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

Nieuw Koningspaar bij
Schutterij EMM Kekerdom
Zondag 28 augustus werden Mario Frieling en Chantal Orval het nieuwe koningpaar van Schutterij EMM Kekerdom. Jeugdkoningin werd Indy van Haaren.
Op de foto van links naar rechts: Mario, Indy en Chantal.
Foto: Erik Hell

oplage: 25.000

Wethouder Irma van de Scheur
opende de kermis in Groesbeek
Zaterdagmiddag 3 september, om
15.00 uur, opende wethouder Irma van
de Scheur van de gemeente Berg en
Dal de kermis in Groesbeek Tijdens de
eerste uren was de kermis “prikkelarm”, dus zonder herrie en muziek.
De wethouder opende het festijn door
de botsauto’s (waarin medewerkers en
kermisexploitanten zaten) in werking te

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

stellen onder toeziend oog van kermiscircus -en scheepvaart aalmoezenier
Bernard van Welzenes, die zijn zegen
over de inzittenden van de botsauto’s
gaf. Voor de opening sprak de wethouder de kermisexploitanten toe in de hal
van het gemeentehuis.
De kermis duurt nog tot morgen,
woensdag 9 september.
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Iconostase
Nieuwe iconostase te zien in Beek tot
Millingen; gratis mini-iconostase voor
iedereen. Zie de kerkpagina (22).

Alzheimer Café Ooijpolder e.o.
Alzheimer Café Ooijpolder en
Omstreken, ontmoeting voor mensen
die met dementie te maken, organiseert
dit najaar weer enkele bijeenkomsten.
Het is fijn, als er dementie in je eigen
leven of dat van je naaste komt, om
terug te kunnen vallen op het advies en
daadwerkelijke hulp van je zorgtrajectbegeleider, iemand die weet en begrijpt
wat er nodig is, waar dat te vinden is en
hoe dat te organiseren is. Een steun en
toeverlaat, die goed met je bespreekt
wat je hulpvragen zijn en wat daarbij
mogelijk of wenselijk is. Een hele zorg
minder. Het Alzheimer Café biedt een

Geen blauwalg
meer bij
Bisonbaai Ooij
De waarschuwing voor blauwalgen in
de Bisonbaai die op 24 augustus werd
ingesteld is op 2 september ingetrokken. Je kan er weer veilig zwemmen.
De blauwalgwaarschuwing geldt nog
wel voor de Spiegelwaal.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl
Klachten over het zwemwater? Mensen
die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen
van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het
Provincieloket, tel. (026) 359 99 99.
Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl

Wandeling met alpaca’s

veilige, laagdrempelige en gezellige
omgeving voor mensen met dementie,
hun familie, vrienden of buren. Ook
zijn steeds diverse lokale zorg- en
dienstverleners aanwezig, die met de
gasten van het café graag hun ervaringen en adviezen delen.
Woensdag 14 september
“Dementie en de rol van de zorgtrajectbegeleider”. Het is fijn om voor zorg en
ondersteuning terug te kunnen vallen
op iemand die alle mogelijkheden kent
en die je ook helpt bij het benutten en
combineren daarvan. Dat kan en doet
de zorgtrajectbegeleider.
Gasthuis Millingen, Sint Willibrordstraat 1, Millingen aan de Rijn
Inloop vanaf 14.00 uur, start om 14.30
uur, afsluiting rond 16.00 uur
De toegang is gratis en aanmelden is
niet nodig.
Wilt u meer informatie over Alzheimer
Café Ooijpolder en Omstreken: Bel dan
06-17254754/06-51635774

Foto: Henk Baron

Wandeling met alpaca’s voor
jonge mantelzorgers
Ben je jonge mantelzorger en lijkt het
je tof om op zondag 2 oktober twee uur
lang met alpaca’s in De Horst te wandelen? Geef je dan samen met je broer,
zus, vriend, vriendin of alleen jezelf
op! Meedoen is gratis. Je kunt kiezen
tussen twee tijdstippen, namelijk 11.00
uur of 15.00 uur. Je krijgt bij binnenkomst iets lekkers, daarna begint de
wandeling. Vergeet niet om leuke foto’s
en selfies te maken!
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem contact op met Sanne
Verburg,
sanne.verburg@fortewelzijn.nl of 06-22 07 30 34.
Wanneer ben je een jonge mantelzorger
Ben jij tussen de 7 en 25 jaar en zorg je
voor iemand? Of maak je je dagelijks

ernstig zorgen over iemand in jouw
omgeving. Dan ben je een jonge mantelzorger. Mantelzorg Berg en Dal
organiseert dit jaar een aantal activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Lopen voor Kika; gratis looptraining Jorrit Cleij
Op zondag 25 september aanstaande vindt op en rond sportpark Zuid aan het Nijerf in Groesbeek de eerste Vitaal-Zuid
Run plaats. Deze gezellige stratenrun bestaat uit verschillende afstanden en is te lopen door jong en oud. De totale
opbrengst komt ten goede aan het Kika-fonds.
Op zondag 11 september kun je onder leiding van Jorrit
Cleij een gratis looptraining volgen. Jorrit is naast docent
lichamelijke opvoeding ook een ervaren hardloopcoach. Ben

je aan het trainen of net (weer) begonnen met hardlopen, dan
ben je van harte welkom.
De training begint om 10.00 op sportpark Zuid. Van tevoren
aanmelden is niet nodig.
Aanmelden voor de Vitaal-Zuid Run, lopen voor Kika is nog
mogelijk. Kijk voor meer informatie op
www.vitaal-zuid.nl/vitaal-zuid-run.

BEEK-MILLINGEN. In april van dit
jaar bestond De Rozet 35 jaar. We kregen veel felicitaties, maar ook een
opmerking...
Mevrouw Heijmink uit Millingen was
een beetje teleurgesteld. Ze was in mijn
dankwoordje niet genoemd.
Daar was een reden voor... de familie
Heijmink, en zeker mevrouw zelf, is de
langst lopende bezorger van De Rozet.
Echter de eerste maanden van ons
bestaan, is De Rozet bezorgd door een
landelijke verspreider, waar wij niet
gelukkig van werden. Bezorgdienst
Henk Janssen heeft in augustus/september 1987 de bezorging overgenomen en tot aller tevredenheid opgezet.
Vanaf dat moment loopt de familie
Heijmink! 35 jaar dus nu. En nu dus
zeer zeker een compliment en bedankje
waard!

PvdA en GroenLinks Berg en Dal pleiten
voor nationaal noodplan stijgende kosten
Voor veel Nederlanders staan de seinen op rood. Dat
schrijven enkele honderden wethouders en fractievoorzitters van de PvdA en GroenLinks, waaronder de fracties van Berg en Dal. In het hele land roepen wethouders
en fractievoorzitters van de PvdA en GroenLinks het
kabinet op tot een nationaal noodplan: hogere lonen,
compensatie voor meer mensen en ingrijpen in een falende energiemarkt.
“De kosten voor energie en boodschappen exploderen. Waar
mensen op de grens van het bestaansminimum al langer de
rekeningen niet konden betalen, zijn nu ook mensen met een
middeninkomen aan de beurt. Wie boodschappen wil doen,
de energierekening of de huur moet betalen merkt het in zijn
portemonnee: het leven wordt snel duurder. Zelfs voor mensen met een middeninkomen wordt het steeds lastiger om de
eindjes aan elkaar te knopen. Zonder ingrijpen neemt de
armoede snel toe. Mensen hebben steeds meer geld nodig om
aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl hun inkomen nauwelijks stijgt. Juist in moeilijke tijden moet je kunnen rekenen op een steuntje in de rug. “

Wollige mantel(zorg)

Hulde aan
familie Heijmink

Het kabinet wordt opgeroepen om snel in actie te komen
door middel van een nationaal noodplan. ”De huidige maat-

regelen zijn ongericht en onvoldoende. Kijk alleen al naar de
energierekening: die stijgt harder dan de compensatie die
mensen krijgen. Het minimumloon moet sneller omhoog, ook
voor de middeninkomens. (..) De energietoeslag van honderden euro’s, enkel voor de mensen die tot 120 procent van het
minimum verdienen, is ontoereikend. De lasten stijgen met
duizenden euro’s en ook mensen boven de minimumgrens
komen steeds vaker in de problemen. (..) Betaalbare energie
is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. Dat vraagt in
deze unieke periode om bijvoorbeeld prijsplafonds voor consumenten. Niet om vrij spel terwijl mensen in de kou zitten.
Durf te sturen in de energiemarkt vragen wij met klem.”
PvdA en GroenLinks missen urgentie bij het kabinet: ”De
pijn van veel van de inwoners van onze steden en dorpen
vraagt om een antwoord. Om een noodplan voor de miljoenen mensen voor wie het erop of eronder is deze winter.”
De fracties van Berg en Dal benadrukken daarbij dat de
lange termijn niet uit het oog moet worden verloren: “na dit
noodplan moet er een goed beleid voor de langere termijn
komen, waardoor mensen niet in de schulden komen, compensatie niet nodig is en tegelijkertijd klimaatproblemen
worden aangepakt”.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Uitnodiging
nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

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

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

Uw verlichtingswinkel
in Kleve

U bent
van harte welkom
GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

Simone Sandgren

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

Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

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

Scottish Pimpernel

Áine - Araña - Astrifa - Avoca - Cushendales - Donegal Design - Fisherman Flomax
organic - Gloverall - Harley of Scotland - Holbrook - Irelands Eye - Ivko - John Hanley
McKernan Scarves Lana organic Noble Wild Saint James West End Knitwear

presenteert de inspirerende
wollen najaars en wintercollectie

E\/$03(18'2

Wij laten u niet
in het donker
staan!
Briener Straße 43
47533 Kleve
Tel.: 02821-980564
Open: Ma.-Vr. van 10 - 19 uur
Za. van 10 - 16 uur

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

Klussief

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk
Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

* Kantoor Klussief * Marialaan 68, 6576
BH OoijKlussief
Kantoor Klussief
Werkplaats
Klussief * Bouwkamp 13b,
6576 JX Ooij
Kantoor*Werkplaats
Klussief
Werkplaats
Klussief
* Telefoon 06-13217763 E-mail:Info@klussief.nl * www.klussief.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 18.09. 10 uur, Ds. Wouter Slob
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:
10-11.9. Open monumentendagen en
Kunst-cultuurroute
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-10.9. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-13.9. 14u. Impuls, papieren bloemen
maken, Kulturhus
-17.9. 19.45u. Herdenking Bevrijding
-18.9. 14u. Pick’n’Shovel, kerkje
MILLINGEN A/D RIJN
-7.9. 19.30u. infoavond cursus EHBO, De
Hove
-10.9. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-14.9. 14u. Alzheimercafé, Gasthuis
-16.9. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-18.9. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
OOIJ
-9-12.9. kermis-schuttersfeesten
-17.9. 11-16u. opendag Struin, Dijkgraaf
v.Wijckweg 11
LEUTH
-12.9. 10-11.30u. peutercafé, Kulturhus
-18.9. 14u. Koningschieten, Vriendenkring
KEKERDOM
-21.9. 16-20u. info herinrichting perceel
Roozendaal, Waard v. Kekerdom
BERG & DAL
-10.9. 15u. concert Xenia v. Randow, kerk
-11.9. 15u. Camerata RCO, kerk
-21.9. 14u. KBO-bingo, Kerstendal
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-10-11.9. Kleine Academie Oost
GROESBEEK
-10.9. 13-15u. repaircafé, Op de Paap
-15.9. 14-16u. samen handwerken,
prot.kerk
-18.9. euregio vrijheidswandeling
-18.9. 11-12.30u. vredevieren in de speeltuin, Kerkstraat
-19-28.9. expo Castio, Groeske
DE HORST
-18.9. 13u. LBG-excursie v.a. kerk
HEILIG LANDSTICHTING
-10-11.9. afsluiting Romeinse zomer,
Orientalis
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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

Help Joyce aan
hulphond
Hi!
Mijn naam is Joyce, ik ben 28 jaar en
drie jaar geleden is bij mij Autisme
Spectrum Stoornis gediagnosticeerd.
Verder is er nog sociale angststoornis,
CPTSS, persoonlijkheidstoornissen en
depressie gediagnosticeerd.
Ik loop al sinds mijn jonge jaren vast in
mijn leven en nu nog steeds. Het is er in
de tussen tijd niet makkelijker op
geworden eigenlijk alleen maar zwaarder. Ondanks dat het steeds zwaarder
is, vielen er met de ASS diagnose veel
puzzelstukjes op zijn plek.
Via stichting hulphond voor autisme
kom ik in aanmerking voor een hulphond. Er is echter wel één probleem: de
kosten voor de aanschaf en training van
een hulphond is €24.000,- en wordt niet
vergoed door gemeente of zorgverzekering. En dit
geld heb ik
niet.
Wil jij mij
hiermee helpen?
Doneren kan
via:

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

https://gofund.me/27e79bb3
Of de QR code
Heel veel liefs van mij, Joyce

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

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

Rozetjes

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Gevraagd: hulp in de
huishouding, ca. 2 à 3 uur
per week, voorkeur in de
ochtend (onder schooltijd)
in Beek. Tel. 06-42670095

ARNHEM Zon. 18 sep. 9-16u
Parkeerplaats Rijnhal
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18,- p/u; tel.
06-23113595
TE HUUR: grote vrijstaande woning te Leuth per 1
november, voor een periode
van maximaal 2 jaar.
Telefoonnr: 06-22011979
Tijdelijke
woonruimte
gezocht in/op fiets / OVafstand van Nijmegen.
vanaf 1 okt vriendelijke serieuze masterstudente 22 jr
sterrewmmulder@gmail.com
06-55375477
Gezocht:
Huurwoning,
landelijk gelegen, voor
rustig stel 50+, om regelmatig, maar niet permanent te
verblijven. Min 35m2. Max
30 km van Nijmegen. Mag
ook in Duitsland. Nietrokend. GBA nvt. Hebt of
weet u iets? Huisjeindepolder99@gmail.com

150 DEELNEMERS
animo-vlooienmarkten.nl

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

DANKBETUIGING

Duiven zon. 25 sept.
Horsterpark: 9-16 u
Inl. Tel 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl

De Rozet

Graag willen wij u bedanken voor alle
kaarten, bloemen en lieve woordjes bij het
verlies van

voor al uw familieberichten

DIEN CILLESSEN-HEIJNEN

Dankbetuiging

Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”
BINGO

14

3,00

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

dit heeft ons erg goed gedaan.
Speciale dank aan Dr. Lathouwers en het
Vérian team.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het medeleven tijdens het ziekbed
en na het overlijden van

Willemien
Jan Cillessen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Tonnie Hol, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Groesbeek, augustus 2022
Kloosterstraat 33

Via deze weg willen we iedereen
hartelijk danken voor het medeleven
en de enorme hoeveelheid steun
die we in welke vorm dan ook
hebben mogen ontvangen
na het overlijden van

Uw gift voor Maag Lever en Darm Stichting
bedroeg € 450,-. Dank hiervoor.

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

Piet van der Zwaluw

BINGO

Dit heeft ons heel goed gedaan

vrijdag 16 september

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

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=

Marietje, kinderen en kleinkinderen

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

aanvang 20.00 uur

in Kranenburg naast Kodi - Rewe

Gevraagd:

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

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

Wij doen alles voor uw auto
St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Bingo
ZONDAG

18 SEPTEMBER

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

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

Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften
Postannahme • Versand-Zubehör
Gruß-, Geschenk-, Trauer- und Ereigniskarten

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

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

Yoga agenda Ooijpolder
September 2022
Yoga in de polder leeft!
Met een aantal docenten hier uit de
Ooijpolder hebben wij alweer een paar
jaar terug de handen ineen geslagen.
Wij geven yoga en wij geven jullie,
bewoners uit de regio, graag een halfjaarlijks overzicht. Hieronder vind je
onze ‘Yoga agenda Ooijpolder’ voor de
periode september – december 2022.
Zo kan je zien waar je voor yoga
terecht kunt, op die dag in de week die
jou goed uitkomt.
In januari 2023 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. Deze keer is
Anne Kanters aan het woord, zie bijbehorend stukje tekst.
Diwali Yoga Anne Kanters- Yoga &
Thaise Yoga Massage:
Maandag 9:00-10:15 en 10:30-11:30
en 18:30-19:45 en 20:00-21:15.
Dinsdag 9:00-10:15 en 18:30-19:45 en
20:00-21:15.
Donderdag 9:00-10:15 en 18:30-19:45
en 20:00-21:15.
Hatha Yoga, Yin Yoga, Easy Yoga
(ouderen), Yoga Nidra, Flow Hatha
Yoga, Meditatie. Yoga Coaching
Persoonlijk Traject, Yoga-Workshops,
Yoga-Vakanties. Thaise Yoga massage.
Online Yoga Thema pakketten en
Online Yoga Maandabonnement.
Diwali Yoga Studio Schellingshof 7 in
Beek. Info Anne 06-55916785,
annekanters@diwaliyoga.nl,
www.DiwaliYoga.nl én
www.DiwaliYogaOnline.nl
Maaike Kool – Kekerdom – Hatha
yoga & miniretraites: Waard van
Kekerdom te Kekerdom
-Dinsdag 19.00u – 20.15 u en 20.30 –
21.45 u .
- Om de maand op zaterdagmorgen
9.30 – 13.30 uur miniretraite ‘Roep
jezelf terug naar het nu’ (yoga, meditatie, ademwerk en yoga nidra).
-Yoga voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), persoonlijke
begeleiding op maat.
Voor nadere info: tel 06 – 1211 3384,
e-mail: info@maaikegeeftyoga.nl
w w w. m a a i k eg e e f t y o g a . n l ,
Facebookpagina: Maaike geeft yoga
Monica Ouwens- Praktijk Monica
Ouwens- Aerial yoga Millingen:
-Dinsdag 19.30- 20.45 u Aerial Yoga
-Vrijdag 9.00 – 10.15 u Aerial Yoga
-Aerial yoga workshop voor kinderen,
maandelijks zaterdag 15.00 uur vanaf
24 september
-Voor nadere info: tel 06-23425242,
praktijkmonicaouwens@outlook.com
www.praktijkmonicaouwens.nl
Stephi Kessel – Millingen – Yoga &
meditatie: Heerbaan 208 Millingen.
-Woensdag 10.00u – 11.30u en 20.00u

– 21.30u (hatha)
-Donderdag 9.30u – 11.00u (hatha)
-Workshop: yoga nidra, hormoon yoga,
meditatie & raja yoga. Privé les en live
internet yoga mogelijk. Sport massage,
aroma massage, tao massage.
Voor nadere info: tel. 06 – 4926 5244,
e-mail: s.kessel-mikoschek@gmx.de
Hennie Hukker – Ubbergen – Do-In
yoga en Hormoonyoga:
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.
Hormoonyoga workshops (privé of in
groep) en Shiatsutherapie, locatie van
Hasseltstraat 10 Beek
Voor nadere info: tel. 06 – 5188 7480,
e-mail: h.hukker@upcmail.nl
Website: www.shiatsutherapiebeek.nl
Laura Klinkenberg – Ubbergen –
The Art of Kundalini Yoga:
-Kundalini yoga: -maandag 9.00u –
10.15u en 10.45u – 12.00u Gezondheidscentrum Anahata Nijmegen.
-Piano-improvisatie-ligconcerten met
yoga en meditatie De Refter Ubbergen:
zondag 30 oktober & zondag 27
november (zie website voor tijden).
-Gratis Online Workshop Mind-Body
Toolkit (coach- en inspiratiekaarten
voor het dagelijks leven) zaterdag 19
november 15.30u – 17.30u.
Voor nadere info: tel. 06 – 106 28 667,
contact@theartofkundaliniyoga.nl
www.theartofkundaliniyoga.nl
/
www.ritualdesign.nl
Angelique Brok-Verhoeven – Leuth –
Yoga:
Woensdagavond van 20.00u – 21.00u
yoga:
-Even weken in zaal de Vriendenkring
te Leuth.
-Oneven weken live yoga online van
20.00u – 21.00u (yoga in je eigen huis
via internet).
-Verder: yoga op aanvraag, zwangerschapsyoga sessies voor paren (bij u
thuis), healing, familieopstelling sessies, individuele opstellingsessies
(digitaal of bij mij thuis).
- Voor nadere info: tel 024 – 324 97 00,
e-mail: yogaindepolder@hotmail.com
Website: www.abvzielenzorg.nl
Ursula Laemers – Millingen –
Gezond bewegen - Yoga:
-Donderdag 18.30u -19.30u (inloop
v.a. 18.15u) Kulturhus te Millingen.
Ook massage, TCM – therapie – sport
– en ontspanning.
-Privé yogales op afspraak.
-Massagetermijn op afspraak
Voor nadere info: tel. 06 – 1926 4961,
e-mail: ullalaemers@hotmail.com
Wil je ook met jouw yoga uren in de
‘Yoga agenda Ooijpolder’?
Neem dan contact op met Angelique
Brok-Verhoeven tel. 024 – 324 9700, email: yogaindepolder@hotmail.com

Advertorial

Diwali Yoga Studio Beek
Diwali Yoga is een sfeervolle studio
waar je terecht kunt voor yoga en
massage.
Yoga en massage zijn mijn passie en
nog steeds na vele jaren word ik er blij
van en vind ik het heerlijk om les te
geven en te masseren. Yoga laat je je
lichaam, hoofd én hart voelen. Je
lichaam wordt wat soepeler, rugpijn
kan verdwijnen. Je hoofd wordt wat
stiller, je krijgt inzicht in wie je bent en
wat jou beweegt. Je hart wordt geraakt
en milder. Yoga doe je niet alleen maar
voor ontspanning maar juist ook om
jezelf te ontwikkelen als mens.
En in deze tijd van vele uitdagingen,
de lat die hoog ligt, stress en onzekerheden is het belangrijk dat je goed
voor je zelf zorgt. Dat je bewust tijd
neemt voor rust en de natuur in gaat,
sport, de stilte opzoekt, yoga beoefent
of een heerlijke massage ondergaat.
De Thaise Yoga Massage die ik geef is
speciaal voor vrouwen met langdurige

onverklaarbare pijn- en vermoeidheidsklachten. En natuurlijk ook om
heerlijk te ontspannen.
Al 20 jaar verzorg ik yogalessen (ook
online), yoga-workshops en yogavakanties en sinds een paar jaar ook
massages, eerst in de Refter in
Ubbergen waar ik al ruim jaar 27
woon en sinds maart 2021 is mijn
yogastudio gehuisvest in hartje Beek.
Je bent welkom. Groet Anne
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Natuurlijke huidverbetering en
anti-aging bij Mooij bij Karin!
Ik merk dat er veel vraag is naar huidverbetering en het vertragen van huidveroudering op natuurlijke basis.
Mensen willen huidproblemen voorkomen en ongewenste haargroei,
acné, littekens, rimpels, pigmentvlekken en huidveroudering verminderen.
Er gezond en stralend uitzien vraagt
tijd en aandacht en daarvoor kun je bij
mij terecht.
Daarom ben ik 2,5 jaar geleden gestart
als
allround
Schoonheidsspecialist in Ooij. Naast uitgebreide
gezichtsbehandelingen kun je bij mij
terecht voor bindweefselmassage,
lichaamsmassage, hotstone massage,
wellness behandeling en access bars.
Maar ook voor epileren en verven van
wenkbrauwen, harsen en make-up.
Sinds kort werk ik met het merk
Naturgeist. Deze huidverbeterende
lijn bevat uitsluitend natuurlijke en
biologische bestanddelen. Zonder
chemische conserveringsmiddelen,
vegan, dierproefvrij, geen parabenen
en geen plastic. Naturgeist gelooft in
de kracht van de natuur!
In mijn salon zie ik vaak: een vochtarme huid, een huid die elasticiteit verliest en een huid met pigmentvlekken.
Deze ‘problemen’ kan ik verhelpen
door vochtinbrengende producten te
gebruiken, producten die collageen

aanvullen en pigmentvlekken vervagen. Voor elk huidtype en huidprobleem is er een speciale lijn ontwikkeld. Ik adviseer graag bij het product
dat het beste bij jouw huidtype past.
Het leveren van kwaliteit en het welzijn van de klant staan bij mij voorop.
Net als rust en ontspanning. Ik werk
met passie, zorg en persoonlijke aandacht. Kom jij langs in mijn salon?
Je bent van harte welkom!
Schoonheidssalon Mooij bij Karin
Pastoor Smuldersstraat 1, Ooij
06 - 4905 1616
www.mooijbijkarin.nl
mooijbijkarin@gmail.com

(advertorial)

¡Ya vamos a empezar!
Bent u dit jaar weer heerlijk naar
Spanje óf Latijns-Amerika op vakantie
geweest? Máár ging het voeren van
een simpel gesprek toch niet zo makkelijk en vlot? Begin dan dit najaar
met een cursus Spaans zodat u volgend jaar wél een behoorlijk woordje
Spaans spreekt! Kiest u voor de compacte cursus ‘Spaans a la carte’ óf 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 €135,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 eenvoudige gesprekjes gaat u straks prima
af! Nu 26 lessen van 75 minuten, incl.
tekst- en werkboek, voor €350,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 volgen wij
uiteraard de 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 of
taallessenfloor.gitte@gmail.com
¿Nos vemos pronto?
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RepairCafé’s
RepairCafé Groesbeek
Niet weggooien, maar repareren en
opnieuw gebruiken! Na de vakantie is
er op zaterdag 10 september van 13-15
uur weer een RepairCafé in Inloop Op
de Paap, Op de Paap 1, Groesbeek.
In het RepairCafé staan onze vrijwilligers voor u klaar voor reparaties aan
huishoudelijke apparaten, computers
en fietsen, maar ook voor verstelwerk
e.d. Bij huishoudelijke apparaten kunt
u denken aan koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers etc., maar
ook aan (oudere) audioapparaten zoals
casettedecks en platenspelers. Ook zijn
er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt bij hen terecht met vragen over de werking van uw smartphone, tablet of laptop. 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.
Daarnaast zijn er vrijwilligsters die
achter de naaimachine voor u klaar zitten om verstelwerk te doen en er is een
fietsenmaker. De reparaties worden
kosteloos uitgevoerd, met natuurlijk
wel een gepaste vergoeding voor de
onderdelen en een vrijwillige bijdrage
aan het RepairCafé. Ook zonder kapot
apparaat bent u welkom om binnen te
lopen en gewoon eens te komen kijken
en een kopje koffie te drinken.
N.B. Het RepairCafé Groesbeek heeft
plaats voor nieuwe vrijwilligers die als
reparateur (m/v) mee willen werken.
Ben je handig in het repareren van
allerlei soorten apparaten en/of met de
naaimachine, meld je aan! Voor meer
informatie: Metty Kainama, 06 10 47
45 89 of Piet Visser, 06 41 22 67 99.
RepairCafé Beek
Na een mooie zomervakantie, staan wij
weer voor je klaar op 10 september van
11-14 uur 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.
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. Je kunt ook weer
voor de gezelligheid langs komen.
Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we zoveel mogelijk
spullen van de afvalberg redden.
Een kleine gift wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie: Ruud Jansen
024 6843969, epaircafebeek@upcmail.nl, http://www.repaircafenijmegen.nl/. Repair Café Beek wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

OJC Maddogs verdient weloverwogen besluit
Wie Jongerencentrum Maddogs, oftewel O.J.C. Maddogs, aan de
Kloosterstraat in Groesbeek binnenstapt krijgt meteen een kijkje in de
geschiedenis. De hal prijkt vol gezellige foto’s van activiteiten in de
Maddogs, maar eveneens veel krantenartikelen met politieke uitspraken over
(het publiek van) de Maddogs. Wie
vervolgens in de documentatie duikt
kan lezen dat Jongerencentrum
Maddogs een lange geschiedenis heeft.
“Tot 1960 is er voor jongeren weinig te
doen. (..) In 1958 opent het parochiehuis zijn deuren. Aan de Spoorlaan
komt een nieuwe 'blokhut'. In het
parochiehuis en de blokhut zijn allerlei
activiteiten voor jongeren. Sommigen
jongeren willen geen bemoeienis van
ouderen. Zo ontstaat de 'Maddogs'.”
[uit: T. Bosch, Zwoegen & Swingen.
Groesbeek 1945 – 1975,]
Gefrustreerde en verveelde jongeren in
Groesbeek laten deze jaren het
gemeentebestuur schrikken en vanaf
dat moment staat de jeugdproblematiek
prominent op de agenda en krijgen jongeren in Groesbeek een eigen plek. De
krantenkoppen in de hal van de
Maddogs geven goed weer dat er door
de jaren heen een gapend gat en veel
discussie was tussen de politiek en de
jongere bevolking. Herhaalt de
geschiedenis zich nu?
Verhuizing al besloten?
Tijdens de raadsvergadering van 21
oktober 2021 heeft de huidige gemeenteraad het visiedocument ”Hoe zien we
de toekomst van de Mallemolen?” vast-

gesteld waarin verschillende opties en
scenario’s zijn beschreven voor een
vernieuwd Mallemolen aan de
Kloosterstraat 11. In dit document staat
aangegeven dat wordt bekeken óf een
verhuizing van O.J.C. Maddogs en
Fanfare Wilhelmina naar een vernieuwde Mallemolen haalbaar en wenselijk is
en dat dit samen met deze partijen
wordt verkend.
“Tot onze verbazing kregen wij ineens
een persbericht voorgeschoteld, waarin
het college op 14 juni 2022 al eigenhandig had besloten om voor de verdere uitwerking als enige uitgangspunt te
nemen dat de Maddogs en Fanfare
Wilhelmina gaan verhuizen naar de
Mallemolen. Geen besluit dat is genomen door het hoogste orgaan, de
gemeenteraad”, betoogde PvdA-fractievoorzitter Lesley Albers in de
gemeenteraadsvergadering van juni j.l.
De gevolgen van de verhuizing zijn
onder andere dat Maddogs geen aparte
ruimte meer krijgt en dat geen ruimte
meer wordt geboden aan repeterende
bandjes.
Motie
Daarop heeft de PvdA tijdens de raadsvergadering van juni een motie ingediend om het college te dwingen het
collegebesluit tot verhuizing terug te
draaien. Uitgangspunt moet zijn dat
alle opties voor revitalisering van de
Mallemolen uitgewerkt worden. De
verhuizing van O.J.C. Maddogs en
Fanfare Wilhelmina kan niet opeens de
enige optie zijn. De huidige voorwaarden en gevolgen van de verhuizing zijn
zeer nadelig voor beide gebruikers.

Uiteindelijk is dit aangenomen met 13
stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Alle oppositiepartijen én Hans Peters
van Kernachtig Groesbeek stemden
mee met de motie van de PvdA. Peters,
die tegen zijn partijstandpunt in vóór de
motie stemde, gaf ook aan dat hij het
jammer vond dat wethouder Eric
Weijers de tekening van de nieuwe
Mallemolen - die er klaarblijkelijk al in
concept zou zijn - niet met de raad had
gedeeld.
Brief Maddogs
Medio juli heeft de Maddogs een brief
gestuurd aan de gemeenteraad. Zij
beschrijven daarin de impact van de
voorgenomen verhuizing. “O.J.C.
Maddogs is uniek. Het is opgezet door
vrijwilligers en is inmiddels een van de
langst bestaande jongerencentra van
Nederland. De samenwerking met
Forte Welzijn is belangrijk en biedt een
enorme kans in combinatie met een
plek zoals O.J.C. Maddogs. Zeker nu er
zo weinig te doen is voor jongeren in
onze gemeente. Een verhuizing zoals
nu voorgesteld zorgt ervoor dat onze
activiteiten niet meer mogelijk zijn en
onze inkomsten vervallen; het einde
van het onafhankelijke jongerencentrum.“
Verder wil de Maddogs een nieuwe
doelgroep aantrekken. De eerste 14+
avond staat gepland op vrijdagavond 23
september vanaf 20.00 uur (entree gratis).
Het college zal nu met een nieuw
raadsvoorstel komen, naar verwachting
richting eind 2022.
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Personeel
Gevraagd

Bezorger gezocht voor De Rozet
Breedeweg
te verdelen in meerdere wijken

Groesbeek wijk: tussen Molenweg,
Cranenburgsestraat en Hoflaan

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

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

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Zorgvilla Hamer
Berg & Dal

OPEN DAG
Zaterdag 10 september
11.00-16.00 uur

Vacatures
In Zorgvilla Hamer genieten onze bewoners van het leven met zorg en
service. Ter versterking van het team zijn we op zoek naar een:
• Horecamedewerker
• Huishoudelijk medewerker
• Helpende
Kijk voor meer informatie op onze website en solliciteer direct of neem
contact met ons op via T 038 - 452 40 67 - E hrm@zorggroepdelaren.nl.

