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Coronamaatregelen
Op de persconferentie van 14 september werd aangekondigd dat de
coronamaatregelen verder versoepeld worden per 25 september. De
anderhalvemeter is geen verplichting
meer, maar wordt nog wel aangeraden. Zo kunnen horeca en evenementen weer volledig open/
Basisregels blijven:
-Was je handen
-Houd afstand
-Heb je klachten? Blijf thuis en laat je
testen
-Werk thuis als het kan en op kantoor
als nodig
-Zorg voor voldoende frisse lucht
Dagelijks leven
-Bezoek thuis mogelijk.
-Bezoek aan en van vrienden en familie
mogelijk.
-Onderwijs open.
Bezoek zonder coronatoegangsbewijs
-Bibliotheek is open
-Museum is open
-Gebedshuis is open
-Zwembad is open
-Parken en natuur zijn open
-Dierentuin en pretpark zijn open
-Kermis is open
-Beroepen zoals kappers zijn open
-Sporten is mogelijk
-Winkels zijn open
Bezoek waar een coronatoegangsbewijs nodig is
-Alle horeca mag van 6.00 uur tot 00.00
uur open
-Concert en festival zijn open
-Bioscoop en theater zijn open
-Professionele sportwedstrijden zijn
open
Mondkapjes
Blijven verplicht in het OV
Reizen
Gaat u op vakantie naar het buitenland?
Check www.wijsopreis.nl
-Check of een coronatoegangsbewijs
nodig is
-Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens
-Bij thuiskomst: laat u testen of doe een
zelftest
Coronatoegangsbewijs krijg je bij
-Volledige vaccinatie
-Negatieve test binnen 24 uur
-Afgelopen 6 maanden corona gehad
Download de CoronaCheck-app
Meer informatie en uitzonderingen:
Rijksoverheid.nl/coronavirus of bel
0800-1351
In november beoordeelt het kabinet de
resterende maatregelen.
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Kèl kèl ...

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

oplage: 25.000

Bewonersinspraak Reiner van Ooiplein in Ooij
OOIJ. Dinsdagavond 7 september om 20.00 uur werd in
dorpshuis De Sprong het vernieuwde ontwerp voor het
Reiner van Ooiplein gepresenteerd. Er waren iets meer dan
50 belangstellenden. Deze avond is het vervolg op de bijeenkomst van 6 oktober vorig jaar.
Er is gekozen voor een groener dorpshart. Het plein krijgt
meer bomen, bloemen en gras en de Julianalaan loopt met
een flauwe – snelheidsremmende – bocht over het plein.
Parkeergelegenheid blijft nagenoeg gelijk aan wat er nu is.
Wat opvalt, is dat de vijver het Eendengat nu duidelijk in het
ontwerp is opgenomen. Er lopen onderhandelingen met het
Waterschap (eigenaar van de vijver) om het gedeelte dicht bij
café De Vink te dempen en het grasveld geschikt te maken
voor het plaatsen van een (schutters)tent en voor recreatie.
Er waren zeker kritische vragen, maar de meesten waren
positief over het ontwerp. Geplande startdatum is najaar
2022.
De presentatie van het ontwerp en de reacties van bewoners
zijn gefilmd. Belangstellenden die deze avond hebben gemist
of willen terugkijken, kunnen dat doen op www.samenbergendal.nl. Daar verschijnt binnenkort de reportage.
Bovendien kun je op deze website nog een reactie geven
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en/of vragen stellen over het ontwerp. Architectenbureau
Poelmans Reesink zal samen met de werkgroep de vragen en
opmerkingen op de website beantwoorden.
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Alle wijngaarden zijn open voor proeverijen en hapjes en korte rondleidingen door de gaard. Tevens zal het aangekleed zijn met muziek en kramen.
Kijk hiervoor op de social media kanalen van de wijnboeren en de site van het
Nederlands wijnbouwcentrum en van
de wijngaarden.
ren.
Let op: bij dit evenement gelden nog de
huidige coronavoorschriften. Bij de
ingang van de zaal zal behalve het toegangsbewijs ook het bewijs van volledige vaccinatie (QR-code, of een
papieren bewijs), of een bewijs van een
actuele
negatieve
testuitslag.
Bovendien zult u -zo nodig- uw identiteitsbewijs moeten kunnen tonen. Zorg
daarom, dat u uw ID-kaart, rijbewijs of
paspoort bij zich heeft.

Tijdens de Nederlandse Wijnfeesten
komt alles samen wat Wijndorp
Groesbeek zo bijzonder maakt. In een
bijzondere sfeer en ambiance twee
dagen lang proeven en beleven van
alles wat met wijn te maken heeft.
Open wijngaarden, het Nederlands
Wijnbouwcentrum, lekkere gerechtjes
en entertainment!
www.nederlandsewijnfeesten.nl

Het aller, allerlaatste optreden is in het
weekend van 10 december in Cultureel
Centrum De Mallemolen in Groesbeek.
Hiervoor zijn nog geen kaarten
beschikbaar. We houden u op de hoogte na de persconferentie van het kabinet
op 1 november.

‘n Zonnepaneel
op dak hoeft niet
meer op land

Schilderij ‘zicht op Beek anno
1851’ nu te bewonderen in Kleef
KLEEF/BEEK.
Museum
Koekkoek
(officieel
B.C.
Koekkoek-Haus) in
Kleef heeft een fantastische nieuwe aanwinst
die ook inwoners van
Beek zal interesseren.
Het schilderij is een
particuliere schenking
en toont het dorp Beek
anno 1851. Het groots
uitgevoerde olieverfschilderij (64 x 84,5
cm) is van de hand van
Willem de Klerk
(Dordrecht 1800-1876
Willem de Klerk schilderde omstreeks 1851 het dorp
Dordrecht), ook wel de
Beek vanaf de oostzijde. Het werk is nu te zien in
Dordtse
Koekkoek
Museum Haus-Koekkoek te Kleef.
genoemd. Het werk
geeft een topografisch
nauwkeurig beeld van het dorp Beek, diens grote verdienste voor het Kleefse
met zicht op de beboste heuvels rich- Koekkoek-Huis. Het schilderij maakt
ting Nijmegen en het uitgestrekte pol- sinds deze week deel uit van de vaste
dergebied. De schilder lijkt te staan op collectie in Haus Koekkoek. B.C.
de heuvel aan de oostzijde van het Koekkoek-Haus, Koekkoekplatz 1,
Keteldal (Musschenberg). Rechts van Kleve; www.koekkoek-haus.de, dinsde twee kerken zien we een aantal hui- dag-zaterdag 14.00 – 17.00 uur; zonzen, het stratenplan is aan het zicht ont- en feestdagen 11.00 – 17.00 uur; toetrokken. De schenking is een eerbetoon gang 7 euro. (meer info over project
aan de onlangs overleden Nijmeegse ‘Koekkoek in Beek’: 06 1450 5539,
kunsthistoricus Gerard Lemmens en h.maahs@telfort.nl).

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 5 oktober
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 1 oktober
Vervolg colofon: zie pagina 3

Wijnfeesten
GROESBEEK.
De
Nederlandse
Wijnfeesten zullen dit jaar bij de wijnboeren plaatsvinden op zaterdag 25 en
zondag 26 september. Dit jaar nog in
aangepaste vorm. Wel is er een leuk
programma bij de wijnboeren:

GROESBEEK / OOIJ. Eindelijk is het
dan zover, al staan de mannen van deze
zanggroep niet te popelen om ermee te
stoppen. Ze hadden al in 2019 voorgenomen om afscheid te nemen, maar
corona legde helaas alles stil. De Kèls
stellen het zeer op prijs om toch op een
waardige manier van hun trouwe
publiek afscheid te nemen.
In Dorpshuis De Sprong in Ooij is op
zondag 17 oktober om 14:00 uur het
eerste van de twee afscheidsconcerten.
De zaal gaat open om 13:00 uur en het
optreden begint om 14:00 uur. De
entree kost € 5,- per persoon en de
kaartjes zijn te verkrijgen tijdens de
openingstijden van het dorpshuis en
ook bij de leden van De Kèls. Iedereen
kan rekenen op een zitplaats. Helaas
kunnen we geen entreekaarten reserve-

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

Op woensdag 29 september 2021 verzorgen wij als vereniging Duurzame
energie Berg en Dal een info-avond
over de stand van zaken van de zonneparken in de gemeente Berg en Dal, met
name die tussen Millingen en Leuth.
Tijdens het eerste deel van de avond
gaan we in op de vraag hoe wij als vereniging denken (en handelen!) over
zonneparken en hoe de gemeente Berg
en Dal daarin staat. Ook besteden we
aandacht aan actuele ontwikkelingen
als het (niet) terug kunnen leveren van
stroom.
In het 2e deel van de avond leggen een
aantal experts uit hoe u als particulier
bij kunt dragen door zonnepanelen op
uw dak te leggen. Het gaat dan over de
aanvragen van bijvoorbeeld subsidie en
het daadwerkelijk leggen van zonnepanelen op uw dak.
Ook wordt er tijdens deze bijeenkomst
nogmaals uitgelegd hoe ondernemers
geholpen kunnen worden om voor 5
oktober een SDE++ subsidie kunnen
aanvragen.
Verder zal ook de mogelijkheden van
laadpalen, HR+++Glas en van dak-,
vloer-, en muurisolatie worden besproken.
Kortom: alles om op een passende
wijze bij te dragen aan duurzame energie!
Graag verwelkomen wij u op 29 september in Hotel Millings Centrum.
Inloop vanaf 19.30, start 20 uur
De koffie/thee staat klaar.
Zie de achterpagina.

Reparatie van
klokken en uurwerk in Millingen
Hierover kunt u in deze uitgave van de
Rozet lezen onder de Kerkberichten
parochie Maria ten Hemelopneming

SHIATSU-MASSAGE
& ACUPUNCTUUR
bij gezondheidsklachten
www.floorpieper.nl
Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81
Veelal vergoed door verzekeraars

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

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

Kleding Stomerij
depot
reparatie

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

Brillencentrale Nijmegen

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

BINGO
zondag 26 september
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur

voor een onderscheidende bril:

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

Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407
De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

www.dar.nl/gft

Samen met jou gaan we
voor de winst. Dankjewel!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Rijwielhandel
Bruinewoud

WE MEE!

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

WINNEN

Brompton-dealer

DAAR

van Nijmegen en omstreken

GFT

Met jouw inzet kunnen we al ons
groente-, fruit- en tuinafval
(gft-afval) opnieuw gebruiken.
Dit bereiken we alleen als we samen
geen ander afval bij het gft-afval
doen. Als er bijvoorbeeld glas of
plastic in het gft-afval komt, is alle
moeite voor niets. Zonde! Jij scheidt
jouw gft-afval toch ook?

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

Wat valt er te winnen?

21 september 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-29+30.9. modeshow, brasserie Charley
-1.10. 19.30u. Taizévierng, kapel kerkhof
MILLINGEN A/D RIJN
-25.9. 10u. repaircafé, Ienloop
-26.9. 20u. jeugdbingo OEV, zaal OEV
-29.9. 20u. infoavond zonnepark, HMC
-29.9. 20u. jaarvergadering huurdersvereniging, Fuske
-2.10. 20u. oktoberfest in de Natte
LEUTH
-25.9. burendag in ‘t groen, kerkplein
-1-5. 10. kermis
BERG & DAL
-24.9. 18u. concert Edelweisz, Hamersveld
-1+2.10. 13u. expo ‘Huiskamer’ Babylon
PERSINGEN
-26.9. 14u. Ooijse Toekomst bij de
Thornschemolen
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-25+26.9. Nick Cillessen
2+3.10. Liesbet Optendrees, Bert Sterk
GROESBEEK
-25.9. 9.30u. stiltewandeling va prot. kerk
-25.9. 10u. brommercross MBC de Zeven
Heuvelen, Nijmeegsebaan 1
-25.9 va 10u. burendag Groeske
-29.9. 9.45 andelen met aandacht, prot.kerk

Openingstijden bieb
met medewerkers
(Bibliotheken zijn ruimer geopend zonder
medewerkers. Voor zelfstandig zoeken, lenen
en inleveren.Kijk op obgz.nl/openingstijden)
Beek: ma, di en wo: 13 – 17u
do*: 11-15u, vr: 9-13u
Ooij: wo*: 12-14.30u; do: 9.30 -11.30u
Kekerdom: do: 12.30-14.30u
Leuth: ma: 10-12u, do: 15-17u
Millingen: ma:14.30-17; wo en vr: 13.30-17
Groesbeek: ma, wo, do,: 14-18u
di: 9.30-18 u, vrij: 14-20u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Poëziepad
De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

De werkgroep Poëziepad Berg en Dal
heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Er waren veel
inzendingen voor het poëziepad.
Slechts negen daarvan hebben de bordjes bij de bankjes gehaald.
De andere gedichten zullen we in de
loop van dit jaar in De Rozet publiceren, hieronder is er weer een.

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

www.derozet.nl

hier op dit bankje

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

Vanaf de bank gezien
lijken de bomen hoger
het uitzicht mooier
en lijkt alles even
stil te staan

Artikelgemist.nl

hier op dit plekje
lopen mensen langs ze
kunnen zich verstaan
een glimlach geven ze
gaan voorbij

De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.
De archieffunctie gaat terug tot 2010.
Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel. Eenmalig registreren geeft een
inlogaccount en mogelijkheid de
gewenste artikelen te kunnen zoeken en
na betaling te downloaden.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

wat is dat toch met mij
de behoefte om de tijd
vast te houden
de neiging om dit uitzicht
in mij te bewaren?
Heidi

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

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

Rozetjes
Wij wonen in Ooij en wij
zoeken een poetsmevrouw of -meneer voor 3
uur per week. Marije
Leenders: 06 53 69 12 26.

Aangeboden: Klussen voor
stucwerk, spachtelputz,
schilderwerk en sauswerk
voor redelijke prijzen.
Tel.: 06 - 52 44 75 07

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Gevraagd:

6,00

De Rozet

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

voor al uw familieberichten

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Nederlands
sprekende
Française begeleidt franse les (in Kranenburg). tel.
0049-2826-992377

Te koop damesfiets Koga
Miyata.
€225,-.
064442.2836

inleveradressen

Bedankt

Scholierenbaantje: geen
zin in vakkenvullen, pizzabezorgen enz.? Hulp in
tuin/bos gezocht, ca 4
u.p.w., hele jaar door.
Uitstekend uurloon netto. In
stuwwal boven dorp Beek.
T. 06-43090566.

Na operatie dwarslesie
onstaan. Tuin te groot. Ik
zoek tuinhulp. 15 euro p.u.
06-2840.1396

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

Het is mij onmogelijk iedereen te bedanken
voor de onstelbare hoeveelheid kaarten,
bloemen en vooral lieve woorden,
tijdens mijn lange tijd in ziekenhuizen
en bij thuiskomst.
Nogmaals allemaal zeer bedankt.
GROTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Tini Theunissen

Zon. 26 sep. Arnhem 9-16u.
Parkeerplaats naast Rijnhal
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152
Markt wordt georganiseerd volgens
de dan geldende coronaregels!

animo-vlooienmarkten.nl

GROENEWOUD
tandprothetiek

Voor een optimaal kunstgebit gaat u naar de tandprotheticus!
Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma / di / woe tussen 9.00 en 13.00

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

VERBOUW AANBOUW

www.dewijse-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06-38310576
Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

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

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

ZAKELIJK

Ooijse
Klinkertjes
Met de renovatie van de
Nassaustraat kreeg ik al een gênant
gevoel. Wat bedoelt vervoerder
BRENG nu met een “tijdelijke” verplaatsing van bushaltes. Dit bedoelde euvel kwam, door het op de
schop gaan van de Nassaustraat.
Afsluiting van het wegdek was volgens de borden gepland van begin
2021 tot augustus 2021. Als ik
zoiets lees, begint het bij mij nog
meer te kriebelen. Het “tijdelijke”
zal toch niet met de eeuwigheid verwisseld worden. Half Ooij ligt
momenteel open. Het is voor de
inwoners niet leuk, dat ze nu al heel
2021 worden geconfronteerd met
“straatgeweld”. Door deze aanpassingen moesten twee bushaltes, “De
Sprong” en “Nassaustraat” “tijdelijk” verplaatst worden naar de
Hubertusweg. Het is niet voor de
eerste keer, dat een officiële instantie een “tijdelijk” besluit neemt. Het
is dan afwachten hoe “tijdelijk” een
en ander de bedoeling is. In mijn
geheugen denk ik dan nog altijd aan
het nooit meer teruggedraaide
“Benzinekwartje van Kok”. BRENG
zal toch niet voor een minuutje tijdsgewin “Ooij Centrum” in het verdomhoekje plaatsen. Ik kan mij nog
goed herinneren, dat het openbaarvervoer in de polder geregeld werd
door de firma Egberts uit Millingen.
De bussen deden toen nog de centra
aan van Kekerdom, Leuth, Erlecom,
Ooij en Groenlanden. Maar ja, dat is
nostalgie uit de vorige eeuw. Na
Egberts kwamen de Zuidooster en
Hermes om ons van op redelijke
loopafstanden gelegen bushaltes
naar Big City Nijmegen te “brengen”. Inmiddels zijn er in de loop der
jaren, vanwege het steeds maar
opvoeren van de “brengsnelheid”, al
diverse haltes in de polder opgedoekt. Snelheid schijnt tegenwoordig het toverwoord te zijn, alsof een
vervoersbedrijf iets met de “Formule
1” heeft. De chauffeurs worden toch
niet gezien als een Max Verstappen
of een andere snelheidsduivel. Door
al dat gedoe ziet het er voor Ooijs
drukste halteplaats niet al te
“Fleurig” uit. Sterker nog, er worden
twee populaire haltes “geroofd”,
terwijl “ROVER” toch een instantie
is, die het voor de reiziger opneemt.
Niet zo lang geleden is bij het dorpshuis “De Sprong” de bushalte voor
tienduizenden euro’s aangepast,
inclusief de moderne digitale borden. Die wijzigingen zijn een goede
service, zelfs voor rolstoelers en
mensen met een rollator die nu
“obstakel loos” kunnen in- of uitstappen. De “BRENG-bobo’s menen
dat de verplaatsing naar de
Hubertusweg voor de Ooijenaren
niet zo’n onoverbrugbare afstand is.
Dat kan wel zijn voor de vieve onder
ons. Met de vergrijzing echter,
neemt dit aantal niet echt toe. Het
wordt geen pretje, als je van de “De
Grote Plak” of “De Kleine Plak” je
naar de Hubertusweg moet verplaatsen. Dat wordt een “Kruisweg”. Het
moet toch ook niet zo zijn, dat van
de “Spruitenkamp” of “Cowboydorp Mauritsstraat” naar “Hubertusweg”, gelijk is aan een zware
bedevaart naar Santiago de
Compostella. Daar komt bij de op de
rol staande nieuwbouwwijken, als
die van Scholtens Landbouwwijk en
de Legerplaats Reomie. Die liggen
ook bepaalt niet op steenworpafstand van die “BRENG-kronkels”.
Die wijken vallen, met een overnachting bij “Fletcher”, onder de noemer; “Pieter-pad-route”. Het wordt
voor ons inwoners zuchten onder dit
loodzware “1 minuut BRENG-schrikbewind”. Ik hoor in Ooij mensen al
denken, kon taxidriver Sjaak Schamp
nog maar actief zijn, die keek toentertijd niet op een minuutje. Is er een
oplossing voor een veilige oversteek
van de Hubertusweg. Komt er bijvoorbeeld een tunnel, zoals in Beek
het “Gat van Jeuken”. Is het een
idee, om op de rug van een nog aan
te stellen “Christoffel” de gevaarlijke oversteek te wagen. Er wordt ook
gemompeld, dat er bij de KBO geïnformeerd is naar fitte leden, om voor
een borrel als “klaar-over” te gaan
spelen. Dat zal wel verbasterd worden in: “Ouwe-Klare-Over”.
Groetjes medeklinker.

Stappershoef stopt nu echt
OOIJ. Na 53 jaar werken in de slagerij stopt Boy Stappershoef, de wereldberoemde slager uit Ooij, er per 1 oktober echt mee. Inmiddels is Boy 70 en de coronacrisis heeft het besluit versterkt.
Van die 53 jaar werk in de slagerij is Boy 42 jaar eigen baas geweest.
Lang heeft de slagerij in Ooij gezeten en daar heeft ook later zijn werkplaats nog
gezeten. Ruim 80 jaar geleden startte de vader van Boy de slagerij in Ooij. Er werden nog huisslachtingen gedaan, van een echte slagerswinkel was geen sprake. Als
jonge jongen ging Boy helpen al bij zijn vader.
Na Ooij hebben Boy en Annet een slagerswinkel geopend in Groesbeek, aan de
Kloosterstraat. In 2015 is ook de winkel in Groesbeek gesloten en gingen Boy en
Annet verder met een slagerij-bezorgservice. Ze richtten zich bovendien op catering, gourmet en BBQ en leverden veel vlees aan de horeca.
Corona gooide roet in het eten wat betreft de catering en levering aan de horeca.
Hoewel dat nu weer aantrekt, vinden Boy en Annet het een mooi moment om ook
de laatste defintieve streep onder hun carriere te zetten. Het is mooi geweest.

Energiecoöperatie gaat op drie
grote daken zonnepanelen plaatsen
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gekeerd aan de deelnemers. Om een
idee te geven; voor elke €300 inleg
denken we gedurende de looptijd van
15 jaar ca €500 uit te kunnen keren.
Voor de subsidieregeling moet je wel in
een bepaald postcodegebied wonen.
Bewoners uit Beek, Ubbergen, Berg en
Dal-dorp, de rand van Nijmegen en de
hele Ooijpolder kunnen meedoen in de
coöperatie. Ook als je zelf al zonnepanelen op je dak hebt, kun je meedoen
zonder subsidieverlies en het maakt
niet uit welke energieleverancier je
hebt. Bij verhuizing mag je het
ZonDeel behouden en als iemand jouw
ZonDeel erft, dan is de woonplaats niet
van belang.
Half oktober houden we een voorlichtingsbijeenkomst, waar precies is nu
nog niet bekend. Interesse in deelname? Geef je alvast op via de website
(www.ecohoogenlaag.nl), daar vind je
uitgebreide info en kun je vragen stellen via info@hoogenlaag.nl. Besluiten
doe je pas later.

Jaarvergadering Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn
Eindelijk kan de Huurdersvereniging
weer een jaarvergadering beleggen
voor alle huurders van Waardwonen in
Millingen aan de Rijn.
De avond wordt gehouden op woensdag 29 september a.s. in de zaal van
’t Fuske, begint om 20.00 uur (zaal
open vanaf 19.30 uur) en duurt tot ca.
22.30 uur. U kunt rekenen op een lekker drankje en een warm hapje. Na de
pauze wordt de avond verzorgd door
Waardwonen in samenwerking met ons

bestuur. Er worden meerdere interessante onderwerpen behandeld.
We hopen weer veel huurders te mogen
begroeten!
Let op: in verband met de geldende
coronabeperkingen mogen we uitsluitend mensen binnen laten met
een coronapas (volledig gevaccineerd) of met een testbewijs niet
ouder dan 24 uur!
Tot de 29e!

(Advertorial)

Infoavond Waardwonen jongeren
Waardwonen organiseert op dinsdag 5 oktober tussen 18:30 en 21:00 in Hotel
Millings Centrum een informatiebijeenkomst over de bouw van 12 nieuwe
woningen voor jongeren uit Millingen aan de Rijn. Tijdens deze avond informeren wij jou onder andere over het verhuurproces en de inrichting van de woning.
Ben je tussen de 18 en 30 jaar en ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor
de bijeenkomst via margrietstraat@waardwonen.nl of 026 326 3050.

De Rozet

(Advertorial)

Heb je altijd al bij de brandweer gewild?
Wil jij graag iets terugdoen voor de maatschappij?

Grijp nu je kans
De Vrijwillige brandweer Beek-Ubbergen zoekt jou! M/V
Als aankomende vrijwilliger volgt een opleiding
van een duur van 2 jaar,
waarbij je een avond in de
week besteedt aan het
volgen van (praktijk)lessen. Daarnaast oefen je
iedere
dinsdagavond
(m.u.v. schoolvakanties)
samen met je collega’s
van post Beek-Ubbergen. Je ontvangt
een vergoeding voor de uren die je
besteedt aan het oefenen, opleiding en
uitrukken.
Wat wij vragen:
- je bent minimaal 18 jaar
- je hebt een goede lichamelijke conditie
- je hebt een opleiding gevolgd op
tenminste VMBO niveau
- je kunt een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) overleggen
- je woont in de omgeving Beek, Ooij
- Je bent bij voorkeur in bezit van het
rijbewijs B

Kun je geen zonnepanelen op eigen dak
leggen of wil je helpen meer grote
daken in Berg en Dal te voorzien van
zonnepanelen? Doe dan mee met ons
groene initiatief!
De Berg en Dalse EnergieCoöperatie
Hoog&Laag koopt met inleg van haar
leden ca 500 zonnepanelen. De elektriciteit wordt verkocht en 15 jaar lang
krijgen we subsidie. Die subsidie is al
toegezegd. Na 7-9 jaar is je inleg terugverdiend. We werken samen met drie
dakeigenaren uit Ubbergen, Persingen
en Leuth/Kekerdom die hun grote dak
beschikbaar stellen.
Hoe je mee kunt doen: je koopt een
aantal ZonDelen voor ca €300 per stuk
en wordt lid van de coöperatie. Die
investeert het geld in de zonnepanelen
en de installatie. We lenen geen geld
van banken. Inkomsten van de coöperatie bestaan uit de verkoop van de geproduceerde elektriciteit en subsidie. Na
aftrek van kosten zoals onderhoud en
verzekering wordt het batig saldo uit-
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Het korps Beek-Ubbergen
is een hecht team bestaat
uit 17 personen (2 vrouwen). Met gemiddeld 60
uitrukken per jaar varieert
van buitenbrand, woningbrand en (technische) hulpverlening.
Buiten de wekelijkse
oefenavond en uitrukken
waar wij elkaar zien, organiseren wij
ook allerlei leuke activiteiten. Zo hebben wij twee keer per jaar een familiedag waarbij onze partners en kinderen
ook bij betrokken zijn.
Op de site www.brandweer.nl/beekubbergenzoektmanschappen vindt je
meer informatie.
Je kunt ook direct contact opnemen
met Jeroen Janssen ( jeroen.janssen@vrgz.nl ) groepschef post BeekUbbergen.
Twijfel je nog? Bezoek dan een van de
oefenavonden op dinsdagavond!
(foto Henk Baron)

Modeshow bij Brasserie Charley
BEEK. Op woensdag 29 en donderdag
30 september zal er een modeshow
plaatsvinden georganiseerd door
Nenini, Geknipt door Corien en Lott's
of Nails and Beauty. Geniet onder het
genot van een borrelhapje en lekker
drankje bij Brasserie Charley samen
met vriendinnen, familie of collega's.
Het perfecte avondje uit!
Onze modellen lopen langs en tussen
de tafels door met de nieuwste herfst en
winter collectie van Nenini. Zo kunt u
op een vaste zitplaats met een lekker
drankje uw ogen uitkijken. Tevens zal
LaVer optiek deze avond hun prachtige
collectie showen.
Op donderdagavond zullen 'de
Brokstukken' voor een muzikale
omlijsting zorgen. 7 zangeressen die
genieten van het leven en levensliederen met een knipoog zingen. Deze

avond zal er een worden om nooit te
vergeten, daarom gaat Dorien van Tol,
beeldend kunstenaar, deze avond vastleggen met verf. Zij staat er bekend om
dat ze speciale momenten prachtig
weer kan geven op doek.
Je verlaat deze avond niet met lege handen, want wij hebben prachtige goodiebags in elkaar gezet, gevuld met allerlei
leuks van lokale ondernemers.
De modeshow zal aanvangen om 19:00
uur, de Brasserie is al vanaf 18:30 open
voor inloop. Er zal hier deze avonden
geen diner geserveerd worden, maar
wel lekkere borrelhapjes.
Entree is gratis, reserveren is verplicht
en kan uiterlijk tot 25 september.
Reserveren kunt u gemakkelijk zelf
doen via www.brasseriecharley.nl of
met een mailtje of belletje naar Nenini:
info@nenini.nl, 024-6844770.

(Advertorial)

Drie workshops:
Voeding voor de ziel
We gaan op zoek naar voeding voor
jouw ziel. Als we het hebben over wat
jou voedt, denken we vaak aan fysieke
voeding, iets wat voor jou lichaam
daadwerkelijk voedend is. Of we denken aan bepaalde activiteiten, bezigheden die we als voedend ervaren.
Bijvoorbeeld zingen, wandelen, kunst
bekijken, bijpraten met een vriendin.
Maar wat wordt er dan gevoed? Ben je
je daar bewust van?
Je emotionele of mentale leven of wellicht iets diepers, je ziel misschien?
In deze workshops is dat de vraag, hoe
voed ik mijn ziel, degene die ik werkelijk ben, mijn goddelijke brondeel of
hoe jij dat ook noemt. In ons dagelijks
leven is het niet makkelijk om daar
bewust ruimte voor te creëren. Om
daar verbinding mee te maken.
Deze workshops zijn een mooie gelegenheid om je daar even helemaal mee
bezig te houden. Want werkelijke voeding voor je ziel heeft blijvende waarde en helpt je staande te blijven in wie
jij bent in de zwaarte van een chaotische samenleving.
Ik heb de volgende thema’s gekozen
waar we onze voeding in gaan zoeken

en hopelijk ook ervaren.
15 oktober: Eenheidsbewustzijn inspiratie vanuit het sjamanisme.
12 november: Meditatie - ter wille
van zelfkennis en leren los te laten.
10 december: Het pad van de ziel waar brengt het ons?
De middagen duren van 13.30-16.30
uur, ik bied ze aan als geheel en kosten
samen €120. Graag aanmelden.
Adelheid Jochemsen, Haydnstraat 51,
Groesbeek
Adelheid@inspiratieplekeigenaardig.nl
0617009796
www.inspiratieplekeigenaardig.nl

De Rozet
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BESTAAT 10 JAAR IN
BELGIË & NEDERLAND!

AL 10 JAAR DE LEUKSTE!

