Berg en Dal. Elke
woensdagmiddag van 13.45 – 15.30
uur en donderdagmorgen van 10.30 12.15 uur.
Meer weten? Bel Gerrit Jan:
0614106390.

toegezegd, maar DVSG moet noodzakelijkerwijs ook een beroep doen op
haar eigen vermogen. Door een donatie
kunt u helpen de lasten wat te verlichten. En natuurlijk krijgt u daarvoor iets
terug. Via een link op de website
www.dvsg.nl of via de website
www.crowdfundingvoorclubs.nl/DVS
G kunt u een donatie doen. Alvast heel
hartelijk dank hier voor!

Beek, Ooij en Leuth treffen
elkaar bij Jeu de Boule
BEEK. Het was vanwege corona twee jaar
geleden dat de jaarlijkse Bol-toernooien voor
het laatst werden
gespeeld. Zaterdag 28
augustus was het eindelijk weer zover. Op
de banen van PVBeek,
aan de Alde Weteringweg, werd helaas zonder publiek weer een
Bol-toernooi gespeeld.
Voor de 10 teams die
meededen werd het een
sportieve dag, die
dankzij het weer de
hele dag buiten te spelen was. Voor veel spelers was het weer het
eerste toernooi na
lange tijd, wat aan het
spel niet te merken
was. Er waren spannende wedstrijden
bij.
Uiteindelijk werd door de wedstrijd leidende Marianne v Thiel de uitslag van
het toernooi bekend gemaakt.
De derde prijs was voor Ton, Herman
en Janos van De Zilveren Kogels uit de

Lekker hardlopen en wandelen
Lekker hardlopen
Lekker hardlopen, elke vrijdagmorgen
afwisselend op verschillende plekken
in de polder. Soms in de Millingerwaard met z’n mooie paadjes, soms
over de dijken bij Leuth of Kekerdom
of rond de Bisonbaai en af en toe
maken we een uitstapje naar het bos bij
Beek. Tien enthousiaste lopers staan
elke week aan de start voor afwisselende trainingen waarin techniek, kracht
en vooral intervaltraining aan bod
komen. Het niveau van de lopers
varieert van 55 – 75 minuten op de 10
km. Welkom om mee te doen!

Nationale Sportweek Nijmegen
Samen met sportaanbieders, welzijnsorganisaties en andere partners in de
wijk slaat de gemeente de handen ineen
om sport en bewegen in de schijnwerpers te zetten.
Activiteiten voor iedereen
In verschillende wijken van Nijmegen
kan iedereen tijdens deze week activiteiten doen. Zo kunnen kinderen van 6
tot en met 12 jaar op 18 september kennismaken met inline skaten en kinderen
van 10 tot en met 14 jaar hun sporttalent ontdekken tijdens de “Ontdek je
talent dag” op woensdag 22 september.
Daarnaast kunnen Nijmegenaren op
verschillende plekken een gratis fit-test
doen en staan de buurtsportcoaches van
de gemeente klaar om alle vragen te
beantwoorden over sport en bewegen.
Kijk voor een overzicht van alle activiteiten per stadsdeel op www.nijmegen.nl/nationalesportweek

Stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.c
om wordt gewoon gedwongen om de
propaganda en werkwijze van de
Gemeente Berg en Dal hier aan de kaak
te stellen na het installeren van motorrijders verheerlijkende speciaal ontworpen peperdure verkeersborden. Op
de recent geplaatste borden worden
recreatieve motorrijders quasi zelfs uitgenodigd met koeiers van letters
“WELKOM” boven veel kleinere letters van “mag het wat zachter”. Nee het
MOET zachter! Vermoedelijk kan
alleen een verantwoordelijke bestuurder/ambtenaar die misschien wel zelf
motorrijder is of daarmede sympathiseert of voor lobbyt zo een gemeentelijke uitvoeringspolitiek tegen besluit
van de gemeenteraad in bedenken
boven het welzijn van de eigen burgers,
toch? De wegenverkeerswet is wat
betreft de inrichting van wegen daarin
kraak helder. Vrij verkeer ja, maar niet
als overlast wordt veroorzaakt! En
handhaving door politie op typekeuring
en aso-gedrag van grote getallen
motorrijders is in de verste verte ook
niet te bekennen.
Het is daarom dringend noodzakelijk
om het gemeentebestuur van Berg en
Dal ook nog eens op een aantal (doofpot) bijkomende zaken te wijzen in de
totaal
problematiek
aanpak
(geluid)overlast door motorrijders,
namelijk het milieu cq. de luchtvervuiling. Hoezo? Daar waar recreanten in
auto’s veel al met meerderen in één
auto rijden teisteren motorrijders veelal
alléén zittend op de milieu-monsters de
gezondheid van de burgers. Dus veel
meer verbrandingsmotoren onnodig op
de wegen. En dan moet u nog hieronder