Iedereen welkom
Ook zelfgemaakte producten te koop!
Adres: Zum Erlenhof 1, Kranenburg
(zijweggetje van de Hettsteeg)
Informatie en route:

www.madeliefzorg.nl
www.zorggroepdelaren.nl

bel: 06 2908 9948
of mail: info@madeliefzorg.nl

Jeugd & Jongeren

Kindervakantieweken

van alles te koop was en maakte discjockey Mike er een groot feest van. Het
plein stond geheel vol met schuim en
voor de jeugd was dat een uitstekende
plek om zich, in en onder het schuim te
vermaken.
Foto’s: Dick Braam

KVA Leuth
Intocht avondvierdaagse
Vrijdagavond was de laatste dag van de
Avondvierdaagse, georganiseerd door de
KVA in Leuth. De route (10 km) liep
langs Kekerdom, waar de pauzeplek bij
“de Beijer” was. Daar sloten zich ook de
deelnemers van de 5 km aan en gezamenlijk ging het vervolgens weer naar
Leuth, naar het terrein van VVLK.
Onderweg op de Bredestraat werden de
lopers opgewacht door de tamboers van D.E.S, die hen met hun muziek begeleidde naar de sportvelden. Onderweg werden de deelnemers door ouders en familieleden voorzien van allerlei cadeautjes en bloemen. Op het terrein van de VVLK
ontvingen de kinderen allemaal een medaille.
Discoavond bij afsluiting KVA
Na de intocht van de Avondvierdaagse van de KVA (Kindervakantie activiteiten)
in Leuth was er een discoavond in de kantine van voetbalvereniging VVLK.
Marcel Kersten was de discjockey en draaide de muziek voor de aanwezige ouders
en kinderen. Verder was
er een “ballonnenclown” van Typisch
Joris Shop aanwezig die
met zijn ballonnen
prachtige creaties maakte voor de kinderen. Ze
stonden er voor in de rij.
En natuurlijk waren er
bedankjes voor de
medewerkers en allen
die aan dit festijn hadden meegewerkt.
Foto’s: Henk Baron

Kindervakantiewerk Groesbeek
In Groesbeek startte de
Kindervakantieweek
donderdag 18 augustus
met een grote openingsshow. De activiteiten
stonden dit jaar in het
teken van het thema
"Als ik later groot ben".
Kinderen konden kennis
maken met volwassen
beroep zoals brandweerman, politieagent, schatgraver, makelaar en nog
veel meer.
Zondag was de grote
waterspelendag en op
donderdag stond de
KVW in het teken van
de radio.
Zo’n 450 kinderen hebben met het stralende
weer weer volop genoten.

Foto’s Beek en Groesbeek: Facebook

Kindervakantie activiteiten Beek
In Beek was de kindervakantieweek van 22-24 augustus bij het Wylerbergmeer, de
ideale locatie voor
de Kindervakantieweek. Een groep
ouders is jaarlijks
actief met de organisatie.,
bijgestaan
door vele vrijwilligers.
160 kinderen uit
Beek en omgeving
deden mee, in drie
leeftijdsgroepen,
geel, rood en blauw.
In Beek konden de
kinderen van de
oudere groepen ook
één of twee nachten
blijven slapen.
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Kinderkleding- (0-18jr) en speelgoedbeurs Millingen aan de Rijn

Schuimende Jeugd3daagse in Ooij
Dinsdagmiddag 30
augustus
begon
van
de
jeugd3daagse in
Ooij. Al vroeg
stonden de kinderen, vergezeld van
ouders en opa’s en
oma’s aan de poort
van het SVO terrein waarna ze hun
tenten
konden
inrichten. Er werd
deze
middag
geschilderd en er werden groepsfoto’s
gemaakt.
Woensdag, op de tweede dag van de
Jeugd3daagse in Ooij, was het ’s
avonds een schuimend gebeuren op de
parkeerplaats voor het clubhuis van
SVO. Daarbij waren er kraampjes waar
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Zet alvast in je agenda en geef je op via
www.griezeltochtleuth.nl

Peutercafé
Groesbeek
GROESBEEK. Op vrijdag 23 september vindt weer het eerste peutercafé van
het nieuwe seizoen plaats in
Groesbeek. Om dit moment feestelijk
te openen is er een leuke activiteit georganiseerd, er wordt een speciale yogales voor peuters gegeven. De activiteit
vindt plaats op ‘Voorzieningenhart op
de Heuvel’ van 10.00-11.30 uur.
Elke maand wordt er bij het peutercafé
een leuke activiteit georganiseerd voor
kinderen tot 4 jaar en voor de
(groot)ouders staat koffie en thee klaar.
De bijeenkomsten zijn georganiseerd
door de gemeente, de GGD en kindercentrum Domino om zo een gezellige
ontmoetingsplek te creëren. Het peutercafé is gratis en het is niet nodig om je
van tevoren aan te melden, dus loop
gerust binnen!

Kinderkleding
en speelgoedbeurs in sporthal Heuvelland

GROESBEEK. Stichting Hebbes organiseert op zondag 25 september haar
halfjaarlijkse kinderkleding en speelgoedbeurs. Wilt u kleding en speelgoed
inbrengen dan kunt u op donderdag 15
september tussen 19-20 uur een klantnummer verkrijgen tegen betaling van
€2,- in Sporthal Heuvelland aan de
Ambachtsweg 8 in Groesbeek. 1
klantnr. per persoon en op is op.
U kunt uitsluitend najaar- en/of winterkleding inbrengen van baby tot jeugd.
Vanwege het grote aanbod is de inbreng
beperkt tot 20 stuks babykleding (t/m
maat 80) en 40 stuks kleding in de
maten 86 t/m 176. Babyspeelgoed
maximaal 10 stuks, knuffels en puzzels
maximaal 5 stuks. Overig speelgoed,
spellen, kinderboeken etc. mag onbeperkt ingebracht worden. Alles wat u
inbrengt dient eigentijds, schoon en in
goede staat te zijn. Kleding en speelgoed welke niet aan de criteria voldoen
worden door ons niet in de verkoop
gebracht. Van de opbrengst is 75% voor
de inbrenger en 25% draagt u af aan
Stichting Hebbes. Dat percentage
wordt door ons gebruikt om de onkosten te voldoen. Het resterende wordt
gedoneerd aan een vereniging, goed
doel of stichting die zich inzet voor kinderen.
Inbreng van kleding en speelgoed is op
zaterdag 24 september tussen 8-8.30
uur. De verkoop is op zondag 25 september tussen 9-12.30 uur. De entree
bedraagt €1,50 en kinderen hebben gratis toegang. Uitbetaling en ophalen van
niet verkochte spullen is op zondag 25
september tussen 19-19.30 uur.
Stichting Hebbes is niet aansprakelijk
voor vermiste spullen. Voor inlichtingen (niet voor klantnummers) kunt u
mailen
naar:
Kledingbeurs.hebbes@hotmail.com.
Op onze Facebook-pagina kunt u ook
informatie vinden, zoekterm kledingbeurs hebbes Groesbeek.

MILLINGEN. Zaterdag 24 september
organiseert Stichting Beurs voor een
Kind opnieuw een najaarsbeurs. Tussen
10-12 uur bent u van harte welkom in
Sporthal De Duffelt aan ‘t Gengske 10.
Het aanbod bestaat uit tweedehands
speelgoed, najaars- en winterkleding,
sportkleding (0-18 jaar) en babyspulletjes. Met meer dan 12.000 aantrekkelijk
geprijsde artikelen, is er voor ieder wat
wils.
Het entreegeld bedraagt €1,00.
Kinderen onder begeleiding mogen
gratis naar binnen.
U krijgt van ons een tas in bruikleen
om tijdens de beurs te shoppen. Om de
gekochte spullen mee naar huis te
nemen, mag u lege shoppers meenemen. Andere tassen zijn niet toegestaan.
Wilt u artikelen verkopen?

Vanaf 6 september kunt u een persoonlijk nummer aanvragen. Hiervoor kunt
u een mail sturen naar nummeraanvraag@stichtingbeursvooreenkind.nl.
U ontvangt dan een mail met een volgnummer en de beursvoorwaarden.
Van uw verkochte spullen, ontvangt u
75% van de opbrengst. Het resterende
geld gebruikt de stichting om goede
initiatieven voor de Millingse jeugd te
ondersteunen.
Komt u een handje helpen?
De organisatie van deze kleding- en
speelgoedbeurs brengt veel werk met
zich mee. We kunnen daarbij altijd
extra hulp gebruiken, vooral op de
zaterdagochtend en -middag. Heeft u
tijd en zin om te helpen? Stuur dan een
mail naar info@stichtingbeursvooreenkind.nl. Graag tot ziens op de beurs!

Nieuwe huisvesting voor
kinderopvang bij
basisschool Op Weg in Ooij
Op 29 augustus
verhuisde KION
kinderopvang Op
Weg in Ooij naar
nieuwe ruimtes
in en naast basisschool Op Weg.
Naast een frisse
nieuwe inrichting kwam er
door de verhuizing ruimte voor
een extra groep
bij het kinderdagverblijf. Op
zaterdag 3 september organiseerden basisschool Op Weg
en KION een feestelijke opening waarbij omwonenden en andere belangstellenden van harte welkom waren. Voor
de kinderen waren er verschillende
activiteiten zoals spelletjes, een goochelaar
en
een
springkussen.
Basisschool Op Weg was tijdens deze
feestelijke opening ook open en voor
iedereen toegankelijk om sfeer te proeven. Daarbij was ook wethouder Irma
van de Scheur van de gemeente Berg en
Dal aanwezig.
KION kinderopvang Op Weg en basisschool Op Weg werken nauw samen. In
de school is, door de verhuizing van de
peutergroep en de buitenschoolse
opvang naar het naastgelegen pand,
meer ruimte gekomen voor het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4

jaar. De peutergroep en de bso verhuisden naar het pand direct naast de
school. Daar zijn twee mooie groepsruimtes gerealiseerd, met nieuwe vloeren, duurzame meubels en materialen
in rustige en natuurlijke kleuren. Een
van de ruimtes wordt ’s ochtends
gebruikt door de peuters en in de middag door de jongste kinderen van de
bso. Deze ruimte heeft een eigen buitenspeelruimte die grenst aan de
groepsruimte. De tweede ruimte is
ingericht voor de kinderen van 7 jaar en
ouder, met onder meer een kook- en
klushoek en een chill-gamehoek. Op
maandag, dinsdag en donderdag maken
ze bovendien gebruik van de sport- en
spelfaciliteiten in de gymzaal in hetzelfde gebouw.

Leerkrachten Laurentius
ontvangen certificaat
KEKERDOM. Inmiddels is het 2 jaar
geleden dat de Kekerdomse basisschool (Sint Laurentius) is gestart met
een verandering van het traditionele
onderwijsconcept naar het Daltononderwijs. Aankomend najaar is het
verandertraject voltooid en zijn zij officieel een Daltonschool. Hiermee laat
de school zien volgens de 5 kernwaarden van Dalton te werken (samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid,
effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie).
Ook de leerkrachten hebben zich hier
het afgelopen jaar verder in ontwikkeld
en hebben tijdens de studiedag in de

zomervakantie allemaal het certificaat
behaald. Dit onder toeziend oog van
André de Jong (directeur bestuurder
van onze stichting) en Hans Wolthuis
(trajectbegeleider Dalton). Hierdoor
handelt ook elke leerkracht volgens de
kernwaarden van Dalton. Hier zijn wij
erg trots op!
Mocht je geïnteresseerd zijn in ons vernieuwde onderwijsconcept maak dan
een afspraak met de directeur van de
school. Hij (en de teamleden) laten jullie graag zien wat het Daltononderwijs
precies inhoudt.
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C U LT U R E E L

Jim van der Zee, muziek
maken voelt weer goed
MILLINGEN. Op zondagmiddag 25
september komt niemand minder dan
Jim van der Zee een Real Roots Cafe
LIVE sessie doen in Grand Café De
M'ooije Waard, Sint Willibrordstraat 20
in Millingen aan de Rijn.
De livemuziek matinees, in Grand Café
De M'ooije Waard, zijn in de regio Berg
en Dal inmiddels een begrip geworden.
Vier jaar geleden won Jim van der Zee
de achtste editie van The Voice of
Holland. Wat volgde was een soort van
rollercoaster rit waar Jim niet echt
gelukkig van werd. Het werd uiteindelijk een zoektocht naar de mens achter
hemzelf. Toen zijn liveoptredens stilvielen door de coronacrisis besefte hij
al snel dat dit de rust gaf die hij nodig
had. Dit bracht hem terug naar zijn
roots, muzikant worden en doen waar
je achter sta. Met zijn donkerbruine
loepzuivere stemgeluid schrijft hij
tegenwoordig liedjes met een heldere
boodschap. “Ik wil dingen vertellen en
doen om de juiste redenen”, zegt hij
daarover. Jim beschikt over de gave

om, op vrijwel iedere locatie, een breed
publiek aan te trekken. Muziek maken
voelt weer goed en dat zal hij u ook
deze middag laten horen.
De entree voor deze Real Roots Cafe
LIVE sessie bedraagt € 15,00 (online
voorverkoop
via
www.realrootscafe.com/webshop) en €
17,00 contant aan de kassa. Pinnen aan
de kassa is niet mogelijk.

14e Euregio Vrijheidswandeling
Bij dit jaarlijks terugkerend, grensoverschrijdend wandelevenement (dit jaar
zondag 18 september) in Groesbeek
wil stichting Wandelen in Vrijheid de
nadruk leggen op het wandelen in vrijheid en het beleven van de vrijheid,
democratie en mensenrechten.
De stichting wil ook dat de herinneringen hieraan levend gehouden worden
en het bevorderen van de positieve
betrekkingen tussen Nederland en
Duitsland.
De monumenten en herdenkingspunten
en vooral de ook zo herkenbare, tot
nadenken aanleiding gevende, begraafplaatsen, Canadian War Cemetry &
Memorial in Groesbeek (Nl) en oorlogsbegraafplaats Donsbrüggerheide
(D) zijn belangrijk aanwezig op/ of in
de nabijheid van de routes.
Deze wandeltocht, met afstanden tussen de 5 en 30 kilometer is een wandeling voor iedereen die wandelen door
de mooie grensstreek van Nederland en
Duitsland leuk vindt. Op de dag van
deze wandeltocht kunnen de wandelaars op vertoon van hun startkaart een
gratis bezoek brengen aan het
Vrijheidsmuseum. Dit jaar zijn er vernieuwde routes voor de 10 en 15 kilometer.
De startplaats van de gezinstocht /parachutetocht van 5 km en de 10 km is tus-

sen 9-14 uur bij het Vrijheidsmuseum,
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek.
Bij Bistro Eten en Drinken, Burg.
Ottenhoffstraat 20a, 6561 CM
Groesbeek starten vanaf 8.00 uur de
10-15-20-25-30 km- wandelaars.
Bij Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, 47559 Kranenburg
(D) is startplaats voor wandelaars die
20 kilometer gaan wandelen, de starttijd daar is tussen 9.00 en 12.00 uur.
De Euregio Vrijheidswandeling wordt
jaarlijks gehouden op de zondag die het
dichtst bij 17 september ligt vanwege
de verbondenheid met operatie Market
Garden in deze regio.
Vanwege het thema en de achtergrond
van deze wandeltocht hopen we ook
een aantal veteranen te mogen ontmoeten.
Deze wandeltocht wordt georganiseerd
door Stichting Wandelen in Vrijheid in
samenwerking met het Vrijheidsmuseum Groesbeek, Euregio RijnWaal, Tourist Info Center Alter
Bahnhof Kranenburg en Heemkunde
Berg en Dal.
Voor verdere informatie kunt u terecht
op de website:
www.wandeleninvrijheid.nl, per email
is de stichting te bereiken op:
wandeleninvrijheid@outlook.com

Kirtan in Berg en Dal
Na een heel geslaagde seizoensopening
in augustus gaat de kirtangroep Berg en
Dal weer verder met haar maandelijkse
spirituele muzikale bijeenkomsten.
Deze worden weer als vanouds bij
Tonny en Leo thuis gehouden. De
volegnde is zondag 18 september
Kirtan is een vorm van mantrazingen
waarbij in wisselzang gezongen wordt.
De kirtan wordt traditioneel begeleid
door harmonium, tanpura, kartals (kleine bekkentjes), mrdanga (tweezijdige
trommel) en andere ritme-instrumenten. Bij elke nieuwe melodie wordt de

kirtan rustig begonnen, maar zodra
iedereen de melodie kan meezingen
gaat het tempo en intensiteit omhoog,
wat een uitbundig muzikaal feest kan
worden.
De kirtan duurt van 14-16 uur en de
inloop is vanaf 13:45 uur. Er is een
pauze na ca. 45 minuten, bij goed weer
heerlijk in de tuin.
Het aantal plaatsen is beperkt, meld je
daarom vooraf aan bij Tonny Bol:
email namahatta.kirtan@gmail.com of
bel/sms/app naar 06-30883292.
Entree is een vrijwillige bijdrage.

25 jaar Hartkoor

(Tip! Beetje neuriën als je dit leest, dan
heb je meteen de goede stemming te
pakken!)
Hartkoor Kekerdom zingt alweer een
kwart eeuw. En dat is eind augustus
gevierd met een Boerengolfmiddag en
avond in Groesbeek/ de Horst. Een
echte feestdag met alles er op en eraan,
zoals dat een smartlappenkoor betaamt.
Maar zelfs aan Hartkoorfeesten bleek
een eind te zitten, dus nu repeteren we

weer heel serieus aan bekend en nieuw,
Nederlandstalig, repertoire. Wij zijn
een vrouwenkoor dat jou graag uitnodigt om een keer mee te komen zingen
op donderdagavond, wie weet vind je
het zo leuk dat je ook lid wordt.
Donderdagavond 20.00-22.00 u, in de
Waard van Kekerdom.
Vind je dat een beetje spannend zo’n
eerste keer, bel dan even naar Mimi 0626370559 of Rietje 06-22531368

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

De restauratie van het schilderij Café De Uilenput
De Gids van 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 93 gaat
over de restauratie van een schilderij van café De Uilenput
van Johan Otto Hanrath (1882 – 1944).
In 1854 werd aan de Meerwijkselaan een boerderijtje
gebouwd met de naam De Uilenput. Vooral de echoput was
een gewil¬de attractie voor de toeristen. Het bijbehorende
café en een camping werden decennialang geëxploiteerd
door de fami¬lie Van Schaik. Ondanks de matige voorzieningen was deze camping voor veel toeristen uit binnen- en
buitenland een waar eldorado. De sluiting van de camping in
1979 heeft veel dis¬cussies opgeleverd.
Hanrath was een Nederlandse kunstschilder. Tot zijn oeuvre
hoorden schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen en litho's.
Als onderwerpen koos hij stillevens, bloemen, landschappen,
portretten en figuren. Hij was een van de oprichters van kunstenaarsvereniging De Brug (1926) en werkte in die tijd in de
stijl van de nieuwe zakelijkheid. Tevens was hij lid van De
Onafhankelijken, Sint Lucas en Arti. Onder het pseudoniem
Maximnoff schreef hij ook enkele toneelstukken. Het
Stedelijk Museum in Amsterdam heeft kunstwerken van

Hanrath in haar collectie.
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
onze stichting te zien op de beeldbank www.erfgoednetbergendal.nl

Regiokoor Tamtam treedt op
tijdens Vredesfestival in Groesbeek
Na een prachtig optreden eerder dit jaar in Concertgebouw
De Vereeniging in Nijmegen zal Tamtam voor het eerst in
Groesbeek van zich laten horen.
Dat zal gebeuren tijdens het Vredesfestival op zondag 18
september om 11.00u. aan de Kerkstraat, ter hoogte van het
speeltuintje. Bij slecht weer zal dit evenment binnen in de
Protestantse Kerk plaatsvinden. Op het programma staan
onder andere: Cheers, Gabriellas Sång en Shallow.
We hopen natuurlijk op mooi weer en een grote belangstelling van het publiek.
Tamtam heeft de hele zomer door gerepeteerd en na een
leuke wandel-puzzeltocht afgelopen juni, volgt er in oktober
een sportieve fiets-puzzeltocht, die de deelnemers door een
schitterend stukje van de regio zal leiden.

Het koor heeft 50 leden van alle leeftijden, die afkomstig zijn
uit de hele regio (Nijmegen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Groesbeek, Mook, Molenhoek en Wijchen). Wat opvalt, is de
gezellige, positieve en ontspannen sfeer binnen dit koor. Alle
nieuwkomers voelen zich meteen thuis.
De repetities zijn ‘s maandags 19.30u.-21.00u.
in Basisschool Adelbrecht-Windekind, Cranenburgsestraat
112 in Groesbeek.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom! Kom gerust
een keer kijken.
Meer informatie via dirigent Eugène Ceulemans
(regiokoortamtam@xs4all.nl).

Levendige afsluiting Romeinse Zomer
bij Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis sluit de
Romeinse Zomer af met een bijzonder en levendig weekend. Op zaterdag 10 en zondag 11 september
bewoont een Romeins legioen de
Romeinse straat en wordt de historische oven opgestookt waardoor

bezoekers heerlijke broden kunnen
proeven.
In Museumpark Orientalis staat een
exacte replica van een Romeinse oven
uit Pompeji. Eet!verleden stookt de
oven op en laat bezoekers kennis

Herdenking Bevrijding Beek-Ubbergen
Zaterdag 17 september vindt de herdenking van de bevrijding van Beek
plaats om 19:45 uur bij de monumenten aan het John P. Foley-plantsoen.
We mogen weer bij elkaar komen om te
herdenken en nodigen u daar dan ook
van harte voor uit.
Er is geen kerkdienst, de herdenking
begint om 19.45 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 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. Harmonie
K.N.A. uit Beek verzorgt de muzikale
ondersteuning. Er is gelegenheid tot het
leggen van bloemstukken.
Dit jaar zijn afgevaardigden van het
82nd Airborn Division, de Color Guard
en Chief Warrant Officer 3 (CWO3)
Miguel
Rendon
namens
de
Amerikaanse Ambassade onze gast bij

deze herdenking,
Na afloop van de herdenking is er de
mogelijkheid om bij Hotel Spijker een
kopje koffie of thee te drinken.
Leerlingen basisschool actief betrokken
Vrijdag 16 september 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. Bij deze herdenking zullen
afgevaardigden van het 82nd Airborn
Division aanwezig zijn. De leerlingen
van De Biezenkamp zijn ook actief
betrokken bij de zorg voor de beide
oorlogsmonumenten.

maken met de geschiedenis van eten en
drinken. De bakkers ‘schieten’ op
authentieke wijze verschillende broden
‘in’, zoals dat heet. Naast Romeinse en
middeleeuwse broden zijn dat bijvoorbeeld ook de 17e eeuwse duivenkater
en Italiaanse farinata.
Een Romeins legioen maakt de beleving compleet. Gemina, een grote en
toonaangevende re-enactment groep,
laat het Romeinse leven in Nederland
in de eerste eeuw na Christus herleven.
Een bijzondere beleving voor jong en
oud. Natuurlijk kunnen dit weekend
bezoekers ook neerstrijken in de
Romeinse herberg of op het terras om
het schouwspel te bekijken en te genieten van de unieke sfeer.

Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 18 september organiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.
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Culturele Agenda
Glas- en beeldenatelier Hans Janssen
Elke zondag | 11.00-17.00 | expositie
beelden | Rijksweg 83, Malden |
www.artmalden.nl

Zondag 11 september | 19.30 | concert |
Petruskerk,
Nijmegen-Hees
|
Aanmelden via bachcantate.eventbrite.nl

Pieter Derks - Uit het niets UITVERKOCHT
Dinsdag 6 september | 20.00 | € 23,- / €
21,50 | cabaret | Lindenbergzaal | De
Lindenberg

New York Stories - Rachelle Garniez
Zondag 11 september | 20.30 | €15,- |
optreden | Brebl, Nijmegen

Heimwee naar het onbekende, close
reading prozagedichten van Clark
Ashton Smith
Donderdag 8 september | 19.00 | €5,- |
poëzie, fantasie, science fiction |
Poëziecentrum Nederland, Mariënburg
bibliotheek, Nijmegen
TENT - Be Kind (6-18 maanden)
Donderdag 8 en vrijdag 9 september |
diverse tijden | € 7,50 / € 12,50 | jeugd
| Lindenbergzaal | De Lindenberg
Popronde Nijmegen
Zaterdag 10 september | diverse tijden |
gratis toegankelijk | concert |
FoyerNo23 | De Lindenberg
Ontmoet De Dichter... Babs Gons
Zaterdag 10 september | 14.00 | €10,- |
poëzie | Poëziecentrum Nederland,
Mariënburg bibliotheek, Nijmegen
Nijmeegs Byzantijns Koor
Zaterdag 10 september | 19.00 | liturgie
| Titus Brandsma Gedachteniskerk aan
het Keizer Karelplein | www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl
Expositie Ingrid Claessen
Elke zondag in september | 11.00-16.00
| expositie olieverf en bijenwas |
KunstLokaalMook | www.ingridclaessen.nl
Path of Miracles, Jubileumconcert
Stevenskerk
Zondag 11 september | 15.00 uur |
€22,50
via
stevenskerk.nl
|
STevenskerk, Nijmegen
Mime Wave Kids - Thuis i.h.k.v. The
Big Draw (2+)
Zondag 11 september | 15.00 | € 5,00 |
jeugd | Steigerzaal | De Lindenberg
Opening expositie 'Tekeningen van
Fré en Nynke'
Zondag 11 september | 15.00-17.00 |
expositietekeningen | LangeHezel46,
Nijmegen | www.langehezel46.nl
(expositie loopt tot en met 9 oktober)
BWV 78 "Jesu, der du meine Seele"
- Bach Cantates Nijmegen

JIN - Stranger Than Paranoia festival
Vrijdag 16 september | 20.30 | externe
kaartverkoop | concert | Steigerzaal | De
Lindenberg
Poëziewandeling
Zaterdag 17 september | 11.00 | €10,- |
poëzie | Poëziecentrum Nijmegen | aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com
Jubileumtentoonstelling van Toen tot
Nu - José van Loon en Lia Stouten
Zaterdag 17 september t/m zondag 2
oktober | 12.00-17.00 (opening: zondag
18 september om 15.00) | expositie textiel en grafiek | Huis Kernhem, Ede |
www.huiskernhem.nl
|
www.grafiek2022.nl
Kunstnacht
Zaterdag 17 september | 18.00 | externe
kaartverkoop | FoyerNo23 | De
Lindenberg
JESS ROSE 2.0 – Geloof in jezelf
Zondag 18 september | 14.00 uur | amateurtheater | Steigerzaal | De
Lindenberg
Politieke polarisatie en het Neorealisme in de Nederlandse kunst
tussen 1920 en 1945 - Jelle Bouwhuis
Dinsdag 20 september | 19.30-20.30 |
€5,- | lezing | Elinor Ostromgebouw,
Radboud Universiteit | aanmelden via
ww.ru.nl/kkn
Finale van Kamermuziek Concours
Gelre
Zondag 25 september | landelijk concours dat jonge ensembles | De
Vereeniging | www.kamermuziekconcoursgelre.nl
Wave (uit de serie Moonshot)
Tot en met 30 september | tentoonstelling kunst en wetenschap | Museum
Het Valkhof
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl

Pick’n’Shovel rootsband
in het Bartholomeuskerkje
BEEK. Midden in het
dorp staat het oude kerkje. Het is zondagmiddag.
Een blinde man speelt
een zigeunerwijsje op
een concertina. Hij krijgt
bijval van een tokkelende banjo, gevolgd door
een gitaar, en een contrabas. Het zigeunerwijsje
loopt over in een opzwepende train song. Het
publiek wordt, los van
tijd en ruimte, meegevoerd op een
muzikale treinreis door het zuiden van
de Verenigde Staten van weleer. Langs
uitgestrekte velden met wuivende
katoenplanten, door stoffige dorpjes,
langs rivieren en oude vervallen stationnetjes.
De band Pick’n’Shovel
De Roots/Americana band Pick’n’
Shovel uit Drenthe is in 2019 begonnen
met hun ‘Church Tour’ en treden op in
oude kerkjes in het land. De band
speelt traditioneel akoestisch en onversterkt, zoals de busking bands in de
straten van Nashville. Dit geeft een
authentieke klank en energieke ervaring: het publiek wil mee doen!
De muzikanten
De band Pick’n’Shovel bestaat uit vijf
muzikanten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in diverse
genres. Ze hebben elkaar gevonden in
hun gezamenlijke liefde voor roots
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Kleurrijk en gevarieerd
Muziekfestival Mozart(k)ring
BERG en DAL. De Nederlands-Duitse
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein organiseert in het weekeinde van 10-11 september een uitgebreid muziekfeest in
Berg en Dal.
Het festival begint op zaterdag om
11.00 uur met een literair concert
Facetten van een muzikaal genie door
Mozartspecialist Tom Bouwman.
Bouwman geeft een lezing over het
leven en de muziek van Mozart en zet
zijn woorden om in muziek op de fortepiano. Hotel Erica. Entree gratis.
‘s Middags om 15.00 uur volgt een
optreden van de sopraan Xenia von
Randow en pianist Max Philip Klüser,
jonge talentvolle musici uit Düsseldorf.
Beide musici studeerden succesvol aan
de Robert-Schumann Hochschule
Düsseldorf. Von Randow gaat aria's en
liederen van Mozart, Schubert en
Schumann zingen. Klüser zal als
gepassioneerd Beethoven vertolker de

Pianosonate, Opus 31 nr. 2, bijgenaamd
"De Storm", uitvoeren, voorts muziek
van Rachmaninov en Liszt.
Entree €10,-. Heilig Hartkerk
Op zondag om 15.00 uur volgt het slotconcert met Camerata RCO. Dit is een
uniek ensemble, de musici zijn allen lid
van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam en spelen met
veel plezier in het orkest. Dat plezier
vergroten zij graag door ook in een
klein ensemble samen te spelen met op
de lessenaars zeer diverse muziek. Op
het programma het Kwartet voor klarinet en strijkers van Haydn/Gambaro,
het Divertimento voor strijkers KV 136
van Mozart en het prachtige
Klarinetkwintet, opus 115, van
Brahms.
O.L.V. van het Heilig Hartkerk,
Entree: € 22,-. Leden Mozart(k)ring:
alle concerten gratis
www.mozartkring.nl

Expositie: Castio in het Groeske
GROESBEEK. Castio is de schildersnaam van Phil Poffé. Hij exposeert van
19 t/m 28 september in de tuinzaal van
het Groeske, dat een onderdeel is van
het Groene Hart. Phil werkt overwegend met pastelkrijt. Het laat zich goed
mengen en is wat praktischer dan verf.
De kunstenaar haalt inspiratie uit kindertekeningen en schildert soms abstrakt. In de tuinzaal vind je een serie
kleurrijke tekeningen van ‘De tuin van
Cornélie’. Daarnaast hangen er werken
met als thema : ‘Het Ontbijt’. Het is de
bedoeling dat bezoekers zelf aan de
slag gaan en het ontbijt op hun eigen
manier inkleuren.
Het Groeske is geopend ma t/m vrijdag
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Bingo bij OEV
MILLINGEN - Op vrijdag 16 september wordt er een gezellige bingo bij
OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan de
Rijn gehouden. Een leuke gelegenheid
om andere mensen te ontmoeten en
wellicht nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

Bingo
KRV Juliana
10 – 16.00 uur
Adres: Stationsweg 9 Groesbeek.
De kunstenaar is aanwezig op woensdag en vrijdag 14.00 – 16.00 uur.
Info: philpoffe@hotmail.com

MILLINGEN - Zaterdag 10 september
organiseert KRV Juliana een bingoavond in het verenigingsgebouw,
Heerbaan 93 te Millingen. De aanvang
is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.