SCHRIJF JE NU IN & BETAAL TIJDELIJK

GEEN INSCHRIJFGELD!
ANYTIME FITNESS

GROESBEEK

groesbeek@anytimeﬁtness.nl
024 - 20 20 953

ANYTIME FITNESS

MALDEN

malden@anytimeﬁtness.nl
024 - 20 20 033

ANYTIME FITNESS

MILLINGEN

millingen@anytimeﬁtness.nl
0481 - 20 00 04

21 september 2021

Leuthse kermis…
We gaan feesten!
Na een te lange afwezigheid keert de
kermis terug in Leuth. Corona maakte
een schuttersfeest met attracties lange
tijd onmogelijk, maar in Leuth zijn we
er zeker van dat het weer kan. Vanaf 1
oktober is het vijf dagen lang feest in
het dorp. Leuthse kermis – traditioneel
de laatste kermis van Het laag – kan
doorgaan, zo blijkt na overleg met de
gemeente
Berg
en
Dal
en
Veiligheidsregio. „We hebben groen
licht gekregen!”
Op vrijdag 1 oktober zal de Leuthse
kermis worden afgetrapt door onze
Leuthse Feest DJ Mike. De avond start
19.30 uur. We hopen dat dit een kei
gezellige aftrap zal zijn voor de resterende dagen… Op zaterdag gaan we
knallen met DJ Levi met als klapper
een extra optreden van Stef Ekkel.
Bekent van de nummers “We hebben
een woonboot” en “liever te dik in de
kist… Zondag en maandag speelt de
feestband Broadway, waarbij op maandag Feest DJ Mike aftrapt en het matinee feestelijk afsluit. Voor de dinsdag
hoeven geen kaarten te worden gereserveerd, U mag op vertoon van vaccinatie-, herstelbewijs (QR-code) of negatieve coronatest (max 24 uur oud) gratis naar binnen om de kermis feestelijk
af te sluiten met de “alleskunner”
Robert Pouwels.
Door Covid-19 is het dit jaar allemaal

Groesbeekse Willem in
halve finale Elite Model Look

net even iets anders…
Opvallendste verandering is dat de kermis dit jaar, van 1 t/m 5 oktober, in een
grote feesttent, op het parkeerterrein
naast de Vriendenkring, gevierd gaat
worden. En we werken dit jaar met toegangskaarten.
De kaartverkoop loopt t/m 28-9 via
de website www.bergendalbruist.nl
Er kunnen maximaal 4 kaarten p.p.
besteld worden.
Online gekochte kaarten dienen, vooraf
aan de kermis en op vertoon van de factuur, opgehaald te worden in de
Vriendenkring.
Afhaaldagen:
Vrijdag 24-9 van 19.30 – 21.30 uur
Zaterdag 25-9 van 15.00 – 17.00 uur
Zondag 26-9 van 12.00 – 17.00 uur
Dinsdag 28-9 van 19.30 – 21.30 uur
Donderdag 30-9 van 19.30 – 21.30 uur

Willem uit Groesbeek (foto) behaalde
de halve finale van Elite Model Look.
Deze vond plaats in het weekend van
18 september in WFC Amsterdam. De
mannelijke en vrouwelijke winnaar van
deze nationale modellenzoektocht krijgen een plaats in de grote, internationale finale, waar talenten uit maar liefst
40 landen zich aan het wereldwijde
Elite netwerk presenteren, en kans
maken op een internationaal contract
bij één van de agency’s van Elite World
Group. Helaas voor Willem strandde
hij in de halve finale, wat toch een
knappe prestatie is.
Willem was samen met 37 andere jongens en meisjes geselecteerd uit honderden deelnemers uit heel Nederland
die naar de castingdagen van Elite
Model Look kwamen. “Bij de selectie
van de kandidaten wordt, naast fotogenieke kwaliteiten, ook gekeken naar
natuurlijke schoonheid en de potentie
om jezelf te kunnen vormen naar de

vraag van de huidige fashion trends.
Kortom de voor Elite zo kenmerkende
combinatie van professionaliteit, elegantie en schoonheid” aldus de Elite
Model Look jury.
Louka Spanjers uit Nijmegen behoort
wel tot een van de 17 gelukkigen die
een plaatsje in de finale hebben weten
te bemachtigen.
Opgericht in 1983 is Elite Model Look
de meest prestigieuze internationale
modellen zoektocht waaraan vele
Super Modellen hun carrière hebben te
danken. Zoals Cindy Crawford, Gisele
Bundchen, Lara Stone en Alessandra
Ambrosio.
Elk jaar nemen duizenden kandidaten
verspreid over meer dan 40 landen deel
aan deze buitengewone modellen zoektocht wat beschouwd moet worden als
lanceerplatform, niet alleen voor een
carrière als model, maar ook om internationaal aan de top te komen.

Tijdens de kermis bent U van harte
welkom op vertoon van een geldige
toegangskaart, vaccinatie-, herstelbewijs (QR-code) of negatieve coronatest
(max 24 uur oud). In de feesttent wordt
de anderhalve-meter-maatregel losgelaten en kan het feest beginnen.
Geschetste situatie onder voorbehoud
van de dan geldende corona richtlijnen…

Wie helpt op de onderhoudsdag
van de Speulplek in Ooij?
Op 3 oktober vindt er
weer een onderhoudsdag plaats op de
Speulplek in Ooij.
Tussen 10.00 u en
15.00 uur.
Paden schoffelen, wilgenhutten verder vlechten, snoeien, wieden
etc. Als vrijwilligers van de Speulplek
zijn wij altijd blij met iedereen die mee
wil helpen. Op die manier blijft de

Speulplek een mooie
plek waar heel Ooij van
kan genieten. Heb je
zin om te komen helpen? Dan hoef je je niet
aan te melden. Het is
handig om een schoffel
of spade mee te nemen.
Helpen kan ook door
een kan koffie, thee of iets lekkers
langs te komen brengen.
De vrijwilligers van de Speulplek

Jeugdbingo OEV
MILLINGEN - Op zondag 26 september wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan
190 te Millingen aan de Rijn gehouden. Uiteraard volgens het vertrouwde concept,
maar met inachtneming van de R.I.V.M maatregelen. We hebben de zaal ingericht
om te zitten op 1.5 meter.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00 en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

Diefstal uit vlaggenmast
MSV St. Nicolaas te Millingen
Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Op zoek naar
Dolf Soiree
Ik ben op zoek naar iemand die in Beek
woont of gewoond heeft. Zijn naam is
Dolf Soiree (of Soire). Dolf was destijds werkzaam op de Meerberg in Berg
en Dal als bibliothecaris en ik heb hem
daar leren kennen toen ik daar studeerde (1995). We zijn elkaar uit het oog
verloren en ik zou graag weer met hem
in contact komen.
Ik heb een aantal jaar geleden een keer
een artikel gezien waarin zijn naam
voorbij kwam maar ik kan dat artikel
helaas niet meer online vinden. Kan
iemand me misschien verder helpen?
Online kan ik niets over Dolf vinden
(dat past ook wel een beetje bij hem).
Ralf Hermsen, 0621512559
rhermsen@outlook.com

Zondagmorgen 12 september j.l. is voor de
tweede keer in korte tijd geconstateerd dat er
vlaggen ontvreemd zijn uit de vlaggenmast
van de Millingse Schippersvereniging op de
Rijndijk te Millingen aan de Rijn.
Daar waar in het verleden steeds Nederlandse
vlaggen ontvreemd zijn, waren het de laatste
twee weken vlaggen van bedrijven én de trots
van de vereniging, de onlangs in de top
gehangen nieuwe verenigingsvlag aangeboden ter ere van het 50-jarig bestaan van de
vereniging in 2020.
De vereniging vraagt zich af wat anderen met
dit soort vlaggen moet doen. De Nederlandse
vlag kan elders gebruikt worden maar een
vlag met het logo van de vereniging er op kan
niemand iets mee doen. Kwajongenswerk of
verzamelwoede, wie zal het zeggen?
Mocht iemand de vereniging een tip kunnen
geven waar de vlaggen zich bevinden, dan
hoort de vereniging dat graag. Men kan hierover contact opnemen met de secretaris van
MSV St Nicolaas, tel. 06-40721653.

Yes! Het mag weer! Het kan weer!
GROESBEEK. Iedereen heeft in Coronatijd kunnen ervaren
hoe muziek een belangrijke rol in ons leven speelt. Hoe je de
diverse optredens, concerten en festivals gemist hebt.
Het is weer mogelijk om van muziek te gaan genieten! En
wat is er mooier dan zelf ook muziek te maken en dat met
anderen samen te laten horen?
Kom en doe mee met Muziekvereniging Fanfare
Wilhelmina! Wij repeteren op maandag vanaf 19:45 uur in
het repetitielokaal aan de Kloosterstraat 7. Je kunt je aanmelden of een vraag stellen door een mail te sturen naar:
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl
Wil je les nemen? Wil je eerst gratis proefles?
Ook dat kan weer! Wil je een gratis proefles? Vraag naar de
mogelijkheden bij onze professionele vakdocenten/vakmusici.
Maak met hulp van de vakdocenten de best passende keuze
uit de vele muziekinstrumenten zoals trompet, bugel, hoorn,
bariton, tenorhoorn, euphonium, trombone, bas, sopraansaxofoon, altsaxofoon, tenorsaxofoon, baritonsaxofoon, etc.
maar ook de diverse slagwerk en percussie-instrumenten

zoals drums, pauken, xylofoon, marimba, etc.
Kijk voor informatie op de website www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl . Aanmelden voor gratis proeflessen kan via
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl.
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
De bevalling kondigde zich aan en er
was geen tijd meer te verliezen, op
naar het ziekenhuis! Soepel manoeuvreerde Roy zijn auto door het drukke
verkeer. Tijdens de autorit belde
Anneke, die achterin had plaatsgenomen, met haar vroedvrouw (“Ja Cora,
je spreekt met Anneke. Zeg Cora, kan
jij misschien nu naar het ziekenhuis
komen, want alles in mij zegt dat ik zo
ga bevallen. O, dus je komt er meteen
aan. Zie ik je zo!”). Glimlachend keek
Roy over zijn schouder, terwijl Anneke
de verbinding verbrak en het mobieltje
in haar tas frommelde. Geregeld.
Gisteren viel er ook al een last van
haar schouders, toen had ze zich voorgenomen niet meer aan enge dingen te
denken, zoals te nauwe geboortekanalen, tangverlossingen, keizersneden,
knipjes en ander ongemak. En ze nam
nog een kloek besluit. “O ja, Roy, luister ‘ns even.” sprak ze, terwijl ze zich
naar hem omdraaide. “Mary en Sylvia
bel ik straks wel, voor je ’t weet staan
ze naast mijn bed te gillen en dat kan
ik er nu echt niet bij hebben!” Op de
busbaan sprong het verkeerslicht op
groen en kort daarna mocht ook het
overige verkeer optrekken (‘Hé hallo,
gaan we nog rijden? Zit dan ook niet
mobiel te bellen, muts!’). Na een rit
van precies twintig minuten stonden ze
beiden wat onwennig voor de balie van
de afdeling verloskunde. Links en
rechts wachtende vrouwen. Veel ruimvallende jurken en positiekleding. Het
vooruitzicht binnenkort een kind te
baren drukte zichtbaar op het gezelschap, iedereen keek zwijgend voor
zich uit, niemand leek zich op de
bevalling te verheugen. Ze zaten daar
met z’n allen eenzaam te zijn. Aan de
wand, als bewijs van de voortplanting,
een prikbord vol geboortekaartjes:
Daan, Mees, Saar, Emma, Nina en
Bobbie. Naast de kapstok een koffieautomaat met daarop een sticker
“Defect”. Nadat Anneke, met de nodige overtuigingskracht, haar urgente
situatie aan de baliemedewerkster had
uitgelegd, ging het allemaal snel. Er
werd een donkerharige verpleegkundige opgetrommeld, een goedlachs type
die met haar vrolijke kraaloogjes een
deel van de stress bij Anneke wegnam.
Terwijl ze gedwee achter de verpleegster de lange gang inliep, zochten haar
ogen nog eenmaal die van Roy. De
aanstaande ouders wisselden een laatste blik van verstandhouding uit.
“Maak je geen zorgen, lieverd, je bent
nu in goede handen. Weet je, ik wacht
Cora nog even op en kom dan na.
Afgesproken?” zei Roy en koos daarna
een plekje uit naast een vrouw, die met
haar dikke buik en opvallend grote
gestalte boven de rest van het gezelschap uittorende. Ze was druk in de
weer met scrollen en swipen op haar
mobieltje. Plotseling tastte ze gehaast
in haar tas op zoek naar een zakdoekje, om vervolgens de stilte te doorbreken door luid trompetterend driemaal
te niezen. Iedereen schoot overeind.
De vrouw zelf deed net alsof haar neus
bloedde en ging weer op in haar eigen
bubbel. Op het display boven de balie
versprong van tijd tot tijd het cijfer van
het volgnummersysteem. De rij wachtenden slonk zienderogen. Waar blijft
Cora toch, dacht Roy. Op dat moment
stak een verpleegkundige haar hoofd
om de deuropening, liet haar blik door
de wachtruimte gaan en stond even
later met de handen in de zij voor Roy,
die juist voorovergebogen zijn moeder
aan het appen was. “Roy van der
Kamp, dat bent u toch? Ja? Gelukkig!
Zeg, ik kom u ophalen, de baby kan
namelijk elk moment worden geboren.”
“Maar, ik…ehh…ik zou ehh…hier
toch op de verloskundige wachten?”
stamelde Roy nerveus.
Brede lach: “O, u bedoelt Cora? Die is
allang binnen, die neemt altijd de personeelsingang. Nou, waar wacht u op?
Laten we opschieten, als we niet uitkijken komen we nog te laat!”
Die laatste aansporing miste zijn uitwerking niet. “Kom op, we gaan!” riep
Roy gehaast. Onder het lopen dacht hij
koortsachtig na. Welke voornamen
hadden we ook alweer?

De Rozet
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Koor Tot Zangs is weer begonnen!
MILLINGEN. De repetities van koor
tot Zangs zijn weer begonnen, onder
bezielende leiding van dirigent Frans
Coerwinkel.
Wij zijn een koor dat zowel klassieke
als wereld, musical, populaire en kerstliederen op ons repertoire hebben
staan.

Wij zingen met veel plezier!
Als u interesse heeft om met ons mee te
zingen, kunt u zich aanmelden per email op adres: tot.zangers@gmail.com
Wij repeteren op woensdagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur in de aula van
de Martinusschool te Millingen aan de
Rijn.

C U LT U R E E L

“Ode aan 3 Oevers” verbindt kunst,
cultuur en natuur op bijzondere locaties
MILLINGEN. Kunst en cultuur
vormden
tijdens
het
Open
Monumentenweekend een perfecte
combinatie. Dit evenement werd
georganiseerd door “Kunstcollectief
Gelderse Poort” en hiervoor werden
bijzondere locaties geselecteerd en
met elkaar verbonden. Atelier
Rigtering in Millingen aan de Rijn
fungeerde als een van de Kunsten
Knooppunten op de route.
Op zaterdagavond 11 september vond
er ook een bijzondere Dichtersavond
plaats, waar 7 dichters voordroegen uit
eigen werk en door twee musici werd
geïmproviseerd op de voorgedragen
verzen. De dichters Qader Shafiq,
Victor Vroomkoning, Joep Stapel, Iris
Van Gils, Wilma van der Veen, Marion
Steur en de reiziger, fotograaf schrijver
en inspirator Geert van den Broeck
gaven acte de présence. Ben Dirks en
Carl van Hal improviseerden op de
gitaar en vleugel.
De dichter Qader Shafiq (afkomstig uit

Terrasconcert “Ooijse Toekomst”
bij de Thornsche Molen
OOIJ. Nadat u veel te lang niets van
ons hebt gehoord zijn we bijzonder verheugd u weer te kunnen uitnodigen
voor een concert van muziekvereniging
“Ooijse Toekomst”.
Op zondag 26 september zal muziekvereniging “Ooijse Toekomst“ een terrasconcert houden bij de Thornsche

molen. We hebben voor u een gevarieerd repertoire om ontspannen naar te
gaan zitten luisteren. Dit concert is
mooi te combineren met een fietstocht
door de polder, immers de Thornsche
molen ligt aan en kruispunt van fietsroutes. Het terrasconcert begint om 14
uur.

Exposities in Zicht te Persingen
In het weekend van 11-12 september werd Zicht in Persingen druk bezocht tijdens
Ode aan 3 oevers Kunst- en cultuurroute. Het was het weekend van “Kunst in
Zicht”. Er waren exposities van Doro Krol, Marianne de Bil en Jeanet Jaaltink. Je
kon uitgebreid genieten van de prachtige kunstwerken, het mooie terras en het uitzicht over de Ooijpolder en de Heuvelrug.
Foto: Henk Baron

Leesclub
Berg en Dal
In 2014 is ‘Leesclub Berg en Dal’
gestart. Samen overleggen wat we
lezen. Iemand bereidt de bespreking
voor en een ander functioneert als gastheer of gastvrouw. We zijn nu zoveel
jaar verder. Onze werkwijze ligt nog
steeds niet vast. We hebben geen vast
protocol voor de besprekingen en schuwen de persoonlijke noot bepaald niet.
Door de jaren heen zijn er natuurlijk
ook afvallers door verhuizing of andere
motieven. Daarom zoeken we nu versterking met maximaal twee leden.
Mannen zijn ook welkom.
Het boek dat we nu onder handen hebben is Clara en de zon van de Engels
Japanse schrijver Ishiguru.
Heb je belangstelling , stuur ons een
emailbericht met wat persoonlijke
informatie en we nemen contact met je
op.
Rupert Spijkerman, Millingen ad Rijn
rupspijk@kpnmail.nl

Culturele
Agenda
Opening tentoonstelling Ingrid
Linskens (1927-2018) in Beek
Op zondag 19 september vond de opening plaats van de expositie met kunstwerken van Ingrid Linskens–Rast in
antiquariaat Supplement in Beek. Met
haar bronzen penningen en aquarellen
wil Supplement een kleine hommage
brengen aan de in 2018 overleden
Ingrid Linskens–Rast. Zij heeft een uitgebreide kunstcollectie achtergelaten.
Onder andere heeft zij ook de kunst van
het gemmensnijden (Glyptik) zeer succesvol beoefend. Dit is in 1973 tentoongesteld in de toenmalige Openbare
Leesbibliotheek Beek. De inleiding
werd gedaan door Ad Merx, zelf beeldend kunstenaar met een Galerie in
Weurt. Ine Reintjes uit Beek haalde
vervolgens herinneringen op uit de tijd

dat ze bevriend was met Ingrid. Daarna
onthulde zij samen met de zoon van
Ingrid, Ben Linskens, een van de tentoongestelde objecten waarin Ingrid's
penningen werden getoond.
Ingrid Linskens – Rast, geboren te
Erlangen (D) in 1927, kreeg haar opleiding aan de Akademie der Bildende
Künste te München. Haar leven lang
pendelde zij tussen Erlangen en Beek
waar zij kwam te wonen toen haar man
als hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen werd aangesteld.
Haar technieken zijn veelzijdig maar in
deze expositie is de nadruk gelegd op
haar (herinnerings-)penningen. De
expositie is nog tot 19 december te zien
bij antiquariaat Supplement in Beek.

Grote Kerk in Elst
Vrijdag 24 september | 20.15 | €20,-,
bestellen
via
www.lunakamerkoor.nl/kaarten-bestellen | concert klassieke muziek |
Onaards - Luna Kamerkoor
Online lezingen van Movie Machine
Zaterdag 25 september | 10.00-12.00 |
lezing | De Representatie van
Psychiatrie in de Film (www.moviemachinegroup.nl)
Galerie Marzee, Nijmegen
Zondag 26 september | 16.00 | concert |
Ives Ensemble
Fort Pannerden
Donderdag 30 september | 11.00-21.00
| ticket reserveren via website | Zomer
avondopenstelling
Donderdag 30 september | 19.00-21.00
| ticket reserveren via website | concert
| Alain Bruyere
Meer info: www.fortpannerden.eu/evenementen

Afghanistan en Nijmegenaar van
2020!) gaf via een voorgedragen vers
inzicht in de diepe ellende van de oorlog, waaruit hij gevlucht is. Carl van
Hal improviseerde daarna op de vleugel en liet vanaf de klankbodem van het
instrument een ware oorlog los… je
hoorde het schieten, de bombardementen en chaos, de wanhoop, de vlucht en
de ontheemding. Het maakte diepe
indruk op het aanwezige publiek.
Ook de Nijmeegse nestor van de dichtkunst Victor Vroomkoning, gaf een
levendige bloemlezing uit eigen werk.
Onder andere uit de bundel ‘80’, dat
een aantal jaren geleden verscheen naar
aanleiding van zijn 80ste verjaardag.
Hij ontving de Karel de Grote-prijs
voor zijn oeuvre naast vele andere
onderscheidingen.
Marion Steur is aquarellist en dichter
en werkt bij de Poëzie IJssel-Biënnale.
Haar gevleugelde gezegde is: ‘Poëzie is
mijn vergrootglas’. Ben Dirks mocht
van Marion op gitaar interveniëren
wanneer hij maar wilde spraken ze af
bij het begin van haar performance. Het
werd een heerlijk speelse performance
van twee mensen die elkaar tevoren
niet kenden en elkaar op het moment
inspireerden. Het publiek reageerde
verrukt en spontaan met een warm
applaus.
Elke dichter kwam goed tot zijn recht
op deze avond, welke een initiatief was
van Marjolijn Rigtering. De spontane
muzikale improvisaties bij de voor-

Dichter Victor Vroomkoning
drachten maakten de avond sprankelend en spannend; De levendige afwisseling hield de 30 toehoorders alert en
geïnteresseerd.
Mede door de dichtersavond werd de
Kunst- en Cultuurroute van het
Kunstcollectief Gelderse Poort een culturele verrijking voor de gemeente
Berg en Dal en voor de gehele Gelderse
Poort. Het is een jaarlijks terugkerend
evenement in het tweede weekend van
september.

Cultuurcadeau:
Paul de Graaf / Trio Raak
Artiesten, zangers, muzikanten en kunstenaars: veel werkzaamheden zijn
voor hen weggevallen de afgelopen
tijd. Om de waarde van cultuur een
beetje in het zonnetje te zetten is er nu
het CultuurCadeau.
In het kader hiervan ontvangen wij in
huiskamerrestaurant Babylon op zondag 10 oktober zanger / gitarist Paul De
Graaf samen met Trio Raak.
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur – gratis
entree! Inloop vanaf 14.00 uur.
Er zijn 40 plaatsen. Dus geef je op via
hkrbabylon@gmail.com.
Over Paul de Graaf
Paul de Graaf brengt samen met trio
Raak een verrassende mix van nummers van de jaren '50 tot nu, met de

nadruk op Nederlandse en Engelstalige
pop en rock & roll. Hij speelt naar de
mensen tóe.
Hij mengt zich met het publiek om er
samen een mooie happening van te
maken! Meezing, -dans en -klapbaar
met ontroerende momenten. Energiek,
veelzijdig, puur en oprecht.
Kijk voor meer informatie op de site:
pauldegraaf.nl
Huiskamerrestaurant
Babylon,
Kwakkenbergweg 150, 6571 GB Berg
en Dal

Poëziepad Berg en Dal
Op 24 april werd het poëziepad geopend in Berg en Dal. Het initiatief voor
het poëziepad ontstond bij plaatsing
van twee banken bij een groenproject
in het dorp. Eén van de initiatiefnemers
wilde graag een bijenlint door Berg en
Dal aanleggen. In overleg met de
opbouwwerker van Forte Welzijn is het
idee van een poëziepad ontstaan.
Inwoners konden tot begin maart dit
jaar gedichten opsturen en van de ruim
honderd inzendingen zijn negen
gedichten gekozen. Deze zijn uiteindelijk op de banken bevestigd.
Bij de opening in april konden de dichters elkaar door de Corona maatregelen
niet ontmoeten. De dichters voelden
wel de behoefte om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen over de gedichten
en de inspiratie ervoor. Daarnaast is er
een routebord dat een plekje krijgt bij
het Klappeijenpad. Zaterdag 11 sep-

tember was er daarom een feestelijke
bijeenkomst in het restaurant van de
Vijverhof. Alle dichters konden hun
gedicht voordragen en aan elkaar vertellen wat de inspiratie was. Het was
een gezellige en inspirerende middag.
Ken jij het Poëziepad al? Wandel deze
mooie route van zeven kilometer door
de natuur en wijken van Berg en Dal.
Tijdens deze route loop je langs bankjes met poëzie geschreven door inwoners. Ideaal aan deze route is dat je
genoeg kunt rusten met al deze bankjes.
Heb je ook een leuk idee voor je wijk
of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met Petra Kregting,
opbouwwerker Beek-Ubbergen, Berg
en Dal, Ooij, Erlecom en Persingen
petra.kregting@fortewelzijn.nl/ 06 53
76 48 09.

Museum het Petershuis, Gennep
Tot en met 17 oktober | expositie | Still
Koe - Marlieke Overmeer
Cultureel Centrum De Bogerd,
Druten
Zondag 17 oktober | 15.00 | toegang
gratis, kaarten van tevoren aanvragen |
concert | Orpheus zingt weer! Koninklijke
Gemengde
Zangvereniging “Orpheus” (meer info:
https://bogerddruten.nl/feesten-evenementen/orpheus-zingt-weer)

Ine Reintjes en Ben Linskens hebben zojuist de vitrine met penningen onthuld
Foto: Henk Baron

Radboud Universiteit
Tot en met 29 oktober | maandag t/m
vrijdag 9.00-21.00 | expositie in het
Huygensgebouw | Angeline Lips
(www.angelinelips.nl)

7 van de 9 dichters bij het pas onthulde routebord dat langs de route geplaatst
gaat worden
Foto: Henk Baron

C U LT U R E E L

Spirituele doe- en ervaarbeurs in
Fletcher Hotel Erica
BERG en DAL. Zondag 12 september
werd er weer een spirituele doe- en
ervaarbeurs (Zielsgelukkig festival) in
en rond het Fletcherhotel Erica georganiseerd, waar weer heel veel bezoekers
op af kwamen.
Er heerste een prachtige sfeer op het
festival. Je kon genieten van meer dan
80 standhouders, een spectaculaire
roofvogelshow, de hele dag gratis inte-

ressante lezingen, een cacaoceremonie,
een drumcirkel en een gezellig terras.
Er was een mooie selectie van mediums aanwezig terwijl er gelegenheid
was om van massages gebruik te
maken. Tevens was er verkoop van kleding, boeken, mineralen, edelstenen,
kaartendecks en nog vele andere spirituele artikelen.
Foto: Henk Baron

Op zondag 26 september sluit het
Liberty Gospel Choir uit Nijmegen het
seizoen af.
Gospel Swingt, Inspireert, heeft Soul
en geeft Energie. Gospel muziek raakt!
Zeker als het wordt vertolkt door de
enthousiaste zangers van het Liberty
Gospel Choir.
Het Liberty Gospel Choir is een gemêleerd en uitbundig gezelschap bestaande uit ongeveer 30 enthousiaste mannen en vrouwen waarvan er een twintigtal zal optreden.
Onder de bezielende leiding van dirigente Dorien van Veen en pianist Jasper
Mellema laten zij zich inspireren door
de Black American Gospel en maken
van elk optreden een feestje.

Liberty Gospel Choir
Entrée: € 10,- Reserveren noodzakelijk ivm maximum aantal bezoekers.
Reserveren kan via
sambom@hotmail.de of via de contactpagina
van
de
website:

In het weekend van 2 en 3 oktober
2021 vindt er in het kerkje van
Persingen een bijzondere expositie
plaats getiteld: “Onderhuids”.
Liesbet Optendrees exposeert haar
natuurlijke materieschilderijen samen
met het verrassende glaswerk van Bert
Sterk.
De monumentale schilderijen van
Liesbet Optendrees zijn het resultaat
van haar zoektocht naar overeenkomst
tussen mens en aarde. Ze wordt geraakt
door barsten in de aarde die door de
jaren zijn ontstaan, maar tevens door de
lijnen in onze huid. De lijnen op aarde
en op de mens zijn steeds aan verandering onderhevig, maar er zijn ook lijnen
die altijd hetzelfde blijven en voor
ieder mens uniek zijn, is dit ook zo bij
de aarde vraagt ze zich af?
Deze vraagstukken inspireren haar om
haar schilderijen laag voor laag op te
bouwen. Ze noemt haar schilderijen
“herkenbaar abstract” mensen herkennen toch de structuren van de aarde en
de mens.
Achter het glaswerk van Bert Sterk

schuilt een verhaal of beleving. Soms
wordt het prijsgegeven door de titel, op
een andere momenten laat hij het aan
de kijker over om er een eigen invulling
aan te geven. Daarnaast werkt hij vaak
vanuit een thema, een voorbeeld van
het thema “Onbereikbaar” wordt tijdens deze expositie getoond. Het zijn
grote geblazen bollen waarin tijdens
het blazen portretten zijn gedrukt. Elk
werk geeft een interne dialoog weer.
Soms een gesprek met jezelf met een
luchtbel ertussen, soms een stem op je
schouder die ongevraagd advies influistert.
De technieken die Bert voornamelijk
gebruikt zijn vormsmelten, waarbij het
glas langzaam in een mal wordt gegoten of zandgieten, hierbij wordt het glas
uit de hete oven geschept en in het
geprepareerde zand gegoten. Met beide
technieken ontstaat een matte of ruwe
“huid”.
De expositie op zaterdag 2 en zondag 3
oktober is geopend tussen 12 en 17 uur
waarbij beide kunstenaars aanwezig
zijn om hun werk nader toe te lichten.

https://www.nieuwbegin.de/contact.
Vermeld svp naam, adres en telefoonnummer van alle personen voor wie u
reserveert. Na 4 weken worden deze
gegevens weer vernietigd.

Hamaland bij de Open Monumentendag in Beek

25 en 26 september: Millingenaar Nick Cillessen

2 en 3 oktober: Bert Sterk en Liesbet Optendrees

De Rozet

Concerten bij ‘Nieuw Begin’

Aankomende exposities in
het Kerkje van Persingen
De Millingse kunstschilder Nick inneringen en hele verhalen los. Soms
Cillessen exposeert op 25 en 26 sep- raakt het ook mensen. Dan weet je dat
tember in het kerkje van
je op de goede weg bent qua
Persingen. Nick schildert al
benadering en stofuitdrukvanaf zijn jeugd, eerst nog op
king."
waterbasis, later in olieverf. In
Zijn inspiratie vind hij in
het begin waren boeken van
gewone, alledaagse dingen om
schilders, vooral de grote
hem heen, een vaasje, flesje,
meesters, zijn houvast. Door
of een oude ketel die in de tuin
veel te kijken en lezen ontstaat, maar ook bij de
Zelfportret
wikkelde hij gestaag zijn
Kringloop, rommelmarkten en
techniek, als een ware autodidact.
dat soort dingen. "Dan raak ik meestal
Zijn werk bestaat met name uit in olie- gefascineerd door spullen die me op dat
verf geschilderde stillevens en portret- moment aanspreken en die mij dan
ten. Hij werkt realistisch en vind de inspireren. Verder kijk ik altijd goed
stofuitdrukking van zijn geschilderde om mij heen om te leren van de natuur;
objecten dan ook een hele uitdaging. de compositie, de kleuren en het
"Als ik een emaille theepotje schilder, licht….het klopt altijd."
moet het er niet uitzien als
Zijn eerste expositie had
plastic kannetje. In mijn
Nick in 1994 in het protewerk is het zoeken naar
stante kerkje in Millingen.
mijn grenzen en het verInmiddels heeft hij op vele
leggen ervan, zowel in
beursen
gestaan
in
techniek als in de compoNederland, is hij een aantal
sitie, de voorstelling. Ik
keer deelnemer geweest bij
wil de kijker uitdagen om
de Nationale Kunstdagen
Keulse kan
de betekenis achter het
en heeft hij geëxposeerd in
plaatje te ontdekken en
Barcelona en Parijs. Dit
deze vertalen naar hun eigen belevings- jaar heeft hij meegedaan aan "Ode aan
wereld. Soms herkent de kijker een 3 oevers" van het kunstcollectief
object op een schilderij, zoals b.v. het Gelderse Poort en is trots dat hij kan
oude theepotje van oma en komen her- exposeren in Persingen.
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ZYFFLICH. Alweer het laatste concert
bij ‘Nieuw Begin’ voor dit jaar. We
hebben een prachtige zomer gehad en
ondanks de extra maatregelen bent u
volop blijven komen. Daarvoor willen
we u hartelijk danken.

Wanneer: Zondag 26 september
Aanvang: 15.00u

De deelnemers tijdens de “cacaoceremonie”

21 september 2021

Op zondag 12 september kon men zich
in het Kulturhus in Beek onderdompelen in de tamelijk obscure tijd toen
graaf Baldrik en gravin Adela leefden
in Hamaland, waartoe ook het huidige
Berg en Dal behoorde. Het is een periode waarvan weinig mensen weet hebben.
Het graafschap Hamaland, met als

Expositie

De Huiskamer
Vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober van
13-17
uur,
in
Babylon
Kwakkenbergweg 150 Berg& Dal
Het Thema is deze keer de Huiskamer.
In het Frans heet het Le Salon, maar zo
deftig is het hier niet. Een ligbank om
te chillen en een scherm, dan hebben
we het wel gehad met onze meest heilige kamer. Of is dat de slaapkamer? Ik
zie van alles en nog wat hangen. De
huiskamer van Babylon. Een staande
lamp van gedraaid hout siert het illustere paviljoen. Vazen met bloemen kleuren de toch vooral overwegend bruine
ruimte. Je kunt je vaste stek ook elders
zoeken. De kroeg, bezien door een vers
gebrouwd glas vocht. Matisse schilderde regelmatig zijn kamer. Aan zijn
muur hing eigen werk. Een schilderij
binnen een schilderij. Een grappig
fenomeen. Dat is ook te zien op de
expo, alleen Matisse ontbreekt...
Deelnemers: Aagje Reijnders, Joop
Speekenbrink, Cornélie Metselaar,
Susan Pecht, Rinus van der Schans,
Willem van der Stokker, Annemieke
Dister en Phil Poffé.

