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

Erfgoednet Berg en Dal
Erfgoednet Berg en Dal is gelanceerd
met wetenswaardigheden en achtergronden over heemkunde en cultuurhistorie.
Kijk op www.erfgoednetbergendal.nl.
Op de website staan bijvoorbeeld
nieuwsberichten, activiteiten, afbeeldingen, documenten en web-exposities.
Stichting Erfgoednet Berg en Dal is
trots dat de website nu online is.
De wens vanuit de Heemkundekring
Groesbeek om het archief te digitaliseren en publieksvriendelijk te maken
vond bij burgemeester Mark Slinkman
in maart 2017 gehoor en leidde tot het
voornemen een digitaal cultuurhistorisch platform op te richten met deelne-

mers uit de gehele gemeente. Het streven was om de rijke cultuurhistorie in
de gemeente Berg en Dal digitaal te
bewaren en zichtbaar te maken. Dat
idee heeft uiteindelijk vorm gekregen
door veelvuldig overleg in het
Erfgoedberaad, het bijwonen van studiebijeenkomsten en bezoeken aan
gemeenten waar al een erfgoedplatform bestond.
Erfgoednetbergendal.nl, ons erfgoed
digitaal beschikbaar voor iedereen!
Meer informatie (ook over de huidge 5
deelnemers) vindt u op de gemeentepagina.

oplage: 25.000

Inschrijving Landschapsparade
van start
Op zondag 4 oktober vieren we met de
Landschapsparade het mooie landschap op de heuvelrug in de omgeving
van Berg en Dal. Er is een gevarieerd
programma samengesteld met unieke
begeleide wandelingen en thematische
excursies. We kunnen op een veilige
manier een aantrekkelijk buitenevenement organiseren op het prachtige landgoed Holthurnsche Hof. Het festival is
alleen toegankelijk na inschrijving. De
activiteiten zijn gratis.
Het programma
Je kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals een excursie
met Jaap Dirkmaat naar het landschap
van Palland of een natuurexcursie met
boswachter Twan Teunissen op de
Duivelsberg. Ga mee met de gidsen van
landschapsbeheer Groesbeek op zoek
naar historische relicten of luister al
wandelend naar de verhalen over het
landgoed van de Holthurnsche Hof.
Het landschap, de natuur en de cultuurhistorie is zo rijk dat je bij elke activiteit verrast zult zijn wat je tegenkomt.
Voor kinderen is er een mooie speurtocht parallel aan de bijzondere excursies voor de ouders. Bezoek de website

een maak een keuze op het tijdstip dat
past. En bedenk vol = vol.
Wandelen is in
Initiatiefnemers van enkele dorpsommetjes wandelen op 4 oktober via een
mooie route naar de Holthurnsche Hof.
Ook hiervoor geldt dat het aantal deelnemers beperkt is. De wandelingen vertrekken vanuit De Horst, het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek, Beek,
Heilig Landstichting en Ubbergen.
Nijmegenaren kunnen met IVN-gidsen
op pad vanaf de Bastei aan de Waal. De
wandelgroepen worden welkom geheten door de wethouder. De nieuwste
dorpsommetjes worden gepresenteerd
en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de jeugdgroep van muziekvereniging Edelweiss uit Berg en Dal.
Meer informatie over de dorpsommetjes staat ook op de gemeentepagina.
Geef je stem voor de mooiste wandelroute van Berg en Dal
Ook hierover staat meer informatie op
de gemeentepagina.
Kijk voor informatie en inschrijving op
www.landschapsparade.nl
Arno van der Kruis & Tiny Wigman
Landschap van Palland

Weggeefwinkel is verhuisd en open!

Cliënten van Pluryn gaan meehelpen in
de Weggeefwinkel en in het proces er
om heen. Zo wordt kleding gewassen,
knoopjes gemaakt, wegwijs bordjes
gemaakt en ga zo maar door. De vrijwilligers van de Weggeefwinkel gaan
samen met cliënten van Pluryn de winkel runnen en worden hierbij ondersteund door een medewerker van
Pluryn.
Sinds 7 september is de Weggeefwinkel
open op maandag, woensdag en donderdag van 10.00-14.00 op de bovenverdieping van de Treffers. De ingang

Uitkijktoren moet op
Sterrenberg

ik ‘kijk-er-naar-uit’

voor de Weggeefwinkel is links om het
gebouw heen, volg hiervoor de bordjes.
Dit is belangrijk in verband met de
Corona maatregelen in het gebouw.
Kom je met een kinderwagen of rolstoel en maak je gebruik van de lift?
Dan mag je wel via de hoofdingang
naar binnen!
Komt u een kijkje nemen in de nieuwe,
mooie, grote Weggeefwinkel? Voor
iedereen is er iets: dames kleding,
heren kleding, kinder- en babykleren
en ook voor schoenen, tassen en accessoires kun je terecht! Een kleine of een
volle beurs, dat is niet belangrijk, de
Weggeefwinkel is er voor iedereen!

jaargang 34 nr. 19

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
September-herdenkingen 6-7
Cultureel op 8-9
Senioren & Welzijn op 11
Gemeentepagina op 13-16
Natuur op 19
Nijmegen op 20-21
Autopagina op 23
Kerk op 24
Duits nieuws op 25
Sport op 26-27
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 29 september
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 25 september.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Herdenking
Market Garden
afgelast
BEEK. Zoals ieder jaar zou op donderdag 17 september Market Garden herdacht worden. Helaas heeft het bestuur
van Stichting Reünie Paratroopers
moeten besluiten om de herdenking
niet door te laten gaan. Wij vinden het
niet verantwoord gezien de regelgeving
omtrent Corona. Wij hopen u volgend
jaar bij de herdenkingen weer te kunnen begroeten.
Bestuur van Stichting Reünie
Paratrooppers Beek

GROESBEEK. Door ontwikkelingen
bij het RIBW en Voorzieningenhart op
de Heuvel was er daar geen plek meer
voor het inwonersinitiatief Weggeefwinkel Groesbeek. Wilma en de andere
vrijwilligers hebben met behulp van het
opbouwwerk van Forte Welzijn
gezocht naar een locatie of een samenwerkingspartner. Want de Weggeefwinkel opgeven was in geen geval een
optie!
Diverse potentiële partners waren geïnteresseerd en een eerste samenwerkingspartner is gevonden! De
Weggeefwinkel werkt vanaf deze
zomer samen met Pluryn in Groesbeek
op locatie de Treffers.

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

Geen wijnfeesten
Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen GROESBEEK.
Ook de Nederlandse
Op dinsdag 29 september vindt de
tweede editie plaats van de Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen. De
pilot werd in juli positief ontvangen en
leverde toen 60 vacatures en 85 bijdragen van werkzoekenden op. Inmiddels
zijn ruim 750 mensen lid van de
LinkedIn-groep die is opgezet door het
WerkgeversServicepunt van UWV en
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Doel
van de ‘coronaproof’ banenmarkt is om
werkgevers, intermediairs en werkzoe-

kenden in de regio Rijk van Nijmegen
laagdrempelig met elkaar in contact te
brengen.
Aanmelden is eenvoudig
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft
(aangemaakt) en log in op LinkedIn. In
de zoekbalk kunt u zoeken op: ‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ of ga
direct
naar:
https://www.linkedin.com/groups/8955
067/. Klik vervolgens op ‘lid worden’.

Wijnfeesten, normaal in het laatste
weekend van september, vinden door
de corona-maatregelen dit jaar niet
plaats.
Het Wijnbouwcentrum heeft een klein
alternatief programma, voor slechts een
beperkt aantal gasten.
Kom! fiets, wandel en feest mee met de
wijnboeren.
Kijk hiervoor op de website:
https://nederlandswijnbouwcentrum.nl/
agenda/activiteiten/

Stichting Monument en Landschap reageert op sturing
gemeente Berg en Dal richting Lange Paol:

Diefstal
Afrikamuseum
‘Enig juiste plek voor uitkijktoren is De Sterrenberg’ BERG
en DAL. Franstalige activisten
hebben afgelopen donderdag een
Congolees
grafbeeld
uit
het
Afrikamuseum gestolen. De actie zou
gaan om het “teruggeven” van geroofde
Afrikaanse kunst. Het personeel van
het Afrikamuseum greep niet in, uit
angst dat het beeld beschadigd zou
raken, maar waarschuwde de politie,
die de activisten buiten het museum op
stond te wachten en gearresteerd heeft.
Afgelopen maandag zijn de activisten,
die zich ‘Unité Dignité Courage’ noemen, weer vrijgelaten. Ze hebben aangekondigd weer naar Nederland terug
te komen.

Niet-nagekomen beloften, moeizaam overleg, tegenwerking, miscommunicatie en argwaan. Wat betreft herbouw van de uitkijktoren op De Sterrenberg in Beek
heeft Stichting Monument en Landschap Berg en Dal
(M&L) het allemaal voorbij zien komen. De maat is vol,
de stichting M&L gaat terug naar het beginpunt : een
toren op De Sterrenberg, een toren in en voor Beek. Ze
roept de gemeente Berg en Dal en eigenaar Terwindt op
hetzelfde te doen.
De Sterrenberg in Beek is sinds 1909 een toeristische trekpleister met thee-/pannenkoekenhuis met speeltuin van maatschappij Mooi Nederland, met erheen leidende wandelpaden
die in 1852 al op kaarten voorkomen. Echter na aankoop van
De Sterrenberg door de heer Terwindt zet hij in februari 2001
al hekwerk rond zijn terrein waardoor openbare wandelpaden worden afgesneden. Op 10 december 2003 sluit de stichting M&L met de heer Terwindt een overeenkomst waarin is
opgenomen dat de stichting akkoord gaat met zijn bouwplannen, op voorwaarde: dat de heer Terwindt zich verbindt
aan het behoud en in stand houden van de paden op De
Sterrenberg, dat hij uitzichtpunten herstelt en dat hij zorgdraagt voor heroprichting van de toren. Ook de toenmalige
gemeente Ubbergen sloot met hem eenzelfde overeenkomst.
In 2013 blijkt de gedemonteerde toren verdwenen. De jaren
vliegen voorbij, maar tot een toren komt het maar niet. Tot in
2017 de heer Terwindt vraagt of hij iets mag toevoegen aan
de gemaakte overeenkomsten nl. of hij de toren mag bouwen
buiten zijn terrein. Vanaf dan lijkt de nieuw aangetreden wethouder, in samenspraak met de heer Terwindt en met buiten-

Archieffoto: Henk Baron
sluiting van stichting M&L, een eigen koers te gaan varen en
wordt ingezet op plaatsing van een toren nabij De lange Paol
bij Kekerdom. Dit in tegenspraak met hetgeen de wethouder
in januari 2020 nog beweerde in een uitzending bij Omroep
Gelderland! Stichting M&L voelt zich ernstig gemanipuleerd en wil verder niet meer onderhandelen dan over herplaatsing op de Sterrenberg.
Voor een uitgebreide verslaglegging zie www.monumentenlandschap.nl

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk: tussen Gooiseweg en v.Ruysdaelweg

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

Kleding Stomerij
depot
reparatie

GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:

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

- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)
GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

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

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

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

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094

www.vblkozijnen.nl

Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

ADVERTORIAL

Bespaar familieleed én belasting met een goed testament
Marco Driesprong geeft op donderdag 24
september een gratis lezing over de noodzaak van een testament
‘Dat komt later wel’ of ‘Dat is in Nederland toch
prima bij wet geregeld?’ Enkele veelgehoorde
argumenten van Nederlanders om geen testament op te laten stellen. Uit onderzoek blijkt dat
ruim 40 procent van de Nederlanders boven de 60
jaar niets op papier heeft staan en dat is zonde.
Een testament kan namelijk veel familieleed
besparen.
Duizenden euro’s betalen
Stelt u zich eens voor: u woont samen met uw
ÕØãÃØ «Ã Ã ă¶Ã¨è«Üʃ «Ã Ãã è  ÿÜã«¢
¢ÕÜÜØʃ ¢ÿÊÃ Ã è ¨¡ã ãô ÜèÜóÊ¼¼
kinderen opgevoed. Op een dag krijgt u een
telefoontje met de mededeling dat uw man een
hartaanval heeft gehad achter het stuur en is
overleden. De schrik is groot en u wordt overmand door verdriet. Helaas stromen de daaropvolgende weken de rekeningen binnen. Ook van
de belastingdienst. Omdat er niks over de nalaãÃÜ¨ÕóÃèôÕØãÃØÊÕÕÕ«ØÜããʃÂÊãè
als langstlevende partner duizenden

euro’s voorschieten om de eerste periode door te
komen. Daarnaast komt u terecht in een web van
Øğ¼Üã«Ã¢ʃ¨úÕÊã¨¹ÃÃôãʢÃØ¢¼¢ó«Ã¢ʈ
Tot overmaat van ramp krijgen uw kinderen
onderling ruzie omdat ze het niet eens zijn met de
wettelijke verdeling van de erfenis.

Checklist testament
Heeft u al een testament en wilt u weten of deze
nog voldoet aan alle voorwaarden? Neem dan
onderstaande checklist door:

Financieel drama
Een uitzonderlijk triest verhaal? Helaas niet.
Marco Driesprong legt uit dat verhalen als hierboven beschreven meer regel dan uitzondering
zijn. ‘Veel Nederlanders denken dat ze alle tijd
hebben om over later na te denken of ze vinden de
drempel naar de notaris te hoog. Hierdoor lopen
veel mensen het risico dat ze hun nabestaanden
¨ãØ¼ãÃ«ÃÃăÃÃ«¼ØÂʰʃ¼èÜAØÊ
Driesprong ‘In het voorbeeld hierboven heeft de
nog levende partner weliswaar een grote vrijstel¼«Ã¢ óÃ Øğ¼Üã«Ã¢ʃ ÂØ ÿ ÊèØ ÂÊã 
Øğ¼Üã«Ã¢ ÊóØ  Ø¡¼ÃóÃ ¹«ÃØÃ ¼
wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het
overlijden van een partner valt de blauwe envelop
op de deurmat.’

• Staat er een verklaring van wilsbekwaamheid in
uw testament?

Gratis lezing
Om mensen bewust te maken van de noodzaak
van een testament en om de drempel naar de
ÃÊãØ«ÜãóØ¼¢Ãʃ¢¡ã"«ÃÃ«¼}¹Ø¢Øã«Ü
voorlichting in begrijpelijke taal. Tijdens de lezing
op 24 september in Cultureel centrum de Mallemolen worden op een laagdrempelige manier alle
ins & outs over erfrechtplanning uitgelicht. Op
deze manier kan veel familieleed worden voorkomen én geld worden bespaard.

• Is uw testament nog herzien na 2003?

• Zijn alle clausules nog up-to-date?
• Heeft u uw woning en vermogen veiliggesteld
voor de zorg?
ɽ)¡ãèèô¹¼«Ã¹«ÃØÃÃ¨èÃăÜ¼óØ«¶Üã¼ling in uw testament opgenomen?
Uitgebreide check
Wilt u een uitgebreidere check? Neem dan
ÊÃããÂã"«ÃÃ«¼}¹ØÊÕó«ȹȽȹʢȼȹȽȺɀȿɀʈ

Locatie:



Cultureel centrum de Mallemolen
9¼ÊÊÜãØÜãØãȺȺ
6562 AT Groesbeek

Datum:

donderdag 24 september 2020

a«¶ʂ



Inschrijven via:



ȺȼʂȼȹÃȺɂʂȼȹ
www.inschrijvenlezing.nl
ȹɁȾʢɁȹȹȹȺȽȹ
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
Aldeweteringweg 3, Beek
-16.9. 15u. kindercollege ‘hondenpraat’,
bieb
-17.9. 21u. lezing ‘Vrouwen en Verzet’,
Supplement
-20.9. 13.30-15u. KNA rommelmars
-20.9. 14-16u. orgelbespeling, grote kerk
MILLINGEN A/D RIJN
-18.9. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-20.9. 20u. bingo Ons Genoegen, zaal OEV
-27.9. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
OOIJ
-19.9. 12-18u. festival ‘Di-vers’, Dijkgraaf
v. Wijckweg 9
-19+20.9. expo Binnenwerk, Chambre
d’Amis
KEKERDOM
-19+20.9. zangweekend op de boerderij,
Weverstraat 2
BERG & DAL
-20.9. 14u. Kirtan, Kerstendal
PERSINGEN
-19+20.9. expo bij “Zicht”
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-19+20.9. Pieter van Bernnebeek
-26+27.9. Martina Vieten
GROESBEEK
-maandag 12u, buurtlunch Op den Heuvel
(m.u.v. schoolvakantie / feestdagen)
-20.9. Market Gardendag,
Vrijheidsmuseum
-23.9. 19.30u. lezing geschiedenis boerenbedrijf, bieb
-25+26.9. jongdierendagen, Boerenbond
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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: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Rommelmarkt wordt rommelMARS!
BEEK. Zondag 20 september zou
Harmonie K.N.A. haar jaarlijkse rommelmarkt houden, helaas hebben wij
moeten besluiten deze niet door te laten
gaan vanwege de regelgeving omtrent
Corona.
Wat we wel doen: een rommelmars!
Tussen 13.30 en 15.00 uur kunt u ons
horen, we marcheren muziek makend
door de verschillende straten van Beek.
Omdat wij ook de fysieke collecte niet
door kunnen laten gaan hebben we het
volgende bedacht: tijdens deze mars
krijgt u van onze jeugdleden een briefje met een QR code, als u deze scant
kunt u doneren op de rekening van
K.N.A. Daarnaast is het mogelijk om

via het zogeheten “tikkie” een donatie
te doen voor onze vereniging.
Ook kunt u een serenade aanvragen,
voor een bedrag van € 20,-- komen wij
voor uw deur speciaal voor u een mars
ten gehore brengen. Hoe leuk is dat,
iemand jarig of gewoon leuk om een
muziekorkest voor uw deur te krijgen
en natuurlijk om ons te sponsoren.
Opgeven hiervoor kan via harmonieknabeek@gmail.com. Let op, er is een
beperkt aantal serenades mogelijk.
En houdt u onze site in de gaten; we
zijn weer aan het repeteren en hopen
om in ieder geval een kerstconcert te
kunnen geven.

Doedelzakspeler in Beek
Omdat de dochter van de bewoners van een pand aan de
Nieuwe Holleweg in Beek 18
jaar oud was geworden, hadden
ze zondag de bekende doedelzakspeler Pieter van Dreumel
laten komen om voor hun dochter te spelen. Deze 18 jarige
heeft namelijk het plan om volgend jaar in Schotland te gaan
studeren en zo was dit alvast een
mooi voorproefje. Daarbij kreeg
ze ook nog 30 cm2 grond van
een kasteeltuin in Schotland,
zodat ze zich nu ook “Lady” kan
noemen. Volgens Pieter kan ze
nu volgend jaar daar ook gras
gaan maaien. Foto: Henk Baron
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

Te huur: opslagruimte van
± 5 bij 22 m. Inlichtingen:
06-22445444.
Huurprijs
€200,- per maand
Gratis af te halen ʻn tweeen driezitsbank. Ook een
staande schemerlamp. Tel.
06-82060945, na 17 uur.

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

Stopuitlaatherriemotorrijders! Meld u bij uw politieke
partij voor steun aan onze
actie en behandeling daarvan in raadsvergadering
van 24 september a.s. En
steun de Nefom petitie op
stopoverlastmotorfietsen.pe
tities.nl Kom op voor uw
belang van rust en milieu.

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Achilles ‘29 – DUNO D

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

Zaterdag 19 september - aanvang 14.30 uur

Achilles ‘29 – Zwaluwen

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 Rozet
voor al uw familieberichten

Zaterdag 3 oktober - aanvang 14.30 uur
Locatie Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5, Groesbeek

onderhoud

airco

banden

SWITCH
HAARMODE
Schellingshof 31, Beek-Berg en Dal
Tel. 024-3790272
www.switchhaarmode.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

5,00

Leuth:

Actie tuinverzorging €15,p/u. 06-85650752
Zu vermieten: 46459 Rees
am
Niederrhein.
Top
Einfamilienhaus mit großem
Garten, Terrasse, ideal für 2
Generationen, 211 qm
Wohnfläche, zzgl. 100 qm
Nutzfläche,
2105,€
Warmmiete, zzgl. Carport
und Stellplatz 80,- € . Tel.
0157 585 30 114

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

KEUNE

De Treffers – AFC
Zondag 20 september - Aanvang: 14.30
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Nu 3 producten
€ 37,50

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Rob van Alst

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Heerbaan 190

BINGO

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

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

Millingen aan de Rijn

vrijdag 18 september

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=

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

aanvang 20.00 uur
Bana’s Barbershop
Kerkplein 9b
6578 AN Leuth
T.0683397979
Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Entrümpelungen, Umzüge,
Verkauf gut erhaltener
Gebrauchtmöbel, Kunst, Trödel,
Kurioses, Antikes
Kleve-Kellen, Steinstr.12. neben
Kik + Aldi. Tel. 01776443341.
Mi.Do.Fr. 10-18 + Sa. 10-16 U.

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Openings tijden
Maandag 12:00 - 17:00
Dinsdag
09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag
10:00 - 20:00
Zaterdag 08:30 - 16:00

Hoi ik ben Joe Derks, ik ben 26 jaar,
Ben 5 jaar geleden begonnen met een Barber
Opleiding in Amsterdam voor de passie die ik
heb in het heren vak knippen en scheren. Heb
een aantal jaar gewerkt in de Stikkehezelstraat te
Nijmegen en merkte daar dat er in de polder
vraag was naar een echt herenzaak! (Barbershop).
Ik zit centraal gelegen in Leuth Kerkplein 9B.
Het is een uniek concept voor echte mannen.
Afspraken zijn binnen 2 klikken in te plannen op:
www.banasbarbershop.nl
Walk in ook mogelijk! See you soon!
Volg ons ook op
Instagram: banasbarbershop
Facebook : Bana’s Barbershop

Bingo
ZONDAG

20 SEPTEMBER, 20.00 UUR

Locatie Schuttersgebouw OEV Heerbaan 190

JEUGDAFDELING OEV

BINGO
zondag 27 september
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur
Prijzengeld € 1.150,= Hoofdprijs € 250,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

ZAKELIJK

15 september 2020
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Bana’s Barbershop in Leuth geopend

Corona dwingt Orientalis tot versnelde sanering

Zaterdagmiddag is in Leuth, naast de
Spar op het Kerkplein, Bana's
Barbershop geopend. De eigenaar/barber, Joe Derks, deed dit door het lint
voor de zaak door te knippen en vervolgens de zaak “te dopen” met champagne.
Joe, 26 jaar en woonachtig in Millingen
aan de Rijn, heeft een specifieke barberopleiding in Amsterdam gevolgd,
waarna hij drie jaar als “barber”
gewerkt heeft in een barbershop in de
Stikke Hezelstraat te Nijmegen. Hij
wilde voor zichzelf te beginnen en

Orientalis alleen nog open voor groepen en speciale momenten

vond dit mooie plekje in Leuth, centraal gelegen in de Ooijpolder. Op donderdagavond en op zaterdag heeft hij
assistentie van een collegabarber. Hij is
van maandag tm zaterdag geopend, zij
het dat dit op maandag maar een halve
dag is.
Hij is op Facebook te volgen via Bana’s
Barbershop en op Instagram onder
Banasbarbershop. Afspraken zijn te
plannen op www.bananasbarbershop.nl
en telefoon: 0683397979. Wij wensen
hem veel succes!
Foto: Henk Baron

De corona pandemie heeft ook zijn
weerslag op de bezoekersaantallen bij
Museumpark Orientalis. Significant
minder bezoekers bezochten het museumpark; met name het wegblijven van
schoolgroepen zorgde voor een flinke
daling. Het zomer-evenement trok weliswaar veel bezoekers maar was onvoldoende om de eerste helft van het jaar
positief af te sluiten. Door de moeilijke
situatie moet Museumpark Orientalis
een aantal ingrijpende maatregelen
nemen om het hoofd financieel boven
water te houden.
Vanaf 1 oktober alleen open voor
scholen
Museumpark Orientalis sluit per 1
oktober de deuren voor individuele
bezoekers. Vanaf die datum is het park
alleen toegankelijk voor scholen.
Tijdens het winterevenement “Feest
van Licht” is het Museumpark wel
weer open voor individuele bezoekers.
Het “Feest van Licht” begint op 18
december.
Mes in de exploitatie
Een tweede maatregel is de sanering

Pompoendagen bij Groentenhof
Poelen in Groesbeek
GROESBEEK. September is pompoenenmaand bij Groentenhof
Poelen. Ieder weekend zijn er leuke
activiteiten.
Pompoenplukdag
Trek je laarzen aan en kom pompoenen
plukken bij ons op het land. We hebben
plukemmers voor je klaar staan, waarmee je lekker kunt struinen tussen de
pompoenplanten. Zoek zelf de allermooiste pompoenen en kalebassen en
verdien het enige echte pompoenplukkersdiploma! Activiteiten:
• Pompoen plukken
• Pompoenenspeurtocht
• Pompoenentunnel
• Pompoen en kalebassenmarkt
• Terras op het Balkon van Groesbeek
Pompoenvoelerij
Een zintuiglijke reis langs verleidelijke
en sensuele pompoenen, georganiseerd
door De Wilde Boerin. Je kunt de pompoen voelen, ruiken, horen, proeven en
zien in een reeks van verschillende
ervaringen. Met als doel om erachter te
komen of lustopwekkend eten kan bijdragen om uit je hoofd en in je lijf te
raken. Food-designer Ilja Gerrits verzorgt met diverse hapjes de inwendige
mens. Zin om op avontuur te gaan?

Geef je per email op via linette@dewildeboerin.nl
Pompoendiner
In deze tijd van het jaar is de diversiteit
aan eetbare pompoenen het grootst. Dit
moment willen we niet missen en daarom gaat de chef-kok aan de slag om
onze pompoenen te verwerken in een
speciaal samengesteld culinair 3-gangen diner waarin de pompoen centraal
staat. Voor meer informatie en reservering: www.bergendalbruist.nl
Agenda september
• Vrijdag 18 september: pompoendiner,
aanmelden en info via www.bergendalbruist.nl
• Zaterdag 19 september: pompoenvoelerij, aanmelden en info via
www.dewildeboerin.nl
• Zondag 20 september: pompoenplukdag, van 10:00 uur tot 17:00 uur
Vrijdag 25 september: pompoendiner,
aanmelden en info via www.bergendalbruist.nl
• Zondag 27 september: pompoenplukdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
Iedereen is welkom! Derdebaan 12,
Groesbeek.
Foto: Henk Baron

Soepie met de
PvdA-fractie
over
bouwplannen
Ooij

ARNHEM. Vanaf 15 september rijdt
lijn 7 Nijmegen CS – Afrikamuseum
alleen nog na telefonische reservering. Dat maakt het mogelijk lijn 7
weer met klein materieel te rijden.
Vanwege corona is inzet van kleine
voertuigen op openbaar vervoer buslijnen zonder gezondheidscheck niet toegestaan. Daarom rijdt vanaf 15 september buslijn 7 Nijmegen – Afrika museum v.v. alleen na telefonische reservering voor één van de gepubliceerde

dienstregeling ritten. Reizigers dienen
dan uiterlijk 2 uur van tevoren te bellen
met telefoonnummer 0488-451239.
Een reiziger die een rit reserveert moet
verklaren geen corona klachten te hebben. Voor een eventueel bron en contact
onderzoek door de GGD vindt ook
registratie plaats van naam en telefoonnummer.
Door deze maatregelen is het toegestaan lijn 7 met een klein voertuig te
rijden, wat voldoende is voor de vraag
naar openbaar vervoer op deze lijn.

Andere aansturing
Om deze sanering naar een sterk afgeslankte organisatie door te voeren en
vervolgens stap voor stap te bouwen
aan een toekomstbestendige exploitatie
is er volgens het bestuur van het
Museumpark behoefte aan een andere

aansturing van de organisatie, die meer
aan externe partners uitbesteedt in
plaats van zelf uitvoert.
Toekomst
Walter Hamers, bestuurder:
“Feitelijk sluiten we een maand eerder
voor individuele bezoekers dan andere
jaren. Essentie is dat we op een andere
manier gaan werken. Op vaste momenten bieden we een museumprogramma
aan dat past bij de identiteit van het
Museumpark. Dat doen we met externe
partners, met evenementen, een educatief programma en seizoens-activiteiten. Zo’n flexibele werkwijze is een
goede basis voor het Toekomstplan
waar gemeente, provincie en dorpsgemeenschap enthousiast over zijn. Dit is
nodig om een goede bodem te leggen
voor dat Toekomstplan. En voor de helderheid: dat kunnen we niet alleen.
Daar hebben we hulp bij nodig”.

Oliebollenactie De Deurzakkers
Dit jaar is er geen kermis in Ooij.
Reden voor carnavalsvereniging De
Deurzakkers om toch iets aan het kermisgevoel te doen. Zij organiseerden
daarom een oliebollenactie.
Bewoners konden via bestelformulieren, fysiek en digitaal opgeven wat

voor oliebollen ze wilden hebben en
die werden dan zaterdag bij hen thuis
bezorgd of konden in dorpshuis de
Sprong opgehaald worden. Ook werden er voor de winkel van de Spar in
Ooij nog oliebollen verkocht. Het werd
een groot succes.

De Ooij is volop in het nieuws de laatste tijd omdat er veel staat te gebeuren
de komende jaren. Een week nadat de
PvdA aan de bel had getrokken met een
artikel in de Rozet, over het uitblijven
van ontwikkelingen ter versteviging
van het maatschappelijk voorzieningenniveau in het dorp Ooij, nam het
college in de collegevergadering van 14
juli, vanuit het niets, plotseling een aantal vérgaande beslissingen over o.a. een
aantal zaken die al jaren spelen.
1. De gymzaal Morgenfit wordt aangekocht.
2. Het centrumplan Ooij (wens van de
Dorpsagenda) wordt aangepakt.
3. Het appartementencomplex Penders
mag doorgang vinden.
4. Het Reomieterrein wordt voor
woningbouw ontwikkeld (minimaal
100 woningen/appartementen).
Deze week kwam daar nog een particulier
(projectontwikkelaar
Henk
Zwartbol uit Ooij) met een voorstel
overheen, om ook op de Emmastraat
plannen te ontwikkelen voor ongeveer
100 woningen/appartementen.
Het kan niet op, zou je zeggen. Helaas
–zeggen wij– zijn het tot nu toe allemaal op zichzelf staande plannen. Wij
hebben nog helemaal niets gezien
waarbij deze ontwikkelingen aan
elkaar, of aan een toekomstvisie worden gekoppeld. En daar maakt de PvdA
zich al langer zorgen over.
Waar blijft de koppeling met de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, het
toerisme, de geschiedenis van de baksteenindustrie, de verkeersafwikkeling,
de relatie met het bestaande, het overleg met de bewoners, kortom met de
gevolgen voor het dorp.