Concerten ‘Nieuw Begin’
11 september: De Rolero’s
De Rolero’s spelen niet zo vaak in het
openbaar behalve met de Vierdaagse of
als er iets speciaals te vieren valt bv bij
een van hun jubilea en natuurlijk de
laatste jaren op het podium van ‘Nieuw
Begin’. Ze hebben bij ‘Nieuw Begin’
een keer een set popsongs en een set
reggae gespeeld, ook een keer uitsluitend reggae en tenslotte een Seventies
Show. Ze treden in een aantal verschijningsvormen op, volledig akoestisch,
met rock drummer, ooit ook met blazers maar bij het komende concert hebben ze gekozen voor ‘de Draadloze
Rolero Show’. Ze begeven zich tussen
het publiek, komen dicht op de huid
maar zorgen ervoor dat iedereen zich
op zijn gemak blijft voelen. Kortom,
muzikale interactie waarbij iedereen de
tijd vergeet, meezingt én danst!
Trouwens volgend jaar 2023 bestaan ze
30 jaar! Wordt gevierd!
18 september: Taste of Ruby
Taste of Ruby bestaat sinds januari
2017. Het initiatief van Nels om dit trio
te starten maakte Gaby en René meteen
enthousiast. Na één proefrepetitie bleek

een theatrale touch. Het repertoire
bevat o.a. nummers van Madeleine
Peyroux, Melody Gardot, Lhasa de
Sela en David Bowie.Voorop staan :
liefde voor de muziek, enthousiasme en
kwaliteit. En dat brengen zij graag over
op het publiek. Taste of Ruby brengt
pure live muziek voor een sfeervol
optreden.
Gaby Haerkens zang, René Bogers
gitaar, Nels Busch bas
Aanvang concerten: 15u, entree: €10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website
‘Nieuw Begin’
Zum Querdamm 67a, 47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

het een perfecte match. De drie muzikanten vormen een echte muzikale
drie-eenheid. In een relaxte en ongedwongen sfeer wordt van ieder nummer een muzikaal verhaal gemaakt.
Taste of Ruby speelt aangename
smooth jazz en soft pop. Niet alledaagse covers, opnieuw gearrangeerd, met

Taste of Ruby

Kom muziek maken bij Ons Genoegen!
MILLINGEN. Na een heerlijke vakantie zijn wij ook weer begonnen.
Foto: Natalia Claus
muziek en Americana. Hun individuele
muzikale
achtergronden,
zoals
Bluegrass, Zydeco, Blues, Jazz,
Klezmer, Country, Folk en The Beatles,
komen samen in de unieke
Pick’n’Shovel sound.
Repertoire
Pick’n’Shovel speelt eigen repertoire,
afgewisseld met Roots- en Americana
klassiekers in een nieuwe eigen stijl.
De instrumenten, bretels, petjes en de
verhalen maken de Roots-ervaring
compleet.
Toegang
Tickets kosten 15 euro en zijn te koop
bij de ingang. Wilt u verzekerd zijn van
een ticket, dan kunt u een mail sturen
naar tickets@picknshovel.nl. Publiek is
18 september welkom vanaf 13:30 uur.
Het optreden begint om 14:00 uur en
eindigt rond 15:30 uur.

Wil je graag muziek maken? Ben je een
beginnend of ervaren muzikant? Kom
ontdekken hoe leuk het is om samen
muziek te maken bij Ons Genoegen! Je
krijgt 2 proeflessen gratis van professionele docenten.

Of kom een keer langs bij de repetitie
van het jeugdorkest, slagwerkgroep en
de fanfare om de sfeer te proeven. De
repetitie van het jeugdorkest is op vrijdagavond om 19.30 uur, de fanfare
repeteert op woensdag om 20.00 uur en
de repetitie van de slagwerkgroep op
maandag om 19.30 uur. Je bent van
harte welkom.

De volgende instrumenten zijn
beschikbaar: trompet, bugel, saxofoon,
euphonium, trombone, slagwerk, bas
en waldhoorn.
Voor aanmelden of vragen, mail naar:
muziekmaakjezelf@gmail.com
Fanfarekorps Ons Genoegen
Millingen aan de Rijn

Kom jij ook spelen bij Toneel Beek?
Ook op maandag 19 september is er nog gelegenheid om te
komen kennis maken op de repetitie van Toneel Beek. We
starten om 19.30 uur in het Kulturhus in Beek.
Voor de repetitie op 5 september hebben zich al enkele geïnteresseerden aangemeld. Door het vertrek van onze oudste
spelers hebben we nu nog een groep van 6 spelers, 3 mannen
en 3 vrouwen tussen de 40-70 jaar. Onze ervaring met toneel
is heel wisselend, onze overeenkomst is het plezier in toneelspelen en om in gezamenlijkheid een stuk, bestaand en / of
deels zelf geschreven, vorm te geven. De regie is in handen
van Micha Elout.
Als dit je aanspreekt, meld je dan aan bij
jvanderzande8@upcmail.nl en kom op 19 september kennis
maken. Vanaf 3 oktober willen we weten met wie we op veel
maandagavonden het komende seizoen gaan samenspelen.

We oefenen van 19.30-21.30 uur in de bovenzaal van het
Kulturhus in Beek.

De Rozet
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Personeel Gevraagd

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

Scan mij!

www.dethornschemolen.nl
•
•
•
•
•
•

Dagelijks 10 uur geopend
Lunch & a la carte diner
Menu’s voor groepen
Groot terras
Ontbijt 1e zondag van de maand
High tea

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten
Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

•
•
•
•
•

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

NU BESTELLEN:

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

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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Open Monumentendagen
10 en 11 september
Kekerdom
Dit jaar vieren we in
Kekerdom
de
N a t i o n a l e
Monumentendagen
op zondag 11 september. Landelijk is
gekozen voor het
T h e m a
Duurzaamheid. We
besteden
in
Kekerdom hieraan
bijzondere aandacht
met de in het programma opgenomen lezing door
Herman Wesselink. Herman is architectuurhistoricus en gepromoveerd aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam op
het onderwerp bedreigde kerkgebouwen, momenteel werkzaam bij de
Rijks-dienst voor het Cultureel
Erfgoed.
Zondag
11
september
Feestprogramma
09.00- 10.00 u. H. Mis met medewerking van het Laurentiuskoor
10.00 - 11.00 u. Traktatie op koffie en
gebak voor kerkgangers
11.00 - 12.00 u. Lezing “Waarom is
Monumentenzorg nodig” door Herman
Wesselink
12.00 - 13.00 u. Lunch
13.00 - 14.00 u. Koor50ways
14.30 - 15.00 u. Prijsuitreiking kunstwedstrijd
15.30 - 16.30 u. Optreden van fanfare
UNA
17.15 u. Sluiting terras
19.30 - 20.30 u. Orgelconcert van

Musis Sacra door Thomas Tesche
De hele dag is het feestplein open met
zitjes, kraampjes met allerhande kunst,
hapjes en drankjes. Ook dit jaar verkopen we het “eigen “bier “ dat Yanick
Nielen onder de oude naam van
Kekerdom” Cachiritheim “ in brouwerij de Apotheker gebrouwen heeft.
.Orgelconcert Musis Sacra
Musis Sacra ondersteunt en organiseert
orgelconcerten op de historische orgels
in de Nederlandse Duffelt en Duitse
Düffel. Op Monumentendag zijn de
prachtige klanken te horen van het historische Smitsorgel, dat niet voor niks
naast de kerk een Rijksmonument is.
Iconostase
Een flexibele iconostase (een constructie met iconen) is voor het eerst in
Kekerdom te zien tijdens de
Monumentendag. De dertien iconen
zijn geschonken. Een iconostase of iconenwand wordt in oosters-orthodoxe
kerken gebruikt om de altaar-ruimte af
te schermen.

Militaire Ereveld in Groesbeek
Tijdens Open Monumentendag op 11
september organiseert de Commonwealth War Graves Commission gratis
rondleidingen, demonstraties en interactieve workshops op de militaire erevelden aan de Zevenheuvelenweg in
Groesbeek. Aansluitend bij het
Europese en landelijke thema
“Duurzaam erfgoed” neemt de CWGC
jong en oud mee achter de schermen
van dit unieke culturele, tuinbouwkundige en architecturale erfgoed.
Ga mee op één van de gratis rondleidingen door natuurgids Michel Rouw
en onze Nederlandse tuinbouwverantwoordelijk Alex Kalma, en ontdek hoe
de CWGC kiest voor een duurzaam
onderhoudsbeleid, zonder pesticiden en
extra aandacht voor biodiversiteit. Kom
ook te weten hoe je deze begraafplaats
kun leren lezen en begrijpen. Michel
Rouw, ook wel gekend als presentator
van Het Natuurprogramma op Omroep
Berg-en-Dal Kiekdor, werkt al 20 jaar
voor de Commonwealth War Graves
Commission in Groesbeek en kent de
begraafplaats vanbinnen en vanbuiten!
Liever de handen uit de mouwen steken? Ook dat kan tijdens Open
Monumentendag. Onder begeleiding
van een meester steenkapper van de
CWGC, kap je zelf je initialen uit een
stukje gerecupereerd natuursteen. Zo
ontdek je uit eerste hand wat er komt
kijken bij het in ere houden en restaureren van de militaire grafstenen op het
ereveld.
Daarnaast voorziet de CWGC ook een
workshop ‘Zaadbollen maken’. De
nodige ingrediënten, richtlijnen en
steun worden voorzien zodat jij aan de
slag kunt. Daarna rest enkel nog te
genieten van de bloemetjes en bijtjes in
je tuin en trots te wezen op jouw bijdrage bij de biodiversiteit! Tijdens de
workshop zul je ook kunnen kennismaken met onze vriendelijke tuinmannen,

die je de kneepjes van hun vak en
machines graag zullen tonen.
De militaire erevelden in Groesbeek
De begraafplaats, die de originele naam
‘Groesbeek Canadian War Cemetery &
Memorial’ draagt, is de laatste rustplaats van 2.619 strijdkrachten van het
Gemenebest
(en
voornamelijk
Canadezen) die sneuvelden tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het herdenkingsmonument gelegen te midden de
begraafplaats, herdenkt nog eens 1019
soldaten, individueel herdacht met
naam op de herdenkingspanelen, want
zij hebben geen gekend graf.
Over de Commonwealth War Graves
Commission
De
oorlogsbegraafplaats
werd
gebouwd en wordt onderhouden door
de Commonwealth War Graves
Commission, de non-profit organisatie
met als missie te zorgen voor de
Gemenebest strijdkrachten die sneuvelden voor onze vrijheid en dit tot tot in
de eeuwigheid. Zo zorgt ze ervoor dat
de verhalen van de soldaten hier, en op
meer dan 23.000 locaties in 150 landen
wereldwijd, nooit zullen worden vergeten!
Praktisch
Meer informatie over het aanbod van
Open Monumentendag vind je hier:
www.Cwgc.org/opendays. Klik door
naar de pagina’s van jouw keuze!
Rondleidingen starten elk uur op het
uur tussen 10u en 17u. (laatste rondleiding start om 16u).
Deelnemen aan de workshops kan
doorlopend doorheen de hele dag.
Ons aanbod is ook terug te vinden op
de nationale website van Open
Monumentenland,
die
Open
Monumentendag in Nederland landelijk coördineert,
www.openmonumentendag.nl.

Maria Geboortekerk Nijmegen
Zaterdag 12:00-16:00 | zondag
12:00-16:00 | reserveren niet nodig |
rolstoeltoegankelijk
Ontvangst met koffie en thee.
Doorlopend rondleidingen in de kerk,
fotopresentatie en orgelspel.
Voor de kinderen is er een speurtocht in
de kerk en na afloop er ligt voor hen
een kleine verrassing klaar!
De rondleiding op de gewelven start
beide dagen om 13.00 en 15.00 uur. Na
een flinke klim via de wenteltrap naar
de gewelven wordt u beloond met een

prachtig uitzicht over Nijmegen en
omstreken.
De Maria Geboortekerk, opgetrokken
in neogotische stijl, is ontworpen door
de architecten Johannes en Jules
Kaijser. Het gebouw is een rijksmonument en behoort tot het beschermd
stadsgezicht. Opmerkelijk zijn de
inventarisstukken van de gebroeders
Arens, edelsmeden te Nijmegen.
Voor meer informatie: info@mariageboorte.nl
Berg en Dalseweg 40, Nijmegen
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Kunst- en Cultuurroute ‘Ode aan de Gelderse Poort’
Voor alle plaatsen aan de Kunst- en
Cultuurroute is een flyer met routekaart
beschikbaar van alle ateliers en openbare
locaties op de Zuidoever, die meedoen. Voor
de Westoever en Oostoever aan de andere
zijde van de rivier zijn aparte flyers beschikbaar bij het Kunsten-Knooppunt-Millingen
en in sommige ateliers. Omdat de pontjes
mogelijk nog steeds niet kunnen varen op 10
en 11 september, duurt de reis naar de overkant langer. Het is verstandig om eerst via
de website uit te zoeken welke locaties je
wil bezoeken, want het totaal van de routes
is uitgebreid en inhoudelijk zeer gevarieerd.
Er is een GPS-route aangemaakt voor dit
evenement.

Ga daarvoor naar de website en kijk vooral
onder de vele doorlinkjes met extra informatie: https://www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl/zuidoever-locaties-2022/
Er is een kunstboekje verschenen met per
bladzijde contactgegevens van de deelnemende kunstenaar, een persoonlijke motivatie en aan paar afbeeldingen van het werk.
Dit zijn er inmiddels ruim 80! Op alle locaties is dit prachtig uitgegeven boekje in te
zien en te verkrijgen. Het blijft het hele jaar
een nuttig naslagwerk om gegevens op te
zoeken van specifieke kunstenaars. Altijd
graag eerst een afspraak maken, wanneer U
op bezoek wil gaan .

Activiteiten in Millingen aan de Rijn
‘Ode aan de Gelderse Poort’
Op het Kunstenknooppunt (Zalmstraat
22), de Molenkolk (Hoek Rijndijk en
Waijboerweg) en de Brandweerkazerne
(Heerbaan 65) in Millingen zullen verschillende culturele activiteiten plaatsvinden in het weekend van 10 en 11
september. Muziek, zang, gedichten,
workshops en nog veel meer
Bij het Kunstenknooppunt loopt het
activiteitenprogramma zowel op zaterdag 11 als zondag 12 september van
11.00 - 18.00 uur. Bij de Molenkolk op
zaterdag van 13.30 - 15.30 uur en op
zondag van 13.30 - 14.00 uur.
Bij de brandweerkazerne op zaterdag
van 14-16.30u. en zondag van 1116.15u.
Zie voor het volledige programma:
www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl/z
uidoever-locaties-2022/ want daar was
in deze Rozet geen plek meer voor.
Ode aan de Gelderse Poort Expositie
locatie Brandweerkazerne
Er is dit jaar een bijzondere locatie toegevoegd aan de reeks van kunstenaarsateliers, monumenten en cultuurcentra.
De Brandweerkazerne van Millingen
aan de Rijn opent de deuren voor het
publiek.
De nieuwe brandweerwagen staat klaar
op het buitenterrein om uit te rukken bij
calamiteiten. Binnen is er plaats
gemaakt voor een expositie van drie
kunstenaars: Dominique Ebbeng,
Wilma van der Veen en Nick Cillessen.
-Dominique Ebbeng heeft Fine Art in
Arnhem afgerond en werkt zowel als
psycholoog als beeldend kunstenaar.
Ze tekent en schildert mensen en dieren, vaak in een abstracte omgeving. Ze
brengt je in een wereld waarin beesten
je iets willen vertellen en waarin mensen juist verstild zijn. Haar werken
nemen ruimte in vanwege het grote formaat, maar geven daar rust en ruimte in
tertiaire kleuren voor terug.
-Wilma van der Veen laat met haar
werk zien wat je met woorden en beelden kunt doen.
Ze legt geschiedenissen vast in woord
en beeld met camera , pen en penseel.
De afgelopen jaren heeft zij, schippersdochter, aan verschillende projecten gewerkt rond het thema ‘de rivier’.
O.a. over haar vroege jeugd op de
sleepboot Leo III. Eerder maakte zij
series portretten en interviews,
In 2022 is de fotoserie MOMENTEN,
portretten van ouderen met dementie,
opnieuw te zien in Millingen aan de
Rijn tijdens de kunst- en Cultuurroute.
De serie bestaat uit bijzondere dubbelportretten van en gesprekken met ouderen van de dagbesteding Smeetsland in
Rotterdam.
-Nick Cillessen was al jong gefascineerd door tekenen. Al snel ging hij
over op schilderen. Aanvankelijk met

waterverf later met olieverf. In het
begin waren boeken over
schilders zijn houvast, vooral boeken
over de grote meesters. Door veel kijken en lezen ontwikkelde Nick gestaag
zijn techniek en vaardigheden als een
ware autodidact.
Vroeger waren Nick’s schilderthema’s
veelzijdig. De laatste jaren specialiseert
hij zich steeds meer op het schilderen
van portretten en stillevens, waarbij hij
de stofuitdrukking als een grote uitdaging ervaart.
Op 10 en 11 september tussen 11.00
en 17.00 uur, is iedereen hartelijk
welkom bij de Brandweerkazerne
Millingen, Heerbaan 65, 6566EE
Millingen aan de Rijn
Activiteiten in het KunstenKnooppunt Atelier Rigtering,
Muziekoptredens, beeldende kunst,
voordrachten, demonstaties een vertellende fotograaf en een kinderworkshop
‘op hoogte’.
In het Kunsten-Knooppunt exposeren 7
kunstenaars hun werk.
-Andrea Hofsteede met een installatie
en experimenteel werk in het platte
vlak.
-Aris Engel met grafiek , gemaakt via

gevonden materialen. Demonstaties op
een etspers.
-Donderkop , schildert portretten op
posterpapier en plakt die op in
Nijmegen. Demonstratie.
-Hestia Heijkoop, schildert voornamelijk huisdieren.
-Kees van Eekelen, fotograaf van de
Gelderse Poort in alle seizoenen.
Vertelt bij projecties.
-Marjolijn Rigtering, schildert ‘spiegeling en reflectie’ en momenteel portretten.
-Nicoline Hendriks, cultuur- en landschapschilder. Werkt in heldere kleuren, gelaagd en transparant.
Cursisten van Marjolijn Rigtering
tonen werken gemaakt n.a.v. het jaarthema: Spiegeling en reflectie.
Kinderen kunnen beide dagen schilderen bij de Molenkolk met dit jaarthema als onderwerp. Ook kunnen zij er
keien zoeken en die beschilderen als
press-papier . Op zondag mogen kinderen eerst bij het Kunsten-Knooppunt
ogen schilderen op de stam van een
notenboom. Hoger in de boom worden
de kinderen in een klimgordel gezekerd
o.l.v. Martijn Broekman. Voor tijden
zie programma schema

Expositieschuur Atelier Ann Hoogendoorn
in Ooij gaat weer open
De kleine expositieschuur bij
Atelier Ann Hoogendoorn
gaat het weekend van 10 en
11 september weer open tijdens de kunst, cultuur en
natuurroute
van
het
Kunstcollectief de Gelderse Poort.
Haar doorzon-atelier en kleine expositieschuur zijn zaterdag van 11 tot 17 te
bezoeken en zondag van 11 tot 14.30u.
Tevens viert ze dat het 2e Ana
Kunstboekje "Ana en Art" uit is geko-

men deze zomer. Ana is een
soort Nijntje voor volwassenen met eigen haiku-gedichtjes. Wil je bij de boekenpresentatie zijn; zondagmiddag
11 september van 15.00 tot
16.30u reserveer dan i.v.m. beperkte
ruimte. Tel Ann: 06-40402797, Prins
Hendrikstraat 1, Ooij
https://annhoogendoorn.nl/
https://www.kunstcollectiefgeldersepoort.nl/

Expositie cursisten Kleine Academie Oost in
Persingen
Op zaterdag 10 en zondag 11 september exposeren vijf cursisten van de
Kleine Academie Oost hun werk in het
kerkje van Persingen. Vier keer eerder
stelden zij schilderijen en beelden ten
toon op deze prachtige locatie. In deze
5e editie willen zij graag hun werk van
de afgelopen drie jaar aan een groter

publiek laten zien.
Een mooie aanleiding voor een fietstocht door de Ooijpolder met onderweg
een bezoek aan deze tentoonstelling.
Dat kan op zaterdag 10 september van
13.00 – 17.00 en op zondag 11 september van 11.00 – 17.00. Locatie:
Persingensestraat 7 in Persingen.

The Garden of Art and Design in de tuin van Zicht, Persingen
In het weekend van 10 en
11 september vindt een
nieuw, bijzonder evenement plaats; The Garden
of Art and Design. 18 professionele
kunstenaars
en
designers komen in de tuin van Zicht
in Persingen bij elkaar om hun werk te
exposeren en te verkopen. Twee dagen
lang kunnen bezoekers genieten van
kunst en design met een geweldig
weids uitzicht op de stuwwal van Beek
en Ubbergen. Voor de eerste editie hebben we een deelnemerslijst samengesteld waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn. Het is een divers en
kleurrijk aanbod van professioneel

niveau en hoge kwaliteit.
Chris de Geus, Jeanet
Jaaltink en Edo Nauta
zijn de bedenkers en
organisatoren van de
eerste editie van The
Garden of Art and Design. Ze brengen
kunst & design samen en bundelen de
krachten van professionele kunstenaars
en ontwerpers. Elke deelnemer presenteert zijn of haar werk in een open tent
van 3 x 3 meter op het grasveld. Je kunt
dus lekker rondlopen, alles in je eigen
tempo en volgorde bezichtigen en in
gesprek gaan met de makers en misschien een aankoop doen. Op de veran-

da of het terras kun je tevens lekker
genieten van een drankje en een taartje.
Kijk voor informatie en deelnemers op
www.thegardenofartanddesign.nl
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Vrijheidsmarkt bij het Vrijheidsmuseum

Reünie ‘A Bridge Too Far’
Op donderdag 15 september organiseren het Infocentrum
WO2 Nijmegen en het Vrijheidsmuseum een reünie van de
iconische film ‘A Bridge Too Far’. Op deze avond nodigen
we iedereen die in deze filmklassieker heeft gefigureerd,
betrokken was bij de productie of zich anderzijds betrokken voelt, uit om aanwezig te zijn bij deze bijzondere bijeenkomst. Speciale gast is acteur Peter Faber, die in de film
de rol van Kapitein Arie Dirk “Harry” Bestebreurtje speelde.

Vanwege 78 jaar Operatie
Market Garden organiseert het Vrijheidsmuseum
op zondag 18 september
2022 van 10.00-17.00 uur
een
vernieuwde
Vrijheidsmarkt. Zowel in
het museum als op het buitenterrein is van alles te
doen!
Geniet van verschillende live
muziekoptredens door o.a.
Bill Baker’s Big Band, The
Barclay
Brothers
en
Batavorum Pipes and Drums
Nijmegen. Voor kinderen
zijn er diverse activiteiten
‘Dilemmakamers’
Foto: Chris Booms en Paul van Galen
zoals cartoontekenen en
Vrijheidsrokken knutselen, of luister naar de ver- WO2, die verzorgd worden door Grateful
halen van opa’s en oma’s over WO2 (11.00-12.00 Generation Tours.
uur, reserveren voor opa’s en oma’s vertellen is
noodzakelijk). Natuurlijk is er opnieuw een kin- Het Vrijheidsmuseum organiseert deze dag ook
dervrijmarkt op het buitenterrein. Verder kunt u diverse highlight tours van 45 minuten door de
een kijkje nemen bij de radioshow met zend- en vaste expositie, langs geschiedenis en actualiteit.
ontvangstapparatuur uit WO2 of bij diverse oldti- Van 11.00-11.45, 13.00-13.45 en 14.00-14.45 uur
mers (Citroëns) uit de oorlogsjaren. Of ga mee zijn er speciale kinderrondleidingen (8-12 jaar).
met de spannende fieldtrips in een Willy’s MB uit De andere highlight tours zijn van 12.00-12.45
uur en van 13.30-14.15 uur. Reserveren voor
deze ‘highlight tours’ is noodzakelijk.
Tijdens het festival is ook de doortocht van
de Euregio Vrijheidswandeling.

De avond begint met een cultuurhistorische en filmische
analyse van dit stukje Nijmeegs en Arnhems trots, onder
leiding van Constant Hoogenbosch, historicus, filmdocent
en eigenaar van het filmpers- en communicatiebureau
Movie Machine. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de
audiovisuele beeldpresentatie getoond die in september
2020 al in het Infocentrum WO2 Nijmegen te bezichtigen
was. Deze presentatie bestaat uit ‘behind-the-scenes’foto’s die zijn genomen door de toenmalige productieassistente Reineke Kramer en figuranten Cees Lange en Ton van
Roozendaal. Reineke Kramer en Cees Lange komen deze
avond ook aan het woord.

Het programma start om 19.00
uur (inloop 18.30 uur) en is uiterlijk om 21.45 uur afgelopen
(inclusief een pauze). Hierna is er
nog ruimte voor een borrel in het
Lindenberg Café. Prijs: € 12,50
p.p. (exclusief consumpties) en
kan uitsluitend per pinbetaling
worden voldaan bij aankomst in
het Infocentrum WO2 Nijmegen.
De Museumkaart is niet geldig.

Entree: € 7,50 p.p. voor volwassenen en €
3,00 p.p. voor kinderen (7 t/m 17 jaar).
Kinderen t/m 6 jaar gratis. De Museumkaart
is geldig. Overige kortingen/acties zijn op
deze dag niet geldig, korting op korting is
niet mogelijk.

Reserveren is noodzakelijk:
welkom@infocentrumwo2.nl,
onder vermelding van ‘Reünie A
Bridge Too Far’. Deadline voor
aanmelding is uiterlijk 8 september 2022.
De reünie wordt mede mogelijk
gemaakt in het kader van
‘Gelderland in Vrijheid’.

Kijk voor meer informatie, reserveren, tijden
en prijzen op onze website:
www.vrijheidsmuseum.nl.
De Vrijheidsmarkt wordt mede mogelijk
gemaakt in het kader van ‘Gelderland in
Vrijheid’.
Grateful Generation Tours

Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Tel. +31 (0)24-3974404;
welkom@vrijheidsmuseum.nl;
www.vrijheidsmuseum.nl

Foto: Jesse Faber

A Bridge Too Far’ Foto: Ton van Roozendaal

Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen.
Tel. +31 (0)24-2200102;
welkom@infocentrumwo2.nl;
www.infocentrumwo2.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Vraag het mantelzorgcompliment
aan!
De gemeente Berg en Dal telt
veel mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor
een ziek familielid, iemand met
dementie, een zieke vriend of een
kind met een beperking. Dat
doen ze onbetaald, soms dagelijks. Met het mantelzorgcompliment steekt de gemeente hen
graag een hart onder de riem.
Wethouder Irma van de Scheur:
“Mantelzorgers worden steeds
belangrijker. Zij verdienen dit
compliment, dus vraag het aan!”
Het mantelzorgcompliment bestaat
uit een cadeaubon van 50 euro.
Iemand die verzorgd wordt kan het
compliment aanvragen voor zijn /
haar mantelzorger. Dit kan digitaal
via het formulier op de website
www.mantelzorgbergendal.nl.
Aanvragen kan alleen van 10 oktober tot en met 10 november 2022.
Het compliment wordt in de eerste
helft van december uitgereikt.
Voor wie is het mantelzorgcompliment?
Degene die verzorgd wordt kan het
compliment aanvragen voor zijn /
haar mantelzorger als die mantelzorger:
▪ in de gemeente Berg en Dal
woont;
▪ de zorg onbetaald doet;
▪ meer dan 8 uur per week helpt
over een periode van meer dan 3
maanden;
▪ de hulp verleent als naaste (dus
niet als professional).

■ Groene Doedag Breedeweg
Op 30 september gaan we de
westkant van Breedeweg samen
met inwoners groener en mooier
maken. We helpen de inwoners
van deze buurt gratis een tuintje
van 1m2 aan te leggen in hun
voortuin. Hiermee pakken we
meteen wateroverlast en verdroging in de wijk aan.
We zijn die dag van 12.00 tot 17.00
uur met kraampjes aanwezig in de
buurt.

Een aanvrager kan maximaal 1
compliment aanvragen. Een mantelzorger kan maximaal 1 compliment krijgen. Ook kunnen er niet
meerdere complimenten op 1 adres
zijn.
Vrijwilligers kunnen helpen bij
het aanvragen
Het compliment kan alleen digitaal
worden aangevraagd. Aanvragen
kan niet telefonisch, per post of per
mail. Kan degene die verzorgd
wordt het compliment niet zelf digitaal aanvragen? Dan kan iemand
anders dat voor hem/haar doen.
Vragen telefonisch stellen
Inwoners kunnen tussen 10 oktober
en 10 november hun vragen telefonisch stellen via telefoonnummer
085 - 040 60 66 (van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00
uur). Inwoners kunnen hun naam
en telefoonnummer doorgeven en
worden dan teruggebeld.

Hoe werkt de Groene Doedag?
Inwoners halen zelf stenen, grind
en zand uit hun voortuin. Er staan
containers in de buurt waar ze dit
afval in kunnen gooien. Vervolgens
krijgen ze er gratis plantjes en
zwarte aarde van ons voor terug.
Aanmelden voor de Groene
Doedag?
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden voor de Groene
Doedag:
▪ Woont u in een huurwoning?
Meld u aan via meldpuntwijkbeheer@oosterpoortwoon.nl.
Vermeld uw adres en of u in een
appartement woont. Telefonisch
aanmelden kan via (024) 399 55
55.
▪ Woont u in een koopwoning?
Meld u aan via
aanmeldingen@bergendal.nl.
Vermeld uw adres en of u in een
appartement woont. Telefonisch
aanmelden kan via 14024.
Geef bij de aanmelding ook aan dat
het om de Groene Doedag gaat.
Meer informatie op
www.bergendal.nl/groene-doedag.

Sociaal Team Berg en Dal

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

De Groene Doedag is voor inwoners
die
tussen
de
Sint
Antoniusweg,
Knapheideweg,
Bredeweg en ’t Hemeltje in

Breedeweg wonen.
Woont u in een appartement?
Dan kunt u gewoon meedoen met
de Groene Doedag. U krijgt van
ons plantjes voor uw balkon.
Breedeweg maakt ruimte voor
water
De Groene Doedag is onderdeel
van ‘Breedeweg maakt ruimte voor
water’. Met dit project pakken de
gemeente Berg en Dal en

Waterschap Rivierenland wateroverlast
en
verdroging
in
Breedeweg aan. Meer informatie
op www.bergendal.nl/wateroverlastbreedeweg.
De Groene Doedag is een samenwerking van Oosterpoort, Forte
Welzijn, De Variabele, gemeente
Berg
en
Dal,
KlokGroep,
Waterschap Rivierenland, De
Bastei - Operatie Steenbreek
Breedeweg.