staand weten;
Bronvermelding “citaat” uit TopGear
MN 11/10/19; Het zijn de (nieuwere)
motorrijders …. die 6,1 keer meer
stikstofoxide en 11,1 keer meer koolstofmonoxide uitstoten dan één personenauto (laat staan de puur recreatief gebruikte oudere milieu-monsters) Het ICCT (International Council
on Clean Transportation) onderzocht
de uitstoot en kwam tot die conclusie.
De reden is dat auto’s aan de Euro 6norm moeten voldoen, en motorfietsen
slechts aan de Euro 4-norm. Nog maar
niet te spreken over de honderdduizenden “oudere” motoren o.a. Harleys etc.
die vaak nog niet eens aan EURO2 voldoen!
Geachte gemeenteraad spreekt u nu
eens het gemeentebestuur aan zodat de
eigen inwoners nu eens beschermd
worden en niet de van buiten de
gemeente hordes motorrijders op
milieu-monsters qua geluid EN luchtvervuiling gepamperd worden in de
gemeente het leef- en woongenot te
verpesten! Pas verkeersplannen en
handhaving nu eens eindelijk aan om
onze gemeente onaantrekkelijk te
maken voor milieu-monsters en hun
berijders. Verschuil u niet achter zand
in de ogen strooiende tijdrekkende tellingen om nu eens aan de slag te gaan
vóór uw eigen inwoners.
Als u zich herkent in deze korte geheugenopfrisser naar de gemeente toe laat
uw sympathie daarvoor dan blijken en
stuurt u massaal dit stukje proza op aan
de gemeenteraad met uw handtekening
van instemming met de roep om actie!
Groet en dank, stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Sinds kort had Koos zich uitgedost met
een zonnebril die alle contact met
anderen in de weg stond. Het was zijn
antwoord op de mild getoonzette brief
van de bewonerscommissie, waarin
men hem had verzocht zich iets socialer op te stellen en de rust na tienen ’savonds in de flat te respecteren. De
smeekbede zou Koos’ houding niet
veranderen, de integratie ging niet lukken, nu niet en nooit niet. Want Koos
was in zichzelf gekeerd, een hoekige
man die geen rekening hield met anderen, de anderen moesten maar rekening met hem houden. De omgekeerde
wereld. Bij de bewoners voedde het de
heimwee naar vroeger, naar de tijd
toen er nog een oude dame op Koos’
adres woonde. De goedlachse
mevrouw de Vries met haar koddige
hondje Bella. Een bruine teckel, twee
honden lang en een halve hond hoog.
Helaas bleek haar tijd op aarde ineens
voorbij. Corona. Wat zou er van haar
hondje zijn terechtgekomen? Niemand
die het wist. Intussen betrok Koos de
vrijgekomen flat.
“Ga je borstvoeding geven?” had de
vroedvrouw aan Anneke gevraagd bij
het laatste consult. “Daar vraag je me
wat.” had Anneke geantwoord. “Denk
erover na, want de baby lijkt haast te
maken, Anneke. Zoveel tijd heb je niet
meer, met een week ben je moeder,
schat ik zo in.” had de verloskundige
geantwoord. Toen ging het in een ferm
tempo, Roy werd ingeschakeld,
Anneke was het helemaal zat op de
flat. Of Roy Anton niet kon bellen met
de vraag of ze misschien nu al in die
woning in Berg en Dal konden trekken, dan zouden ze de boel zelf wel
opknappen. Daar kan hij toch moeilijk
op tegen zijn, verwachtte Anneke.
(Nou, bel jij Anton vanavond nu even,
dan bel ik Mary, doet die een goed
woordje voor ons) Anton protesteerde
even beleefd (Kijk, jullie moeten het
natuurlijk zelf weten), maar gaf toen
uiteindelijk groen licht (Ben blij dat ik
de aannemer nog geen opdracht heb
gegeven). Nu Annekes plan van aanpak in goede aarde viel, zette ze
meteen de verhuizing in. De huur werd
opgezegd en koortsachtig begon ze
alles in te pakken. Roy had in het
weekend zijn oom Johan benaderd, de
broer van zijn overleden vader. Johan
was een oude, tanige man, een gewezen uitvoerder op de bouw. En hij had
welwillend toegezegd Roy te helpen
met klussen. Gedrieën bezochten ze
die maandag daarop het huis. De zon
scheen uitbundig en de lege woning
baadde in het licht. En de staat van het
huis viel reuze mee! Hier kon, zonder
al te veel breekwerk, een sfeervolle
woning van worden gemaakt, aldus
oom Johan. Weliswaar was het interieur verouderd en kon de hele boel
regelrecht naar het grofvuil, maar het
kostte geen godsvermogen om het
pand een beetje toonbaar te maken.
“Kijk, die oude keuken, die schrootjesplafonds, dat behang en dat zeil op de
vloer moet er allemaal uit, maar de
oude serredeuren zou ik bijvoorbeeld
laten zitten, die geven de woning
karakter.” adviseerde oom Johan. “En
dat geldt ook voor die glas-inloodramen in de voorkamer, dat zijn
unieke details, die geven het huis uitstraling.” Een telefoontje onderbrak de
inspectie, het was Anton. Die had
afgesproken dat hij die ochtend nog
even zou bellen. “En vertel eens
Anneke, hoe vinden jullie het?” vroeg
hij belangstellend. “Ja, dat weet ik, van
binnen is het erg gedateerd, maar dat
kan je er allemaal uitkloppen, dat kan
allemaal regelrecht naar de stort. Maar
is de rest goed, het dak bijvoorbeeld?
Geen lekkage? En wat zegt die oom
van Roy ervan, die heeft toch sjoege
van?” Hijgend van het trappen lopen,
liet Anneke even een stilte vallen om
vervolgens enthousiast los te branden:
”Nou, weet je Anton, het is eigenlijk
een keurig pand, nergens hebben we
grote gebreken ontdekt, echt nergens.
En geloof me, die oom van Roy heeft
er echt wel kijk op. Maar ik geef je
Roy even, want er gebeurt hier wat,
volgens mij zijn mijn vliezen aan het
breken. Ik moet hier weg, ik moet als
de wiedeweerga naar het ziekenhuis,
Roy schiet alsjeblieft een beetje op!”
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Oorlog en Vrijheid in het
Rijk van Nijmegen