Lijn 7 Nijmegen CS –
Afrikamuseum wordt ‘belbus’

van de exploitatie. De formatie wordt
ingekrompen en tijdelijke contracten
worden
niet
verlengd.
Huisvestingskosten en vaste lasten
worden gereduceerd. Gekeken wordt of
de dieren elders ondergebracht kunnen
worden.
De sanering van de exploitatie is nodig
om een toekomstbestendige basis te
leggen voor Museumpark Orientalis en
doorstart
te
realiseren.
Het
Museumpark wil de nadruk leggen op
speciale momenten en evenementen die
passen bij de identiteit van het
Museumpark, zoals Kerstmis en Pasen.

De PvdA (steun)fractie & bestuur wil
heel graag hierover met de inwoners uit
Ooij in gesprek en daarom organiseren
wij op zaterdag 3 oktober een informele bijeenkomst ‘Soepie met de
PvdA-fractie’ van 11.00-14.00 (uiterlijk) om in de Polderkamer van
dorpshuis De Sprong van gedachten
te wisselen over deze en misschien nog
wel andere plannen voor de Ooij.
Iedereen, lid of geen PvdA-lid, is welkom, maar in verband met Corona
moeten wij wel vragen om voor 1
oktober aan te geven wie er komt en
met hoeveel personen, door het formulier op onze website in te vullen.
https://bergendal.pvda.nl/nieuws/soepie-met-de-pvda-fractie/
Of stuur even een email aan bergendal@pvda.nl

De oliebollenkraam bij de Spar

Foto: Henk Baron

Wisseling van de wacht bij
GroenLinks Berg en Dal
Raadslid Peter Maas van GroenLinks
Berg en Dal neemt tijdens de vergadering van 29 oktober 2020 afscheid van
de Raad van de Gemeente Berg en Dal.
Hij zal worden opge-volgd door commissielid Marjan Verdijk.
Peter Maas
Peter Maas heeft zich ruim een halve
eeuw vanuit verschillende betaalde en
onbetaalde functies ingezet voor de
maatschappij: als ambtenaar bij onder
andere de Gemeente Buren, als voorzitter van de Voedselbank Groesbeek e.o.
en ten slotte als raadslid namens
GroenLinks Berg en Dal.
Zijn inzet voor de zwakkeren in onze
samenleving is de rode draad in zijn
werk. In de raad combineerde hij zijn
grote sociale betrokkenheid met een
enorme werklust en was hij in de loop
der jaren lid van de Commissie
Wijkwensen,
de
Rekenkamercommissie, alsmede de
werkgroepen Begroting, Bestuurlijke
Vernieuwing en Sociaal Domein.
In het bijzonder heeft Peter zich samen met andere raadsleden - ingezet
voor het beter en tijdig betrekken van
onze inwoners bij ontwikkelingen die
hen rechtstreeks aangaan. Bijvoorbeeld
op het gebied van duur-zaamheid,
mobiliteit of sociale zekerheid. Voor
hem is dit een belangrijke voorwaarde
voor de inrichting van de samenleving
van morgen, waar iedereen – op voet
van gelijkheid - erbij hoort.
Marjan Verdijk
Peter vindt dat nu de tijd is gekomen
om te ontdekken of er nog een leven na
de politiek is en neemt daarom tijdens
de vergadering van 29 oktober 2020
afscheid van de Raad van de Gemeente
Berg en Dal. In commissie-lid Marjan
Verdijk heeft de fractie inmiddels een

Peter Maas

Marjan Verdijk
geschikte opvolger kunnen vinden en
zal Peter de komende weken zijn werkzaamheden in goed overleg aan haar en
de overige fractieleden overdragen.
Marjan heeft biologie gestudeerd in
Utrecht, en is daarna voor de liefde
naar onze gemeente verhuisd. Eerst
woonde zij in de Refter in Ubbergen,
daarna is zij via Nijmegen en Malden
in het buitengebied tussen Brede-weg
en De Horst terecht gekomen. Sinds
2018 heeft zij als commissielid brede
ervaring opgedaan in de lokale politiek.
Zij zal zich met name richten op de
onderwerpen milieu, natuur en landschap, waarbij inwoners zo-veel mogelijk moeten worden betrokken.

De Rozet
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Expositie ‘De Tweede Wereldoorlog in Films’
De Tweede Wereldoorlog is één van de
meest populaire thema’s in historische
films en series. De
impact van deze oorlogsfilms is groot.
Historische veldslagen en verzetshelden
kennen we van films
waarin ze een hoofdrol spelen. Maar hoe
zijn deze films door
de jaren heen veranderd?
Een grote aanplakzuil
vult het café van het
museum. Het is geen
historisch object maar
een prop van de set van
de film Lyrebird uit
2019. In de expositiezaal zelf zijn props en kostuums te zien van nog veel
meer bekende en minder bekende films. Van klassiekers zoals Saving Private Ryan, A Bridge Too Far en

Bezoek het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek
In het prachtige groene en
heuvelachtige landschap
van Groesbeek ligt het
Vrijheidsmuseum.
Het
museum vertelt op deze
unieke plek het Verhaal
van Oorlog en Vrijheid
zonder Grenzen. Hier vonden tijdens de Tweede
Wereldoorlog de twee
belangrijkste operaties aan
het Westfront plaats:
Market
Garden
en
Veritable. Beide operaties
hadden grote gevolgen
voor het verdere verloop
van de oorlog in het DuitsNederlandse grensgebied en de rest van Europa.

Par-pa Fotografie
Zwartboek tot recentere producties zoals Inglourious
Basterds, Unsere Mütter, unsere Väter en Dresden.
Tussen de topstukken bevinden zich een kostuum van
Tom Hanks, een script van Sean Connery en een uniform van George Clooney.
Om de opzienbarende stukken heen slingert het verhaal
over de ontwikkeling van films over de oorlog. Van soldatenfilms tot komedies, van spannende verzetsthrillers tot hartverscheurende portretten van de holocaust.
Zo constant als de populariteit van het thema ‘de
Tweede Wereldoorlog’ in speelfilms is, zo veranderlijk
is de weergave van deze geschiedenis. Steeds weer
krijgt onze perceptie van de geschiedenis een nieuw
gezicht op het witte doek. Ervaar een zinderende reis
tussen feit en fictie! De expositie wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij financiële steun van Gelderland
Herdenkt, Berg en Dal Herdenkt en het vfonds en is
nog t/m 12 januari 2021 in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek te bezichtigen.

De rode draad van de vaste expositie is het thema ‘Vrijheid’. Vanuit verschillende perspectieven worden voor de bezoekers de menselijke dilemma’s en onbekende verhalen van burgers en soldaten in beeld gebracht. Er is nooit één verhaal. En daarbij komen vragen op als:
wat zie jíj als je naar de geschiedenis kijkt en hoe zou jíj gehandeld hebben. Speciale aandacht is er voor de ontwikkelingen in
zowel Nederland als Duitsland en
Europa, in samenhang met de gebeurtenissen op het wereldtoneel. Het museum
dompelt je onder in het Verhaal van
Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen,
volop geplaatst in de geschiedenis van de
20e eeuw. De vooroorlogse geschiedenis
én de periode na 1945 zijn belangrijke
onderdelen van de tentoonstelling. In het
museum wordt de bezoeker ook uitgedaagd om kritisch stil te staan bij de actualiteit: vrijheid in het groot, in de wereld
van nu, maar ook in het klein, in het
eigen leven.
Feestrokken
Foto: Flip Franssen.
Het Vrijheidsmuseum geeft een nieuwe en boeiende kijk op de geschiedenis, vol verrassingen, interactiviteit en beleving. De vele authentieke voorwerpen, documenten en persoonlijke verhalen brengen het verleden heel dichtbij. Kijk naar de fascinerende films, zie
de indrukwekkende foto’s, ga de interactie aan met het verhaal en beleef de geschiedenis
en de actualiteit!

Let op: het is noodzakelijk om voorafgaand aan uw bezoek uw entreeticket voor het museum
online te kopen via tickets.vrijheidsmuseum.nl.
Het shirt van Tom Hanks uit de film Saving Private
Ryan (1998).

Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR, Groesbeek.
Tel. +31 (0)24-3974404
welkom@vrijheidsmuseum.nl
www.vrijheidsmuseum.nl
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Lezing “Vrouwen en verzet in het
Rijk van Nijmegen 1940-1945”
BEEK. De eerste lezing op donderdag
17 september “Vrouwen en verzet in
het Rijk van Nijmegen 1940-1945” om
19.30 uur in antiquariaat Supplement te
Beek Ubbergen is vrijwel volgeboekt.
Voor de tweede lezing om 21.00 uur
zijn nog plaatsen beschikbaar.
Aanmelding is echter vereist om het
een en ander op een veilige manier te
organiseren. Dat kan via email
info@supplementboek.nl of via de
winkel op de Van Randwijckweg 2.
In haar lezing zal Anneke Nolet dieper
ingaan op haar recent verschenen boek
met dezelfde titel. Na de oorlog is over
verzetsmannen het nodige geschreven,

maar over verzetsvrouwen nauwelijks.
Uit haar onderzoek blijkt dat vrouwen
in Nijmegen en omgeving wel degelijk
van meet af aan betrokken waren bij
verzetsactiviteiten, dat ze zich gedurende de oorlog inspanden voor bijna alle
soorten verzetswerk en zelfs deel uitmaakten van de plaatselijke verzetstop.
Uiteengezet wordt waarom deze structurele bijdrage van vrouwen aan het
verzet zo onbekend is.
Antiquariaat Supplement, Van
Randwijckweg 2 te Beek Ubbergen
Info: www.supplementboek.nl en/of
info@supplementboek.nl

Oorlogsdagboek Mevrouw de
Ranitz nu online (niod.nl)
September 1944 – mei 1945, Natte Beek in Beek
Fragment 20 September 1944:
”Beek, 20 September 1944.
Lieve E. Je Zuster en je Moeder leven
nog en geen schrammetje ontsiert ons!
We zijn, na vreeselijke dagen, wonderlijk gespaard gebleven. We zijn er nog
wel niet, maar we doorleven - hoop ik de laatste stuiptrekkingen en de
Amerikanen kuieren al door ons dorp.
Ons arme dorp heeft ontzettend geleden, toen er uren lang verbitterd werd
gevochten op den Hollenweg, dicht bij
Calorama, dat telkens veranderde van
bezitter. Hierdoor raakten veel huizen
in brand, o.a. de R.C. pastorie, de bakkerij van Arts, 2 groote villa's, veel huizen in de Waterstraat, groot en klein
Stockenhof...”
BEEK. In deze maand van herdenken
“Remember September”, wil ik u als
bewoners van Beek en de omliggende
dorpen attenderen op het volgende. Het
NIOD, Instituut voor Oorlogs,Holocaust- en Genocidestudies, startte
in mei 2018 met het project “ Adopteer
een Dagboek.” Hiervoor werden vrijwilligers gevraagd om de verzameling
oorlogsdagboeken, in bezit van het
NIOD, te transcriberen, met het doel
deze online toegankelijk te maken.
Begonnen werd met rond 30 vrijwilligers, waaronder ondergetekende.
Inmiddels is dit aantal gegroeid tot
130!
De eerste twee dagboeken waar ik aan
ging werken, waren geschreven door
twee Beekse dames, allebei weduwe.
Zij waren buurvrouwen en woonden
aan de Straatweg (nu Rijksstraatweg),
aan de voet van de Natte Beek.
Dagboek 209 werd geschreven door
mevr. E.M.A.F de Ranitz- van Mourik
en dagboek 211 door Mevr. W.H.M.
Dazert-Postma. Beide dagboeken
waren slechts beperkt openbaar.
Inmiddels is het me gelukt contact met
enkele nakomelingen van mevr. de
Ranitz te leggen; zij gaven toestemming tot online publicatie. Dit is dus
het moment om u als lezer te laten
weten dat u dit boeiend stuk oorlogsgeschiedenis van ons dorp Beek online
kunt inzien.
Fragment 3 oktober 1944:
“…Even was ik de kant van Ubbergen
uit en daar viel voor Bronhuyze een
bom, die 2 koeien en een paard doodde
in de wei; ik zocht dekking tegen den
berg en kwam er met den schrik af.
Thuisgekomen, vond ik alle ramen
opengevlogen…”
Mevr. de Ranitz woonde in de blokhut
(zie foto onderaan) en op het veld daarachter werd in die tijd een kampement
ingericht door en voor de bevrijders.
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Speciale Market Garden dag 20 september 2020
Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek staat op zondag 20 september a.s. in het teken van 76 jaar Operatie Market Garden.
Het museum opent om deze reden al vanaf 10.00 uur haar
deuren voor het publiek.
Het is een uitgelezen kans om op deze dag de tijdelijke tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in Films’ te bezoeken
en te beleven. In de expositiezaal zijn props en kostuums te
zien van bekende en minder bekende films. Van klassiekers
zoals A Bridge Too Far en Zwartboek tot recentere producties zoals Inglourious Basterds, Unsere Mütter, unsere Väter
en Dresden. Tussen de topstukken bevinden zich een kostuum van Tom Hanks, een script van Sean Connery en een
uniform van George Clooney.
Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er live muziekoptredens van
de Pauwergirls op het buitenterrein van het museum. Hun
repertoire bestaat uit herkenbare liedjes van de jaren ’40 tot
nu: van de Andrew Sisters tot Caro Emerald, van luisterliedjes tot meezingers en danshits! In samenwerking met het
Vrijheidsmuseum organiseert Grateful Generation Tours
daarnaast spannende fieldtrips in een authentieke Willy's MB
uit WO2 (2 tot 3 personen, maximaal 1 gezelschap tegelijkertijd toegestaan) langs de slagvelden van Market Garden.
Het zijn korte tours van 30 minuten, voor jong en oud maar
absoluut een must voor de jeugd. Kosten: € 8,50 pp, alleen
contant te betalen (exclusief museumbezoek). Museumkaart
niet geldig. Ieder half uur doorlopend van 10.30-16.30 uur.
Reserveren ter plekke op de dag zelf. Let op: het dragen van
een mondkapje tijdens de fieldtrip is verplicht. U dient zelf
een mondkapje mee te nemen. Heeft u er geen dan kunt u een
mondkapje, tegen een kleine vergoeding, bij de organisatie
van de fieldtrips aanschaffen.

Voor een bezoek aan het Vrijheidsmuseum gelden de reguliere entreeprijzen. Let op: het is noodzakelijk om voorafgaand aan uw bezoek uw entreeticket voor het museum
online te kopen via tickets.vrijheidsmuseum.nl. Ook bezoekers die in het bezit zijn van een museumkaart dienen vooraf een kaartje te reserveren. Tijdens het bestelproces kunt u
aangeven dat u met een museumkaart komt.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Informatie: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl;
www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal

Fietstocht Freedom Tour doet de
Canadese erebegraafplaats in Groesbeek aan
Alice van Bekkum van Faces to Graves
vertelt haar verhaal aan de bezoekers
Foto: Henk Baron

Mevr. E.M.A.F. de Ranitz- van Mourik
Op een gegeven moment is het daar
behoorlijk druk.
Fragment 11 februari 1945:
“Beek, 11 Februari 1945.
Beek is opeens de "Buffalobasis" (150
stuks)] geworden en wij zitten midden
in een soort oorlogskamp. Dag en
nacht rijden de reusachtige trucs en
wagens met geheimzinnige dingen het
terrein bij ons op en 25 Buffalo's staan
langs onzen weg. De slag bij de
Siegfried-linie is begonnen. De soldaten die er in gevochten hebben komen
tegen den avond hier met hun buffalo's;
zoo stonden er eergisteren opeens 33
uitgeputte mannen in onze keuken met
als aanvoeder de kok! Dadelijk werd er
van allerlei gekookt en daarna vielen
de stakkerds (7 ervan in de keuken) in
slaap. Ze konden niet meer.
Eenige kamaraden lieten ze op 't slagveld achter…”
De buurvrouw van mevr. de Ranitz,
mevr. W.H.M. Dazert-Postma, is de
auteur van dagboek 211. Dit dagboek is
op dit moment nog beperkt openbaar.
Om toestemming tot online publicatie
te krijgen, komt het NIOD graag in
contact met nakomelingen van haar.
Tot dusver is dit nog niet gelukt. Mocht
u als lezer iets weten over haar of haar
kinderen, dan kunt u dit doorgeven via
email oorlogsdagboeken@gmail.com
of aan het NIOD.
U kunt het dagboek van mevr. de
Ranitz vinden via: www.niod.nl
Zoek: archief - zoek: Europese dagboeken en egodocumenten – zoek in
inventaris: 209
Ook
kunt
u
via
oorlogsboeken@gmail.com vragen
naar de directe link.
Josine Franken- de Vries, redacteur
en transcribent, vrijwilliger NIOD

De achterkant van de blokhut van mevrouw de Ranitz

In het weekend van 12 en 13 september
2020 werd de Freedom Tour gefietst!
De Freedom Tour is een tweedaagse,

historische fietstocht door het mooie
Rijk van Nijmegen. Twee dagen fietsen voor jong en oud!

Onderweg kwamen de fietsers langs tal
van historische plekken waar ze de
bevrijding, operatie Market Garden en
alles daaromheen kon proeven, herdenken, ruiken, beseffen, horen, zien en
voelen!
Zo werd op zondag de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek aangedaan.
Ongeveer 350 fietsers brachten deze
zondagmorgen een bezoek aan de
begraafplaats waar ze werden ontvangen door medewerkers van de Stichting
Faces to Graves die uitleg gaven over
de graven, waarbij enkele graven extra
in de belangstelling stonden, zoals die
van Richard Paul Baezley (Dick) en
Javon Albert Nicklin (Jeff), die uitblonken in bepaalde sporten.

Leuth wordt bevrijd, 75 jaar na dato
Deel 3: Erlecom: tweemaal bloedig strijdtoneel
Door Jan van Eck
Operatie Market Garden
Direct na de landingen van de Amerikaanse para´s op 17 september 1944 - onderdeel van Operatie Market Garden - komt
polder en buurtschap Erlecom midden in de frontlinie te liggen. De Amerikanen rukken op in het door de Duitsers bezette gebied en richten eind september een commandopost in
voor de E-Company, in de boerenhof aan het eind van het
Keuljesstraatje. Het gebied wordt flink onder vuur genomen
vanaf de Overbetuwe aan de overkant van de Waal. De bewoners zoeken in alle haast hun heil in de ovens van de aanwezige steenfabrieken. Er sluipen regelmatig Duitsers en dan
weer Amerikanen door het buurtschap. Op 3 oktober 1944
krijgt de daar aanwezige commandopost een voltreffer. De
zich op dat moment op de post bevindende militairen worden
allen gedood of zwaargewond. George Roth is één van de
overlevenden. Op 4 mei 2011 is deze dan 93-jarige veteraan
in Erlecom om samen met burgemeester P.G.I. Wilbers op de
bewuste boerderij - nu bewoond door Patrick en Lianne van
Thiel - Kerkhoff - een monument te onthullen dat aan deze
gebeurtenis herinnert.
Operatie Veritable
Het zuiden is inmiddels bevrijd maar de Operatie Market
Garden stokt bij Arnhem. In de polder woedt de strijd voort.
Op 20 oktober worden de bewoners geëvacueerd en vervoerd
naar het bevrijde zuiden van ons land. Eind oktober/begin
november trekken de Amerikanen zich terug en worden verplaatst naar Arnhem. De frontlijn in de polder blijft gestand.
Die situatie blijft vooralsnog onveranderd tot aan de Operatie
Veritable. Nu zijn het de Canadezen die de polder intrekken.
Daaraan voorafgaand wordt op 27 januari de Canadese verkenner Ernest David Harrison, erop uitgestuurd om de
Duitse mitrailleurstellingen in kaart te brengen.
Het is een heldere maanverlichte nacht, het vriest 5 tot 7 graden en er ligt een dun laagje sneeuw. Geen ideaal weer voor
een verkenner. Ernest is ongeveer ter hoogte van de boerderij ‘Eindschen Hof’ van de familie Jeuken aan de Halve Galg
in Erlecom als hij een mitrailleur hoort rammelen. Dat is het
laatste wat hij hoort, zo weet zijn sergeant die het zag gebeuren. Ernest krijgt van de Duitsers in de omgeving een veldgraf. Voor Ernest wordt op de Duffeltdijk onder Leuth een
monument opgericht, dat op 10 juni 2014 door zijn zus
Beatrice Messinger wordt onthuld.
Veel burgerslachtoffers
Maar daar bleef het niet bij. Johannes Derksen werd dodelijk

Het blauwe rechthoekje is de locatie van de Amerikaanse
Commandopost De rode strepen zijn mijnenvelden
(Afb.Min. van Defensie)
getroffen toen hij met enkele buurtbewoners terugkwam uit
een nabijgelegen weiland, nadat hij een loslopende koe had
gemolken. De familie Janssen-van Woesik van het ‘Veerhuis’
in Erlecom, ontvluchtte in de avond van 28 september 1994
het strijdgebied en ging op weg naar men dacht veiliger oorden.
Café ‘Waalzicht’ (van de familie Scheers-Philipsen) in
Groenlanden, waar een tussenstop wordt gemaakt, wordt die
avond doelwit van een Duitse bommenwerper. Drieëntwintig
mensen van twee families worden dodelijk getroffen. Voor
hen is op de Kerkdijk in Ooij en op de betreffende locatie in
Groenlanden een monument opgericht.
Als dan de Operatie Veritable in de vroege ochtend van 8
februari 1945 van start gaat, staat de polder volledig water.
Dit als gevolg van de al eind december opgeblazen
Erlecomsedam door de Duitsers.
Het wassende water eind januari doet de rest. De Canadezen
weten echter waar ze aan beginnen als ze in Nederland worden ingezet. Nederland en water zijn immers synoniem. Met
Ducks en Buffalo´s drijven ze de polder in. Na felle strijd is
in de vroege ochtend van 9 februari 1945 de polder gezuiverd
van ook de laatste Duitsers. Begin maart verdiepen de
Canadezen de overlaat in de Ooijsebandijk ter hoogte van het
Schependom Nijmegen. Het water in de rivier de Waal is
gezakt en zo stroomt het overtollige water uit de polder weer
terug stroomafwaarts met de rivier. Erlecom leeg en triest
achterlatend…

De Rozet
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Presentatie boek Windvanger in de Duffelt
Zaterdagmiddag vond bij de Molen van
Kekerdom, de Duffelt, de officiële presentatie plaats van het door Daan
Rieken geschreven boek Windvanger in
de Duffelt. Naast de oud-bewoners van
de molen (Godfried en Wim Huls -laatste molenaars- en Guus Dodemont en
Jac Bongers, oud en nieuwe eigenaars)
nam wethouder Annelies Visser van de
gemeente Berg en Dal een van de eerste exemplaren in ontvangst van molenaar René Rieken, neef van de schrijver. Naast het boek zijn de plannen
gepresenteerd voor aanbouw van een
bezoekerscentrum.
René Rieken overhandigd het boek aan
wethouder Annelies Visser
Foto: Herman Leensen

Waterstanden bij Telpost Millingen
MILLINGEN. Milian van Stokkum uit
Sambeek en Dominique Ebbeng uit
Leuth hebben hun werkperiode in de
Telpost achter de rug. Vanwege de
corona hebben zij in volledige afzondering beelden gemaakt met het thema
Waterstanden als uitgangspunt. Kunst
in Millingen heeft dit thema voorgelegd
aan alle 14 Telpostkunstenaars van dit
seizoen. 25 jaar geleden steeg immers
het water in de Rijn bij Millingen tot
een hoogte van 16.68 meter boven
NAP. Voor de Rozetlezers schrijven de
twee kunstenaars over hun ervaringen
aan het water.
Milian van Stokkum
“Als kind woonde ik aan de Maas. Ik
herinner me het hoge water van de
ondergelopen weilanden, onze eigen
kelder en één keer zelfs de straat. Het is
heel uitdagend om met het thema
waterstanden aan de slag te gaan.
Uitkijkend over het water vanuit de
Telpost is het goed mijmeren en gaat
het vanzelf om de beelden die in me
opkomen te laten stromen. Ik neem
meteen een worstcase scenario: wat als
het water alles wegvaagt? Ik maak een
aantal futuristische bouwwerken waar
de mensen in hun bubbels proberen te
overleven. Drijvende leefgemeenschappen en torens die boven het water uitkomen. Verder heb ik heel veel soorten
plastic meegenomen. Ik ben dol op
plastic met z’n prachtige beweeglijkheid en transparantie, bijna net zo
ongrijpbaar als water. Daar maak ik
allerlei overstromingen mee door het

Apenrots - Milian van Stokkum

op de ramen te plakken. De Telpost met
z’n magnifieke uitzicht leent zich hier
natuurlijk bij uitstek
voor! Met het dak
open en de ventilator
aan is het in het
staartje van de hittegolf heerlijk werken
in deze bubbel.”
Dominique Ebbeng
“De dijken om ons
heen vertrouw ik
blindelings. Ik denk
er niet bij na dat een
dijkdoorbraak nog
eens zou kunnen
gebeuren. Misschien als ik erbij was
geweest en ik had moeten evacueren,
misschien was de angst me dan onder
de huid gekropen. Bij elke natuurramp
moet ik ook altijd aan alle beesten denken, of ze zich wel kunnen redden. Ik
las dat muizen goed kunnen zwemmen,
dat wist ik niet. Op de Telpost verdiepte ik me in de dieren tijdens het hoge
water in 1995; de treinreis van de koeien, het redden van de hazen, de opvang
van de huisdieren. Dat heb ik samengevat in de worsteling van een zwemmend paard in het zand. Het angstige

Les Copains

MILLINGEN. Op 1 september 2020
bestond Filmpers- en Communicatiebureau Movie Machine alweer 20 jaar.
Het was een bewogen jaar dat werd
overschaduwd door het Corona virus,
maar er was ook de recente verhuizing
van Nijmegen naar een prachtige locatie in Millingen aan de Rijn. De geplande feestelijkheden rond het jubileum
zijn verschoven naar volgend jaar. Hoe
dan ook, die 20 jaar blijven staan ….
En ook de komende 20 jaar staat Movie
Machine voor film in gesproken en
geschreven woord.
Movie Machine beweegt zich lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal
met tal van film gerelateerde activiteiten, projecten en werkzaamheden. Met
het brede scala aan werkzaamheden
heeft Movie Machine in de loop van 20
jaar een unieke positie verworven in de
Nederlandse filmwereld.
Drs. Constant Hoogenbosch (Nijmegen, 1967) studeerde Cultuur- en
Mentaliteitsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen met bijvakken Kunstgeschiedenis, Filosofie,
Sociologie en Culturele Antropologie.
Met deze bagage beweegt hij zich
dagelijks in de wereld van film en
media. Na jaren werkzaam te zijn

geweest in de film-, televisie- en radiowereld zette Hoogenbosch in 2000
mediabedrijf Movie Machine op.
Vanuit Movie Machine werkt hij door
heel Nederland (en internationaal)
samen met filmhuizen, culturele centra,
bedrijven en onderwijsinstellingen
waar hij doceert over uiteenlopende
onderwerpen uit de film- en mediawereld. Hoogenbosch is tevens werkzaam
als docent Film- en Mediatheorie,
docent Journalistiek en docent fotografietheorie aan het Rijn IJssel College in
Arnhem, verbonden aan de Hoge
School in Breda (Breda University) en
aangesloten bij het Nederlands
Instituut voor Filmeducatie (Eye) in
Amsterdam. Hij is als vaste filmredacteur wekelijks te horen op Radio
Gelderland, verschijnt regelmatig in
Radboud Reflects en werkt samen met
diverse filmfestivals in binnen- en buitenland. Naast educatieve werkzaamheden werkt Hoogenbosch aan diverse
filmprojecten, crossovers tussen film
en andere kunstdisciplines en is hij
regelmatig gastprogrammeur en adviseur voor filmhuizen. Hoogenbosch is
ook een van de grondleggers en oprichters van het internationaal kortfilm festival Go Short in Nijmegen.

Marieke en Boerenmaasjazz bij
de Thornsche Molen
Mangrovedieren - Dominique Ebbeng
dier wat zijn plek moet verlaten en de
koude watervlakte oversteekt vind ik
een immens tragisch beeld. Het is alsof
wij het beest in de steek laten. En dat
refereert aan onze relatie met moeder
aarde. De dieren op lange poten (foto)
zijn geëvolueerd tot mangrove-wezens.
Zij kunnen langer in wassend water
blijven rondlopen. Kan niet anders of
ik maak binnenkort een kameelkonijn
dat tegen de droogte kan; altijd in
oplossingen denken.”
Meer foto’s en info: zie www.kunstinmillingen.nl

Zangeres Marieke van Ruitenbeek en
Boerenmaasjazz verzorgden afgelopen
zondag een “lazy sunday afternoon” op
het terras van de Thornsche Molen in
Persingen. Marieke, Gerard de Boer
(saxofoon) en Thed Maas (trompet:
Boer en Maas) vormen sinds een jaar
dit trio. Met nummers als Cheek to
Cheek, Summertime en All of Me verkennen ze op lichtvoetige wijze de
wereld van de jazz, met uitstapjes naar
andere genres.

Marieke is het middelpunt van dit trio
die haar fluwelen stem veelzijdig inzet;
messcherp in de hoogte en grommend
in de lage regionen. Haar veelzijdigheid blijkt ook uit haar dit jaar uitgebrachte, goed ontvangen eerste album,
met zelfgeschreven Nederlandstalige
nummers. Dit album verraste de wereld
met nieuwe nummers zoals Alleen Voor
Jou. De Boer en Maas speelden voorheen in talloze muziekgezelschappen
in de regio.