■ Ondertekening Lokaal Preventieakkoord
Voorkomen is gezonder dan genezen
Dinsdag 30 augustus hebben de
gemeente en lokale organisaties
het Lokaal Preventieakkoord
ondertekend. Ze beloven zich
actief in te zetten om de gezondheid van inwoners uit Berg en
Dal te verbeteren. Prioriteiten
zijn een rookvrije omgeving,
meer bewegen, gezond eten en
bewustwording van risico’s van
alcohol- en drugsgebruik.
Wethouder Irma van de Scheur:
“De gezondheid van onze inwoners
vinden we erg belangrijk. Met een
heel divers en laagdrempelig aanbod van activiteiten, trainingen en
begeleiding stimuleren we onze
inwoners gezonde keuzes te
maken”.
Meedoen
met
het
Lokaal
Preventieakkoord?
Organisaties die samen willen werken aan de gezondheid van inwo-

ners kunnen zich via de website
aanmelden. Daar vindt u ook het
Lokaal Preventieakkoord. Zie
www.bergendal.nl/preventieakkoord.
Vanuit het Lokaal Preventieakkoord
ondersteunt de gemeente initiatie-

ven die de gezondheid verbeteren.
Organisaties die het akkoord
ondertekenen kunnen budget aanvragen voor nieuwe en lopende initiatieven. Voor 2023 is er een uitvoeringsbudget van € 20.000,beschikbaar.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Brederostraat 1, vervangen bestaande dakkapel en plaatsen nieuwe
dakkapel achterzijde (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 79, kappen boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 225A, aanleggen in-uitrit (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Kadastraal perceel GBK00- K-933 - nabij Zevenheuvelenweg 65,
kappen boom i.v.m. reconstructie rioolgemaal (verleend)
▪ Oranjelaan 21, aanbouw op de eerste en tweede verdieping waarbij
de huidige aanbouw wordt opgetopt (verleend)
▪ Prinses Beatrixlaan 25, plaatsen aanbouw en bouwen schuur
(aanvraag)
▪ Stollenbergweg 126, doorbreken draagmuur (verleend)
Groesbeek
▪ Bredeweg 63 d, plaatsen van zonnepanelen (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 27, plaatsen van twee een nieuwe inritten
(verleend)
▪ Ericastraat 11, bouwen badkamer op de uitbouw van het huis
(verleend)
▪ Houtlaan 2, onderkeldering woonhuis (aanvraag)
▪ Kadastraal perceel GBK00-Q-19 Bruuk 69, plaatsen poerkooldosering t.b.v. medicijnrestverwijdering (aanvraag)
▪ Kadastraal perceel GKB00-K-715 nabij Watertorenweg vervangen
telecommast (aanvraag)
▪ Kadastraal perceel GBK00-R-621 nabij Klein Amerika 7, bouw
woning (verleend)
▪ Ketelstraat 36, herinrichten kippenschuur (aanvraag)
▪ Kruksebaan 18, realiseren van overkapping (niet vergunningplichtig)
▪ Mariëndaalseweg 38, wijzigen in-uitrit i.v.m. realiseren parkeerplaats
zij tuin (aanvraag)
▪ Siep 18, plaatsen zonnepanelen (buiten behandeling stellen)
▪ Stekkenberg 77, verbouwen/uitbreiden woning en bouw bijgebouw
(verleend)
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■ Vervangen gas- en waterleidingen in deel van Beek
Vitens en Liander vervangen
vanaf september 2022 in verschillende straten in Beek de
gas- en waterleidingen. De leidingen in deze straten zijn verouderd. Daarom worden ze vernieuwd. Zo kunnen de bewoners
ook in de toekomst veilig water
en gas blijven gebruiken.
Het gaat om de volgende straten:
Sprongstraat,
Reigerstraat,
Fazantstraat,
Koekoekstraat,
Patrijsstraat,
Kievietstraat,
Sperwerstraat,
Gruttostraat,
Bongerdstraat,
Kwartelstraat,
Marterstraat.

Wat merken bewoners van de
werkzaamheden?
Voor het werk aan de gas- en
waterleidingen moet de aannemer
in de stoep of berm graven.
Hierdoor zijn deze tijdelijk minder
bereikbaar. Dit geldt ook voor de
opritten naar de woningen. Doordat
de stoep open ligt, kunnen bewoners tijdelijk hun auto niet op de
oprit parkeren.
De aannemer plaatst loopbruggen
over de opengebroken stoepen. De
woningen en bedrijven blijven dus
wel bereikbaar. Het kan dat bewoners door de werkzaamheden tijdelijk geen gas en/of water hebben.

Ook hierover informeert de aannemer de bewoners op tijd.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de aannemer Van Vulpen,
via e-mail naar
Omgeving-T3@vanvulpen.eu of bel
naar 06-14458494.
Wilt u op hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de werkzaamheden? Download dan de
“Omniom”-app via de App Store of
Google Play Store of via onderstaande QR codes en selecteer de
pagina ‘Berg en Dal’.

Start werkzaamheden
Waarschijnlijk starten de werkzaamheden vanaf 5 september. De
aannemer begint in de Sprongstraat. Hier duurt het werk ongeveer 3 weken. Daarna gaat hij verder met de andere straten.
Twee weken voordat de werkzaamheden in een straat beginnen krijgen de bewoners een brief van de
aannemer. Hierin staat wanneer en
waar er wordt gewerkt, zodat bewoners hier rekening mee kunnen
houden.

Heilig Landstichting
▪ Koning Davidlaan 18, kappen 3 bomen (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 44, verduurzaming en onderhoud woning (aanvraag)
▪ Weverstraat 27, verbreden inrit (buiten behandeling stellen)
Leuth
▪ Kadastraal perceel LEU00 -E-277 - nabij Plezenburgsestraat 19,
aanleggen van een paddenpoel (verleend)
▪ Kerkplein 2, vervangen bestaande T-Mobile antennes (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg Eijckelhofstraat 12, kappen 2 bomen (buiten behandeling
stellen)
▪ Heerbaan 179, 179A, 181 en 183, herstellen voegwerk (aanvraag)
▪ Molenveld 6 a, bouwen zoutloods (verleend)
Ooij
▪ Ooijse Bandijk 58, uitbreiden woning en vervangen dakkapel
voorzijde (verlengingsbesluit)

■ Opknappen Waterstraat Beek

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

Vanaf maandag 29 augustus
2022 gaan we de Waterstraat in
Beek opknappen. We maken de
straat veiliger.

Weg afgesloten
Tijdens de werkzaamheden sluiten
we de Waterstraat af. We leiden het
verkeer om via de Baron van Voorst

tot
Voorststraat
en
de
Bongerdstraat. Het eenrichtingsverkeer op de Schellingshof wordt
tijdelijk omgedraaid.

Wat gaan we doen?
We vervangen, verbreden en verhogen het voetpad tussen de Oude
Gracht en de Akenshof. Ook verlagen we de rijbaan en leggen we
stoepbanden aan. Hierdoor krijgt
de straat een andere indeling. Er
komt meer ruimte voor voetgangers, rolstoelen en rollators.
Daarnaast brengen we geleidetegels aan. Dit zijn tegels met een
afwijkende structuur. Door de
tegels kunnen blinden en slechtzienden makkelijker en veiliger de
weg vinden. Op de kruising Oude
Gracht komt een zebrapad.
Het werk duurt 3 tot 4 weken.
Kuijpers
Grondwerken
&
Bestratingen uit Leuth voert het uit.

Foto: Henk Baron
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■ Het begint met taal

■ Kom in actie tegen laaggeletterdheid

Taalmaatjes in onze gemeente
Taalmaatjes helpen nieuwkomers om sneller en beter
Nederlands te leren. Kees van
Esch is zo’n taalmaatje. Hij
komt elke week samen met
Poornima Medhavi Vimalan,
Derya Aksit, Musa Aksit en
Govher Yazmuhammedova om
Nederlands te praten. Wij
bezochten ze tijdens hun wekelijkse samenzijn in Kulturhus
Beek.
Gezellig en vertrouwd
Wat vooral opvalt bij hun wekelijkse
samenzijn is dat het zo gezellig en
ongedwongen is. Poornima, Derya,
Govher en Musa praten over gewone dagelijkse dingen. En door de
vertrouwde sfeer voelen ze zich
veilig. Ze durven fouten te maken,
te vragen om langzamer te praten,
te zoeken naar woorden en aan te
geven als ze iets niet begrijpen. In
het dagelijkse leven is dit natuurlijk
veel lastiger. Daar is alles veel
gehaaster en moeten ze sneller
reageren als er iets gevraagd of
verteld wordt.
Het begint met taal
Kees van Esch is gepensioneerd
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docent Spaans en opleider van
leraren in moderne vreemde talen
aan de Radbouduniversiteit. Sinds
april is hij taalmaatje. Kees vertelt
dat het uiteindelijk doel is dat
nieuwkomers wegwijs worden in
onze samenleving. Dat begint met
het begrijpen van de taal.
“Normaal gesproken ontmoet een
taalmaatje een of twee nieuwkomers. Een nieuwkomer kan dan
veel vertellen en oefenen. Wij zijn
een groep van vijf: een taalmaatje
en vier nieuwkomers. Het nadeel is
dat we meer moeten luisteren en
minder kunnen praten. Maar het
voordeel is dat we veel van elkaar
leren en elkaar kunnen helpen. We
zitten met veel verschillende culturen bij elkaar. Dat is ook heel leerzaam. Ik leer ook veel van hen en
van hun cultuur.’’
Interactie het belangrijkste
Alle vijf geven ze aan dat nieuwkomers veel met Nederlanders en de
Nederlandse taal in aanraking moeten komen. Daar leer je het meeste
van. Gelukkig kan dit op veel
manieren. Zo doen Poornima,
Derya, Govher en Musa allemaal

vrijwilligerswerk. Daarnaast krijgen
ze nog Nederlandse les bij de
inburgering. Ook kijken ze naar
Klokhuis en het jeugdjournaal! Bij
deze televisieprogramma’s wordt
alles duidelijk en rustig uitgelegd.
Iedereen kan taalmaatje worden
Vroeger gaf Kees Spaanse les op
de universiteit. Kees: “Het is voor
Nederlandse leerlingen veel makkelijker om een vreemde taal als
Spaans te leren dan voor nieuwkomers om Nederlands te leren. Dat
komt omdat veel nieuwkomers ook
te maken hebben met cultuurverschillen. Ze moeten leren omgaan
met de Nederlandse cultuur.
Daarnaast hebben Nederlandse
leerlingen een betere kennis van de
structuur van Europese talen. Dit
ontbreek bij veel nieuwkomers. Ze
hebben vaak zelfs een heel ander
schrift in hun moedertaal. Dat
maakt het leren van Nederlands erg
lastig. En vergeet niet dat alle
nieuwkomers uit onveilige situaties
komen. Ze zijn niet voor niets
gevlucht. Heb je hier begrip voor en
ben je gemotiveerd? Dan kun je
taalmaatje worden.’’

8 t/m 14 september Week van Lezen en
Schrijven
Van 8 t/m 14 september is het de
Week van Lezen & Schijven. In
Nederland hebben 2,5 miljoen
mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben
zij ook moeite met omgaan met
bijvoorbeeld een computer of
mobiele telefoon. In de gemeente
Berg en Dal is dat ongeveer 6%
van de volwassenen. 1 op de 4
jongeren van 15 jaar heeft een
taalachterstand. Lees hieronder
wat u kunt doen.
Voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven is het een
grote uitdaging om rekeningen te
begrijpen, toeslagen aan te vragen
en de administratie bij te houden.
Maar het is ook lastig informatie
over gezondheid, ziekte en zorg te
begrijpen, hun kinderen voor te
lezen, een sollicitatiebrief te schrijven of veiligheidsinstructies te
lezen.
Wat kunt u doen?
Vermoedt u dat iemand moeite
heeft met lezen, schrijven of rekenen? Benoem dit dan voorzichtig
en biedt hulp aan. Bijvoorbeeld: “Ik
vond het ook lastig om dit in te vullen. Is er iets waarbij ik u kan helpen?” Of: “Vindt u het lastig om
brieven van de gemeente te begrijpen?” Verwacht niet dat diegene
daar meteen voor openstaat.
U kunt mensen ook wijzen op de
cursussen rond taalvaardigheid en
digitale vaardigheden die er in onze
gemeente zijn voor volwassenen.

Deze cursussen zijn vaak gratis of
voor een klein bedrag te volgen:
Lezen & Schrijven
▪ In de bibliotheek in Groesbeek,
Millingen aan de Rijn en Leuth zijn
elke week Taalcafés. Daar kunt u
oefenen met het spreken van de
Nederlandse taal. Meer informatie
staat op de website van de bibliotheek: https://www.obgz.nl/activiteiten/taalvaardig.
▪ In de bibliotheek in Groesbeek is
een Leesgroep. Daar kunt u
samen beter leren lezen. Meer
informatie staat op de website van
de
bibliotheek:
https://www.
obgz.nl/activiteiten/taalvaardig.
▪ Bij het ROC kunnen inwoners
terecht voor cursussen Nederlands op verschillende niveaus.
Voor inwoners die nieuw zijn in
Nederland, voor wie Nederlands
nog een vreemde taal is en die
hun taalniveau verbeteren. Er zijn
cursussen op verschillende plekken in Nijmegen en Groesbeek.
Aanmelden kan via de website
van het ROC:
www.roc-nijmegen.nl of door te
bellen naar 024 – 890 45 00.
Gebruik van internet en computer
Bij de bibliotheek zijn ook meerdere
cursussen om te leren omgaan met
computer en internet. Alle informatie vindt u op de website van de
bibliotheek:
https://www.obgz.nl/activiteiten/digi
taal-vaardig.html.

V.l.n.r.: Poornima Medhavi Vimalan, Kees van Esch, Musa Aksit, Derya Aksit. Govher Yazmuhammedova staat
niet op de foto.

■ Wordt u ook taalmaatje?
Taalmaatjes helpen nieuwe Nederlanders bij het
leren van de Nederlandse taal. Wilt u ook een taalmaatje worden? U kunt bellen, appen of mailen
naar Elisabeth Loman, 06-18706142,
e.loman@bergendal.nl.
Wat doet een taalmaatje?
Een taalmaatje spreekt 1 keer per week met de inwoner af om samen de Nederlandse taal te leren. Dit kunnen bijeenkomsten zijn tussen 1 uur en 2,5 uur. Dit
spreekt u samen met de inwoner af. U bent taalmaatje
voor 1 jaar voor de betreffende inwoner. Vindt u het
leuk en wilt u doorgaan? Dan wordt u na 1 jaar gekoppeld aan een nieuwe inwoner.
Wat doet de gemeente voor een taalmaatje?
De gemeente koppelt de inwoner die de taal wil leren
aan een taalmaatje. De gemeente is altijd bij de eerste
kennismaking. We zorgen ook voor leermateriaal zodat
u de inwoner goed kunt begeleiden bij het leren van de

Nederlandse taal. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met de taalmaatjes om u nog beter te kunnen
begeleiden. Heeft u vragen? Dan staan wij altijd voor u
klaar.

■ Buurtsoepie Millingen van start
Buurtsoepie in Millingen gaat
van start! Vanaf donderdag 1
september kan iedereen, jong en
oud, genieten van een heerlijke
kop vers gemaakte soep en goed
gezelschap.
Buurtsoepie is iedere donderdag
vanaf 12.00 uur in Kulturhus ‘Den
Ienloop’ aan de Heerbaan 115 in
Millingen aan de Rijn. De soep
wordt om 12.30 uur geserveerd.
Een kop vers gemaakte soep en

iets erbij kost 2 euro (contant).
Aanmelden is niet nodig.
Buurtsoepie Millingen wordt georganiseerd door vrijwilligers uit
Millingen. Heeft u vragen of wilt u
zelf een buurtsoepie opstarten in
uw buurt? Neem dan contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker
bij Forte Welzijn via
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of
06-82 61 26 12.
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■ Nieuwe manier onkruidbestrijding

■ Fietsroute Via Romana viert 30e verjaardag

Sinds enkele weken rijdt Dar met een tractor met grote tank door
onze gemeente. De tank is gevuld met bijna kokend water. Dit is een
duurzame manier om onkruid te bestrijden bij verharding, zoals bij
stoeptegels.

De Via Romana is een langeafstandsfietsroute
tussen
Nijmegen en Xanten. In 2022
bestaat deze grensoverschrijdende fietsroute 30 jaar. Dat
moet gevierd worden! En dat
doen we van 3 tot en met 18 september met allerlei Romeinse
activiteiten voor jong en oud.

Het hete water wordt op het onkruid gespoten. Hierdoor gaan de planten
uiteindelijk dood. Het verwarmen van het water gebeurt CO2-neutraal. We
gebruiken namelijk restwarmte voor het verwarmen van het water. Daarna
slaan we het water op in een afgesloten tank.
Verschillende manieren bestrijding onkruid
Dar gebruikt nog andere manieren voor onkruidbestrijding. Zo borstelt Dar
het onkruid ook weg met een borstelmachine. Dit is ook een goede manier.
Maar het borstelen heeft enkele nadelen. Door borstelen beschadigt de
verharding waardoor deze minder lang meegaat. Een ander nadeel is dat
de borstels slijten en de slijtagedeeltjes in de bermen en het riool terecht
komen.
Het onkruidvrij houden van verharding blijft een hele uitdaging. Dat komt
doordat bij bestrijding het deel van de planten boven de grond wordt weggehaald of gedood. Als de wortels het overleven komt de plant opnieuw uit.

Wat is er te doen?
Vier bijvoorbeeld de Romeinse
Zomer in Museumpark Orientalis.
Of wat dacht u van een rondleiding
langs het Romeinse Aquaduct in
Berg en Dal? Heel bijzonder want u
komt met de gids op plekken waar
u zonder gids niet mag komen.
Voor een interessante rondleiding
op de eerste dakpannenfabriek in
Nederland moet u op de Holdeurn
in Berg en Dal zijn. Daar schetst

Uitzichtpunt aquaduct Berg en Dal
filosoof en (amateur)historicus
Robert Keurntjes een beeld van de
fabriek. De dakpannenfabriek is
vanaf 70 na Christus bijna 2 eeuwen in bedrijf geweest.

Al enthousiast geworden? Kijk voor
het volledige overzicht op de
website
http://www.bergendal.nl/via-romana-viert-30e-verjaardag.

■ Inloopbijeenkomst herinrichting Ooijse Graaf
Ark
natuurontwikkeling
en
gebiedsontwikkelaar K3 gaan het
gebied Ooijse Graaf herinrichten.
Hiervoor hebben ze een plan
gemaakt. Op donderdag 15 september bespreken ze dit plan tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 20.00 uur.

■ Extra energietoeslag voor lage
inkomens
De overheid helpt inwoners met
een laag inkomen met de energietoeslag. De energietoeslag
was € 800 maar is verhoogd naar
€ 1.300.
Extra energietoeslag € 500
Heeft u al € 800 energietoeslag
gekregen? Dan krijgt u in september automatisch nog € 500 extra
energietoeslag. Heeft u de energietoeslag aangevraagd en nog niet
gekregen? Als u voldoet aan alle
voorwaarden
krijgt
u
gelijk
€ 1.300 energietoeslag.
Hoe vraagt u de energietoeslag
aan?
U kunt de energietoeslag aanvragen via onze website. Ga naar
www.bergendal.nl/energietoeslag.
Daar leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om de
energietoeslag te krijgen.
Andere inkomensgrenzen
De inkomensgrenzen zijn per 1 juli

2022 gewijzigd. Was uw inkomen
voor 1 juli 2022 net te hoog voor de
energietoeslag? Kijk dan nog eens
goed of u vanaf 1 juli 2022 misschien wel voldoet aan alle voorwaarden.
Heeft u vragen over de energietoeslag?
Heeft u vragen over de energietoeslag? Bel dan 14024 op maandag
tot en met donderdag tussen 8.30
en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30
tot 13.00 uur.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het werken
met de computer? Of bij het digitaal
reageren of aanvragen? De
Formulierenbrigade kan u helpen.
Bel 06 - 23 84 29 64 om een
afspraak te maken met een medewerker van de Formulierenbrigade.
U kunt ook een afspraak maken op:
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur.

De Ooijse Graaf wordt steeds droger. Planten en dieren hebben hier
last van. ARK en K3 willen in het
gebied moerasnatuur ontwikkelen
en meer water vasthouden. Ook
willen ze wandelroutes aanleggen.
De Ooijse Graaf moet een gebied
worden dat klaar is voor het veranderende klimaat. In het gebied
moeten natuur, wandelen en landbouw hand in hand gaan.

Eindschenhof
aan
de
Erlecomseweg 80 in Erlecom.
Deelnemers kunnen tussen 16.00
en 20.00 uur binnenlopen.

zoeken gedaan. Op basis van de
reacties en de onderzoeken is het
plan voor de Ooijse Graaf nu verder
uitgewerkt.

Ideeën en onderzoeken
Vorig jaar hebben K3 en ARK tijdens excursies door het gebied hun
plannen voor de Ooijse Graaf toegelicht. Tijdens en na deze excursies ontvingen K3 en ARK reacties
op hun plannen. Ook zijn er het
afgelopen jaar verschillende onder-

Heeft u vragen?
Heeft u nu al vragen? Neem dan
contact op met Anke Dielissen van
Stichting
Ark
via
anke.dielissen@ark.eu
of
06
20449781. Of met Koen Akkerman
van K3 via k.akkerman@k3.nl of
024 348 88 00.

Aanmelden inloopbijeenkomst
Wilt u de inloopbijeenkomst over de
Ooijse Graaf bijwonen? Dan kunt u
zich uiterlijk maandag 12 september aanmelden bij Yvonne Kieft via
e-mail y.kieft@k3.nl.
De bijeenkomst is op donderdag 15
september
op
boerderij

Meld u aan
voor onze
digitale
nieuwsbrief
Ga naar www.bergendal.nl/nieuwsbrieven
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■ Militaire oefening Museumpark
Orientalis
Van 14 tot en met 16 september is er een militaire oefening op het
Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Militairen geven dan
training aan personeel van het Internationaal Gerechtshof.
Oefenmunitie
Bij de training gebruiken de militairen oefenmunitie. Dit kunt u horen aan
schoten of mitrailleurvuur. Om geluidsoverlast te beperken wordt alleen op
15 september tussen 13.00 en 20.30 uur oefenmunitie gebruikt.

6 september 2022

■ Nationale Sportweek in Berg en Dal, doet u ook mee?
Tijdens de NOC*NSF Nationale
Sportweek van 16 tot en met 25
september
laten
we
heel
Nederland zien dat iedereen kan
genieten van sport en beweging.
Want sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder
individu. Kortom: ‘Sport doet iets
met je’. Dat is dan ook het thema
van de NOC*NSF Nationale
Sportweek!
In heel Nederland organiseren
gemeenten, sportbedrijven en
sportclubs activiteiten om u op een
laagdrempelige wijze kennis te
laten maken met sport en bewegen,
zo ook in de gemeente Berg en Dal.
Tijdens deze week staan activiteiten voor verschillende leeftijden en
doelgroepen op het programma.
Hiernaast staat een QR-code waarmee u op de website van
Sportstimulering Berg en Dal
terecht komt. Op deze website vindt
u een overzicht van de activiteiten
die georganiseerd worden tijdens
deze week. Dit overzicht vullen we

tot aan de Nationale Sportweek
steeds aan met nieuwe activiteiten.
Laten we er gezamenlijk een sportieve en gezellige week van maken!
Doet u ook mee?
Kijk voor meer informatie op de
website: https://www.sportstimuleringbergendal.nl/nsw/programmanationale-sportweek-16-t-m-25september-2022/. Of scan de QRcode hiernaast.

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

Rabo Clubsupport
Jarenlang biedt de Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen, om ze sterker te maken, voor nu en
in de toekomst. Tot 27 september kunnen leden vanaf 12 jaar en ouder van de Rabobank stemmen op de deelnemende clubs. Stemmen gaat vanaf dit jaar via de Rabo Bankieren App of de Rabobank website! De berichtgeving hierover zal veelal via e-mail verzonden worden. Check daarom je persoonlijke gegevens via de Rabo App. U kunt ieder
3 stemmen vergeven. Door in te loggen in de Rabo-app of de site van de Rabo en via “Zelf regelen” en vervolgens
“Mijn lidmaatschap” klikt u op Rabo Club Support.
De volgende verenigingen vragen om uw steun:
• Fanfarekorps Ons Genoegen en werkcomité Ons Genoegen.
Een prachtige manier om de clubkas een beetje te vullen. Met
deze steun kunnen wij weer bijzondere concerten organiseren
en onze vereniging onderhouden.
• Bij Stichting Beurs voor een Kind staan kinderen centraal.
Iets moois kunnen betekenen voor kinderen waarbij alles niet
vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door ziekte of door een moeilijke thuissituatie. Wij geven ze graag extra aandacht en laten ze
even genieten door ze een Twinkeling te geven. Een knuffel, een
verwendagje, een bijzonder moment of een sinterklaascadeautje. We zijn er ook voor de verenigingen, we ondersteunen ze
graag bij hun initiatieven voor de jeugd. Daarnaast gaat onze
aandacht ook naar de kinderen van de voedselbank. Aandacht
vanuit het hart gegeven met als doel kinderen te laten stralen,
hun ogen te laten twinkelen. Onze beurzen (de inkomstenbron)
lagen de afgelopen jaren stil door Corona. Wij gaan graag door
met het geven van de Twinkelingen en dus is alle steun welkom!
Stemt u ook op ons? Dan toveren we samen met u de lach op het
gezicht van kinderen.
• Stem voor voldoende openbare AED’s. Een hartstilstand? Het
kan ons allemaal overkomen. Belangrijk is dan dat er snel hulp
wordt verleend. Reanimatie en gebruik van een AED, voordat de
ambulance arriveert, verbeteren de overlevingskansen aanzienlijk! Daarom probeert AED Beheer Ubbergen het huidige netwerk van openbare AED’s, binnen de voormalige gemeente
Ubbergen, in stand te houden. Maar liever nog: uit te breiden.
Dat lukt alleen als wij voldoende financiële middelen hebben.
Vindt u het ook belangrijk dat iedereen in uw buurt snelle hulp
krijgt bij een hartstilstand? Uw stem voor AED Beheer
Ubbergen stellen wij zeer op prijs!
• Stem op Fanfare St. Cecilia! Stemt u dan vanaf 5 september
alstublieft op Fanfare St. Cecilia! De opbrengst van de actie willen wij graag investeren in onze jeugdopleiding, waarbij plezier
in muziek maken en saamhorigheid voorop staan. De jeugd
heeft de toekomst! Daarnaast staat ook uitbreiding van ons podium op de wensenlijst. Met elke stem bouwen we samen aan de
toekomst van onze mooie vereniging, dus roep vooral ook uw
familie, vrienden, collega’s en kennissen op en stem op Fanfare
St. Cecilia! Hartelijk dank!
• De Deurdouwers voelen zich betrokken met alle
Millingenaren. Niet alleen tijdens carnaval maar ook door het
jaar heen willen wij ons steentje bijdrage om het dorp leefbaar
te houden. Denk aan de carnaval, koningsdag, de rommelmarkt
maar ook tijdens dodenherdenking laten we onze betrokkenheid
zien. De Deurdouwers hebben extra aandacht voor de ouderen
en zieken in Millingen aan de Rijn. Voldoende reden om u te
vragen op onze vereniging te stemmen en deze activiteiten te
levend te houden. Denkt u aan ons, wij zijn te vinden onder
Carnavals vereniging de Deurdouwers. Alvast hartelijk bedankt.
• Koor Ap/Art uit Millingen aan de Rijn, is een popkoor bestaande uit 46 zingende leden en een liveband onder aanstekelijke leiding van dirigent Paul Gregoor. Ook heel belangrijk zijn de 38
vrienden-van-het-koor, waarvan velen ons ondersteunen bij al
onze activiteiten want al bijna 50 jaar (2025) verzorgen wij
optredens in de regio en daarbuiten. Zingen en muziek maakt
mensen blij! Iedereen kan ons helpen financieel gezond te blijven, de contributie laag te houden en om ons verder te ontwikkelen in aanloop naar ons 50 jarig bestaan.

• De stichting Heemkunde Berg en Dal neemt ook dit jaar deel
aan de Rabo Clubsupport. Met de opbrengst kunnen wij o.a.
periodieken en ansichtkaarten uitgeven. De Stichting heeft sinds
1991 al 93 afleveringen uitgegeven van De Gids van Berg en
Dal. De gevarieerde onderwerpen worden bijzonder gewaardeerd door een groot lezerspubliek. Sinds maart zijn er weer
twee nieuwe ansichtkaarten van Berg en Dal verschenen. Dit
maal is het onderwerp de Romeinse Limes.
• De stichting Van Steen en Natuur zet zich in voor het behoud
van de restanten van het steenindustriele landschap van de
Ooijpolder. Ooit stonden hier 10 steenfabrieken. Nu staat er nog
een werkende steenfabriek in Erlecom. Nergens in Nederland
komen zoveel restanten van de steenindustrie voor. Dit maakt
dit gebied uniek en waard om te behouden. De stichting van
Steen en Natuur heeft al eerder de veldoven aan de Ooijse
Bandijk gerestaureerd, het trafohuis aan de Hezelstraat, het
bruggat in de Spruitenkamp en de schoorsteen op het voormalige reomieterrein. Ook is nabij de Spruitenkamp een gerestaureerde excavateur(kleibaggermachine ) geplaatst. Al deze objecten vragen regelmatig onderhoud. Dat doet de stichting middels
het verzorgen van rondleidingen per zonnetrein door het gebied.
Maar voor groot onderhoud is vaak meer nodig. Ook willen we
nog meer restanten restaureren. Wilt u zich ook inzetten voor het
behoud van het steenindustriele landlandschap van de
Ooijpolder. Stem dan op de stichting Van Steen en Natuur.

Europees Schutterstreffen in Deinze
In het laatste weekend van augustus
was het Europees Schutterstreffen in
het Belgische Deinze. Het feest was
een jaar uitgesteld vanwege de corona
en wordt normaal om de drie jaar
gehouden. De koningen en koninginnen van de elf schutterijen uit
Gelderland namen deel aan dit festijn.
Veel minder dan andere jaren.
Vrijdagavond was de opening en de
zaterdag stond in het teken van het
Europese koningschieten. Het bleken
uiteindelijk twee koninginnen uit de
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
te zijn die de houten vogel van de paal
schoten. Svenja Reher uit Münster mag
zich twee jaar lang koningin noemen en
haar landgenote Jannika Klos uit
Kerpen werd jeugdkoningin. Voor hen
is het deze keer twee jaar, wat normaal
drie jaar is, maar over twee jaar is
alweer het EST in het Oostenrijkse
Mondsee, zodat men weer op het oude

schema terug komt. De koninginnen
werden in de basiliek van Deinze
gekroond.
Uit onze regio namen de schutterijen
van Millingen aan de Rijn (OEV- de
Dreuge), Ooij (Eendracht), Beek
(B.U.B) en de Horst-Groesbeek (St.
Hubertus) deel aan dit schutterstreffen.
Het Europese schutterstreffen (driejaarlijks) gaat niet zozeer om titels als wel
om verbroedering. De schutterijen
kwamen uit Duitsland, Nederland,
Frankrijk, België, Oostenrijk, Polen,
Kroatië, Tsjechië en Oekraïne. In
tegenstelling tot andere jaren ontbraken
er nu ook vele Europese schutterijen. In
totaal namen een ruim 200 schutterskoningen en -koninginnen en 89 schuttersprinsen (jeugd) deel aan de schietwedstrijden. Het hoogtepunt was de
optocht door Deinze op zondag, waaraan ruim 350 groepen en meer dan
20.000 schutters mee deden.

•SC Millingen en DKV Odio. Iedereen verdient een club. Het is
als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. SC Millingen en D.K.V.
Odio doen afzonderlijk mee, u kunt dus één stem op SC
Millingen én één stem op D.K.V. Odio uitbrengen.
De groep uit Ooij
• Buurtpark het Groeske, een genot voor de hele buurt. Na de
start van het jonge Buurtpark het Groeske in 2014 is, langzamerhand midden in Groesbeek, een mooi volwassen park ontstaan. De buurt heeft gekozen voor 4 eilanden. die ook door de
buurt worden bijgehouden. Eens in de twee weken wiedt een
groep vaste vrijwilligers de perken, snoeit en haalt woekerend
onkruid weg. Op Burendag en NL-doet komen er ruim 40
buurtbewoners helpen om het park op te ruimen, schoon te poetsen, wilgen te snoeien, reparaties uit te voeren en aan te vullen
met nieuwe planten. Je loopt het park in via het Bloemen- en
vlindereiland, met een bont palet aan bloemen, grassen en kleine struiken. Vlinders, insecten en vogels waaronder het ijsvogeltje en spechten zie je hier volop. Maar ook konijnen, egels,
en eekhoorns vinden er een plek om te leven. Een paar jaar geleden is er een struweel geplant, bedoeld om deze dieren aan te
trekken. De kruidentoren, van oude stenen en dakpannen
gebouwd, biedt op zonnige dagen, een druk zoemend spektakel.
Het watereiland, het voetbalveld en de speeltuin bieden veel
speelgelegenheid voor de kinderen. In alle schoolpauzes spelen
de kinderen van de basisschool in het park. Wandelaars rusten
op de bankjes en genieten van het park. Sommigen picknicken
in het park en regelmatig worden er feestjes en speurtochten
gehouden. In juli trad de Fanfare op in het Amfitheater. Zo’n
200 bezoekers kwamen luisteren. Het was een gezellig samenzijn. Nu corona voorbij is gaan we meer activiteiten in het park
organiseren. Alle reden op uw Rabo-clubsupportstem 2022 uit
te brengen op het prachtige park van Stichting de Groesbeek. In
2023 willen we een aantal voorstellingen van lokale
Groesbeekse gezelschappen in het Amfitheater mogelijk maken.
Ook wordt de bijdrage gebruikt voor het onderhoud van het
park. U doet er veel mensen een groen plezier mee!