Nieuw in het Infocentrum
WO2: Het Mysterie

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een historisch, toeristisch en
educatief informatiepunt. Het geeft de bezoekers aan het Rijk van
Nijmegen de beste introductie op de verhalen, historisch erfgoed,
evenementen en musea die de regio te bieden heeft als het gaat om
de Tweede Wereldoorlog. Je begint je bezoek met een levendige
ervaring van wat WO2 betekende voor Nijmegen en omgeving.
Bovendien maak je in het Infocentrum WO2 mee hoe de geschiedenis levend wordt gehouden op diverse historische plekken.

De strijd om Nijmegen is losgebarsten. De leden van de familie Van
Noordenburg zijn elkaar uit het oog verloren. Zoon Jan zit in een
schuilkelder en vraagt jouw hulp om zijn familie te zoeken. Stap in
het waargebeurde verhaal van de familie Van Noordenburg. In dit
mysterie ga je op zoek naar aanwijzingen en leer je over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving tijdens Market Garden. Kun jij
Jan helpen zijn familie te vinden?

Hologramvitrine
Uniek in Nijmegen is onze hologramvitrine. Hierin worden topstukken over de Tweede Wereldoorlog uit verschillende regionale
musea en archieven geprojecteerd in 3D. Denk hierbij aan een kinderwagen gebruikt tijdens de evacuatie van de Betuwe en aan een
gesmolten wijnglas uit de etalage van de V&D dat herinnert aan het
bombardement van 22 februari 1944. Waar nieuwe technologie en
geschiedenis elkaar ontmoeten.

Het Mysterie is een spannende interactieve beleving, geschikt voor
bezoekers vanaf 9 jaar. De educatieve ruimte van het Infocentrum
is geheel in de stijl van een huiskamer uit de jaren 40 ingericht om
de historisch verantwoorde beleving nog sterker te maken.
Het Infocentrum WO2 Nijmegen en Het Mysterie zijn gratis toegankelijk. Reserveren is niet nodig, maar houdt er rekening mee dat
er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in het Infocentrum
WO2 Nijmegen aanwezig kunnen zijn in verband met COVID-19.
Foto: Flip Franssen

Het Infocentrum WO2
Nijmegen is dringend op
zoek naar vrijwilligers
Voor het Infocentrum WO2 Nijmegen zoeken we meerdere
vrijwillige gastheren en gastvrouwen. We zoeken een collega
die de bezoekers professioneel, klantvriendelijk en enthousiast
kan ontvangen.
In deze functie ontvangt je de bezoekers bij binnenkomst van het
Infocentrum en heet hen welkom. We zoeken nieuwe collega’s die
affiniteit hebben met het onderwerp en die bezoekers wegwijs kunnen maken in Nijmegen en de regio. Gezien het grote aantal Duitsen Engelstalige bezoekers is een basiskennis van deze talen van
belang. Daarnaast bedienen gastheren/gastvrouwen de kassa van
zowel de entree als de winkel en verzorgen ze alle daarbij behorende werkzaamheden. Inzet: hele dagen, minimaal twee keer per
maand zowel door de week als in het weekend en in vakantieperiodes. Ben je flexibel, zelfstandig en klantvriendelijk? Meld je dan
snel aan!
Het Infocentrum WO2 Nijmegen biedt een plezierige werksfeer,
een professioneel opleidingstraject, een reiskostenvergoeding en
een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Coördinator
Personeelszaken, mevrouw Karen van Gelder,
via hr.vrijheidsmuseum@gmail.com.

Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen.
Tel. +31 (0)24-2200102; welkom@infocentrumwo2.nl; www.infocentrumwo2.nl