Foto: Henk Baron
hoofdzetel een groot kasteel op de
Elterberg, omvatte veel burchten en
kunstmatig opgeworpen heuvels,

omgeven door houten palissaden als
verdedigingswerken – ook wel motten
genoemd – waarvan die op de
Duivelsberg er een was. In een mooi
gedocumenteerde film kreeg men een
goed beeld over ons stukje geschiedenis. Voor deze gelegenheid hadden
Baldrik en Adela een tijdreis over 1000
jaar gemaakt om de geschiedenis in
eigen persoon op te luisteren.
Het was bijzonder jammer dat er weinig belangstellenden aanwezig waren.
De oorzaak is waarschijnlijk het feit dat
op de Open Monumentendagen er nog
veel meer festivals en manifestaties in
de regio plaatsvonden. Door met z’n
allen in dezelfde vijver te vissen, wordt
de spoeling dun. Het is wellicht beter
als organisaties hun agenda’s onderling
afstemmen. Daar is iedereen bij gebaat
en dan hoeft het publiek geen gedwongen keuzes te maken.
Fred
Tittse,
Landschap

Monument

en

Nieuw seizoen Regiokoor Tamtam
van start: kom zingen!
GROESBEEK. De hele zomer heeft
ons leuke koor doorgerepeteerd. We
zijn nu net begonnen met het instuderen van een mooi en zeer afwisselend
kerstrepertoire; een van de toppers op
het programma zal zijn “Mary, did you
know”, dat onder andere bekend is door
Kenny Rogers.
De kerstconcerten zullen gehouden
worden op zaterdagavond 18 (Cosmas)
en maandagavond 20 (Protestantse
Kerk) december in Groesbeek. Noteer
de data alvast in uw agenda!
Daarom is het nu een zeer geschikt
moment voor nieuwe leden om zich
aan te melden; we beginnen met een
mooi nieuw programma en iedereen
begint weer bij “Af”.
De repetities van Tamtam zijn iedere
maandagavond van 19.30u. tot 21.00u.
in Basisschool Adelbrecht-Windekind

aan de Cranenburgsestraat 112 in
Groesbeek.
Bij Tamtam werken we met oefenbestanden, zodat ieder koorlid thuis zijn
partij kan oefenen met behulp van
geluidsbestanden.
Je hoeft dus echt geen noten te kunnen
lezen om mee te kunnen doen.
Onlangs hebben de koorleden meegedaan aan de jaarlijkse Tamtam-fietspuzzeltocht door de prachtige omgeving van Groesbeek.
Begin januari zal de jaarlijkse gezellige
liedjesavond plaatsvinden en in juni de
jaarlijkse Tamtam-wandel-puzzeltocht.
Kortom: het koor bruist van de energie.
Wilde u altijd al bij een koor zingen, of
wilt u meer informatie hierover, neem
dan gerust contact op met de dirigent,
Eugène Ceulemans, via regiokoortamtam@xs4all.nl. Van harte welkom!

Edelweisz geeft Eindzomerwijkconcert in de buitenlucht
BERG en DAL. Na anderhalf jaar stilte
door corona laat Edelweisz weer van
zich horen. Op vrijdag 24 september
staat
het
Eindzomerwijkconcert
gepland. Edelweisz maakt dan muziek
op de parkeerplaats bij het Hamersveld
aan de Kerstendalseweg.
Variatie voor jong en oud
De avond zit vol met een grote variatie
aan muziek. Er zijn leuke arrangementen, luchtige stukken en herkenbare
muziek, voor jong en oud(er). De jeugd
trapt deze avond af en brengt ook een
leuk programma.
Eigen stoel en hapje en drankje van
thuis
Om het extra gezellig te maken, kun-

nen bezoekers een eigen hapje en
drankje en hun tuinstoel meenemen en
een plekje zoeken, natuurlijk volgens
de dan geldende coronamaatregelen.
Toek Toek Berg en Dal
Bent u of kent u iemand uit Berg en Dal
die minder mobiel is en graag naar het
Eindzomerwijkconcert wil? Reserveer
dan uiterlijk de dag ervoor een plekje in
de Toek Toek van Berg en Dal via (06)
40 05 20 29. De Toek Toek brengt u
van huis naar de parkeerplaats bij het
Hamersveld en weer terug.
Omdat het snel donker wordt begint het
concert om 18.00 uur. De toegang is
gratis. Voor meer informatie over
Edelweisz kunt u terecht op de website:
www.edelweisz-bergendal.nl.

De Rozet
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Jaar uitstel voor onthulling
plaquette gevallen soldaten
De onthulling van een
nieuwe plaquette voor
gevallen Amerikaanse
soldaten in Erlecom
gaat dit jaar niet door.
De familie van soldaat
Romeo Hamel kan vanwege corona niet aanwezig zijn.
Drie neven, nichten en
hun echtgenoten zouden de ceremonie op
zaterdag 18 september
bijwonen. Nieuwe reisrestricties voor mensen
uit de Verenigde Staten Burgemeester Paul Wilbers en George Roth in 2011
Foto: Henk Baron
die op 4 september zijn
ingegaan maken dat nu onmogelijk. De plaquette die er nu hangt bevat 10
Reden voor het comité dat de onthul- namen en werd op 4 mei 2011 onthuld
ling organiseert om die een jaar op te door de Amerikaanse oorlogsveteraan
schuiven.
George Roth. Hij overleed in 2017.

Onderwijssymposium in
het Vrijheidsmuseum
Onderwijs over de Tweede Wereldoorlog,
in het bijzonder de Holocaust
Langzamerhand zijn er steeds minder
mensen die uit de eerste hand kunnen
vertellen over de oorlog. Betekent deze
overgang van memory naar history ook
dat er sprake is van een veranderende
omgang met het erfgoed van de oorlog?
Welke ervaringen hebben docenten
geschiedenis in de dagelijkse lespraktijk omtrent dit thema? Op donderdag
4 november organiseert het Stedelijk
4&5 Mei Comité Nijmegen, in samenwerking met het Vrijheidsmuseum, het
symposium ‘Onderwijs over de
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Holocaust’. Niet alleen voor
docenten geschiedenis, maar uitdrukkelijk ook voor diegenen die zich
betrokken voelen.
Sprekers zijn Stefan Skotnicki (4 en 5
Mei Comité Nijmegen), Ria van den
Brandt
(Radboud
Universiteit
Nijmegen), Wiel Lenders (directeur
Vrijheidsmuseum), Marc van Berkel
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen),
Huub Kurstjens (CITO), Ingrid Broess
(Maaslandcollege) en Daniëlle van der
Meer (Anne Frank Stichting). Het plenaire gedeelte van de avond zal worden
afgesloten met een paneldiscussie.
Vervolgens is er de mogelijkheid om
een bezoek te brengen aan de informatiemarkt, een workshop te volgen die
verzorgd zal worden door de Anne
Frank Stichting of een bezoek te brengen aan de vaste of tijdelijke tentoon-

stelling van het Vrijheidsmuseum.
Bij aankomst verwelkomen we u graag
met broodjes en soep. Aanmelden is
noodzakelijk: dit kan door een mail te
sturen naar welkom@vrijheidsmuseum.nl ter attentie van ‘Symposium’.
Graag onder vermelding van uw naam
en, indien van toepassing, affiliatie
(school, organisatie e.d.). Vragen kunt
u mailen naar info@4en5mei-nijmegen.nl.
Deelname
aan
het
Onderwijssymposium, dat plaats zal
vinden in het Vrijheidsmuseum, is
geheel gratis. Het programma duurt
van 17.00-21.30 uur.
Let op: de doorgang van het symposium is onder voorbehoud van de dan
geldende COVID-19 maatregelen.
Mochten er toch nog restricties zijn wat
betreft het deelnemersaantal, dan
schrijven we in op basis van volgorde
van aanmelding.
Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan
4, 6561 KR Groesbeek
Datum: 4 november 2021. Tijd: 17.0021.30 uur. Deelname is gratis.
Aanmelden
noodzakelijk:
welkom@vrijheidsmuseum.nl
Informatie
Symposium:
info@4en5mei-nijmegen.nl
Informatie
Vrijheidsmuseum:
www.vrijheidsmuseum.nl

Week van de Toegankelijkheid 2021:
meld uw lokale activiteiten aan
Iedereen moet overal mee kunnen
doen, binnen en buiten de deur.
Daarom staat de 21e Week van de
Toegankelijkheid in het teken van
'toegankelijkheid Uit & Thuis'.
De Week is dit jaar van 4 tot en met 8
oktober. Er is nog ruimte op de agenda
voor toegankelijke activiteiten: van een
natuurwandeling waaraan iedereen kan
meedoen tot een toegankelijke online
muziekworkshop. Daarom roept
Ieder(in) als organisator van de Week
van de Toegankelijkheid organisaties
en bedrijven op ook hun evenement
voor de Week de kaart te zetten: laat
zien dat je meedoet aan de Week van de
Toegankelijkheid.
Hoe meer activiteiten, hoe leuker
Wanneer we er weer meer op uit
mogen, willen we dat iedereen dat ook
kán. Daarom vragen we in deze Week
van de Toegankelijkheid aandacht voor
toegankelijke winkels, horeca, theaters,
natuurgebieden, sportaccommodaties
en festivals. Online kunnen meedoen
blijft belangrijk, ook na corona.
Toegankelijke activiteiten via internet
zijn dus ook van harte welkom.
Iedereen is vrij om een activiteit te
organiseren. We plaatsen alle aangemelde activiteiten op onze website in
de agenda en op de activiteitenkaart.

Aandacht voor de mooie kanten van
toegankelijkheid
Ieder(in) is de landelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Voor
het 21e jaar op rij organiseren we de
Week van de Toegankelijkheid. Een
week die ieder jaar vorm krijgt door
vele landelijke en lokale initiatieven.
Het doel van de Week is landelijk en
lokaal brede aandacht voor toegankelijkheid in Nederland. Lokale organisaties organiseren samen met hun partners activiteiten om aandacht te vragen
voor toegankelijkheid en alles wat dat
oplevert. En ook landelijke partijen
bundelen hun krachten om het plezier
waarvoor toegankelijkheid kan zorgen,
te laten zien en voelen.
Zet evenementen op de kaart
De Week van de Toegankelijkheid
loopt van maandag 4 oktober tot en met
vrijdag 8 oktober. Via onze website
www.weekvandetoegankelijkheid.nl
kunnen organisaties hun evenement op
de kaart zetten en laten zien wat er
mogelijk is wanneer je creatief bent
met toegankelijkheid. Meld evenementen aan via deze link: weekvandetoegankelijkheid.nl/doe-mee/aanmelden/.
Via Twitter: @Toegankelijk en
Facebook:@WeekVanDeToegankelijkh
eid houden we iedereen op de hoogte
van alle activiteiten en plannen.

Erkenning voor verzetsstrijders Bouten,
van Steen en Stappershoef uit Ooij
Vrijdagmiddag 17 september zijn in Ooij drie straatnaamborden onthuld van Ooijse verzetsmensen met daarop een
meer volledige tekst. De borden stonden er al jaren maar bij
de presentatie van het boek “Oorlogsgeweld in de
Ooijpolder” maakte de schrijfster Cea van Dillen de opmerking, dat er weliswaar straatnaamborden waren van de drie
verzetshelden, maar dat daarop de uitleg ontbrak en dat zou
eigenlijk wel moeten, want na jaren weten de mensen niet
meer wie of wat deze mensen waren.
Ook burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en
Dal was bij deze presentatie aanwezig en hij beloofde zich
daarvoor in te zetten. En zo geschiedde. Zodat ze niet worden vergeten.
Het gaat om de Ooijse verzetsmannen Antoon Bouten, Wim
Stappershoef en Antoon van Steen. Zelfs koningin
Wilhelmina wilde deze mannen persoonlijk spreken. ,,Zij
bracht in maart 1945 een bezoek aan Brabant, terwijl de rest
van Nederland dus nog niet bevrijd was, en wilde ook spreken met Antoon Bouten en Wim Stappershoef. Maar de eerste zat nog vast en de tweede was in Frankrijk om te vechten
voor de Amerikanen. Een zoon van Antoon Bouten en een
broer van Stappershoef zijn toen gegaan en stonden versteld
wat Wilhelmina allemaal wist over het verzetswerk in Ooij.
Dat zegt toch wel wat.”
De drie borden werden vrijdagmiddag onthuld door burgemeester Mark Slinkman en samen of in het bijzijn van vele
familieleden van de verzetshelden. Na afloop was er nog een
gezellig samenzijn in dorpshuis de Sprong. Daar werden Cea
van Dillen , Monique Wolsing (voor de medewerking van de
gemeente) en burgemeester Slinkman met een bos bloemen
bedankt voor hun medewerking.
Antoon van Steen, militair en Engelandvaarder †1944
Kamp Mauthausen
Antoon van Steen gaf zijn leven voor de bevrijding van ons
land.
Hij was beroepsmilitair en vluchtte na de Nederlandse capitulatie via België en Frankrijk naar Engeland. Vanaf juni
1941 was Antoon actief bij de Special Operations Executive
(SOE), een inlichtingendienst onder Engelse leiding. Daar
werd hij opgeleid tot parachutist/macronist. Het doel was
terugkeren in Nederland en daar leiding geven aan de ondergrondse en in het geheim werken aan de bevrijding van
Nederland. Nadat hij op 29 mei 1942 werd gedropt bij
Steenwijk, werd hij gearresteerd door de Duitsers. Hij kon
daardoor zijn opdracht, het plegen van sabotagedaden in
Limburg, niet uitvoeren.
Via Kamp Haaren werd hij overgebracht naar Rawicz
(Polen) en later naar Mauthausen (Oostenrijk). Veel kampbewoners kwamen daar om door uitputting, slavenarbeid, honger en ziekte. In september 1944 werden de overgebleven
Engelandvaarders doodgeschoten. Het is onduidelijk of
Antoon van Steen is gefusilleerd of al eerder is omgekomen.
Waarschijnlijk is hij eind 1944 gestorven.
Wim Stappershoef, slager Ooij, verzetsstrijder WOII
1940-1945
Wim stappershoef sloot zich in de oorlog aan bij de
Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie. Wim hielp het
Amerikaanse leger aan inlichtingen over de situatie in de
Ooij. Ook voerde hij nachtelijke acties uit, zoals het wegbrengen van leden van de ondergrondse. Hij wist in zijn eentje 9 Duitse soldaten over te leveren aan de Amerikanen.
Generaal Gavin bevorderde hem hiervoor tot luitenant. Later
vertrok Wim Stappershoef met de Amerikanen. Hij vocht o.a.
bij het Ardennenoffensief, in de omgeving van Bastogne en

later bij Remangen en de Eifel.
Meester Antoon Bouten, hoofd der school Ooij, verzetsman 1940-1945
Schoolhoofd Antoon Bouten was samen met zijn zonen
Michel, Bart en Ton een belangrijke schakel in de Ooijse verzetsbeweging. Zij waren bereid voor honderden anderen iets
te doen. Voor ondergedoken studenten, Joden, Franse krijgsgevangenen, geallieerde soldaten en piloten en andere door
de bezetter gezochte personen. Meester Bouten was de grote
organisator met contacten in de wijde omgeving. Hij zorgde
voor valse papieren en bracht onderduikers en joden onder.
December 1943 werden Antoon en Bart Bouten bij een inval
door de Sicherheitsdienst opgepakt omdat ze valse bonkaarten, persoonsbewijzen, Ausweisen en andere papieren in huis
had. Antoon en Bart werden later overgebracht naar het concentratiekamp in Vught. Na de bevrijding kwamen zij pas
weer thuis in Ooij.

Onthulling Historisch Infopaneel Britse
Grenadier Guards in Heilig Landstichting
Jeanne Melchers en Teun de Groot onthulde vorige week vrijdagmiddag 17
september
het
Historisch
Informatiepaneel Oorlogsgraven aan
de voet van de Nebo. Dit gebeurde tijdens een herdenkingsbijeenkomst in
Heilig Landstichting.
Oorlogsgraven aan de voet van de
Nebo is tevens de titel van een boekje
dat ook op 17 september verscheen.
Het boekje gaat over een verdwenen
kerkhofje van de Britse Gernadier
Guards, Royal Horse Guards en de
Scottish Guards die bij de verovering
van de Waalbrug zijn gesneuveld. Het
kerkhofje lag op de plaats waar nu het
informatiepaneel is onthuld.
De 89-jarige Frans Geertsen is de enige
die zich de kleine begraafplaats aan de
voet van het klooster Nebo nog herinnert. Namens de Heemkundekring
schreef hij hier een boekje over.

Foto: Henk Baron

Over Rood zoekt vrijwilligers
Over Rood zoekt (oud)-ondernemers
die andere ondernemers helpen op
weg naar een financieel gezonde toekomst.
Dat de coronacrisis grote gevolgen
heeft staat vast en dat geldt ook voor
veel ondernemers. De toestroom van
ondernemers-in-nood naar organisaties
als bijvoorbeeld Over Rood stijgt
gestaag, aldus Boris Wielinga,
Operationeel Directeur van Over Rood.
Over Rood is een landelijke vereniging
die ondernemers met financiële problemen begeleidt en ondersteunt. De erva-

ren vrijwilligers van Over Rood begeleiden ondernemers bij het starten van
een bedrijf, onvoldoende inkomsten,
betalingsachterstanden,
schulden,
administratieve achterstanden en bij
bedrijfsbeëindiging of, als het kan,
doorstart.
Door de toename van ondernemers die
zich melden bij Over Rood voor ondersteuning is er ook dringend behoefte
aan extra vrijwilligers die bij Over
Rood ingezet worden als trajectmanager.
Als trajectmanager bij Over Rood

begeleid je gemiddeld 2 tot 5 cliënten
per jaar met een tijdsbesteding van
minimaal 4 uur per week. Het betreft
een onbetaalde functie maar de onkosten worden wel ruimschoots vergoed.
Er is een intensieve begeleiding vanuit
de vestiging en er zijn diverse interne
opleidingen en kennisbijeenkomsten.
Dus als jij je kennis en ervaring graag
wil inzetten om de wereld voor iemand
anders weer een stuk mooier te maken
zoekt Over Rood jou.
Meer info via service@overrood.nl of
bekijk de website www.overrood.nl
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Herdenkingen in Groesbeek
Herdenking bij James Gavinmonument

Scholen herdenken Market
Garden

Op 17 september wordt traditioneel de bevrijding van Beek
tijdens de Operatie Market Garden herdacht. De door de
Stichting Reünie Paratroopers georganiseerde herdenking
van 77 jaar bevrijding vond afgelopen vrijdagavond plaats
bij het bevrijdingsmonument in het Lt. John P. Foley plantsoen te Beek. Dit monument staat tegenover het voormalig
gemeentehuis van Ubbergen.
De schutterij B.U.B. en de harmonie K.N.A en The Small
Stream & Rush Camp Carol Singers verleenden medewerking aan de herdenking. Ook waren er een aantal
Amerikaanse militairen van de 82nd Airborne Divisie aanwezig. Er werden toespraken gehouden door de voorzitter
van de stichting Toon de Jong en door burgemeester Mark Slinkman, alsmede door plaatsvervangend burgemeester van de Duitse buurgemeente
Kranenburg dhr. Baumann Matthäuss.
Verder werden er bloemen gelegd door onder meer
Mark Slinkman, Baumann Matthäuss, het koningspaar van schutterij B.U.B Gijs en Joyce Arts,
directeur van het bevrijdingsmuseum de heer Wiel
Lenders, KNA, EHBO, leerlingen van de Havo
Notre Dame des Anges en een leerling van de
Biezenkamp.
Ter plaatse werd de adoptie van het monument
door de leerlingen van de Biezenkamp overgedragen van groep 8 aan groep 7. Enkele leerlingen van
de Biezenkamp en de Notre Dame des Anges lazen
een eigen gedicht voor.
Burgemeester Slinkman begon zijn toespraak met
de mededeling dat er nog een paar stoelen vrij
waren voor de mensen die niet zo lang konden
staan. Het resultaat was, dat de vrije stoelen, inclusief zijn
stoel, werden ingenomen door kinderen en hij de rest van de
tijd zelf moest staan.

Bijna 100 leerlingen van de Beekse basisschool de Biezenkamp en van de Euregio
Schüle uit het Duitse Kranenburg hebben vrijdag 17 september deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de Operatie Market Garden
en de bevrijding van het gebied rond
Nijmegen. Dit was dit jaar 77 jaar geleden.
De dag begon op school met een kennismaking
gevolgd door een uitleg over de oorlog door
Toon de Jong en een verhaal van mevrouw Ria
Roozendaal-Martens, die het bombardement
op Nijmegen zelf had mee gemaakt. Na het
programma in basisschool de Biezenkamp in
Beek gingen de scholieren naar de plek waar
zich in 1944 de gevechten hadden afgespeeld op de
Duivelsberg in Beek. Hier kregen ze uitleg over wat daar
allemaal gebeurd was tijdens operatie Market Garden door
leden van de Beekse Stichting Reünie Paratroopers. Ook
konden ze zelf de oude schuttersputjes bekijken.
Na de lunch ging het hele gezelschap naar het Market
Garden monument tegenover het voormalige gemeentehuis
in Beek, waar ze door de voorzitter Toon de Jong werden
ontvangen en door wethouder Sylvia Fleuren werden toegesproken. Een aantal leerlingen droegen hun zelf geschreven
gedicht voor. Na de plechtigheid werden door de leerlingen
bloemen en tekeningen op het monument gelegd

Over het monument
Dit monument is ter nagedachtenis aan
twee omgekomen Amerikaanse parachutisten. Zij werden op 17 september
1944, na hun landing op toevallig Duits
grondgebied, door douaniers gevangen
genomen en naar het gemeentehuis in
Kranenburg gebracht. Daar aangekomen werden ze door de SA-man
Ludwig Klüttgen, afkomstig uit Aken,
standrechtelijk
doodgeschoten,

van de Amerikaanse ambassade in Den
Haag en een grote delegatie van de huidige US 82nd Airborne Division. Ook
was de burgemeester van het Duitse
Kranenburg, Ferdie Böhmer, aanwezig,
alsmede dhr. Josef Gietemann, waarnemend burgemeester van de Duitse stad
Kleve. Allen legden een krans bij het
monument.

Burgemeester Slinkman legt de eerste krans

Foto: Henk Baron

Herdenking bij de Waco op Klein Amerika
Na de herdenking en de kranslegging
bij het James Gavinmonument in
Groesbeek ging het hele gezelschap
naar de replica van de Glider, enkele
kilometers verderop bij Klein Amerika.
Ook daar werd herdacht. Even verderop, op een akker, landden twaalf parachutisten. Er waren diverse sprekers en
er werden een aantal kransen gelegd.

Wethouder Sylvia Fleuren spreekt de scholieren toe
Foto’s: Henk Baron

Herdenking omgekomen parachutisten
Market Garden in Kranenburg
Zondagmorgen 19 september is ter
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers in het Duitse Kranenburg een
herdenking gehouden bij het monument voor het Rathaus, waaraan o.a.
burgemeester Ferdi Böhmer van
Kranenburg, burgemeester Mark
Slinkman van Berg en Dal, de
Airborngroep Groesbeek en de leden
van het herdenkingscomité Stichting
Reünie Paratroopers uit Beek deelnamen. Muzikale medewerking werd verleend door Musikverein 1923 Zyfflich
e.V., het muziekkorps uit Zyfflich. Nu
sinds enkele jaren duidelijk is geworden, wat er met de twee Amerikaanse
soldaten werkelijk is gebeurd en hun
identiteit bekend is geworden ( het
waren technical sergeant George T.
Harrison en corporal William H.
Armstrong), is de herdenking sindsdien
groter geworden. Militairen van de 82
Airbornedivisie, alsmede een lid van de
Amerikaanse Ambassade waren hierbij
aanwezig. Kransen werden gelegd door
de burgemeesters Böhmer en
Slinkman, Chief Scott Marisson van
de Amerikaanse Ambasade, de
Amerikaanse Chaplain of the 82nd
Airbornedivisie, referend Major
Dominique Grotti, Franz van der
Molen van het Vrijheidsmuseum
Groesbeek en de Stichting Reünie
Paratroopers uit Beek. Theo Jetten
speelde "The Taps" op zijn trompet,
gevolgd door een ogenblik stilte. Een
nicht van de in 1944 in Erlecom omgekomen parachutist van de 82nd
Airborne Divisie Romeo Hamel, Liz
Kraft, bracht een gedicht ten gehore.

Op vrijdag 17 september was in
Groesbeek bij het James Gavin
Monument de jaarlijkse herdenking
van de Operatie Market Garden van de
Stichting Airborne Vrienden. De herdenking vond plaats in het bijzijn van
de burgemeester van Berg en Dal,
Mark Slinkman, en wethouder Sylvia
Fleuren, alsmede vertegenwoordigers

ondanks protesten van de nabij wonende arts dr. Degenhardt. Voor deze, ook
in tijden van oorlog, ongehoorde misdaad is deze SA man tijdens een proces
in Dachau ter dood veroordeeld. Ter
nagedachtenis aan deze brute moord op
deze ongewapende militairen bevindt
zich voor de ingang van het Rathaus in
Kranenburg een passend monument
met de tekst: “Hass tötet, Liebe versöhnt”.
Deze gebeurtenis was tot op de dag van
vandaag een zwarte bladzijde gebleven
in de geschiedenis van Kranenburg.
Dat dit voorval nooit uit de herinnering
van de Kranenburgse bevolking is verdwenen, bleek begin negentiger jaren
toen op initiatief van oud-burgemeester
Jakob Voss het idee werd opgepakt een
blijvend monument ter nagedachtenis
aan de twee Amerikanen neer te zetten.
Samen met de toenmalige pastoor
Franz-Günter Aengeheyster en beeldhouwer Dieter von Levetzow werd het
huidige monument en plaquette ontworpen. Daarna werd er, zoals
omschreven, elke zondag voor/na of op
17 september een herdenking gehouden.
Op 17 september 1944 dropten honder-

den Amerikaanse C-47 transportvliegtuigen duizenden parachutisten.
Verschillende vliegtuigen werden door
Duits afweer geschut neergehaald. Een
van de vliegtuigen raakte uit koers en
liet de parachutisten niet boven Klein
Amerika maar boven De Kamp en
Wylerbaan in Groesbeek springen,
waar ze zwaar werden beschoten. Een
vliegtuig kwam terecht bij het gehucht
Kleyen – bij Zyflich – 2,5 kilometer ten
noorden van Kranenburg. De
Amerikaanse radio-operator en de
crewchief werden direct gevangen
genomen en naar Kranenburg gebracht
waar ze door een SA-man midden op
straat nabij het gemeentehuis door het
hoofd werden geschoten. Dit tot groot
afschuw van de aanwezigen burgers.
Na de oorlog is de SA-man ter dood
veroordeeld. Daarvoor moest ook
mevrouw Broekman tijdens het proces
getuigen. Nu onlangs de identiteit van
de twee Amerikanen boven water gekomen is, leek het de gemeente
Kranenburg gepast dit jaar een grote
herdenking te houden waarbij het
monument werd uitgebreid met een
nieuwe plaquette met de namen van de
twee Amerikanen. Foto: Henk Baron

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft een krans gelegd

Bijzonder was het eerbetoon aan de 17jarige Youri Pouwels uit Oss. Hij was
met de Stichting Make a Wish aanwezig bij de beide herdenkingen. Hij is
onlangs genezen van kanker en is erg
geïnteresseerd in alles wat de oorlog
betreft. Youri werd voorgereden in een
luxe limousine en kreeg een officiële
ontvangst van voorzitter Herman
Wijnhoven van de Groesbeekse
Airborne Vrienden. Bij de Glider werd
hij nog eens extra in het zonnetje gezet.
Hij kreeg van de Amerikaanse militaire
vertegenwoordigers diverse geschen-

ken uitgereikt en mocht vervolgens zelf
ook aan alle Amerikaanse militairen
die daar aanwezig waren een herinnering uitreiken.
De Waco CG-4 is een Amerikaans militair zweefvliegtuig dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog veelvuldig is
ingezet, onder andere tijdens Operatie
Market Garden. In Groesbeek en
omgeving zijn tijdens de operatie in
september 1944 honderden Gliders
geland.
In september 2014 was het 70 jaar geleden dat Operatie ‘Market Garden’
plaatsvond. Dit is in Groesbeek en
omgeving groots herdacht. Op 17 september 2014 hebben militairen van de
Amerikaanse 82nd divisie onthult op
Klein-Amerika.
Naast de op ware grootte Waco-glider
is er een informatiezuil geplaatst.
Hierop zijn filmpjes te zien over de
tweede wereldoorlog en de Wacoglider.

Youri Pouwels met zijn geschenken bij de Waco op Klein Amerika
Foto: Henk Baron

Probleempje op de route
Soms komt het voor dat de dingen niet allemaal op elkaar zijn afgestemd, zoals
vrijdagmorgen bij de herdenking op Klein Amerika bij de Waco. Een grote vrachtauto versperde de weg, waar alle bezoekers van de herdenking langs moesten. De
chauffeur wist ook niet beter dan dat hij daar moest lossen.
Foto: Henk Baron
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Genieten in
het groen



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

www.duivelsberg.nl



Achilles ‘29 – Scherpenzeel
Zaterdag 2 oktober - aanvang 14.30 uur

Locatie Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5, Groesbeek

onderhoud

airco

banden

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

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

0481- 432054
06 - 24861017
Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Gratis SDE aanvraag

Shoarma vlees

500 gram

Varkensschnitzel

500 gram

gepaneerd/ongepaneerd

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

€ 4.25
€ 5.25

Gekruide
Kippenpoten

5 halen
4 betalen

Gebraden gehakt
Saksische leverworst

100 gram
€ 1.19

100 gram
€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 23 september - 2 oktober

21 september 2021

Oliebollen van de Deurzakkers
OOIJ. Vorig weekend was eigenlijk het
weekend van de Ooijse kermis en dan
stond er vaak een oliebollenkraam op
het kermisterrein. Maar ook dit jaar
geen kermis in Ooij. Reden voor carnavalsvereniging de Deurzakkers om daar

op in te spelen. Zij stonden met een
kraam voor de supermarkt de Spar op
het Reiner van Ooiplein, waar de oliebollen, door hen zelf gebakken, werden
verkocht. Prinses Rita was zelf aanwezig om de oliebollen te verkopen.