Foto: Henk Baron

Wie volgt Wilfried op als koning
en … als jeugdkoning?
LEUTH. Op zondag 2
oktober is het weer zover,
de laatste kermis in de
regio, de gezellige Leuthse
kermis. Ruim twee weken
voorafgaand aan dit evenement, dit jaar donderdag
15 september, is de kermisvergadering gevolgd
door het koningschieten
op zondag 18 september.
Het koningschieten van schutterij de
Vriendenkring heeft door het
“Coronagebeuren” een aantal jaren niet
plaats gevonden, daardoor heeft het
koningspaar Wilfried en Amanda gedurende deze periode het koningschap
bekleed. Zij hebben mede daardoor een
geweldige invulling gegeven aan dit
koningschap. Wie volgt Wilfried op?
En wie volgt Lorenzo als jeugdkoning?
18 september om 13.45 uur is het appél
voor de schutters en kunnen zij hun
schietnummers afhalen op vertoon van

een geldige ID. Zoals al
jaren gebruikelijk is, dienen de schutters die mee
willen doen met de wedstrijd, mee te lopen tijdens
de rondwandeling.
Om 14.00 uur is het vertrek en worden het keizerspaar en koningspaar en
jeugdkoning afgehaald.
Omstreeks 14.45 uur is dan het openingsschot door de burgemeester of
diens plaatsvervanger. Uiteraard wordt
deze middag ook gestreden om het
jeugdkoningschap. Nadat er bekend is
wie de nieuwe koning(in) is, zal de
installatie van de koning(in) direct
daarna plaatsvinden op het schietterrein. De hele middag wordt muzikaal
opgeluisterd door muziekvereniging
D.E.S.
Vanaf 17.00 uur wordt het koningsschieten muzikaal opgeluisterd door
The Band in de Vriendenkring tot
22.00 uur.

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert

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

5 t/m 11 september 2022

1000

Bijv. huisblends aroma
2 pakken à 500 gram
De actieprijzen
variëren van 3.39-12.99

2
gratis
e

ducten
prod

Week
W
ek
36 36
Week

Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

e gratis

2

13.³⁸ 6.⁶ ⁹

Alle Alpro gekoeld*
Bijv. plantaardige variatie op yoghurt aardbei
2 bekers à 500 gram
*M.u.v. margarine
De actieprijzen variëren van 1.29-3.49

e

2
gratis
4.³⁸ 2.¹ ⁹

Genieten in
het groen

Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mog
mogelijk.

Meer dan

Alle Perla snelfiltermaling

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

www.duivelsberg.nl

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

Gratis oceaanplaatjes
bij elke €10.
9

Aanbiedingen geldig t/m zondag 11 september

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

ENERGIE BESPAREN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Analoge
tijdschakelaar

SANICOMFORT
instelbare thermostaat

Eenvoudig in te
stellen om vooraf
vast te leggen
wanneer een
elektrisch apparaat wordt in- of
uitgeschakeld.

U bepaalt zelf de temperatuur en wanneer de
radiator aan- en uitgaat.
Elektrische bediening,
met display.

2,49 14,99

snel afneembaar

WELLWATER Wandtoiletset
Wandtoilet, rond of hoekig. Met anti-vuil glazuur.
Zonder spoelrand, eenvoudig te reinigen.
Inclusief Duroplast WC-bril. Passende wastafel bij
ons verkrijgbaar.

met softclose systeem

Grote keuze in

179,-

Grotte keuze inn waterbesparen
Grote
waterbesparende
nde
waterbesparende
douchekoppen.
douc
chekoppen.

douchekoppen.

Bespaar
B
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paar tot
t t well meer d
dan 30
3
300
0 Euro pe
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er
jaar door
d
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minde
er verbruik
verbrui van water
wa
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Bespaar tot wel meer dan
minder
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der energie!
e!
300
Euro per jaar door minder
N
Wij adviseren
a
renM Eu graag!
g
I
verbruik
van water en minder energie!
EC
SP
Wij adviseren u graag!

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

Diverse afdichtmaterialen
Bijvoorbeeld TESA Moll Premium
Flexible, een duurzame siliconen
afdichttape voor langdurige en
HσHFWLHYHLVRODWLH9RRU]RZHOJURWH
als kleine kieren tussen 1 en 7 mm.
([WUHHPZHHUVHQ89EHVWHQGLJ
Bespaart tot (max.) 40% op
energiekosten! Transparant,
afmetingen:
6 m x 9 mm x 7 mm

vanaf

1 2,99

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

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

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

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur
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Open Dag de Biesterhof in Millingen

Claudi en Howard Koster vertellen de bezoekers over hun plannen
MILLINGEN. De burger coöperatie
Land van Ons heeft aan het begin van
dit jaar 25 hectare grond van Anton
Remy gekocht aan de Zeelandsestraat
te Millingen a/d Rijn. Sinds maart dit
jaar pachten Howard Koster en Claudi
deze grond om hier een gemengd, regeneratief boerenbedrijf op te zetten, de
Biesterhof.
Op zaterdag 3 september hadden zij,
samen met Land van Ons, hun eerste
open dag op de Biesterhof. Dit werd
een interactieve dag, waarbij bezoekers
uitleg kregen over de organisatie Land
van Ons en ze een kijkje mochten
nemen op de boerderij. Voor jong en
oud werden er activiteiten georgani-

seerd (o.a. identificeren wat er groeit en
bloeit, verhalen vertellen, regenwormen tellen, insectenhotel bouwen) en
ook waren er kraampjes met eten en
drinken. Tevens was er een demonstratie manden vlechten.
Vanuit de provincie was gedeputeerde
Peter Drenth aanwezig en namens de
gemeente Berg en Dal de wethouders
Alex ten Westeneind en Erik Weijers.
Zij werden voorgelicht over de toekomstige plannen. Er was veel belangstelling tijdens deze open dag, waarbij de
koeien in een naast gelegen weiland
duidelijk lieten horen, dat zij er ook bij
hoorden.
Foto: Henk Baron
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Herinneringsroute Thornsche
Molen - Zyfflich
Deze
grensoverschrijdende
route door de Ooijpolder brengt
je 75 jaar terug in de tijd.
Wandel langs 14 panelen over
hoe het er tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog werd er hard
gestreden in de Ooijpolder bij
Nijmegen tussen De Thornsche
Molen en Zyfflich. Deze route
vormt een permanent eerbetoon
aan die tijd en neemt fietsers en
wandelaars mee om de strijd te
herinneren.
De Herinneringsroute is ontwikkeld in het kader van 75 jaar
vrijheid. Onderweg wandel je
langs 14 panelen met informatie en verhalen over hoe het
er in 1944 aan toe ging. Inmiddels vormt de grensoverschrijdende wandelroute een symbool van begrip, verzoening, vrijheid en vrede tussen Nederland en Duitsland.
De route start bij de Thornsche Molen in Persingen in de
Ooijpolder.

Op woensdag 21 september organiseren K3 en Staatsbosbeheer een
inloopbijeenkomst over een plan
voor de herinrichting van Perceel
Roozendaal, gelegen aan de rand van
de Millingerwaard. De inloopbijeenkomst is in De Waard van Kekerdom
aan de Weverstraat 94 in Kekerdom.
fietsen en kunnen genieten van een
koud drankje en gezonde snacks. Zoek
een gezellig plekje op het grote terrein
en geniet van een zelf meegenomen
picknick.
De highlight van de open dag is een
roofvogelshow om 12.30 uur, maar ook
daarbuiten is er super veel te beleven!
Naast een afwisselend programma voor
kinderen en jong gebleven volwassenen, bieden wij ook een geheel vrijblijvende speeddate aan voor geïnteresseerden die meer willen weten over het
werk bij Struin. Je hoeft je voor de
speeddate en alle workshops niet aan te
melden!

Langs de beken op De Horst
GROESBEEK. Zondag 18 september
zal Landschapsbeheer Groesbeek
(LBG) weer een publieksexcursie verzorgen. Deze keer gaan we wandelen
langs enkele beken op De Horst. We
starten om 13.00 uur op de parkeerplaats bij de kerk van De Horst,
Ketelstraat 1 in Groesbeek. De wandeling zal zo’n vier uur duren en deelname is gratis.
Halverwege is er een pauze bij Green
Cottage waar we, voor eigen kosten,
koffie/thee kunnen drinken met een
stukje gebak erbij.

langer vast te houden. Of de natuur hier
ook bij gebaat is zullen we deze middag gaan ontdekken. De tocht gaat
veelal over graspaden met nogal wat
overstapjes, dus een goede wandelconditie is vereist.
Voor meer informatie: Paul Leenders,
tel 024-3972405 of
www.wmg-groesbeek.nl
Graag aanmelden vóór 16 september
bij Paul Leenders:
paul.ivn.lbg@gmail.com

De beken op De Horst
hebben een belangrijke
functie in het afvoeren
van het regenwater dat
in Groesbeek valt. Maar
ook het afvalwater van
de rioolwaterzuivering
wordt hierop geloosd.
De laatste jaren zijn er
volop werkzaamheden
aan de beken om enerzijds een grotere waterafvoer mogelijk te
maken, maar ook om
bij droogte het water Bruggetje over de Leigraaf

Foto:Peter Pouwels
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Rommel
gedumpt in
Persingen
PERSINGEN. Wederom wordt de
Ooijpolder als dumpplaats gebruikt. Op
de Koudedijk werden diverse drankflessen en verpakkingen achtergelaten.
Mogelijk heeft de schaapsbeheerder
voor de veiligheid van zijn beesten
deze rommel verzameld, gezien de
geplaat-ste afrastering.
Foto: René Hendriks

Inloopbijeenkomst over
Duurzaamheids
herinrichting Perceel Roozendaal café in najaar

Struin viert 15 jaar natuur BSO
en nodigt uit voor een open dag

Natuur BSO en kinderdagverblijf
Struin nodigt iedereen uit die van de
natuur houdt, af en toe lekker in de
modder wil spelen en klaar is voor
prachtige natuurervaringen. Op de
planning staat een super gezellige open
dag op zaterdag 17 september, 11- 16
uur. Op het Struinland, Dijkgraaf van
Wijckweg 11 op de rand van Ooij en
Nijmegen, worden de hele dag natuurverbonden workshops aangeboden,
zoals het maken van een vuurboog, hutten bouwen van natuurlijke materialen
of brandnetelchips bakken boven het
kampvuur. Kinderen mogen samen met
hun ouders een rondje op de groepsfiets
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verlagen. Dat wordt gedaan door in het
gebied een deel van de kleilaag af te
graven. Staatsbosbeheer gaat de
komende tijd ook nog een plan maken
om parkeerplaats De Lange Paol te vernieuwen. De looptijd van het project
zal ongeveer twee jaar zijn, waarbinnen
telkens in korte periodes van enkele
weken wordt gewerkt.

Perceel Roozendaal, vernoemd naar de
vroegere eigenaar, ligt direct achter
parkeerplaats De Lange Paol. Het is
een relatief klein perceel. Het kon de
afgelopen jaren niet worden betrokken
bij de herinrichting van de
Millingerwaard, omdat het nog niet in
eigendom was van Staatsbosbeheer.
Inmiddels is het perceel overgedragen
aan Staatsbosbeheer en is herinrichting
wel mogelijk.

Inloopbijeenkomst op 21 september
Tijdens de inloopbijeenkomst op 21
september bespreken K3 en Staatsbosbeheer graag het plan voor het perceel.
Geïnteresseerden kunnen op een voor
hen geschikt moment tussen 16.00 en
20.00 uur komen binnenlopen bij de
Waard van Kekerdom aan de Weverstraat 94 in Kekerdom. Aanmelden
voor de bijeenkomst is niet nodig.

Ontwikkelen van riviernatuur
Staatsbosbeheer wil graag dat ook dit
perceel meer onder invloed komt te
staan van hoog- en laagwater, waardoor
de riviernatuur zich er optimaal kan
ontwikkelen. Samen met K3 is daarvoor het plan gemaakt om het perceel
opnieuw in te richten door het wat te

Contact
Mocht u op voorhand vragen hebben,
neem dan contact op met Jildert
Hijlkema van K3 via j.hijlkema@k3.nl
of 024 - 348 88 52 of met Twan
Teunissen van Staatsbosbeheer via
t.teunissen@staatsbosbeheer.nl of 06 12 050 304.

Informatieavond over nieuwe
cursus EHBO - Reanimatie / AED
MILLINGEN. Informatie
/ ODIO op Sportpark De
– avond woensdag 7 sepHove aan de Hoefseweg
tember
21 in Millingen.
In de 3e week van septemWelke avond de wekelijkber start de nieuwe basiscurse cursusavond wordt,
sus
EHBO
inclusief
gaat in overleg met de
Reanimatie/AED en Eerste
deelnemers.
Hulp aan Kinderen. Als
De kosten van deze basisvoorbereiding op deze nieuopleiding EHBO zijn €
we basiscursus EHBO bent
195 (all-in prijs).
u van harte welkom op de
U kunt zich voor deze
informatie-avond woensnieuwe
basiscursus
dag 7 september aanvang Foto: Hans Driessen EHBO aanmelden op
19.30 uur in de kantine van het club- onze site: www.ehbomillingenkekerhuis van SCM / ODIO op Sportpark De dom.nl onder “cursusaanbod” of u
Hove. U mag zo binnenlopen en krijgt neemt contact op met onze secretaris:
dan alle uitleg en informatie over de Jolanda Vergeer, secretaris@ehbomilnieuwe basisopleiding, en de activitei- lingenkekerdom.nl of 06 - 54252398.
ten en de regelmatige oefenavonden Iedereen is welkom, ook buiten
van de EHBO.
Millingen aan de Rijn.
De nieuwe basisopleiding EHBO duurt Het aantal beschikbare plaatsen in de
11 cursusavonden van 19.30 uur tot nieuwe cursus EHBO is beperkt..!
21.30 uur en wordt wekelijks gehouden Bestuur EHBO-vereniging Millingen
in de kantine van het clubhuis van SCM aan de Rijn / Kekerdom

Het Duurzaamheidscafé wil bewoners
stimuleren op een duurzame manier te
leven en hen daarbij op
weg helpen. Anita
Huisman (één van de
oprichters) heeft een
belangrijke
rol
gespeeld bij het
opzetten van de informatieavonden in Beek.
Ze is inmiddels naar een
andere gemeente verhuisd en recent
hebben we afscheid van haar genomen.
Op een zonovergoten terras werd Anita
bedankt voor haar inzet.
De afgelopen jaren kwamen we met
onze Duurzame Dorpentoer in bijna
alle kernen van de gemeente Berg en
Dal. Ook de komende tijd richten we
ons op het aanbieden van informatieve
bijeenkomsten op het gebied van duurzaam leven.
Als werkgroep begeleiden wij 10 energiecoaches die gratis voor u klaar staan
met advies en begeleiding bij uw plannen om de eigen woning te verduurzamen. Een welkome hulp in deze tijd
van snel stijgende energiekosten waarbij veel mensen vragen hebben over de
beste aanpak van besparing! U kunt de
hulp van een energiecoach aanvragen
door een mail, met daarin uw naam,
adres en telefoonnummer te sturen naar
EcoachBenD@gmail.com.
In oktober en november is landelijk, en
ook binnen onze eigen gemeente, veel
aandacht voor klimaatverandering en
allerlei zaken die met duurzaamheid te
maken hebben. Op 10 oktober, de dag
van de duurzaamheid, besteden scholen
aandacht aan het gebruik van duurzame
artikelen en recycling. Van 31 oktober
tm 6 november wordt in heel Nederland
de Klimaatweek georganiseerd.
Het Duurzaamheidscafé organiseert in
deze week een themabijeenkomst waarin de energiecoaches zich presenteren.
Daarnaast zal vooral het besparen van
energie en van water centraal staan.
Deze bijeenkomst is er een van vier, die
om de paar maanden gehouden worden
rondom het thema: welke mogelijkheden hebben we om de aarde minder te
belasten.
Deze informatieve avond wordt gehouden op woensdagavond 2 november in
het Kulturhus in Beek.
Verder wordt het plan voorbereid om u
in diezelfde week persoonlijk kennis te
laten maken met de energiecoaches en
hun activiteiten. Het idee is dat op
zaterdagmiddag 5 november de energiecoaches in een kraam bij drie supermarkten in de gemeente persoonlijk uw
vragen beantwoorden en u advies kunnen geven. Ook hierover houden we u
in oktober op de hoogte.

De Rozet
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J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Nieuws van Forte Welzijn
Volle tafel bij eerste Buurtsoepie Millingen
Donderdag 1
september konden
deelnemers voor het
eerst aanschuiven bij het
Buurtsoepie in
Millingen. En
de tafel zat
meteen lekker
vol. De vrijwilligers hadden
een heerlijke
verse tomatensoep klaargemaakt en deelnemers hadden genoeg te
bespreken aan de lange oranje tafel in
de hal van het Kulturhus. De tafel was
mooi gedekt met bloemvaasjes en speciaal voor de gelegenheid gemaakte
Millingse placemats. Ben je benieuwd
welke soep er volgende week geserveerd wordt en vind je het leuk om
andere dorpsgenoten te ontmoeten?
Kom dan ook een langs!
Buurtsoepie is iedere donderdag vanaf
12:00 uur in Kulturhus ‘Den Ienloop’
(oude Gemeentehuis) aan de Heerbaan

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Forte Proeverij

Foto: Forte Welzijn
115 in Millingen aan de Rijn. De soep
wordt om 12:30 uur geserveerd. Een
kop vers gemaakte soep en iets erbij
kost 2 euro (contant). Aanmelden is
niet nodig.
Buurtsoepie Millingen wordt georganiseerd door vrijwilligers uit Millingen,
is ondersteunt door Forte Welzijn en
mede mogelijk gemaakt door AH van
den Hatert, Bunkerstation Heijmen BV
en Hercules Capital Mangement BV.

Vrijwilliger(s) gezocht: schilderklus Millingen
Voor een mevrouw uit Millingen zijn
we op zoek naar iemand die haar kan
helpen met wat schilderwerk in huis.
Het gaat om een klein keukentje en de
trap. Mevrouw is door fysiek ongemak
helaas niet in staat om het zelf te doen
en mensen binnen haar sociaal netwerk
kunnen haar hiermee helaas ook niet
helpen. Het is best een klus maar wij
schatten in dat je met twee enthousias-

De Treffers – HHC Hardenberg

te vrijwilligers een heel eind moet kunnen komen in een halve/hele dag.
Dus ben jij/zijn jullie handig met een
kwast? En vind jij het leuk om deze
mevrouw een helpende hand te bieden?
Neem dan even contact op met Jesse
Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn (06-82612612 of jesse.jansen@fortewelzijn.nl).
Alvast bedankt!

Duurzame oplossingen
Centrale verwarming

Loodgieterswerk

De Treffers – Noordwijk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Zo kun je mee lunchen of een
bezoek brengen aan een van de
jongereninlopen. Ook kun je
meedoen met de schuldenescape
in Elst of met een van de activiteiten Op de Heuvel in
Groesbeek. Inwoners met NAH
en hun naasten kunnen het NAH
café in Elst bezoeken. Hou je van
Bingo, dan kun je meedoen bij
inloop Het Groene Hart in
Groesbeek. En bewegen doe je
tijdens de nationale sportweek
waar Sportstimulering Berg en
Dal en Overbetuwe Beweegt
allerlei activiteiten hebben. Tot
slot vertellen de sociaal werkers
van Forte hoe de vork in de steel
zit. Benieuwd naar het hele programma? Kijk dan op www.fortewelzijn.nl/proeverij.

Service en onderhoud

Zondag 11 september - Aanvang: 14.30

Dinsdag 20 september - Aanvang: 20.00

Van 19 tot en met 25 september
krijgen inwoners uit gemeente
Berg en Dal en Overbetuwe een
kijkje in de keuken van Forte
Welzijn. Deze week kun je namelijk de verschillende smaken van
het sociaal werk komen proeven,
oftewel zien en beleven wat Forte
doet.

Installatietechniek

Woensdag 7 september - Aanvang: 20.00

De Treffers – TEC

Heb je vragen of wil je zelf een
buurtsoepie opstarten bij jou in
de buurt? Neem dan contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker
bij Forte (jesse.jansen@fortewelzijn.nl of 06-82 61 26 12). Meer
informatie over Forte vind je op
www.fortewelzijn.nl.

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

024-6633100
www.frankbv.nl

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

in Kranenburg naast Kodi - Rewe

Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften
Postannahme • Versand-Zubehör
Gruß-, Geschenk-, Trauer- und Ereigniskarten

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

SENIOREN & WELZIJN

Een natte fooienpot voor het Gasthuis!
MILLINGEN. Wat was het feest bij de
natte schutters van OEV 1 tijdens de
kermis in juli. Ondanks de warmte
zwierden de schutters over de dansvloer en genoten zij en vele anderen
van een prachtige kermis. De schutters
hadden dit jaar extra aan hun buren
gedacht. De gulzige fooienpot bij de
muntenverkoop deed dit jaar namelijk
zijn best voor de activiteitencommissie
van het Gasthuis. Dat leverde een

mooie cheque op.
Namens de schutterij overhandigde
Ineke Ruiter en Mieke Haukes op
maandag 29 augustus de cheque aan
het Gasthuis. Zij besloten dat ze dit
gingen inzetten op zondag 18 september in de Natte Tent. Dan hebben zij
namelijk een gezellige middag met de
Fraps. Met extra hapjes en drankjes
gaat het nu nog gezelliger worden.
Foto: Peter Hendriks

KBO Beek sportieve activiteiten
De KBO Beek heeft ook zaalsporten
voor u in haar programma. De lessen
die gericht zijn op conditie, kracht en
lenigheid. Elke les wordt afgestemd op
de deelnemers. Door de variatie in de
warming up, spierversterkende en
balansoefeningen en sporten zoals volleybal, dutch tennis en andere zaalsporten, onze docent Atika zorgt er voor dat
eenieder op zijn of haar tempo kan
meedoen. Deelnemers zijn welkom,
kom kijken, nog beter, doe meteen
mee. Naast verantwoord bewegen en
sporten staat ook gezelligheid voorop
in de lessen. Het samen sporten met
leeftijdsgenoten bevordert de sociale
contacten. Daarom wordt na de sportactiviteiten veelal bijgepraat met een
kopje koffie of thee. Maandagmiddag
van 16.45 uur tot 17.45 uur in de sporthal van het Kulturhus Beek.
Ook het Koersbalseizoen is weer geopend iedere woensdagmiddag 14.30
uur in `t Höfke hebben Marti en Heman
de mat voor u uitgerold en kan het spel
beginnen, een kopje koffie of thee hoort
hier ook bij. Deze sport is voor bijna

iedereen geschikt, kom eens kijken, de
uitleg krijgt u van beide heren.
Onze Lijndansengroep is ook van
start gegaan, helaas voor u is er een
wachtlijst
Agenda deze zomermaanden;
-iedere maandagmiddag een fietstocht
met Gerrit en Mieke
-iedere woensdagmorgen wandelen
met Annie
-donderdag 8 september, uitstap
-donderdag 22 september, fotomiddag
in de Brasserie
vrijdag 30 september, laatste grote
fietstocht van dit jaar met René
Lid worden van de KBO Beek, de sportiefste seniorenvereniging van Beek
kan voor € 20 euro per kalender jaar,
kom nu en sluit u aan, velen gingen u
in de loop van de tijd al voor. De KBO
Beek biedt meer oa. educatie, zorg,
welzijn, financiën
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek, geeft u graag alle uitleg. 024
3226377.

Netty BrugmanArnts uit Leuth
overleden
Zaterdag 27 augustus is Netty
Brugman
uit
Leuth op 85-jarige leeftijd in het
Hospice in Nijmegen overleden.
Netty werd op 13
mei 1937 geboren
op “het Kasteel”
in Ooij. Ze was
sinds 31 oktober
2021 weduwe van
Wim Brugman.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 3
september.
Foto: Henk Baron

Mevrouw Boutens - van der Heijden 90 jaar
BEEK. Zaterdag 27 augustus ging een
delegatie van het Oijse KBO-bestuur
naar Beek om daar mevrouw Diny
Boutens - van der Heijden te feliciteren
met het behalen van haar respectabele
leeftijd van 90 jaar. De echte verjaardag
was maandag 29 augustus.
Na een hartelijke ontvangst benoemde
Arnold Wulterkens, vice voorzitter,
haar tot ERELID van KBO afdeling
Ooij en overhandigde haar de daarbij
behorende oorkonde. Bestuurslid
Mientje Huisman overhandigde haar
een mooi boeket bloemen.
Mevrouw Boutens vertelde dat ze blij
verrast was door het telefoontje van de
KBO over het bezoek. Bij het gesprek
met een kopje koffie en een lekker
gebakje werd teruggegaan in de tijd,
waar ze veel over kon vertellen. Haar

vader heeft als aannemer nog het
dorpshuis “De Sprong” gebouwd.
Ondanks haar hoge leeftijd heeft ze
nog een goede conditie en mag ze ook
nog auto rijden. Zingen deed ze ook
graag bij het kerkkoor in Beek dat jammer genoeg door corona helemaal stil
lag. Ze vond het dan ook wel heel jammer dat ze na de coronatijd niets meer
van dat koor heeft vernomen. Als alternatief, om toch te blijven zingen, heeft
ze zich nu aangesloten bij het gelegenheidskoor “De Hofbrouwers” van carnavalsvereniging “de Cavalieren.”
Ze had al veel felicitatiekaarten van
familie en bekenden gekregen maar
ondanks dat heeft ze zondag 31 augustus in de Wolfsberg in Groesbeek het
echte feest met hen gevierd.

Foto: Bert Roodbeen.
Meer op www.inhetlaag.nl

Twee diamanten bruidsparen in Groesbeek
Maria en Wim Fleuren 60 jaar getrouwd
Op 31 augustus 2022 waren Maria (85) en Wim (85)
Fleuren-Klösters 60 jaar getrouwd. Dat was een reden voor
burgemeester Mark Slinkman om het diamanten paar,
namens de gemeente, op donderdag 1 september te komen
feliciteren. Voordien had hij al een bloemstuk en een kopie
van de trouwakte uit 1962 bij het bruidspaar laten bezorgen.
En die trouwakte was netjes ingepakt en werd daarna in het
bijzijn van de burgemeester uitgepakt. Het werd een gezellig
samenzijn.
Wim en Maria zijn beiden afkomstig uit de voormalige
gemeente Groesbeek. Maria komt van de Grafwegen en Wim
van de Ashorst. Ze leerden elkaar kennen bij een schuttersfeest in Breedeweg en waren daarna onafscheidelijk. Wim
zat bij de drumband en was daarbij vele jaren tamboer maître. Ze trouwden op 31 augustus 1962 in het gemeentehuis
van Groesbeek en in de kerk van Breedeweg. Omdat Wim in
Cuijk als afdelingschef in een slachterij werkte en ze in de
gemeente Groesbeek zeven jaar moesten wachten op een
woning, gingen ze samen, dichtbij Wim zijn werk, in Cuijk
wonen. Maria werkte vervolgens lange tijd bij de V&D. Wim
was actief als plaatselijk vertegenwoordiger van het
Agrarisch Sociaal Fonds en met behulp van zijn vrouw was
hij ook penningmeester van het FNV.
Samen kregen ze één zoon, twee dochters en zes kleinkinderen. Na 40 jaar verhuisden ze naar Groesbeek. Inmiddels

Burgemeester Slinkman met het diamanten bruidspaar
Fleuren-Klösters
Foto: Henk Baron
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Dagreis Ooijse KBO naar
Veghel en Langenboom
Het kon een paar jaar niet, maar op
donderdag 25 augustus ging de KBO
uit Ooij weer op reis. Het werd een
dagreis naar Veghel en Langenboom.
Om 9 uur vertrok het gezelschap van
57 man per bus van Leenders
Personenvervoer met Leo Preusting als
chauffeur naar het Brabantse Veghel,
Ze gingen naar de Noordkade, op de
locatie waar voorheen de mengvoederfabriek van CHV was gevestigd. Daar
is zoveel mogelijk het industriële erfgoed behouden en waar ook kunst, cultuur en eten elkaar aanvullen. De KBO
ging daar op bezoek bij Koffie
NOORD. De ontvangst was natuurlijk
met koffie en een Brabantse versnapering. Daarna was er een (proef)excursie, waar een hyperactieve Mark van
Berkel vertelde over herkomst en
gebruik van diverse soorten koffie.

Na de lunch in hetzelfde oude fabrieksgebouw kon men nog enkele overblijfselen van het Industriële erfgoed gaan
bezichtigen. Daarna vertrok men naar
Langenboom, naar het Museum voor
Nostalgie en Techniek, waar ook de
politieverzameling van Henk Baron is
gehuisvest. Voor de bezoekers was het
een geweldige ervaring. Daar was
zoveel te zien, dat men eigenlijk tijd te
kort kwam om alles te bekijken. De
leden van de KBO werden in vier groepen, elk met een gids rondgeleid door
de verzamelingen van Wim van
Schayik.
Na afloop gingen ze weer in de bus
naar Ooij, waarna deze geslaagde reis
werd afgesloten met een geweldig drie
gangen diner bij horecabedrijf de Vink
in Ooij.
Foto: Henk Baron

Kwiek Actieve Levensstijl: Blijf
De sportieve zomeractiviteiten die
afgelopen zomerperiode werden aangeboden door seniorenvereniging Kwiek
Actieve Leefstijl Berg en Dal in samenwerking met Fit &Fun Heumen zijn
inmiddels
succesvol
afgerond.
Wekelijks werd buitensport op het terrein van de Treffers in Groesbeek aangeboden en er waren sportieve wandelingen die telkens op een andere locatie
in onze mooie omgeving werden
gestart. Veel mensen hebben meegedaan om zo ook tijdens de zomerperiode actief en in beweging te blijven. In
september starten de reguliere sportactiviteiten van de verengingen weer, van
sport en spel tot sportief wandelen,
bewegen op muziek, badminton, nordic
walken of Pilatus. Er zijn tal van mogelijkheden voor de fitte 50+er maar ook

Fit

voor de oudere senior. Kijkt u eens op
de site van Kwiekactieveleefstijl.nl
(gemeente Berg en Dal) of fitfunheumen.nl ( gemeente Heumen) daar vindt
u het complete sportaanbod van beide
verenigingen. U bent van harte welkom, u kunt 2 x gratis aansluiten. Kom
en doe mee!

Oude tijden herleefden met De
Waalklinkers bij ’t Höfke
BEEK. Donderdagmiddag 1 september traden de Waalklinkers op in zorgcentrum
Kalorama/’t Höfke in Beek. Hun repertoire bestond voornamelijk uit oude
Nederlandse liedjes en dat was genieten voor het publiek.
Foto: Henk Baron

hebben ze hun diamanten bruiloftsfeest bij Ottenhof gehouden. Van harte gefeliciteerd!