Expositie “Ontmoetingen”
GROESBEEK.
Sinds 3 september
presenteert eetcafé 'Eten en
Drinken'
in
G r o e s b e e k
opnieuw werk van
kunstenaar
Hans
Weeren. Geknipte cartooneske landschappen
met bijzondere belangstelling
voor
'ontmoetingen'.
Situaties zoals ze zijn, omdat er iets
aan vooraf ging. Scenes die tot nieuwe
scenes kunnen leiden. Wie aan tafel zit
zal in deze tentoonstelling zomaar iets
van zichzelf of een ander kunnen herkennen.
De expositie “Ontmoetingen” is een
vervolg op “Groesbeeks Bekend”,
waarbij de kunstenaar diverse aspecten
van het dorp met fijngelijnd tekenwerk
in beeld bracht. De actuele tentoonstelling – collages met hier en daar getekende elementen – lijkt gemakkelijk
toegankelijk voor een breed publiek.
Veel werk bestaat uit alledaagse beelden. Maar, gezien de eerste reacties, is

elk werkstuk zeer verschillend te interpreteren. Hetgeen aansluit
bij het gedachtegoed
van de kunstenaar:
'Stel je vooral niet
(voor)oordelend op.
Presenteer vragen.
Vraag door. Ga met
elkaar in gesprek. Maak
er samen een inspirerende
ontdekking van'.
Over Hans Weeren
Wat hij doet? Verbeelden. Tekenend,
collage makend en schrijvend. Vaak
impulsief, vanuit het niets. Andere
keren benut hij fotografie, video of performance. De inspiratie komt voort uit
ontmoetingen, belevenissen, media
items. Hij creëert spontaan vanuit een
andere kijk op zaken.
Artistiek inhoudelijk ligt de afstemming op het belang van dialoog en het
nut van (zelf)reflectie.
Informatie: www.HansWeeren.com –
telefoon: 06 45 211 261

Concerten bij Nieuw Begin in Zyfflich
Zondag 20 September: Liberty
Gospel Choir
Liberty Gospel Choir uit Nijmegen
Gospel Swingt, Inspireert, heeft Soul
en geeft Energie. Gospel muziek raakt!
Wij zijn een gemêleerd en uitbundig
gezelschap bestaande uit ongeveer 30
enthousiaste mannen en vrouwen.
Onder de bezielende leiding van onze
dirigente Dorien van Veen en pianist

Movie Machine 20 jaar in het
filmzadel

Jasper Mellema laten wij ons inspireren door de Black American Gospel en
maken van elk optreden een feestje.
www.libertygospel.nl
Zondag 27 September: Les Copains
Les Copains laten het Franse chanson
in een informele sfeer tot leven komen.
Het repertoire varieert van klassieke
chansons tot minder bekende liederen
met een vleugje gypsy of jazz. Denk
aan Charles Aznavour en Georges
Brassens, maar ook aan jongere en
minder bekende zangers zoals Thomas
Dutronc, Zaz en Gilbert Laffaille.
Nostalgie en mooie herinneringen, stilletjes mee-neuriën of met gesloten
ogen genieten, dat kan allemaal bij de
hartverwarmende concerten van Les
Copains. De akoestische instrumenten

zorgen voor een warme klankkleur.
Voor beiden geldt: Aanvang: 15.00u
Entrée: € 7,50. Reserveren is verplicht!
‘Nieuw Begin’, Zum Querdamm 67a,
47559 Zyfflich. Reserveren via sambombom@hotmail.de, www.nieuwbegin.de, of tel 0049 2826 918532.

Liberty Gospel Choir

Marieke en Boerenmaasjazz bij de Thornsche Molen

Foto: Henk Baron

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Dorpshuis Kerstendal
BERG en DAL. De kirtaneers Tonny Bol en Leo
de Kruis verzorgen zondag 20 september voor de
eerste keer een kirtan in
Dorpshuis Kerstendal in
Berg en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude
Indiase
yoga-traditie.
Woorden waaraan helende krachten worden toegekend (mantra's), worden gezongen door afwisselend zangers en muzikanten (kirtaneers) en de
bezoekers in de vorm van
“Call and response”.
Tonny en Leo verzorgen regelmatig
kirtans in Nederland en België. Sinds
enige tijd stellen ze hun eigen huis hiervoor ook open, maar dat is nu uiteraard
niet mogelijk vanwege het Coronavirus. Tijdens de zomermaanden werd
de kirtan in de buitenlucht gehouden in
Museumpark Oriëntalis. Gelukkig is er
- nu het weer minder wordt - in
Kerstendal een grote ruimte gevonden
(de foyer) waar met inachtneming van
alle RIVM regels een kirtan georganiseerd kan worden. Zo zijn ook mensen
in Berg en Dal en omgeving in de gelegenheid zo'n ‘spirituele douche’ mee te
maken.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden bege-

Foto: Lex Hagen
leid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga (Indiase
trommel). Door het herhalen van de
mantra kom je steeds dieper in je meditatie, terwijl je je laat meevoeren door
het geleidelijk variërende tempo. Van
heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Wie zondag 20 september deel wil
nemen aan dit bijzondere evenement,
moet zich wel vooraf aanmelden bij
Tonny
Bol:
email
namahatta.kirtan@gmail.com of tel. 0630883292.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage
in de kosten wordt op prijs gesteld.
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C u l t u re l e
A ge n d a
De Lindenberg
Donderdag 24 september | 20.00-21.30
|
Radboud
Reflects-lezing
|
Boeddhisme in de uitverkoop? Redetwist met filosoof Marc De Kesel
en psychiater Anne Speckens
Donderdag 1 oktober | 20.00 – 21.30 |
Radboud Reflects-lezing en gesprek |
Jeanne d’Arc: heldin, heks of heilige Theoloog Daniela Müller en cultuurwetenschapper Maaike Koffeman
LUX
Maandag 28 september | 20.00 – 21.15
| Radboud Reflects-lezing | Droogte Onder anderen ecoloog Sarian Kosten
(ook online als livestream te bekijken
via Radboud Reflects)
Pitch & Putt Molenhoek
Vrijdag 25 september | 20.30 | entree
€15,- (of €25,- inclusief luxe tapasschotel) | concert | Claudia y Manito
Verenigingsgebouw Overasselt
Heden tot en met medio november |
expositie | Caroline van den BoomenVerkoelen (schilderes) en Manon
Gadellaa (beeldend kunstenares)
Galerie de Sleedoorn, Zetten
Heden tot en met zondag 27 september
| expositie | Schilderijen & Beelden Lianne Evers, Elly van Heeswijk,
Francien Carbaat en Hans Langbroek
Museum het Petershuis Gennep
Heden tot en met zondag 27 september
| woensdag, zaterdag en zondag tussen
13.30 tot 17:00 | vrij entree | expositie |
Ontmoetingen en Emoties

Waterwerken
Expositie Martina
Vieten in het Kerkje
van Persingen
PERSINGEN. Het laatste weekeinde
van september zullen in het Kerkje
landschappen en stillevens van Martina
Vieten te zien zijn.
De expositie is geopend op zaterdag 26
en zondag 27 september van 10 tot 17
uur.
www.martinavieten.nl

Beeldentuinkunstmarkt
Zondag 20 september organiseren de
kunstenaars van de ateliers in de voormalige Montessorischool aan de Berg
en Dalseweg 295, weer de jaarlijkse
Beeldentuin en Kunstmarkt.
Ook de muziekateliers verzorgen optredens en er zijn gastmuzikanten. 13
Nijmeegse kunstenaars zijn te gast en
presenteren hun werk in de aula, op het
schoolplein en in de beeldentuin.
Wij hebben rekening gehouden met de
coronaregels van het RIVM. U bent van
harte welkom van 11 tot 17 uur.
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Vijfde editie van het 3 Oeverfestival in de Gelderse Poort
Kom proeven van bijzondere
muziek, dans, theater, kunst en lekker eten en drinken in ons binnenste
buitenland.

Realistische kunst in Persingen van Pieter van Bernebeek

Op 19 en 20 september vindt het jaarlijkse 3 Oever Festival plaats in het
prachtige natuurgebied de Gelderse
Poort. Ons eerste lustrum waar we trots
op zijn! Het festival wordt vrijdagavond 18 september feestelijk geopend
in Fort Pannerden in Doornenburg, het
centrale gebied waar het 3
Oeverfestival zich afspeelt.
Voor cultuur, natuur en kunstliefhebbers is het zeker de moeite waard om
een bezoek te brengen aan de Gelderse
Poort, een uniek rivierengebied langs
de oevers van de Rijn, de Waal en het
Pannerdens kanaal. Fiets of wandel de
prachtige uitgezette route, pak een pontje en geniet van een bijzondere nazomerdag. 3 oevers worden letterlijk met
elkaar verbonden.
Het 3 Oeverfestival groeit elk jaar. ‘En
dat is heel mooi,’ vindt de organisatie,
‘Tijdens zo’n festival kunnen bezoekers en bewoners van de Gelderse
Poort op een laagdrempelige manier
kennis maken met natuur en cultuur.’
Op de 3 pleisterplaatsen in Millingen
aan de Rijn, Gendt en Herwen geniet je
van de gratis voorstellingen. Neem
onderweg ook een kijkje in een van de
40 deelnemende ateliers of meer aan
voor een hapje en een drankje.
Kunstenaars hebben speciaal voor het 3
Oeverfestival hun deur geopend. Ook
hier zijn veel expositieplekken feeste-

lijk aangekleed of worden omlijst met
muzikale optredens.
Het aanbod aan kunst is heel divers. Er
is veel ruimtelijk werk te zien, maar
ook veel schilderkunst, van abstract tot
heel realistisch. Ook kunstenaars die
werken met textiel en edelsmeden doen
mee aan de route. Sommige kunstwerken zijn robuust en krachtig, andere
zijn subtiel en levendig. Op verschillende locaties worden workshops gegeven.
Op de pleisterplaatsen wordt gedurende het weekend een gevarieerd cultuurprogramma aangeboden dat varieert
van dans, theater, poëzie en muziekoptredens van bekende en minder bekende artiesten. Laat je onderdompelen of
doe zelf mee bij een van de workshops!
Bezoekers kunnen hun eigen route uitstippelen en een keuze maken uit het
programma en de locaties.
Meer informatie over het 3 Oever
Festival vindt u op de website
www.3oeverfestival.nl.

Expositie in Zicht, Persingen
19 en 20 september, 11 tot 17 uur
Als onderdeel van de 3
Met haar oog voor detail en
Oever Atelier Route exposenatuurlijke interesse voor
ren Doro Krol, Marieke
schoonheid maakt Doro
Thomassen
en
Jeanet
schilderijen die soms niet
Jaaltink in Zicht, een unieke
van echt zijn te onderscheien inspirerende vergaderloden. Haar aansprekende
catie
in
Persingen
composities ontroeren en
(Persingensestraat 4).
betoveren. Het zijn kleine
Kom tijdens deze 2 dagen
en grote parels van formaat.
genieten in de Ooijpolder
www.dorokrol.nl
van het mooie uitzicht, de
kunstwerken en een drankje
Marieke Thomassen
en een versnapering op de
Onderweg of thuis, een toeveranda.
vallige
ontmoeting.
De kunstenaars hebben
Marieke vangt met haar
Jeanet Jaaltink
elkaar gevonden in een
camera de sfeer van het
inspiratiebron dichtbij; de
moment. De foto’s weernatuur. Doro maakt schilderijen van de spiegelen Marieke’s idealen als graOoijpolder en
fisch ontwerper. Ze zoekt naar
vogeldrukeen balans van lijnen, vlakken
werkjes, Jeanet
en contrasten. Geprint op hout
maakt linosnekomen de foto’s optimaal tot
des van natuur
hun recht. Het pure materiaal,
en beestjes en
de warme kleur en de nerven
Marieke maakt
geven een extra dimensie aan
fotocollages
het beeld en maken iedere
van bloemen.
plaat uniek! Marieke experimenteert momenteel met fotoDoro Krol
collages geprint op tegels en
De werken van
doek.
|
Doro zijn herwww.instagram.com/instakukenbaar aan
kel
Marieke Thomassen
hun rijke vormen, kleuren, eenvoud en verstilling. Jeanet Jaaltink
Jeanet Jaaltink is 5 jaar geleden verhuist naar Persingen en gebruik haar
directe omgeving als inspiratiebron
voor haar linosnedes; de natuur en
beestjes. Ze is gestart op Tehatex, heeft
daarna de kunstacademie doorlopen en
meer dan 20 jaar een communicatieontwerpbureau gehad. Ze is nu eigenaar van vergaderlocatie Zicht in
Persingen. In haar vrije tijd heeft ze de
druktechniek weer opgepakt.
www.zicht-persingen.nl
Doro Knol

PERSINGEN. Na eerdere succesvolle
exposities in de afgelopen jaren in het
Kerkje van Persingen exposeert Pieter
van Bernebeek op 19 en 20 september
hier opnieuw met voornamelijk stillevens en enkele portretten.
Pieter maakt realistische schilderijen in
olieverf op doek of paneel. Na een
opleiding op de Hoge School voor de
Kunsten in Utrecht en de 5-jarige tekenopleiding op de Academie voor
Schone Kunsten in Arendonk schilderde Pieter enkele jaren aan de fijnschilderschool van de Vlaamse schilder
Maarten Boffé. Hier verdiepte hij zich
verder in de technische aspecten van
het schilderen met olieverf.
In 2016 won hij de publieksprijs “Oog
van Oss 2016”. Een jaar later werd een
schilderij van Pieter gekozen door de
vakjury uit ruim 1000 inzendingen tot
de laatste 50 genomineerden in de
nationale kunstwedstrijd “Schilderij
van het jaar 2017”.
In 2018 werd zijn schilderij, “Gele sierappeltjes op een rode ondergrond”,
opgenomen in een toonaangevend
internationaal digitaal tijdschrift.
De expositie is een onderdeel van de
zuidelijke atelierroute van het 3oeverfestival. www.3oeverfestival.nl
Tijdens de expositie wordt er op zondag muziek gemaakt door Simon Snel

bekend o.a. als zanger en gitarist van
Black Bottle Riot. Een stevige bluesy
rockband met eigen werk. In Persingen
treedt hij op als solo-artiest met toegankelijke maar ongepolijste blues, roots
en rock.
U bent van harte welkom op zaterdag
19 en zondag 20 september tussen
11.00 en 17.00 uur om te komen kijken
en te genieten van de schilderijen van
Pieter van Bernebeek in het Kerkje in
Persingen. Toegang is gratis.
In verband met corona hangen de schilderijen op grotere onderlinge afstand,
is er een looproute en worden mondkapjes aanbevolen. We hanteren een
maximaal aantal van 30 aanwezige
bezoekers in de ruimte. Tip: vóór 13.00
en ná 16.00 is het meestal minder druk.
Wilt u al eerder een indruk hebben van
het werk van Pieter kijk dan op
http://www.pietervanbernebeek.nl

Parade van zangscenes met dans in een magisch landschap
Pianist Paul de Boer
met
akoestische
piano op luchtbanden neemt het
publiek mee langs
de scenes. Solisten
Arti Vocaal zingen
en acteren.
Lilian
van
de
Zande, Ben Vos,
Cora den Oudsten,
Jan Coene e.a.
Danseres
Ute
Kaiser ondersteunt
met dans en improviseert komisch en
soms verstild feeëriek.
Arti Vocaal is een groep die solisten die
samenkomen om mooie stukken te zingen en ze in bijpassende kleding en in
een sfeer en sfeer voor het publiek
brengen. Deze boerderij geeft vele
mogelijkheden om een speciale sfeer
op te bouwen. Ieder heel uur start er
een nieuwe sessie met weer andere
muziek. De pianist verplaatst en het
publiek kan mee ( als er niet teveel
tegelijk komen, dan wordt er gewisseld.
Op het Dream podium wordt u meegevoerd naar 'A whole new world' van
1001 nacht met 'Speechless' uit de
musical Aladdin. 'Een million dreams'
laat je wegdromen naar 'Sogno' van
Andrea Bocelli.
In de grafelijke sfeer van een landhuis
achter het huis, zingen en spelen we
stukken uit de sfeer van rijke families
uit bijvoorbeeld De Bruiloft van Figaro
van Mozart en van dames met liefdesverdriet. Leporello, de bediende van
Don Giovanni choqueert hier de ongelukkige Donna Elvira door de talloze
veroveringen op te sommen van zijn
meester.
In de danstent in het toverbos spiegelt u
zich in de oude tijd in nostalgische liedjes. Er is een feerieke sfeer voor een elf
en een bosnimph die iedereen verleidt
met haar Vilja lied. Romantische
Russische klanken doen het het hart
overstromen. Met een parfum van
zware romantiek bedwelmt Delilah
haar Samson.

Aan de voet van de oude houten loodsboot, die hoog boven het publiek uittornt, danst Ute Kaiser de vogel van het
3Oeverfestival nog eenmaal met lichtgevende vleugels. Verleidelijke duetten
over liefde en een lied voor de maan. U
zingt zachtjes mee op de wiegende
klank van de bootjes in Venetie.
Bij het kampvuur op zaterdagavond
wordt onze zangeres Elly erg liederlijk
en zingt dat ze aangeschoten 'Grize' is,
en dan is de pianist niet veilig voor haar
avances.
De zangers oefenen allemaal solo in
deze tijd van Corona. Zij komen dit
weekend om hier in de buitenlucht
weer een aangepast programma te kunnen zingen. Het meeste is dus nu solo,
en soms een duet op afstand, terwijl ze
gewend waren om samen hele muziektheaterstukken op te voeren. Toch is
iedereen weer blij om te kunnen optreden. Het 3Oeverfestival is een mooie
gelegenheid omdat de gasten op de
fiets komen en alles buiten wordt opgevoerd. Er is genoeg ruimte voor publiek
dat verspreid kan zitten over het land.
Zaterdag 19 12.00 - 21.00 uur met
kampvuur en zondag 20 september.
12.00 - 17.00 uur. Ieder uur start een
sessie.
Gratis entree, hoge hoed voor bijdrage
pianist, coronaproof buitenlocaties op
de boerderij De Kroondert, Weverstraat
2, Kekerdom. Reserveer voor de zekerheid 06 558 63 705 of coradenoudsten@gmail.com

Herfsttentoonstelling "Binnenwerk"
Binnenwerk is een tentoonstelling ter
gelegenheid van het eerste Ana
Kunstboekje van Ann Hoogendoorn
wat deze zomer uitkwam. De tentoonstelling gaat over het ontstaan en tot
stand komen van dit boekje. Een bijzonder kunstboekje met zeefdrukjes op
de kartonnen omslag. Het boekje laat
het binnenwerk van een gebonden boek
zien en omvat 42 Ana tekeningen met
bijbehorende haiku's uit 2018. Dit was
het eerste jaar dat Ana in blauwe inkt
mèt eigen haiku gedichtjes hier in de
Ooijpolder ontstonden. Ana werkt van
binnen, terwijl beeld en tekst samen
een verhaal vertellen. 2018 was ook het

eerste jaar dan Ann meedeed aan het 3
Oever Festival met ingelijste Ana's als
Kleintje Oeverkunst, waarna ze door
haar omgeving gestimuleerd werd een
boekje uit te geven. Nu is het dan

zover.
De herfsttentoonstelling "Binnenwerk"
opent tijdens het 3 Oever Festival in de
kleine expositieschuur Chambre
d'Amis in de Ooij.
We zijn open in de weekend van:
19 en 20 september (tijdens het
3Oeverfestival) van 11 - 17 uur (met
inachtneming van de RIVM-richtlijnen)
3 en 4 oktober en 7 en 8 november
van 13.00-17.00 uur(met inachtneming van de RIVM-richtlijnen)
Expositieschuur Chambre d'Amis Ooij

Prins Hendrikstraat 1, Ooij
www.annhoogendoorn.nl

Ga op de foto zoals
in 1900!
Op de foto zoals in 1900! Dat kan in de
tijdelijke fotostudio tijdens het 3 oeverfestival op 19 en 20 september 2020.
Adres Atelier Marjolijn Rigtering.
Zalmstraat 22 in Millingen aan de Rijn
http://bewogenbeeld.nl/
https://www.3oeverfestival.nl/nl/3oever-open-atelier-route-in-kaart

De Rozet

PAGINA 10

15 september 2020

Hartelijk welkom!
in een mooie, nieuwe
en sfeervolle omgeving
presenteren wij
Hotel/Restaurant
“Nimweger Tor”.

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Installatietechniek

47559 Kranenburg
Nimweger Straße 4
Tel. 0049 28 26 / 99 27 00
info@nimweger-tor.de
www.nimweger-tor.de

Wat bieden wij:
Internationale gerechten
en specialiteiten

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Zalen voor familie-,
vereniging en bedrijfsfeesten
tot 80 personen.
Eigen parkeerplaatsen
8 hotelkamers geschikt
voor minder validen

Duurzame oplossingen

Openingstijden:

woensdag
SCHNITZELDAG

€ 9,90

Iedere donderdag
3-gangen menu’s
voor

€14,90 en €16,90

Maandag - Zaterdag:
vanaf 15:00 uur open
Zondag:
vanaf 11:30 uur
doorlopend geopend
Dinsdag: rustdag

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100

Varkens schnitzel

€ 5.25

gepaneerd / ongepaneerd

Varkens filetlapjes
alle soorten

Gebraden gehaktballen

Salami
Varkens/runderlever

www.frankbv.nl

500 gram
500 gram

€ 4.95
4 halen
3 betalen
100 gram

€ 1.39
100 gram

€ 1.09
Volop verse soepen
verkrijgbaar uit het vriesvak
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 17 - 26 september

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

Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
bbq pakket voor
4 personen compleet,
vlees salades sauzen en stokbrood
50 € g ratis thuisbezorgd.

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

Tel: 06 - 5120 2977

U heeft (ver)bouwplannen?

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407
Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Binnen
24 uur
reactie

Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet

Rijwielhandel
Bruinewoud

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl
Tooropstraat 3 - Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl

T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Met zorg voor en bescherming
van, uw spullen in huis.

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Renovatie
van
Renovatieof
ofvervanging
vervanging van
kozijnen,
geleverd
met
minimaal
kozijnen, geleverd met minimaal
dubbel glas (engeriebesparend).
dubbel glas (energiebesparend).

Brompton-dealer

Kozijnen
& Ramen

Son San
van Nijmegen en omstreken

Scherpe
prijzen!

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

Schilderen
& Behangen

Chinees Indisch Restaurant

Geen voorrijkosten

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

Maandmenu september
-

Menu A
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Mini loempia (6st.) Saté (2st.)
Grote portie nasi of bami

€ 17,40 (2 personen)
NIEUWE KOK!

Menu B

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe loe yuk
Saté (4st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 24,90 (2-3 personen)
Nu ook pinnen!

SENIOREN&WELZIJN

Buitentuin bij ‘t Höfke
Bij verzorgingshuis ’t Höfke te Beek is een soort buitentuin aangebouwd waar de
bewoners van de gesloten afdeling straks buiten kunnen lopen. Ze krijgen daardoor meer bewegingsruimte.
Foto: Henk Baron
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Oogstfeest in de moestuin Ooij
samen met Forte Welzijn
OOIJ. “Precies elf maanden nadat
een aantal raadsleden samen met
leden van de dorpsagenda een kijkje
kwamen nemen bij de Moestuin
Ooij, staat de moestuin vol in de
bloei.
De vrijwilligers hebben samen met de
nieuwkomers flink hun handen uit de
mouwen gestoken. Er is de afgelopen
maanden hard gewerkt. En zie hier het
resultaat. Er groeien courgettes, aardbeien en aardappelen. Elke week kan er
geoogst worden!”, vertelt Christiane
Langenberg, Participatiecoach Forte
Welzijn, enthousiast
Moestuin Ooij is een initiatief van twee
buurvrouwen met een braakliggend
stukje grond tussen hun huizen. Zij
bedachten een manier om nieuwkomers en andere inwoners op een laag-

drempelige manier kennis te laten
maken met elkaar. Wat is nou een betere manier om een brug te slaan, dan
door samen te tuinieren? Spelenderwijs
leren ze van elkaar, over verschillende
groenten, gerechten en bewerken van
de grond. Dit levert behalve de mogelijkheid om mee te doen, een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling
van de nieuwkomers. Forte Welzijn
ondersteunt daarom van harte dit fantastische inwonersinitiatief.
Kom ook een keertje langs en maak een
praatje met de vrijwilligers van de
moestuin. Zij zijn iedere maandag
vanaf 14.00 uur bij de moestuin te vinden en kunnen met trots vertellen over
dit project. De moestuin bevindt zich
aan het Schoolpad 3 in Ooij.

Wordt u de nieuwe coördinator
van SchuldHulpBuddy?
In verband met uitbreiding van onze
werkzaamheden, zijn wij op zoek naar
een enthousiaste coördinator voor het
poldergebied van de gemeente berg en
Dal.
Als coördinator geeft u leiding aan een
team van maximaal twaalf vrijwilligers
(buddy’s), die op hun beurt mensen met
financiële problemen ondersteunen. U
begeleidt buddy’s in hun werk, meldt
hen aan voor trainingen, voert jaarlijks
functioneringsgesprekken en organiseert drie tot vier keer per jaar bijeenkomsten om contacten met buddy’s te
onderhouden.
Daarnaast signaleert u problemen, bent
u wegwijzer en vraagbaak en controleert u gedeclareerde onkosten. Tevens
voert u, samen met uw buddy's, intakegesprekken met nieuwe hulpvragers.
Verder heeft u regelmatig overleg met
uw collega-coördinatoren en het
bestuur. U levert rapportages aan

betreffende aantal hulpvragen, behaalde successen en andere kengetallen die
van belang zijn. Daarnaast onderhoudt
u contacten en bevordert u samenwerking met externe partijen, zoals
gemeenten, woningcoöperaties en kerken.
Wij vinden het belangrijk dat onze
coördinatoren beschikken over voldoende deskundigheid. Daarom volgt u
ter voorbereiding op uw werkzaamheden een Nibud- training en kunt u deelnemen aan diverse bijscholingsbijeenkomsten. Uiteraard komen de kosten
hiervan voor rekening van Stichting
SchuldHulpBuddy. Verder wordt u in
uw werk als coördinator ondersteund
door de stichtingscoördinator.
Wilt u meer weten over deze functie of
wilt u solliciteren? Ga naar
www.schuldhulpbuddy.nl/ vrijwilligerswerk.

KBO Beek actief

De KBO Beek is koploper op sportief
gebied, wat dacht u van;
Op de maandag, wandelen, fietsen en
Dans Je Fit en Bewust Ouderen Fitness,
woensdag lijndansen, wandelen,
koersbal. Op onze soosmiddag op de
donderdag, kunt u biljarten, kaarten,
sjoelen, dart en andere spellen spelen,
vrijdag fietsen. Graag nog andere activiteiten, u vraagt en wij proberen het
mogelijk te maken.
Tijdens deze moeilijke periode is
natuurlijk alles aangepast en aan enkele activiteiten wordt op een andere
manier invulling gegeven.
En natuurlijk onze themamiddagen met
veel educatie over bij voorbeeld,
wonen, gezondheid, zelfstandigheid,
maar ook over financiën en informatica.
Maar ook onze culturele uitstapjes door
het jaar heen zijn inmiddels vermaard
en graag en goed bezocht. (zie foto)

Door een zeer actieve activiteitencommissie voor u iedere keer weer met veel
zorg uitgezocht en terdege voorbereid.
De KBO Beek is kleurrijk, er is bij ons
plaats voor alle gezindten en staat ook
open voor mensen van alle seksuele
geaardheden.
Senior zijn is een waardevolle levensfase, er is veel te delen vanuit hun wijsheid en levenservaring, daarom is
iedereen van harte welkom om mee te
doen aan onze veelzijdige activiteiten
en activiteiten zelf aan te brengen.
Als lid van de KBO Beek, geniet u niet
alleen van ons uitgebreide programma,
maar ook van tal van kortingen, meer
dan 50 bedrijven in onze gemeenten, de
ziektekostenmaatschappijen VGZ, CZ
en het Zilveren Kruis staan voor u klaar
om u als lid van de Seniorenvereniging
KBO Beek, bij hen te mogen begroeten.
Waarom nog wachten met lid worden,
dit is het moment, genieten van alles
wat de KBO Beek u te bieden heeft en
dat voor slechts € 20,= per kalender
jaar, onbegrijpelijk maar waar! U ontvangt ook nog 10 maal per jaar een fantastisch magazine met allerlei informatie met daarin onze wervelende nieuwsbrief.

Ruilhus weer
open
BEEK. Goed nieuws! Het Ruilhus gaat
weer open, maar wel een beetje anders
dan normaal.
Het ruilhus (gevestigd in het Kulturhus)
is alleen op woensdagmiddag open van
13.30 tot 15.30 uur. Maximaal zes personen kunnen tegelijk het Ruilhus in.
Dat is inclusief vrijwilligers. Hiervan
moeten de bezoekende volwassenen uit
hetzelfde huishouden zijn. Kinderen
tellen ook mee als bezoekers.
Als er mensen staan te wachten, mag je
maximaal 10 minuten binnen blijven.
Sta je te wachten, dan krijg je een
kaartje met een tijdstip erop die aangeeft wanneer je aan de beurt bent. Het
is de bedoeling dat je zoveel mogelijk
buiten wacht.
Als je spullen komt inleveren, kijk ze
dan thuis al na. Zo zorgen we er samen
voor dat alles snel verloopt. Ook als je
alleen komt doneren, kijken we samen
naar wat je komt brengen.
Uiteraard houden wij ons samen aan de
richtlijnen van het RIVM:
• Desinfecteer je handen
• Hou 1,5 meter afstand
• Als je coronagerelateerde klachten
hebt, blijf je thuis
• Hoesten en niezen in je elleboog
• Geen handen schudden

Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties.