Wie wordt de
nieuwe prins
van Boemelgat?
MILLINGEN. In tegenstelling tot voor
gaande jaren zal de pronkzitting van
CV de Deurdouwers in november geen
doorgang vinden.
In de plaats hiervan wordt er op 13
november een Prinsenbal georganiseerd door de Deurdouwers.
Op zaterdagmiddag 15 januari zal de
nieuwe prins onthuld worden.
Wie durft deze mooie uitdaging en titel
Prins van Boemelgat op zich te nemen
en een jaar carnaval te beleven op een
manier die past bij het prins schap.
Bent U diegene die dit graag een keer
mee wil maken, geef u dan nu op!
Dit kan door een briefje met daarop uw
naam, adres en motovatie in een gesloten envelop te doen, deze in de brievenbus te doen bij ons secretariaat.
Dit kan t/m 22 september 2021

Foto: Henk Baron

Straatfeest in Berg en Dal

Namens het bestuur van CV de
Deurdouwers,
Diny Blom-Evers
Pastoor van Eyckstraat3
6566 DC Millingen aan de Rijn

Column

Zaterdag 11 september was het 15de
Emmafeest in de Emmalaan in Berg en
Dal. Hoezo pas de 15de keer? Het eerste straatfeest was toch in 1993? Ja, dat
klopt! Wij hebben om het jaar straatfeest omdat we er altijd een enorme
happening van maken. Elk feest heeft
een thema, dit jaar was het thema: Alle
kleuren van de regenboog. De huizen
en/of tuinen worden elk feest versierd.
Er is een openingsacte van het feest in
de middag en mijn hoogtepunt: het uitdelen van De Emmalander. Deze kleurrijke glossy is er voor elk huishouden
en we hebben er allemaal kopij voor
aangeleverd. De Emmalander? Ja, dat
is onze twee jaarlijkse straatkrant waar

nieuwe bewoners zich voorstellen, we
ingaan op het thema van het straatfeest,
familiefoto’s delen en datgene wat je
graag via dit medium wilt vertellen.
Verder drinken we gezellig koffie en
thee met zelfgemaakt gebak, hebben
we teamspellen voor jong en oud, een
volleybaltoernooi en eten we gezamenlijk. In de avond is er een podiumprogramma met veel zang, dans en
sketches. En daarna dansen en kletsen.
Wij genieten nog even na van een heerlijk straatfeest! En hopelijk zijn er veel
straten die in deze maand september
gezellig samenkomen!
Tekst: Mariken Sünnen
Foto: Henk Baron

In de hoek
Vroeger op school moest ik regelmatig in de hoek. Even afkoelen, had het
te bont gemaakt. De les ging verder, ik
mocht niet meedoen. Dat besef had ik
toen nog niet. Het is fijn als je mag
deelnemen aan een groepsgebeuren.
Ramsey Nasr verwoordt dat goed :
‘Elke burger heeft au fond dezelfde
behoefte ergens toe te behoren, tot iets
groters waar men niet uitgestoten
wordt. Voor de een is dat de voetbalclub, voor de ander een politieke partij’. Uitgesloten betekent tegelijk verlies van je rechten, bedenk ik. Burgers
van Athene vormden als eersten op de
wereld een democratie. Als politici te
machtig werden, schreef men hun
naam op een scherf. Werd je verbannen naar een eiland. 200 jaar geleden
overkwam dit Napoleon ook. Tot twee
keer toe. Eerst naar Elba, en dan naar
St Helena, in de Atlantische oceaan.
Ik lees een stukje over zijn laatste verblijf. Volgens de journalist was het
niks voor hem, de veldheer was avontuurlijk ingesteld. Een erg luchtige
gedachte, vind ik. De kleine fransman
had miljoenen doden op zijn geweten.
Wat zou de ergste straf tegenwoordig
zijn? Verplicht van internet, van facebook, geen app-jes meer ? In de hoek,
zonder mobieltje ?
Phil Poffé, Groesbeek.
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Oktoberfest in de Natte (OEV 1)
MILLINGEN. Jaa het is zo ver ons eerste Oktoberfest! Misschien hebben jullie het al gehoord in de wandelgangen,
maar hier is dan de echte officiële aankondiging!

Als alles volgens planning verloopt zijn
er vanaf 21 september geen restricties
meer met betrekking tot het maximum
aantal bezoekers van een evenement.

Zaterdag 2 Oktober 2021
Deuren open: 18:30
Party time: 19:00 – 00:00 uur

Wel zullen er nog enkele Coronamaatregelen van kracht zijn. Zo dien je
buiten het terrein in geval van drukte
1,5m afstand te houden. Bij de ingang
het is verplicht om een Coronabewijs te
laten zien. Dat kan door middel van de
Corona Check app met een vaccinatiebewijs, een recente negatieve test of
een herstelbewijs.

Bestel
nu
je
ticket
online:
h t t p s : / / w w w . o e v 1 events.nl/ticket/oktoberfest-2021/
Wacht niet te lang, want vol=vol.

Eenmaal binnen is het weer als vanouds: geen 1,5 meter, geen mondkapjes, geen corona-restricties: keihard
feesten!

Met de creme da la creme uit het oktoberfest artiesten arsenaal “Helene
Fischer ‘Double’ Show met Inge
Kleijn“, “Richtig Heino” en “DJ Mike“

Hoe verder met de “Knarren”
De vereniging “Groesbeekse Knarren”
houdt op 5 oktober a.s. haar tweede bijeenkomst in de Mallemolen in
Groesbeek. Door corona en andere vertragingen lukte dit niet eerder maar nu
is het ook tijd om verdere stappen te
zetten en toe te lichten.
De leden die zich hebben ingeschreven
als belangstellende zijn allemaal per
mail hiervan verwittigd, alweer geruime tijd geleden, vandaar deze herinnerings oproep. Laat even weten of je
komt en eventueel met wie zodat we de
zaal hiervoor gereed kunnen maken.
De inloop is vanaf 19 uur en, gezien het
volle programma, beginnen we scherp
om 19.30 uur. Het wordt een leuke en
leerzame avond waarbij ook verdere
stappen worden toegelicht en gemaakt.
We gaan eerst kijken wat er is gebeurt

in dat 1,5 jaar dat we bezig zijn, waar
we nu staan en dit is vooral over een
beoogde locatie. Hierna komt de
gemeente aan het woord. Na de pauze
wordt door een bewoner van een reeds
lang bestaande woongemeenschap uitgelegd hoe zij dit beleven en welke
keuze zij hebben gemaakt. Hierna gaat
ons adviesbureau wat zaken uitleggen
waar we mee te maken krijgen en als
laatste gaan we kijken wie er verder
mee gaan in het verdere ontwikkel project en hoe we dat ons voorstellen.
Alleen voor leden
Als iemand serieuze belangstelling
heeft, kijk dan op onze website
www.krasseknarrengroesbeek.nl bij
voor leden en download het formulier
en vul dit in en stort de bijdrage. Hierna
ontvang je een uitnodiging.

Frans van Driel
40 jaar bij de politie
Frans van Driel uit
Beek vierde op zondag
12 september, in/bij het
Kulturhus in Beek, het
feit dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de
politie. In die tijd was
het de Rijkspolitie en
zijn eerste standplaats
was de groep Ubbergen
van de Rijkspolitie,
toen nog gehuisvest aan
de Rijksstraatweg in
Beek. Intussen heeft
Frans diverse functies
gehad bij de politie en Frans van Driel bij het Kulturhus in Beek
Foto: Henk Baron
momenteel is hij verbonden aan de Politieacademie in (oud)collega’s, vrienden en bekenden.
Apeldoorn. Hij vierde dit samen met

Koningschieten in Leuth

Wilfried van Eck opnieuw koning
Op zondag 19 september vond in Leuth
het jaarlijkse koningschieten plaats. Dit
jaar mocht het onder strikte voorwaarden toch weer doorgaan op een afgesloten terrein.
Nadat het koningspaar Wilfried en
Amanda thuis waren opgehaald, werd
het openingsschot verricht door burgemeester Mark Slinkman. Vervolgens
werd de kop er afgeschoten door
Wilfried van Eck. Stefan Verriet schoot
de rechter vleugel naar beneden en
Dimitri Janssen de linkervleugel.
Winnaar werd de huidige koning
Wilfried van Eck, want hij haalde na 90
schoten de romp naar beneden, hetgeen
inhoudt dat hij ook het komende schut-

tersjaar samen met zijn vrouw Amanda
de schutterij Vriendenkring gaat vertegenwoordigen als koning(spaar).
Lorenzo Jansen werd de nieuwe jeugdkoning. Het lukte hem om na 190 schoten de vogel naar beneden te halen. Hij
had ook al de kop er af geschoten.
Geert Borremans heeft na vele jaren
trouwe dienst besloten om te stoppen
als commandant en nam afscheid. Na
het koningschieten was er een optreden
van het Duo The Band.

Twee Sarah’s in de Bredestraat in Leuth
De afgelopen week waren er twee Sarah’s in de Bredestraat in Leuth. Sandra en Manuela vierden allebei hun 50ste verjaardag. En dat was duidelijk te zien! Van harte proficiat!
Foto’s: Henk Baron

In Leuth zal de kermis gehouden worden van 1 tot en met 5 oktober a.s. Op
vrijdag 1 oktober wordt ’s avonds om
19.30 uur gestart met DJ Mike.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Koning Wilfried van Eck en zijn vrouw Amanda

Foto: Frans Bootsma
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Bezorger gezocht
voor De Rozet in Kekerdom

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek

024 - 684 4770
www.nenini.nl

Wijk: Lievensweg - Van de Veldeweg

Modeshow 29 en 30 september

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

024 - 684 3312
woe-do-vr. open

bij

Brasserie Charley , v.a. 18.30 uur

Entree is gratis, reserveren is verplicht en kan uiterlijk tot 25 september.
Reserveren via www.brasseriecharley.nl of
met een mailtje of belletje naar Nenini: info@nenini.nl, 024-6844770.

Rijksstraatweg 307 - 6573 CX Beek

We zien u graag! Ineke, Corien & Lotte

De Treffers – ASWH
Zaterdag 25 september - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

4 MAALTIJDEN
Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Aanbiedingen geldig t/m zondag 26 september
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

■ Wylerbaan afgesloten

■ Burgemeester bezoekt ijsboerderij Foxhill

De Wylerbaan is afgesloten van maandag 27 september tot en met
vrijdag 15 oktober voor doorgaand verkeer tussen de Kamp en de
Lage Wald. Het fietspad kan gewoon gebruikt worden. De omleiding
geldt daarom niet voor fietsers.

Nu de coronamaatregelen worden afgeschaald kan ook de burgemeester weer op bezoek bij
bedrijven en ondernemers in
Berg en Dal. Deze keer gaat hij
langs bij Yvonne en Ivo Poelen
op
ijsboerderij
Foxhill
in
Groesbeek.

De afsluiting is nodig voor het groot onderhoud aan de weg. We gaan
nieuw asfalt aanbrengen. En we gaan goten en bermen herstellen. Deze
zijn beschadigd bij eerdere werkzaamheden van Liander.
Afvalinzameling door Dar gaat door. Aanwonenden krijgen een brief met
alle informatie.

Op één van de mooiste plekjes van
Berg en Dal kan sinds dit jaar,
naast de familie Poelen, iedereen
genieten van het prachtige uitzicht.
En van een heerlijk ijsje! Tien jaar
nadat ze de melkveehouderij hebben overgenomen, waren Yvonne
en Ivo Poelen eraan toe om meer te
doen met hun bedrijf en de prachtige locatie op de Klös.
Een drukke periode volgde: de
leegstaande kalverstal werd verbouwd tot ijssalon, met daarachter
een professioneel ingerichte ijsmakerij. Naast een opleiding tot ijsmaker kwam de scholing van Yvonne
aan de hotelschool goed van pas
bij het creëren van een gastvrij onthaal. Een terras dat ze met vrienden en familie aanlegden maakte
het af voor de opening op 5 mei.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Inloopspreekuren Sociaal Team
weer van start

Het is niet het makkelijkste jaar
geweest om een nieuw bedrijf te
beginnen…
Yvonne Poelen: “Het is mij erg
meegevallen! Ondanks corona en
de matige zomer weten de mensen
ons goed te vinden. We hebben
sinds mei meer dan 8.000 mensen
kunnen ontvangen. Aanvankelijk
deed ik alles zelf, maar inmiddels
hebben we vier meisjes om te helpen bij het ijsscheppen en in de
bediening.”

Jullie hebben ook meteen een
nieuw streekprodukt gelanceerd…
“Dat klopt. Het is vanaf het begin
niet vanille, maar het ‘Gruusbeks
wasberre ies’ dat met stip aan kop
gaat! Bosbessen dus. Mensen
komen er inmiddels speciaal voor.
Om ter plekke op te eten of om een
bak af te halen voor thuis. Ook al
ons andere ijs is streekeigen en
gemaakt met dagverse melk van
onze eigen koeien.”
Hoe kijken andere lokale ondernemers naar dit initiatief?
“Heel positief! We hebben een heel
aantal mooie contacten gelegd om
elkaar aan te vullen en te versterken. Voor twee ondernemers hebben we inmiddels exclusief ijs ontwikkeld van eigen bodem: druivenen zelfs pompoenijs!”

Hoe is het om een groot boerenbedrijf met ruim 100 koeien te
combineren met horeca?
Ivo: “Best druk soms, maar ik vind
al die extra reuring op het erf ook
erg mooi. We kunnen mensen laten
zien waar hun ijsje vandaan komt.
Zowel volwassenen als kinderen
vinden het prachtig om ook even de
stal in te kunnen lopen en rond te
kijken. Je krijgt zo toch meer begrip
voor het werk op de boerderij.”
Gaan jullie dicht als het ijsseizoen afloopt?
“In de winter zijn de ijssalon en het
terras alleen op zondag open. Dan
komt er naast warme dranken ook
meer keus in taart op de kaart.
Maar voor de feestdagen komt het
ijs ook zeker weer terug, in de vorm
van ijstaarten voor de kersttafel.”

Nu ook in de polder!
Dit najaar gaat het Sociaal Team
Berg en Dal verder met de
inloopspreekuren. In Groesbeek
in de Buurtwinkel Breedeweg,
voorzieningenhart
Op
de
Heuvel, buurthuis de Slenk en
de Mallemolen. In de polder in
het
Kulturhus
Beek
en
Kulturhus Den Ienloop in
Millingen. Heeft u een vraag
voor het Sociaal Team, dan kunt
gewoon binnenlopen.
Wanneer zijn de inloopspreekuren?
Hieronder ziet u wanneer de
inloopspreekuren in de polder zijn.
De data en tijdstippen voor inloopspreekuren in Groesbeek zijn nu
nog niet bekend. Zo gauw die
bekend zijn plaatsen we die op
onze website en in komende uitgaven van deze krant.
Kulturhus Beek
Datum: iedere maandag vanaf 4
oktober
Tijdstip: tussen 13.00 en 15.00 uur

Kulturhus Den Ienloop in
Millingen
Datum: iedere dinsdag vanaf 5
oktober
Tijdstip: tussen 15.00 en 17.00 uur
Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij
het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht
met bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Mijn partner is onlangs overleden
en ik zou graag met iemand daarover praten.
• Mijn kind zit niet lekker in zijn vel,
hoe kan ik hem helpen?
• Ik ben op zoek naar een leuke
daginvulling en wil graag anderen
helpen.
• Ik ben het overzicht kwijt in mijn
financiën.
• Mijn partner en ik gaan scheiden.
Graag zou ik in gesprek gaan
over de omgangsregeling voor
onze kinderen.
• Ik heb psychische klachten en wil
graag begeleiding krijgen.
• Ik kan zelf het huishouden niet
meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?

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

■ GGD Gelderland-Zuid komt langs met mobiel vaccinatiecentrum
GGD Gelderland-Zuid komt in
Leuth en Groesbeek langs met
een mobiel vaccinatiecentrum:
de prikbus. Bent u nog niet
gevaccineerd tegen corona? In
de prikbus kunt u zonder
afspraak uw eerste coronavaccinatie krijgen.
De GGD prikt met het Pfizer- en
Janssen-vaccin. U kunt zelf kiezen
welk vaccin u wilt. Bent u jonger
dan 18? Dan kunt u alleen het
Pfizer-vaccin krijgen. Voor het
Janssen-vaccin is één prik nodig,
voor het Pfizer-vaccin twee prikken.
Waar staat de bus?
De bus staat op de volgende plekken:
▪ Zondag 26 september van 10.00
tot 16.00 uur op het Kerkplein in
Leuth
▪ Woensdag 29 september van
14.00 tot 20.00 uur op het marktterrein in Groesbeek
U kunt natuurlijk ook naar een van
de andere locaties/data komen.

Informatie daarover staat
www.ggdgz.nl/regiotour.

op

Medewerkers helpen
Bij de bus staan medewerkers klaar
om al uw vragen te beantwoorden.
Heeft u prikangst? Dat komt vaker
voor dan u denkt. Geef dit aan bij

de GGD-medewerkers, zij helpen u
graag hierbij. Neem uw identiteitsbewijs en een mondkapje mee.
Meer weten?
Bekijk
alle
informatie
ggdgz.nl/regiotour.

op
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Mededelingen

■ “Iedereen kan zien dat wij de Wijkhelden zijn”

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.

2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin
het belang van vrijwilligerswerk
centraal staat. Dit jaar laten we
vrijwilligers uit onze gemeente
aan het woord. Lees wat hen
beweegt om iets voor een ander
te doen. Dit keer het verhaal van
Hugo en Veerle Molegraaf uit
Groesbeek.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Elzenkamp 4, kap boom (verleend)
▪ Raailand 1, realiseren pianostudio (niet vergunningplichtig)
▪ Nabij van Randwijckweg 10 en 16, kap 5 bomen (verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 68, wijzigen voorgevel en vergroten dakkapellen
(aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 84, bouw woongebouw met 9 appartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Stollenbergweg 188 – 234, diverse kap- en snoeiwerkzaamheden
(aanvraag)
Groesbeek
▪ Nabij Ambachtsweg 3, afsplitsen deel pand t.b.v. fysiotherapiepraktijk
(verleend)
▪ Nabij Biesseltsebaan -kruising Heumensebaan en Rijlaan, plaatsen
telecommast, kap bomen en aanleggen uitrit (verlengen
beslistermijn)
▪ Hermelijnstraat 1, uitbreiden woning (verleend)
▪ Hobbemaweg 97, plaatsen dakkapel (verlengen beslistermijn)
▪ Hoflaan 11 en 11a, verbouwen pand naar kantoor en
4 appartementen (ontwerpbesluit)
▪ Vendelierstraat 34, plaatsen hekwerk (verleend)
▪ Waldgraaf 12, tijdelijk plaatsen woonunit (aanvraag)
▪ Wylerbaan 25, tijdelijk bewonen tuinhuis (verleend)
▪ Sectie N Perceel 25, nabij Zevenheuvelenweg aan de N841, kap
zomereik, betreft een noodkap (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Philippuslaan 9, kappen boom (verleend)
Kekerdom
▪ Weverstraat 45, aanleggen uitrit (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 53 en 53a, wijzigen bestemming ‘detail’ naar ‘wonen’
(aanvraag)
▪ Heerbaan 169, tijdelijk plaatsen woonunit (verleend)
▪ Palsstraat 10, realiseren afdak (aanvraag)
Ooij
▪ Karperstraat 14, aanleggen inrit (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij Kerkdijk 24a, moderniseren telecommunicatie-installatie
(verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving
▪ Notitie Reikwijdte en Detailniveau Herinrichting Ooijse Graaf
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Stoer en nuttig
Hugo en Veerle zijn WijkHelden. Zij
ruimen zwerfafval op. “De kinderen
vinden dit niet alleen stoer, maar
ook nuttig. En ach… ze gaan niet
elke dag de straat op, maar wél
regelmatig. En ze vinden het ook
nog eens leuk. Als moeder ga ik
natuurlijk wel altijd mee, maar ik
hoef ze nooit te pushen.” Ingrid
Molegraaf straalt van trots als moeder van Veerle (10 jaar) en Hugo (8
jaar).
Snickers
Wat is nou het leukste wat jullie
hebben meegemaakt met het oprapen van zwerfvuil?
“Nou, d’r was een mevrouw die ons
zag werken en die gooide een heleboel snickers vanaf het balkon, dat
vonden we te gek.” Veerle vertelt
het met een grote glimlach. “Ik doe
wel altijd mijn laarzen aan als we

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

de hesjes beschikbaar, geeft de
knijpers en ook de plastic zakken.

Skelter
“Mijn skelter heeft een aanhanger
en al het zwerfvuil gaat daarin,
maar ik gebruik de knijper ook als ik
de skelter stuur, dat kan ik tegelijk.
Iedereen kan zien dat wij de
Wijkhelden zijn, want we hebben
een mooi vestje dat best opvalt en
daarom ook veilig is.” Handig stuurt
Hugo zijn skelter van blikje naar
plastic zak.

Word ook Wijkheld
Ook dit is vrijwilligerswerk en kijk
hoeveel plezier hieraan wordt
beleefd, voor de ‘doeners’ én voor
de ontvangers! Wordt jouw kind de
nieuwe wijkheld? Kijk nu op
www.wijk-helden.nl.

Mooi initiatief
Wijkhelden is een mooi initiatief van
Dar. Het maakt onze volgende
generatie duidelijk dat een wijk zónder afval er beter uitziet. Dar stelt

Helpen of hulp nodig?
Wil je ook graag anderen helpen of
zoek je hulp? Kijk dan op www.geldersehanden.nl/bergendal. Wil je
liever persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar 085 - 040 60 66
en vraag naar het vrijwilligerssteunpunt van Forte Welzijn.

■ De stand van zaken rond zonnepark Millingen-Leuth
Met dit artikel willen we u graag
informeren over de stand van
zaken rond het zonnepark tussen
Millingen aan de Rijn en Leuth.
Wat is het plan?
De gemeente, initiatiefnemer Zebra
en verschillende andere partijen kijken of er tussen Millingen en Leuth
een zonnepark kan komen. Het
moet een zonnepark worden met
veel nieuwe natuur erbij. Het gaat
om ongeveer 50 hectaren zonnepark en 50 hectaren nieuwe natuur.
Goede informatie
Het ontwikkelen van een zonnepark
met nieuwe natuur is een erg ingewikkeld proces. Het raakt veel mensen. Daarom willen de partijen die
hiermee bezig zijn iedereen goed
informeren over dit proces. En over
alle stappen die nodig zijn. De
betrokken partijen hebben de actuele informatie over het proces en
delen die met alle belanghebbenden.
De partijen die betrokken zijn bij het
zonnepark en de nieuwe natuur zijn
initiatiefnemer Zebra, de gemeente,
de
Vereniging
Nederlands
Cultuurlandschap (VNC), ABO
Wind en Statkraft.
Waar staan we nu?
De partijen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van het zonnepark

■ Aanmelden voor
papieren
afvalwijzer 2022

zwerfvuil gaan scoren, dat hoort er
gewoon bij.”

hebben een zogenoemde intentieovereenkomst getekend. Daarin
staat dat ze gaan onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn voor
het zonnepark met de nieuwe
natuur.
In het onderzoek kijken ze onder
andere naar draagvlak en de mogelijkheid voor inwoners en ondernemers om mee te denken en praten.
Dat is een belangrijk onderdeel van
het onderzoek. Maar ze kijken ook
naar de mogelijkheid om de biodiversiteit te verbeteren. Kan het park
zorgen voor meer verschillende
planten en dieren? En kunnen misschien ook bedreigde planten- en
diersoorten terugkeren? Op basis
van het onderzoek maken de partijen een ontwerp voor het zonnepark
en de nieuwe natuur.
De gemeenteraad beslist
Uiteindelijk moet de gemeenteraad
met de resultaten van het onderzoek een beslissing nemen over
het zonnepark.
Welke eisen stelt de gemeente?
De gemeente wil dat de nieuwe
natuur niet alleen goed is voor planten en dieren. Het moet ook goed
zijn voor inwoners en bezoekers.
Daarom wil de gemeente dat er
hagen en bosjes om het zonnepark
komen zodat het zonnepark weinig
opvalt. De gemeente wil dat voor-

bijgangers vooral graslanden en
akkers zien met veel bloemen en
fruit-, noten- en kastanjebomen. En
een heggenlandschap dat er vroeger ook was.
Verder wil de gemeente dat de initiatiefnemer inwoners en andere
belanghebbenden nauw betrekt bij
alle stappen. Maar ook dat omwonenden mee kunnen profiteren en
mee kunnen doen. Als het kan
moet de initiatiefnemer zorgen voor
fruit of andere landbouwgewassen
onder de zonnepanelen. Zebra
moet ook ervaringen van betrokkenen/omwonenden bij bestaande
parken delen.
Schone energie en biodiversiteit
Wethouder Nelson Verheul ziet
zowel het belang van, als het nut
voor, de omwonenden: “We hebben
twee grote uitdagingen: we hebben
een enorme behoefte aan schone
energie. Met alleen zonnepanelen
op daken wekken we te weinig op.
Ook zien we een grote afname aan
soorten dieren en planten. Bij dit
onderzoek bekijken we of we tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van beide
problemen. En bovendien een
mooier en gevarieerder landschap
kunnen terugbrengen zoals men
dat vroeger nog zag. Samen met
onze inwoners gaan we het
gesprek aan of en hoe dat hier kan.
Ook Jaap Dirkmaat van VNC is
enthousiast: ”Het staat vast dat bij
een goede inrichting zoals ons nu
voor ogen staat zeker honderden
soorten planten en dieren zullen
terugkeren naar dit gebied”.
Vertraging
Tennet meldde pas geleden dat het
Gelderse elektriciteitsnetwerk bijna
vol zit. Dit geeft waarschijnlijk vertraging voor het zonnepark tussen
Millingen en Leuth. Maar het staat
de komst van het zonnepark niet in
de weg. Dit geldt ook voor de andere mogelijke zonneparken in Berg
en Dal.
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■ Herinrichten Ooijse Graaf

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ark
natuurontwikkeling
en
gebiedsontwikkelaar K3 willen
het gebied Ooijse Graaf herinrichten. Op donderdag 7 oktober
en zaterdag 9 oktober organiseren zij drie excursies door de
Ooijse Graaf. Tijdens de excursies laten zij u graag zien welke
kansen er voor het gebied zijn.
Ze presenteren hun idee en halen
uw ideeën en vragen op. Komt u
ook? Meld u voor 30 september
aan via y.kieft@k3.nl.

Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U
kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een nieuwsbrief. Wilt u
dit? Meld u aan!

De data van de excursies zijn:
▪ Donderdag 7 oktober 13.00 –
15.00 uur
▪ Donderdag 7 oktober 16.00 –
18.00 uur
▪ Zaterdag 9 oktober 10.00 – 12.00
uur
De excursies starten en eindigen
op boerderij Eindschenhof aan de
Erlecomseweg 80 in Erlecom.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor aanmelden stuurt u een e-mail naar
nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze mail het e-mailadres waarmee u
zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe aan de lijst. U ontvangt
dan iedere week een nieuwsbrief van ons.

Plan voor de Ooijse Graaf
Het plan is om moerasnatuur te
ontwikkelen op landbouwgrond. Dit
doen ze door zandwinning.
Hierdoor houdt de bodem meer
water vast. Ook willen ze een wandelroute en een vogelkijkhut
maken. Deze plannen werken ze uit
in een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). De NRD kunt u

6 weken lang, van 20 september
2021 tot 1 november 2021, op de
volgende manieren bekijken:
- Via de website van de overheid:
www.overheid.nl
- In het gemeentehuis, Dorpsplein 1
in Groesbeek. Maak hiervoor een
afspraak met Marcel van den
Berg via m.v.d.berg@bergendal.nl
of via telefoonnummer 14 024.

■ Groep voor vrouwen in de gemeente Berg en Dal
Heeft u het gevoel dat u soms
vast zit? Dat dingen niet gaan
zoals u wilt? Wil u in beweging
komen en het stuur weer in handen nemen? Dan is de groep
‘Spring!’ misschien iets voor u!
De groep is bedoeld voor volwassen vrouwen die wonen in de
gemeente Berg en Dal. In de groep
‘Spring!’ gaat u samen met andere
vrouwen aan de slag. De groep is

geen therapie, maar een steun in
de rug om verder te komen. De eerste bijeenkomst is op 14 oktober en
duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er
zijn 7 bijeenkomsten.
U heeft geen verwijzing/indicatie
nodig en deelname is gratis. De
groep is een samenwerking van
Sterker sociaal werk en Pro
Persona Connect (afdeling preventie).

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie of aanmelden
voor de groep kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
secretariaat van Pro Persona
Preventie via 026 - 312 44 83 of via
preventie@propersona.nl. Of kijk
op www.propersonaconnect.nl.

■ Verwijderen van onkruid op verharde wegen
Dar verwijdert het onkruid in de gemeente Berg en
Dal. Benieuwd hoe ze dat doen en waar ze op letten? Of hoe u kunt helpen? Lees dan snel verder.

Afval scheiden gaat goed in onze
gemeente. Om trots op te zijn.
Met uw inzet kunnen we al ons
groente-, fruit- en tuinafval(gftafval) en etensresten opnieuw
gebruiken als compost en groen
gas. Dit bereiken we alleen als
we geen ander afval bij het gftafval doen.
Ander afval bij gft-afval
De kwaliteit van gft-afval kan in
sommige wijken nog wel beter. Er
zit helaas nog veel ander afval bij
het gft-afval en dat is zonde.
Wat gaan we doen?
De komende tijd start Dar in wijken
waar het nog niet zo goed gaat, met
acties om gft-afval beter te scheiden. Daarnaast gaan afvalcoaches
helpen bij het beter scheiden van
gft-afval. Bijvoorbeeld met een speciale containersticker.

Borstels en hete lucht
Dar gebruikt geen gif of andere chemische bestrijdingsmiddelen bij het verwijderen van onkruid in straten. Dat gaat op een veilige en milieuvriendelijke
manier met borstelmachines en heteluchtmachines.
De medewerkers in het groen verwijderen het onkruid
rond de plantsoenen op de straat. Met de borstels van
de veegmachine halen ze het onkruid weg. De wortels
blijven hierbij meestal zitten. Daarom komen de medewerkers na een aantal weken terug. Dan kunnen ze het
opkomende onkruid inclusief wortels beter behandelen. Dit doen ze met hete luchtmachines en/of bijnakokend water.

Twijfelt u welk afval waar hoort?
Weet u niet zo goed welk afval waar
hoort? Kijk in de Dar app of op
www.dar.nl/afvalwijzer. Dar helpt u
graag!

■ Millingen krijgt eigen Taalcafé

Wat kunt u doen?
Dar is erg voorzichtig met de hete luchtmachines en
het bijna-kokend water rondom auto’s. Ziet u Dar in uw
straat aan het werk? Zet dan uw auto even ergens
anders neer. Als de parkeerplaatsen en straten leeg
zijn, kan Dar er goed bij. Dar is ook voorzichtig met de
machine langs randen, hagen en andere kwetsbare
beplanting. Dit groen moet natuurlijk wél goed blijven
groeien. Hierdoor kan er op deze plekken wat onkruid
achterblijven.
Onkruid groeit hard door nat en warm weer
Dar doet er alles aan om het onkruid onder controle te
houden. Maar het onkruid groeit erg hard door het
natte en warme weer. Hierdoor ziet het er helaas niet
altijd uit zoals we willen. We vragen hiervoor uw begrip.

■ Met uw inzet gebruiken we al ons
gft-afval opnieuw!

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud voor meer informatie
of neem contact op met het klantencontactcentrum van
Dar. Bereikbaar via info@dar.nl of via 024 – 371 60 00
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Op woensdag 22 september is de
feestelijke opening van het nieuwe Taalcafé in Millingen. In het
Taalcafé kan iedereen oefenen
met
Nederlands
praten.
Wethouder Annelies Visser en
directeur-bestuurder
Bert
Hogemans van de Bibliotheek
Gelderland Zuid openen het
Taalcafé.
Programma
Op woensdag 22 september staat
er vanaf 10.00 uur koffie en thee
met iets lekkers klaar. Om 10.30
uur vindt de officiële opening plaats
door wethouder Annelies Visser en
directeur Bert Hogemans. Om
10.45 uur gaat het Taalcafé officieel
van start met als eerste thema ‘kennismaken’.

Wat kunt u doen in het Taalcafé?
In het gratis Taalcafé doen bezoekers in kleine groepen taalspelletjes, leren nieuwe woorden en voeren gesprekken over allerlei
thema’s. Er zijn vrijwilligers om te
helpen met oefenen. Aanmelden is
niet nodig. U kunt zelf bepalen wanneer u mee wilt doen.
Vanaf 22 september is het Taalcafé
iedere woensdag van 10.00 tot
12.00 uur in activiteitenruimte De
Mok in de Sint Martinusschool
(zijde Ravelstraat).
Meer informatie?
Meer weten over hulp met taal bij
de
bibliotheek?
Kijk
op
www.obgz.nl/taalvaardig.
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■ Wormenhotel voor basisschool de Biezenkamp
Dar verlootte een wormenhotel
onder de basisscholen in onze
gemeente.
Basisschool
de
Biezenkamp was de gelukkige
winnaar. Woensdag 8 september
2021 brachten wethouder Nelson
Verheul en Dar het wormenhotel
naar de school. De Biezenkamp
is de zesde school in de regio
met een eigen wormenhotel.