Kees en Renate van Leur uit Groesbeek
60 jaar getrouwd
Op 1 september waren Kees van Leur (82) en Renate Kaus
(80) 60 jaar getrouwd. Reden voor burgemeester Mark
Slinkman om het bruidspaar die dag te bezoeken. Vooraf had
hij een bloemstuk en de ingelijste huwelijksakte laten bezorgen.
Het diamanten bruidspaar heeft elkaar nu 63 jaar geleden
ontmoet in de tent tijdens de Kranenburgse kermis. Zestig
jaar geleden zijn ze getrouwd op het gemeentehuis en daarna in de noodkerk aan de Bremstraat. Kees was in zijn werkzame leven typograaf bij drukkerij Thieme in Nijmegen en
liet zich daarna omscholen voor werkzaamheden in de bouw
en werd later vertreter van een subondernemer. De laatste
tien jaar voor zijn pensioen kwam Kees in de horeca terecht
bij dorpshuis De Sprong in de Ooij. Renate was voordat ze
met Kees trouwde werkzaam bij de Apotheek in Kranenburg
en is daarna veertig jaar pedicure geweest.
Samen hebben ze één zoon, één dochter, vier kleinkinderen
en één achterkleinkind. Van harte gefeliciteerd!

Burgemeester Mark Slinkman samen met het diamanten
echtpaar van Leur-Kaus

Picknick met de Zonnebloem
en de Ooijse KBO
Op donderdag 1
september werd er
een gezamenlijke
picknick georganiseerd door de
Ooijse KBO en de
Zonnebloem in de
kassen van Ooijs
Moois in Persingen.
Aan het eind van
het jaar wordt de
plaatselijke
Zonnebloem opgeheven om dan verder samen te gaan
met de Ooijse KBO
(Bond
van
Ouderen) waar al
veel leden van de Zonnebloem lid van
zijn. De muzikale omlijsting was in
handen van Johan en Grada Janssen.

Grada en Johan Janssen maken muziek
bij de Ooijse Picknick
Foto: Toos de Beijer

De Rozet

PAGINA 22

6 september 2022

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Gelegenheid voor
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
gebed en kaarsje:
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Leuth Mariakapel elke
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
dag 9.00-17.00 uur
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecen9.30-17.30 uur
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
Beek kapel kerkhof elke
13.00-17.00 uur
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen dagkapel elke
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
dag 9.00-17.00 uur
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Millingen Fatimakapel,
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Schoolstraat 4, elke dag
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 7 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus: 1Kor.7,2531, ps.45,11-12.14-17,Lc.6,20-26.
Donderdag 8 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Micha.5,1-4a of
Rom.8,28-30, ps.13,6, Mt.1,1-16.18-23
of 18-23.
Vrijdag 9 september 09.00 uur H. Mis
Millingen;
1Kor.9,16-19.22b-27,
ps.84,3-6a.8a.12, Lc.6,39-42.
Zaterdag 10 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Kor.10,14-22, ps.116,1213.17-18, Lc.6,43-49.
Zaterdag 10 september 19.00 uur H.
Mis Ooij (Mannenkoor Beek) - 24e
zondag door het jaar C: Ex.32,7-11.1314, ps.51,3-4.12-13.17.19, 1Tim.1,1217, Lc.15,1-32 of 1-10.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 11 september 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (Monumentendag) met iconostase (Laurentiuskoor Kekerdom)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen,
Jan
Sanders,
Piet
Campschreur.
Zondag 11 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor) Wim Driessen
en
Marie
Driessen-Thunnissen,
Overleden ouders Wily Leijgraf en
Diny Leijgraf-Bekker, verjaardag Diny
de 10de, Ben Gesthuizen.
Dinsdag 13 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth met iconostase
vanaf 16.00 uur: 1Kor.12,12-14.2731a, ps.100,2-5, Lc.7,11-17.
Woensdag 14 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus met iconostase: Num.21,4-9,
ps.78,1-2.3438,Fil.2,6-11, Joh.3,13-17.
Donderdag 15 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Hebr.5,7-9, ps.31,2-6.1516.20, Joh.19,25-27 of Lc.2 33-35.
Vrijdag 16 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Kor.15,12-20, ps.17,1.67.8b.15, Lc.8,1-3.
Zaterdag 17 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
1Kor.15,35-37.42-49,
ps.56,10c-13, Lc.8,4-15
Zaterdag 17 september 17.00 uur H.
Mis Beek (Cantores Gregoriaans) – 25e
zondag door het jaar C: Amos.8,4-7,
ps.113,1-2.4-8, 1Tim.2,1-8, Lc.16,1-13
of 10-13.
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 17 september 19.00 uur H.
Mis Ooij met iconostase (Gemengd
Koor Ooij) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Richard en Ronald Rikken.
Zondag 18 september 10.30 uur H. Mis

Millingen (Cantorij) (zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Jan en
Annie de Meij en Theo hun zoon,
Tonnie Haan
Dinsdag 20 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: Spr.21,1-6.1013, ps.119,1.27.30.34-35.44, Lc.8,1921.
Overleden: Ooij – Persingen:
De heer Broer Reijnen 92 jaar
Tijdens de uitvaart maandag 29 augustus hebben wij afscheid van hem genomen. Moge hij rusten in vrede.
Rondgang en inzegening iconostase
Op zondag 11 september is de iconostase te zien in Kekerdom (monumentendag), op dinsdag 13 september
16.00-19.45 uur in de Mariakapel in
Leuth, op woensdag 14 september 9.00
uur in Beek en op zaterdag 17 september 19.00 uur in Ooij. Op zondag 18
september zal de iconostase tijdens de
eucharistieviering van 10.30 uur worden ingezegend in de kerk van
Millingen. Na de inzegening op 18 september is de iconostase tot en met 30
oktober in de kerk van Millingen te
zien zijn, en wel op zondag, dinsdag en
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, de openingstijden van de expositie in de kerk
van Millingen ‘Bedrijvigheid op en aan
het water’ van Cultuurhistorisch informatiecentrum ’t Laag te Millingen.
Ook voor en na de vieringen in de kerk
is de iconostase uiteraard van dichtbij
te zien. Daarna kan de iconostase eventueel rondtrekken dan wel ergens een
semipermanente plek krijgen.
De iconostase is te zien op Youtube,
zoekwoord kerk Millingen, 14 augustus, of via BD1.
Boekje iconostase
Vanaf zondag 18 september is een
boekje 30 pagina’s A5 fullcolour over
de iconen gratis verkrijgbaar (11 september ook al in Kekerdom, 13 september in Leuth, 14 september in Beek en
17 september in Ooij). Een boekje met
een prachtige verzameling iconen, naar
verluidt boeiend en prettig leesbaar en
met de betekenis van iconen in breder
perspectief. De kaft en voorflap van het
boekje zijn te gebruiken als mini-iconostase.

Zilveren diaken Henk Nieuwenhuis
25 september - vooraankondiging
Op zondag 25 september 12.00 uur in
Ooij herdenken we tijdens de Mis met
Henk Nieuwenhuis zijn zilveren jubileum als diaken. U bent van harte uitgenodigd, ook voor de receptie in de
Sprong aansluitend aan de viering.
I.v.m. deze jubileummis vervalt de
zaterdagavondmis van 24 september
19.00 uur in Ooij.
Cursus Opnieuw Beginnen
Op woensdag 5 en 19 oktober, 9, 23 en
30 november en 14 december wordt
deze cursus gegeven, steeds van 20.0022.00 uur in de ontmoetingsruimte van
de kerk van Millingen.
Martin Oosterwijk en pastoor Rudo
Franken zullen de cursus geven. Er is
nog plaats voor enkele cursisten. Voor
meer info zie parochieblad en website.
Paus Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap, Fratelli
tutti (2020).
De paus schrijft: ‘In de wereld van vandaag vervaagt het gevoel deel uit te
maken van één enkele menselijke familie; en de droom om samen te werken
aan gerechtigheid en vrede lijkt wel een
achterhaalde utopie. In de plaats daarvan heerst een koele, comfortabele en
geglobaliseerde onverschilligheid, geboren uit diepe ontgoocheling, verborgen
achter een bedrieglijke illusie: denken
dat we almachtig zijn, terwijl we niet
eens erin slagen ons te realiseren dat we
allemaal in hetzelfde schuitje zitten’. De
coronapandemie liet dat gevoel wel even
herleven, zegt de paus die aangeeft dat
het grootste gevaar schuilt in het nietliefhebben. ‘Door dialoog moeten we de
rijkdom van de ander ontdekken, waarderen wat ons verenigt en kijken naar
verschillen als een kans om te groeien in
wederzijds respect… Als migranten
geholpen worden om zich te integreren,
zijn ze een zegen en een geschenk die een
samenleving stimuleren om te groeien…
Wat we met liefde hebben gedaan, zal
niet verloren gaan… Laten we onze kinderen uitrusten met de wapens van dialoog! Laten we ze de goede strijd van de
cultuur van ontmoeting leren! …Ware
liefde voor een onderdrukker betekent
naar verschillende manieren zoeken om
hem niet verder te laten onderdrukken en
om hem de macht te ontnemen die hij
niet weet te gebruiken en die hem in zijn
mens-zijn aantast… Dit kan alleen door
het kwaad met het goede te overwinnen… Elke oorlog maakt dat de wereld
erger eraan toe is dan voorheen. Laten
we het de slachtoffers zelf maar vragen
… Een van de belangrijkste oorzaken
van de crisis van de moderne wereld is
gelegen in een verdoofd menselijk geweten en een afstand nemen van religieuze
waarden, maar ook in het allesoverheersende individualisme en materialisme … Maar Gods liefde is dezelfde voor
ieder mens, ongeacht zijn godsdienst.
Zelfs als hij een atheïst is, is het dezelfde
liefde. Op de laatste dag, als er genoeg
licht op aarde is om de dingen te zien
zoals ze werkelijk zijn, zullen er veel verrassingen zijn … Als gelovigen worden
we uitgedaagd om terug te keren naar
onze bronnen: de aanbidding van God
en het liefhebben van onze naaste … De
mens zonder liefde kent God niet, want
God is liefde’.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
klein Vredesfestival in de speeltuin
tegenover de kerk, georganiseerd door
de Werkgroep Vrdesinitiatieven, werkgroep Amnesty, de Bahai-gemeenschap
de kerken van Groesbeek. Iedereen van
harte welkom! Voor meer info: zie hieronder

Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 11 september 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Kruyt uit Arnhem
De diaconiecollecte tijdens deze dienst
is voor St.Kruispunt Nijmegen, die ontmoetingen
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Kruispunt

De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Op vrijdagmiddag is de kerk ook open
van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan
binnenlopen voor een moment van stilte, een kaarsje te branden, de kerk te
bekijken.
Vanaf 2 september hangt er de expositie "Zeven wegen van barmhartigheid"
(info: zie elders in deze krant).
Tijdens de Open Monumentendagen,
10 en 11 september, is de kerk open ter
bezichtiging van 12.00 tot 16.00 uur

Zondag 18 september: 10 uur.
Oecumenische Vredesdienst samen
met de R.K.Parochie in de Protestantse
kerk, met muzikale medewerking van
het St. Caeciliakoor o.l.v. Eugene
Ceulemans. Het thema van de viering
is: "Vrede voor jou"
Voorgangers
zijn
pastor
Joke
Huisintvelt en da. Janneke Ruijs
De diaconiecollecte is voor St.
Harmonergy in Mozambique
Na de viering is er om 11.00 uur een

Oecumenische Vredesdienst
Zondag 18 september is er
om 10.00 uur in de
Protestantse
Kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek
een oecumenische vredesdienst. Het thema van de
viering is ‘Vrede voor
jou’. In tijden van maatschappelijke onrust en oorlog in Europa beseffen we
maar al te goed dat vrede
niet vanzelfsprekend is. In
vrede met elkaar leven
vraagt een blijvende inzet
van ons allemaal.
Tijdens de viering zingt
het parochiekoor St. Caecilia onder leiding van Eugène Ceulemans.
We luisteren naar de bekende lezing uit
Jesaja: Zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegijzers en speren tot
snoeimessen. Het lied ‘dona nobis
pacem’ wordt gezongen: geef ons

Foto: Jannie Schaapman
vrede. En iedereen kan een lichtje voor
de vrede aansteken.
De voorgangsters zijn pastor Joke
Huisintveld en da. Janneke Ruijs.
Iedereen van harte welkom!

Henk Nieuwenhuis 25 jaar
Diaken in Beek, Leuth en Ooij
Op zondag 25 september om 12.00
uur viert Henk Nieuwenhuis in de kerk
van de H.Hubertus te Ooij zijn 25 jarig
jubileum als Diaken.
Velen van ons hebben door Doop,
Eerste Communie, Huwelijk, Vormsel
of Overlijden de betrokkenheid van
Henk persoonlijk ervaren.
We zouden het dan ook fijn vinden om
met veel dorpsgenoten uit Beek, Leuth
en Ooij deze jubileummis te vieren.
Les Alouettes en Encore vormen voor

deze viering een gelegenheidskoor.
Aansluitend aan de Heilige Mis vergezellen we Henk naar dorpshuis De
Sprong, Prins Bernhardstraat 3 in Ooij
waar u hem persoonlijk kunt feliciteren.
Inlichtingen:
Namens Bestuur Parochie Maria ten
Hemelopneming,
Geert Verweij
0648033950

    
   
 
   


25 september – 1 oktober

Feestweek 100 jaar Cosmas en Damianuskerk
GROESBEEK. De parochie van Groesbeek viert een week
lang het 100-jarig bestaan van de Cosmas en Damianuskerk.
De feestweek begint met een heilige Mis op zondag 25 september om 10.00 uur, die opgeluisterd wordt door kerkkoor
Sint Caecilia, Schola Cantorum en jeugdkoor Mikado.
Fanfare Wilhelmina en schutterij Sint Hubertus zullen voor
een extra feestelijke stemming zorgen.
Bisschop Gerard de Korte is de hoofdcelebrant. Hij zal Aloys
van Velthoven officieel installeren als pastoor. Aan het eind
van deze Mis wordt het prachtige boek over 100 jaar
parochieleven gepresenteerd door auteur Sjef Schmiermann.
Met dank aan de vele sponsoren is dit boek na afloop van de
Mis te koop voor het vriendenprijsje van 10 euro.
Vrijwilligers schenken koffie en thee voor alle kerkgangers.
Ook zullen na afloop van de Mis foto’s uit de 100-jarige
geschiedenis geprojecteerd worden op een groot scherm. En
er zullen enkele ‘kerkschatten’ tentoongesteld worden.
Op maandagavond 26 september wordt om 18.30 uur de
rozenkrans gebeden. Op woensdag en vrijdag zijn er rondleidingen voor scholen. Dinsdag zijn er activiteiten voor jongeren. Op donderdag vanaf 20.00 uur spelen de eigen organisten hun lievelingsstukken op het orgel. Op vrijdag is er
om 19.30 uur een meditatie.
De feestweek eindigt met de slotviering op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur, die muzikaal ondersteund wordt door het
Horst-Sionsheuvel-Breedeweg-koor. Na afloop van deze vie-

ring zullen in de hal van de kerk fraaie panelen onthuld worden.
Het volledige programma van de feestweek is te vinden op
de website: www.parochiegroesbeek.nl
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Zeven wegen van Barmhartigheid
in de Protestantse kerk Groesbeek
GROESBEEK. In de maand september
is er iedere vrijdagmiddag van 14.0016.00 uur in de Protestantse kerk van
Groesbeek, Kerkstraat 18, de expositie
‘Zeven wegen van barmhartigheid’ te
zien. Op zeven schilderijen van de kunstenares Jeltje Hoogenkamp zijn de
zeven werken van barmhartigheid op
abstracte en symbolische wijze verbeeld: hongerigen voeden, dorstigen
laven, naakten kleden, vreemdelingen
huisvesten, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Bij
ieder schilderij heeft Corrie Kopmels
een kort gedicht geschreven. De beide
kunstenaressen hebben zich laten inspireren door de beroemde zeven schilde-

rijen over barmhartigheid van de
Meester van Alkmaar (1504), die in het
Rijksmuseum te Amsterdam hangen
Werken van barmhartigheid, onze tijd
schreeuwt erom met de oorlog in
Oekraïne, de vluchtelingen in Ter Apel,
de boeren en het klimaat. Nieuwe beelden kunnen ons prikkelen om na te
denken over wat barmhartigheid in
onze tijd betekent.
Loop in september eens binnen en
bekijk in alle rust en aandacht deze
inspirerende werken.
Ook
tijdens
de
Open
Monumentendagen op 10 en 11 september is de kerk open (12-16 uur) en
zijn de schilderijen te bekijken.

Taizéviering The Kingdom of God
23 september; samen zingen en stil zijn
Het is 10 jaar geleden, dat
dominee Dick Piersma de eerste plannen maakte om in de
kleine
Bartholomeuskerk
Taizé-bijeenkomsten te organiseren. Eén lied had hij daarvoor in ieder geval al in
gedachten: “The Kingdom of
God is justice and peace and
joy in the Holy Spirit. Come,
Lord, and open in us the gates
of your Kingdom”. Hij merkte
daarbij op dat dit lied zich uitstekend leent als huislied van
bijvoorbeeld De Haard of
andere plaatsen in en rondom
Nijmegen. Dat is ter harte genomen; dit
lied is inmiddels hét afsluitende huislied bij de Taizévieringen in BeekUbbergen. Verder merkte Dick op dat
de kracht van Taizéliederen zich ontvouwt in het herhalende zingen. Dat
doen we graag samen met jou tijdens
de volgende viering op 23 september.
We zingen dan liederen uit Taizé, we
lezen gedichten en er is stilte. Een
Taizéviering is voor iedereen. Ben je

Collecteren voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland
GROESBEEK. Van 21 tot 26 november
organiseert Kerk in Actie van de
Protestantse Kerk in Nederland haar
landelijke huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Om deze collecte ook in Groesbeek tot
een succes te maken, zoeken we collectanten. Doe je mee?
Vorig jaar hebben we voor het eerst
meegedaan met 6 collectanten, al dan
niet lid van onze kerk. We kregen vaak
leuke reactie’s: wat goed dat jullie dit
doen!
We hebben toen € 637,40 opgehaald.
Als je wilt meehelpen mag je zelf de de
hoeveelheid tijd en route bepalen. Je
kan die week ook de collectebus naar je
sportclub of andere bijeenkomsten
meenemen.
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In
Griekse vluchtelingenkampen verblij-

ven duizenden kinderen. Zij hebben
onze hulp nog steeds heel hard nodig.
Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert
deze kinderen op een betere plek te
krijgen.
Wil jij vluchtelingenkinderen in
Griekenland helpen door te collecteren
in Groesbeek of wil je meer informatie,
neem dan contact op met: Marian
Tabak tabakpeereboom@gmail.com of
0243978648 en Friedie Krajenbrink
friediekrajenbrink@outlook.com of
024 3975116.

Vrede vieren in de speeltuin

eenmaal geweest, dan kom je vast
terug. Samen zingen en stil zijn is
namelijk rustgevend en inspirerend.
De viering start 23 september om 19.30
uur en duurt ongeveer één uur. Op
Facebook kun je de pagina van
Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen volgen of meld je
aan voor de nieuwsbrief via m.norden@kpnplanet.nl.
Fijn om je 23 september (weer) te ontmoeten.

Afscheid van Henk Janssen bij de
Stichting Schuldhulpbuddy

GROESBEEK. Op zondag
18 september is er van
11.00 – 12.30 uur een klein
vredesfestival in het kader
van de jaarlijkse Vredesweek met als thema:
Generatie Vrede. Dit festival vindt plaats in de speeltuin aan de Kerkstraat van
Groesbeek. Samen willen
we de vrede vieren. Dat
vrede niet vanzelfsprekend
is, weten we anno 2022
maar al te goed nu er een
afschuwelijke oorlog is
dichtbij op ons eigen continent.
We vieren de vrede met zang en
muziek. Het koor Tam Tam onder leiding van Eugène Ceulemans komt zingen. Inwoners van Groesbeek maken
muziek. Naast zang en muziek kunnen
we ook in gesprek met elkaar over
vrede door een spel met stellingen en

door een bord waarop u
uw vredeswensen kwijt
kunt.
Kinderen kunnen een vredeskleurplaat kleuren. Er
zijn kraampjes van de
Werkgroep Vredesinitiatieven Groesbeek en ook
van de Werkgroep Amnesty. Er is koffie, thee,
limonade en een ijsje
voor de kinderen.
Dit ‘vredesfeest’ is georganiseerd door de Werkgroep Vredesinitiatieven
en de kerken van Groesbeek.
Iedereen is van harte welkom: een
mooie gelegenheid om elkaar als
samenleving in vrede te ontmoeten! Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Mocht het regenen dan verplaatsen we
het festival naar de Protestantse kerk,
ook aan de Kerkstraat.

Beleef Leuth
Zondag 4 september werd in Leuth
“Beleef Leuth” georganiseerd. Dit evenement was speciaal gericht op
“nieuwkomers” in Leuth en andere
bewoners die nog niet zo op de hoogte
waren van het verenigingsleven en vrijwilligersorganisaties (sport, cultuur en
muziek) in Leuth. Zij presenteerden
tussen 12.00 uur en 17.00 uur op een
zestal locaties wat er allemaal te doen
is in je vrije tijd of waar je vrijwilligerswerk kunt doen. Deze locaties
waren de Vriendenkring, het Kulturhus,
het DES-gebouw, de tennisvereniging,
VVLK en het oorlogsmonument.

Over het algemeen waren de organisaties redelijk tevreden over de opkomst,
maar het was wel te merken dat het erg
warm was en dat in Zandvoort de F1
werd gereden met een rechtstreekse
uitzending op Nederland 1. Er werden
toch diverse nieuwe leden geworven.
Alle bezoekers kregen een lot en na
afloop kon men daarmee mee doen aan
de loterij, waarvoor wethouder Irma
van de Scheur in de Vriendenkring de
trekking verrichtte. De prijzen daarvoor waren ter beschikking gesteld
door de diverse verenigingen en organisaties.

V.l.n.r pastoor Henk Janssen, Annelies Visser, Ria van Hoewijk en Irma vd Scheur
Foto: Henk Baron
Op zaterdag 3 september hebben (oud)
vrijwilligers en (oud)_bestuursleden
van Stichting SchuldHulpBuddy
(SSHB) in de serre van de Protestantse
kerk in Groesbeek afscheid genomen
van de voorzitter van het eerste uur,
pastoor Henk Janssen. Zijn verhuizing
naar de buurgemeente Cuyk is het
moment om na zes jaar de voorzittershamer over te dragen. Henk werd in
toespraken van Ria van Hoewijk
(bestuurslid van SSHB), wethouder
Irma van de Scheur en door de nieuwe
voorzitter van SSHB Annelies Visser
uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange
inzet voor de stichting.
Stichting SchuldHulpBuddy Berg en
Dal werd op 2 december 2015 opgericht op initiatief van de gezamenlijke
kerken van de gemeente Berg en Dal.
Betrokkenen vanuit de twee Katholieke
parochies, de twee Protestantse
gemeenten en vanuit particulier initiatief in de gemeentes Millingen aan de
Rijn, Ubbergen en Groesbeek waren
geraakt door onderzoeksresultaten
waaruit bleek dat een groot aantal huishoudens in de gemeenten zeer grote
schulden bleken te hebben.
Bij de oprichting in 2015 werd pastoor
Henk Janssen als voorzitter van deze
nieuwe stichting benoemd. Het doel
was een vrijwilligersorganisatie op te
richten om mensen met geldzorgen te

ondersteunen. Onder het voorzitterschap van Henk Janssen heeft SSHB
zich als vrijwilligersorganisatie goed
kunnen ontwikkelen en bewijzen.
Aanvankelijk was SSHB alleen werkzaam in de gemeente Berg en Dal.
Later werd het werkgebied uitgebreid
met de buurgemeenten Heumen en
Mook en Middelaar. SSHB werkt voor
drie gemeenten met een veertigtal vrijwillige buddy’s en twee vrijwilliger
coördinatoren. SSHB helpt inwoners
die moeite hebben hun financiële administratie bij te houden of biedt hulp met
budgetteren. Ook biedt SSHB ondersteuning bij betalingsachterstanden en
het treffen van betalingsregelingen met
schuldeisers. De buddy’s nemen het
werk niet over maar bieden de cliënten
ondersteuning en hulp. Sinds enkele
jaren levert SSHB ook vrijwilligers
voor de formulierenbrigade; zij helpen
bij het aanvragen van de energietoeslag
of bijvoorbeeld bij het invullen van
aanvraagformulieren voor toeslagen.
Met het vertrek van pastoor Henk
Janssen is op 7 juli het voorzitterschap
overgenomen door Annelies Visser,
oud wethouder van gemeente Berg en
Dal en in de jaren 2016-2018 zelf ook
werkzaam als schuldhulpbuddy bij
deze stichting.
Voor meer informatie over SSHB:
www.sshbsupport.nl.
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Samen
handwerken

GROESBEEK. De belangstelling voor
creatief bezig zijn neemt de laatste
jaren weer toe. Velen van ons ontdekte
juist tijdens de lange coronaperiode,
hoe fijn het is om met je handen bezig
te zijn! Dit najaar kunnen we dit samen
gaan doen. Hoe gezellig is dat!
In De Serre, een ruime en lichte ruimte,
van de Protestantse kerk van Groesbeek
start een nieuwe handwerkclub: Hand
in hand-werken.
Heb je ook zo’n zin om dit najaar een
wollen trui te breien? Of wil je liever
achter de naaimachine kruipen? Of
leuke cadeautjes maken? Er zijn veel
leuke ideeën om van restjes wol of stof
iets te maken. Hoe gaaf is het om iets te
geven, wat je zelf hebt gemaakt.
Het is onze bedoeling, dat het een
gezellige middag wordt, waar we
elkaar ontmoeten, inspireren en ook
nog creatief bezig gaan. Er wordt geen
brei- en naailes gegeven, maar natuurlijk helpen we elkaar graag! Wij vinden
het belangrijk, dat het een open plek is,
waar we van elkaar leren en elkaar op
weg helpen.
• Het maakt niet uit of je veel, of helemaal geen ervaring hebt.
• Het maakt ook niet uit, of je gaat breien, haken of iets anders gaat doen.
• Het is wel de bedoeling, dat je het
eigen handwerk of materialen meebrengt.
• Er zijn geen kosten aan verbonden en
de koffie en thee staan klaar.
Waar: In De Serre van de Protestantse
kerk, Kerkstraat 18, Groesbeek.
Tijd: Iedere 3e donderdag van de
maand van 14.00 uur tot 16.00 uur
De eerste bijeenkomst is op donderdag
15
september.
Meer
info:
info.pkn.groesbeek@gmail.com of bellen
met
Friedie
Krajenbrink:
0243975116.

Studieavond
met ds. Kees
van Velzen
Op donderdag 15 september is er in
Nijmegen een studieavond met spreker
ds. Kees van Velzen. Het onderwerp
waarover hij spreekt is: Romeinen 11.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
door Christenen voor Israël en vindt
plaats
in
Ontmoetingscentrum,
Professor Regoutstraat 23, 6524 RZ
Nijmegen. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis.

Werkzaamheden
Ooysedijk

Ook pastoor Rudo Franken deed mee en won een herhalingsles reanimatie bij de
EHBO-vereniging Leuth, hier op de foto met wethouder Irma vd Scheur en Elly
Daamen Foto: Henk Baron

Op de Ooysedijk in Nijmegen, nabij het
Hollands Duitsch Gemaal, moet het
verkeer rekening houden met werkzaamheden. Er wordt kabel aangelegd
en leidingen worden vervangen. Het
verkeer wordt door verkeerslichten
geregeld.

Viering 750 jaar Stevenskerk in Middeleeuwse sfeer
Middeleeuwse viering
Op 11 september om 10.00 uur zal een viering in
Middeleeuwse sfeer plaats vinden in de Stevenskerk te
Nijmegen. De viering valt binnen het kader van het
Gebroeders van Lymborch weekend in samenwerking met
Stadskerk Nijmegen. Diverse historische personen uit de tijd
van de Gebroeders van Lymborch maken deel uit van de
indrukwekkende entrada.
S C Karolus Magnus en Datura verzorgen de gezangen.
Stadsorganist Jetty Podt bespeelt het orgel. Eduard Kimman
en Hubert Hendriks gaan voor.
Unieke première hersteld epitaaf
De kerk zal aangekleed zijn met vaandels en enige relieken
en beelden uit die periode. De beschadigde epitaaf bij de
‘Heilig Grafkapel’ zal zich in volle glorie hersteld tonen mid-

dels moderne digitale technieken, een unieke presentatie om
het oorspronkelijke tafereel weer te laten spreken.
De in 1591 beschadigde epitaaf is door Kees Moerbeek,
Charles van Doornewaard en Hubert Hendriks digitaal hersteld binnen de stijl van die tijd, de rijngotiek. Van dit proces
is een film gemaakt waarbij men de beschadigde afbeelding
van beschadigd tot in volle glorie hersteld ziet komen.
Deze afbeelding en film is de eerste presentatie van een reeks
over ‘De Stevenskerk vóór 1591’ In het voorjaar van 2023
zal een expositie met afbeeldingen en films plaats vinden
wanneer de restauratie van de Stevenskerk is voltooid.
Om 15.00 uur wordt een bijzonder muziekstuk door het Luna
Kamerkoor uitgevoerd: Path of Miracles (2005) van de
Engelse componist Joby Talbot. Dit zeventienstemmige
koorwerk gaat over de ervaringen die pelgrims naar Santiago
de Compostella sinds jaar en dag ondergaan op hun reis.
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Nieuws uit Nijmegen
Beekse kunstenaars op De Kaaij
Het weekend van 27-28 augustus was
de afsluiting van De Kaaij aan de
Waalkade. Aan dit festijn deden twee
Beekse kunstenaars mee: Sylvia
Hendriks, aka Woodsilla, en Jeu

Plastique. Plastique exposeerde samen
met de Nijmeegse Lou Patat en
Woodsilla etaleerde haar beeldende
kunst van gerecycled hout.
Foto’s: Henk Baron

Woodsilla met bellenkunst bubblusion

Jeu Plastique bij zijn werk op de Kaaij

Parkinson Café regio Nijmegen
Op vrijdag 16 september is er weer een
bijeenkomst van ons Parkinson Café.
Het thema is:
Parkinson en Visusproblemen Mensen met de ziekte van Parkinson
hebben vaker zicht- en oogproblemen
zoals wazig zien, symptomen van droge
ogen, moeite met diepte inschatten en
dubbelzien, dan mensen van dezelfde
leeftijd zonder de aandoening. Dit
blijkt uit onderzoek van Carlijn Borm,
neuroloog in opleiding aan het
Radboudumc. Zij is de spreekster van
deze bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in wijk-

centrum de Ark van Oost, Cipresstraat
154, 6523 HR te Nijmegen. 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 via
info@parkinsoncafenijmegen.nl. We
hebben plaats voor maximaal 75 personen. Bij overschrijding van dit aantal
moeten wij u op een wachtlijst plaatsen. Maar zonder tegenbericht bent u
van harte welkom. Toegang is gratis,
munten voor koffie/thee € 2,00 per
stuk, contant te betalen.
www.parkinsoncafenijmegen.nl

Feest voor Nijmeegse vrijwilligers
De gemeente Nijmegen zet alle vrijwilligers in het zonnetje met een
groot feest: het Lokaal Compliment
op vrijdag 16 september.
Samen met de Vrijwilligerscentrale
Nijmegen bedankt de gemeente alle
vrijwilligers voor hun inzet voor onze
stad. Of iemand nu wekelijks, maandelijks of één keer per jaar vrijwillig de
handen uit de mouwen steekt: iedere
vrijwilliger is welkom. Ook inwoners
die zich actief inzetten voor hun buurt
zijn van harte uitgenodigd.
Dit jaar is het feest weer live in de
Lindenberg. Tijdens de feestavond,
onder het genot van lekkere hapjes en
drankjes, verzorgt Bennie Solo een fan-

tastische muzikale show. Er is een
muziekquiz en aanwezigen kunnen
ludiek op de foto met collega-vrijwilligers. Zoals elk jaar vindt ook de symbolische uitreiking van het Lokaal
Compliment aan een vrijwilligers
plaats. Wie krijgt dit jaar de eer om
door de wethouder in het zonnetje te
worden gezet?
De toegang voor deze avond is gratis.
Aanmelden kan via de website van de
Vrijwilligerscentrale
Nijmegen:
www.geldersehanden.nl/nijmegen
16 september, aanvang 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Lindenberg, Ridderstraat 23

Waalstappers kennismakingsdag
Zin om nieuwe mensen te ontmoeten
en samen activiteiten te ondernemen? Dat kan bij Waalstappers! Op
zaterdag 24 september om 15.00 uur
is er een kennismakingsbijeenkomst
in Voorzieningenhart ‘t Hert.
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst
krijg je informatie over Waalstappers,
kun je vragen stellen en andere deelnemers ontmoeten. Geïnteresseerd?
Aanmelden kan eenvoudig met een
mailtje naar activiteiten@waalstappers.nl.
Waalstappers is er voor mensen van
alle leeftijden uit de regio NijmegenArnhem. Op onze website staan activiteiten waar je je voor kunt opgeven,

maar zelf iets organiseren kan ook.
Graag zelfs!
Er gebeurt van alles: lunches, concerten, borrels, filmavonden, wandelingen, fietstochten en meer. Iedereen mag
een half jaar gratis meedoen. Daarna
kost een abonnement slechts 24 euro
per jaar. Voor mensen met een laag
inkomen kan dit betaald worden vanuit
de Meedoenregeling van de Gemeente
Nijmegen.
Sluit je aan bij de Waalstappers en
ervaar hoe leuk en inspirerend het is
om nieuwe mensen te ontmoeten en
samen iets te ondernemen.