Toos is 25 jaar vrijwilligster
bij de Zonnebloem
Op 1 juni was Toos de Beyer Driessen
25 jaar vrijwilligster bij de
Zonnebloem. Omdat we toen dachten

dat de Coronaperiode van korte duur
zou zijn, heeft zij op deze datum alleen
een bosje bloemen thuis bezorgd gekregen en zou het op een later tijdstip wat
grootser aangepakt worden. Helaas
blijft dit nog steeds moeilijk met de
Coronamaatregelen, dus is het uiteindelijk een huldiging in kleine kring
geworden.
Toos is begonnen bij de Zonnebloem
afdeling Leuth als bestuurslid en is na
de samenvoeging van afdeling Leuth en
Ooij vrijwilligster bij de Zonnebloem
afdeling Ooijpolder geworden.
Ze is bij veel mensen bekend als aanspreekpunt van Leuth. Ook gaat ze al
jaren mee met de dagboottocht om daar
te helpen in de keuken. Toos is d.m.v.
een bloemetje en een gouden speldje in
het Zonnetje gezet. Toos bedankt voor
al je jaren trouwe inzet en we hopen
nog lang op je te mogen rekenen.
Namens het bestuur en vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling
Ooijpolder.

Spaces van Wil
18 juli was de vorige bijdrage aan De
Rozet. Op 25 en 26 juli was er weer
kunst in het kerkje en 26 juli een mooi
optreden in het park Orientalis. 28 juli
mooi weer en waren in de polder de
bramen rijp. 4 augustus met de pont en
wandeling naar het Fort van Pannerden
en terug! 9 augustus een mooie tentoonstellen van drie kunstenaars in
Persingen. 13 augustus: foto's van het
De Beijer-terrein die u nog niet kent?
Op 14 augustus een informatieve tentoonstelling op meer panelen over

Componisten in Oorlogstijd plaats. 15
augustus gevarieerde kunst in het
Kerkje van Persingen. 22 augustus een
aparte Expo in Ubbergen. 31 augustus
weer in de zonnige polder. 1 september
Market-Garden een brug te ver. 6 september Caroline Piepenbrock een lintje
op haar sport terrein. 6 september
Schilderijen en glaskunst in het kerkje
van
Persingen.
10
september
Informatief in de Polder.
Voor meer tekst en foto’s: vul in op
internet ‘Spaces van Wil’.

Stichting Fietsmaatjes Millingen aan
de Rijn maakt het voor mensen, met
een lichamelijke beperking, mogelijk
om met een duofiets en elektrische
ondersteuning fietstochtjes te maken.
Fiets jij graag in de prachtige omgeving
en wil je anderen daar ook een plezier
mee doen? Contactpersoon is Carla
Derks tel.0481 431968 fietsmaatjesmillingen@gmail.com
Ben je geïnspireerd geraakt kijk dan op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met je
in gesprek over de mogelijkheden.
Anke Jacobs tel. 085 0406066 vspbergendal@fortewelzijn.nl

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Bingo OEV
op 1,5 meter...
Ja het kan !
MILLINGEN - Als iedereen meewerkt
en zich aan de regels houdt blijkt toch
maar weer dat er nog veel mogelijk is.
Dat bleek ook bij de herstart van de bingo bij O.E.V. in de Dreuge tent. Iedereen enthousiast, iedereen bereid de regels te respecteren. Dank je wel allemaal.
Dit betekent dat wij onze volgende bingo door kunnen laten gaan (met dank
aan de vele vrijwilligers) op vrijdag 18
september onder dezelfde voorwaarden, voorgeschreven door het R.I.V.M.
Bent u ziek dan blijft u thuis. We zitten
op 1,5 meter. De aanwijzingen van het
personeel moeten worden opgevolgd.
Gezondheid staat voorop.
Verder verandert er niets… Het prijzenpakket bedraagt als vanouds € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen. Voor een hapje en een drankje
wordt ook gezorgd.

Genieten doet u samen, geef daarom
uw familie of bekenden een lidmaatschap van de Senioren Support Beek
cadeau.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226377, voor alle
informatie

De Rozet

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal

Foto: René Hendriks
De seniorenvereniging van Beek, de
KBO Beek met ruim 400 leden, is altijd
in beweging en overal waar het gaat om
uw belangen te behartiging op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau, denkt u aan de AOW, uw
pensioen, uw welzijn, uw woongenot,
inkomen en koopkracht en alles wat u
verder helpt om zelfstandig fijn te kunnen leven. Uw gegevens worden
beschermd volgens de AVG regels, de
privacywetgeving.
De KBO Beek is een zeer actieve zelfstandige afdeling, lid van de KBO
Gelderland en de landelijk Unie KBO,
deze heeft voor u een service en juristentelefoon.
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De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Archieffoto van de Beijer van 29 maart 2014, toen de Beijer wegging uit de polder

Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

De Rozet
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U bent van harte welkom op onze (her)openingsdagen op 17,18 en 19 september.
DRIE DAGEN LANG FEEST!
$IJHORSHQQRYHPEHULVGURJLVWHULM_DSRWKHHNVHUYLFHSXQW'H'XHOWRYHUJHQRPHQHQGDW
vieren we graag met u. Wat is het feestje?
U vindt bij ons:
een drogisterij én apotheekservicepunt in één: alle kennis en expertise onder een dak!
een nieuwe, moderne sfeer in de winkel
 een vernieuwd assortiment met onder meer de onderscheidende merken:
Solgar, Newcare, Hauschka, Janzen, Be Life, Lavera
 bijzondere demo’s in de winkel
cholesterolmetingen
een DHL-servicepunt
Aantrekkelijke openingsacties* speciaal voor u:
 Lavera 1+1
 Alka tweede halve prijs
 Youall 2 euro korting





Weleda 20% korting
Newcare 20% korting
10% korting op onze nieuwe merken,
o.a. Hauschka en Solgar

* niet op andere lopende acties)
* alleen geldig op 17-18-19 september alle andere aanbiedingen zijn
geldig van 14 tot en met 30 september en op=op

Ons gediplomeerde nieuwe team heet
u graag van harte welkom!
Mogen wij u verwelkomen?
Er ligt een welkomstcadeau voor u klaar
bij besteding vanaf €20,-.
'URJLVWHULMGH'XHOW
Waterstraat 11A · 6573 AA Beek-Ubbergen · T 024 684 3374
(LQIR#GURJLVWHULMGHGXHOWQOy'URJLVWHULMGH'XHOW

Volg on
s
ook op

15 september 2020

1

Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Beter lezen en schrijven

■ Koninklijke Onderscheiding John Cremers

Eén op de tien Nederlanders kan niet zo goed lezen en schrijven.
Gelukkig kunt u er iets aan doen. Leer nu beter lezen en schrijven.
Kijk voor meer informatie op www.daarhebjerechtop.nl. Of bel naar
0800 - 023 4444.

Op zaterdag 12 september 2020
kreeg John Cremers uit Beek een
Koninklijke
Onderscheiding.
Burgemeester Mark Slinkman reikte de onderscheiding uit tijdens de
huldiging van de jubilarissen van
Schutterij B.U.B. John Cremers is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

In de week van 7 tot en met 13 september 2020 was het de week van
lezen en schrijven. Wethouder Annelies Visser vroeg tijdens deze week
aandacht voor het onderwerp. Ze stuurde een brief en promotiemateriaal
naar onder andere apotheken, scholen en Kulturhusen.

John Cremers kreeg de onderscheiding omdat hij sinds 1999
voorzitter is van Schutterij B.U.B.
Naast alle activiteiten die hij binnen
de schutterij uitvoerde als voorzitter, heeft hij namens de schutterij
ook in ’het koepeltje’ gezeten.

Dit was een overkoepeling van
diverse verenigingen: B.U.B.,
K.N.A. en de Cavalieren. Dit koepeltje heeft er mede voor gezorgd
dat het Kulturhus in Beek is
gebouwd. ‘
Daarnaast is John Cremers al sinds
2000 senator bij Carnavalsvereniging De Cavalieren en sinds
2006 penningmeester bij Stichting
Rustenburgh. Verder is hij sinds
1999 actief voor de Schutterskring
Rijk van Nijmegen de Betuwe. Hier
neemt hij het voortouw bij activiteiten en evenementen en is hij een
van de kascontroleurs.

John Cremers

■ Koninklijke Onderscheiding
Caroline Piepenbrock-Janssen

■ Loket Duurzaam Wonen Plus weer
open op afspraak
Vanaf 15 september bent u weer
welkom bij het Loket Duurzaam
Wonen Plus in het gemeentehuis
in Groesbeek. U kunt op afspraak
terecht op de dinsdagmiddag
van 13.30 tot 17.00 uur. Een
afspraak kunt u maken door te
bellen met het algemene nummer
van de gemeente 14 024.

afspraak als u gezond bent. Kom bij
voorkeur alleen. Wilt u een
afspraak met 2 personen? Geef dit
dan van tevoren aan.
Heeft u een vraag? Dan kunt u die
natuurlijk
ook
mailen
naar
info@duurzaamwonenplus.nl. Veel
informatie vindt u op de website:
www.duurzaamwonenplus.nl.

Wilt u informatie en advies over
energiebesparing, opwekken van
duurzame energie of het nemen
van maatregelen met subsidie en/of
financiering? Maak dan een
afspraak voor een eerste gesprek.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk

▪ De Slenk
Datum: dinsdag 6 oktober
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ De Mallemolen
Datum: dinsdag 15, 22 en 29 september
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ Voorzieningenhart Op de Heuvel
Datum: donderdag 17 en 24 september
Tijdstip: tussen 11.30 en 13.30 uur
▪ Goei.j Ka.mer Breedeweg
Datum: dinsdag 6 oktober

Caroline
Piepenbrock-Janssen
kreeg de onderscheiding omdat ze
sinds 1985 zeer actief is bij dameskorfbalvereniging De Horst. Ze was
gedurende deze periode onder
andere scheidsrechter, lid van de
technische commissie, bestuurslid,
lid van de feestcommissie bij het
50-jarig jubileum, coach van senio-

ren 1, teammanager van senioren
1, lid van de scheidsrechterscommissie en verenigingsbegeleider.
Zij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van
de Special Olympics Nationale
Spelen 2016. Deze spelen voor
sporters met een verstandelijke
beperking waren dat jaar in
Wijchen, Nijmegen en Groesbeek.
Zij heeft er voor een groot deel voor
gezorgd dat het Groesbeekse deel
van de Special Olympics voor de
deelnemers onvergetelijk was.
Daarnaast
staat
mevrouw
Piepenbrock voor iedereen klaar en
helpt ze al sinds 2009 een vrouw
met ALS met haar uiterlijke verzorging.

Caroline Piepenbrock-Janssen

■ Week van de Toegankelijkheid: meld uw favoriete
toegankelijke locatie aan

Houd u aan de richtlijnen van de
overheid en maak alleen een

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

Op zondag 6 september 2020
kreeg Caroline PiepenbrockJanssen uit Groesbeek een
Koninklijke
Onderscheiding.
Burgemeester Mark Slinkman
reikte de onderscheiding uit na
de eerste competitiewedstrijd
van
De
Horst1.
Caroline
Piepenbrock-Janssen
is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Tijd: tussen 10.00 en 12.00 uur
Nieuwe data volgen nog.
Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij
het Sociaal Team terecht?
▪ Mijn partner is onlangs overleden
en ik zou graag met iemand daarover praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel,
hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke
daginvulling en wil graag anderen
helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn
financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden.
Graag zou ik in gesprek gaan
over de omgangsregeling voor
onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil
graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan het huishouden niet meer
helemaal zelf doen. Wie kan mij
helpen?

(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

Doet u ook mee met de Week van
de Toegankelijkheid? Meld dan
uw favoriete toegankelijke vrijetijdslocatie vóór 25 september
aan bij
community@ongehinderd.nl.
Een toegankelijke locatie is ook
toegankelijk voor bijvoorbeeld
slechtzienden en mensen in een
rolstoel.
Denk bij vrijetijdslocaties aan de
horeca, maar ook aan musea en
attracties.
Wat gebeurt er met de aanmeldingen?
De locatie in onze gemeente met
de meeste aanmeldingen krijgt een
bezoek van een keurmeester van
Ongehinderd. Dit gebeurt tijdens de
Ongehinderd testdag in de Week
van de Toegankelijkheid (5 - 9 oktober). De keurmeester brengt alle
toegankelijke pluspunten van het
bedrijf in kaart, zoals een invalidentoilet en een drempelvrije route.
Daarna wordt het bedrijf toegevoegd aan de Ongehinderd app.
Wat is de Ongehinderd app?
Via deze app kan iedereen eenvou-

dig de toegankelijkheid van locaties
vinden. Zo zorgen we er voor dat
mensen met een beperking in onze
gemeente makkelijk een uitje kunnen plannen. De Ongehinderd app
is gratis te downloaden via de
Apple App Store, Google Play Store
of via app.ongehinderd.nl.
Hoe kan ik mijn favoriete locatie
aanmelden?
Meld uw favoriete locatie vóór 25

september
aan
via
community@ongehinderd.nl. Geef
hierbij het volgende aan:
▪ Volledige naam van de vrijetijdslocatie
▪ Plaatsnaam
▪ Waarom u deze locatie aanmeldt.
Wat maakt deze locatie goed toegankelijk?
Kijk voor meer informatie op
www.ongehinderd.nl.

15 september 2020
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Mededelingen

■ Nieuwe website Erfgoednet Berg en Dal

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

Zoekt u informatie over heemkunde en historie van
onze gemeente? Kijk dan op de nieuwe website
www.erfgoednetbergendal.nl. Hier vindt u onder
andere nieuwsberichten, activiteiten, afbeeldingen,
documenten en web-exposities over onze gemeente. En de databank wordt steeds aangevuld met
‘nieuw’ beeld- en tekstmateriaal!

Omgevingsvergunningen

Stichting Erfgoednet Berg en Dal
De website is een initiatief van Stichting Erfgoednet
Berg en Dal. Die stichting wilde de talrijke heemkundige activiteiten in de gemeente Berg en Dal digitaal
bewaren en zichtbaar maken. Ze zijn drie jaar bezig
geweest met het opzetten van de website. De gemeente Berg en Dal heeft een bijdrage geleverd van
€15.000,-.

Beek
▪ Koningsholster 67, realiseren aanbouw (verleend)
▪ De Ravenberg tegenover nr 2, kap boom (verleend)
▪ Nabij Rijksstraatweg 120, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 136a, aanleggen tuin met overkapping (verleend)
Erlecom
▪ Erlecomseweg 6, uitbreiden woning (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bosstraat 50, splitsen woning naar twee woningen (verleend)
▪ Bredeweg 73, bouw woning en aanleggen uitrit (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 47c, tijdelijk plaatsen woonunit (verlengen beslistermijn)
▪ Houtlaan 10, verbouwen/uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Houtlaan 30, plaatsen zonnepanelen op de grond (verleend)
▪ Hulsbeek, kadastaal P perceelnummer 831, aanleggen bergingsvoorziening voor hemelwater (aanvraag)
▪ Ketelstraat 24, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Korenbloemstraat 8, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 10, plaatsen twee zeecontainers en stacaravan
(aanvraag)
Leuth
▪ Lieskes Wengs 7a, plaatsen gevelreclame (buiten behandeling
stellen)
Millingen aan de Rijn
▪ Millingerwaard, verlengen bestaande vergunning kleidepôt (verleend)
▪ Zeelandsestraat 65, bouw ruimte voor stalling van auto’s, fietsen en
tuinmaterieel (weigering)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 28, plaatsen dakraam (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Wie helpen de Stichting Erfgoednet bij het digitaliseren?
Op dit moment heeft het Erfgoednet vijf deelnemers die
archieven digitaliseren. Dit zijn Heemkundekring
Groesbeek,
Heemkundekring
De
Duffelt,
Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting, Stichting
Heemkunde Berg en Dal en Stichting Monument en

Landschap Berg en Dal.
Houdt u zich ook bezig met de lokale geschiedenis?
Sluit u dan aan en neem contact op via
info@erfgoednetbergendal.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
info@erfgoednetbergendal.nl. Of neem contact op met
Geert Fleuren, voorzitter van de Stichting Erfgoednet
Berg en Dal, via telefoonnummer 024 6841 120.

■ Gemeenteraad van Berg en Dal gaat weer fysiek
vergaderen
Door het coronavirus heeft de
gemeenteraad van Berg en Dal
de afgelopen maanden digitaal
vergaderd. De carrousel- en de
raadsvergaderingen van de
gemeenteraad zijn de rest van
het jaar weer fysiek. Dit is
natuurlijk wel afhankelijk van de
landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Mag er publiek aanwezig zijn?
Door de 1,5 meter-maatregel is er
voor een fysieke vergadering meer
ruimte nodig dan normaal. Daarom
kan er bij de vergaderingen helaas
nog geen publiek aanwezig zijn. U
kunt de vergaderingen live volgen
via Omroep Berg en Dal en de website http://bergendal.raadsinformatie.nl.

De politieke partijen hebben aangegeven dat ze graag weer lijfelijk
aanwezig willen zijn bij de vergaderingen. Hierbij worden de regels
van het RIVM gevolgd.

Is inspreken mogelijk?
Inspreken is tijdens de vergaderingen wél gewoon mogelijk. Hiervoor
moet u zich vooraf bij de griffie aanmelden. Voor meer informatie over

Besluit maatwerkvoorschriften
▪ Achterzijde supermarkt Nico de Witt - Waterstraat 27, Beek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Gebruik altijd de website van de
gemeente!
Wilt u digitaal iets regelen met de
gemeente Berg en Dal? Doe dat
dan altijd via onze website
www.bergendal.nl! Dan weet u
dat u echt contact heeft met de
gemeente.
Er zijn websites die aanbieden om
iets voor u te regelen bij de
gemeente. Die websites vragen
daar geld voor. Bijvoorbeeld voor

het maken van een afspraak om uw
rijbewijs te verlengen. Dat is natuurlijk onzin. Want het maken van een
afspraak bij de gemeente kost niks.
Daar vragen wij geen geld voor.
Dus wilt u iets met ons regelen?
Doe dat dan via www.bergendal.nl.
U kunt ons ook bellen via ons algemene telefoonnummer 14 024.

■ Meedenken met Dar over afval
De gemeente en Dar zijn heel benieuwd naar uw
ervaringen met afval. Dar gaat hierover op 6 oktober van 18.00 tot 20.00 uur graag met inwoners in
gesprek. Dit gesprek is in het gemeentehuis in
Groesbeek.
Ook
meedenken?
Ga
naar
www.dar.nl/meedenkenoverafval en meld u aan!
Dar organiseert een aantal open gesprekken in kleine
groepen (maximaal 8 personen). Uiteraard op 1,5
meter afstand van elkaar. Als bedankje voor uw moeite
en tijd ontvangt u een tegoedbon van een lokale ondernemer uit onze gemeente.

het inspreken kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14024 of mail: griffie@bergendal.nl.
Vergaderingen
De vergaderingen en de vergaderstukken kunt u vinden in de kalender op https://bergendal.raadsinformatie.nl. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur, behalve het presidium. Dat begint om 18:30 uur en
blijft nog wel digitaal.
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■ Stem op de mooiste wandeling van Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal is Wandelgemeente
van het jaar 2020. Bent u ook een liefhebber van
wandelen in Berg en Dal? Stem dan op de mooiste wandeling van de gemeente.

15 september 2020

■ Doe mee met de Landelijke
Opschoondag!
Zaterdag 19 september is de
Landelijke Opschoondag. Hét
moment om aandacht te vragen
voor een schone buurt. Zonder
zwerfafval.

Hoe kunt u stemmen?
Op de website wandeleninbergendal.nl staan 46
wandelingen. Daaruit kiest u de wandeling die u het
mooist vindt. U kunt tot en met 1 oktober stemmen
via de stemknop op de website www.wandeleninbergendal.nl
of
uw
keuze
sturen
naar
info@vianatura.nl.

Helpt u ook mee?
Zet u zich deze dag ook in voor een
schone
buurt?
Regel
een

opschoonactie en trommel uw
buren, collega’s, school of vereniging op. Samen houden we onze
buurt schoon! Dar helpt door het
uitlenen van knijpers, veiligheidshesjes en speciale zakken. Geef
hiervoor uw opschoonactie door via
www.dar.nl.

Leuke prijs
Als u meestemt, maakt u kans op een leuke prijs.
Onder alle inzenders worden vijf pakketje met Berg
en Dalse producten verloot. Benieuwd welke wandeling u het mooist vindt!
Landschapsparade
Tijdens de Landschapsparade op 4 oktober wordt
bekend gemaakt op welke wandeling het vaakst is
gestemd.

Foto: Ministerie van Beeld.

■ Dorpsommetjes in de
Wandelgemeente van het jaar 2020
Wist u dat er 7 Dorpsommetjes zijn in de gemeente Berg en Dal?
Dit zijn wandelroutes van ongeveer 3 tot 8 kilometer die vanuit
het dorp starten en verbonden zijn met de natuur. In de routebeschrijving van het ommetje leest u over de geschiedenis van
het dorp en de omgeving. Het is een leuke en gezonde manier
om de gemeente Berg en Dal beter te leren kennen.
De Dorpsommetjes staan op de website www.wandeleninbergendal.nl. U kunt ze ook afhalen bij de VVV in Groesbeek.

Foto: Nederland Schoon

■ Trots op uw duurzame woning?
Hoe trots bent u op uw duurzame woning? Wilt u anderen inspireren? Meld
uw woning aan bij de Nationale Duurzame Huizen Route (31 oktober) via
duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. U maakt dan ook kans op de titel
‘Duurzaamste Huis van Nederland’. Natuurlijk houden we rekening met
corona. Zie de website van de duurzamehuizenroute.nl en type als zoekwoord ‘corona’.

■ Kom op 4 oktober naar de Landschapsparade
Op 4 oktober is de Landschapsparade; hét buitenfestival in de
gemeente Berg en Dal. Het
belooft een feestelijke Landschapsparade te worden. De
gemeente Berg en Dal is namelijk verkozen tot Wandelgemeente van het jaar 2020. En de

N-70 wandelroute bestaat dit
jaar 50 jaar.
Inschrijven
Tijdens de Landschapsparade zijn
er verschillende activiteiten. Zo
kunt u meedoen met een bijzondere wandeling of een avonturen-

tocht. Schrijf u tijdig in, want door
de coronamaatregelen is het festival dit jaar niet vrij te bezoeken.
Reserveren is verplicht en kan via
de website www.landschapsparade.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

■ Tijdelijke Europese regeling
geldigheid rijbewijzen
Door de maatregelen rondom
corona is het niet altijd mogelijk
om het rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese
Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.
Voorwaarden
Door de regeling kunnen mensen
binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.
De voorwaarden van de tijdelijke
regeling zijn:
▪ Het rijbewijs is verlopen/verloopt
in de periode van 1 februari 2020
tot en met 30 november 2020.
▪ Bestuurders van wie het rijbewijs
of een categorie op het rijbewijs
verloopt in deze periode kunnen 9
maanden
doorrijden
binnen
Europa met het verlopen rijbewijs.
De 9 maanden gaan in vanaf de
datum dat het rijbewijs verloopt.
De bestuurders blijven in die
periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande
worden gehouden.
▪ De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen

vallen buiten deze regeling.
▪ De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen
die bijvoorbeeld vanwege een
medische aandoening maar 1 of 3
jaar geldig zijn. De minister roept
mensen met zo’n rijbewijs op om
goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de
beoordeling van de rijvaardigheid
heeft plaatsgevonden.
▪ Wilt u het rijbewijs wel verlengen?
Dan blijft dit gewoon mogelijk. U
mag langer doorrijden op basis
van de coulance-regeling. Dit is
niet verplicht. Voor meer informatie kijkt u op de website van de
Rijksoverheid.
Uitzonderingen
De nieuwe maatregel geldt niet
voor rijbewijzen die zijn ingevorderd
of geschorst, bijvoorbeeld vanwege
een ernstige verkeersovertreding of
alcoholgebruik in het verkeer. Het
verlopen rijbewijs geldt ook niet als
identificatiemiddel, behalve in situaties waarbij sprake is van zorgafname.
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■ Cybercrime: iedereen kan slachtoffer worden
Computers en internet zijn vaak onmisbaar in ons leven. En cybercriminelen
maken daar steeds slimmer misbruik
van. Zorg dat u geen slachtoffer wordt!
Wat is cybercrime?
Cybercrime is een misdaad. Daarbij breken
criminelen via internet in op uw computer,
mobiele telefoon, tablet of smartwatch.
Cybercriminelen gaan steeds slimmer te
werk en bedenken steeds iets nieuws.
Vaak zijn ouderen het slachtoffer. Blijf daarom altijd goed opletten en neem maatregelen om oplichting te voorkomen.
Wat kunt u doen?
Bent u slachtoffer geworden van cybercrime? Doe altijd aangifte op het politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via
0900-8844. Vermoedt u cybercrime? Maak
dan een melding via hetzelfde telefoonnummer. Iedereen kan slachtoffer worden

van cybercrime. Deel daarom uw kennis en
ervaring met uw omgeving.
Voorbeelden van cybercrime
Hieronder staan in het kort de verschillende vormen van cybercrime beschreven. En
ook wat tips. Kijk voor uitgebreide informatie en heel veel andere tips op de website
van de politie www.politie.nl.

Phishing – Eerst checken, dan klikken
Bij phishing ‘hengelt’ een crimineel naar uw
gegevens. Hij doet zich via een e-mail of
sms bijvoorbeeld voor als een bekende van
u. Zo probeert hij achter uw inloggegevens
of bankgegevens te komen. Klik nooit zomaar op links of bijlagen. Deel nooit zomaar uw persoonlijke gegevens.
Phishing via een betaallink
U krijgt een betaalverzoek voor een klein
bedrag. Wanneer u op deze link klikt, pro-

■ Vrijwilligers gezocht
beren criminelen uw bankgegevens te
bemachtigen. Maak nooit zomaar geld
over. Doe bankzaken altijd via de eigen
bankomgeving.

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

Helpdeskfraude – Hang op, anders kost het
u veel geld
U krijgt ineens een telefoontje van een
Engelstalige ‘medewerker’ van bijvoorbeeld Microsoft. Die medewerker biedt aan
om dringende problemen op uw computer
te verhelpen. Hang gelijk op als u zomaar
gebeld wordt door een Engelstalige helpdeskmedewerker. Geef nooit toestemming
om uw computer tijdens het telefoongesprek over te nemen.

Helpen bij ‘Inn de natuur’
Kleinschalige dagbesteding in Groesbeek ‘Inn de
natuur’, is er voor mensen met een lichte vorm van
dementie en mensen die zich eenzaam voelen.
Vindt u het leuk om te helpen met de koffie, lunch
en activiteiten? Heeft u hart voor oudere mensen
en kunt u goed samenwerken? Neem dan contact
op met Hans Hocksenar via telefoonnummer 024
3974495 of via e-mail stichting@inndenatuur.nl.

Ransomware – Open nooit zomaar bijlages
en links
Ransomware is gijzelsoftware. Dit kan
geïnstalleerd worden op uw computer
nadat u op een link of bijlage hebt geklikt. U
krijgt dan bericht dat u moet betalen om de
kwaadaardige software te laten verwijderen. Zorg voor een goed antivirusprogramma en installeer altijd updates van software
en besturingssystemen. Betaal de cybercrimineel niet. Kijk op nomoreransom.org om
te zien of daar de code staat waarmee u uw
computer kunt ontgrendelen.

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

Hacken – Wees zorgvuldig met wachtwoorden
Hackers stelen informatie of bestanden van
uw computer. Het gaat bijvoorbeeld om
wachtwoorden, profielen op sociale media
of gebruikersaccounts. Laat nooit zomaar
uw gegevens achter op een site of in uw emailaccount. Gebruik sterke wachtwoorden
en deel uw wachtwoorden met niemand.

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

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Elke maandag
-Inloop en Ontmoeting van 14.0016.00 uur in Kulturhus
Voor wie andere mensen wil ontmoeten
door samen, met wat ondersteuning,
bezig te zijn.
-Vox Virorum - mannenkoor repeteert
van 16.00-17.00 uur in sportzaal,
Kulturhus (info tel. 024-6632500)
-Biljarten BVOO van 20:00-01:00 uur
in De Vriendenkring
Elke dinsdag
-Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
-Kookhus op 15 sept om 18.00 uur
(even weken) samen eten in het
Kulturhus
-Dansgarde Sokkenummers van 18.3019.30 uur in de Vriendenkring
-Biljarten SDE van 19:30-23:00 uur in
De Vriendenkring
-Volleybal Heren Recreanten Switch
van
20.30-21.30
uur
in
sportzaal/Kulturhus
Elke woensdag
-Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
-Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring
-Senioren biljarten op woensdag 23
sept (oneven weken - info tel.0246631727)
-Yoga & lichaamsbewustwording:
Stoelyoga van 18.00-18.30 uur in
Vriendenkring, Volwassenen van
19.00-20.00 uur en 20.30-21.30 uur in
Vriendenkring/DES-gebouw
(info
Angelique Brok-Verhoeven tel. 0243249700)
-Volleybal Dames Recreanten Switch
van 20.45-22.00 uur in sportzaal/kulturhus
Elke donderdag
-Trombosedienst van 8:30-9:00 uur

(prikpost CWZ) in het Kulturhus
-Senioren gym van 09.30-10.30 uur
o.l.v. Rik Kremer (info Bert v Swelm
024-6631727)
-Senioren biljarten van 13.00-17.00 uur
( info Bert v Swelm tel. 024-663 17 27)
-Vertel eens…verhalen van vroeger
delen met anderen, 15.00-16.00 uur in
het Kulturhus
-Aerobic
Workout
o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00 -12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info 06-18514735)
-Logopedie Klaretaal van 13.00-17.00
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
-Volleybal Jeugd Switch van 17.3020.30 uur in sportzaal/kulturhus
-Biljartclub Vriendenkring van 20.0001.00 uur (info Jan Nielen tel. 06-50
61 43 35)
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.30 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt. Of om gewoon even een
tijdschrift of de krant te lezen.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735) en voor
De
Vriendenkring (tel.024-3789351).
N.B. als er niets staat vermeld bij de
activiteit, vindt deze plaats in De
Vriendenkring

Repair- en Internetcafé Millingen
gaat weer van start op 26 september
Op zaterdag 26 september 2020 van
10.00-12.00uur is weer het repair- en
Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan
115 in Millingen aan de Rijn.
Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
• men moet telefonisch een klus aanmelden. Dit is mogelijk van maandag
21 september t/m vrijdag 25 september
van 09.00-11.00uur op telefoonnummer 0481-431105;
• er kan 1 klus per persoon worden
aangemeld;
• de 3 categorieën waarvoor een klus
mogelijk is zijn: technisch, naaiwerk en
vragen over internet/mobiel;
• er is maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar: vol=vol.