■ Bent u vrijwilliger? Laat weten hoe
de gemeente u kan ondersteunen
De gemeente Berg en Dal en het
vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn willen de nota vrijwilligerswerk vernieuwen. Onze
vraag aan alle vrijwilligers en
verenigingen/stichtingen: hoe
kan de gemeente het beste
€ 10.000 besteden aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk? Doe
mee en noem concrete acties: Ga
snel naar
www.samenbergendal.nl!

Een wormenhotel is een heel mooi
voorbeeld van afval naar grondstof.
Kinderen kunnen er zelf mee aan
de slag. Zij maken van hun eigen
fruitafval mooie, rijke, zwarte aarde.
Die aarde gebruiken de kinderen
daarna in de schooltuin. Zo is de
cirkel weer rond.
Wethouder Verheul: “Wat een goed
initiatief is het wormenhotel.
Basisschool de Biezenkamp had al
een moestuin. Met dit wormenhotel
maken zij hier zelf compost voor.
Zo is hun gft-afval dus echt grondstof. Na de herfstvakantie gaan ze
op deze school ook nog eens met
afvalscheiding aan de slag. Dat zijn
mooie vooruitzichten!”
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Jong geleerd is oud gedaan
De gemeenten en Dar vinden het
belangrijk dat er op school aandacht is voor afval, afvalscheiding
en zwerfafval. Jong geleerd, is oud
gedaan. Zo zijn er op veel scholen
al afvalbakjes in de klas voor plas-

tic+, oud papier, gft-afval en restafval.
Dar is ook bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal. Meer informatie hierover staat op
www.dar.nl/lesmateriaal

Wethouder Irma van de Scheur:
“De gemeente is trots op haar vrijwilligers. En het zijn er gelukkig
heel veel: bij verenigingen, ouders
die helpen op school of bijvoorbeeld inwoners die bijspringen bij
zorginstellingen. Al deze mensen
willen we graag ondersteunen.
Daar is geld voor. We horen graag
van u hoe we dit het beste kunnen
besteden. Wat heeft u als vrijwilliger van ons nodig om uw vrijwilligerswerk te blijven doen? Wij kunnen en willen dat niet vanachter ons
bureau bedenken. Dus laat van u
horen en kom met goede ideeën.”

Hoe werkt het?
Op www.samenbergendal.nl kunt u
laten weten hoe de gemeente vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
het beste kan ondersteunen. We
verzamelen alle ideeën en hangen
hier een bedrag aan. Daarna kunnen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties digitaal hun ideale winkelmandje vullen. Iedereen krijgt een
budget van € 10.000 en kan de
opties die hij/zij het meest geschikt
vindt in een winkelmandje plaatsen.
De gevulde winkelmandjes gebruikt
de gemeente om de nota vrijwilligerswerk te maken. Hierin staat
heel duidelijk wat de gemeente
gaat doen op het gebied van vrijwilligerswerk.
Een nieuwe nota vrijwilligerswerk
Elke gemeente moet een nota vrijwilligerswerk hebben. In deze nota
staat hoe de gemeente vrijwilligers
en vrijwilligerswerk ondersteunt. De
huidige Nota Vrijwilligerswerk 20172019 is verouderd.

■ Elektrische apparaten: houd ze in de gaten
Bijna alle elektrische apparaten in huis worden
warm. Kunnen de apparaten in uw huis hun warmte kwijt? En zijn ze stofvrij? Hou dit in de gaten,
want onvoorzichtig gebruik van elektrische apparaten is één van de meest voorkomende oorzaken
van een woningbrand.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning
te voorkomen. We geven u wat tips om uw huis brandveiliger te maken.
Let op uw wasdroger
Van alle elektrische apparaten zijn wasdrogers het
meest brandgevaarlijk. Lees daarom altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed door. En let op het
advies voor onderhoud en schoonmaak. Maak in ieder

geval de filters altijd goed schoon.
Zet apparaten liever uit dan op stand-by
Als een elektrisch apparaat aan staat, dan worden de
onderdelen in het apparaat warm. Bijvoorbeeld de
harde schijf van uw computer of onderdelen in de televisie. Als het apparaat op stand-by (slaapstand) staat,
blijven de onderdelen warm.
Rol een haspel altijd uit
Als u een haspel gebruikt, rol die dan helemaal uit. Het
nog opgerolde snoer op de haspel kan warm worden.
Als het isolatiemateriaal smelt kan er kortsluiting ontstaan. Met brand als gevolg.
Reinig het filter van de afzuigkap
Maak regelmatig het filter van de afzuigkap schoon.
Het vet in het filter kan vlam vatten als u het niet regelmatig schoonmaakt.
Denk aan ventilatie voor (inbouw)apparatuur
De warmte die apparaten afgeven, moet weg kunnen.
Denk bijvoorbeeld aan een televisie, versterker,
modem, computer, oven, koelkast of magnetron. Denk
bij inbouwapparatuur aan een ventilatierooster en
maak de ruimte rondom de apparaten eens per jaar
goed schoon.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de (brand)veiligheid van elektrische apparaten? Kijk dan op de website
www.brandweer.nl

■ Ontwikkeling en opvoeding
Op dinsdag 19 oktober is er een interactieve bijeenkomst over opvoeden. De bijeenkomst is voor
ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Wilt u
meer weten over de ontwikkeling en opvoeding
van jonge kinderen en wilt u hier met andere
ouders over praten?

■ Vrijwilligers gezocht
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.

voor circa 1 jaar. Wil u graag gezinnen helpen? Neem dan contact op
met Anne de Jong van Forte Thuis
via 06 - 53 81 71 09 of
anne.de.jong@fortewelzijn.nl. U
krijgt scholing en begeleiding.

Ondersteuning voor gezinnen
(Forte Thuis)
Forte Thuis biedt ondersteuning
aan gezinnen met kinderen van 0 –
12 jaar. Vrijwilligers komen een
keer per week langs bij een gezin
om de ouder(s) te ondersteunen. U
drinkt samen met de ouder(s) een
bakje koffie, biedt een luisterend
oor en praktische hulp of speelt met
de kinderen. De ondersteuning is

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.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek.

Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 19 oktober
van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Kulturhus Beek aan
de Roerdompstraat 6.
U kunt zich tot en met 14 oktober aanmelden via het
consultatiebureau cbbeek@ggdgelderlandzuid.nl.
Deze avond wordt verzorgd door GGD GelderlandZuid.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Stiltewandeling
van 14 of 7 km
GROESBEEK. Wie een paar uur kan
lopen, graag een dag wil onthaasten en
wil genieten van de beginnende herfst,
kan dit doen op zaterdag 25 september.
Op die dag organiseert de Protestantse
kerk van Groesbeek een stiltewandeling. Het thema van de wandeling is:
Dankbaarheid. Waar ben je dankbaar
voor? Hoe deel je dankbaarheid? Hoe
uit je dankbaarheid? Vragen die door
het thema worden opgeroepen en waarover nagedacht kan worden tijdens de
stilte van de wandeling. Voor dit nadenken in stilte geldt: gedachten zijn vrij
en ze mogen maar hoeven niet gedeeld
te worden.
Wie geen 14 km, maar wel 7 km kan
wandelen, kan zich tijdens de lunchpauze laten ophalen. U kunt vooraf
informeren waar de lunch plaatsvindt.

Opnieuw hooibrand in de
Hezelstraat in Ooij
Zondagavond 5 september brak er
brand uit in een aantal hooibalen langs
de Hezelstraat in Ooij. Deze brand
werd schijnbaar geblust, maar maandagmorgen 6 september om 06.30 uur
moest de brandweer van Ubbergen
opnieuw uitrukken om de klus af te
maken. De strakgebonden hooibalen
hadden wederom vlam gevat.
Omstreeks 17.15 uur was het weer

raak. De hooibalen waren weer gaan
smeulen.
Omdat het bijna onmogelijk was de
samengeperste balen helemaal uit
elkaar te krijgen, werd de hulp ingeroepen van loonbedrijf Daamen uit
Kekerdom. Met een kraan werden de
hooibalen succesvol uit elkaar getrokken.
Foto: Henk Baron

Tweederde van de tijd wordt in stilte
gewandeld. Er is een prachtige route
rond Groesbeek uitgezet en die wordt
gelopen in twee blokken van anderhalf
uur. Halverwege de tocht is er een lunchpauze in een horecagelegenheid,
altijd een ontspannen en gezellig uurtje.
De start is om 9.30 uur in de Serre naast
de kerk, Kerkstraat 18 te Groesbeek. Er
wordt begonnen met een kopje koffie/thee en het thema wordt kort ingeleid. De wandeling wordt begeleid door
Friedie Krajenbrink en da. Janneke
Ruijs. Rond 15.00 uur wordt de dag in
de kerk afgesloten met het aansteken
een kaarsje voor iedereen en kan er nog
even nagepraat worden. Iedereen - kerkelijk of niet-kerkelijk – die van wandelen en van rust houdt, is welkom.
Opgave is wenselijk, maar niet strikt
noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden, behalve dan dat ieder zijn
eigen lunch betaalt of zelf meebrengt.
Opgave of meer informatie via: ruijsjanneke@hotmail.com of 024-3976628

Natuurexcursie
Donderdag 30 september |10.00-14.00|
KNNV: Excursie Himmelthal, Diepen,
Reichswald, de drie bosvijvers.
Excursie door de pradolina, over stuwwallen en droogdalen naar het glaciaal
tongbekken.
Vertrek vanaf café “De Diepen”,
Zwarte weg 60, 6596 MJ Milsbeek.
Boterhammentrommel mee. Iedereen is
welkom. Excursieleider en info: Jan
Nillesen 0485 574780
Een wandeling die ons ook voert langs
de drie bosvijvers met aandacht voor
stuwwallen’, droogdalen, kwelmoerassen en bronbeken.
Het Himmelthal maakt deel uit van het
Reichswald of Rijkswoud een 5100 ha
groot bosgebied op de stuwwal op
Duits grondgebied. Het bestaat geheel
uit bos en er leven diverse soorten
zoogdieren,waaronder
edelherten,
reeën, wilde zwijnen en dassen. Het
bos is doorsneden met kaarsrecht,
parallel lopende paden, die een rasterstructuur vormen. Het Reichswald is
het Duitse deel van wat vroeger het
Ketelwoud (Ketilawald) was.

Zaterdag 25 september in Leuth:
Burendag in het Groen!
In Leuth willen we de handen uit de
mouwen steken om de prachtig aangelegde borders van het dit jaar gerealiseerde Groenplan Leuth extra aandacht
te geven. Wethouder Sylvia Fleuren zal
ons om half twaalf op het Kerkplein bij
de nieuw aangelegde plantenbak met
zitplaatsen (zie foto) een eerste handje
helpen en daarmee de aftrap doen voor
onze Burendag-activiteit! Komt allen
kijken en vooral meehelpen! Na deze

officiële opening vieren we dat eerst
met een drankje en wat lekkers, om
vervolgens met de deskundige instructie van Ivo Hermsen van de Overhaag
aan de slag te gaan. Neem uw eigen
hark, schop en/of schoffel mee! We
zien u graag dan om met elkaar
Burendag een groen tintje te geven.
Tot zaterdag, Dorpsagenda Leuth,
werkgroep Groen

Stiltewandeling op
Landgoed Mookerheide
De prachtige natuur rondom de natuurbegraafplaats en het jachtslot is een
ideale plek voor een stiltewandeling.
Op 1 oktober neemt Natuurmonumenten je graag mee.
De wandeling is voor iedereen geschikt
we lopen in een vertraagt tempo een
afstand van ongeveer 6 km. We starten
vooraf met een korte meditatie op een
mooie plek en onderweg is er een
pauze met thee waarin we wat delen
van alles wat we tegenkomen.
Praktische informatie
We nemen je op 1 okotober om 09:30

uur mee vanaf het informatiecentrum
van Natuurbegraafplaats Landgoed
Mookerheide. Graag een kwartier van
tevoren aanwezig. De wandeling duurt
tot ongeveer 12.30 uur. Er kunnen
maximaal 12 mensen mee. Wil je ook
mee? Meld je dan aan! Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk! Dat kan via nm.nl/rijk-vannijmegen en dan doorklikken naar
agenda. Zorg voor kleding passend bij
het weertype en goede wandelschoenen. Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Natuurbegraven
Nederland.

Fotoworkshop bloemen en bomen
Natuurmonumenten organiseert 25
september een fotoworkshop met professioneel natuurfotograaf Bob Luijks.
Hij neemt je mee in de wereld van de
bloemen in de pluktuin en de boomboeketten
die
op
Landgoed
Mookerheide te vinden.
Bob leert je alles over hoe je een mooie
compositie maakt van de bloemenpracht in de tuin. Daarnaast neemt hij
je mee naar de boomboeketten en leer
je hoe je deze grote oude bomen het
mooiste in beeld brengt. Je leert invalshoeken kiezen en je ontdekt hoe je je
beeld nog spannender kunt maken. Een

andere belangrijk aspect dat aan bod
komt is licht. Naast macrofotografie
komt ook landschapsfotografie aan
bod.
Hoe reserveer je een plekje?
Voor deze workshop is slechts plaats
voor 8 personen. Het is een workshop
voor volwassenen. Boek een ticket
voor deze workshop op zaterdag 25
september om 10.00 uur via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan
doorklikken op Agenda. Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk!
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Burendag in de Parken:
kom je ook?
Zaterdag 25 september 10.30 - 13.30 uur
GROESBEEK. Dit jaar
willen we de Burendag
gebruiken om er een
echte BURENDAG van
te maken. Dat betekent
veel aandacht voor ontmoeting, gezelligheid en
activiteiten op het amfitheater in Buurtpark het
Groeske. De hele dag is
er muziek. Er is een
springkussen voor kinderen en een gezellig
terras. Vanaf 10.30 uur
kun je genieten van een
kopje koffie of thee met
cake/ taart (€ 0,50) en
Zomers boeket in de Kloostertuin
rond de middag van
soep met een broodje (€ 1,-).
Dagbesteding of buiten op het terras bij
de Kloostertuin.
Speciale activiteit: de nieuwe Er worden allerlei klussen gedaan,
beweegroute voor jong en oud!
zoals het winterklaar maken met mest
Beweegcoaches Toine Jongen, Anja en compost en er worden allerlei nieuZaat en Jakko Piepenbrock gaan op we planten geplant.
deze Burendag om 10.30, 11.30 en Alle buurtbewoners tussen Bellevue en
13.30 uur met groepjes op pad. We Hüsenhoff zijn van harte welkom. Kom
lopen (een deel van) de beweegroute en je ook?
doen oefeningen die op de paaltjes
staan. Wil je meedoen? Kom dan naar Workshop ‘Hoe verbeter je de grond
het Amfitheater en ga mee met een van van je tuin?
de sportieve rondjes.
Om 13.30 uur is er een workshop: ‘Hoe
verbeter je de grond van je tuin? Deze
Wat gaan we verder doen op workshop wordt gegeven door Ceciel
Burendag?
Geerards en is bedoeld voor iedereen
Alle vrijwilligers beginnen om 10.00 uit de buurt. Verzamelen bij het amfiuur met koffie en thee in de theater.

Help je mee deze winter
met Meer Bomen Nu?
Informatieavond over Meer Bomen.Nu
BEMMEL. Woensdagavond 29 september is er een informatieavond over
Meer Bomen in de Veldschuur in
Bemmel. Vanaf 19.30 uur is de inloop
en we starten om 20.00 uur. Vanwege
coronaregels is aanmelding noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer Bomen Nu is een initiatief van
MEERGroen, Caring Farmers en
Urgenda. Het afgelopen jaar werden er
jonge zaailingen (bomen) geoogst,
gebundeld en gesorteerd door vrijwilligers, onder leiding van boswachters,
ecologen en groenbeheerders. In
november wordt hieraan vervolg gegeven. Mensen die zich hadden aangemeld konden afgelopen winter een
mooie mix aan bomen en struiken gratis ophalen bij een oogstlocatie of bij
een van de vele bomenhubs.
Stichting MEERGroen verplant al jaren

op beperkte schaal jonge bomen.
Afgelopen juli zijn binnen vier dagen
via Meer Bomen Nu één miljoen
bomen en struiken aangevraagd door
burgers en boeren. (https://meerbomen.nu/nieuws/). Ook in Lingewaard
en omgeving gaan we meedoen.
Lingewaard Natuurlijk en Boomrijk
Lingewaard willen samen een bomenhub starten. Tsjeard Hofstra van
Urgenda komt daarover uitleg geven.
Wie wil er meedoen? Je kunt een dagje
helpen oogsten of planten, maar we
zoeken ook mensen die oogstbegeleider willen zijn en verschillende soorten
herkennen of bomen kunnen vervoeren.
Ben je geïnteresseerd of wil je meedoen geef je dan op voor deze avond.
Ook als je een passende boom voor
eigen tuin zoekt, kun je dit melden via
info@lingewaardnatuurlijk.nl.

Duurzaamheidscafé Berg en Dal
weer van start in Leuth
LEUTH. Op woensdag 13 oktober a.s.
is de eerstvolgende aflevering van ons
Duurzaamheidscafé na een onderbreking van 1,5 jaar. Plaats van handeling
is dit keer de grote zaal van “De
Vriendenkring”, Steenheuvelsestraat in
Leuth, van 20.00 – 22.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.45 uur.
Programma
Wij bieden u een gevarieerd en boeiend
programma, dat grofweg uit twee
onderdelen bestaat:
• Waarom het verduurzamen van je
eigen woning, hoe pak je dat het beste
aan, wie kan je daarbij adviseren en
welke ervaringen
zijn ermee opgedaan?
Ook komt Anky van
der Heijden vertellen over het ontwerp en de bouw
van hun prachtige
Finnhouse in de
Pastoor
van
Tielstraat (zie foto).
• Na de pauze is er
alle aandacht voor
a f va l ve r w e r k i n g
(door de DAR) en
komt Gijs Kurstjens
van ARK de plannen bekend maken
voor het hele gebied tussen Kapitteldijk
en Driedijk (Ooijse Graaf)

Belangstellenden uit de hele gemeente
zijn van harte welkom; u hoeft zich na
de versoepeling van de corona-maatregelen niet van tevoren aan te melden.
Wel wordt van u verwacht, dat u een
Coronapas of testbewijs kunt tonen.
Er is voldoende gelegenheid om uw
vragen of opmerkingen aan de sprekers
of aan onze werkgroep voor te leggen.
Dat kan kort na elke toelichting, in de
pauze en ook na de afsluiting vanaf
22.00 uur.
We hopen op een grote opkomst. Koffie
en thee zijn voor onze rekening.

Het Finnhouse van Anky van der
Heijden in de Pastoor van Tielstraat
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SLAPEND
GELD VERDIENEN?
UW OUDE MATRAS IS GELD WAARD
Bij aankoop van een matras en/of boxspring, geven wij voor uw oude matras 30 euro terug.
Gratis bezorgd in Nederland, België en west Noordrijn-Westfalen.
dinsdag

woensdag

donderdag

SEPT

SEPT

SEPT

21

10 - 17 uur

22

10 - 17 uur

23

10 - 17 uur

vrijdag

zaterdag

SEPT

SEPT

24

zondag

25

10 - 17 uur

26

SEPT

10 - 17 uur

10 - 17 uur

Pocket
MATRAS

Pocket HN8®
MATRAS

Gelschuim HN8®
MATRAS

Pocket 1000 Nasa
MATRAS

My Home Black Diamond
comfort
van 398,nu vanaf

7-zones

7-zones

Amazone

/

129,-129,

met 30,- geld terug
nog maar 99,-

/

van 499,nu vanaf

159,-159,

met 30,- geld terug
nog maar 129,-

/

van 699,nu vanaf

199,-199,

/

van 678,nu vanaf

met 30,- geld terug
nog maar 169,-

339,-339,

met 30,- geld terug
nog maar 309,-

Pocket 1000 HR
MATRAS

Natuurlatex
MATRAS

HRC® Schuim
MATRAS

HRC® Schuim
MATRAS

Koudschuim Tencel
Yukon
van 770,nu vanaf

Lavea 19 comfort
Cooltouch

Swiss Quality Noble
ÙåªćɃɃ
ISO 13485
nu vanaf

Swiss Quality Tender
ÙåªćɃɃ
ISO 13485
nu vanaf

/

385,-385,

met 30,- geld terug
nog maar 355,-

nu vanaf

799,-799,

met 30,- geld terug
nog maar 769,-

845,-845,

met 30,- geld terug
nog maar 815,-

945,-945,

met 30,- geld terug
nog maar 915,-

STEL JE EIGEN LUXE BOXSPRING SAMEN
1 Boxspring, 1000 mogelijkheden...

/

van 1558,- nu vanaf

769,-769,
ALLE
BEDTEXTIEL
4 halen
=
3 betalen

matras
TOPPERS
vanaf

85,-85,

Het grootste online slaapwarenhuis!
Heerbaan 166, Millingen aan de Rijn

www.24bedjes.com

SENIOREN

Lijndansen bij KBO Beek
BEEK. Op woensdagmorgen 8 september, nu om 10.30 uur, startte ons lijndansgroep boven in de zaal van het
Kulturhus Beek. Na een hele lange
periode van stilstand onder andere door
het bewuste virus, was de animo groot.
Rikie Willems is voor de groep gaan
staan, ondersteund door allen werd de
eerste keer weer een zeer geslaagde.
Erna Lukassen heeft voor die leden van
de lijndansengroep die dat wilden een
groeps-app in het leven geroepen waarin alle nouviteiten worden gedeeld.
Er is inmiddels weer ruimte voor nieuwe enthousiaste lijndansers, kom kijken en meedoen. Woensdagmorgen van
10.30 uur tot 12.00 uur bent u van harte

welkom.
Onze huisfotograaf gaf bij de eerste les
meteen acte de présence en schoot
fraaie plaatjes, te zien op de site
Welkom in `t Laag van Bert Roodbeen,
waar al onze activiteiten te bewonderen
zijn.
De B.O.F. Bewust Ouderen Fittness,
heeft nieuwe leden mogen begroeten,
welkom en veel plezier met uw activiteit.
Wilt u ook de week goed beginnen?
Kom meedoen op de maandagmiddag
van 16.30 tot 17.30 Sun.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, info 024 3226377
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Nieuws van KBO Millingen
Sporten met Wendy’s Way
Dancing
Deze groep 55-plussers sport samen op
de vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00
uur onder deskundige begeleiding van
Wendy’s Way Dancing in de sporthal
“De Duffelt”. We houden de conditie
op peil en het lichaam soepel. We starten met een warming-up en trainen de
spieren.
Na een uur sluiten we de morgen af met
een kopje koffie/thee. Natuurlijk geheel
vrijblijvend.
Indien uw interesse is gewekt, nodigen
wij u uit om een keer te komen kijken/meedoen.
Misschien tot ziens.

Ontbijtbuffet bij de
Gelderse Poort
Zondag 12 september was het dan eindelijk zover. Een geweldig ontbijtbuffet
bij de Gelderse Poort met een maximaal aantal personen dat is toegestaan.
Het weer ziet ook goed uit en iedereen
heeft er zin in.
Het ziet er in het begin niet naar uit dat
het wat zou worden. De belangstelling
bleef in het begin wat uit. De huivering
om met grote aantallen iets te ondernemen is duidelijk te merken. Na een paar
herhaalde oproepen beginnen de aanmeldingen toch binnen te komen en
hebben we enkele personen nog moeten teleurstellen.
Al met al een zeer geslaagde morgen en
voor herhaling vatbaar.

Foto: René Hendriks

Paul en Riet Haukes
60 jaar getrouwd

Diamanten bruidspaar Haukes-Van der Hoeven met burgemeester Mark Slinkman
Foto: Henk Baron
Op 12 september waren Paul en Riet
Haukes-van der Hoeven (beiden 83) 60
jaar getrouwd. Dat was een reden voor
burgemeester Mark Slinkman van de
gemeente Berg en Dal om het diamanten paar, namens de gemeente, te
komen feliciteren. Voordien had hij al
een bloemstuk en een kopie van de
trouwakte uit 1961 bij het bruidspaar
laten bezorgen. Het werd een gezellig
samenzijn.
Paul leerde zijn Riet kennen toen ze
werkte in het gezin van Gerrit Haukes,
broer van Paul. Daar bloeide de liefde
op en op 12 september 1961 trouwden
ze in het gemeentehuis van Millingen.
Diezelfde dag werd ook het kerkelijk
huwelijk in Millingen gesloten. Ze gin-

gen wonen in Kekerdom, waar Paul
werkte in het familiebedrijf van transportbedrijf Haukes. Ze kregen drie
zonen, waarvan er helaas een is overleden. Daarbij kregen ze 8 kleinkinderen
en ze verheugen zich nu op de geboorte van hun eerste achterkleinkind in
januari. Na hun vertrek uit Kekerdom
woonden ze een aantal jaren in de Prins
Bernardstraat in Millingen aan de Rijn
en intussen alweer 9 jaar in een appartement aan de Heerbaan.
Zondag 12 september hebben ze al
gezamenlijk met de kinderen en kleinkinderen gegeten maar het echte feest
zal over drie maanden worden gehouden, samen met de familie als een soort
reünie. Van harte gefeliciteerd!

Voorlichting over dementie
GROESBEEK. In september wordt er,
tegen de achtergrond van de expositie
Gezichten van Dementie, voorlichting
gegeven over dementie. Wat is eigenlijk dementie? Wat is het verschil met
ouderdoms-vergeetachtigheid? Welke
vormen van dementie zijn er naast
Alzheimer? Hoe verloopt de ziekte en
wat zie je aan iemand die dementie
heeft? En hoe kun je communiceren
met je naaste met dementie? Dit zijn
allemaal vragen die mensen hebben
over dementie. Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die in het kader
van de expositie gehouden worden. Ze
worden georganiseerd door Alzheimer
Nederland regio Nijmegen.
Middag of avond
Omdat sommige mensen liefst overdag

de deur uit gaan en anderen juist ’s
avonds hebben we twee bijeenkomsten
georganiseerd, eentje op een middag en
de andere op een avond. U kunt dus
kiezen waar u heen gaat.
De voorlichtingsavond vindt plaats op
woensdagavond 22 september, van
19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00
uur. De spreker op deze avond is ouderenpsycholoog John Ekkering.
De voorlichtingsmiddag vindt plaats op
woensdagmiddag 29 september, van
14.00 tot 15.30 uur. Inloop vanaf 13.30
uur. De spreker op deze middag is
Annemiek Bielderman van het
Radboud UMC.
Beide voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats in de protestantse kerk in
Groesbeek, Kerkstraat 18. U kunt dan
natuurlijk ook de expositie Gezichten
van Dementie bekijken.

Het gaat u allen goed en gauw tot ziens.

Mantelzorgcursus

Het Bestuur

Zorgen voor een ander
Beweegtuin Beek

Dit najaar organiseert Pro Persona
Connect afdeling Preventie de cursus
‘Zorgen voor een ander begint bij
uzelf’ voor mantelzorgers uit gemeente
Berg en Dal.
Om te voorkomen dat u, als mantelzorger, overbelast raakt en zelf lichamelijke en/of psychische klachten ontwikkelt, is het van belang goed voor uzelf
te zorgen. Bij lichamelijke en psychische klachten kunt u bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid, duizeligheid,
hoofdpijn, pijnlijke spieren, piekeren,
slecht slapen, concentratieproblemen
en somberheid. Wanneer u merkt dat u
klachten heeft of steeds minder tijd
voor uzelf, is het volgen van de korte
cursus ‘Zorgen voor een ander begint
bij uzelf’ misschien iets voor u.
Doel van de cursus is om u vaardigheden aanleren om uw eigen stress te verminderen en uw inzicht te vergroten.
Ook wordt ondersteuning en advies
gegeven. Zorgen voor uzelf is van
belang om te voorkomen dat de thuissituatie en de relatie onder druk komt te
staan.

bezigheden
- Beter communiceren met uw partner/familielid
- Informatie over waar u hulp kunt vinden

Inhoud van de cursus
- Stoppen met/minder piekeren
- Leren ontspannen/vasthouden eigen

Voor de start van de cursus neemt de
begeleider telefonisch contact met u op
voor een kort gesprek.

Bewegen is belangrijk. Daar is iedereen
het wel over eens. Niet alleen om te
werken aan een goede conditie, maar
ook om actief te blijven en voor de
gezelligheid.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten
en gaat van start op woensdag 3
november 2021 van 10.00-12.00 uur.
Deelname is gratis.
Voor meer informatie of aanmelden
voor de cursus kunt u contact opnemen
met het secretariaat van Preventie, telefoon (026) 312 44 83 of e-mail
preventie@propersona.nl

SeniorWeb helpt senioren al 25 jaar!
UTRECHT. SeniorWeb bestaat deze
maand 25 jaar. Sinds 1996 maakt
SeniorWeb de digitale wereld begrijpelijk voor senioren, zodat iedereen het
gemak en het plezier van computer en
internet kan ervaren. De organisatie
doet dat met een unieke combinatie van
educatie, inspiratie en computerhulp.
In de afgelopen 25 jaar zijn er honderdduizenden senioren opgeleid en miljoenen mensen geholpen met hun vragen
en problemen op digitaal gebied. Met
een stabiel ledenaantal van 150.000,
3.000 vrijwilligers en 425 leslocaties
verspreid over het hele land heeft de
vereniging SeniorWeb ondertussen een
stevig landelijk netwerk.

apparaten om te gaan. We hebben de
middelen, kennis én de mensen om
hulp te bieden. We staan klaar voor de
komende 25 jaar!’

Klaar voor de toekomst
Daniël de Levita, directeur van
SeniorWeb, blikt vooruit naar de toekomst: ‘Online zijn wordt onderdeel
van het leven, van iedereen. De samenleving blijft immers digitaliseren. We
willen alle senioren laten zien dat digitaal fit zijn kansen geeft. We spannen
ons in om senioren positieve digitale
ervaringen te geven, zodat zij hun vertrouwen opbouwen. Oók de mensen die
het moeilijk vinden om met digitale

Tevens introduceren we een nieuw
logo. Modern, fris en eigentijds, maar
nog steeds herkenbaar aan de kleuren
groen en oranje en door de stern die
nog over de wereldbol vliegt. De stern
staat voor vrijheid, zelfontplooiing en
onafhankelijkheid. Omdat er ook tijdens het surfen over het web geen
grenzen bestaan. De computer
en het internet vergroten de onafhankelijkheid en de mogelijkheden
voor zelfontplooiing.

Jubileumwebsite en nieuw logo
We starten het jubileumjaar met de lancering van een speciale website vol
informatie over 25 jaar SeniorWeb. Op
deze website, seniorweb.nl/25-jaar,
staat onder andere een interview met
oud-voorzitter Lieteke van Vucht
Tijssen en huidige voorzitter Moniek
van Jaarsveld. Zij blikken terug op 25
jaar digitale ontwikkelingen en kijken
vooruit naar de toekomst van
SeniorWeb.