Wegens groot succes vorige keren
komen zangeres Monica Coronado
(Barcelona) en gipsy flamencogitarist
Manito op zondag 18 september a.s.
weer een concert geven in de Hortus
Arcadië Nijmegen.
Met temperamentvolle zang en vurig
gitaarwerk wordt de luisteraar meegenomen naar een wereld vol passie, weemoed hartstocht. Monica krijgt met
haar charisma het publiek snel op het
puntje van de stoel. Met haar heldere
stem zingt zij belevenissen van haar
zwervend bestaan als muzikant. Het

kleurrijke gitaarspel van Manito stimuleert haar het uiterste van zichzelf te
geven. Zijn naam is een directe verwijzing naar de gitaarlegende ‘Manitas de
Plata’

COLOFON

Gezelligheidskoor
‘Daalse nootjes’
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In de afgelopen maanden bleef het
repareercafé -maandelijks- op zaterdagen geopend. Natuurlijk bleef het aantal bezoekers met allerhande spulletjes
vrij beperkt, maar ook reparateurs hebben in die periode van hun vakantie
genoten. Al met al was er een keurige
balans tussen ‘vraag en aanbod’.
Nu de meeste vakanties achter ons liggen gaat het café er weer met volle
energie tegenaan. Dus… op zaterdag
10 september zijn alle buurtbewoners
opnieuw van harte welkom met alles
wat mogelijk een tweede leven kan
worden bezorgd. Zoals altijd is het café
dan van 13.00 tot 15.30 uur geopend, te
vinden op het adres Limoslaan 10.
Omdat het café geen gebruik maakt van
enige vorm van subsidie zijn bijdragen
van harte welkom! Daarmee kan nieuw
gereedschap, bepaalde onderdelen,
vloeistoffen etc. aangeschaft worden.
Een eventuele bijdrage in de fooienpot
is mogelijk, of storting via een QRcode die met een mobieltje is te activeren.

Ark van Oost
Dansen
Zondag 11 september dansen in de Ark
van Oost tussen 14-17 uur met "livemuziek" . Entree €3 Info:0610748973.
Rommelmarkt
Zaterdag 17 september, 18-21 uur rommelmarkt, Entree € 2,-. Tafels € 6,-:
reserveren telnr. 0610748973.
Wijkcentrum De Ark van Oost,
Cipresstraat 154 Nijmegen.

Vector of
Memory
Nijmegen krijgt een Vector of
Memory. Dit is een bijzonder herdenkingsteken dat herinnert aan bijzondere plekken en momenten uit de
Tweede Wereldoorlog.
De Nijmeegse Vector herinnert aan de
oversteek van 20 september 1944 en
staat op de plek waar 900 geallieerde
soldaten in gammele bootjes stapten en
naar de overkant roeiden terwijl ze
onder vuur werden genomen door
Duitse soldaten.
De Vectors of Memory zijn ontworpen
door de Amerikaanse ontwerper Daniel
Libeskind en maken deel uit van de
‘Liberation Route’. Een route die start
vanaf de Normandische stranden en die
doorloopt tot in Berlijn. De Vectors
markeren belangrijke locaties van de
Tweede Wereldoorlog.
Zaterdag 10 september onthult burgemeester Hubert Bruls samen met Herre
Dijkema van de Liberation Route
Europe de Nijmeegse Vector of
Memory bij De Oversteek om 15.30
uur. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Meer info? www.waalstappers.nl

Spaans nazomerconcert in Hortus

NIJMEGEN OOST:

Repareercafé
Hengstdal

Het adres van de Hortus is ‘d
Almarasweg 22d Nijmegen. Het optreden is van 16.00 tot 17.00, inloop vanaf
15.30
Entree €15, contant te betalen bij aankomst.
Aanmelden via: info@manito.biz of
telefonisch 06-23259107. Website
www.hortusnijmegen.nl

Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire. Iedere
tweede en vierde maandag v.d. maand
tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum
"Daalsehof", Nijmegen-Oost. Nu:
maandag 12 en 26 september. Info: tel:
0610748973.

Herdenken
September is de ‘Market Garden’
maand en komende maand worden
meerdere activiteiten georganiseerd om
de herinnering levend te houden. Vanaf
vrijdag 2 september wordt de
Vrijheidskrant verspreid en begin september gaat ook de website www.vrijheidregionijmegen.nl live.
Enkele activiteiten die worden georganiseerd in de maanden september t/m
november
• 10.9., 15.30-17.15, bij De Oversteek:
Onthulling van de Vector of Memory
• 15.9. 19-21.45 / Infocentrum WO2
Nijmegen: Reünie van de beroemde
film ‘A Bridge Too Far’
• 18.9. 10-11u, bij De Oversteek:
Oversteek van de Waal door Pontoongroup4045
• 18.9. 15-17u, Stevenskerk. Herdenking Friendship Albany Nijmegen.
• 20.9. 13.30-15u / Oosterhoutse dijk
Herdenking Waaloversteek .
• 26 - 29.9/ De Lindenberg. Free Future
College. www.freefuturecollege.com
• 14.10 - 11.12: Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis. Tentoonstelling over de
grote razzia van 17-18 november 1942.
Nu 80 jaar geleden.
• 17 - 20.11. Filmhuis LUX. Filmvoorstelling ihkv de Razzia van 17-18
november 1942 www.lux-nijmegen.nl

Nijmegen Zingt weer als vanouds
op de Grote Markt in Nijmegen
Voor de vijftiende maal zette
organisator
Gerard
van
Groningen, die ooit aan de wieg
van de Zomervierdaagsefees-ten
en de Fietsvierdaagse stond, het
evenement ‘Nijmegen Zingt’ op
touw. Hij legt nu, vanwege
gezondheidsproblemen, de voorzittershamer neer maar, hij blijft
nog wel betrokken bij het evenement. Hij werd met bloemen
bedankt.
De Grote Markt in Nijmegen
vormde vrijdagavond 26 augustus het
decor voor het grote zangfeest, waarbij
twee
koren,
het
Nijmeegse
Smartlappenkoor en het Groesbeekse
Ochaarm op de Bühne zongen en het
publiek, meestal uit volle borst, meezong.
Het programma begon met een optre-

den van de Nijmeegse entertainer Tom
Meuwese. Hij hield ook bij de wisseling van de koren de stemming er in.
De jarige presentator Huug Duin praatte de vele muzikale nummers aan
elkaar. En natuurlijk werd er voor hem
ook nog even gezongen.
Foto: Henk Baron

Kunstnacht start met gratis
festival in het Kronenburgerpark
Nijmegen maakt zich klaar voor iets
nieuws! Op zaterdag 17 september presenteren Stichting Hubert en ACBN
Evenementenbureau
hun
eerste
Kunstnacht. Die begint al ‘s middags
om 16.00 uur, met een gratis buitenfestival in het Kronenburgerpark. Daar
ontvouwt zich de Mythe van
Kunstnacht en word je verleid om, na
een hapje bij een van de foodtrucks,
vanaf 19.00 uur het veelzijdige avondprogramma te gaan ontdekken. Je eindigt de Kunstnacht met een knallend
eindfeest in De Vereeniging. Tickets
voor het avondprogramma en eindfeest
zijn met voorverkoopkorting verkrijgbaar op kunstnacht.nl.

Het programma
Op ruim 25 locaties in de Nijmeegse
binnenstad en op het Honigcomplex
word je ondergedompeld in het kunsten cultuurlandschap van Nijmegen dat
unieke samenwerkingen aangaat en je
bestaande locaties van een andere kant
laat ontdekken. Ook diverse Arnhemse
organisaties strijken neer in de stad.
Tickets & info
Het complete programma en meer info
vind je op www.kunstnacht.nl. Tickets
koop je nog twee weken voor de voorverkoopprijs van € 17,50 voor de
avond, €12,50 voor alleen het eindfeest
of € 27,95 voor een combiticket van
avond en feest.

Lezing over autisme en
wetenschappelijke inzichten
Op maandagavond 26 september a.s.
een interactieve lezing van Mandy
Verleijsdonk op het UNIT Atelier in
Nijmegen, St. Canisisussingel 36B
(onder de hypotheker). Ook als je dicht
bij iemand staat met autisme en er
dagelijks mee te maken hebt blijft de
vraag overeind: Wat betekent het nu
echt om zelf te leven met autisme?
Speciaal voor ouders, hulpverleners,
ambulant begeleiders en vrienden van
de UNIT, biedt Mandy Verleijsdonk
(1987, psycholoog BSc en ervaringsdeskundige ASS) in een interactieve
lezing een kijkje in haar hoofd. Zij slaat

een brug tussen haar persoonlijke beleving van autisme en wetenschappelijke
inzichten.
Vanaf 19.30 uur ontvangen wij jou met
een kop koffie of thee en om 19.45 uur
start de lezing van Mandy. De toegang
is gratis. Een vrijwillige bijdrage om de
kosten van de lezing te dekken is van
harte welkom. Het verzamelde bedrag
zal geheel ten goede komen aan Mandy
en het bijzondere werk dat zij doet om
meer begrip te creëren op het gebied
van autisme. Geef je snel op voor deze
lezing via info@unitacademie.nl. Bij
50 inschrijvingen zit ons atelier vol.

Dvorák en Brahms op kamerformaat
Zondag 25 september om 15.00 uur
Groenestraatkerk Nijmegen
Kaarten: www.sottovoce.nl
Een uitgebreid programma met begeleiding van het orkest Cugnon Project
en solisten.
Wat dit concert extra bijzonder maakt
zijn de bezetting en arrangementen.
Het Stabat Mater is in de oorspronkelijke bezetting gearrangeerd voor een
groot orkest en
gróót koor.
Kamerkoor Sotto Voce maakt gebruik
van een speciaal arrangement van

Joachim Linkelmann voor kamerorkest, zodat orkest en koor in goede
balans zijn. Het arrangement voor het
Schicksalslied is van Henk de Vlieger
en voor Nänie van onze dirigent Marc
Buijs. In deze vorm worden de composities zelden uitgevoerd, en in het geval
van Nänie is dit zelfs de Nijmeegse première.
Voor ons nieuwe repertoire hebben wij
nog plaats voor bassen en tenoren.
Zie hiervoor onze website www.sottovoce.nl

Open repetitie Harmonie Hatert
Harmonie Hatert is een eigentijds harmonieorkest dat prachtige harmonie
composities en arrangementen speelt,
en ook vlotte aansprekende, populaire
muziek ten gehore brengt.
Het orkest bestaat uit zo'n 40 enthousiaste amateurmusici, onder leiding van
een enthousiaste professionele dirigent,
die dankzij een zeer uitgebreid repertoire in staat zijn vrijwel iedere gelegenheid muzikaal op te luisteren.

Het orkest is dringend op zoek naar
versterking in bariton-, trombone en
klarinetsectie. Ook op andere secties is
uitbreiding mogelijk. Daarom houdt
het orkest op donderdag 8 september
een open repetitie in zaal Roomsch
Leven aan de Heijendaalseweg in
Nijmegen van 20:00 – 22:00 uur. Kom
gerust langs met- of zonder instrument.
Voor meer info stuur een mailtje naar
PR@harmoniehatert.nl

Salonorkest Symphonia zoekt leden
Salonorkest Symphonia verwelkomt
graag nieuwe leden. Wij zijn op zoek
naar violisten, een dwarsfluitist, een
hoboïst, een contrabassist, een accordeonist en een hoornist (niveau: gemiddeld). Iedere belangstellende is altijd
van harte welkom om een keer te
komen luisteren/meespelen en de sfeer

te proeven tijdens één van onze repetitie-avonden op maandagavond in “De
Schalmei” (Neerbosch).
Kijk eens op de site: salonorkestsymphonia.nl
Als je interesse hebt, neem dan contact
op met: Addi Weima, e-mail: addiweima@gmail.com, tel. 024-3976817
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Alfa Romeo Giulia Veloce
Alfa Romeo associëren we met een automerk, waarbij het rijplezier nog echt
voorop staat. Voor de autorubriek van deze week reden we met de Alfa Romeo
Giulia Veloce. Een auto zonder elektrische aandrijving en zelfs zonder ondersteuning door een elektromotor. De aandrijfkracht wordt puur geleverd door
een 2,0-liter viercilinder benzinemotor een vermogen van 206 kW (280 pk) en
maximaal koppel van 400 Nm bij 2250 toeren per minuut. Daarmee is de
Veloce een model tussen de reguliere Giulia-modellen (140–148 kW (190–200
pk)) en het liefst 375 kW (510 pk) krachtige Giulia Quadrifoglio topmodel, dat
een prijskaartje heeft vanaf € 124.900,-.

Tussen het basis- en indrukwekkende topmodel van de Alfa Romeo Giulia modellenreeks is de Alfa Romeo Giulia Veloce dankzij haar onderstelafstelling, aandrijflijn en aankleding een sportieve middenweg.
Alfa Romeo dicht met de Giulia Veloce
het grote gat tussen de Giulia Super
met prijskaartje van € 50.400,- en de
dure Quadrifoglio, die alleen al bijna
achtendertig duizend Euro BPM belasting in zich heeft en daar komt dan nog
de BTW bij. In totaal is dat een vanaf
prijs van € 124.900,-. De Alfa Romeo
Giulia Veloce is een sportieve sedan
met een traditionele sterke benzinemotor en veilige permanente vierwielaandrijving en komt dus ook met een relatief hoge BPM belasting. De basisprijs
is € 40.135,-, maar na BPM en BTW is
de consumentenprijs in Nederland €
67.440,-.
Krachtige aandrijving
Daarvoor krijgt men wel een heel fijn
rijdende auto met onder de motorkap
een volledig uit aluminium opgetrokken viercilinder, tweeliter motor met
turbo. Deze motor zit ook in het basismodel, maar in de Veloce levert het
motoblok geen 200 pk, maar 280 pk.
Dat maakt van de Giulia Veloce een

zeer rappe auto.
Bovendien beschikt de Alfa Romeo
Giulia Veloce standaard over een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving
met sperdifferentieel. De automaat kan
men ook handmatig schakelen met
grote flippers achter het stuurwiel. Ze
zijn groot omdat ze aan de stuurkolom
(zoals het hoort) zijn verbonden en niet
aan het stuurwiel zelf. De hendels achter het stuur voor het inschakelen van
licht en ruitenwissers hebben wel de
standaard lengte en daardoor is het wel
iets lastiger om deze hendels te bereiken voor mensen met korte vingers.
Het schakelen met de grote flippers
gaat mooi snel.
Dynamisch en snel rijden
Uiteraard is de vertrouwde Alfa Romeo
DNA-schakelaar, waarmee de drie
DNA-rijmodi zijn in te stellen, aanwezig. De letters staan niet voor desoxiribonucleïnezuur, zoals de biologen zullen verkondigen, maar voor Dynamic,
Normal en Advanced Efficiency. In

Toyota Aygo X
Veel automerken stoppen met het aanbieden van goedkope kleine met benzinemotoren aangedreven modellen voor de Europese markt. Ford nam afscheid
van de Ka+ en ook Skoda heeft geen opvolger voor de Citigo. Immers elke
gram CO2, die een auto uitstoot boven de geldende EU-normen, leidt tot torenhoge boetebedragen bij de fabrikanten. Toch blijft Toyota trouw aan het A-segment, maar op een andere manier. De Aygo X, uit te spreken als Aygo ‘cross’,
vervangt de inmiddels van de markt genomen Toyota Aygo, die in 2005 voortkwam uit een industrieel partnership met Citroën (C1) en Peugeot (107/108).
het rijden, maar
supersnel is de Aygo
uiteraard niet. De
door ons gereden versie met handbak
sprint in 14,8 seconden vanuit stilstand
naar de 100 km/u en
haalt een topsnelheid
van 151 km/u.
Groter dan de originele uitvoering
De Toyota Aygo X
staat nog wel op hetOm de Toyota Aygo X zuinig te maken is bespaard op
zelfde
platform, maar
gewicht.
is nu 3.700 mm lang,
De Toyota Aygo X is een compacte 1.740 mm breed en 1.525 mm hoog.
hatchback met SUV-styling voor het A- Daarmee is de Aygo X 235 mm langer
segment, Zoiets als de Suzuki Ignis, dan de uitgaande Aygo en 125 mm bremaar dan met een geheel andere uitstr- der. De Aygo X is met 1.510 mm prealing. Daarmee onderscheidt de Toyota cies 50 mm hoger dan de Aygo. De
Aygo X zich ook van de Fiat Panda, extra breedte zorgt voor meer schouKia Picanto en Hyundai i10, die eigen- derruimte, want de stoelen staan 2 cenlijk de laatste benzine aangedreven A- timeter verder uit elkaar. De wielbasis
segmenters zijn.
bedraagt 2.430 mm, een toename van
90 mm in vergelijking met de Aygo. De
Lichtgewicht
extra interieurruimte komt vooral ten
In het vooronder van de Toyota Aygo X goede van de bestuurder en zijn passazit een 998 cc grote driecilinder benzi- gier.
nemotor met een vermogen van 72 pk De bagageruimte varieert nu van 231
(53 kW) en 93 Nm aan koppel. Dit tot 829 liter, een toename van 60 tot
koppel is vanaf 4.400 toeren per zelfs 231 liter ten opzichte van de
minuut voorhanden. Schakelen ver- Aygo. Ook groot voor het A-sement
loopt vlot met een handgeschakelde zijn de wielen. Bij de testauto ziet men
vijfbak. De Toyota Aygo X is afhanke- fraaie standaard 18 inch velgen. De
lijk van de uitvoering slechts 940 tot goedkoopste uitvoering heeft al 17 inch
1.015 kilogram zwaar.
velgen.
Dat geeft dan en sportief karakter bij Om het SUV-karakter verder te bena-

Road Test
Alfa Romeo Giulia Veloce
Koets: 4-deurs sedan
Prijs: € 67.440,Gewicht: 1605 kg
Cil.inh.: 1995 cc
Vermogen: 280 pk
Top: 240 km/uur
Acc.0-100: 5,2 sec.
Gem. verbr.: 1 op 12,6
Lengte: 464,3 cm
Breedte (met spiegels): 202,4 cm
Kofferruimte: 480 liter
Aanhangergewicht: 1600 kg

stand A wordt het motorvermogen wat
beperkt, wat een zuiniger en bij slecht
weer veiliger rijstijl brengt. Bij de
sportmodus ‘Dynamic’ stelt de elektronica zich in voor het generen van optimale prestaties. De besturing, de schakelacties van de automaat, de reactie op
het gaspedaal en de vierwielaandrijving worden allemaal aangepast voor
een sportieve rit. Er komt dan zelfs een
sportief Alfa-geluid van onderen. Niet
zo’n geluidsspektakel als bij de eerder
in De Rozet beschreven Quadrifoglio,
maar beschaafd en passend bij het sportieve uiterlijk van de auto.
Sportieve wegligging
Ook bij hogere bochtsnelheden blijft de
Alfa Romeo Giulia Veloce mooi strak
op de weg. Daarbij helpt ook de Q4vierwielaandrijving, die de auto bijna
als op rails door de bocht loodst. Men
kan nog eens flink door de versnellingen heentrekken en dankzij de vierwielaandrijving en strakke wegligging
kan zelfs de minder ervaren rijder veilig bergweggetjes supersnel nemen.
De Alfa Romeo Giulia Veloce is serieus
snel. Vanuit stilstand naar de 100
km/uur doet de sedan in 5,2 seconden
en de topsnelheid ligt bij de 240
km/uur. Als men dat allemaal gaat uitproberen, dan merkt men het ‘ouderwetse’ brandstofverbruik van auto’s
met benzinemotoren. Met beheerst rijden is dankzij de moderne motortechniek toch nog ongeveer 1 op 13 te rijden met de Alfa Romeo Giulia Veloce.

Road Test
Toyota Aygo X
Koets: 5-deurs Crossover
Prijs: € 22.550,- (vanaf € 16.950,-)
Gewicht: 1040 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 72 pk
Top: 151 km/uur
Acc.0-100: 14,8 sec.
Gem. verbr.: 1 op 21,2
Lengte: 370 cm
Breedte: 174 cm
Kofferruimte: 231 liter
drukken zijn de stoelen hoger in de
auto geplaatst. De zithoogte nam met
55 mm toe voor beter overzicht op de
weg. De bodemvrijheid van de nieuwe
Toyota Aygo X is 11 mm groter in vergelijking tot de Aygo.
Veel veiligheidsvoorzieningen
Allerhande veiligheidssystemen zijn
tegenwoordig verplicht op nieuwe
auto’s. Deze steeds strengere eisen vormen ook een belangrijke reden waarom
andere fabrikanten stoppen met stadsauto’s. Toyota zet echter door en onder
meer een rijstrookhulp, een noodremsysteem met fietser- en voetgangersherkenning en zelfs adaptieve cruisecontrol zijn standaard op elke Aygo. De
voorganger had niet eens cruisecontrol.
Modern en doordacht interieur
Het interieur oogt bij onze testauto fris
en modern. We genieten van een JBLaudiosysteem met vier speakers, een
300W versterker en een 200 mm grote
subwoofer in de bagageruimte. Ook het
nieuwe Toyota Smart Connect infotainmentsysteem met 9-inch display is
inbegrepen, evenals draadloze Apple
CarPlay en Android Auto en meer.
Standaard levert Toyota een 7-inch
touchscreen, ook met Apple CarPlay en

Dat is netjes voor zo’n sportieve en
snelle auto.
De Alfa Romeo Giulia Veloce is ontegenzeggelijk sportief, maar het comfort
voor de passagiers wordt niet uit het
oog verloren. De auto sportief stevig
geveerd, maar toch niet oncomfortabel.
Het onderstel heeft de capaciteit om
oneffenheden in het wegdek goed weg
te werken, waarbij alleen (grote) korte
oneffenheden soms goed voelbaar blijven, maar dat is rijbeleving!
Modern dashboard
Het infotainment van de Alfa Romeo
Giulia Veloce komt overeen met dat
van de andere Giulia-modellen, waarbij
de bediening zowel op het centrale
scherm met touchscreen, als met een
BMW iDrive-achtige bedieningsknop
op de middenconsole bediend kan worden.
Het systeem werkt goed met met Apple
CarPlay en het 7 inch TFT-kleurendisplay op het instrumentenpaneel zit
goed onder handbereik. Veel luxe voorzieningen, zoals automatische airco
met links/rechts gescheiden klimaatbeheersingssysteem en sportstoelen met
geperforeerd leder zijn standaard op de
Veloce aanwezig, evenals indrukwekkende 18-inch lichtmetalen velgen en
veel geborsteld aluminium inlegdelen
voor de sportieve accenten in het interieur.
Het is niet alleen sportiviteit. De Alfa
Romeo Giulia Veloce is van binnen
ruim voor het dagelijkse gebruik waarvoor een auto bedoeld is en biedt ook
achterin genoeg zit- en beenruimte. De

De testauto is gespoten in de opvallende kleur Ocra Lipari. Een drielaagse
lakkleur waarbij de uitstraling sterk
afhangt van het invallende licht. Bij
neutrale belichting is het een okerachtige goudtint (vandaar de naam), dat in
het donker haast bruin wordt. Bij directe zonneschijn krijgt de auto met deze
laklaag juist een heldere en diepe
goudtint.
bagageruimte is 480 liter groot. Een
aanhanger van 1600 kg mag men aankoppelen. Een volwaardige gezinsauto
dus, maar het is wel een sportieve auto
zoals men van Alfa Romeo verwacht.
Conclusie
De echte Alfist, de Alfa Romeo rijder
met sportieve inborst wil uiteraard de
Quadrifoglio rijden, maar de bijna de
helft goedkopere Veloce is de Giulia,
die men eigenlijk wil hebben. De
Quadrifogio met 510 pk op de alleen de
achterwielen lijkt leuk, maar in de
realiteit kan men zelden dat vermogen
benutten. De Veloce met 280 pk vermogen en 400 Nm koppel verdeeld
over alle vier de wielen is een stuk
praktische in het dagelijkse gebruik en
daarmee een stuk aantrekkelijker.

De Alfa Romeo Giulia Veloce is de auto, die men als liefhebber van het sportieve
Italiaanse merk wil hebben. De sedan is supersnel, maar toch praktisch bij het
dagelijkse gebruik.
Android Auto, maar dan de bekabelde
variant. De luxere uitvoeringen zijn
voorzien van een compleet audio-,
communicatie- en navigatiesysteem.
Zuinig met benzine
We reden gemiddeld 1 op 22 met de
Toyota Aygo X. De auto gaat spaarzaam met brandstof om door continue
doorontwikkeling van de motor en
besparing op gewicht en geluidsisolatie. Niet alleen de driecilinder is duidelijk hoorbaar, maar ook geluiden van
buiten. Zeker als men kiest voor de uitvoering met canvas dak zijn geluiden
van buiten duidelijk hoorbaar in het
interieur. Bij het dichtslaan van de achterportieren hoort men ook het gebrek
aan isolatiemateriaal. Het is hoge sterktestaal en dat klinkt zonder isolatie
nogal blikkerig. Dus niks mis met de
sterkte, maar het geeft geen premium
gevoel.
Prijs
Wij reden de Toyota Aygo X Limited
en die is er niet meer. Het topmodel
Aygo X envy is de meest overeenkomstige. Die heeft een prijskaartje van €
22.550,- en met automaat € 24.495,-.
We hadden ook nog een groot cabriodak, dat heel prettig was met de aflopen
zomerse dagen. Dit canvas dak opent
over de volledige lengte en kost € 995
extra. De opening van het dak is in vergelijking tot de Aygo 40 mm
breder geworden. En dankzij
het gebruik van hoogwaardige
materialen is het cabriodak
nog beter bestand tegen water
en vuil.
Dit zijn forse prijzen voor een
A-segment auto, maar het kan
goedkoper. De basisuitvoering kost € 16.950,- en dan
krijgt men wel een veel meer
volwassen auto voor dan voorheen met de Aygo, die samen met
Peugeot en Citroen was ontwikkeld.
Toyota heeft vertrouwen en levert maar

De Toyota Aygo X is meer auto dan het
voorgaande model.
tot liefst 10 jaar garantie op haar nieuwe modellen. Standaard is de fabrieksgarantie 3 jaar (of 200.000 kilometer),
waar de Nederlandse importeur zelf
nog 2 jaar Toyota Extra Care aan toe
voegt. Daar kan men dan dus nog 5 jaar
kosteloos extra garantie aan toevoegen,
zolang de auto onderhouden blijft bij
een officiële dealer van het merk
Toyota of bij een erkende reparateur.
Conclusie
Toyota introduceert een nieuw model
in het allerkleinste en allergoedkoopste
segment en dat is opmerkelijk. De
Toyota Aygo X ziet er spannend uit,
maar auto is niet echt innovatief Op
basis van bestaande middelen is de
Aygo X toch meer auto dan andere
kleine auto’s en biedt het nieuwste op
het gebied van luxe en veiligheid tegen
een nette prijs.

De Toyota Aygo X is nog een van de
weinige benzinemotor-aangedreven Asegment auto’s
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Zwischen Rhein & Maahs
Musica Sacra: orgelconcert
mit Thomas Tesche
DIE DÜFFEL. Das nächste Konzert
des Duffelt-Vereins Musica Sacra findet am Sonntag, 11. September, um
19.30 Uhr in der St. Laurentius-Kirche
in Kekerdom statt. An der historischen
Smits-Orgel von 1865 nimmt Thomas
Tesche, seit 1991 Kantor der evangelischen Gemeinde Kleve, seinen Platz
ein. Auf dem Programm stehen drei
Werke von Samuel Wesley, Werke aus
den „Fourteen Improvisations von Aart
de Koort (der Kathedral-Organist von
Rotterdam) und zwei Orgelwerke
barocker Meister. Tesche (1963) studierte Evangelische Kirchenmusik an
der
Robert-Schumann-Hochschule
Düsseldorf. Seit vielen Jahren bemüht
sich der Verein Musica Sacra um die
historische Orgeln in der Düffel dem
Publikum nahe zu bringen. Ziel ist es,
diese Orgeln auf beiden Seiten der
Grenze mit Orgelkonzerten zum
Klingen zu bringen und so „klingende

Kantor Thomas Tesche aus Kleve
spielt auf der historischen Smits-Orgel
in Kekerdom.
Denkmalpflege“ zu praktizieren. Die
Orgel in Kekerdom wurde 1864/65
gebaut von Wilhelm Jacobus Smits.
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Eine
Spende ist willkommen. Das letzte
Konzert in diesem Jahr findet am
Sonntag, 20. November um 18 Uhr in
Düffelward mit Prof. Roland Maria
Stangier aus Essen (D) statt.

Kirmes Nütterden
wieder am Haferkamp
NÜTTERDEN. Vom
16. bis 19. September
wird im „SiebenQuellen Dorf“ jetzt
wieder am Haferkamp
gefeiert. Mit dem erstmals
aufgelegten
„RadbahnRock“ am
Freitag startet das
anstehende Kirmesfest
in Nütterden nach dem
traditionellen
Fassanstich mit einem
L ive - R o c k - F e s t iva l
direkt an der namensgebenden
EuropaRadbahn.
Am
Samstagabend heißt es „Allen
Grund zum Feiern!“. Das ist das
Motto des Abends, zu dem das Team
von Allen Grund zum Feiern Event alle
Gäste auf eine kleine musikalische
Zeitreise mitnehmen möchte: heute,
gestern und vorgestern. Freuen darf
man sich auf aktuelle Charts, PopSchlager sowie Pop, Rock und Hip
Hop aus den 00’s, 90’s und späten 80’s.
Aus guter Tradition feiern zum
Vereins- und Fahnentag am

Nütterden feiert vier Tage Kirmes am
Haferkamp (Foto nicht aktuell)
Kirmessonntag wieder alle Vereine
gemeinsam. Der Höhepunkt des
Schützenfestes in Nütterden folgt am
Montag. Nach dem Festakt zieht man
ins Festzelt ein zum Krönungsball zur
Proklamation des neuen Königspaares.
Die Schausteller halten an allen
Kirmestagen Abwechslung für Groß
und Klein bereit und sorgen für das leibliche Wohl.