Live bij Omroep
Gelderland met
on-screen experience

De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Helaas is het niet mogelijk om even
binnen te lopen voor een kopje koffie.
Als deze manier van werken goed gaat,
is het volgende repair- en Internetcafé
op zaterdag 31 oktober 2020.

Start Repaircafé Beek
na Coronasluiting
De eerste Repair Café Beek in corona
uitvoering bleek ook een succes te zijn
en trok 20 bezoekers met 23 reparaties.
Het was deze keer veel ruimer opgezet
met het terras als wachtruimte. Er werden o.a. 3 lampen, 3 koffiezetters, 2
radio’s, mooie oude krantenbak en ver-

Bridge to
Liberation

schillende kledingstukken ter reparatie
aangeboden. Bij 16 stuks lukte het om
de reparatie succesvol uit te voeren.
Wanneer de regels niet veranderen is
het volgende Repair Café Beek op 10
oktober in het Kulturhus.
Foto: Henk Baron

Op vrijdag 18 september herdenken
we samen de Slag om Arnhem,
onderdeel van operatie Market
Garden 76 jaar geleden. Dit doen we
met een speciale editie van Bridge to
Liberation Experience, die live wordt
uitgezonden
door
Omroep
Gelderland.
Het thema van dit jaar is 75 jaar VRIJ.
We kunnen zijn wie we willen zijn,
hebben geen honger of angst en kunnen
zeggen en geloven wat we willen. Maar
wat is (on)vrijheid? Bridge to
Liberation gaat dit jaar over het herwinnen van vrijheid vanuit onvrijheid
en hoe strijden voor iemands vrijheid
kan leiden tot onvrijheid.
Artiesten vertellen het verhaal
De verhalen in Bridge to Liberation
zijn echte verhalen die zich hebben
afgespeeld tijdens de Slag om Arnhem
en de daaropvolgende evacuatie. Ook
dit jaar doen er weer verschillende
topartiesten mee. De muziek wordt
afgewisseld met vertellingen; Francis
Broekhuijsen neemt ons mee terug in
de geschiedenis en met Art Rooijakkers
dragen we de impact van oorlog mee de
toekomst in.
On screen experience
In verband met het coronavirus, wordt
Bridge to Liberation dit jaar anders
georganiseerd dan je gewend bent. Er is
geen evenement op de Rijn aan de voet
van de John Frostbrug, maar een speciale editie die live wordt uitgezonden
bij Omroep Gelderland. Je beleeft
Bridge to Liberation dus ‘on screen’ op
vrijdag 18 september om 20.30 uur, via
TV Gelderland of via livestream op
Facebook, YouTube, website en app.
Op zaterdag 19 september wordt
Bridge to Liberation herhaald vanaf
17.20 uur (in twee delen) op TV
Gelderland. Meer weten over onze programmering rondom Market Garden?
Kijk dan op www.gld.nl/marketgarden.
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Speelgoed- en
kledingbeurs
Ooij

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Even ‘stil’ staan bij; Overlast door verkeersherrie, met name
de uitlaatherrie veroorzaakt door motorrijders?

OOIJ. Op zaterdag 3 oktober van 10.00
tot 12.00 is er weer een speelgoed- en
kledingbeurs in Ooij. Deze beurs zal dit
keer plaatsvinden in Dorpshuis De
Sprong, Prins Bernhardstraat 3,
Ooij.
Verkoop van o.a.: baby-, kinder- en
puberkleding, zwangerschapskleding,
kinderboeken, spelletjes, fietsstoeltjes,
buggy’s, fietsjes, babybenodigdheden,
schoenen, sportkleding, enz.
Vanwege de coronamaatregelen laten
we maximaal 30 personen tegelijk binnen.
Wandelwagens/buggy’s zijn niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid
Heeft u coronagerelateerde klachten? Blijf dan thuis!
U kunt ook zelf kleding en speelgoed
inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75
% van het bedrag. Van de resterende 25
% worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school.
Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze
werkwijze en een emailadres om u voor
de inbreng op te geven.

Asociaal geluid veroorzaakt door grote
meerderheid van motoren met wegafsluitingen als gevolg? Als het niet
anders kan, dan ….Jazeker! Kern van
het probleem schijnt het gedrag van
deze meerderheid van bestuurders te
zijn. Zou het dan niet heel eenvoudig
zijn een jaarlijks terugkerende
Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)
gekoppeld aan een Algemene
Periodieke Keuring (APK) voor elke
motorrijder/motorfiets gericht op
geluid, milieu, defensief en respectvol
rijden in te voeren?
Maar waarom laat een lokale overheid
als de gemeente Berg en Dal dit gedrag
eigenlijk toe en beschermd haar burgers niet hiervoor? Als een personenauto b.v. 70 dB(A) maakt, produceert
een “rustige“ motorfiets met 85 dB(A)
al 32x zoveel lawaai als die auto. Het
verzet gaat niet tegen motorrijdend NL
an sich, maar tegen uitlaat manipulaties
en over aanpak milieuvervuiling en
aangepast rijgedrag bij een zogenaamde "hobby"!
Handhaving door de politie blijkt in de
praktijk vaak een lastige opgave met als
gevolg dat een overgroot deel van de
motorrijders zich vrij voelt om zowel
(extreme) geluidshinder als extra uitstoot van fijnstof te veroorzaken.
Aangepaste (sport)uitlaten, verwijderde dB-killers spelen daarin zeker regelmatig een rol. De politie kan hier op
zeer eenvoudige wijze handhaven maar
wordt om diverse redenen zoals; geen
budget, geen personeel, geen kennis,
geen apparatuur, geen prioriteit etc.
hierin belemmerd. Gaat de gemeente

Berg en Dal daar iets aan doen?!
Wij stellen voor, zonder de eigen verantwoordelijkheid van gemeenteraad
en college van B&W te ontnemen van
zelf te moeten nadenken (!), om op zeer
korte termijn maatregelen door te voeren cq. minimaal positief bedoeld te
screenen;
- overal plaatsen geluid-camera's net
als bij de proef in Rotterdam, waar nu
zelfs ook VVD in Arnhem voorstander
van is
- onmiddellijk een lokale milieubelasting of milieuzones voor motorfietsen
in te voeren naar leeftijd, schadelijke
uitstoot o.a. NOx/N2 etc. en geluidsproductie van motorrijders aan
gemeentegrenzen (met oplopend duur
vignet kopen op gemeentehuis)
- uitlaat manipulaties als (crimineel?)
milieuvervuiling-gedrag door onnodige
extra geluid- en NOx/CO2 uitstootverhoging door eigen BOA's dekkend te
laten handhaven met fikse boete
- samenwerken met omliggende
gemeenten bij realiseren van tijdelijke
wegafsluitingen van populaire routes
- minstens net zo belangrijk is het minimaliseren van propaganderen van toeristische motorrijders routes door onze
mooie gemeente Berg en Dal van sites
als mototour.nl, motorplus.nl, gpstracks.nl,
motorroutes.net,
routeyou.com, motorshare.nl etc. enz.
Tot zover onze niet voor iedereen zalig
makende overwegingen.
Groet en dank voor uw aandacht,
stopuitlaatherriemotorrijders@gmai
l.com
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Vandalisme in Ooij, Leuth en
Millingen aan de Rijn
Graffiti in Ooij
In
Ooij
is
de
Jongeren
Ontmoetingsplek (JOP) onlangs ondergekalkt met de leuzen A.C.A.B. (All
Cops Are Basterds) en 1312 (verwijzend naar de posities van de letters A,
C, A en B in het alfabet).
Foto: Henk Baron

Bushaltes vernield in Leuth en Millingen aan de Rijn
Vorig weekend hebben
vandalen twee ruiten
vernield van de bushalte
De Hoge Kamp aan de
Steenheuvelsestraat in
Leuth (foto). Ook werd
er gemeld dat op de
Hoge Kamp zelf ruiten
besmeurd waren met
frites en mayonaise.
Ook de bushalte bij de
Boerenbond aan de
Heerbaan in Millingen
aan de Rijn is vernield.

Foto: Han van de Brink

Vrouw gewond na val in Ooij
Een inwoonster van Ooij is dinsdagmiddag gewond geraakt nabij het
Zwarte Weggetje (Vlietberg) in Ooij.
Ze wilde een hekje openen dat als
afsluiting dient voor de Wildgrazers in
de Ooijpolder, terwijl ze nog haar elektrische fiets vasthield en dat ging niet
goed. Ze viel op haar schouder en kon
niet meer overeind komen. Getuigen
hiervan belden de ziekenauto en de
“First Responder” werd ter plaatse
gestuurd. Ze hadden opgegeven dat het
bij de kruising Ooijse BandijkLangstraat, ter hoogte van van de wildoversteek was gebeurd.
Nou wil het noodlot dat er twee kruis-

ingen Ooijse Bandijk-Langstraat in
Ooij zijn en de First Responder reed
dan ook prompt naar de andere kruising. Maar na enige tijd gelukte het
hem om toch bij het slachtoffer te
komen en de noodzakelijke eerste hulp
te verlenen. Maar er moest toch een
ambulance komen en deze reed ook
prompt naar de verkeerde kruising.
Maar ook deze lukte het om uiteindelijk op de goede plaats terecht te komen
en liep alles toch nog goed af. Een uur
later kon het slachtoffer vervoerd worden naar het Radboudziekenhuis.
Het gaat goed met haar.
Foto: Henk Baron

10 jubilarissen bij schutterij B.U.B in Beek
Zaterdagmiddag werden 10 jubilarissen van schutterij B.U.B uit Beek
gehuldigd voor hun jarenlange trouwe
lidmaatschap. Het varieerde van 25, 40
70 en 75 jaar (erevoorzitter Piet
Cremers). Dit gebeurde, coronaproof
achter het Kulturhus te Beek.
25 jaar: Leon Bos; Vincent
Creemers; Ronald Groothuijze;
Wilma Huilmand; Marcel Peters;
Winfried van Steen; 40 jaar: Rietje
Hendriks; Elly Sak; 70 jaar: Willy
Menting; 75 jaar: Piet Cremers.
De bijbehorende speldjes werden opgedaan door een familielid. Tijdens deze ceremonie
werd voorzitter John Cremers
tot zijn grote verbazing verrast
met een koninklijke onderscheiding. Na afloop van deze huldigingen ging het hele gezelschap
naar het terras van het
Kulturhus, waar nog even nagefeest werd.

Brandweer rukt uit voor gaslek

Jubilarissen BUB, V.l.n.r. Ronald Groothuijze, Vincent
Creemers, Marcel Peeters, Winfried van Steen, Piet Cremers,
Willy Menting, Leon Bos, Rietje Hendriks, Elly Sak en Wilma
Huilmand
Foto: Henk Baron

Piet Creemers

Vrijwillige brandweer Millingen aan de Rijn
assisteert bij brand in het Duitse Keeken
Donderdag 10 september rond 10.00 uur werden de brandweerauto’s van Kleef west en noordwest gealarmeerd voor
een brand op het industrieterrein in Keeken. Van verre was al
op kilometers afstand een rookkolom te zien. Toen de eerste
brandweertroepen arriveerden, stonden delen van het gebouwencomplex al volop in brand. Daarom werden ook de
“brandbestrijdingstrein” noordoost, de verkenningsgroep
met de nieuwe drone en de Brandweer Millingen aan de Rijn
(NL) gealarmeerd.
Door deze massale brandbestrijding kon de brand niet verder
uitbreiden. Vanwege de enorme rookontwikkeling werd er
rond 10:17 een waarschuwing gegeven door de “Nina” app.
Omstreeks 12.05 uur kon deze weer opgeheven worden. Hier
moet de assistentie van de Brandweer Millingen aan de Rijn
nogmaals benadrukt worden: dankzij de in 2018 gesloten
samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en de stad Kleve hebben de Nederlandse
hulpdiensten de brandbestrijding over de grenzen en euregionaal heen kunnen intensiveren, ook mede dankzij Reiner
Gilles, brandweercommandant van de brandweer Kleef.
60 brandweerlieden onder leiding van stadsbrandinspecteur
Daniel Scholz hadden dienst. Speciale dank gaat uit naar de
lokale bevolking die de hulpdiensten van drankjes heeft
voorzien. Voor meer informatie: Brandweer Kleve
Tekst: Brandweer Kleve

BEEK. De vrijwillige
brandweer van de post
Beek moest vrijdagmorgen 4 september uitrukken voor de melding van
een gaslek aan de
Verbindingsweg
in
Beek. Daar bleek men
bij werkzaamheden in de
tuin van een woning een
kort onder de grond liggende gasleiding te hebben geraakt. Het lek kon
gedicht worden en de
brandweer was gauw
klaar.

Foto: Henk Baron

Arrestatieteam ingezet in Groesbeek
De politie heeft vorige week zaterdagmiddag/avond een arrestatieteam ingezet
voor de aanhouding van een ‘verwarde’ man, die zich vermoedelijk met een vuurwapen had verschanst in een vrachtauto in de Ketelstraat in Groesbeek. Hij is door
leden van het arrestatieteam uit de vrachtwagen gehaald en afgevoerd in een
ambulance.
Foto: Waldie Rutten
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Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Voor het bezorgen van medicijnen in Millingen en
de polder, is Apotheek de Duffelt op zoek naar een

VACATURE

De Rozet

BEZORGER
met eigen auto die ons team komt versterken.
Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Jouw proﬁel: een ﬁtte maar wel gepensioneerd persoon
die het leuk vindt om nog een aantal jaren te werken.
Je sollicitatiebrief kun je mailen naar:

info@apotheekdeduffelt.nl

Bezorger gezocht
voor De Rozet in

Groesbeek

Wijk: tussen Gooiseweg en
v.Ruysdaelweg

Personeel
Gevraagd

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus

bezorgdienstderozet@gmail.com

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Kranenburg:
So-Do: 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-21.30 Uhr
Donsbrüggen: Mo-Do: 11.30-20 Uhr, Fr-Sa 11.30-21 U
So: 16-20 Uhr
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen



Actie

Trap stofferen:



rse
e
v
i
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i
u
Keuze ten tapijt
soor

Albert Heijn van den Hatert

€ 395,-!

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

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

3 zakken
Senseo pads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk

9.⁹ ⁹

12.⁸⁷

Buitenzonwering
per krat

in vele soorten

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

2

*Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant. ***Bij besteding vanaf 20 euro.

Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Grolsch,
Amstel of
Warsteiner
pils krat

Eerst koffie, daarna goedemorgen

18

Krat 24 flesjes
à 0.3 liter of
16 flesjes
à 0.45 liter*

Alle Grolsch
of Amstel**

Bijv. Grolsch kanon
Blik 0.5 liter
**M.u.v. pils kratten
en coolcans
De actieprijzen
variëren van 0.39-15.74

9.⁹ ⁹

14.⁹⁹-1²⁹

25% korting

⒈³⁹

Wissel 2.000 Air Miles in en ontvang €10 korting

1.⁸⁵

***

Aanbiedingen geldig t/m zondag 20 september

N AT U U R

De bomen aan de Bisonbaai
nabij Ooij blijven staan

15 september 2020

Bergen afval in Millingen
Deze zomer hebben bezoekers van het
strand bij Millingen aan de Rijn, op de
grens van Nederland en Duitsland,
wederom bergen afval achtergelaten.
Van volledige barbecue-sets, volle
babyluiers, flessen drank en vissersbe-

nodigdheden tot en met schoonmaakmiddel -en handschoenen.
Mare Veen is beeldend kunstenaar
(fotograaf) en heeft vorige week zakken vol afval verzameld, met onderstaand beeld als resultaat.
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EL TORO
IS WEER GEOPEND
ONS TERRAS IS OOK OPEN
Telefonisch reserveren mogelijk
Wij verheugen ons op uw bezoek

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

Column

Foto: Johan Koeleman
OOIJ. Soms is er ook goed nieuws. De
monumentale bomen in de Bisonbaai
blijven staan. Actie voeren heeft ook
wel eens resultaat. Twee jaar geleden
liet Staatsbosbeheer 24 reusachtige
Canadese populieren kappen omdat die
een gevaar zouden vormen voor de
bezoekers. Volgens de Vrienden van de
Bisonbaai hoefden niet al die bomen
geveld te worden vanwege de veiligheid. Snoeien van wat takken zou ook
goed geweest zijn.
Het blijft heel erg jammer dat SBB
(Staatsbosbeheer) voor maar een paar
duizend euro verschil 24 schitterende
monumentale populieren met een dikte
van 2 tot 3 meter en 40 m hoogte heeft

gekapt en van kruin tot wortel versnipperd. Dat was echt een enorme aanslag
op het landschap.
Maar gelukkig zegt SBB nu, twee jaar
later, dat ze toch een paar potjes met
geld hebben gevonden om de laatste 60
reuze bomen te monitoren en te snoeien als dat eventueel nodig zou zijn. En
dat is toch geweldig nieuws. Want deze
bomen staan hier fantastisch in dit
landschap. En ze blijven staan.
Onze complimenten aan SBB voor het
voortschrijdend inzicht.
Namens De Vrienden van de Bisonbaai
Johan Koeleman (voorzitter)
www.vriendenvandebisonbaai.nl

Karpers in nood op de Vlietberg

"End of summer"

Foto: Mare Veen

De hanen kraaien weer in de
Boerenbond – Pets Place!
De Groesbeekse kleindierenvereniging Edelras houdt op
vrijdag 25 en zaterdag 26 september a.s. haar tweejaarlijkse jongdierenkeuring, wederom op een bijzondere locatie.
Sinds enkele jaren worden de
kleindieren namelijk tentoongesteld in de Boerenbond –
Pets
Place
aan
de
Kloosterstraat
29
in
Groesbeek.
Bij binnenkomst in de winkel
worden de klanten begroet
door een volière gevuld met
prachtige sierduiven terwijl uit de tuinkas het hanengekraai de klanten erop
attent maakt dat er iets bijzonders aan
de hand is. Op zaterdagochtend, direct
na opening van de winkel wordt er
begonnen met het keuren van de 150
ingezonden dieren! In totaal zullen de
14 fokkers uit Nederland en Duitsland
22 dierenrassen in de kooien brengen.

Van grote en dwerghoenders, sierduiven, konijnen, lachduiven tot kwakereendjes.
Uiteraard vindt alles plaats volgens de
Covid-19 maatregelen. De openingstijden zijn vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De
toegang is geheel gratis.

Langs de Rivier
Voorbij Oortjeshekken parkeer ik de
auto op de dijk. Ik loop naar het
strand. Op de rivier varen rijnaken en
duwboten af en aan. Als zo’n reus
voorbij is loopt het strand helemaal
onder. Ik ga strandjutten. Ik zie schelpen, stenen en stukken hout. Een verroestte lemmet van een mes .Uit de
IJzertijd fantaseer ik. Ineens verschijnt een Galloway op het strand. Ik
maak dat ik wegkom... Strandjutten is
een fascinerende bezigheid. Ik denk
aan mijn vakanties op Texel, de kaart
met gezonken VOC schepen. Hele
dorpen leefden van het geploeter.
Valse vuren aanleggen om schepen te
misleiden... Ik volg de dijk richting
Kekerdom. Daar heeft de zandwinning plaats gemaakt voor natuurgebied de Millingerwaard. Op de vroegere weilanden verrijzen nu duinen
met distels. Je moet er doorheen om
bij het strand te komen. Daar zijn prehistorische bomen als een soort
Stonehenge in een cirkel bij elkaar
gezet. Vanaf dat punt vind je telkens
nieuwe strandjes, voorbij de
Millingertheetuin tot aan de
Waaiboerweg. De Waal wordt langzamerhand Rijn. Ik besluit mijn tocht te
beeindigen bij het veer in Millingen,
vlak bij de Duitse grens. Het is druk,
wandelaars en fietsers wachten op de
‘Heen en Weer’. Ik verlaat deze prachtige plek langs de rivier en spoed mij
tevreden naar huis.
Phil Poffé , Groesbeek.

Foto: Henk Baron
OOIJ. Zaterdag 5 september zijn de
karpers van de Vlietberg in Ooij overgezet naar een andere plas in de buurt.
Op de Vlietberg, naast het Zwarte
Weggetje, vochten een aantal karpers
voor hun leven omdat het water waarin
ze zwemmen, te klein en te ondiep is
geworden. Een aantal personen, waaronder Ad van Brandwijk, hebben zich
het lot van die karpers aangetrokken en
diverse instanties zijn ingeschakeld om

de karpers te redden. Aanvankelijk
lukte het hen niet om de juiste mensen
te alarmeren. Dat wil zeggen de mensen met de bevoegdheid om ook daadwerkelijk de karpers er uit gaan halen.
Zo stuitten ze op problemen als competentiebevoegdheid, het risico dat zieke
karpers worden overgezet in gezond
water, "het is de natuur en wij mogen
dat niet", enz. Uiteindelijk zijn de karpers toch nog overgezet.

Oplevering heringerichte
Molenkolk in Millingen
MILLINGEN. Op vrijdag 11 september vond de officiële oplevering plaats
van de heringerichte Molenkolk in
Millingen. Op initiatief van Koninklijke Hengelsportvereniging De Zeelt is
er de laatste tijd hard gewerkt om van
de Molenkolk een mooi viswater te
maken waar jong en oud (met vispas)
kunnen gaan vissen. Vanuit Café 't
Fuske vertrokken bestuur en genodigden per fiets, beschikbaar gesteld door
Mey Tweewielers, naar de Molenkolk
waar de officiële openingshandeling
werd verricht. Voorzitter Emil

Schmitjes, het oudste lid Wim Megens
en wethouder Sylvia Fleuren openden
daartoe de slagboom. Vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland en
de Hengelsportfederatie Midden
Nederland onthulden het toegangsbord.
Leerlingen van basisschool St.
Martinus waren al druk bezig met het
vissen. Mede door corona is de sportvisserij ook bij de jeugd in de belangstelling gekomen, hetgeen ook landelijk een trend is. Als surprise mochten
de kinderen de door HSV de Zeelt
beschikbare hengels behouden.

Lezing over de geschiedenis van het boerenbedrijf
GROESBEEK. Op woensdag 23 september van 19.30 tot 21.00 uur vertellen amateurhistorici Wim Ebben
en René van Hoften in Bibliotheek
Groesbeek over de geschiedenis van
het boerenbedrijf in en rondom
Nijmegen. Hoe rooiden boeren het
vroeger in Groesbeek, Ooij,
Overasselt, Wijchen en Lent?
Aan de hand van uniek fotomateriaal
maken Wim en René een historische
reis langs verschillende boerderijen. Ze
gaan in op de verschillen tussen herenboeren en keuterboeren en tonen diverse typen boerderijen. Aan de orde
komen akkerbouw, veeteelt, kersenpluk, warmoezerij, paardenfok en varkensslachterij. Ook staan ze stil bij
tegenslagen binnen het boerenbedrijf,
zoals overstromingen en dierziektes.
Beperkt aantal plaatsen
Deze lezing is onderdeel van de reeks
‘Universiteit van Berg en Dal’.
Bibliotheekleden en studenten betalen
€2,50, overige bezoekers kopen een

kaartje voor €4,-. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of via
www.obgz.nl/agenda. In verband met

de coronamaatregelen is het aantal
plaatsen beperkt, koop dus tijdig je
kaartje(s).

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Foto: Erik Hell (BD1 Media)
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Nieuws uit Nijmegen
Burgemeesters openen expositie A Bridge Too Far
Dinsdag 1 september werd bij het
Infocentrum WO2 Nijmegen (voor de
Lindenberg) aan de Ridderstraat de
expositie A Bridge Too Far geopend
door de Nijmeegse burgemeester Bruls
en de Arnhemse burgemeester
Marcouch. Voordat de expositie geopend werd, spraken de beide burgemeesters met Wiel Lenders, directeur
van Vrijheidsmuseum Groesbeek. Ze
spraken over de historische correctheid
van de film A Bridge Too Far, bekende
acteurs die speelden in de film, de verschillende locaties waar de film opgenomen werd en wanneer zij de film
voor het eerst gezien hadden. Beide
burgemeesters gaven aan dat ze bij de
premiere van de film in 1976 nog te
jong waren om de film te bekijken,
waarbij Marcouch ook nog aangaf dat
hij pas in 1979 naar Nederland was
gekomen.
Na de officiële opening spraken de burgemeesters met Cees Lange en Ton van
Roozendaal, die als figuranten in deze
film hadden meegespeeld. De aanwezigen waren het erover eens dat de film
een goede indruk geeft over de gebeurtenissen rondom Operatie Market
Garden in de omgeving van Nijmegen
en Arnhem. De film werd miljoenen
keren bekeken en de naam “Een brug te
ver” is inmiddels een internationaal
begrip geworden. Ook werd er gesproken over de rol van de Polen tijdens
Operatie Market Garden in 1944.

Beeld de Kaaisjouwer onthuld
Sinds vrijdagmiddag staat in Nijmegen
bij de Lindenberghaven aan de Waal
het metershoge kunstwerk 'De
Kaaisjouwer'. Samen met burgemeester
Hubert Bruls onthulde Margriet
Hovens het beeld dat een eerbetoon is
aan de havenarbeiders die in het verleden de scheepsvrachten op hun ruggen
naar de stad brachten en zo de welvaart

Burgemeester Marcouch (l) van Arnhem en burgemeester Bruls van Nijmegen
openen de expositie
Foto: Henk Baron
De expositie omvat een digitale presentatie van een grote collectie foto’s.
Enkele beelden zijn ook uitvergroot in
de bezoekersruimte te zien en er wordt
een selectie getoond van een aantal iconische objecten uit de film. De foto’s
van de expositie zijn genomen door
Reineke Kramer, de productie-assistente van destijds, en de beide figuranten
uit de film, Cees Lange en Ton van
Roozendaal. De expositie vertoont
‘behind the scenes’ foto’s van de pro-

ductie van de film uit de jaren ’70, alsmede enkele authentieke opnames uit
1944.
De expositie is te zien tot 1 november.
De toegang is gratis, net als de toegang
voor het Infocentrum WO2 Nijmegen.
Reserveren is niet nodig, maar houdt u
er rekening mee dat er maar een
beperkt aantal mensen tegelijkertijd in
het Infocentrum WO2 Nijmegen aanwezig kunnen zijn.

Inkoopactie woningisolatie, zonnepanelen en cv
afstellen voor Nijmeegse woningeigenaren
De gemeente Nijmegen organiseert
een gezamenlijke inkoopactie voor
isolatie, zonnepanelen en cv afstellen
voor alle woningeigenaren in de stad.
Doordat steeds meer bedrijven zonnepanelen en woningisolatie aanbieden,
is het voor Nijmeegse huiseigenaren
lastig om een goede keuze te maken.
Daarnaast is het zuinig afstellen van de
cv-installatie thuis nog niet zo bekend
als manier om energie te besparen. Met
deze actie wil de gemeente duurzame
energieopwekking en energiebesparing
stimuleren. Door de aankoop te bundelen kunnen bewoners makkelijk zonnepanelen, muur- en vloerisolatie en
het zuinig afstellen van de cv-installatie
inkopen bij betrouwbare installateurs
tegen een scherpere prijs.
De actie is in samenwerking met het
Regionaal Energieloket georganiseerd.
Technische specialisten van het
Regionaal Energieloket hebben het
aanbod van verschillende installateurs
in de regio bekeken. Op basis van prijs,
kwaliteit en ervaring zijn installateurs
gekozen die de werkzaamheden gaan
uitvoeren.
Inschrijven voor deelname aan de
actie
Nijmeegse huiseigenaren kunnen zich
tot 16 november inschrijven voor deelname aan de actie. Dan krijgen zij een
persoonlijk adviesgesprek met de
installateur over onder andere de hoeveelheid en locatie van de zonnepanelen en/of isolatie. Kort na het adviesgesprek ontvangt de huiseigenaar een
(vrijblijvende) persoonlijke offerte
voor één of meerdere onderdelen van
de actie.
Online informatiebijeenkomsten:
23 september voor zonnepanelen &
afstellen cv en 6 oktober voor isolatie
& afstellen cv
Voor wie eerst meer over de actie wil
weten, organiseren de gemeente en het

Regionaal Energieloket op 23 september en 6 oktober online informatieavonden. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze via internet plaats. Dan
wordt de actie verder toegelicht en kunnen woningeigenaren vragen stellen
aan de gemeente, het Regionaal
Energieloket en de installateur.
Aanmelden voor de actie of een bijeenkomst
Nijmeegse huiseigenaren kunnen zich
aanmelden voor deelname aan de actie
en/of de online bijeenkomsten via
regionaalenergieloket.nl
(postcode
invullen).
Wethouder Harriet Tiemens: “Wij
hopen dat veel huiseigenaren meedoen
aan de actie. Zonnepanelen, isoleren en
een zuinige cv schelen echt in de energierekening. En isolatie zorgt in zomer
en winter voor een fijne temperatuur in
huis. Als we in Nijmegen samen minder energie gebruiken, zijn we voorbereid op de toekomst in een aardgasvrije, energieneutrale stad.”
Hulp bij energie besparen
De gemeente helpt particuliere
woningeigenaren op verschillende
manieren met energie besparen:
• Huiseigenaren van veelvoorkomende
woningentypes in de wijken Hengstdal,
Bottendaal, Zwanenveld en (delen van)
Lent, Lindenholt en Neerbosch-Oost
ontvangen dit jaar een uitgebreid energieadvies voor hun woningtype.
• De gemeente geeft dit najaar 7000
vouchers uit voor gratis energiebesparende producten ter waarde van 40 €.
• Monumenteigenaren kunnen een
energie-advies op maat aanvragen
tegen gereduceerd tarief.
• De website regionaalenergieloket.nl/nijmegen biedt alle woningeigenaren een gratis online huisscan
aan. De site geeft informatie over isoleren, energie besparen en opwekken,
subsidies en leningen en heeft een deskundige helpdesk (telefonisch en via e-

Sterren kijken online met de
Radboud Universiteit!
De Open Sterrenkijkavond van de
Radboud Universiteit van vrijdag 25
september gaat online door. Vanaf
19:00u zijn er lezingen en discussies
door astronomen en meer.
Kijk voor het actuele programma op
www.ru.nl/astrophysics/public-outreach/open-sterrenkijkavonden/

de stad in tilden.
Gerard Alofs, de voorzitter van de
Stichting de Nijmeegse Kaaisjouwer en
aanjager van het burgerinitiatief om het
beeld gerealiseerd te krijgen, toonde
zich erg tevreden over het prachtige
beeld. Door het burgerinitiatief was er
meer dan 100.000 euro ingezameld om
het beeld tot stand te brengen.

mail).
• Bij Loket Duurzaam Wonen Plus van
de gemeente kunnen huurders en eigenaren terecht voor een persoonlijk
adviesgesprek over duurzaam wonen
en energie besparen in hun huis.
Voor een aantal van deze activiteiten
ontvangt de gemeente Nijmegen
Rijkssubsidie uit de RRE-regeling.
Over het Regionaal Energieloket
Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van
de woning. Door hen te informeren
over duurzame maatregelen voor de
woning én collectieve projecten te
organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal
Energieloket werkt voor deze actie in
opdracht van de gemeente Nijmegen.