Waar dit voor veel jonge inwoners van
Beek vaak al vanzelfsprekend is, is dit
voor de ouderen onder ons niet altijd
het geval.
Daarom willen we ook in Beek een
beweegtuin. Deze willen we bij het
Kulturhus maken. Daar kunnen we dan
in de buitenlucht bewegen op fitnesstoestellen die speciaal op ouderen zijn
gericht. Op deze toestellen kunt u dan
verschillende oefeningen doen voor de
conditie, kracht of coördinatie. Er kunnen eventueel ook toestellen voor andere doelgroepen worden geplaatst als
daar behoefte aan is. Verenigingen,
stichtingen of andere clubs kunnen dan
in de buitenlucht gaan sporten eventueel onder leiding van een coach. Maar u
kunt natuurlijk ook alleen of samen met
iemand anders naar de Beweegtuin
Beek gaan.
Na afloop van al het harde werk kunt u
dan met een kopje koffie of glaasje fris
in het Kulturhus nog even napraten.
De overheid heeft zogenaamd ‘coronageld’ beschikbaar gesteld. Daarmee
worden goede initiatieven mogelijk
gemaakt. Er is bij de gemeente een aanvraag gedaan voor de Beweegtuin
Beek. Samen met een goed onderbouwd plan en met behulp van verschillende fondsen is het mogelijk om
deze beweegtuin te maken.
De werkgroep Beweegtuin Beek gaat
samen aan de slag met de gemeente
(een deskundige van Sport & Beweging
van de GGD en de opbouwwerker
Beek-Ubbergen). We hopen in de eerste
helft van 2022 de beweegtuin te openen.
Hebt u ideeën over welke toestellen u
in de beweegtuin wilt hebben? Waar de
beweegtuin precies moet komen? Of
hebt u andere goede ideeën? Of wilt u
meedenken en samen een plan te
maken voor de Beweegtuin Beek?
Meldt u dan aan voor de werkgroep
Beweegtuin Beek! Doe dit uiterlijk 30
september. Dit kan per mail beweegtuinbeek2021@gmail.com
of bel
Theres Wieland op 024-6842279.
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Thema-avond
“Ontwikkeling en
opvoeding van jonge
kinderen”
BEEK. Speciaal voor ouders van jonge
kinderen (0-4 jaar) uit de gemeente
Berg en Dal hebben drie jeugdverpleegkundigen van de GGD een themaavond ontwikkeld.
Suzanne Logger, Iris Weerden en
Anneke Drieënhuizen werken als
jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau. De eerste 4 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door,
zowel op lichamelijk als op sociaalemotioneel gebied. Als ouder kom je
soms voor uitdagingen te staan: mijn
peuter is twee en zegt Nee, ontwikkelt
mijn kind zich goed, hoe kan ik werk
en kind(eren) combineren, hoe hou ik
alle ballen in de lucht? Wij gaan hier
graag, samen met jou, verder op in.
Vind je het leuk om hier meer over te
horen en wil je er samen met andere
ouders van gedachten over wisselen?
Dan ben je dinsdagavond 19 oktober
welkom van 19.30 uur tot 21 uur iin het
Kulturhus, Roerdompstraat 6 Beek,
(vergaderruimte)

WELZIJN

Ziekenzondag op zaterdag in Ooij
De nationale ziekenzondag valt in de
parochie van Ooij altijd op de zondag
van de Ooijse kermis (De tweede zondag in september). Omdat dan de zieken en de ouderen niet de aandacht
krijgen, die ze verdienen wordt deze
dan in Ooij op een later tijdstip gehouden. In dit geval niet op een later tijdstip maar op de zaterdag er voor.
In tegenstelling tot andere jaren werd
het dit jaar alleen door de Ooijse KBO,
samen met de Parochie Maria ten
Hemelopneming georganiseerd, zonder
de Zonnebloem. Niet in de kerk, maar

in dorpshuis de Sprong, die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Deze
plechtige H. Eucharistieviering werd
geleid door pastoor Rudo Franken met
assistentie van Mientje Huisman en
met medewerking van het gemengd
koor. Na afloop was er voor iedereen
koffie en een oliebol, geschonken door
de carnavalsvereniging de Deurzakkers. Daar waar de Zonnebloem normaal zorgde voor een zonnebloem voor
elke bezoeker, had men nu gekozen
voor een roos.
Foto: Henk Baron

Snuffelroute Millingen doneert
€200,- aan Ziekencomité
Millingen aan de Rijn
MILLINGEN. Zondag 29 augustus
vond de derde editie van de
Snuffelroute Millingen plaats. Ieder
jaar kiest de organisatie een Millings
goed doel uit om een donatie te doen
vanuit dit evenement. Dit jaar is dat
200,00 euro voor het Ziekencomité
Millingen aan de Rijn.
Alle deelnemers van de Snuffelroute
betalen 10 euro voor deelname en daarmee bekostigen wij de communicatie
met potentiële bezoekers, de pers en
uiteraard de deelnemers (denk aan de
website, bankrekening, promotie,
adverteren, etc.). De Snuffelroute wilt
geen winst maken dus na verrekening
van alle onkosten blijft er een bedrag
over wat wij graag willen doneren.
Team Snuffelroute

Opening huiskamerproject
Villa Hamer in Berg en Dal

Je kunt je gratis voor deze avond aanmelden tot en met 14 oktober via:
cbbeek@ggdgelderlandzuid.nl

Kalorama zet vrijwilligers in de spotlights
in het jaar van de vrijwilliger
2021 is het jaar van de vrijwilliger.
Een mooie aanleiding om vrijwilligers extra aandacht te geven, want
zij voegen echt iets toe aan de zorg en
zijn onmisbaar.

kent. Het zijn stuk voor stuk mooie verhalen die we delen op onze website en
social media. Deze serie loopt door tot
het eind van het jaar. We zijn echt heel
trots op ál onze vrijwilligers!”

Kalorama heeft een team Informele
Zorg dat zich dagelijks bezig houdt met
het coördineren van de 400 vrijwilligers die bij Kalorama actief zijn.
Coördinator Informele Zorg Bonny
vertelt: “Bij Kalorama zorgen we
samen: zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. De zorgprofessionals richten zich op het begeleiden van
onze bewoners. Zij worden daarbij
ondersteund door collega’s uit andere
vakgebieden én door vrijwilligers.
Bovendien ontlasten vrijwilligers de
mantelzorgers als dat nodig is. Reden
genoeg om tijdens dit jaar van de vrijwilliger de vrijwilligers in de spotlights
te zetten. Dat doet Kalorama met een
verhalenserie op social media.”

Uitgaan van de kracht van de vrijwilliger
Bonny: “Als iemand zich voor een vrijwillige taak meldt, gaan we altijd uit
van de kracht van de vrijwilliger. Dat
betekent dat we kijken naar talent en
kwaliteit. Waar liggen interesses en
waar is diegene goed in? Voor het hospice geldt dat taken vastliggen maar
ook dan kijken we welke disciplines
iemand het beste liggen. Samen vinden
we bijna altijd een passende taak. Zo
hebben we sinds kort een Chinese student die zich meldde als vrijwilliger.
Zij gaf in het kennismakingsgesprek
aan de Nederlandse taal en cultuur te
willen leren kennen. Voor een bewoner
die veel met taal heeft, zochten we een
maatje. Die match was snel gemaakt!
En als een vrijwilliger op de ene locatie
meedraait en na verloop van tijd iets
anders wilt, kijken we wat er verder
binnen Kalorama mogelijk is. Zo is een
receptievrijwilliger van Kalorama
Veste Brakkenstein gaan meedraaien
bij Inloop & Ontmoeting op een andere
locatie. Een compleet andere taak waar
deze vrijwilliger blij van wordt, en de
gasten van de Inloop & Ontmoeting
ook”.

Rol van de vrijwilliger verandert
“Kalorama heeft meerdere locaties en
iedereen in ons team heeft een eigen
locatie als aandachtsgebied”, gaat collega Sandra verder. “Groot voordeel is
dat we hierdoor niet alleen de bewoners
kennen maar ook makkelijker contact
hebben met de mantelzorgers. We signaleren waar en wanneer de inzet van
vrijwilligers gewenst is. En vrijwilligers werken nauw samen met de teams.
De rol van de vrijwilliger is in de loop
van de tijd veranderd. Naast het helpen
bij activiteiten zien we steeds vaker dat
vrijwilligers individueel voor een
bewoner van betekenis zijn. En dat sluit
mooi aan bij de visie van Kalorama
waarbij de bewoner centraal staat.”
Vrijwilligers in de spotlights
Sandra: “Kalorama maakt in het kader
van het jaar van de vrijwilliger de serie
‘Vrijwilligers in de spotlights’. We
halen verhalen op bij vrijwilligers over
wat hen drijft en wat het ze brengt om
vrijwilligerswerk te doen. En we horen
terug van collega’s en bewoners wat de
rol van de vrijwilligers voor hen bete-

Training en begeleiding
Bonny: “Nieuwe vrijwilligers krijgen
training en begeleiding die aansluit bij
hun taak. Zo is de rol van vrijwilligers
bij het hospice Kalorama Bethlehem
weer anders dan op de overige locaties.
In het hospice draaien de meeste vrijwilligers echt diensten mee. Dat vraagt
om specifieke begeleiding. Nieuwe
vrijwilligers worden ingewerkt door
een ervaren vrijwilliger en door een
verpleegkundige. Daarnaast krijgen zij
een training over omgaan met verlies
en rouw, veiligheid en hygiëne.
Keuken- en kookvrijwilligers worden
drie keer ingewerkt en krijgen een spe-

Repaircafé weer van start in Beek
Zaterdag 11 september
ging het Repaircafé, na
het zomerreces, weer
van start in het
Kulturhus in Beek.
Diverse mensen hadden hun weg gevonden
naar het Kulturhus om
een voorwerp een
tweede leven te gunnen. Op de foto repareert Ruud Janssen een
koffiezetapparaat.
Foto: Henk Baron

cifieke kookworkshop.”
Vrijwilligerswerk bij Kalorama iets
voor jou?
Er zijn bij Kalorama enorm veel verschillende taken die door vrijwilligers
gedaan worden. Van zorgen, waken,
koken, tuinieren tot vervoeren. Er zijn
beautyvrijwilligers, vrijwilligers die
maatje zijn of een kunstexposities organiseren. Wat tijdsbesteding betreft zijn
er geen vuistregels. Dat kan van twee
keer per week tot één keer per maand
zijn. Bij Kalorama zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!
Heb je interesse en wil je verkennen op
welke manier je bij ons iets kunt betekenen met jouw kwaliteiten? Bel of
mail naar Cily telefoon: 06-13816789
en
E-mail:
informelezorg@kalorama.nl. Of kijk eens op:
www.werkenbijkalorama.nl/vrijwilligers.
Het team Informele Zorg van Kalorama
nodigt je graag uit voor een oriënterend
gesprek!

Wandelen met
aandacht
Op woensdag 29 september is er een
meditatieve
wandeling
rond
Groesbeek. De wandeling heeft als
thema: Inclusief samenleven. Vragen
bij dit thema zijn o.a. Wat doe jij in vredesnaam? Waar wil je wel en waar wil
je niet mee verbinden? Dit thema is
ingebracht door de Werkgroep
Vredesinitiatieven gemeente Berg en
Dal in het kader van de jaarlijkse vredesweek. De start is bij de Serre van de
Protestantse kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek. De wandeling begint om
9.45 uur.
Er wordt een uur gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half uur is de
wandeling in stilte, het tweede half uur
kunnen gedachtes met elkaar gedeeld
worden. Rond 11.00 uur is de afsluiting
in de kerk met het aansteken van een
kaarsje voor iedere deelnemer en daarna is er een kopje koffie/thee. Iedereen
is van harte welkom. Ook vakantiegangers.
De wandeling wordt georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van
Groesbeek, er zijn geen kosten aan verbonden. Ria Hopman en Jannie Bakker
begeleiden de wandeling.
Opgave is in verband met corona nog
wel nodig en kan per mail: riahopman@xs4all.nl , maar mocht u geen
toegang tot internet hebben, kan het
ook telefonisch: 0243976154.

Wethouder Irma van de Scheur opent de huiskamer in Villa Berg en Dal
Foto: Henk Baron
BERG en DAL. Op vrijdag 17 september opende wethouder Irma van de
Scheur van de gemeente Berg en Dal
officieel het huiskamerproject in Villa
Hamer. Ze deed dit met het doorknippen van een lint voor de vernieuwde
huiskamer.
Het huiskamerproject biedt dagelijks
mooie en gevarieerde activiteiten op
maat zoals muziek maken en luisteren,
schilderworkshops, stoelyoga, kerkdiensten, beweging, lezingen, bloemschikken, bridgen en meer. De serre
van Villa Hamer is geheel nieuw ingericht en straalt rust en gezelligheid uit.

Deze activiteiten zijn niet alleen voor
de eigen bewoners bedoeld, maar bieden ook plaats voor wachtlijstkandidaten en aan mensen met een zorgindicatie, waarvoor de thuissituatie ontlast
kan worden.
Deze dag was ook het zorgkantoor op
bezoek bij Villa Hamer en zij waren
onder indruk van de mooie initiatieven
en het klantgericht werken binnen de
villa. Heeft U interesse? Neem dan
gerust contact op met Villa Hamer in
Berg en Dal, telefoonnummer: 0243030630.

Nierstichting zoekt collectanten in
Berg en Dal en Heilig Landstichting
Help mee en geef voor een toekomst
van genezing van nierziekten
Voor de landelijke collecteweek van
19 t/m 25 september zoekt de
Nierstichting nog collectanten in
Berg en Dal en H. Landstichting.
Je ziet het vaak niet aan ze, maar
opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ze weer mee
kunnen doen. Daarom zet de
Nierstichting zich in voor een toekomst
waarin nierziekten te genezen zijn. In
de week van 19 t/m 25 september collecteren duizenden vrijwilligers voor

de Nierstichting om zoveel mogelijk
geld op te halen om dit te realiseren.
Een collectant investeert gemiddeld
twee uur van zijn of haar tijd aan de
collecte. Maar maakt daarmee echt een
verschil. Interesse?
Als collectant aanmelden kan via
www.nierstichting.nl/2uur.
Of bij
Judith Smeets, 0633922274, wijkcoördinator Berg en Dal, H. Landstichting.
Of bel 035-6978050 of stuur een e-mail
aan collecte@nierstichting.nl.

Collecte K.W.F. kankerbestrijding
Beste inwoners van Ooij,
De collecte van K.W.F. kankerbestrijding is weer ten einde en wat hebben
we een mooi bedrag opgehaald! Via
What'sapp, Qr code, winkelbusje en
vooral de collectebussen hebben we
totaal ruim €2.660 opgehaald! Dit is
een recordbedrag. Als collecteteam zijn
we hier heel dankbaar voor, een mooie
bijdrage voor nog meer onderzoek naar

kanker.
Onze dank gaat uit naar: De gulle
gevers, de collectanten, de Sprong,
Erwin Basten en de Spar. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie
rekenen. Ook zijn we nog op zoek naar
nieuwe collectanten. Vele handen
maken licht werk.
Hartelijk dank.
Joyce v.d. Ven en Maria Arnts
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GrensInfoPunt Rijn-Waal organiseert online
spreekuren voor werknemers en werkgevers
Grenspendelaars: tijdig advies inwinnen van groot belang
Voor wie al een tijdje zonder succes in Nederland op zoek is
naar een baan, bestaat er wellicht nog een andere optie:
Duitsland. Een kijkje over de grens kan lonen – wie weet
staat in Duitsland net die perfecte vacature open. Maar waar
moet je op letten wanneer je in het buurland werkt? Het
GrensInfoPunt Rijn-Waal organiseert regelmatig gratis
online spreekuren waarin deze en vele andere vragen beantwoord worden. Verschillende partners bieden hierbij ondersteuning, zoals de Belastingdienst en UWV.
Waar moet op gelet worden wanneer je in Duitsland belasting over je inkomen betaalt? Welke gevolgen heeft een
Duitse arbeidsovereenkomst voor de kinderbijslag? Hoe zit
het met de zorgverzekering, de sociale verzekeringen en het
pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze
vragen die aan de experts van het GrensInfoPunt Rijn-Waal
worden voorgelegd. Het goede nieuws voor de vragenstellers: ze krijgen gegarandeerd antwoord op hun vragen.
Naast de telefonische adviesgesprekken (maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur) kunnen voormalige, huidige
en toekomstige grenspendelaars gebruikmaken van de regelmatig plaatsvindende online spreekuren. Ook werkgevers
kunnen hieraan deelnemen. Naast de al geplande spreekuren
biedt het GrensInfoPunt Rijn-Waal vanaf oktober nu ook
online spreekuren in samenwerking met de Belastingdienst
en het Duitse Finanzamt aan. Deze zullen één keer per
maand plaatsvinden. Het eerste belastingspreekuur is op
dinsdag 12 oktober. Van 9.00 tot 12.30 uur kunnen grenspendelaars en werkgevers die personeel uit het buurland in
dienst hebben of willen nemen in gesprek gaan met de
experts. “Wanneer je van plan bent om in Duitsland te gaan
wonen of werken, is een goede voorbereiding het halve
werk”, zegt Carola Schroer, adviseur bij het GrensInfoPunt
Rijn-Waal. “Juist bij belastingkwesties is het van groot
belang om je er tijdig in te verdiepen, zodat dure misverstanden kunnen worden voorkomen.”
De online spreekuren in samenwerking met de

EURES-adviseur Carola Schroer en junior adviseur Antonia
Cornelißen van het GrensInfoPunt Rijn-Waal.
Belastingdienst en het Finanzamt vinden tevens op dinsdag 9
november en dinsdag 14 december plaats, steeds van 9.00 tot
12.30 uur. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken via
+49 (0)2821 793079.
Online spreekuren in september
In september staan nog twee andere online spreekuren op de
agenda: op dinsdag 21 september geven de adviseurs van het
GrensInfoPunt Rijn-Waal samen met de deskundigen van
UWV en de Duitse Agentur für Arbeit advies. Een week
later, op dinsdag 28 september, sluit het BDZ, het Bureau
voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank, bij het
online spreekuur aan. Deze spreekuren duren van 9.00 tot
13.00 uur. Ook hiervoor moet vooraf een afspraak worden
gemaakt.
De data van alle online spreekuren zijn terug te vinden op de
website van het GrensInfoPunt Rijn-Waal: https://grenzinfo.eu/erw/nl/.

Regionale mobiliteitsteams overal in het land van start

Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen start vandaag!
Landelijk starten vandaag 35 Regionale Mobiliteitsteams
(RMT). Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen is er een van.
Mensen die na 12 maart 2020 hun baan zijn verloren of
dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf niet
werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij
Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. De bedoeling is de
werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten
duren. Met hun aanpak zorgen zij voor meer kansen voor
werkzoekenden en een betere match met het beschikbare
werk in de regio.
Samenwerking
Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen is een samenwerking
tussen zeven regiogemeenten, WerkBedrijf Rijk van
Nijmegen, UWV, vakbonden (CNV, FNV, VCP/de Unie),
werkgeversorganisatie VNO-NCW, Leerwerkloket, S-BB en
onderwijsinstellingen HAN en ROC Nijmegen. Zij bundelen
in Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen hun krachten en
expertises. Het team biedt maatwerktrajecten om werkzoekenden en zzp-ers naar (ander) werk te begeleiden.
Afhankelijk van de persoonlijke situatie maken we samen
een plan op maat. Denk hierbij aan loopbaanadvies,
(om)scholing, scholing via praktijkleren in het MBO of bijvoorbeeld hulp bij schulden. Ook werkgevers helpen we
graag op weg. Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen adviseert
en ondersteunt bij vraagstukken zoals; niet voldoende werk
voor personeel of het vinden van het juiste personeel.

Aanvullend sociaal pakket
Het kabinet kondigde al eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in
onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Regionale
mobiliteitsteams spelen hier een belangrijke rol in. Nu de
algemene steunpakketten vanaf 1 oktober aflopen, is de verwachting dat er meer mensen en werkgevers een beroep gaan
doen op de regionale mobiliteitsteams.
Wethouder Petra Molenaar: “Ik ben blij dat Mobiliteitsteam
Rijk van Nijmegen voor onze regio van start is. Ik hoop dat
veel werkzoekenden, zzp-ers, maar ook werkgevers gebruik
gaan maken van de diensten.”
Kwartiermaker Anita Friebel: “Ik ben blij met deze stap. We
zijn achter de schermen al enige tijd bezig. Het projectteam
is klaar om vanuit hun gezamenlijke kennis en expertise
werkgevers, werkzoekenden en zzp-ers te ondersteunen bij
het vinden van personeel en werk.
Meer informatie
Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met
Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. Dit kan via info@mobiliteitsteam-rvn.nl of lees alles rustig terug via www.mobiliteitsteam-rvn.nl
Je kunt ons ook volgen op LinkedIn, Facebook en Instagram.

GrensInfoPunten organiseren webinar
Thuiswerken in de grensregio: niet zonder gevolgen
De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de
ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig
grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee
te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers
weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover
na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis
blijven werken. Welke gevolgen heeft dat voor hun sociale verzekeringen en belastingen?
De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens
organiseren op maandag 27 september van 15.30 tot 16.30
uur gezamenlijk een informatief Nederlandstalig webinar
over thuiswerken voor grenspendelaars die in Nederland
wonen en in Duitsland een dienstverband hebben.
Tijdens het kosteloze webinar kunnen werknemers uit de
grensregio op een snelle en efficiënte manier informatie
inwinnen over de gevolgen van thuiswerken. Ze hebben
tevens de mogelijkheid om vragen te stellen, die vervolgens
direct door experts van de GrensInfoPunten beantwoord zullen worden.
Uitzonderingspositie tijdens coronapandemie
Enkele dagen per week thuis blijven werken heeft voor mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken namelijk
ingrijpende gevolgen, vertelt GrensInfoPunt-adviseur Denise
Leenders: “Je moet dan in beide landen belasting over je
inkomen gaan betalen. En zodra je meer dan 25 procent van
je werktijd in Nederland werkt, moet je Duitse werkgever
daar de premies voor de sociale verzekeringen afdragen – en
niet in Duitsland. Thuiswerken valt daar ook onder.” Aan het
begin van de coronapandemie hebben de betrokken
Nederlandse en Duitse sociale partners afgesproken dat deze

regels tijdelijk niet zouden gelden, omdat veel grenspendelaars verplicht thuis gingen werken. “Deze uitzonderingspositie loopt echter binnenkort af”, aldus Leenders. Tijdens het
webinar op 27 september zal ze dieper ingaan op de gevolgen voor werknemers op het gebied van de afdracht van de
premies, de zorgverzekering in Nederland, loondoorbetaling
bij ziekte, gezinstoelagen en het pensioen.
In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer
webinars organiseren, onder andere een Duitstalig webinar
voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in
Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken. Tevens
zullen er Nederlandse en Duitse webinars voor werkgevers
plaatsvinden.
Aanmelden
Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich t/m 26 september 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar
gip@mediamixx.eu.
Over de GrensInfoPunten
De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de
Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat
geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en
systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het
gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te
vinden op www.grenzinfo.eu/nl.
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Repair- en Internetcafé op zaterdag 25 september in Millingen
MILLINGEN. Op zaterdag 25 september is weer het maandelijkse
Repair- en Internetcafé in Millingen
aan de Rijn. Voor jong en oud! U
bent welkom van 10.00-12.00 uur in
Kulturhus “Den Ienloop”, Heerbaan
115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat u naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met u weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wilt u hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij u graag bij het
Repair- en Internetcafé. Neem uw
eigen apparaat mee en eventueel benodigde inlogcodes.
Wij werken volgens de dan geldende
regels van het RIVM. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden.

Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 30 oktober 2021.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl

Erik Brugman uit Leuth overleden
Op woensdag 15 september is Erik
Brugman uit Leuth overleden. Hij werd
59 jaar. Erik was al geruime tijd ziek,
maar was strijdbaar en hield de moed er
in. Helaas werd zijn ziekte hem noodlottig.
Erik was erg betrokken bij zijn dorp
Leuth en was de grote initiator en organisator van Polderpop, een jaarlijks
terugkerend muziekfestijn in Leuth. Hij
was sinds 1978 actief voor stichting de
Kakatoe die Polderpop organiseert.
Daarnaast zorgt Kakatoe al jaren voor
een jongerensoos, kindervakantieactiviteiten (KVA) Leuth en Feesten voor
tieners (LEF). Brugman was de drijvende kracht achter deze Leuthse stichting. Hij was secretaris, penningmeester, PR-man, coördinator, programmeur
en fondsenwerver.
Ook coördineerde hij de maandelijkse
de oud-papierinzameling in Leuth en
Erlecom. En sinds 2018 was hij als
vrijwilliger
betrokken
bij
de
Dorpsagenda Leuth. Voor zijn tomeloze inzet voor het welzijn van het dorp
Leuth is Erik dit jaar benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij wensen Jolande, zijn ouders en
verdere familieleden en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.

Ben Wasser exposeert in de
Ganizoenskerk te Ravenstein
Voor deze tentoonstelling van zijn
schilderijen in olieverf gedurende het
laatste weekend van september en het
eerste van oktober heeft hij de polder
en het rivierenland verlaten om inspiratie op te doen in de uitgestrekte bossen
van onder meer de Ardennen. Op het
Franse platteland troffen hem daarnaast
tal van armetierige, maar soms ook wel
montere hutjes en geveltjes met hun zo
persoonlijke gezicht van deuren, vensters en al of niet gesloten luiken. Van
deze schilderijtjes in miniatuur toont
hij een selectie naast andere, meer open
Franse landschappen.
In
de
Garnizoenskerk
van
Ravenstein vrijdag, zaterdag en zondag 24, 25, 26 september en 1, 2 en 3
oktober van 11 tot 17 uur.

Het gebeente van de heilige
Corona rust in Aken
AKEN. In 997 liet keizer Otto III de
overblijfselen van de heilige Corona en
die van heilige Leopardus van Rome
naar Aken overbrengen. Daar rustten ze

(hun gebeente woog samen zo’n zes
kilo) tot begin 20e eeuw, toen ze bij
opgravingen weer bovenaards kwamen.
Besloten werd om de overblijfselen
onder te brengen in een schitterende
bijna 100 kilo wegende reliekschrijn
met het uiterlijk van een Byzantijnse
kerk. Deze monumentale schat is te
zien in de Domschatzkammer te Aken,
waar overigens ook een jachtmes en
een jachthoorn van Karel de Grote te
zien zijn. www.aachener-domschatz.de
(HM)
De Heilige Corona wordt ook vereerd
als patrones van grafdelvers, schatgravers, slagers en houthakkers. Volgens
sommige teksten zou zij ook bij epidemieën helpen.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Gelegenheid voor
Contactpersoon
gebed en kaarsje:
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Leuth Mariakapel elke
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Misintenties (€11,-)
9.30-17.30 uur
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Beek kapel kerkhof elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
Millingen Fatimakapel,
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum) Schoolstraat 4, elke dag
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Reparatie van klokken en uurwerk
in Millingen
Het valt al een tijdje op dat het torenuurwerk op de kerktoren van Millingen
er niet meer best uit ziet. In de avond is
de toren bijna helemaal donker doordat
de lampjes op de wijzerplaten en wijzers bijna allemaal stuk zijn. Ook
geven de vier wijzerplaten niet allemaal precies dezelfde tijd aan. Als de
luidklokken geluid worden hoor je
allerhand bijgeluiden die niet bij een
goed werkend luidwerk horen.
Je kunt niet voor elk kapot lampje in de
toren klimmen omdat dat veel te kostbaar is. Ook is het zo dat de techniek
intussen verder is en dat de ouderwetse
gloeilampjes op de meeste plaatsen
vervangen zijn door LED lampjes. Dat
gaat nu ook in Millingen gebeuren. Om
de lampjes te vervangen worden binnenkort de vier wijzerplaten van de
toren gehaald en in de werkplaats van
de klokkenmaker omgebouwd naar
LED lampjes. Tevens wordt daarbij de
vergulding van de cijfers en wijzers
vernieuwd. De aansturing van de tijdsaanduiding gebeurt door een moederklok die in de sacristie hangt. Die moederklok is inmiddels ook zo oud dat er
geen onderdelen meer voor verkrijgbaar zijn. De moederklok en de aandrijving van de wijzerplaten worden
ook vernieuwd. De nieuwe moederklok
stuurt de wijzers en regelt het slagwerk
op hele en halve uren. In de nieuwe
situatie kunnen we ook zorgen dat de
klok niet slaat in de nacht. Met de moederklok kunnen we ook zorgen dat het
luiden van de klokken ook precies op
tijd gebeurt en ook niet te lang duurt.
In de jaren zeventig is het luidwerk van
de toren al geëlektrificeerd. Tot die tijd
moest de koster (of de misdienaars)
nog in de touwen hangen om te luiden.
Inmiddels is de oudste luidmotor ook
bijna 50 jaar oud. Eerder is er al vaker
gerepareerd aan het luidwerk. Nu worden alle drie de luidmotoren vernieuwd
en gemoderniseerd.
Als de kraan komt om de wijzerplaten
eraf te halen wordt ook de haan van het
torenkruis gehaald. Wie goed kijkt ziet
dat de haan zijn nek gebroken heeft.
Het lijf draait in de wind en het hoofd
blijft stil staan. Het is dus wijs om als
de kraan er toch is om dan ook de haan
te herstellen en opnieuw te vergulden.
Op het repareren van de haan na zijn de
kosten van het werk niet subsidiabel
voor de monumentenwet en ook de
gemeente Berg en Dal ziet geen mogelijkheden om ons financieel te steunen.
Toch menen wij als parochiebestuur dat
de situatie aangepakt moet worden en
hebben we de opdracht verstrekt aan de
klokkenmaker voor circa € 27.000,--.
Omdat de hele bevolking van Millingen
kan genieten van een mooie tijdsaanduiding op de kerktoren wat ook zorgt
voor een mooie uitstraling naar de
omgeving doen we een beroep op uw
vrijgevigheid om dit werk financieel

meer draaglijk te maken voor de
parochie. We doen dus nu ook een
beroep op de mensen die niet zo vaak
in de kerk komen maar wel tegen de
buitenkant aankijken en zo de kerk een
warm hart toedragen.
U kunt uw gift/bijdrage overmaken op
banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 tnv parochiebestuur onder vermelding van KLOKKEN. Wij danken hartelijk voor uw bijdrage.
Parochiebestuur
Denken, voelen, leven als een kind
De geest kan wel eens zoek zijn… in de
kerk, in de samenleving, in de politiek.
In het evangelie zien we dat de geest
ook wel eens zoek is bij de vrienden
van Jezus. Zij lopen ruzie te maken wie
de beste is.
Jezus zet hen te kijk met een klein kind
als voorbeeld! Hoe anders zou de
wereld eruitzien als we konden denken
en voelen en leven zoals een kind. Er
zou geen oorlog meer zijn of misschien
een dag, maar zeker niet langer.
De machtigen der aarde bedreigen
Gods volk, zo staat in een gebed. De
machtigen der aarde, in feite zijn wij
dat allemaal; wij allen hebben heel wat
in onze macht, wij allen zouden moeten
leren denken en voelen en leven als een
kind. Allen zijn wij kinderen van een
wereldwijd gezin, met God als onze
Vader. We kunnen het ook wat concreter maken, dichter bij huis: ons dorp,
onze parochie of geloofsgemeenschap,
we maken er allemaal deel van uit, we
horen er allemaal bij, jong en oud, man,
vrouw, kind, jongere, van welke
afkomst ook, blij met de verschillende
culturen, blij met iedereen, gevaccineerd of niet-gevaccineerd, ieder is en
blijft welkom, al is het op anderhalve
meter, met respect voor elkaar, dankend voor elkaar, elkaar tot steun en
hulp en bemoediging.
Geweldig als wij samen leven! Met
elkaar en met God die ons aan elkaar
geeft. Niet zomaar, nee om er voor
elkaar te zijn, om voor elkaar wat te
betekenen, om elkaar te helpen geloven
en dienstbaar zijn, elkaar gelukkig te
maken.
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heeft als thema: op weg naar een inclusieve samenleving: d.w.z. een samenleving waar niemand buitengesloten
wordt. Laat het meer zijn dan een
leuze. Laten we het concreet maken in
ons samenzijn, met elkaar, met de Heer,
met de ander die er misschien nog niet
bij denkt te horen. Contact van mens tot
mens, maar wel in de Geest van Jezus,
want zonder die Geest gaat het niet.
Merken dat we gemeenschap zijn, bouwen aan gemeenschap, met datgene
wat bij je past. Zoveel is er mogelijk en
te doen in onze geloofsgemeenschap,
ieder van ons heeft daarin een roeping.
Mooi als je merkt wat God van jóu
vraagt: mensen bij binnenkomst welkom heten in de kerk, koffie schenken