Avanti! Avanti! Komödie mit Stefanie Hertel
KLEVE. Sommer, Sonne, Italien in der
Stadthalle Kleve! Stefanie Hertel und
das Ensemble der Theatergastspiele
Fürth entführen das Publikum am
Montag, 26. September 2022, um 20
Uhr, in der Komödie „AVANTI!
AVANTI!“ in ein quirlig-turbulentes
und farbenfroh gezeichnetes Rom. Mit
Livemusik und Songs der 50er und
60er Jahre wird der Abend den
Zuschauern nicht nur einen Hauch von
Frühling, sondern auch von Rom, der
Liebe, der Leichtlebigkeit und eine
Portion italienisches Temperament mitbringen. Verfilmt wurde die Komödie
von Billy Wilder 1972 zum Welterfolg!
Tickets (Normalpreis ab € 16,-/Schüler,
Studenten € 5,-) sind erhältlich an allen
bek. VVK-Stellen, online unter
www.reservix.de oder bei der Stadt
Kleve, Stephan Derks: 02821/84254
oder Rabea Loffeld: 02821/84364

KRANENBURG. Auch in diesem Jahr
lädt das kfd-Team Kranenburg wieder
Frauen jeden Alters für Mittwoch, den
21.
September
2022
zur
Wallfahrtsmesse um 9.00 Uhr in die
Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter
und Paul Kranenburg ein; das Thema
des Gottesdienstes: „Himmel und Erde
berühren“, wobei in dieser Hl. Messe
das Motiv der IX. Kreuzwegstation
„Jesus fällt zum dritten Mal unter dem
Kreuz“ aufgegriffen wird. Die
Messgestaltung
obliegt
dem
Liturgiekreis der kfd Kranenburg.
Vorab findet bereits um 8.30 Uhr eine
kleine Rosenkranzandacht statt. Da die
corona-bedingte Abstandsregelung
zwischenzeitlich aufgehoben worden
ist, wird das Tragen eines Mund- und

Nasenschutzes
während
des
Gottesdienstes empfohlen, insbesondere beim Kommunionempfang. Auch
gehen die Verantwortlichen davon aus,
dass die Teilnehmerinnen zwischenzeitlich alle geimpft oder genesen sind.
Nach dem Gottesdienst wird im
Pfarrheim „Hellig Krüß“ zum Preis von
1 € Kaffee angeboten.
Um entsprechend kalkulieren zu können, wäre eine vorherige Anmeldung
unter 02826 7127 oder unter
A.Nickesen@T-Online.de wünschenswert.
Im Anschluss erfolgt der Kreuzweg,
und zwar wahlweise entweder über die
Wälle rund um den Ortskern oder in
der Wallfahrtskirche St. Peter und Paul
Kranenburg.

Rotes Kreuz dankt Lebensrettern
KRANENBURG. Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK), Kreisverband KleveGeldern, konnte gemeinsam mit dem
Blutspendezentrum Breitscheid des
DRK
bei
seinem
letzten
Blutspendetermin in Kranenburg insgesamt 93 Personen, davon 10
Erstspender, begrüßen. Zum 25. Mal

spendeten Andrea Vos, Barbara Janßen
und Michael Grunewald. Die DRKBlutspendegruppe unter der Leitung
von Marlies Hermsen dankt allen
Erschienenen, die zum erfolgreichen
Gelingen der Veranstaltung beigetragen
haben, besonders den Lebensrettern für
ihre uneigennützige Hilfe.

Bürgerfrühstück Kranenburg
mit Erdbeeren und Sekt
KRANENBURG. Mehr als 30 Ausstellung
verdient
besondere
Personen haben am Sonntag, 21. Aufmerksamkeit und wird in Kürze
August, am Bürgerfrühstück in „offiziell“ eröffnet. Als Abschluss des
Kranenburg teilgenommen. Für Kaffee, Frühstücks wurden einige Flaschen
Brötchen und Krentenbollen war ges- Pfälzer
Sekt
entkorkt.
Das
orgt, die weiteren Zutaten hatten die Bürgerfrühstück hat nach mehr geschBesucher
selbst
mitgebracht: meckt und wird sicherlich wiederholt.
Aufstriche,
Butter,
Marmelade, Obst (u.a.
frische Erdbeeren) und
andere Leckereien. Das
Frühstück fand auf der
provisorisch eingerichteten „Sonnenterrasse“
in der Großen Straße 72
statt, die Adresse der
Initiativgruppe „von
Bürgern für Bürger“.
Im Vereinsraum waren
zudem einige Werke
der
Kranenburger
Künstlerin
Brigitte
Gmachreich-Jünemann
zu
sehen
(die
Künstlerin hat mitFür Kaffee, Brötchen und Krentenbollen war gesorgt,
gefrühstückt). Die klei- die weiteren Zutaten hatten die Besucher selbst mitgene,
aber
feine bracht.
Foto: Heinz Maahs

„Herinneringsroute“
Thornsche Molen - Zyfflich
PERSINGEN/ZYFFLICH.
Die
grenzüberschreitende Gedenkroute
führt Sie 75 Jahre in die Vergangenheit
zurück. Während des Zweiten
Weltkriegs kam es zwischen De
Thornsche Molen und Zyfflich zu heftigen Kämpfen. Die Route gedenkt
diese Zeit. Die Route wurde anlässlich
„75 Jahren Freiheit“ entwickelt.
Unterwegs informieren 14 Tafeln über

die Geschehnisse in 1944. Der grenzüberschreitende Wanderweg ist inzwischen zu einem Symbol für
Verständigung, Versöhnung, Freiheit
und
Frieden
zwischen
den
Niederlanden und Deutschland geworden. Die Route beginnt an der
Thornsche Molen und ist etwa 6
Kilometer lang. Weitere Infos finden
Sie unter www.thornschemolen.nl.

Haus Mifgash zeigt
Roosje-Glaser-Ausstellung
Die Komödie „Avanti! Avanti!“ bringt
einen Hauch von Rom nach Kleve.

Schiedsamt in der Gemeinde
Kranenburg zu besetzen
KRANENBURG. Die Amtszeiten der
für den Schiedsamtsbezirk der
Gemeinde Kranenburg gewählten
Schiedsperson und der stellvertretenden
Schiedsperson
enden
am
31.12.2022.
Die
amtierende
Schiedsperson
steht
für
eine
Wiederwahl zur Verfügung. Die stellvertretende Schiedsperson muss neu
bestimmt werden. Es erfolgt eine Wahl
durch den Rat der Gemeinde
Kranenburg. Nach der Wahl erfolgt
eine Bestätigung durch die Leitung des
zuständigen
Amtsgerichts.

Frauenwallfahrt mit
der kfd Kranenburg

Schiedsämter sind in NordrheinWestfalen eingerichtet zur außergerichtlichen Streitschlichtung. Weitere
Informationen zu Aufgaben und
Abläufen sind im Internet unter
www.streitschlichtung.nrw.de erhältlich.
Interessensbekundungen
können
schriftlich an den Bürgermeister der
Gemeinde Kranenburg, Klever Str. 4,
Kranenburg, abgegeben werden bis
zum 25.09.2022. Rückfragen beantwortet Herr Jansen unter der
Rufnummer 02826/79-12.

KLEVE. Roosje Glaser war die
"Tänzerin von Auschwitz", wie der
deutsche Titel des Buches heißt, das ihr
Neffe Paul Glaser über sie geschrieben
hat. Ihre Wurzeln liegen in Kleve, wo
sie im berühmten Cafe Bollinger als
kleines Mädchen den Erwachsenen das
Tanzen abguckte. Eine Projektgruppe
der Gesamtschule am Forstgarten hat
auf der Grundlage ihrer Biographie
eine Ausstellung konzipiert. Acht
Plakate, die bis Anfang September im
Mifgashtreff an der Kavariner Straße
zu sehen sind, berichten über das
Leben
dieser
eindrucksvollen
Persönlichkeit. Ende August hatte der
Verein zu einem Erzählcafé in den
Mitgash-Treff, Kavarinerstr. 44 eingeladen. Während der Ausstellung liegen
im Mifgash-Treff während der
Öffnungszeiten wochentags von 11 bis
18 Uhr auch Leseexemplare des
Buches in niederländischer und deutscher Sprache bereit. Da die
Ausstellung in den Fenstern platziert

ist, kann sie auch außerhalb der
Öffnungszeiten angeschaut werden.

Kranenburg à
la carte
Ausstellung KREISLAUF 3 – bis 25.
September
Die Ausstellung zeigt Kunst an Orten,
an denen man Kunst nicht erwartet und
lädt zur Verlangsamung ein. Acht
Kunstler präsentieren Installationen
entlang der historischen Wallanlagen
von Kranenburg. Infos und Broschüre:
www.museumkatharinenhof.de
Häppchentour durch Zyfflich – 9.
September (18.30-20.30 Uhr)
Der
Rundgang
mit
Elisabeth
Thönnissen durch Zyfflich, begleitet
von kleinen heimatlichen Leckereien,
führt die Besucher durch die
Geschichte des Dorfes mit der 1.000
jährigen St.-Martins-Kirche. Auch die
(klein-)kriminellen Machenschaften
aus der Vergangenheit bleiben nicht
unerwähnt. Treffpunkt: St.-MartinsKirche Zyfflich. Anmeldung: Tourist
Info Center Alter Bahnhof, Tel.: 028267959. Pro Person 9 €, Kinder bis 12
Jahre 6 €
König- und Prinzenschießen in
Nütterden – 10. September (15.00
Uhr)
Schützenhaus am Haferkamp, Am
Haferkamp 7, Kranenburg-Nütterden.
Veranstalter ist der ASG Nütterden
e.V., www.asg-nuetterden.de
Abnahme
des
Deutschen
Sportabzeichens – 10. September
(11.00 Uhr)
Jeder, der das Sportabzeichen ablegen
möchte ist herzlich willkommen. Für
Kinder ist das Sportabzeichen kostenlos, für Erwachsene kostet die Urkunde
mit Nadel 4 €, ohne Nadel 3 €. Um vorherige Anmeldung unter sportabzeichen@outlook.com wird gebeten.
Sportzentrum
Nütterden
am
Haferkamp, Antoniusweg
Kirmes Nütterden – 16.-19.
September (19.00-2.00 Uhr)
Vom 16. bis 19. September wird im
„Sieben-Quellen Dorf“ jetzt wieder am
Haferkamp gefeiert. Kirmesplatz am
Haferkamp. Weitere Infos auf der
Webseite der Gemeinde Kranenburg
(Veranstaltungskalender)
Pontifikalamt und Kreuztracht – 18.
September (10.00 Uhr)
Im Anschluss an das Pontifikalamt
wird das wundertätige Kreuz durch die
Straßen Kranenburgs getragen. Beim
Fest der Begegnung im und um das
Pfarrheim "Helleg Krüß" besteht
danach die Möglichkeit gemeinsam zu
essen und miteinander ins Gespräch zu
kommen. Stifts- und Wallfahrtskirche
St. Peter und Paul, Kirchplatz,
Kranenburg
Kleiderbörse Kranenburg – 24.
September
Verkauf von gebrauchten Kinder
Klamotten und Spielzeug etc.
Annahme der Gegenstände zum
Verkauf am 23.09.22 (Freitag) von
09:00-12:00 Uhr und von 14:00-17:00
Uhr im Trainstop. Listen gibt es im
Trainstop vom 19.-22. September
jeweils von 14:00-18:00 Uhr.;
Jugendfreizeitheim Trainstop
Bahnhofstrasse 19, Kranenburg
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SPORT
Ikaros organiseert open
trainingen voor kids basisschool
GROESBEEK. Na een welverdiende
vakantie is het nieuwe sportseizoen
zaterdag 27 augustus van start gegaan!
Er werd een open volleybalochtend
georganiseerd voor alle kinderen uit
Groesbeek en omstreken. Als je eens
wilt kijken en uitproberen of volleybal
iets voor jou is, maar ook als je al lid
bent van Ikaros, ben je ook nog van
harte welkom op zaterdag 10 september in de Biga aan de Cranenburgestraat 112 b!
9 - 10 uur basisschool groep 3 t/m 5
10 - 11 uur basisschool groep 6 t/m 8
Meerdere trainers zorgen voor een
gezellige ochtend met leuke spelletjes
en sportieve uitdagingen. Op een speelse manier ga je kennis maken met volleybal.
Deelname is gratis en verplicht tot
niets. Aanmelden graag en voor de
ouders staat de koffie klaar.

Voor vragen of aanmeldingen stuur een
mail naar secretariaat@ikaros.nl
Ben je ouder dan 12 jaar en geïnteresseerd in volleybal en wil je graag een
keer mee trainen, stuur dan even een
mail naar secretariaat@ikaros.nl. Wij
zoeken dan een passend team voor jou
om mee te trainen.

Kaartclub ‘t
Spijkertje
BEEK. Iedere derde dinsdag van de
maand kaarten wij van 19:00 uur tot
23:00 uur bij Hotel Spijker in Beek.
Wij zijn nog op zoek naar leden voor
Klaverjassen en Jokeren. Iets voor jou?
Meld je dan aan bij Tinie Derks: 0657304148 of Ine Gout: 06-54681015.
Op dinsdag 20 september begint de
competitie weer!

Loopgroep Ooijpolder
Dit was de laatste vakantie zomertraining van de loopgroep Ooijpolder. Vanaf volgende week starten de trainingsavonden weer. Zin om een keer mee te lopen en te
zien of het iets voor je is? Kijk dan even op de site van de loopgroep.

GROESBEEK. Dit willen wij, DVSG
en de Crowdfundings Commissie,
tegen iedereen zeggen die geholpen
of/en gedoneerd heeft om een mooi
bedrag bij elkaar te krijgen voor de
verbouwing van ons clubgebouw.
Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn
wij begonnen met het opstarten van een
crowdfundings actie t.b.v. de verbouwing van ons clubgebouw. Samen met
wat andere acties was het de bedoeling
om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor deze verbouwing. Met hulp
van velen is dit gelukt
Leden, vrijwilligers, sponsoren en
iedereen die DVSG een warm hart toedraagt hebben een totaalbedrag van
euro 32.332,94 gedoneerd voor dit
goede doel. Dit bedrag is tot stand
gekomen door de crowdfundings actie,
de snoep actie(de jeugd), en enkele
mooie donaties.
In totaal zijn er 48 zonnepanelen, 110
steentjes en 2 wedstrijdballen gedoneerd.
Ons doel van euro 30.000,- is hiermee
bereikt. We hebben een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een
mooi clubgebouw waar velen in de toekomst gebruik van kunnen maken.
Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor en tot ziens in ons nieuwe clubgebouw.
Crowdfundings Commissie,
Henk Janssen, Albert Schoenmakers en
Tonny Arbeider

PION start
weer op
2 september

Golfbaan het Rijk van Nijmegen
start met golfaanbod voor mensen
met een fysieke beperking
Golf is een geweldige sport voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, of
beperking. Toch is de sportkeuze voor
mensen met een beperking vaak letterlijk en figuurlijk begrensd. Golfbaan
het Rijk van Nijmegen steekt hier een
stokje voor en helpt jou ontdekken wat
voor mogelijkheden er zijn.
Daarom organiseert het Rijk van
Nijmegen op 6 oktober van 12:00 tot
13:00 uur een golfclinic voor mensen
met een fysieke beperking. Dit doen zij
in samenwerking met Stichting
Revalidatiegolf,
NGF,
Fonds

Gehandicaptensport en Uniek Sporten.
Afgelopen editie was al zeer succesvol.
Een groot deel van de deelnemers heeft
na afloop zelfs hun golfbaanpermissie
gehaald en slaat nu wekelijks een balletje!
Zin om dezelfde uitdaging aan te gaan,
een heerlijke middag in de buitenlucht
te hebben en deze mooie sport met
anderen mensen met een fysieke beperking te ontdekken? Meld je aan via
jose@stichtingrevalidatiegolf.com en
je ontvangt alle gegevens om mee te
doen. Kom langs! Wij verzekeren je dat
je er geen spijt van krijgt.

Net Iets Te Hoog heeft…
nét iets te weinig spelers…
Volleybalclub Net Iets Te Hoog uit
Nijmegen is een recreantenclub van
circa 15 spelers. De club bestaat circa
vijftig jaar. Het bestaat uit mannen en
vrouwen die 50-plus zijn, sommige 60plus. Niveau: recreanten gevorderd. De
spelers volleyen (onderling) elke donderdagavond van 20.45-22.15 uur.
Adres: Celebesstraat 12 en wel in de
gymzaal van de Vrije School Meander

in Nijmegen-Oost.
Net Iets Te Hoog deed ook jarenlang
aan binnen- en buitentoernooien mee.
Misschien ken je de club daarvan.
Vanwege langdurige blessures van een
aantal spelers zijn we op zoek naar spelers (m/v).
Interesse? Bel Jan Kottink: 06-16 25 42
56. De eerste vier keer mag je vrijblijvend gratis meespelen.

Enige oud-leden en de toenmalige leden van Net Iets Te Hoog tijdens de clubreünie in 2015. Wil jij alle huidige spelers leren kennen en mee komen spelen? Bel
dan naar Jan Kottink: 06-16 25 42 56. Foto: Net Iets Te Hoog.

Fantastisch Jubileumfeest
Rood Wit in Groesbeek

Dankjewel!

GROESBEEK. Na een zomerpauze van
twee maanden is de Groesbeekse
schaakclub PION op 2 september
gestart met een inloopavond. Iedereen
die wel eens een potje wil schaken of
die wat wil leren, was welkom.
Het clublokaal is gevestigd in de
Mallemolen aan de Kloosterstraat.
Op 9 september start dan de interne
competitie. Per avond wordt één partij
gespeeld waarbij elke speler anderhalf
uur speeltijd krijgt. Ben je benieuwd of
zo’n interne competitie wat voor je is?
Dan kun je daaraan op proef meedoen.
Pas vanaf 1 januari hoeft er contributie
te worden betaald.

Nieuw kaartseizoen in Ooij
De mooie zomer loopt weer ten einde,
de avonden worden weer langer, het
wordt weer tijd voor de kaartmiddagen
en –avonden. Binnenkort gaat het rikken en jokeren in Ooij weer van start.
De kaartavonden in de Sprong beginnen op vrijdagavond om 19:00 uur. De
kaartmiddagen in de kantine van SVO
beginnen op Zondagmiddag om 13 uur.
Het inleggeld is bij beiden € 2,50 per
middag of avond. 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 28 April, dan op
het einde van de avond. Bij SVO worden altijd na het kaarten de prijswinnaars bekend gemaakt.
De data van de kaartavonden in de
Sprong zijn de Vrijdagen 9 en 30 september, 21 oktober, 11 november, 2 en
23 december, 13 januari, 3 en 24 februari, 17 maart, 7 en 28 april.
De data van de kaartmiddagen in de
kantine van SVO zijn de Zondagen 16
Oktober, 20 November, 18 December,
8 Januari, 12 Februari en 5 Maart. Op 1
april is dagkaarten bij SVO van 12 tot
24 uur, dit is nog onder voorbehoud.
De kaartavonden en -middagen zijn
voor iedereen toegankelijk en altijd
heel gezellig. U bent van harte uitgenodigd mee te kaarten.
Team SVO
Team Ooijse Toekomst

Het 75-jarig bestaan werd in het weekend van 27 en 28 augustus gevierd op
de eigen accommodatie. Dat was twee
jaar later i.v.m. uitstel door corona. Het
werd een fantastisch feest wat op zaterdag begon met een wedstrijd tussen het
eerste en tweede van 2013. Beide ploegen werden toen kampioen. Het werd
een gezellig weerzien van oud spelers
die elkaar al lange tijd net meer hadden
gezien.
Door de verschillende spelers werd na
het gezellig weerzien weer een potje
voetbal op de mat gelegd wat wel wat
minder was dan tien jaar geleden. Toch
konden de meesten nog een aardig
potje spelen. Onder leiding van
scheidsrechter Fred Schaap lukte het de
twèd om de wedstrijd te winnen met 10
– 5. Daarna kon er gedouched worden
en stond de BBQ klaar. Het bakken
werd gedaan door een paar dames van
Groesbeeks Glorie.
Door hun bakkunsten kon er genoten
worden van het heerlijke vlees van
keurslager Tim Janssen die voor een
goede BBQ had gezorgd. Natuurlijk
kon er ook gedronken worden en was
de buitentap in trek. Om 20.00 uur
begon het feest wat werd opgeluisterd
door DJ BAS. Ook zanger “Zonzo”
kwam nog een paar liedjes zingen.
Tussen door werd ook de “GRUTSTE
SNOR” bekend gemaakt door Gerry
Rutten. Deze eretitel viel dit jaar te
beurt aan Theo Zeegers.
Die door de deskundige commissie
werd aangewezen vanwege zijn inzet in

de afgelopen jaren voor het zaterdag
team. Dat werd als zeer waardevol voor
de club ervaren. Het feest duurde nog
tot in de kleine uurtjes en was als vanouds erg gezellig.
Zondag werd van 14.30 uur de kantine
weer goed gevuld voor de huldiging
van de jubilarissen van de afgelopen
jaren. Er waren in totaal 8 jubilarissen
aanwezig. De andere leden worden
later nog gehuldigd.

Jubileumloterij Rood Wit

Kom je schermen

Tijdens het jubileumfeest van Rood Wit
is ook de trekking van de loterij
gedaan. De eerste prijs werd gewonnen
door Jan Willem Huybers. De overige
prijzen zijn gevallen op de onderstaande nummers. De prijzen zijn al bij de
winnaars gebracht. Wij bedanken de
sponsoren van de prijzen erg hartelijk.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Prijs
Fiets Albers Tweewielers
€250 Kerkhoff Installatie
€250 Pekadak
€100 Schoenmakers Banden
€50 Brandstofbon Tank Oomen
5 kaarten Ouwehands Abinbev
Lunchbon €30 Le Monde
3 g.diner voor 2 p. Le monde
4 kaarten Bobbejaanland Abinbev
€25 bon Locomotief
Gereedschapset
€25 bon Tim Janssen Keurslager
Bierpakket ABINBEV
€25 bon Wascentre Velthuis Heijen
€25 bon Cafetaria Rikken
€25 bon Cafetaria Rikken
Bloemen het Molentje
€25 Bon Harms Hoeve
€25 Bon Harms Hoeve
Pakket Cafe Hopmans
Sport Lays incl bal

Lot.
67
80
175
132
85
33
143
36
17
99
25
119
29
76
59
32
79
186
8
189
121

25 jaar lid zijn: Gery Keukens, Frank
Schuivens, Jeroen Verriet en Marcel
Janssen.
40 jaar lid zijn: Gerrie Liebers, Sascha
Pouwels en Gerrie de Valk.
60 jaar lid is Sjaak Kamps.
Iedereen werd toegesproken door de
voorzitter en kreeg een oorkonde en
speldje. Voor de partners waren er bloemen. Ook oud voorzitter Gerard van
Gorkum was vanuit noord Holland
gekomen om de feestelijkheden mee te
maken. Gelijktijdig aan de huldigingen
werden de prijzen van de grote loterij
door de jubilarissen getrokken. De uitslag staat op de website van de club en
hangt in de kantine. Ook in de weekbladen komt deze te staan. Daarna kon
er nog gedanst worden en gezelligheid
was ook nu weer troef. Mede door de
klanken van de DJ werd het ook nu
weer ouderwets gezellig in de kantine.
Na dit fantastische feest kan de club
zich gaan opmaken voor de nieuwe
competitie die eind september begint.

Wil je zelf eens ervaren hoe het is om
een sabel, floret of degen te hanteren?
Schermvereniging De 3 Musketiers
houdt op 17 september een open dag.
Van 10:00-12:00u ben je van harte welkom aan de Zwaluwstraat 200 in
Nijmegen om kennis te maken met de
schermsport.
Aansluitend start op 20 september een
introductiecursus schermen voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De
cursus bestaat uit 5 lessen van een uur
en wordt gegeven op dinsdagavond van
19:00-20:00 in sporthal De Zwaluw in
Nijmegen. De kosten voor deze introductiecursus bedragen €60. Meer informatie is te vinden op de website van De
3
Musketiers
http://www.de-3musketiers.nl.
Voor kinderen tot en met 12 jaar organiseren we kennismakingslessen op
dinsdagmiddagen van 16:00-17:30u.
Kinderen kunnen na aanmelding op elk
moment instromen voor een introductie
van 5 lessen voor een bedrag van €50.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met onze trainer Alexander
Moraru
via
trainer@de-3musketiers.nl. We laten je graag ervaren hoe leuk schermen is!

Switch ‘87 in Millingen is weer
begonnen met volleyballen
Het nieuwe seizoen is weer gestart.
Vanaf maandag 29 augustus zijn alle
teams weer begonnen met volleyballen.
Sommige teams in een nieuwe samenstelling, anderen zijn (bijna) gelijk
gebleven. Goed om te zien dat iedereen
weer vol energie aan het sporten was.
Heb jij ook zin om te volleyballen? Er
is altijd plek bij een van onze 4
gemengde/dames recreantenteams in
Millingen of Leuth.
Elke zaterdagochtend om 9.15 traint
onze jongste jeugd (6-12 jaar).
Iedereen mag 3x gratis meetrainen.
Trek je sportkleding aan en doe mee.

Wedstrijdschema
Donderdag 15 september
19:30 Switch'87 DS 2 - Heyendaal DS 5
19:30 Switch'87 DS 3 - Heyendaal DS 11
20:00 Switch'87 HS 1 - Trivos HS 3
20:00 Switch'87 HS 3 - Xanthos HS 5
21:30 Switch'87 HS 2 - Trivos HS 5
Zaterdag 17 september
10:00 Kidang MB 1 - Switch'87 MB 1
14:30 Switch'87 JC 1 - Touché JC 1
14:30 Switch'87 MA 1 - Trivos MA 1
17:00 Switch'87 DS 1 - Heyendaal DS
4
17:00 Switch'87 MA 2 - Gemini MA 2

De Rozet

PAGINA 28

6 september 2022

Schuttersfeesten
9, 10, 11 en 12 september
Programma van de schutterij
Kermis en schuttersfeesten in Ooij van 9-12 september.
Deze worden al weer voor de 16e keer georganiseerd
door café zaal De Vink en de Schutterij Eendracht Ooij
in de Feesttent op het Reiner van Ooiplein. Na twee jaar
coronastilte kan en mag het weer!
Vrijdag 9 september
Deze avond start om 20:30 uur in de Schutterstent. De
muziek op deze avond wordt verzorgd door de band
Hike.
Zaterdag 10 september
Zaterdagmiddag is er Keizerschieten, 15:00 uur appèl in
de schutterstent voor alle geüniformeerden en schutters
die willen deelnemen aan de rondgang. Om 15:15 uur
zullen we starten met een kleine rondgang, aansluitend
het schieten op de vogel. Tevens is er de mogelijkheid
voor iedereen, ook niet leden, om mee te doen aan het
wipschieten en heeft de jeugd de mogelijkheid om te

schieten met luchtgeweer. Om 20:30 uur start het
Keizersbal met het nieuwe Keizerspaar. De muziek
wordt deze avond verzorgd door de band Summerland
Zondag 11 september
Om 14:15 uur appèl in de schutterstent voor alle geüniformeerden en schutters die willen deelnemen aan de
rondgang. Om 14.30 uur zullen we starten met een
rondgang door het dorp. Aansluitend vendelhulde bij de
Vink voor, aansluitend overdracht van oud Koningspaar
en jeugdkoning naar nieuwe Koningin en
Jeugdkoningin in de tent en aansluitend het feliciteren.
Muziek wordt deze dag verzorgd door DJ Mike.
Maandag 12 september
Om 10:30 uur appèl in de tent, 10:45 uur afmars naar de
Koningin. Omstreeks 12:45 uur zal de afmars plaatsvinden vanaf het koningshuis naar de schutterstent. Muziek
wordt deze dag verzorgd door DJ Robert Pouwels met
een optreden van Stef Ekkel.

Seniorenkermis
De Sprong en KBO Ooij organiseren vrijdag 9
september van 14.00 tot 18.00 uur voor “alle
senioren” van Ooij en omgeving een gezellige
kermismiddag in dorpshuis De Sprong.
Dans op de muziek van onze DJ Theo van
Blitz de Veleta, Mazurka, Quickstep, Samba,
Tango, Twist of misschien een Weense Wals!
Vrij entree!

Aanloop naar Ooijse kermis
Koningsschieten
Zondagmiddag 28 augustus
was het jaarlijkse koningschieten
van
schutterij
Eendracht Ooij op het schietterrein achter het dorpshuis
de Sprong. Er werd gestart
met een H. Mis in de
Hubertuskerk met diaken
Henk Nieuwenhuis als voorganger. Daarna volgde een
gezamenlijke lunch met de
leden en de huldiging van de
jubilarissen. Na een rondgang
door het dorp, waarbij muzikale medewerking werd verleend door de drumfanfare
van schutterij Eendracht,
startten de schietwedstrijden.
Het eerste schot op de vogel
werd gelost door Joshua
Groothuizen, de Kringkoning
De beide koninginnen Amy (links) en Jacqueline
van Rijk van Nijmegen-de
Betuwe en tevens vendelier
bij de Ooijse schutterij, gevolgd door wet- beneden. Zij volgt Rens Daanen op, die
houder Ria Barber van de gemeente Berg overigens, samen met Syl Verriet, haar
en Dal, die het tweede schot mocht lossen. medestrijders waren.
Verder kon iedereen bij het wipschieten
mee doen voor de Jan Reijnenbokaal. Uitslagen van het koningschieten in Ooij:
Nadat zowel de kop en de beide vleugels, Koningschieten
alsmede de staart er in een rap tempo 1e prijs, de kop: Wim Heinen
waren afgeschoten, konden de schutters 2e prijs, de rechter vleugel: Frans Verstege
zich aanmelden voor het koningsschot.
3e prijs, de linker Vleugel: Bert Roodbeen
Jacqueline Kaldenberg, de weduwe van de 4e prijs, de staart: Emiel Verstege
tijdens de coronatijd overleden voormalige penningmeester van de schutterij Geert Jeugdkoningschieten
Basten, meldde zich als enige kandidaat. 1e (kop) en 3e (linker vleugel) en 4e prijs
Zij is actief lid van de damesschietgroep (staart): Rens Daanen
van de vereniging. Met het 37e schot haal- 2e prijs (rechter vleugel): Syl Verriet
de ze de vogel naar beneden. Zij mag zich
op de zondag van de Ooijse kermis op 8 Wipschieten
september tot schutterskoningin laten kro- 1e prijs: Jean-Paul Arnts, die daarmee de
nen. Dan zal ze de huidige koningin Jan Reijnen wisselbokaal won
Renata de Vos opvolgen. Renata is drie 2e prijs en Pieter Corté
jaar lang koningin geweest. Bij de jeugd 3e prijs: Marian Engelen
schoot Amy Groothuizen de vogel naar

Jubilarissen bij schutterij Eendracht Ooij
Bij de schuttersdag werd ook een aantal
leden van de schutterij gehuldigd voor het
jarenlange lidmaatschap.
Wilhelmien Schel was 25 jaar lid en kreeg
daarvoor de bijbehorende speld. Nel
Huisman en Jean-Paul Arnts waren beiden
40 jaar lid en kregen de bijbehorende
speld uitgereikt. Wil Brugman en Til van
de Brink waren beiden 50 jaar lid en kon-

den niet bij de huldiging in dorpshuis de
Sprong aanwezig zijn en werden door
bestuurslid Nel Huisman thuis opgezocht.
Zij kregen respectievelijk een oorkonde en
een speld en voor iedereen was er een bos
bloemen. De jubilarissen konden vooraf
zelf aangeven of ze een speld of een oorkonde wilden hebben.

Foto’s koninginnen en jubilarissen: Henk Baron

Muziek in de tent
HIKE creëert dampende gezelligheid op muzikaal hoog niveau, en dat op ieder feest! Het
repertoire is zeer divers, maar altijd met een commerciële insteek en gebracht met een
flinke dosis humor en een flinke lading positieve energie!
Summerland is een uiterst professioneel orkest dat van alle markten thuis is, van oude
dansen, zoals Tango/Engelse wals etc, tot aan de nieuwste hits van dit moment en alles,
maar dan ook alles wat daartussen zit (roep maar en ze spelen het!!!).
DJ Mike is een enthousiaste allround DJ/entertainer met een vlotte presentatie. Zijn
draaistijl is een opzwepende mix tussen alle bekende hits. Van de 80’s & 90’s, House en
Top 40 tot Nederlandstalige feestmuziek en R&B, ook het hardere werk zal niet ontbreken, Dj Mike draait wat de mensen willen horen!
Stef Ekkel één van de meest gevraagde artiesten van Nederland. De live – optredens van
Stef zijn door zijn unieke liedjes en stemgeluid een echte belevenis en overal waar hij
heeft opgetreden wordt hij teruggevraagd.
Robert Pouwels: je bent verzekerd van een volle dansvloer en een avondje of middag
vertier. Door de juiste interactie met het publiek weet hij keer op keer weer de juiste sfeer
te pakken.