Tentoonstelling
Sven Hoekstra

Tot en met 27 september is er in de
Stevenskerk de solotentoonstelling 50
Jaar in Beweging van de geliefde
Nijmeegse kunstenaar Sven Hoekstra
te zien. Dit jaar wordt hij 75 en hij is
dan ook 50 jaar in het vak: eerst als grafisch ontwerper en illustrator, later als
beeldend kunstenaar.
Zijn vakmanschap, levenservaring en
persoonlijkheid laten hun sporen achter
in een uiterst zorgvuldige en verfijnde
stijl op het paneel. Zijn tekeningen en
olieverf schilderijen zijn soms absurdistisch en hebben een melancholieke
ondertoon met theatrale mensen in een
atmosferisch landschap. Ze lijken eenzaam, maar zijn het niet. Ze musiceren,
dansen en dichten met zoveel passie dat
ze opgaan in een groter geheel.
De tentoonstelling is behalve de maandag dagelijks te bezoeken van 12.0017.00 uur.
Voor meer info www.summerart.nl
Uiteraard hanteren wij de richtlijnen
van het RIVM.

Margriet Hovens spreekt bij de onthulling van de Kaaisjouwer in Nijmegen.
Burgemeester Bruls en Gerard Alofs (rechts) kijken toe
Foto: Frans Bootsma

Petra Molenaar nieuwe
wethouder gemeente Nijmegen
Petra Molenaar is woensdagavond 2
september door de gemeenteraad
namens de SP geïnstalleerd als de nieuwe wethouder Werk, Inkomen en
Armoedebestrijding, ICT en Facilitaire
Zaken. Zij vervangt Renske Helmer,
die wegens gezondheidsproblemen
besloot haar taken neer te leggen. Petra
Molenaar is sinds 2014 actief in de
Nijmeegse gemeenteraad.
Molenaar (1983) werkte als docent
maatschappijleer en decaan in het

voortgezet onderwijs. Daarnaast was
zij namens de fractie van de SP woordvoerder op de onderwerpen onderwijs,
zorg en welzijn, dieren, jeugdzorg,
GGZ en beschermd wonen.
Petra Molenaar: "Ik stap op een rijdende trein. Renske Helmer heeft al veel
mooie resultaten geboekt. Aan mij de
uitdaging om deze lijn, met veel energie, door te trekken. Ik wens Renske
alle goeds met haar herstel."

Inwoners kunnen meedenken over
de ontwikkeling van het Stadseiland
De gemeente Nijmegen nodigt iedereen die wil uit om een enquête in te
vullen over het gebied rondom de
Spiegelwaal. Het is inmiddels bijna
4,5 jaar geleden dat het project
Ruimte voor de Waal werd opgeleverd. Bij de ontwikkeling van dat
plan is afgesproken dat er op een
deel van het eiland Veur-Lent bebouwing komt.
Het is nu tijd om deze stap te zetten. De
input van de Nijmegenaren geeft de
gemeente mee ter inspiratie aan marktpartijen. Zij ontwikkelen vervolgens
een visie. De partij die met het beste
voorstel komt, kan het plan gaan ontwikkelen. In de Hoge Bongerd (ten
noorden van de Spiegelwaal) en op een
deel van Veur-Lent komen naar verwachting ongeveer 350 woningen en
andere functies. Samen vormen zij het
Stadseiland.
Enquête
Het gebied rondom de Spiegelwaal is
sinds de oplevering in 2016 uitgegroeid
tot een populaire plek. Door de centrale ligging tussen stadscentrum en
Waalsprong is het een plek waar veel
mensen naartoe komen om te wandelen, te sporten of te recreëren. Daarom
wil de gemeente graag weten welke
wensen en ideeën er in de stad leven
voor deze bijzondere locatie. Wat zijn
de belangrijkste kwaliteiten van het
gebied? Hoe kan de toekomstige
bebouwing het beste worden verdeeld
over het gebied? Zijn er nog nieuwe
functies te bedenken? Iedereen die dat
wil kan hiervoor de enquête invullen.
Deze staat van 4 tot en met 20 september online op de pagina www.nijmegen.nl/stadseiland. De uitkomsten van
de enquête worden ter inspiratie meegegeven aan de marktpartijen, samen
met de gemeentelijke eisen en wensen.
Ruimte voor de Waal
De Spiegelwaal en Veur-Lent zijn ingericht om te zorgen dat de Waal meer

ruimte krijgt en de kans op overstromingen afneemt. Door de ingreep is
een bijzonder gebied ontstaan met
ruimte voor wonen, natuur en recreatie.
Bij de ontwikkeling van de plannen is
afgesproken dat op een deel van het
eiland Veur-Lent woningen komen.
Hiervoor is het deel rondom de
bestaande woningen opgehoogd, zodat
de bewoners bij hoogwater droge voeten houden. De rest van het eiland blijft
onbebouwd. Ook de Hoge Bongerd,
het gebied ten noorden van de kade, is
aangewezen als woningbouwlocatie.
Vervolg
Het Stadseiland is het laatste deel van
de Waalsprong waarvoor de planontwikkeling start. Eind dit jaar gaat de
gemeente op zoek naar een marktpartij.
Die marktpartijen moeten op basis van
de gemeentelijke eisen en de wensen en
ideeën uit de stad een visie ontwikkelen
voor het gebied. Ze moeten ook aangeven hoe ze gaan samenwerken met de
gemeente, de bewoners in het gebied en
andere belanghebbenden. De partij die
met het beste voorstel komt, kan het
plan gaan ontwikkelen. De verwachting is dat de gemeente Nijmegen in het
voorjaar van 2021 een partij selecteert
die z’n visie gaat uitwerken tot een
concreet plan.
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Elk jaar, op 5 mei, wordt in de
Lindenberg het Kinderbevrijdingsfestival georganiseerd, in samenwerking
met het 4 en 5 mei Comité Nijmegen.
Deze keer moest dit festival noodgedwongen worden uitgesteld. Gelukkig
wordt dit feest nu alsnog gevierd op
zondag 20 september. Het is dan namelijk precies 75 jaar geleden dat er in
Nijmegen een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog. Er zijn allerlei
muzikale voorstellingen en workshops
over vriendschap en liefde, voor een
klein prijsje en uiteraard allemaal coronaproof. Alle kinderen tussen de 5 en
12 jaar (en hun ouders) zijn van harte
welkom!
Coronamaatregelen
Er zijn diverse maatregelen getroffen
om veilig een bezoek aan de
Lindenberg te kunnen brengen.
Het theaterprotocol en een FAQ over
het theaterbezoek is te raadplegen via
de website van de Lindenberg. Alle
activiteiten bij de Lindenberg worden
georganiseerd binnen de geldende
richtlijnen van de overheid en het landelijke protocol.
Praktische informatie
Kaarten voor de workshops en voor-

stellingen van het Kinderbevrijdingsfestival zijn te bestellen via www.delindenberg.com. Anders dan bij eerdere
edities is er geen vrije inloop en dienen
kaarten voor alle activiteiten vóór aanvang van de desbetreffende voorstelling of workshop te worden gekocht.
Wegens de coronamaatregelen vindt
kaartverkoop enkel online plaats.
Programma
13.15 uur: Daan Draait - Lieve Lieven
(5+)
14.00 uur: Workshop Rinkelstok
maken (5+)
14.30 uur: Daan Draait - Lieve Lieven
(5+)
15.00 uur: Wie Walvis - Moustachio
(5+)
16.15 uur: Daan Draait - Lieve Lieven
(5+)
16.15 uur: Workshop ukelele (7+)
16.15 uur: Workshop Flamenco (6+)

Een rinkelstok

Stichting Pelita presenteert in het kader van
75 jaar vrijheid:

De Dodenspoorweg van
Birma-Siam
'Het verhaal achter de dwangarbeiders'
Met luitenant-kolonel b.d. Eric
Sinninghe en majoor Aarnout
Mijling. Presentatie: Peter van Riel
Zondag 20 september in de Nicolaaskapel van het Oud Burgerengasthuis
(OBG), Prof. Cornelissenstraat 2
Nijmegen. Entree: 7,50 (inclusief koffie en spekkoek)
Tijd: 1e tijdslot 13:00-14:30 uur, 2e
tijdslot 15:00-16:30 uur
Aanmelden: steunpuntnijmegen@pelita.nl
Informatie: 06 135 230 93
In verband met coronamaatregelen
vindt de middag in twee shifts plaats.
Indeling naar volgorde van aanmelding. Aarnout Mijling en Eric
Sinninghe vertellen het bijzondere verhaal van hun grootvaders en vader, werkend aan de Birma-Siam spoorweg tijdens de Japanse bezetting (1941-1945).
Aarnout en Eric hebben een gemeenschappelijk verleden bij de Genie
Troepen, maar kwamen er achter dat
deze achtergrond veel verder terugging.
Tijdens deze middag nemen zij de luisteraar mee naar de Birma-Siam spoorweg waaraan hun grootvaders en vader
ooit moesten werken. Deze verbinding

werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
in opdracht van de Japanse overheersers in hoog tempo gerealiseerd door
bijna 225.000 Europese en inheemse
dwangarbeiders en krijgsgevangenen.
Ongeveer 100.000 van hen hebben dit
niet overleefd. Met recht noemt men de
spoorweg ook wel de ‘dodenspoorweg’. Tijdens de aanleg stierven ook
ruim 3.000
Nederlandse krijgsgevangenen, die
provisorisch begraven werden langs het
spoor. Na de oorlog werden zij plechtig
herbegraven op erevelden in Birma en
Thailand. Er is gelukkig in de verschillende archieven veel informatie te vinden over de krijgsgevangenen en de
barre omstandigheden waaronder zij
deze spoorweg moesten aanleggen.
Maar het persoonlijke verhaal van de
dwangarbeiders die er hun leven lieten
verdwijnt snel. Eric Sinninghe en
Aarnout Mijling blijven daarom deze
geschiedenis vertellen en zelfs verrijken, om het te borgen voor de komende
generaties. Zij proberen ook mensen
die zich betrokken voelen bij de doden
van de spoorweg, en hun nabestaanden,
aan te moedigen om zelf op zoek te
gaan naar de achtergronden.

35 miljoen euro Gelderse
corona-hulp uitgekeerd
Provincie Gelderland heeft inmiddels zo’n 35 miljoen euro aan corona-steun uitgegeven. Een groot deel
hiervan ging naar de gemeenten, economie, cultuur en toerisme. De steun
is toegezegd om gemeenten, organisaties en bedrijven te helpen de
gevolgen van de COVID-19 maatregelen op te vangen.
Na de afkondiging van de maatregelen
tegen het corona-virus heeft provincie
Gelderland 10 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt. Het leeuwendeel
ging naar de Gelderse gemeenten.
Vervolgens is alsnog 50 miljoen
beschikbaar gesteld als overbruggingsgeld voor vitale sectoren. Inmiddels is
daarvan 23,5 miljoen uitgekeerd.
De Gelderse economie kreeg meer dan
17 miljoen euro toebedeeld. Daarvan is
veel ingezet voor de ondersteuning van
startups van Topfonds Gelderland. Voor
de overbrugging van financiële tegen-

vallers in het Gelders recreatie en toerisme is 4,5 miljoen euro uitgetrokken.
Zo kunnen ondernemers met vouchers
kennis en expertise inkopen. De cultuursector ontving 7,5 miljoen euro om
culturele instellingen en organisaties de
kans te geven een klein beetje op adem
te komen. Verder hebben de binnensteden en dorpskernen hulp gekregen en
kreeg openbaarvervoerbedrijven ondersteuning vanwege het stilliggen van het
openbaar vervoer.
Het steunpakket aan gelden en maatregelen is nog niet helemaal ingezet. Na
de zomer komt er een invulling van
hulp aan sportclubs en -organisaties,
dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen, Gelderland Herdenkt en landen tuinbouw.
Inmiddels werkt de provincie hard aan
een herstelprogramma, samen met de
partners. Na de zomer zal hier meer
over bekend worden.
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Materialen in de grond van het
Goffertpark worden verwijderd
Op 11 september begon de gemeente
Nijmegen met het opsporen en verwijderen van materialen in de grond
van het Goffertpark. Het park heeft
een rijke historie. Van de Romeinse
tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog
heeft het allerlei functies gehad. Dit
heeft resten achtergelaten, zoals
munitie, kampmaterialen en wapenopstellingen. Deze materialen vormen in de grond geen gevaar. Ze zorgen wel voor vertraging bij de
opbouw van concerten en andere
evenementen. Dit wil de gemeente
Nijmegen oplossen. De verwachting
is dat het werk in januari 2021 klaar
is.
Materialen
In 2018 is bij de opbouw van een concert munitie in de grond gevonden.
Onderzoek wees uit dat er een reële
kans is dat er meer munitie ligt.
Sindsdien begeleidt een gespecialiseerd bedrijf de opbouw van grote evenementen, die regelmatig op het evenemententerrein in het Goffertpark worden gehouden. Dit bedrijf geeft de
locaties vrij, zodat organisatoren veilig
kunnen opbouwen en kunnen boren in
de grond. Dit zorgt voor vertraging en
extra kosten in de opbouw.

Corona
Daarnaast biedt de coronacrisis de
ruimte om te werken aan het
Goffertpark. Er staan namelijk minder
evenementen gepland dan normaal.
Daarom gaat de gemeente dit najaar
materialen in de bodem opsporen en
verwijderen.
Werkzaamheden
Op 11 september startten de werkzaamheden. De verwachting is dat deze
tot januari 2021 duren. De bedrijven
Van Heteren, T&A Survey en Bombs
Away voeren de werkzaamheden uit.
Ze doen dit in fases. Per fase pakken ze
een deelgebied van het Goffertpark
aan. Dat deel waar gewerkt wordt sluiten ze af met bouwhekken en ’s nachts
is er cameratoezicht. De rest van het
park blijft open voor iedereen. De overlast voor de buurt blijft zeer beperkt.
Het werk wordt namelijk uitgevoerd op
reguliere tijden en er is weinig tot geen
verkeershinder. Daarnaast zijn de
werkzaamheden in het park en dus niet
vlakbij woningen. Daar waar is gegraven, herstelt de gemeente de weide en
zaait opnieuw gras in. Na afloop wordt
het terrein weer bruikbaar gemaakt,
vergelijkbaar met de behandeling na
concerten.

Eerste oplaadkluisjes elektrische
fiets in fietsenstalling
Bisschop Hamerstraat
Geen gehannes meer met kabels en
batterijen die je mee moet slepen als
je fiets in de stalling staat.
Fietsenstalling
Bisschop
Hamerstraat heeft vanaf vrijdagmiddag 11 september 20 gratis
oplaadkluisjes voor elektrische fietsen. Wethouder Harriët Tiemens
onthulde vandaag de met een cijferslot afsluitbare kastjes waarin de

Herstelcafé
Duurzaam
Hengstdal van
start!
We kopen steeds meer spullen, en die
gaan ooit kapot, soms al snel. Sommige
mensen gooien ze dan weg omdat ze
niet weten dat je kapotte producten
vaak nog kunt (laten) repareren. Andere
mensen zouden een kapot apparaat wel
willen laten repareren, maar weten niet
waar ze dat kunnen laten doen.”Bij
Herstelcafé Duurzaam Hengstdal“ kunt
u voortaan terecht!
Je kent ze vast. Op een aantal plaatsen
in Nijmegen zijn er al Repaircafés. In
zo'n café worden reparatiebijeenkomsten georganiseerd waar mensen,
samen met deskundigen aan de slag
gaan om hun kapotte spullen weer heel
te maken. Denk aan het repareren, solderen, lijmen, etc van huishoudelijke
apparaten, maar bijvoorbeeld ook een
knoop aannaaien of het stoppen van een
gaatje in kleding. Mensen worden
actief betrokken, kennis wordt overgedragen, het werkt kostenverlagend
maar vooral, door minder weg te gooien leveren we een bijdrage aan een
duurzame samenleving! Vandaar ook
de samenwerking met Duurzaam
Hengstdal.
Herstelcafé Duurzaam Hengstdal wordt
georganiseerd in Stip Oost, Elzenstraat
4. Als de omstandigheden het toelaten
gaan we op zaterdag 10 oktober a.s. van
13.00 - 15.30 uur van start . En vervolgens alle 2de zaterdagen van de maand.
Buurtbewoners met te repareren spullen zijn dan van harte welkom.
BELANGRIJK: wel van tevoren opgeven door een mail te sturen naar: herstelcafehengstdal@gmail.com . Ook
mensen die iets kunnen repareren kunnen zich hier melden!

batterij kan worden opgeladen.
Het voordeel is dat de elektrische fiets
tijdens het laden in een gewoon fietsenrek kan staan en de kabel en batterij
niet gestolen kunnen worden. De
oplaadkluisjes zijn een proef. Als het
goed bevalt, komen er ook speciale
oplaadkluisjes op andere plekken in de
binnenstad.

WEESgoed
depot moet leeg
50 Kunstwerken van Theo Elfrink en
Theo van der Horst met 25% korting
Stichting WEESgoed stopt met haar
depot in de Bisschop Hamerstraat 16.
Het depot waar WEESgoed werken van
overleden kunstenaars tentoonstelde en
verkocht.
WEESgoed gaat voortaan digitaal door
via www.stichtingweesgoed.nl, waarin
u ook de webwinkel kunt vinden.
Onverminderd enthousiast en met
dezelfde bedoelingen: opkomen voor
de belangen van Gelderse overleden
kunstenaars.
Voor u als publiek een interessante ontwikkeling. WEESgoed kan meer kunstenaars laten zien, ook grotere werken
als beeldhouwwerken bijv. en beter
inspelen op actuele situaties.
En wij hebben niet meer de kosten van
het huren van een depot en kunnen
meer tijd besteden aan onze webwinkel.
WEESgoed op weg naar een nieuwe
toekomst
Kom op zondag 20 september tussen
13.00- 17.00 uur in ons depot( onder de
Praxis City) in de Bisschop
Hamerstraat 16 om uw kunstwerk te
kopen. De grotere werken worden in
overleg door ons bij u thuis bezorgd.

Theo Elfrink op een archieffoto van
Henk Baron

Anneke belde Sylvia op om verslag
uit te brengen van haar avondje uit
met Roy, ze waren naar een optreden
van Xander de Buisonjé bij de
Wolfsberg in Groesbeek geweest.
Enthousiast stak ze van wal: “Meid, je
hebt wat gemist, het was hartstikke
leuk! Roy en ik hadden ons op een
avondje uit getrakteerd. Je moest
vooraf wel even reserveren, maar eenmaal ter plekke was het alleen maar
genieten. Alles was coronaproof en
dan die ambiance in de open lucht,
meid, gewoonweg uniek! Nu zit de
Wolfsberg natuurlijk op een schitterende locatie, je waant je er gewoon in
het buitenland, zoiets vind je echt nergens. Wat zeg je? Natuurlijk zong ie
zonder mondkapje, wat dacht je dan?
Nee, het was echt top, die Xander
heeft een stem die klinkt als een klok
en de band was ook klasse. Weet je
wat het is, Syl, we snakten gewoon
allemaal naar een ouderwets avondje
uit en dat werd het ook. Echt, supergezellig! En het was ook echt iets
voor jou geweest! Wacht, dan stuur ik
je even wat foto’s door. Xander nam
namelijk na afloop ruimschoots de
tijd voor iedereen, dus Roy en ik hebben ook nog een selfie met hem
gemaakt. Weet je, het is gewoon een
wereldgozer. En de volgende keer ga
je gewoon mee, Syl. Wat zeg ik? Ik
sta erop! Want je moet er nodig weer
‘ns uit, je zit veel te veel thuis. Je
moet je leven weer oppakken, kom
op! En je loopt echt niet overal corona op! Gewoon een kwestie van je
gezonde verstand gebruiken en
afstand houden. Zeg, ik ga weer hangen, moet nog eten koken, Roy eet
vanavond mee.” Het belletje van haar
zus was een wake-up call. Sylvia zat
inderdaad al maandenlang binnen.
Dat had zo zijn voordelen, (haar huis
was nog nooit zo schoon geweest)
maar had ook zijn nadelen (ze was
verslingerd geraakt aan internetdaten). Gelukkig was dat laatste niet
voor de eeuwigheid! Al na een paar
afspraakjes kreeg ze in de gaten dat
het niet allemaal goud is wat er blinkt
bij het manvolk. Tot nu toe waren al
haar avontuurtjes met potentieel huwbare kandidaten dan ook op niets uitgelopen. Het begon al met de foto’s
en de tekst waarmee de kandidaten
zich op de datingsites presenteerden.
De foto was standaard van 10 kilo
geleden en de beschrijving was net
iets te perfect. Al snel bleek dat de
gemiddelde man een vrouw uit praktische motieven zocht, zeg maar een
combinatie van huishoudster en minnares. Daarnaast had iedereen zo zijn
eigen criteria, waaraan de vrouw van
hun dromen diende te voldoen. En dat
laatste begon Sylvia steeds meer
tegen te staan, want zelf lieten de
mannen zich niet in de kaart kijken.
Ze begon zich dan ook zorgen te
maken. Voor je ’t weet, zit ik thuis
met een probleemgeval op de bank,
bedacht ze ineens. Dan verzuurt je
hele bestaan. Zit je opgescheept met
een vent met een verzwegen bipolaire
stoornis. Waarbij de medicijnen niet
aanslaan. Zo eentje die stemmen in
zijn hoofd hoort. En erectieproblemen
heeft. En voor het slapen gaan zijn
kunstgebit in een glas water op het
nachtkastje zet. Of je valt als een blok
voor de eerste beste charmeur. Zonder
geld, maar wel met een gat in zijn
hand. Zo’n gladde jongen die als eerste prioriteit heeft een dure auto
kopen van jouw zuurverdiende geld
(Weet je, Syl, ik heb altijd al een
BMW willen hebben). Zo’n dominant
heerschap die in jouw huis wel even
gaat bepalen naar welke programma’s
jij mag kijken (Nee, die speelfilm zetten we niet op, we kijken darten. Wat
nou, ik hou niet van darten?). Hoe
meer Sylvia deze beklemmende sfeer
in haar gedachten opriep, hoe meer
het daten haar ging tegenstaan. Want
eerlijk gezegd had ze helemaal geen
zin in gedoe. Ik kap dan er dan ook
mee, besloot ze tot haar eigen opluchting. Voordat de eerste beste rare snuiter zich een alibi verschaft om bij me
in te trekken en ik er nooit meer vanaf
kom. Want geluk is niet te koop, het
komt vanzelf op je weg. Terug naar de
traditionele aanpak dus. Gewoon
wachten tot je iemand ontmoet en de
vonk overslaat. Kost geen cent en
geeft veel rust. Alleen maar voordelen!
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Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

0481- 432054
06 - 24861017
De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl
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Bebber24
Autoshop
het
vanaf
augustus

opheffingsautomaterialen aan
uitverkoop
particulieren
en bedrijven
adres voor verkoop van

Autoshop Goed Beter Bebber

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Van Peltlaan 188
6533 ZS Nijmegen
T: 024 - 3226161
www.bebberautoshop.nl

KLEVE VERKAUFSOFFEN
KOOPZONDAG IN KLEEF

Foto: © oneinchpunch - stock.adobe.com
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Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DCT6
De Duitse topontwerper Peter Schreyer creëerde voor het Koreaanse automerk een huisstijl, die de modale Kia-suv’s laat opvallen tussen de concurrenten. Bij de testverslagen in De Rozet zien we nu alweer de vierde variant
van de Ceed-familie. Eerder verschenen de Ceed hatchback, de Sportwagon
stationwagen en de coupé-achtige ProCeed. Wij rijden nu de crossover,
genaamd XCeed, die exclusief is ontworpen voor de Europese markt.

De Kia XCeed 1.6 GDI PHEV is zuiniger en braver dan zijn uiterlijk doet
vermoeden
De XCeed is een zogenaamde
‘crossover’, waarmee Kia inspeelt op
de huidige trend. De XCeed heeft de
stoere uitstraling van een SUV (Sport
Utility Vehicle), maar de verfijning van
een personenauto. Ook qua hoogte valt
de XCeed tussen beide carrosserievarianten in en dat is te merken aan de
eenvoudige instap en de iets hogere zit.
De XCeed is hoger (+5 cm) dan de
gewone Ceed en biedt bovendien meer
bodemvrijheid (totaal 184 mm), zodat
dit avontuurlijk uitziende model daadwerkelijk op ruige ondergrond beter uit
de voeten kan. Het stoere uiterlijk
wordt geaccentueerd door zwarte wielkastbeschermers en de zichtbare
bodembeschermer aan de achterzijde.
Het feest der opsmuk maakt Kia af met
twee grote nep-uitlaatpijpen, een achtervleugel en zilverkleurige dak-rails.
Standaard is de XCeed uitgevoerd met
LED-koplampen en halogeen mistlampen.
Sportieve Crossover
De grotere hoogte en de extra overhang
achter de achterwielen zorgen er voor,
dat de binnenruimte in de Xceed fors
groter is ten opzichte van de standaard
Ceed. Met name de bagageruimte heeft
extra volume gekregen, die bij de plug-

in hybride gedeeltelijk weer gebruikt
wordt voor de grotere batterij. De ruimte voor de passagiers voor- en achterin
zijn goed en ook de bestuurder heeft
een goede zit met goed overzicht. De
XCeed is alleen leverbaar met voorwielaandrijving, vierwielaandrijving is
niet verkrijgbaar.
Plug-in hybride
De aandrijflijn van de XCeed 1.6 GDi
PHEV DCT6 kan men ook bij de Kia
Niro PHEV te vinden. Het is een combinatie van een elektromotor met een
atmosferische 1,6-liter viercilinder
benzinemotor, die volgens de zogenaamde Atkinson-cyclus loopt. De
Koreanen volgen het voorbeeld van
Toyota met de keuze voor een
Atkinson-motor, die bij hybride opstelling efficiënter is in het leveren van vermogen, maar minder koppel kan leveren. Het gebrek aan koppel wordt in
deze hybride samenstelling opgevangen door de elektromotor.
In de XCeed 1.6 GDI PHEV is er een
intensief gecontroleerde samenwerking
tussen een 1,6 liter atmosferische viercilinder benzinemotor van 103 pk met
een 60 pk sterke elektromotor.
Gecombineerd zijn zij goed voor een
systeemvermogen van 141 pk. Aan

Road Test
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV
DCT6 ExecutiveLine
Koets: 5-deurs
Prijs: € 39.995,- (vanaf € 34.495)
Gewicht: 1494 kg
Cil.inh.: 1580 cc
Vermogen: 141 pk (gecombineerd)
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 11,0 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20,7 (afhankelijk
van laden)
Lengte: 439,5 cm
Breedte: 182,6 cm
Kofferruimte: 291 liter
Aanhangergewicht: 1300 kg

De Kia XCeed 1.6 GDi PHEV wordt aangedreven door een combinatie van een
elektromotor met een atmosferische 1,6-liter viercilinder benzinemotor
van 160 km/u en kan men in 11,0 Android Auto aansluitingen, digitale
seconden vanuit stilstand naar de 100 radio, USB-snellader (5V), twee-zonekoppel is er maximaal 265 Nm km/u sprinten.
klimaatregeling, adaptieve cruise-conbeschikbaar tussen 1500 en 4000 toetrol, parkeersensoren achter, achteruitren per minuut. Als transmissie fun- Indrukwekkende standaard uitrus- rijcamera, led-koplampen, automatisch
geert een 6-traps automaat met dubbele ting
dimmende binnenspiegel, privacy glas,
koppeling, die vrijwel onmerkbaar haar De geteste Kia XCeed in de topversie leren afwerking van stuur en pookwerk doet. De elektromotor haalt zijn ‘ExecutiveLine’ is bijzonder rijk uitge- knop, stoelverwarming vóór en stuurstroom uit een 8,9 kWh lithium/ion voerd met onder meer 18 inch lichtme- verwarming.
polymeer accu. Snel opladen is niet talen wielen, actieve rijstrookbewa- Een indrukwekkende opsomming van
mogelijk, maar met zijn 3,3 kW lader king, vermoeidheidsherkenning, groot- extra’s, maar er is een minder indruklaat de Kia de accu volledig op in 3 uur licht-assistent, verkeersbordherken- wekkende bagageruimte. Door de grote
en 15 minuten via een 240 volt laadsta- ning, keyless go, infotainment met 12,3 accu om met de via de stekker extern
tion met een Type 2 stekker. Bij een inch digitaal instrumenten cluster, een opgeladen stroom 42 tot 48 km ver te
normaal stopcontact laadt de accu zich groot glazen schuif/kanteldak, lederen kunnen rijden, is de bagageruimte
in zo’n vijf uur op.
bekleding, een elektrisch bedienbare beperkt gebleven tot 291 liter, wat 135
Kia geeft voor de stekker hybride bestuurdersstoel met geheugenfunctie, liter minder is dan de variant met alleen
cross-over een gemiddeld benzinever- ventileerbare voorstoelen, stoelverwar- verbrandingsmotor. Met het omklapbruik van 1,4 à 1,7 liter per 100 km op. ming achter, een in 3 delen neerklapba- pen van de rugleuningen krijgt men
Dat betekent een CO2-uitstoot van 32 à re achterbank, een draadloos oplaadsta- 1243 liter bergruimte.
38 gram/km, waarmee Kia de gevrees- tion voor telefoons en een slimme,
de EU milieuboete voorkomt. In de automatische openende achterklep. Zeven jaar garantie
praktijk hangt het gebruik van een Verder vindt men Apple CarPlay en Kia biedt haar auto’s al geruime tijd
plug-in
hybride
met standaard zeven jaar fabrieksnatuurlijk sterk af van
garantie (onder enkele voorwaarde oplaaddiscipline.
den), inclusief internationale
pechhulp en gratis kaart-updates
Prestaties
aan. Dat laat zien, dat de
De Kia XCeed ziet er
Koreaanse autofabrikant vertrousportief uit en laat zich
wen heeft in haar producten. Dat
ook zo rijden. In elekgeldt ook voor de technisch meer
trische modus kan de
complexe plug-in hybride, die
XCeed
1.6
GDI
overigens door de lagere BPM
PHEV een topsnelbelasting, nauwelijks duurder is
heid bereiken van 120
dan de niet-hybride versie. De
km/u en heeft daarbij
geteste Kia XCeed 1.6 GDi
continu veel koppel
PHEV DCT6 ExecutiveLine, de
ter beschikking. Als
topversie, kost € 39.995,00, wat €
de benzinemotor moet
4500,- duurder is ten opzichte van
bijspringen, bereikt
de goedkoopste versie met deze
De Kia XCeed is hoger dan de gewone Kia Ceed en biedt
men een topsnelheid
aandrijflijn.
bovendien meer bodemvrijheid

Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Style Allgrip
Sinds juli dit jaar is de Suzuki Vitara te bestellen met een nieuwe aandrijflijn.
Vanwege de BPM belastingen is uiteindelijk de 1.4 Boosterjet Smart Hybrid
de beste keuze voor Suzuki en haar klanten. Onder de compacte SUV modellen weet de Suzuki Vitara zich prima staande te houden vanwege onder andere haar optionele vierwielaandrijving, die vaak bij een SUV in deze klasse niet
verkrijgbaar is. Met de introductie van de Suzuki Vitara met kleine facelift en
nieuwe, efficiënte aandrijflijn, geven we opnieuw aandacht aan de Suzuki
Vitara in De Rozet Autorubriek.