na de Mis, in de kerk een speurtocht of
verzoeningsweg uitzetten voor onze
jonge gezinnen met een communicant
of vormeling, zingen, muziek maken,
lezen, kerk poetsen, zieken bezoeken,
iets schrijven voor het parochieblad,
een vast uur aanbidding houden bij het
Allerheiligste op de donderdag, mensen mee naar de kerk nemen, kinderen
leren bidden of zingen, maar er zijn
zovele anderen dingen denkbaar,
gewoon wat bij u, bij jou past, inzet van
uw eigen talent voor ons grote geloofsgezin van Beek tot Millingen. Daarmee
geef je vrede en kom je zelf tot vrede.
Vrede stichten kan alleen de mens die
vrede heeft. Die de kleinste medemens
waardeert, de arbeider, de werkeloze,
het kind, de zieke, de buitenlander, de
vreemdeling, de asielzoeker. Geluk vermenigvuldigt zich door het te delen.
Geluk heeft ook alles te maken met het
lijden, sterven en verrijzen van Jezus.
Als je als gezin langs de kruiswegstaties gaat en ieder mag vertellen en vragen, ontdek je misschien wat geluk is
en wat je voor elkaar en voor het grote
geloofsgezin kunt betekenen. Kinderen
kunnen ons de ogen openen. Van kinderen moeten we het hebben. Zij zijn de
grootste. (reacties mogen naar
rudo.franken@gmail.com of 0646193591)
Gezellig in en rond de kerk schoonmaken!
Vier keer per jaar helpt een groep vrijwilligers een aantal uren met het
schoonmaken van de kerk in Millingen.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
ramen zemen, spinrag verwijderen,
stofzuigen, koper poetsen, maar ook
onkruid verwijderen rond de kerk.
Zaterdag 25 september is onze volgende afspraak. Om 10:00 uur starten
we in de ontmoetingsruimte met
instructie door ervaringsdeskundigen
en taakverdeling. Aanmelden is niet
noodzakelijk, wel handig: liannevanderburgt@gmail.com NB: mannen zijn
ook heel welkom!
Oktober-rozenkransmaand
Vrijdag 1 oktober om 19.00 uur bidden
we tijdens het Marialof samen de
rozenkrans. Bijzonder willen we bidden voor de vrede in de wereld en in
onze samenleving.
Dagbedevaart naar Banneux
Op zondag 17 oktober wordt bij voldoende deelname een bedevaart georganiseerd naar Banneux. Kosten reis
incl koffie en diner in Banneux zijn 60
euro p.p. Voorlopige planning: vertrek
Ooij 6.30 uur, Rozenhof Nijmegen:
6.50 uur, Marktplein Groesbeek: 7.00
uur, Kerkplein Malden: 7.15 uur, aankomst
Banneux
koffiedrinken,
Eucharistieviering: 11.30 uur, Diner
aansluitend, Ziekenzegening.
Aanmelden kan via Andre (Kringloop
Groesbeek): 06-11199935.
Betaling graag via overschrijving
NL83RABO0336685173
tnv
A
Brouwer ovv bedevaart, naam, adres en
telefoonnr.
Bij voldoende deelname vanuit onze
parochie gaat ook pastoor Rudo
Franken mee. Indien de bedevaart niet
kan plaatsvinden, bv vanwege corona,
wordt het inschrijfgeld op uw rekening
teruggestort.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 22 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Ezra 9,5-9,
Tob.13,2.4.6.7.8, Lc.9,1-6.
Donderdag 23 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Hag.1,1-8, ps.149,1-6.9,
Lc.9,7-9.
Vrijdag 24 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hag.1,15b-2,9, ps.43,1-4,
Lc.9,18-22
Zaterdag 25 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Zach.2,5-9a.14-15, Jer.31,10.
11-12b.13, Lc.9,43b-45
Zaterdag 25 september 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en samenzang) – 26e
zondag door het jaar: Num.11,25-29,
ps.19,8.10.12-14, Jak.5,1-6, Mc.9,3843.45.47-48.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Mw.
Truus Theunissen-Rutten.
Zondag 26 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven)
Lies Rutten-Bekker, Uit Dankbaarheid
(90 jarige leeftijd)
Dinsdag 28 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: Zach.8,20-23,
ps.87,1-7, Lc.9,51-56.
Woensdag 29 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Dan.7,910.13-14 of Apok.12,7-12a, ps.138,1-5,
Joh.1,47-51.
Donderdag 30 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding

tot 18.00 uur. Neh.8,1-4a.5-6.7b-12,
ps.19,8-11, Lc.10,1-12.
Vrijdag 1 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen: Bar.1,15-22, ps.79,1-5.8-9,
Lc.10,13-16.
Vrijdag 1 oktober 19.00 uur Marialof
Millingen
Zaterdag 2 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Ex.23,20-23a, ps.91,6.10-11,
Mt.18,1-5.10.
Zaterdag 2 oktober 16.00 uur H. Mis
Vriendenkring Leuth b.g.v. kermis (Les
Alouettes) - 27e zondag door het jaar:
Gen.2,18-24, ps.128,1-6, Hebr.2,9-11,
Mc.10,2-16 of 2-12.
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en samenzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Bernt
en Grada Arens, Ben en Anja, Greta

Groothuizen – Kersten.
Zondag 3 oktober 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor Kekerdom)
(zie boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 3 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Rita Megens-Janssen,Uit Dankbaarheid ter gelegenheid van het 60 jarig
huwelijk van Gert Geutjes en Truus
Geutjes-Tissen.
Dinsdag 5 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Jona.3,1-10,
ps.130,1-4b.7-8, Lc.10,38-42.
Overleden in Millingen:
Greet Barbier-Bruggeling 89 jaar
Millingen: Ben Leenders 84 jaar

Speciale viering in Rooms
Katholieke Kerk Groesbeek
Op zondag 26 september is de opening
van het pastoraal jaar tijdens een speciale viering in de Cosmas en
Damianuskerk, die om 10.00 uur
begint.
Die viering zal ondersteund worden
door het HSB-koor, het Caeciliakoor,
Mikado en Schola Cantorum. Er wordt
dan ook alvast stil gestaan bij 100 jaar
Cosmas en Damianuskerk in 2022.
Ook zullen de leden van het pastoraal
team en het parochiebestuur zich voorstellen.

Tijdens de viering zijn er een kindercrèche en een kinderwoorddienst.
Ouders kunnen kinderen van 0 t/m 5
jaar vóór de viering naar de kindercrèche in de pastorie brengen en ze na
de viering daar weer ophalen. Graag
wat speelgoed meebrengen waar de
kinderen mee kunnen spelen. De kinderen van 6 t/m 11 jaar worden aan het
begin van de viering meegenomen naar
de pastorie voor een kinderwoorddienst. Zij komen voor de communie
weer terug in de kerk, waar ze het vervolg van de viering kunnen meemaken.

Dekkerswald – Kapel Onder de bogen

Kapelvrijwilligers gezocht
voor de zondagvieringen
Twee keer in de maand,
gers, die bewoners willen
doorgaans op de tweede en
ophalen en weer terug wilde laatste zondag, realiseert
len brengen naar hun
een grote vrijwilligersgroep,
appartement. Ook een
in samenwerking met het
nieuwe koster is van harte
team
welzijn,
van
welkom. Misschien wil
Eikenhorst en Plataan een
iemand af en toe een
zondagviering in Kapel
bloemstuk maken voor op
onder de Bogen op
of bij het altaar. En ook
Dekkerswald. Het altaar
degene die zich geroepen
wordt klaar gezet voor de
voelt communie mee rond
dienst in een warm welkom
te brengen wordt uitgenomet bloemen. De koster is
digd zich te melden. Kom
bezig met de laatste voorbegerust op een zondag een
reidingen en steekt de kaarkijkje nemen tijdens de
sen aan. De klokken worden
viering: 26 september of
Foto: Pieter Theo
geluid. De voorganger
10 oktober, aanvang 10.30
Zuurbier
spreekt de orde van dienst
uur.
door met de acoliet. De organiste en de
zangers oefenen nog een paar lastige Kunt u niet op zondag of wilt u liever
stukjes in de liederen die gezongen andere activiteiten doen met de bewoworden. Het water voor de koffie na ners van Eikenhorst en Plataan op
afloop gaat alvast in het koffiezetappa- Dekkerswald? Ook dat kan. Er zijn op
raat. Bewoners van de locaties allerlei plekken vrijwilligers nodig om
Eikenhorst en Plataan, die niet zelfstan- leuke dingen te kunnen doen.
dig kunnen komen (o.a. bewoners in
rolstoel), worden opgehaald. Kortom, Voor nadere informatie: Pieter Theo
er zijn vele handen aan het werk om Zuurbier,
06-11300170,
ptzuuralles in goede orde te laten verlopen.
bier@hotmail.com
Opgave: team welzijn Eikenhorst en
Vele handen maken licht werk. We Plataan, Maria Wouters, 06-20406512,
doen een oproep aan mensen die zich m.wouters@zzgzorggroep.nl
betrokken voelen bij ouderen, die niet
meer zelfstandig wonen. Misschien Wij verwelkomen u graag!! Ook jongekent u wel iemand die in één van de ren kunnen zich melden.
locaties op Dekkerswald woont. We Vrijwilligersgroep zondagvieringen
zijn met name op zoek naar vrijwilli- Kapel Onder de Bogen.

Zingen in de buitenlucht:
Taizéviering 1 oktober in Beek-Ubbergen
Samen met andere mensen zingen en
stil zijn op een prachtige buitenlocatie:
dat kan op 1 oktober in de kapel van het
RK kerkhof op de Kerkberg in BeekUbbergen. Een Taizéviering is voor
iedereen. Kenmerkend is het herhalend
zingen van mooie meditatieve liederen
die afgewisseld worden met korte stiltes en gedichten of overdenkingen. Ben
je eenmaal bij een Taizéviering geweest
dan kom je waarschijnlijk ook naar een
volgende viering. Veel mensen vinden
de vieringen rustgevend en ontspannend.
Het thema van deze avond is
Verbondenheid. Misschien heb jij je
deze zomer verbonden gevoeld met
jezelf, de mensen om je heen of de
natuur… Als inspiratie voor deze viering hebben we een spreuk van Eckart
Tolle gekozen: “Liefde is verbondenheid zonder oordeel”.
De viering start om 19.30 uur en duurt
ongeveer één uur. Als u of jij wilt
komen zingen, meld je dan vooraf per
email aan bij jvanderzande8@upc-

mail.nl met naam, telefoonnummer en
aantal personen (uit 1 huishouden?). En
fijn als je je ook afmeldt, als je die dag
toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten. Op Facebook kun je nieuws over
de Taizévieringen in de gaten houden.
Volg dan de pagina van Taizévieringen
Kleine Bartholomeuskerk BeekUbbergen.
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Nieuws uit Nijmegen
Succesvol 14e Daalsepleinfeest… met dank
aan kunstenaar Eugéne Lücker
‘Een open vlakte, onbebouwd, al dan
niet omgeven door gebouwen’, zo
ongeveer omschreef Johan Hendrik van
Dale (1828-1872) het woord plein in
zijn bekende woordenboek. Elk dorp,
elke stad beschikt wel over één of meer
pleinen. In een dorp vaak simpelweg
Dorpsplein genoemd. In Nijmegen liggen pleinen in overvloed. Zo’n 85 stuks
ontstonden er de afgelopen anderhalve
eeuw. Eén van de oudste is het
Daalseplein, een officieuze naam voor
de open vlakte met een dorpspleinachtig karakter. Dat ligt aan de Daalseweg
bij Café Jos. Daalsepleinbewoner
Anton de Wildt beschreef de historie
van die open vlakte. Hij ontdekte dat de
bekende kunstenaar Eugéne Lücker, als
lid van de eerste Nijmeegse milieubeweging, zich sterk maakte voor het
behoud van deze nu nog steeds
bestaande vlakte. En constateerde dat
het plein in ruim 100 jaar meerdere
keren een metamorfose onderging.
Het boek over dit oude plein is getiteld
Van oorsprong een Lücker…. groei,
snoei, bloei van het Daalseplein. Het
boek, 96 pagina’s, bevat vele foto’s en
is in kleur. Het werd de Daalsepleiners

Het 14e Daalsepleinfeest voor pleinbewoners op zondag 5 september
Foto Henkjan Fokkink
aangeboden
tijdens
het
14e
Daalsepleinfeest op een zonnige zondag begin september.

Ook interesse in het boek? Er zijn nog
enige exemplaren over. Mail: adewildt@hetnet.nl

Nijmeegse Kinderboekenweek 2021 biedt keur aan
activiteiten met als thema ‘Worden wat je wil’
De 67ste Kinderboekenweek staat in het teken van het
thema ‘Worden wat je wil’. Kinderen kunnen tijdens
allerlei activiteiten alvast dromen over later. In Nijmegen
organiseert Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen
(SLAN): ‘Muziek voor Peuters’ (2+), ‘Het
Veterstrikconcert’ (4+), creatieve workshops, voorleessessies en meer. De Kinderboekenweek vindt plaats van 6 tot
en met 17 oktober 2021.
Nijmeegse Kinderboekenweek 2021
Tijdens de Nijmeegse Kinderboekenweek mogen kinderen
van 2 tot 12 jaar uitgebreid nadenken, beleven, kijken en zelf
aan de slag met het thema ‘Worden wat je wil’. Zo kunnen
kinderen deelnemen aan een keur aan activiteiten in het centrum én in de Nijmeegse wijken Oosterhout, Aldenhof,
Waterkwartier en Lindenholt.
Activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar
De jongste bezoekers kunnen tijdens ‘Muziek voor Peuters’
als echte zangers en muzikanten luisteren en meezingen met
Frauke. Kinderen vanaf 4 jaar mogen bij Dekker v.d. Vegt
luisteren naar Mark Janssen, de schrijver en illustrator van
‘Dromer’, het prentenboek van de Kinderboekenweek. Ook
kunnen ze creatief aan de slag met de Nijmeegse illustrator
Yessica Baeten bij Kinderboekwinkel Nijmegen. Daarnaast
is er ‘Het Veterstrikconcert’ in de Stadsschouwburg: een kinderpopconcert vol oude en nieuwe kinderliedjes.
De 6-plussers kunnen de handen uit de mouwen steken tijdens de ‘Kinderboekenfeestjes’ in de Nijmeegse wijken: met
een vertelvoorstelling over worden wie je wil en workshops

waarin kinderen hun eigen boek gaan maken. Er is tevens
een kids only-editie voor 9+. Ook de Kinderboekwinkel
Nijmegen biedt diverse activiteiten voor oudere kinderen met
een ‘Mysterie in de moestuin’ workshop (9+) en een vertelsessie met de Nijmeegse fantasyschrijver Julian ten Böhmer
(12+).
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Burgemeester Bruls verraste zondagmiddag 12
september Eric Hendriks
met de Nijmeegse onderscheiding, de Zilveren
Waalbrugspeld, tijdens
een bijeenkomst voor
vrijwilligers van Stichting Wijkkrant op het
grasveld van de Kentering op het Limosterrein
in Nijmegen. Later die
middag viel Henk van de
Zande dezelfde eer ten
beurt tijdens een bijeen- Henk van der Zande (links) en Eric Hendriks
komst van de Gebroeders Foto’s: Hans Ronhaar en Geert Timmer (Nieuws uit
van Lymborch in de aula Nijmegen)
van
Museum
Het
Valkhof.
fabriek en projectleider van (het oude)
Doornroosje. Hij was eveneens actief
Eric Hendriks (66) ontving de bij de vieringen van 90 en 100 jaar
Zilveren Waalbrugspeld voor 25 jaar Joris Ivens.
vrijwillig voorzitterschap, schrijver en Bij al zijn activiteiten werkt de heer
organisator bij Stichting Wijkkrant en Van der Zand graag samen met mensen
wijkwebsite Nijmegen-Oost. Hendriks die een afstand tot de arbeidsmarkt
heeft duidelijk een bijdrage geleverd in hebben, hij is heel betrokken bij het
de buurt. Hij heeft zich met hart en ziel coachen, begeleiden en hen verder op
ingezet voor meer verbinding in de de weg te helpen.
buurt, waardoor er veel nieuwe contacten ontstonden. Ook is er een goed
buurtgevoel en wonen inwoners prettig
in hun wijk. Daarnaast heeft hij het
voor elkaar gekregen om onafhankelijk
van subsidies Stichting Wijkkrant en
wijkwebsite Nijmegen-Oost te bedrui- Voor mijn onderzoek naar de geschiepen (met behulp van adverteerders en denis van Rabobank Rijk van Nijmegen
aan Keizer Karelplein 1, ben ik op zoek
fans).
Henk van der Zand (71) is voorgedra- naar foto's van Huize Bienen dat in
gen voor een Zilveren Waalbrugspeld 1926 op deze locatie is geopend.
voor zijn activiteiten als bestuurslid en Reacties kunnen worden gestuurd naar
vrijwilliger bij Gebroeders van markbeumer@outlook.com.
Lymborch, bestuurslid van Paraplu- Mark Beumer, historicus

Oproep foto's
Huize Bienen

Het is weer zover in Nijmegen-Oost!

Wijkfeest Torremolimos

Praktische informatie
Het complete programma voor de Nijmeegse
Kinderboekenweek is te vinden op www.nijmeegsekinderboekenweek.nl. Ook de kaartverkoop vindt via deze website
plaats.
De activiteiten die tijdens de Nijmeegse Kinderboekenweek
2021 plaatsvinden worden georganiseerd op initiatief van
Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (SLAN):
Stadsschouwburg Nijmegen, Kinderboekwinkel Nijmegen,
Dekker v.d. Vegt boekverkopers, de Bibliotheek Gelderland
Zuid, de Lindenberg en De Nieuwe Oost | Wintertuin.

Hortus Nijmegen is jarig en viert dat uitgebreid
Hortus Nijmegen wordt 50. De groene schatkamer van de stad viert zijn
verjaardag met een feestelijk programma van 21 tot en met 26 september. Hortus is trots op zijn tuinen
én op de ruim zestig vrijwilligers. De
tuinen verbinden mensen al vijftig
jaar. Daarom is iedereen uitgenodigd
om het feest mee te vieren.
Tijdens de feestweek is er elke dag iets
bijzonders aan de d’Almarasweg 22d:
van een avond met Nijmeegse schrijvers, een café met boeiende sprekers tot
een concert gecombineerd met poëzie.
Aan het eind van de feestweek is er een
gratis toegankelijke Open Dag met een
gevarieerd programma, ook voor kinderen. Hortus Nijmegen wil zijn vrijwilligers graag bedanken voor al het werk in
en rond de tuinen: zij krijgen een feest
aangeboden. Voor de vele relaties van

Zilveren Waalbrugspeld voor Eric
Hendriks en Henk van der Zande

Hortus Nijmegen in de stad is er een
receptie.
Het publieksprogramma op een rij
• Woensdag 22 september (20.0022.00 uur): Nijmeegse Schrijvers in de
Hortus
Schrijvers Rinske Kegel, Willem
Claassen en Hanneke Hendrix laten
zich inspireren door de natuur. Ze dragen nieuw werk voor dat ze speciaal
voor 50 jaar Hortus Nijmegen schreven.
• Donderdag 23 september (19.3022.30 uur): Hortus by Night
Dit Hortuscafé belicht waarom Hortus
Nijmegen al 50 jaar uniek is.
Vegetatiekundige Joop Schaminée
duikt in de wereld van plantengemeenschappen. Neuroloog Bas Bloem heeft
het over de relatie tussen natuur en
gezondheid. Voorzitter Ton Rijken,
Kunstadviesraad Radboud, verhaalt
over de invloed van de natuur op kunstenaars. Na de pauze is er een nachtelijk ommetje langs interessante plekken
in de Botanische Tuin. Trio Amygdala
zorgt voor sfeervolle intermezzo’s.
• Vrijdag 24 september (aanvang
16.00 uur én 19.00 uur): Zomervogels
in de Hortus
Saxofonisten Frank Nielander en Inga
Rothammel improviseren op live
vogelgeluiden en laten fragmenten
horen uit het boek 'Het Vogeljaar' van
Jac. P. Thijsse. Beide concerten zijn
identiek.

• Zondag 26 september (11.00-16.00
uur): Open Dag Hortus 50 jaar
Met een doorlopend programma. Er
zijn concerten van ‘Nimma in een
notendop’ en ‘Piepschuim’. Maartje
gaat met bezoekers in gesprek over
kruiden en speciale temperamententhee, kunstenaars geven rondleidingen
langs de beelden, er is uitleg over bijzondere plekken in de Botanische Tuin
en tuinvrijwilligers vertellen over hun
werk. Kinderen kunnen visjes vangen
met IVN en zich laten schminken. Het
terras met lekkernijen is doorlopend
geopend.
Kijk voor kaartjes voor de Nijmeegse
Schrijvers, Hortus by Night en het concert Zomervogels op www.hortusnijmegen.nl. Voor de Open Dag is de toegang vrij en zijn geen kaartjes nodig.
De hele week is de film ‘50 jaar Hortus’
van oud-directeur Wil Wellen te zien.
De Botanische Tuin is elke dag tot
zonsondergang vrij toegankelijk, de
Theetuin van 11.00-16.00 uur.

Net als voor de corona organiseren een
paar buurtbewoners weer een wijkfeest: eenvoudig genieten van bouwen,
bakken, je buur(t) ontdekken en ontmoeten.

bakken voor Beste bakker oost”
Als je wilt presenteren: Er zijn plekken
op podium + kraampjes + veilige
afstanden! Meld je aan naar
Torremolimos2@gmail.com

Wijkfeest Torremolimos 2 in
Limospark. Zondag 26 september
om 13.00-17.00

Ook als je ’n paar uurtjes kunt en
wilt meehelpen:
- vanaf 23 sept je toptaart bakken voor
de eer
- op 26 sept zelf : mee opbouwen,
bedienen, kinderactiviteiten, schoon
houden.
Door de buurt, voor de buurt en met
veel dank, genoegen en verrassende
ontdekkingen!

Met voor elk wat wils:
- Life muziek van oa. Johan met trekzak & vrienden en Kladderadatch!
- Met een 2 meter trekzaag samen een
dikke beuken boomstam verzagen tot
bank
- Genieten van gebakken wedstrijdtaarten voor de competitie Heel OOST
Bakt
- Kinderspelen, Bellenblazen, sjoelen,
vlinders schilderen en nog veeel meer.
- Tegen andere buurtbewoners volleyen of Jeu de boules spelen
Én Je kunt je gedicht, kunstje, lied of
verhaal vertellen/ zingen ! En een taart

We zien veel belangstelling voor taarten en volleyen en muziek. We gaan
ook checken op coronatoegangsbewijs.
Zoek op Facebook Torremolimos2 voor
meer informatie
Met steun van Gemeente, Oranjefonds,
Woonwaart én vele vrijwilligers.
Welkom!
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Nieuws uit Nijmegen
Het Beginnersorkest Merlijne zoekt Nijmegenaren
om samen klassieke muziek te maken
Het Beginnersorkest Merlijne wil uitbreiden en zoekt
orkestleden en een dirigent in Nijmegen. Het amateurorkest wil Nijmegenaren een plek geven om naar hartenlust
te musiceren.
Volwassenen die jaren geleden hun instrument opborgen en
het muziek maken nu weer willen oppakken kunnen zich
aansluiten. Maar er is ook plek voor musici die net zijn
begonnen met het spelen op een nieuw instrument.
Nederland kent tal van gevorderde orkesten waar beginners
niet bij kunnen aansluiten. Het Beginnersorkest biedt beginners in combinatie met volwassenen een mooie plek om
samen onder leiding van een professionele dirigent klassieke
muziek te maken.
Het amateurorkest is al actidiverse stedenAlmere,
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Zutphen en wil graag uitbreiden naar meer steden, waaronder Nijmegen. Er is geen
ander orkest in Nederland die met hetzelfde concept in
zoveel steden aanwezig is en wil zijn.
Vrijetijdsbesteding
De initiatiefnemers van het beginnersorkest Joeri Bagaya en
Merlijne Schalken zijn blij dat de vrijetijdsbesteding weer

opstart na de lockdowns. Zakelijk leider Bagaya licht toe:
“De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis.
Veel orkesten konden lange tijd niet bij elkaar komen.
Mensen hebben hun sociale contacten lang moeten missen.
Het is belangrijk om te blijven doen waar je blij van wordt.
Wij willen muziek maken door heel Nederland. Zo zijn we
het eerste orkest in Nederland met landelijke ambitie.”
Aanmeldingen
Bij 15 aanmeldingen (geïnteresseerden) wordt een locatie en
een dirigent gezocht. Daarna kan er meteen gestart worden
met repetities. Artistiek leider Schalken vertelt: “In alle
orkesten worden dezelfde stukken gerepeteerd. Daarbij is het
uniek dat orkestleden in iedere stad kunnen aansluiten. Je
kunt dus door heel Nederland meespelen voor dezelfde
maandelijkse bijdrage.”
Over het niveau hoeft niemand zich zorgen te maken. “We
arrangeren een stuk op drie verschillende niveaus zodat de
combinatie van beginners en gevorderde amateurs goed tot
z’n recht komt. Bij elkaar klinkt het geweldig! Onze succesvolle formule werkt”, aldus Schalken.

Bieb op zijn kop tijdens Buitengewone Biebdag
Op zondag 26 september staat
Bibliotheek De Mariënburg in het
centrum van Nijmegen op zijn kop
tijdens de eerste Buitengewone
Biebdag. Tussen 11.00 en 17.00 uur
kunnen kinderen knutselen en spelen
op het fantasieplein, genieten van een
voorleesbrunch, kijken naar een
voorstelling over Ziza de ninja of luisteren naar een kindercollege over
dans.
Tijdens de Buitengewone Biebdag
draait alles om verhalen, creatief bezig
zijn en nieuwe dingen leren. De dag
begint om 11.00 uur met een lekkere
brunch bij Coffeelovers in de hal van de
bieb. Naast een croissantje, fruit,

Broodfonds:
solidariteit in
een nieuw jasje
Het Broodfonds is een succes door
heel Nederland. In zo'n collectief
spreken zelfstandigen af om elkaar te
steunen bij arbeidsongeschiktheid.
Het is een sociaal vangnet voor en door
ondernemers.
De
Broodfondsen
bestaan nu vijftien jaar. Met landelijk al
622 groepen waar 28.000 ondernemers
aan meedoen. Voor ondernemers uit de
omgeving Nijmegen is er een informatieavond op 23 september a.s.
Veel ondernemers hebben geen financieel vangnet als zij arbeidsongeschikt
worden. Als oplossing ontwikkelde een
groep ondernemers het Broodfonds. In
een Broodfonds kennen en vertrouwen
de deelnemers elkaar. Iedereen die
meedoet stort maandelijks een bedrag
op een eigen rekening, wordt iemand
arbeidsongeschikt dan ontvangt diegene van iedereen een bedrag om van te
leven.
Hoe het werkt
Het Broodfonds is er voor alle soorten
ondernemers, zowel zzp'ers als zelfstandigen met een BV of VOF. De
maximaal vijftig deelnemers leggen
geld in op individuele rekeningen.
Zodra een van hen arbeidsongeschikt
raakt, krijgt die van de anderen tijdelijk
financiële steun.
Broodfonds Informatieavond Nijmegen
De avond is voor mensen die een groep
zoeken om bij aan te sluiten of zelf een
Broodfonds willen starten. U krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort
filmpje met uitleg staat op de site
www.broodfonds.nl
Tijdstip: donderdag 23 september
(19.00 uur inloop) start 19.30 uur
Locatie: Thiemeloods, Leemptstraat
34, 6512 EN Nijmegen
Entree: aanmelden vooraf via de
website.
Het laatste #broodfonds nieuws staat
op
www.broodfonds.nl,
twitter.com/broodfonds en www.facebook.com/broodfonds.

broodjes en eitje serveert de bieb een
verhaal. Daarna staat de muzikale voorstelling van het boek ‘Ziza wil geen
ninja’ zijn op het programma.
Dansliefhebbers leren alles over de
danswereld tijdens het kindercollege
van professioneel danser Femke
Aaldering
Tussen de bedrijven door kunnen jonge

bezoekers zich uitleven op het fantasieplein. Hier valt van alles te knutselen,
spelen en ontdekken. Het fantasieplein
is vrij toegankelijk, voor de voorleesbrunch, voorstelling en het kindercollege zijn tickets verkrijgbaar via
www.obgz.nl/buitengewonebiebdag.
De tickets voor het kindercollege zijn
gratis.

Museumschip Kasteel Vlotburg

Museumschip Kasteel Vlotburg
kwam op 20 september aan in
Nijmegen en opent vanaf 21 september tot 30 november haar museumdeuren voor Nijmegen en omgeving.
Ervaar het leven van ridders, jonkvrouwen en ambachtslieden in de middeleeuwen op Museumschip Kasteel
Vlotburg. Ridder Lenny en vrouwe
Christel laten u dan hun kasteel zien.
En zeker leuk en leerzaam voor de jongeren.
Het schip is met de hand gebouwd door
Len Vries, samen met zijn goede vriend
en ambachtelijk timmerman Jan
Westerhuis en heeft 3 jaar geduurd.
Sinds 2005 varen Ridder Len en vrouwe Christel met hun museum en paardje door Europa en misschien nog verder. Zij zijn al in Zwitserland,

Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en
België geweest. En nu weer tijdelijk in
Nederland.
Openingstijden:
Maandag t/m zondag 11.00 – 18.00 uur
Locatie:
Gemeentesteiger 1
(Lindenberghaven, net voorbij het
Pannenkoekenschip.

Er zal weer veel beweging in de wijk
zijn, want men kan een kijkje nemen in
de ateliers van 13 beeldend kunstenaars.
Zondag 3 en 10 oktober stellen zij
hun atelier open van 13.00-17.00 uur.
Voor iedere geïnteresseerde is er de
mogelijkheid om een aantal of alle
adressen te bezoeken om te zien hoe en
waar deze kunstenaars werken, hun
nieuwe werk te bekijken, kennis te
maken en vragen te stellen. Kopen kan
natuurlijk ook.
De afgelopen jaren waren de atelierdagen een groot succes. Er is een grote
diversiteit aan kunstenaars. Ieder jaar
zijn er wel een paar nieuwe deelnemers, terwijl anderen een jaartje overslaan. Dit maakt het voor de bezoekers
extra interessant.
Ook dit jaar is er weer een overzichtsexpositie in de etalage van Albert
Heijn aan de Daalseweg 200 (tussen de
winkel en de Wanco). Iedere kunstenaar heeft daarvoor een speciaal werk
gemaakt.
Tevens hangt daar informatie over de
ligging van de ateliers en men kan van
daaruit een keuze maken voor de te volgen route. In de ateliers liggen ook fly-

Op dinsdag 28 september brengt
Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’
hun eenakter op het podium tijdens
de regionale eenakterdag in
Parktheater Eindhoven.
Het wordt dé plek met eenakters,
workshops, kennisdeling en ontmoetingen. Ook worden de samenwerkingen
tussen professionals en theatergroepen
voor mensen met een beperking
gedeeld en zijn er brainstormtafels over
plannen en dromen voor een inclusieve
theatertoekomst.
De kaartverkoop startte medio september via het Parktheater. De dag is

De voorstelling Brood en Dood is in
het najaar van 2020 tot aan de generale
repetitie gerepeteerd, maar de uitvoeringen moesten destijds vanwege corona maatregelen worden uitgesteld.
Maar nu is het dan zover!
Op 7 t/m 17 oktober in theaterwerkplaats Roest aan de Ooijsedijk in
Nijmegen.
Voor nadere informatie en ticketverkoop www.broodendood.nl

van 10.00 tot 17.00 uur.
Over De Vuurvogel
Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’ aan
de Biezenstraat 79 in Nijmegen is een
ontwikkelingsgerichte dagbestedingsplek. De theaterwerkplaats is gevuld
met inspirerende mensen met een
fysieke handicap, licht verstandelijke
beperking, niet aangeboren hersenletsel
en/of een psychische kwetsbaarheid.
Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’
gebruikt theater om te werken met persoonlijk kwetsbare thematiek. Hierover
maken ze hun voorstellingen. De deelnemers worden intensief meegenomen
in het maakproces.