De nieuwe Suzuki Vitara heeft haar grootste vernieuwing onderhuids
Na slechts 3 jaar is de driecilinder 1.0
Boosterjet van 111 pk alweer uit de
catalogus verdwenen. Dat heeft alles te
maken met de Nederlandse BPM belastingregels. Hij werd te duur en met de
nieuwe modellen is de Suzuki Vitara
zelfs goedkoper geworden dankzij deze
nieuwe hybride aandrijving.
LED koplampen
De nieuwe Suzuki Vitara heeft als
uiterlijke wijziging LED koplampen

als meest opvallend aspect, maar de
nieuwe hybride aandrijving is het grote
nieuws. De viercilinder variant van de
Suzuki 1,4 liter benzinemotor is geheel
herzien en heeft een lichte hybridisatie
gekregen. Het is noodzakelijk om de
gemiddelde CO2-uitstoot van het merk
te verlagen om geen EU milieuboete te
hoeven betalen.
Hybride turbobenzinemotor
De nieuwe aandrijflijn is een combina-

Road Test
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet
Smart Hybrid Style Allgrip
Koets: 5-deurs
Prijs: €31.498,99 (va. € 24.499,-)
Gewicht: 1494 kg
Cil.inh.: 1580 cc
Vermogen: 130 pk (gecombineerd)
Top: 190 km/uur
Acc.0-100: 10,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 16,3 (afhankelijk
van laden)
Lengte: 417,0 cm
Breedte: 177,5 cm
Kofferruimte: 375 liter
Aanhangergewicht: 1200 kg
tie van een 1,4 liter Boosterjet turbobenzinemotor, die wordt bijgestaan
door een geïntegreerde startmotor
(ISG), die zijn kracht haalt vanuit een
48V lithium-ion accu. Deze 10 kW (14
pk) sterke ISG werkt als generator en
startmotor en ondersteunt de 95 kW
(129 pk) sterke benzinemotor tijdens
het accelereren. Het maximumkoppel
neemt toe tot 235 Nm. Dit koppel is
bovendien beschikbaar bij een lager
toerental dan voorheen.
De viercilinder benzineturbo 1.4
Boosterjet is vernieuwd om zich goed
aan te passen aan de lichte hybridisatie
met 7-gaats injectoren, een herziene
compressieverhouding en variabele
kleptiming. Het levert een hoger motorkoppel van 15 Nm op (voortaan 235
Nm), maar de Suzuki verliest 11 pk
vermogen (voortaan 129 pk). Maar de
benzinemotor wordt nu bijgestaan door
een elektrisch systeem, dat tot 14 pk en

53 Nm extra biedt. De elektrische voeding is te laag om de Suzuki Vitara volledig emissievrij te laten rijden, maar is
een enorme steun bij het versnellen en
wegrijden.
De kleine boost van de elektrische
ondersteuning duurt slechts enkele
seconden en is nauwelijks merkbaar.
Slechts bij het voluit versnellen vanaf
zeer lage toerentallen, als de turbo nog
niet actief is, kan men de elektromotor
ondersteuning voelen. Zoals gebruikelijk laadt de accu op bij het loslaten van
het gaspedaal en uiteraard als er
geremd wordt. De motorrem is duidelijk sterker dan bij conventioneel aangedreven auto’s, vooral in een hoge
versnelling bij lage toeren. Dat
bespaart voor de berijder kostbare
brandstof en voor Suzuki een kostbare
EU-boete. Het gemiddelde benzineverbruik is ongeveer 1 op 16,3. Het is in
feite dezelfde milde hybride aandrijflijn als in de Swift Sport, die wij recent
reden. De Vitara gebruikt door zijn
vorm, vierwielaandrijving en hogere
gewicht uiteraard meer brandstof.
AllGrip
Wij reden met een nieuwe aandrijflijn,
die Suzuki 'Smart Hybrid AllGrip'

noemt. De motor reageert vlot op het
indrukken van het gaspedaal en de
manuele zesbak schakelt vlot en trefzeker, zonder te lange onderbrekingen
van het vermogen bij het kiezen van
een nieuw verzet. Daarnaast geeft de
Vitara dankzij zijn 4x4-systeem en de
flinke grondspeling een gevoel van
onverschrokkenheid bij putten, kuilen
of drempels. De Suzuki Vitara komt in
wat ruiger terrein daardoor een stuk
verder dan het gros van de compacte
SUV’s en cross-overs. De topsnelheid
van de nieuwe Vitara is 190 km/uur en
in slechts 10,2 seconden sprint de
Suzuki Vitara vanuit stilstand naar de
100 km/uur.
Veiligheid
Met de nieuwe Suzuki Vitara zijn er
enige elektronische features bijgekomen en men kan kiezen voor een Safety
System Pro, dat de Vitara veiligheidssnufjes biedt, zoals blinde-hoekmonitor, rijstrook-assistent en Rear
Cross Traffic Alert. Met de vanaf prijs
van € 24.499,- is de Suzuki Vitara een
interessant aanbod. De geteste auto met
vierwielaandrijving en in de meest luxe
uitvoering heeft een prijskaartje van
€ 31.498,99.

De nieuwe Suzuki Vitara heeft met de hybride aandrijving
een interessant prijskaartje gekregen

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

Met vormelingen de toren
in en naar Ooij
Op zondag 20 september verwelkomen
we bij de eucharistieviering van half elf
onze vormelingen en de gezinnen
waarvan zij deel uitmaken. Goed dat
we eucharistie kunnen vieren samen
met hen die op zondag 25 oktober het
Vormsel zullen ontvangen. Met het
Vormsel ontvangen zij de heilige Geest,
de Geest die ons alles van Jezus in herinnering wil brengen en ons kracht wil
geven om te leven en te getuigen zoals
Hij.
Na de Mis en de koffie op 20 september gaan de vormelingen in de toren
een film zien. Een week later, op zaterdag 26 september, gaan de vormelingen
naar de avondmis in Ooij, bij goed
weer op de fiets. Na de Mis is er koffie/thee en ontmoeting met mensen van
Ooij.

H. Missen en misintenties
Woensdag 16 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie
1Kor.12, 31-13,13. Ps.33, 2-3. 45.12.22. Lc. 7, 31-35.
Donderdag 17 september 09.00 uur
H. Mis Millingen; aansluitend aanbidding tot 18.00 uur
1 Kor.15,1-11. Ps.118,12.16ab-17.28.
Lc. 7, 36-50.
Vrijdag 18 september 09.00 uur H.
Mis Millingen: 1 Kor.15,12-20.
Ps.17,1.6-7.8b.15. Lc. 8, 1-3.
Zaterdag 19 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed:
1 Kor.15, 35-37.42-49. Ps.56,10c-13.
Lc. 8, 4-15.
Zaterdag 19 september 17.00 uur H.
Mis Beek, kl. Bartholomeus (orgel en
zang) – 25e zondag door het jaar:
Jes.55, 6-9. Ps.145. 2-3.8-9.17-18.
Fil.1,20c-24.27a. Mt. 20,1-16a.
Henny Pijnenburg, Henny van HaarenCreemers, Frans en Tilly Kester-Arts.
Zaterdag 19 september 19.00 uur H.
Mis Ooij (Gemengd Koor Ooij) – 25e
zondag door het jaar: (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Familie Leenders-Tissen, Piet en
Patrick.

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

Zondag 20 september 10.30 uur H.
Mis Millingen (Familiekoor) met vormelingen. 25e zondag door het jaar:
(zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Gerard
Heijmink.
Dinsdag 22 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth; aansluitend
koffie:
Spr.21,1-6.
10-13.
Ps.119,1.27.30.34.44. Lc.8,19-21.
Woensdag 23 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie:
Spr. 30,5-9. Ps.119.29.72.89.01.04.
163. Lc.9, 1-6.
Donderdag 24 september 09.00 uur
H. Mis Millingen; aansluitend aanbidding tot 18.00 uur: Pred.1, 2-11. Ps.90,
3-6.12-14.17. Lc.9, 7-9.
Vrijdag 25 september 09.00 uur H.
Mis Millingen: Pred.3,1-11. Ps.144,14. Lc.9, 18-22.
Zaterdag 26 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Prediker,11,9–12,8.
Ps.90,3-6.1214.17. Lc. 9,43b-45.
Thé en Mies Hendriks-van Megen.
Zaterdag 26 september 19.00 uur H.
Mis Ooij (samenzang met orgel) met
vormelingen – 26e zondag door het
jaar: Ez.18, 25-28. Ps.25,4-9. Fil. 2,111. Mt.21,28-32.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Toos
Saris-Toonen, jaargetijde, Bernt en
Grada Arens-van den Brink, Anja en
Ben, Overleden familie AaldersHoltslag.
Zondag 27 september 10.30 uur H.
Mis Millingen (Dameskoor) (zie
boven)
Jo en Maria Lamers-Awater.
Dinsdag 29 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth, aansluitend
koffie. Feest H. Aartsengelen Michaël,
Gabriël en Rafaël: Dan.7,9-10.13-14.
Ps.138,1-5. Joh.1,47-51.
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
u ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/. Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en
u tevens voorbereiden op de viering.

Bingo Ons Genoegen in OEV gebouw
MILLINGEN- St. Werkcomite Ons Genoegen orginiseert weer zijn maandelijkse bingo op zondag 20 september
aanvang 20:00 uur.
Omdat wij in ons eigen verenigingsgebouw niet kunnen voldoen aan de
RIVM Covid-19 maatregelen organiseren wij deze in het schuttersgebouw
OEV, Heerbaan 190 in Millingen aan
de Rijn.

Daar volgen wij het door OEV opgestelde Covid-19 protocol, verder blijft
het een Ons Genoegen bingo zoals u
gewend bent met een prijzenpakket van
1166 euro met daarin de bonusronde
met een 1e prijs van 125 euro en een
hoofdprijs van 250 euro en spelen wij
het kienspel.
Wij van Ons Genoegen zien u dan
graag in de dröge tent.

Na maandenlange rust komt het
Lindsen-orgel weer tot leven!
Zondagmiddag 20 september laat
organist Cor van Wageningen zijn
vaardige vingers dansen over de
toetsen van het Lindsen-orgel, het
kroonjuweel
van
de
SintBartholomaeuskerk in Beek. Dit
prachtige instrument zal na een
lange periode van gedwongen rust
weer in al zijn glorie te horen zijn.
Daarnaast zal tijdens de orgelbespeling doorlopend een film worden
vertoond die de historie van de SintBartholomaeuskerk tot onderwerp
heeft.
De kerk is geopend van 14:00 tot 16:00

Ins piratieplek

uur, entree is gratis. Uiteraard zullen de
gebruikelijke Covid-19 maatregelen
van kracht zijn.

EigenAardig

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

telefoon 06 17009796

Busreis
gebedsdag
De jaarlijkse gebedsdag in Den Haag
met Mgr. dr E. de Jong a.s dinsdag 22
september gaat als volgt:
Arnhem vertrek 7.30 uur opstapplaats
Achter het Station.
Nijmegen vertrek 8.00 uur opstapplaats
Keizer Karelplein bushalte bij ABNA
bank.
Het programma op dinsdag 22 september voor de bescherming van het ongeboren kind:
Om 11.00 uur is opening met gebed op
de Hofplaats in Den Haag.
Om 13,00 uur is er een petitieaanbieding aan alle tweedekamerleden door
Mgr. de Jong.
Om 14.15 uur gaan we biddend naar de
St. Jacobuskerk in de parkstraat.
Om 14.30 uur is dan de eucharistieviering ter afsluiting.
U kunt zich opgeven via inlichtingen:
Dhr. Frans van Winden, 024-3221425 /
06-40474733.
Per trein is het tot centraal station Den
Haag, 6 personenkaart is 40% korting.
Het is een genadevolle dag en een snipperdag waard.

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 20 september
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is dhr. P. Simons
uit Kleve
De collecte tijdens deze
dienst is voor Stichting
GAST in Nijmegen, die hulp
verleent aan asielzoekers die
onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen
en omgeving.
Zondag 27 september
Aanvang 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke
Ruijs.
De collecte tijdens de dienst is in deze Vredesweek voor Het

Werelddiaconaat, voor Nigeriaanse
kerken die slachtoffers van geweld
in eigen land ondersteuenen.
U kunt ook digitaal doneren via:
NL 08 INGB 0000961922 tnvn.
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek.
O.v.v. GAST / Vredesweek
Elke zondag is vanaf 9.45 uur de
deur open en iedereen van harte
welkom.
Vanwege het coronavirus gelden
tijdens de vieringen nog de van
overheidswege opgestelde regels
om besmetting te voorkomen.
Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Spirituele Doe- en ervaarbeurs in Berg en Dal
Op zondag 13 september werd in Berg
en Dal de tweede spirituele Doe- en
ervaarbeurs van dit jaar, georganiseerd
door Zielsgelukkig op het prachtige
buitenterrein, alsmede binnen in het
Fletcherhotel Erica gehouden. Het
bood een gezellig aanblik de talloze
tentjes met standhouders, een roofvogelshow, terras, lezingen, consulten en
alles wat je zou verwachten op een spirituele beurs. Het was prachtig weer en
er kwamen veel bezoekers af op dit
evenement af. Op zondag 13 december
zal er weer een spirituele kerstbeurs bij
hotel Erica worden georganiseerd. De
entree is gratis.
Foto: Henk Baron

Duffelt-dorp Mehr bestaat 1300 jaar
MEHR. Het kleine plaatsje Mehr (gemeente Kranenburg)
viert volgend jaar haar 1300-jarig bestaan. Een groep
enthousiaste inwoners wil dit historische feit feestelijk herdenken en heeft de vereniging “Mehr Miteinander” (Mehr
met elkaar) opgericht. De vereniging telt inmiddels ruim 30
leden en presenteerde onlangs het jubileumprogramma voor
2021.
Verspreid over 2021 zijn er tal van activiteiten waarbij het
verenigingsleven van het 550 inwoners tellende Duffeltdorp
een grote rol speelt. Zo hebben toneelgroep “Bühnenfreunde
Mehr”, muziekgroep “Mehr Musik” en het plaatselijke koor
al een plek op de evenementenkalender gekregen. Het toeval
wil dat de plaatselijke schutterij volgend jaar haar 70-jarig
bestaan viert. Verder is er een website in aanbouw en staat er
een publicatie over de geschiedenis en programma van het
jubileumjaar gepland.
Het herdenkingsjaar 2021 kent, naast allerlei activiteiten,
twee centrale punten. Er komt een jubileumspad, een (permanente) wandelroute door de oude kern van Mehr en er zal
een nieuwe zogenaamde “Bildstock” worden onthuld. Deze
herdenkingsplek zal op zondag 25 april 2021 door bisschop
Felix Genn (Münster) worden ingewijd. Bildstock is lastig te
vertalen, maar denk aan een klein kapelletje op een kruising
van wegen.
In de aanloop naar het feestjaar zal de Rozet over de activiteiten berichten. Wilt u meer weten over het jubileum of het
programma? Neem dan contact op met de heer Friedhelm
Kahm (fkahm@me.com). Suggesties en ideeën zijn van
harte welkom. U hoeft niet per se inwoner van Mehr te zijn.
Een oorkonde uit het jaar 721
In een oorkonde uit het jaar 721 wordt melding gemaakt van
een schenking door ene graaf Ebroin aan Willibrord, destijds
bisschop en abt van de kerk in Rindern (bij Kleef). De schenking betreft landerijen, diensten en een stuk bos in onder

De vereniging “Mehr Miteinander” heeft grote plannen voor
jubileumjaar 2021. Op de foto enkele leden in de voortuin van
Haus Dassendonk in Mehr: Arno Bienen-Scholt, Berta Heins,
Ferdinand van Heukelum, Friedhelm Kahm, Johannes van
Lier, Jane Mannhaupt, Dieter Welling. Foto: Heinz Maahs
meer het plaatsje Mehr. Willibrord was een van de eerste
missionarissen die in 690 vanuit Engeland op het Europese
vasteland werkzaam waren. De huidige St. Willibrordkerk in
Rindern, is waarschijnlijk op Romeinse fundamenten
gebouwd. In de oorkonde wordt Mehr “meri” genoemd. In
de tekst worden ook genoemd de plaatsen Nütterden (nitri),
Donsbrüggen (dangaesbroch), Rindern (Rynhari) en
Millingen (millingi). De oorkonde begint met de aanhef “in
Dei nomine”, in de naam van God.
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Zwischen Rhein & Maahs
Dienstjubiläen bei der
Gemeinde Kranenburg
KRANENBURG. Bürgermeister Günter Steins konnte jetzt gleich 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Kranenburg zu ihrem Dienstjubiläum gratulieren. Birgit Basler,
Alexandra Siebers und Michael de
Greeff konnten auf eine 25jährige
Tätigkeit bei der Gemeinde Kranen-

burg zurückblicken. Elisabeth Jansen
wurde für ihre 40jährige Tätigkeit im
Dienst der Gemeinde Kranenburg
geehrt. Ein nicht alltägliches Jubiläum
konnte Dieter Röskens feiern: Er ist
seit 50 Jahren bei der Gemeinde
beschäftigt und tritt ab 01.09.2020 in
den wohlverdienten Ruhestand ein.

V.l. Michael
de Greeff,
Elisabebeth
Jansen, Ferdi
Böhmer,
Günter
Steins, Dieter
Röskens,
Birgit Basler,
Alexandra
Siebers

Kleve –Ronse –Ameland: „eine
trinationale Partnerschaft“
KLEVE. Über 130 Partnerschaften
bestehen zwischen Städten und
Kommunen in NRW und Benelux.
Zwei davon pflegt alleine die Stadt
Kleve mit ihren Partnerkommunen
Ronse im flandrischen Belgien und der
Insel Ameland im niederländischen
Friesland.
In diesem Zusammenhang konnte die
„Gesellschaft
für
Internationale
Begegnungen e.V. Kleve (GIB)“ im
Haushaltsjahr 2019 Fördermittel im
Rahmen des BeneluxNRW Jahr 2019in
Anspruch nehmen, um die Kontakte zu
den Partnerkommunen in Belgien und
den Niederlanden auf innovative Art
und Weise zu vertiefen, zu beleben und
für neue Zielgruppen zu öffnen.
Dies gelang durch die Entwicklung des
dreinationalen Webportals www.k-ra.eusowie durch die Publikation des
vorliegenden Bildbandes, welcher auf
eindrucksvolle
Weise
markante
Sehenswürdigkeiten und Landmarken
der Städte Kleve und Ronse bzw. der
Gemeinde Ameland präsentiert.
Die Publikation erscheint passend zu
zwei Jubiläen im Jahr 2021:
Die Städtepartnerschaft mit Ronse wird
seit 1971 gepflegt und feiert somit ihr
50-jähriges Jubiläum. Die offizielle
Partnerschaft mit Ameland wurde zwar
erst 2014 unterzeichnet, aber freundschaftliche Beziehungen gibt es sogar
seit 1921 und somit seit 100 Jahren.
Die „Gesellschaft für internationale

I-pads, digitale Tafeln…
Die Grundschulen in
der Gemeinde Kranenburg auf den neuesten
Stand. Das Foto zeigt:
Norbert Jansen, Ferdi
Böhmer, Günter Steins
(Gemeinde
Kranenburg) und Schulleiterin
Anni Clees vor dem
Kunst- und Werkatelier
der
Christophorus
Grundschule
in
Kranenburg.
Foto:
Heinz Maahs

Hauptküsterin in Wyler, unterstützt von Kerstin Jansen und
Andrea Schreuers.

Nach ihrem letzten Gottesdienst am 29. August wartete
draussen vor der Kirche noch eine Überraschung. Alle würdigten Inge van de Ven für ihre 37 Jahre als Küsterin in
Wyler.
Foto: Heinz Maahs

Blumenzwiebeln für das Frühjahr
DONSBRÜGGEN. Vorfreude ist die
schönste Freude: Planen und pflanzen
Sie jetzt Frühling im Garten. Als
Gestaltungsmittel im Frühlingsgarten
sind Tulpen und Narzissen unverzichtbar. Ob in kleinen Grüppchen im
Staudenbeet oder Steingarten gepflanzt, als Farbtupfer in der
Blumenwiese oder als Unterpflanzung
von Sträuchern und Bäumen, ja selbst
im Topf und Balkonkasten sind Tulpen
universell einsetzbar.

Beschaffung
kostengünstiger
Blumenzwiebeln direkt vom Erzeuger
in den Niederlanden aus an, in der
bekannt guten Qualität. Tulpen werden
je nach Grösse ab 0,25 € angeboten,
Narzissen ab 0,30 €, Hyazinthen für
0,45 €; Krokusse 0,18 €. Daneben können auch Amaryllis, Kaiserkronen, und
Allium beschafft werden. Bestellungen
nimmt der Heimat- und Verkehrsverein
unter Tel. 02821-18409 oder per EMail hvv-donsbrueggen@web.de noch
bis zum 30.09.2020 entgegen. Die
Auslieferung der Blumenzwiebeln
erfolgt in der ersten Hälfte des Monats
Oktober.

Kleves älteste
Bürgerin feierte
Geburtstag
KLEVE. Elisabeth Fonk feierte am 31.
August Geburtstag. Mit 107 Jahren ist
sie Kleves älteste Bürgerin. Sie hat zeitlebens in Kleve gewohnt und fühlt sich
als Bewohnerin des Seniorenzentrums
Herz-Jesu-Kloster sehr wohl. Zum
Geburtstag gratulierte Bürgermeisterin
Sonja Northing im Namen der Stadt
Kleve und überreichte ihr neben einem
Blumenstrauß auch eine Flasche
Eierlikör und Bonbons, die zu ihren
Vorlieben gehören.

Landesjugendorchester NRW zu
Gast in Kleve
Fotobuch zum Jubiläumsjahr 2021
Begegnungen e.V. Kleve (GiB)“
unterstützt bereits seit 1976 die internationalen Aktivitäten der Stadt Kleve.
Wir sind dem Land NRW deshalb sehr
dankbar, dass wir durch das KleveRonse-Ameland
Projekt
die
Partnerstädte in den jeweils anderen
Orten präsenter machen und den
gegenseitigen Austausch intensivieren
können.
Die Wasserburg Rindern –Katholisches
Bildungszentrum –hat die Publikation
als Band 29 in ihrer Schriftenreihe
„Edition Wasserburg“ aufgenommen.
Die Schutzgebühr für das Buch beträgt
5,00 €, es kann in der Touristinfo der
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH ab sofort erworben werden.

die Kraniche abzuhängen. Das Risiko
auf mögliche Unfälle ist, auch aus
Versicherungsgründen, zu groß. Der
Initiativkreis “Von Bürgern für Bürger”
bedauert das vorzeitige Ende des
Projektes. Die Kraniche sollten eigentlich bis im Dezember hängen bleiben.

Digitalisierung Grundschulen in
Kranenburg und Nütterden
KRANENBURG. Die Gemeinde Kranenburg möchte den Schulunterricht
auf den neuesten Stand bringen.
Zusammen mit den beiden Grundschulen arbeitet man an ein umfangreiches “Technisch-Pedagogisches Konzept”. Schulleiterin Anni Clees
(Christophorus-Grundschule, Kranen-
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Inge van de Ven war 37 Jahre Küsterin in Wyler
WYLER. Samstag, den 29. August, war der letzte
“Arbeitstag” von Inge van de Ven als Kösterin der Kirche St.
Johannes Baptist in Wyler. Stolze 37 Jahre hat sie dieses Amt
ausgeübt. Eigentlich hatte es schon in 1978 angefangen, als
Inge als Raumpflegerin in der Kirche aktiv war. Fünf Jahre
später, am 1. November 1983 begann dann ihre Zeit als
Küsterin. Bei ihrer letzen Messe am 29. August würdigte
Pastor Scholten Inges Arbeit in den vergangenen vier
Jahrzehnten, wobei sie ja eigentlich zwei kirchen zu betreuen hatte, die Große únd die Kleine. Jeden Tag wurde die Tür
der kleine Kirche geöffnet für diejenigen die eine Kerze
anzünden wollten. Und jeden Tag brante mindestens eine,
meistens mehrere.
Weit brauchte Inge nicht zu gehen. Von ihrem Haus sind es
kaum mehr als hundert Schritte zur Kirche. Wenn mann die
alle mal aufzählen wurde…. Pastor Scholten hatte noch in
den Kirchenbücher nachgesehen und nannte folgende
Zahlen. In ihrer Zeit als Küsterin fanden statt: 29
Eheschliessungen, 81 Taufen und 147 Beërdigungen. Die
Zahlen erzählen ihre eigene Geschichte. Auch Johannes
Hagemann, einer der Aktivkräften im Wyler Dorfgeschehen
und Vorsitzender des Schützenvereins, bedankte sich im
Nahmen von allen Wyleraner. Ab jetzt ist Irmgard Hagemann

Der Heimat- und Verkehrsvereins
Donsbrüggen bietet deshalb auch in
diesem Jahr Interessierten die

Projekt “Kraniche” vorzeitig beendet
KRANENBURG. Bei dem heftigen
Sturm am 26. August sind leider drei
Kraniche auf die Große Straße gefallen. Zum Glück ist nichts schlimmes
passiert. Zwei der drei Kraniche sind
verschwunden. Eine erste Analyse hat
ergeben das einige Drähte durchgescheuert waren. Beschlossen wurde um
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burg) freut sich über die kommenden
Verbesserungen, die nötig und zeitgemäß sind. Bei einem kurzen Rundgang
durch die Schule zeigte sie zudem den
Fortschritt bei den Umbauarbeiten. In
Kranenburg und Nütterden (St. GeorgSchule) gehen täglich jeweils etwa 200
Kinder zur Schule.

KLEVE. In der Stadthalle Kleve ist
wieder wunderbare Musik zu horen.
Junge, noch wenig bekannte Künstler
und erfahrene Meister ihres Fachs stellen ihr musikalisches Talent unter
Beweis.
• 24. September 2020, 19.00 Uhr
Stadthalle: Liberté. Konzert (nicht nur)
für junge Leute; Strauss, Beethoven &
Fazil Say. das Landesjugendorchester
NRW, unter Leitung von Sebastian
Tewinkel. Das Konzert dauert ca. 60
Minuten ohne Pause.
Konzertkarten (12€/Schüler, Studenten

6 €, Familienkarte 30 €) unter
www.kleve.reservix.de, an allen
Reservix-VVK-Stellen,
an
der
Rathaus-Info der Stadt Kleve und im
Fachbereich Kultur der Stadt Kleve,
02821-84254. Einlass: 19 Uhr. Beim
Kartenkauf müssen Konzertbesucher
sich verpflichtend für eine vollständige
Rückverfolgung mit ihrem Sitzplatz
registrieren. Um Einhaltung der
Abstands- und Hygiene-Regeln wird
gebeten. Das Tragen eines MundNasen-Schutzes, der am Platz abgenommen werden kann, ist verpflichtend.

Bürgermeisterin Northing gratuliert
das Geburtstagskind

Historikerin hat die Zeit des Nationalsozialismus
in Kranenburg erforscht
KRANENBURG. Die Klever Historikerin Helga Ullrich-Scheyda hat im
Auftrag der Gemeinde Kranenburg die
Zeit des Nationalsozialismus in Kranenburg erforscht. Das Untersuchungsgebiet umfasst die heutige Gemeinde
Kranenburg, die aus dem früheren Amt
Kranenburg (Kranenburg, Scheffentum, Frasselt, Schottheide, Nütterden,
Grafwegen) sowie Teilen des früheren
Amtes Keeken-Niel (Niel, Mehr,
Zyfflich, Wyler) besteht.
Ausgangspunkt sind die letzten Jahre
der „Weimarer Republik“. Nach der
Machtübernahme 1933 setzten die
Nationalsozialisten ihre politischen
Ziele rücksichtslos durch. Die Diktatur
drang in alle Lebensbereiche ein. Aber
nicht nur Gewalt und Verfolgung bestimmten die „neue Zeit“, sondern auch
eine durch massive Propaganda angeheizte Zustimmung der Bevölkerung,
die ihre Hoffnungen besonders auf den
„Führer“ Adolf Hitler und seine
Verheißungen auf ein wiedererstarktes
Deutschland setzte.
Doch welche Auswirkungen hatte die
NS-Herrschaft auf eine kleine katholisch geprägte Gemeinde unmittelbar
an der Grenze zu den Niederlanden?
Wie veränderte sich das Zusammenleben der Menschen in Kranenburg und
inwieweit konnte nationalsozialistisches Denken hier Fuß fassen? Gab es
resistentes Verhalten und was geschah
mit den Menschen, die außerhalb der
propagierten Volksgemeinschaft standen? Welchen Einfluss hatte die neue
Politik auf die Grenze und die traditionell engen und vielfältigen grenzüberschreitenden Beziehungen? Wie veränderte sich das Leben der Menschen
nach Beginn des Zweiten Weltkrieges

(Postagentur), Große Straße 9,
Kranenburg
• Buchhandlung Hintzen, Hagsche
Straße 46–48, Kleve
Helga
Ullrich-Scheyda:
Alte
Grenzfeste im neuen Deutschland?
Kranenburg in der Zeit des
Nationalsozialismus.
Kranenburg
2020. 288 Seiten, 250 Abbildungen;
ISBN 978-3-00-065391-9

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigen Kleve + Umgebung:
und nach der Besetzung der
Niederlande durch die Deutschen im
Mai 1940?
Das vorliegende Buch will als lokale
Studie Antworten auf diese und andere
Fragen
geben.
Reichhaltiges
Quellenmaterial aus staatlichen und
kommunalen Archiven wurde erstmals
wissenschaftlich ausgewertet. Die auf
dieser Grundlage entstandene umfassende und facettenreiche Darstellung
der Zeit des Nationalsozialismus im
Gebiet der heutigen Gemeinde
Kranenburg liegt nun vor. Das reich
illustrierte Buch ist ab sofort zum Preis
von 18,– Euro an folgenden
Verkaufsstellen erhältlich:
• Tourist Info Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg
•
Buchhandlung
Breuckmann

Norbert Leenders
Kapellenstraße 15, 47533 Kleve
Tel.: 02821-23686 / Tel.: 0173 243 4680
email: ottlee@gmx.de

Anzeigen Kranenburg
Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Trödelparadies
RINDERN: BotanGrill, Backer Karl
KLEVE: Dursty, Huissenerstraße 3,
Lotto-Toto-Bahnhof, Otten & Leenders,
Kapellenstraße 15, Kauﬂand Flutstraße

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 29. September
Redaktionsschluß: Freitag 25 September
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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SPORT
Switch ‘87 nieuws
Open volleybaltraining jeugd
Op zaterdag 19 september 2020 organiseert sportvereniging Switch ’87 een
open volleybaltraining voor alle kinderen tot 12 jaar uit Millingen,
Kekerdom, Leuth en omgeving. Als je
eens wilt uitproberen of volleybal iets
voor jou is, maar ook als je al lid bent
van Switch, ben je van harte welkom.
Plaats: Sporthal De Duffelt Millingen
aan de Rijn
Tijd: 9.30 – 10.30 uur
Wie: iedereen tussen de 5 en 12 jaar
Training
Onze trainers zullen, samen met een

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

Nederlandse beachvolleybaltop geeft jeugdclinic bij
Switch ’87
Maandagavond 24 augustus kwamen
de kersverse NK kampioen beachvolleybal Jasper Bouter en de als 2e geëindigde Yorick de Groot naar sportpark
“De Hove” om onze aspiranten een
lesje beachvolleybal te geven. Het was
prachtig beachweer en alle 44 aspiranten waren aanwezig. Voorzitter Ton van
der Knijff heette beide spelers welkom
en feliciteerde namens Switch Jasper
met het behaalde kampioenschap.
Speciaal voor kampioen Jasper had
onze speler Milan (JB1) een spandoek
gemaakt. Dit vond Jasper zo leuk dat
hij na afloop liet weten dat Milan een
gedragen wedstrijdshirt krijgt toegestuurd.

Na een leuke warming up waarbij de
spelers en speelsteres letterlijk in het
zand moesten bijten, volgden er verschillende leuke oefeningen. Onze
aspiranten genoten zichtbaar van de clinic, er werd veel gelachen maar de
oefeningen werden serieus uitgevoerd.
Jasper en Yorick liepen rond om daar
waar nodig onze jeugd extra uit te
dagen of de oefening nog eens voor te
doen. Leuk om te zien dat onze jeugd
zo enthousiast mee heeft gedaan. Rond
20.00 uur was de clinic afgelopen en
konden wij terug kijken op een
geslaagd evenement. De aspiranten
kregen na afloop nog allemaal een ijsje.

Jeu de Boule-toernooi 2020 P.V.Leuth
LEUTH. Op 5 september werd er voor het eerst dit jaar een
toernooi gespeeld. Wel coronaproef natuurlijk! Het was een
leuke bezetting in deze moeilijke corona tijd. Het weer was
ons ook redelijk gezind al was dat in het begin nog even
afwachten. E werden 3 voor gelote wedstrijden gespeeld met
tussen door weer de heerlijke hapjes die Trees had klaar
gemaakt . Na de 3 partijen gespeeld te hebben was Stella van
Eldijk duidelijk de winnaar met 3 gewonnen partijen en 15
pluspunten. Als 2e eindigde Henk Gunsing met 3 gewonnen
maar met 11 pluspunten. De 3e plaats was voor Bert van
Swelm met 2 gewonnen en 18 pluspunten. De poedelprijs
was voor Jeanne van Swelm.
We hopen dat we voor het volgende seizoen iets meer te melden hebben.
Het bestuur P.V.Leuth

Bezuinigingen Sportstimulering Berg en Dal
De Gemeente Berg en Dal is helaas
genoodzaakt om bezuinigingen door te
gaan voeren. Sportstimulering is een
van de onderdelen waar eventueel op
bezuinigd gaat worden. Vanuit
Sportstimulering Berg en Dal hebben
wij het dringende advies uitgebracht
aan de gemeenteraad om niet te bezuinigen op Sportstimulering.
Op 8 september hebben wij een brief
gestuurd aan de gemeenteraadsleden
van Berg en Dal. Op diezelfde dag hebben wij de brief onder de aandacht
gebracht bij het college van burgemeester en wethouders.
Daarnaast hebben we een korte film
opgenomen over Sportstimulering Berg
en Dal. Ook deze hebben we onder de
aandacht gebracht bij de bovenstaande
partijen. De film is te bekijken op onze
website www.sportstimuleringbergendal.nl of via YouTube (zoek op

"Sportstimulering Berg en Dal", directe
link:
https://youtu.be/D8WzFPx6xD0)
Enkele passages uit de brief:
“Graag willen wij u laten weten dat
bezuinigen op Sportstimulering, met de
huidige ontwikkelingen, zeer onverstandig is. Onder andere het
Coronavirus (minder bewegen, eenzaamheid/ isolement), stijgende overgewicht cijfers en de slechtere motoriek
bij kinderen, jongeren en senioren,
tonen de negatieve gevolgen daarvan
aan. Het behouden van de sport- en
beweegmogelijkheden en het sterke netwerk daarvoor zijn daarom van cruciaal belang. Wij adviseren u dan ook
dringend om niet te bezuinigen op
Sportstimulering.
[...]

Judovereniging Groesbeek doet
mee met Grote Clubactie!
Op zaterdag 19 september start de
landelijke lotenverkoop van de Grote
Clubactie. Ook Judovereniging
Groesbeek doet mee! De jeugdleden
trekken dan erop uit om zoveel
mogelijk loten te verkopen aan familie, vrienden, buren, enzovoorts. Het
doel is natuurlijk om zoveel mogelijk
loten te verkopen. De opbrengst
wordt besteed aan een leuke dag
voor de jeugdleden!

Inlooptraining mini’s
Ook onze mini’s begonnen het nieuwe
seizoen op de beachvelden. De jeugdcommissie had een open beachvolleybaltraining georganiseerd waaraan
onze mini’s maar ook alle basisschoolkinderen van Millingen, Kekerdom en
Leuth aan mee konden doen. Trainer

Niek begon met een leuke warming-up
voor de kids. Daarna diverse oefeningen waarbij getoetst (onderhands spelen) moest worden. Zo moesten de kinderen de bal halverwege het veld gooien, deze onderhands spelend naar het
net, over het net spelen en dan de bal
vangen. Het was
weer even wennen
voor de jeugd en
volleyballen in het
zand is ook best
lastig, maar wel
leuk. Na afloop
kreeg
iedereen
een snoepzakje
mee, deze hadden
ze wel verdiend.
Lijkt volleyballen
jou ook wel iets,
kom dan op zaterdagochtend om
9.30 naar de
sporthal
in
Millingen en doe
mee.

Wedstrijdprogramma
Donderdag 17 september
19:30 Pegasus DS11 - Switch'87 DS3
19:30 Switch'87 HS3 - Trivos HS5
20:00 Switch'87 HS2 - Heyendaal HS5
Zaterdag 19 september
11:00 Switch'87 MA1 - SIOK MA1
11:00 Switch'87 MB1 - Ikaros MB1
13:30 Switch'87 MC1 - Trivos MC1
13:30 Switch'87 MC2 - Kidang MC1
16:30 Swikaros DS1 - Heyendaal DS5
16:30 Switch'87 DS3 - Xanthos DS2
16:30 Switch'87 JB1 - Tweestroom JB1
Zondag 20 september
Bemmel, Sporthal De Bongerd

Mini’s niveau 4 t/m 6
Donderdag 24 september
19:45 Isala '77 DS1 - Switch'87 DS2
20:00 Switch'87 HS2 - Switch'87 HS3
21:30 Heyendaal DS5 - Swikaros DS1
Zaterdag 26 september
10:00 Tweestroom JB2 - Switch'87 JB1
12:15 Pegasus MA2 - Switch'87 MA1
13:45 Ikaros MB1 - Switch'87 MB1
15:00 SIOK MC1 - Switch'87 MC2
Zondag 27 september
Dreumel, Trumele sporthal
Mini’s niveau 1 t/m 3

Vanaf zaterdag 19 september gaan de
jeugdleden
van
Judovereniging
Groesbeek op pad met hun lotenboekjes. Het doel is om zoveel mogelijk
loten te verkopen. Een lot kost €3,-,
waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct
naar de clubkas gaat. De jeugdleden die
loten verkopen, delen ook mee in de
opbrengst en maken tegelijk kans om
winnaar te worden van de verkoopwedstrijd. Degene die de meeste loten verkoopt, ontvangt na afloop van de actie

een eervolle vermelding in de media en
een leuke attentie uit handen van de
voorzitter
van
Judovereniging
Groesbeek.
De inzet van de judoka’s is goud
waard!
De jeugdleden zullen via het vernieuwde verkoopboekje op een verantwoorde
manier loten gaan verkopen, die veilig
is voor zowel de verkopers als de
kopers. Lotenkopers kunnen kiezen of
ze een eenmalige machtiging met hun
pen of met hun telefoon invullen door
de QR-code te scannen of de verkooplink te gebruiken. De lotenkopers dienen wel 18 jaar of ouder te zijn. De
opbrengst wordt besteed aan een leuke
dag voor de jeugdleden! Op 20 november sluit Judovereniging Groesbeek de
lotenverkoop.
Meer informatie:
beek.nl

Jong en oud: altijd
gratis twee proeflessen!
Op vrijdagmiddag
trainen de jeugdleden vanaf 15.30 uur in drie groepen,
afhankelijk van hun leeftijd. Iedere trai-

Het Sportteam van Sportstimulering
Berg en Dal

Programma
Klimop
Woensdag 9 september
• Klimop Midweek - Diosa, 20.30 uur,
Op de Klomp, Kekerdom
• ONA - Klimop recreanten, De
Passelegt, Overasselt
Zaterdag 12 september
• Klimop/SVO - C1 ODIO C2, 10.00
uur, Op de Klomp, Kekerdom
• Klimop/SVO A2 - JES A1, 12.00 uur,
Op de Klomp, Kekerdom
Woensdag 16 september
• Quick UP - Klimop midweek, 20.00
uur, St. Agatha
Zaterdag 19 september
• Klimop recreanten - NAS, 20.00 uur,
Op de Klomp, Kekerdom
• Klick’15 A1 - Klimop/SVO A2, 11.00
uur, De Binding, Wilbertoord
Woensdag 23 september
• Klimop Midweek - Fortuna, 20.30
uur, Op de Klomp, Kekerdom
• SDDL - Klimop recreanten, 20.00
uur, Demen

www.judogroes-

Gratis proeflessen judo!
GROESBEEK. Nu de scholen weer
zijn begonnen, is ook het sportseizoen bij Judovereniging Groesbeek
gestart. De judoka’s, zowel de jeugdleden als de volwassen leden, hebben
intussen al op de mat gestaan tijdens
hun trainingen. Die vinden plaats op
vrijdagmiddag (kinderen) en donderdagavond (volwassenen). Heb je
interesse in judo, dan kun je altijd
gratis twee proeflessen volgen!
Bij Judovereniging Groesbeek kan jong
en oud terecht! Met de van origine
Japanse technieken train je bij judo
meer dan lichaam en geest. In judo
staan sportiviteit en respect centraal en
de sport is goed voor je zelfvertrouwen.
Bij judo gebruik je alle spieren en
word je lenig en sterk. Judo
geeft je plezier en je kunt
al je energie erin kwijt!

Naast het beweegaspect willen wij als
buurstsportcoach het sociale voordeel
van bewegen/sport benadrukken. Het
praatje tijdens de wandeling of in de
kleedkamer, het kopje koffie achteraf,
ergens bij horen of deel uitmaken van
iets, heeft een positieve werking op ons
brein en gezondheid. De term buurtsportcoach is daarom misschien misleidend, omdat onze focus breder is dan
bewegen/sport. Wij zijn, net als alle
sociaal werkers, de onmisbare verbinder in het sociaal domein in de buurt of
wijk.” [...]

ning duurt een uur. De volwassenen
(vanaf 16 jaar) trainen op donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur. Bij
Judovereniging Groesbeek zijn altijd
gratis twee proeflessen mogelijk! De
trainingen vinden plaats in de sportzaal
op sportpark Zuid, Nijerf 1 in
Groesbeek. Informatie en aanmelden
via secretariaat@judogroesbeek.nl.
Meer informatie is ook te vinden op
www.judogroesbeek.nl.
Foto: Henny Brinkhof van
Judovereniging Groesbeek

Sponsoractiviteit
Achilles’29
Aan de prachtige dijk tussen Ooij en
Erlecom staat Vakantiehuis Nijmegen.
Op donderdag 27 augustus jl. werden
onze sponsoren, vrienden en mensen
van de sponsorcommissie er zeer gastvrij ontvangen.
Op uitnodiging van René en Matje trapten we er af voor het nieuwe seizoen.
De bezichtiging van de prachtige
gerenoveerde boerderij was alleszins de
moeite waard en verder konden we ook
genieten van prachtige old timers.
Tussendoor kwam ook de inwendige
mens niets te kort want drankjes en een
BBQ maakten het helemaal compleet.
Een zeer gezellige avond met sponsoren en vrienden van Achilles’29. Dat
we daarbij ook onze nieuwe rugsponsor
“van Duinen Reclame” bekend mochten maken, was uiteraard een hoogtepunt. Enkele spelers lieten zich in ons
thuis- en uitshirt fotograferen. Ook
werd de selectie gepresenteerd en de
nieuwe trainer en zijn staf.
Dat er over en weer nog wat contacten
konden woorden uitgewisseld zorgde
ervoor dat de Corona zorgen even naar
de achtergrond verdwenen.
Sponsorcommissie Achilles’29
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Verbindingstocht met aandacht voor
energiestofwisselingsziekten in Ooij
De MITO Estafette is een tocht door
Nederland om mensen te verbinden die
te maken hebben met een energiestofwisselingsziekte (ook mitochondriële
ziekte of mito genoemd). Vooral kinderen worden hard getroffen door deze
ziekte. De estafette is van 5 tot en met
19 september en wordt georganiseerd
door Stichting Energy4All, een stichting die het medicijnonderzoek in
Nijmegen ondersteunt. Dit onderzoek
is al vergevorderd en dat geeft hoop.
Vorige week maandagmiddag kwam de
estafette aan in Ooij. Casper de Gans

(16) bracht het stokje zelf naar zijn lotgenootje Milan Arens (9) in Ooij. Hij
deed dit op zijn e-bike en hij werd vergezeld door zijn vader Erik de Gans en
Energy4All ambassadeur Jochem van
Gelder, beiden ook op de fiets. Na een
korte pauze in Ooij ging de estafette
door naar Silvolde. Milan ging zelf niet
mee (hij gaf wel het startsein), maar
zijn ouders Femke en Jeroen, zijn tante
Ans en oom Tom, alsmede de Ooijse
Fysiotherapeut Jurgen Emsbroek gingen op de fiets naar Silvolde om daar
het stokje over te dragen.

Een derde plaats voor Jeroen van
Eck bij het NK Streetrace
Zaterdag 5 september vloog Jeroen van
Eck met 50 man over een klein stratenparkoers in Oldebroek. Hier streden de
mountainbikers over een tijdsbestek
van 60 minuten om de Nederlandse
titel 'Streetrace'.
Vanaf de start reed Van Eck, samen met
tweevoudig Nederlands kampioen
streetrace Erik Groen, weg van de rest.
Later werden ze teruggehaald door de
achtervolgers. Een grote kopgroep van
vijf renners ontstond waaruit zo af en
toe een aanval werd geplaatst. Niemand
kwam weg, dus het zou wel eens een
sprint kunnen gaan worden.

Van Eck koos er voor om de concurrentie te verrassen door met de ingang
van de laatste ronde weg te srpinten.
Vanaf dat moment was het iedere bocht
vol aanzetten en proberen een klein
gaatje te creëren. Helaas ontstond dat
gaatje niet en hij kwam daardoor in de
sprint te kort. Van Eck finishte als
derde.
Hij vind het heel jammer dat zijn tactiek niet goed uitpakte. Wel is hij
blij dat hij besluitvaardig vol overgave
zijn tactiek doorvoerde. Helaas voor
hem was dat niet genoeg. Maar ook van
die inzichten leer je.

Wandel2Daagse Berg en Dal
De op 10 en 11 september door Berg en
Dals
Bloei
georganiseerde
Wandel2Daagse was op de eerste dag
gelijk een succes. Ongeveer 100 deelnemers konden genieten van een prachtige tocht door de bossen van Beek en
Berg en Dal. De 5 kilometer lopers bleven daar in de bossen en de 10 kilometerlopers gingen door richting ’t
Meertje, waar ze met het pontje in de

Milan geeft het startsein terwijl Jochem van Gelder aftelt

Ooijpolder terecht kwamen om zo via
Persingen weer terug naar de heuvelrug
te lopen waar ze de N70 route konden
lopen. Er waren twee rustplekken, waar
de deelnemers voorzien werden van
drankjes, fruit en chips. De eerste was
in Beek en de tweede bij het Kerkje van
Persingen. De route op de tweede dag
ging voornamelijk door de bossen van
Berg en Dal.
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

Nieuw kaartseizoen in Ooij
OOIJ. Binnenkort gaat het rikken en
jokeren in dorpshuis de sprong in Ooij
weer van start. De kaartavonden in de
Sprong beginnen op zaterdagavond om
20.15 uur.
De kaartmiddagen bij SVO gaan in het
nieuwe jaar van start
De data van de kaartavonden in de
Sprong zijn: 19 september, 10 oktober ,
31 oktober, 21 november, 12 december, 9 januari, 30 januari, 20 februari,
13 maart, 3 april en 24 april
De data van de kaartmiddagen van
SVO zijn: 31 januari en 28 februari. Op
21 maart is dagkaarten bij SVO
Het inleg geld is bij beiden € 2,50 . Er
zijn 3 kaartrondes en voor elke kaartronde bepaalt het lot wie met wie gaat
kaarten. Er zijn leuke prijzen te winnen
voor de 3 beste rikkers en de 3 beste
jokeraars. In de Sprong worden de
prijswinnaars de volgende kaartavond

beken gemaakt, behalve op 24 april,
dan op het einde van de avond. Bij
SVO worden altijd na het kaarten de
prijswinnaars bekend gemaakt. De
kaartavonden en -middagen zijn voor
iedereen toegankelijk en altijd heel
gezellig. U bent van harte uitgenodigd
mee te kaarten.
Vanwege de corona- pandemie gelden
de volgende regels: Als u of een van uw
huisgenoten last heeft van verkoudheidsklachten of koorts mag u helaas
niet meedoen. Bij binnenkomst moet u
uw handen desinfecteren. Tijdens het
kaarten moet u uw handen opnieuw
desinfecteren als uw handen in aanraking zijn geweest met uw neus of
mond. Verder moet u 1,5 meter afstand
bewaren tot uw mede- kaarters.
Team SVO
Team Ooijse Toekomst

Bc Groesbeek is op zoek naar
nieuwe leden
Badmintonseizoen is weer begonnen
GROESBEEK. Na enkele maanden stil
te hebben gelegen vanwege alle coronaperikelen, is ook Badmintonclub
Groesbeek weer gestart met het nieuwe
seizoen 2020/2021.
Wel uiteraard onder bepaalde voorwaarden die de gemeente Berg en Dal
heeft gesteld om weer in sporthal
Heuvelland te kunnen en mogen spelen.
Zoals bij iedereen bekend zal zijn hebben de sportverenigingen het allemaal
moeilijk en lopen de ledenbestanden
helaas terug, ook bij ons, daarom zullen

wij de komende tijd proberen om meer
aandacht voor onze vereniging te krijgen.
Wij kunnen nog nieuwe leden plaatsen
bij zowel jeugd als senioren. Wij nodigen iedereen van harte uit om 3 avonden, kosteloos, te komen kijken en te
spelen.
Rackets en shuttles zijn aanwezig, je
moet wel sportschoenen aan in de hal;
als je mee wilt spelen, moet je daar
uiteraard rekening mee houden.
Er zullen trainers en begeleiders aanwezig zijn die voor de eerste opvang en
begeleiding zorgen.
Familie, vrienden, buren, maar zeker
ook oud-leden en jeugdleden, die om
wat voor een reden ook zijn weggegaan, zijn van harte welkom om eens
langs te komen en mogelijk gaat het
dan (weer) prikkelen en tevens (weer)
lid te worden van de badmintonclub.
Onze vereniging speelt in Heuvelland
op iedere woensdagavond van 18.30 tot
19.30 uur voor de jeugd en de senioren/recreanten spelen van 19:30 tot
21.30 uur.
Kijk ook eens op onze site voor meer
informatie: www.bcgroesbeek.nl of
heb je vragen, mail naar info@bcgroesbeek.nl.
Hopelijk ontmoeten we jullie snel in
Heuvelland.

De Rozet
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Voetbalteam Old Stars Groesbeek
op zoek naar nieuw talent!
GROESBEEK. Voetbal hoeft niet snel
te gaan om mooi te zijn. Ook op leeftijd
is een potje ballen hartstikke leuk! Dat
bewijst deze voetbalvorm; walking
football is een manier van voetballen
speciaal gericht om je leven lang van
het spelletje te blijven genieten. Zo
wordt er niet gerend en mogen er geen
slidings worden gemaakt. Op deze
manier blijft voetbal leuk en haalbaar,
ook op hogere leeftijd. Dus heeft u zin
om vaker het huis uit te gaan en in contact te komen met leeftijdsgenoten?
Kom dan lekker voetballen met de Old
Stars van Groesbeek, iedere dinsdag
om 11:30 uur in sporthal Heuvelland.
Bij interesse kunt u bellen naar 0620385149, mailen naar tibbebennik
@gmail.com of gerust een kijkje

nemen.
Wij, Tibbe en Susanne (twee sportkunde studenten aan de HAN), staan als
Rinus Michels en Sarina Wiegman
voor u klaar!
Dus neem contact op, teken dat droomcontract en laat zien dat die ouwe
Cruijff nog diep van binnen wakker is!

Marathon in de Ooijpolder
Zaterdag 5 september liepen Ruben van de Wal, zoon van Martien van de Wal uit
Leuth, en zijn collega Bart een alternatieve marathon in de Ooijpolder. Zij werken
allebei bij Defensie en zijn al 20 weken aan het trainen. Ze startten was in
Groesbeek en de finishlijn was in Leuth. Ze hadden de marathon van Berlijn willen lopen maar deze werd helaas afgelast. Daarom kozen ze voor dit alternatief. En dat is gelukt. Ze deden er 3 uur,
28 minuten en 26 seconden over. Van
harte gefeliciteerd. Foto: Henk Baron

Programma
P.V. Beek
Jeu de Boule
26 september
P V Beek 3 - Le Chateau 5
Aanvang: 12.00 uur
3 oktober
Boules de Boef 3 - P.V.Beek 2
Cloeck en moedigh 2 - P.VBeek 3
10 oktober
P.V.Beek 2 - De Valkatties1
Aanvang: 10.00 uur
17 oktober
P.V.Beek 1 - Le Chateau 1
Aanvang: 12.00 uur

Ik had nog geen idee waar ik het
deze keer over wilde hebben, totdat
ik prinses Rita aan de telefoon
kreeg. Dat kwam doordat een
belangrijke Deurzakkersfolder deze
week in de bus viel. Deze vlugschrift
werd weliswaar in diepe rouwkleuren uitgebracht, maar in niet misverstane bewoordingen werden daarin
de bollen van prinses Rita in de verkoop gegooid. Je moet iets doen om
met maat L43 aan centjes te komen.
Toch kwam ik daardoor niet op de
oliebollenactie van de carnavalsclub,
maar ging mijn gedachte naar een
andere vereniging, die op magistrale
wijze de ivoren bollen bespeelt.
Deze nog jonge vereniging wordt
ook wel eens gekscherend de K-3
Sociëteit genoemd. K-3 staat in dit
geval voor het “Krasse Knarren
Kluppie”. Elke dinsdagavond zie je
de grijze eminenties vanuit alle richtingen naar het S.V.O.se Walhalla
schuifelen. Gezien hun leeftijd komt
de een op twee wielen, de ander op
vier wielen. Een enkeling waagt zich
te voet richting het groene S.V.O.laken. Opvallend is, dat bij de
“gewielde” leden er (nog) niemand
een mobiliteitsvehicle heeft van het
thuiszorgmerk rollator. Bijna alle biljart-geregistreerde hebben vroeger
op het strakke groene tapijt van het
oude Kempkescomplex geschitterd.
De paar die dat, om wat voor een
talentloze sportieve reden dan ook,
niet gedaan hebben, behoren al
jarenlang tot hun vaste fanclub.
Door de inspanningen van toentertijd Piet Jeuken voelden zij zich al
vroeg in hun jonge jaren aangetrokken tot het strakke kort gemaaide
voetballaken van de Ooijse trots.
Met hun subtiele voetbewegingen
legden zij menig tegenstander danig
in de luren. Ondanks dat zij op de
strakke goed gelijnde grasmat speelden, voelden zij zich toen al volkomen libre. De spelpatronen die zij op
de mat legden, hadden toen al veel
weg van de ingewikkelde ankerkaders 47-2 of 71-2. Het had heel iets
artistieks, zeker als de matadors de
ballen bandeloos naar elkaar toespeelden. De aanvoerder droeg in
die tijd echter niet één band, maar
heel demonstratief “driebanden”.
Het is alweer wat langer geleden,
maar ik herinner mij nog wel, dat
toen de Ooijse Toekomst nog bij festiviteiten er lopend te voet op uittrok. De voetballerstijden zijn veranderd, het is dan ook niet vreemd, dat
zij nu iedere dinsdagavond, niet op
het kort gemaaide, maar op het glad
gestofzuigde groene laken excelleren. Zij hebben er door het
Coronatijdperk een paar maanden
uit gelegen, waardoor zij hun keu
nog even moesten afstoffen.
Gelukkig waren hun biljartstokken
in die tussentijd door het vocht nog
niet kromgetrokken. Het had dan
wel een voordeel gehad, omdat je
dan “um die Ecke” zou kunnen stoten. Dat kunnen sommigen van hen
toch wel, maar dat noemen ze dan
in hun vakjargon “keujes”. Je ziet ze
vaak doordenkend aan de rand van
de speeltafel staan. Hoe moet ik nu
zo’n bal spelen, terwijl ze zenuwachtig met het krijtje over de pomerans wrijven. Het is een mooi blauw
krijtje, wat misschien suggereert, dat
wil ik aan het eind van de avond wel
evenaren. Overigens er zijn maar
weinig sporten, waar met blauw
krijt gewerkt wordt. Het enige wat
mij op dit moment te binnen schiet
is, dat het ook gebruikt wordt bij de
“schapensport”. Met de lengte van
hun “queues” (150cm) kunnen zij
op professionele wijze coronaproef
stoten. Het gaat er meestal gezellig
aan toe. Je hoort, zeker aan het
begin van de avond, nooit een
onvertogen woord. Dat zou hoogstens kunnen aan het eind van de
speelavond. De gemoederen kunnen dan wel eens oververhit raken.
Hun voorzitter, die tegen die tijd
meestal al binnen is, probeert dan
met zijn fysiek de zaak wel te sussen. Maar meestal is hij te laat. Voor
je het weet, gaan er dan een stuk of
tien over de “rooie”.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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PRAKTIJK VOOR TANDHEELKUNDE
EN MONDHYGIËNE
WIJ ZIJN OPEN VOOR NIEUWE
INSCHRIJVINGEN
WWW.MONDZORGCENTRUMBEEK.NL

Gelderhorstlaan 1
6573 CB Beek Ubbergen
Tel: 024-6847222
info@mondzorgcentrumbeek.nl