Blauwe Steen voor Teddy Vrijmoet

U kunt ook altijd contact opnemen over
onze speciale school- en groepsarrangementen met Len of Christel, dan
kunnen zij een rondleiding inplannen.

Nijmeegse Colourful City Koor. De
regie van het geheel is in handen van
Albert Hoex, in de regio Arnhem
Nijmegen bekend van zijn werk bij
muziektheater De Plaats en zijn vele
legendarische Prateur voorstellingen in
stad en regio. De kostuums zijn van
Femke Raterink, producent is Bureau
Wijland met directeur Qader Shafiq.
Klinkende namen bij een voorstelling
die op treffende en aangrijpende wijze
verhaalt over dat wat ons allemaal aangaat. Een verhaal over de kans dat op
zeker moment je zekere bestaan op
losse schroeven komt te staan. En wat
dan? “Zijn die andere mensen net zo
aardig als wij denken dat wij zijn?”

ers met alle informatie.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat op
de ateliers het RIVM-protocol in
acht genomen zal worden.
Belangrijk: Mocht in verband met
Corona de manifestatie worden uitgesteld, dan wordt dat een week van te
voren op de website aangekondigd.

Theaterwerkplaats ‘De Vuurvogel’

Voor meer informatie: Christel en
Len 06 - 2111 1245
Zie ook:
www.vlotburg.nl

Muziektheatervoorstelling
Brood & Dood in Nijmegen
De muziektheatervoorstelling Brood
& Dood gaat over mensen in een
wereld op drift. Wat doe je als je
eigen wereld zomaar in crisis raakt
en je huis en haard moet verlaten?
Bij wie klop je aan? En wie doet er
open? En waarom wel, en waarom
niet? Vragen die ieder zich wel eens
stelt en die nu weer het nieuws van
de dag zijn. Wat zou je doen als bij
jou de bel gaat? Brood & Dood is een
meeslepend muziektheaterstuk over
verlies en medemenselijkheid.
Brood & Dood is geschreven door de
uit Sarajevo afkomstige theatermaker
Nenad Fišer en wordt uitgevoerd door
een ensemble van twaalf acteurs
afkomstig uit vele windstreken van de
wereld die om velerlei redenen uiteindelijk in de regio Nijmegen Arnhem
zijn komen wonen en leven. De muziek
voor de voorstelling is geschreven door
de eveneens uit Sarajevo afkomstige
componist Mile Lukić en wordt uitgevoerd door violist en dirigent Johnny
Rahaket, toetsenist en arrangeur Gerie
Daan en Lukić zelf als zanger en gitarist. De koorpartijen in het stuk worden
uitgevoerd door leden van het

Open Atelierdagen in de
Schildersbuurt, Nijmegen Oost

Op de hoek Broerstraat en Burchtstraat
is De Blauwe Steen te vinden. De
Blauwe Steen dragers die vanaf 1984

zijn onderscheiden hebben zich vanuit diverse
sociaaleconomische
achtergronden bijzonder
verdienstelijk
gemaakt voor de ontwikkeling van de stad
Nijmegen. In 2020 zou
de eer te beurt vallen
aan Teddy Vrijmoet.
Door bekende omstandigheden kon de uitreiking pas in september
2021 plaats vinden. De
uitreiking vond op 16
september 2021 in klein
gezelschap plaats in
Hotel Karel. De Blauwe Steendrager
van 2019, Peter Kuipers, reikte de steen
uit.

Indische Salon Nijmegen

Over ‘tracing your roots’
Te gast bij de Indische Salon (een
maandelijks terugkerend podium voor
Indische literatuur) zijn twee schrijvers
die elk op hun eigen manier met familiegeschiedenis bezig zijn.
Philip Dröge weet met zijn boek
‘Moederstad’, hoewel non-fictie, een
hoog literair niveau te bereiken.
Marcel van Kanten, de tweede gast, is
misschien met een minder goede pen
begiftigd maar heeft wel een enorme
drang tot ontdekken. Hij noemt het zelf
een autobiografische expeditie naar de
oorsprong van de dertien etniciteiten
die hij in zich draagt (Dröge telde er
slechts vier). Marcel van Kanten blijkt
ook in de West wortels te hebben. Hij is
nazaat van een Afro-Surinaams en
Nederlands-Indisch geslacht. En dan
heb je al gauw een paar werelddelen in
je DNA verstopt zitten. Anders dan
voor Philip Dröge is de zoektocht voor

Van Kanten bijna een therapie (Kester
Freriks schrijft in Azië Magazine: “het
is een schreeuw om aandacht, een
pronkzuchtig boek”).
Het boek past in de reeks bekentenisliteratuur over ons koloniale- en slavernijverleden, waarvan het einde nog niet
in zicht is. Critici noemen de trend
inmiddels een "obsessie voor voorvaders en voormoeders".
Gaat vast een leuk gesprek worden straks in Nijmegen!
Indische Literaire Salon
Zondag 26 september, 13:00 uur
Entree 5 euro
Oud Burgeren Gasthuis, Prof. Cornelissenstraat 2 Nijmegen
Aanmelding is verplicht via
steunpuntnijmegen@pelita.nl
Mogelijkheid tot aanschaf en signeren
van boeken
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Nieuws uit Nijmegen
Erfgoedfestival
in de
Vereeniging
Op 3 oktober is de grote opening van
het Erfgoedfestival (3 oktober t/m 31
oktober). Tien artiesten treden op in De
Vereeniging in Nijmegen. Zij bezochten afgelopen zomer tien bijzondere
Gelderse erfgoedlocaties en maakten
op basis van hun verblijf iets nieuws.
De opening van het Erfgoedfestival is
de landelijke aftrap van de Maand van
de Geschiedenis.
Een mix van artiesten verzamelt zich
op 3 oktober in De Vereeniging, van
12.00 uur tot 14.30 uur (inloop vanaf
11.00 uur). De opening is voor publiek
gratis bij te wonen: tickets reserveren
kan via erfgoedfestival.nl/opening-erfgoedfestival-2021. Er wordt deze editie
gevraagd om een coronatoegangsbewijs. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Voor meer informatie over
de exacte gang van zaken, kijk op de
website.
Het Erfgoedfestival is in aanloop naar
en gedurende de Maand van de
Geschiedenis online te volgen op erfgoedfestival.nl en via de sociale-mediakanalen van het festival.
Erfgoedfestival.nl

Sterke verhalen van de stoere
mannen van Schorem
De Rotterdamse barbiers Bertus en
Leen komen een middag sterke verhalen vertellen in Nijmegen. Op uitnodiging van de Bibliotheek
Gelderland Zuid en Kids ‘n’ Billies
zijn ze op zondag 26 september te
gast in Brebl op het Honigterrein,
samen met muziekjournalist Floor
Boogaart. Floor schreef een boek
over de mannen met als titel
‘Schorem’. Livemuziek is er van
Dead Cat Stimpy.
De
Rotterdamse
barbiershop
‘Schorem’ van Bertus en Leen is
inmiddels wereldberoemd. De twee
stoere mannen reizen de wereld rond
als ware rocksterren en zijn bovendien
enorme muziekliefhebbers. Floor
Boogaart besloot een boek over de
twee beroemde barbiers te schrijven:
‘Schorem’. Floor werkt al jaren als
muziekjournalist bij o.a. Cortonville.

Schrijver Koen Frijns voelt op 26 september tijdens ‘Stoere mannen, Sterke
verhalen’ Bertus, Leen en Floor aan de
tand over het boek, over het leven on
the road en in Rotterdam, en natuurlijk
over muziek.
Muziek is er ook live op het podium.
Dead Cat Stimpy komt vette rockabilly
fingerpicking, gruizige bluesy slide en
knallende punk spelen. Eén man met
een drumstel onder zijn voeten
schreeuwt en speelt het allemaal het
podium af.
Het programma begint om 14.30 en
duurt tot 17.30 uur. De deuren van
Brebl gaan om 14.00 uur open. Kaarten
kosten 10 euro voor bibliotheekleden
en studenten, overige bezoekers betalen 12,50 euro. Koop je kaartje vooraf
via www.obgz.nl/agenda of in een vestiging van de Bibliotheek Gelderland
Zuid.

Nieuws van
UNIT Academie
De presentatie van het boek en de
film was een groot succes!
De presentatie van het boek ‘Uniek
Uitzonderlijk’ en de film ‘In vacuüm’ in
museum Het Valkhof was een groot
succes. Met heel veel dank aan Marlene
Dumas die dit prachtige project mogelijk heeft gemaakt.
Het boek is te koop voor 29,95 euro in
de UNIT Winkel of bestel het boek via
info@unitacademie.nl.
Filmavonden op het UNIT Atelier
2 x een half uur een inkijkje in het
leven van (jong)volwassenen met een
psychische kwetsbaarheid in de film
‘In vacuüm’ en in de film ‘(On)zichtbaar. Na elke film is er een kwartier de
gelegenheid om vragen te stellen.
Op 19 oktober – 3 november – 9
december van 19.30 uur tot 21.30 uur
Je kunt je inschrijven voor € 7,50
(inclusief een kopje koffie/thee). Bij
minimaal 10 inschrijvingen gaat de
filmavond door. Opgeven kan via
info@unitacademie.nl.
Grote
expositie
in
de
Maartenskliniek
Een aantal deelnemers van het UNIT
Atelier exposeren tot en met 13 november a.s. op de poli Reumatologie, poli
Orthopedie en in het restaurant de
Rondeel.
65 Kunstwerken zijn er te zien en te
koop. Voor meer informatie neem contact op met info@unitacademie.nl.

Na een jaar van afwezigheid, was het 11 en 12 september weer genieten van
het Gebroeders van Lymborch Festival. In het Valkhofpark kwamen de middeleeuwen tot leven en de ambachtenmarkt mocht zich ondanks de wat mindere weersomstandigheden verheugen op veel belangstelling. Naast deze gratis toegankelijke markt met tientallen kramen, een taveerne en strijdperk voor kleine strijders,
zijn er diverse andere activiteiten waaronder lezingen in Museum Het Valkhof, een
stadswandeling met marskramer Ronaldus Volvuur én een silent-disco stadwandeling vol theatrale verrassingen met Mariken van Nieumeghen.
Tekst en foto’s: Frank van Raaij (Nieuws uit Nijmegen)

Unmute Us ook weer in Nijmegen

Popkoor The Anthony Singers
zoekt baritons en sopranen 2

Najaarskermis
op Kelfkensbos
en Waalkade
Er kan weer een kermis plaatsvinden in
Nijmegen! Deze najaarskermis wordt
dit jaar gehouden op Kelfkensbos (achterste deel bij Museum Het Valkhof) en
op de Waalkade. De kermis is van
zaterdag 2 tot en met zondag 10 oktober van 13.00 – 23.00 uur en in het
weekend tot middernacht. Door de herinrichting van het eerste deel van de
Burchtstraat rijden er géén bussen tijdens de kermisweek. Voor de markt is
ook hierdoor éénmalig de mogelijkheid
om op straat te staan op Kelfkensbos,
naast de kermis (dus niet de wedren).
Er is niet gekozen voor een kermis op
de locaties als voor de coronamaatregelen vanwege de huidige terrassen die
meer ruimte innemen en de mogelijkheid om het aantal bezoekers in te kunnen perken als er nog coronaregels gelden. Alsnog van toepassing in oktober
kan de 1,5 meter regel aan worden
gehouden. Het NYMA-terrein waar
vorig jaar kermis was, is dit jaar niet
beschikbaar door herinrichting.

Gebroeders van Lymborch Festival

Popkoor The Anthony Singers (theanthonysingers.nl) werkt aan een grote
show in juni 2022. Daarvoor zoekt het
koor baritons en sopranen 2 die:
• Ervaring hebben met het zingen in
een koor
• Ervaring of affiniteit hebben met
popmuziek
Net als vorige maand werd 11 september op de Waalkade massaal gedemonstreerd
tegen de coronamaatregelen in het uitgangsleven en de evenementenbranche. De
naar schatting ongeveer 1000 deelnemers trotseerden daarvoor wel de regen. Voor
zover bekend verliep de protestmars zonder noemenswaardige incidenten. Behalve
in Nijmegen waren er die zaterdag ook demonstraties in Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg en Utrecht.
Foto’s Frank van Raaij. (Nieuws uit Nijmegen)

Kook voor je Buur 10-daagse
Tussen 24 september en 3 oktober
organiseert Thuisgekookt weer de
Kook Voor Je Buur 10-daagse. Kent u
of bent u iemand die ook zo’n met liefde bereide maaltijd kan gebruiken? Of
kookt u zelf graag en is een extra portie
voor u weinig moeite?
Meld u dan aan bij Thuisgekookt.
https://thuisgekookt.nl/

Buurtgenoten koppelen
Stichting Thuisgekookt koppelt al sinds
2012 buurtgenoten aan elkaar voor
hulp bij de warme maaltijd en een
gezellig praatje. Dit doet de stichting
onder andere met de jaarlijkse campagne Kook voor je Buur.
In totaal klopten in de afgelopen 1,5
jaar 12.000 mensen aan voor hulp
rondom de warme maaltijd.

Wijkheldenshow van de DAR
in het Goffertstadion
Dit jaar mocht de DAR helaas nog geen
Wijkheldenfestival organiseren. Om
alle Wijkhelden van onze regio in het
zonnetje te zetten werd er op zondag 19
september een Wijkheldenshow georganiseerd in het Gofferstadion. De wethouders van Nijmegen en de omliggende gemeenten die over het afval gaan,
waaronder ook wethouder Nelson
Verheul van Berg en Dal, waren uitgenodigd en aanwezig.
Bij aankomst werden de Wijkhelden de
gelegenheid gegeven om met de super

Wijkhelden Wendy en Wouter, en
Bikkel (de mascotte van NEC) op de
foto te gaan. Tijdens het programma
hield een medewerker van de Bastei
een verhaal over de raaf, was er een
goochelshow met afval en deed een
dansgroep
uit
Beuningen
de
Wijkheldendans met iedereen. Ook gaf
Bikkel van NEC een aantal ballen weg
en was er een show met de valkenier
van de ARN. Bij aanvang landden er
ook nog twee parachutisten in het stadion.

De beide parachutisten na hun landing in het Goffertstadion

Foto: Henk Baron

• Het een uitdaging vinden om op een
podium te staan
Voldoe jij aan dit profiel? Kom langs
op de open repetitie op 24/9 vanaf 20u
in wijkcentrum Ark van Oost in
Nijmegen. Meld je aan via
popkoortas@gmail.com.

BEP magazine laat je zien
Hét nieuwe magazine over Nijmeegse vrouwen
Als vrouw mag je trots zijn op wat je
doet, maar je mag ook trots zijn op
andere vrouwen in je omgeving. In
dit geval zijn dat de vrouwen uit
Nijmegen. Die mening delen Marie
Cecile Oosterhout en Tessa Benders.
“Onze stad is toe aan een platform
waarin vrouwen hun verhalen
mogen vertellen. In ons magazine,
BEP, laten we deze vrouwen zien.”
In BEP magazine komen meer dan
veertig Nijmeegse vrouwen aan het
woord. De verhalen gaan over mooie
initiatieven, dromen, carrières, avonturen en levensverhalen. Verhalen van
onder andere bekende namen als Maike
Meijer, Eva Eikhout, Saida Aoulad
Baktit, Renee Fokker, Marjolein
Dubbers, Lottie Mae Jones, Laurien
Renckens en Angela Verkuijlen. Maar
ook juist minder bekende vrouwen
komen veelvuldig aan bod. Zolang ze
maar in Nijmegen wonen, er geboren
zijn of er een bijzondere band mee hebben. Vrouwen om trots op te zijn. Het
magazine biedt een special over de toekomst. Die geeft een vooruitblik na een
lange coronaperiode. Want er gaan
mooie dingen gebeuren! Tessa en
Marie Cecile vullen lachend aan: ”En
het is zeker ook leuk voor mannen om
te lezen.”

wennaam met een knipoog) wordt een
magazine vol Nijmeegse vrouwen, elk
met een verhaal.
Tessa en Marie Cecile kunnen dit grote
project natuurlijk niet alleen bolwerken. Zo’n 25 professionele tekstschrijvers en fotografen werken mee om alle
vrouwen in beeld te brengen. Die professionals vonden ze na rondvraag binnen hun netwerk en een oproep op
sociale media. “Iedereen was meteen
enthousiast en wilde graag meehelpen
aan ons project”, vertelt Tessa.
Duurzame BEP: pre-order only
Tessa en Marie Cecile staan voor een
duurzame productie van het magazine.
Ze zijn zich bewust van de footprint die
ze achterlaten met het magazine. Door
met pre-orders te werken, bestellen ze
alleen wat ook gebruikt wordt. Ze zeggen: “We hebben te vaak een overschot
aan drukwerk zien verdwijnen in
papierbakken. Dat willen we niet.” Het
lokale team maakt vooral reiskilometers per fiets en te voet. Ook wordt het
magazine binnen Nijmegen op de fiets
bezorgd.

BEP is een samenwerking van professionals
Onbekend met magazines zijn Tessa
Benders en Marie Cecile Oosterhout
niet; ze runnen al vanaf 2008 grafisch
ontwerpstudio StudioBont. Sinds begin
dit jaar zijn ze verhuisd naar de
Smeltkroes op het Honig-complex.
Vorig jaar ontstond op een terras het
idee voor het maken van een eigen
magazine. Zelf bedacht en gemaakt,
van begin tot eind. “Dat is iets waar we
altijd al van droomden”, zegt Marie
Cecile.

“BEP is kleurrijk en een tikje artistiek.
Elke pagina is weer een verrassing: de
uiteenlopende onderwerpen en de
mooie, grote foto’s stralen je tegemoet.
Het lifestyle magazine is ook maanden
later nog heerlijk om er weer eens bij te
pakken”, vertelt Tessa. “We hebben
gekozen voor een fysieke uitgave en
geen digitale, omdat toch veel mensen
dat fijner vinden lezen. Een fysieke uitgave voelt ook exclusiever en is een
ideaal (december)cadeau. BEP wil je
gewoon vasthouden”, vertelt Marie
Cecile. “We zijn ook actief op
Instagram, daar onthullen we de namen
van de vrouwen die in BEP magazine
komen, maar ook leuke nieuwtjes en
foto’s: @bep_magazine.”

Ze besloten dat het magazine over de
vrouwen uit Nijmegen moest gaan.
Want wat zijn er veel bijzondere en
inspirerende vrouwen te vinden in
Nijmegen. Tessa en Marie Cecile willen dat hun verhalen, passies, levenslessen en avonturen verteld worden.
BEP (van ‘beppen’ en een korte vrou-

Het magazine is een collectors item:
132 pagina’s dik, een éénmalige uitgave en uniek in de regio. Ze komt 14
november uit en is nu als pre-order te
bestellen via www.bepmagazine.nl.
Ook wordt BEP vanaf 15 november via
een aantal boekwinkels en conceptstores in Nijmegen verkocht.
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Zwischen Rhein & Maahs
Neues Heft zum 75-jährigen
Jubiläum des HVV Nütterden
NÜTTERDEN. Der Heimat- und
Verschönerungsverein
Nütterden
wurde 1946 gegründet und feiert in diesem
Jahr
sein
75-jähriges
Vereinsjubiläum. Wegen Corona konnte die Jubiläumsfeier leider nicht in
diesem Jahr stattfinden. Umso mehr
freut sich der Vorstand, das
Jubiläumsheft „75 Jahre HVV“ präsentieren zu können. Auf 100 Seiten,
durchgehend in Farbe gedruckt, stellt
der HVV seine Geschichte anhand der
Fülle und Vielfalt der realisierten
Projekte und Veranstaltungen in den
vergangenen 75 Jahren vor. Mit vielen
Fotos werden wichtige Meilensteine
dokumentiert und Wünsche und
Visionen für die Zukunft aufgezeigt.
Damit unterstreicht der Verein seine
Bedeutung für die Dorfgemeinschaft.
Der HVV hat das Heft inhaltlich so
gestaltet, dass es nicht nur auf die
Vereinsangehörigen abzielt, sondern
auch Themen enthält, die alle
Bürgerinnen und Bürger ansprechen.
Ein großes Dankeschön gilt allen, die
den Vorstand darin unterstützt und dazu
beigetragen
haben,
dass
das
Jubiläumsheft veröffentlicht werden
konnte. In den kommenden Wochen
wird der Vorstand in Nütterden von
Haus zu Haus ziehen und das Heft zu
einem Kostenbeitrag in Höhe von 3 €

Das Heft kann telefonisch bei Margret
Schindler-Böhmer (Tel. 02826-5295)
sowie auf der Webseite des HVV
bestellt werden: www.hvvnuetterden.de.
zum Kauf anbieten. Das Heft kann
gerne auch telefonisch bei Margret
Schindler-Böhmer (Tel. 02826-5295)
sowie auf der Webseite des HVV
bestellt werden: www.hvv-nuetterden.de.

Karten für die Veranstaltung mit
Stefan Verhasselt erhältlich
KRANENBURG. Der Verkehrsverein
Kranenburg hat den durch Funk und
Presse bekannten Kabarettisten Stefan
Verhasselt
mit
seinem
neuen
Programm „Kabarett 5.0 – Zwischen
den Zeilen“ erneut verpflichten können, und zwar für Freitag, den 29.
Oktober 2021 um 20.00 Uhr.
Stefan Verhasselt verspricht seinen
Zuschauern einen unterhaltsamen
Kabarettabend, wobei die typischen
sprachlichen
Eigenheiten
der
Niederrheiner auch diesmal wieder zu
seinem Soloprogramm gehören. Die
druckfrischen Eintrittskarten sind ab
sofort dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils in der Zeit von 10.00
Uhr bis 17.00 Uhr in der Tourist Info
Alter Bahnhof zum Preis von 18,50 €
erhältlich.
Mitglieder
des
Verkehrsvereins zahlen 17,00 Uhr. An
der Abendkasse kosten die Karten
20,00 € für alle. Schon jetzt wird darauf

KLEVE. Am Sonntag, dem 26. September, 11:30 Uhr, stellen sich in der Reihe der Matinéekonzerte drei
Nachwuchsmusiker vor: Alma Runde (Violine), Matthias
Kruis (Cello) und Sabine Suerbaum (Klavier) sind allesamt
Musikschüler vom Niederrhein auf hohem Niveau und musizieren zusammen als das Klaviertrio „Trifolium“ seit etwa 5
Jahren. Das Trio präsentiert Musik von Johann Sebastian
Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Michail
Glinka und Astor Piazzolla. Sowohl als Trio wie auch solistisch sind die Drei mehrfache Preisträger des Wettbewerbs
„Jugend musiziert“ und sind schon häufig öffentlich aufgetreten. Ein Höhepunkt war sicher der Auftritt in der ehrwürdigen „Gnessin-Akademie“ in Moskau, wo sie im Rahmen
eines Austauschprogramms mit der Musikschule
„Aleksandrova“ spielen durften. Alma Runde ist 17 Jahre alt,
wohnt in Goch und besucht dort das Gymnasium.
Geigenunterricht hat sie seit mehr als 10 Jahren bei Georg
Michel (Streicher-Atelier Haldern) Matthias Kruis ist 16,
kommt aus Emmerich, wo er das Willibrord-Gymnasium
besucht. Auch er blickt schon auf viele Jahre CelloUnterricht zurück, den er bei Ole Hansen („Haldern
Strings“) bekommt. Susanne Suerbaum ist mit 18 Jahren die
„Seniorin“ des Klaviertrios. Sie wohnt in Dinslaken, wo sie
Ihren Klavierunterricht bei Elena Lebedeva an der dortigen
Musikschule bekommt. Sie verlässt den Niederrhein für ein
Studium, da ist der Auftritt im B.C. Koekkoek-Haus das

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian
Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Michail
Glinka und Astor Piazzolla.
Finale des regelmäßigen Trio-Spiels von „Trifolium“.
Aufgrund der Corona-Bestimmungen nur mit Voranmeldung
(begrenzte Platzzahl) unter: kasse@koekkoek-haus.de oder
Tel.: 02821/ 76 88 33 Eintritt frei. Um Spenden für das B.C.
Koekkoek-Haus wird gebeten

Betreuer*innen für Herbstferien gesucht
KLEVE. Nach für Kinder entbehrungsreichen Monaten in der Pandemie heißt
es nun aufzuholen. Gelingen soll dies
mit
einem
attraktiven
Herbstferienprogramm auf dem städtischen Abenteuerspielplatz Robinson.
Hierfür braucht es allerdings noch
Betreuer*innen, die die Stadt Kleve
nun dringend sucht. Im Zeitraum vom
11. bis 22. Oktober werden gut gelaunte, nervenstarke, kinderliebe und abenteuerlustige Ferienbetreuer*innen, die
den festangestellten Fachkräften

unterstützend zur Seite stehen
gebraucht. Der ganztägige Einsatz wird
mit einer Aufwandsentschädigung vergütet.
Der Robinsonspielplatz besteht aus
einem rund 8.000 m² großen, etwa zur
Hälfte bewaldeten Freigelände mit
großem Aufforderungscharakter für
eine Vielzahl an Beschäftigungen für
Kinder aus dem Stadtgebiet Kleve zwischen 6 und 14 Jahren. Das Gelände
bietet den kleinen Besucher*innen
neben Bäumen, Büschen, Sand,

Unterwegs im Beuys‘ Land

Steinen, Holz, einer Feuerstelle, einem
Wasserbecken mit Rinne, einem
Bolzplatz und diversen selbst erstellten
Bauwerken auch ein großes Spielhaus,
damit eine vom Wetter unabhängige,
ganzjährige Beschäftigung gewährleistet werden kann.
Zu den Betreuungsaufgaben gehört u.
a. die Anleitung der Kinder bei deren
Tätigkeiten auf dem Bauplatz, die
Begleitung diverser Angebote in Kleinund Großgruppen, Begleitung vielfältiger sportliche Aktivitäten sowie die
Beaufsichtigung der Feuerstelle.
Interessierte Bewerber*innen sollen
volljährig sein und ihre schriftliche
Bewerbung mit Lebenslauf bis zum
19.09.2021 direkt abgeben beim
Abenteuerspielplatz
"Robinson",
Nimweger Straße 61, 47533 Kleve.

Neues Jubiläumspfad in
Mehr eröffnet
Der bekannte Karabettist Stefan
Verhasselt ist am 29. Oktober in
Kranenburg.
hingewiesen, dass nur Geimpften und
Getesteten
mit
entsprechendem
Nachweis Einlass gewährt wird.

Klever Kinderfest am 26.9.
im Tiergarten Kleve
Am Sonntag, 26. September, ist es
soweit: Das Klever Kinderfest findet
wieder statt! Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so ist
der Veranstaltungsort in diesem Jahr
nicht der Moritzpark, sondern der
Tiergarten Kleve.
An diesem Tag gelten besondere
Einlassbedingungen: Am 26.09.2021
öffnet der Tiergarten Kleve eine Stunde
später und begrüßt seine Gäste von 1018 Uhr. Das Programm des Klever
Kinderfestes geht von 10-17 Uhr. Der
Eintritt ist an diesem Tag frei.
BesucherInnen werden gebeten, sich

Klaviertrio „Trifolium“ –
Benefizkonzert im B.C. Koekkoek-Haus

kurz vor dem Veranstaltungstermin auf
der Tiergartenhomepage über die geltenden Einlass- und Hygienebestimmungen zu informieren.
Der Tiergarten Kleve ist mit Ausnahme
des Klever Kinderfests (10-18 Uhr)
täglich von 9-18 Uhr geöffnet. Eine
Online-Reservierung
oder
ein
Coronatest sind derzeit nicht erforderlich. BesucherInnen können spontan
vor Ort an der Kasse ihre Tickets kaufen.
Weitere
Informationen
unter
www.tiergarten-kleve.de

Spende für Hochwasseropfer
KLEVE. Bei der Aktion „Lesen & Chillen“ und „Spiel & Spass“ in den vergangenen Wochen in der Klever Innenstadt luden zahlreiche Bücher, gelbe
Liegestühle und bunte Sitzsäcken zum Verweilen ein. XXL Spiele und ein großer
Sandkasten auf dem Koekkoekplatz erfreuten ebenso Groß und Klein.
Wer zum Beispiel beim Schmökern in den aktuellen Büchern gerne weiterlesen
wollte, hatte im Anschluss die Gelegenheit seinen Favoriten in der Touristinfo
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag zu erwerben. Bei diesem Bücherverkauf
kamen erfreulicher Weise über 1000 Euro zusammen. Auch zahlreiche Liegestühle
und einige Sitzsäcke erfreuen jetzt die neuen Besitzer.
„Aus gegebenen Anlass haben wir beschlossen, diese Einnahmen den Betroffenen
der Flutwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen zugutekommen zu lassen.“ sagt
Petra Hendricks, Citymanagerin bei der Wirtschaft, Tourismus und Marketing
Stadt Kleve GmbH (WTM).
Die Teilnehmenden der Motorradtour am 18.07.2021, geführt von Herrn KarlJosef Trappe, haben darüber hinaus ebenfalls einen willkommenen Beitrag zu diesen Spendengeldern geleistet, so dass von der WTM ein Gesamtbetrag in Höhe
von 1.656 Euro auf das von der Landesregierung eingerichtete Konto „NRW hilft“
überwiesen werden konnte. Die WTM dankt allen Beteiligten und freut sich über
die gelungene Aktion in Kleve.

Eine Fahradtour durch Beuys’Land ist noch bis zum 3. Oktober möglich
RINDERN. Am Sonntag, den 6.
September, folgten 26 Radfahrer einer
Einladung von ARENACUM- Verein
für Kultur und Geschichte in Rindern,
um die Tour zu den eindrucksvollen
Postern von Joseph Beuys in der Düffel
zu erleben.
Dabei eröffneten Frank Mehring und
Josef Gietemann auf anregende und
kurzweilige Art neue Perspektiven auf
Kunst und Klimawandel. Denn unter
den zahlreichen Events zum Andenken
an Joseph Beuys` 100. Geburtstag ragt
die
von
ARENACUM,
dem
Freundeskreis Museum Kurhaus &
Koekkoek-Haus Kleve und der
Radboud University organisierten
Installation von Fotografien in Kleve

und Umgebung heraus. „Beuys-Land:
Kunst und Klimawandel“ fokussiert
nicht auf den Künstler und Schamanen,
sondern den Menschen Joseph Beuys
in seiner Beziehung zu der niederrheinischen Naturlandschaft. Damit will
die Installation ein breites Spektrum
von
Menschen
jenseits
des
Museumspublikums ansprechen.
Die gute Stimmung während der
fünfstündigen Radtour vom Museum
Forum Arenacum entlang der 7
Fotoinstallationen belegte, dass dies
den Organisatoren gelungen ist. In der
nahen Zukunft ist eine Tour mit
Vertretern der Fridays-for-FutureBewegung geplant.
Foto: Peter Hendriks

Führungen in Kleve
Die dunkle Seite von Kleve (25.09, 18.00 Uhr)
Die „Dunkle Seite“ der Klever Geschichte kann man bei einer Abendführung am
Samstag, den 25.09.2021 kennen lernen. In der Dämmerung sieht Vertrautes oft
anders aus. Dinge fallen neu ins Auge, Licht und Schatten lassen fremde Bilder
entstehen. Daher stehen bei der Führung „Die dunkle Seite von Kleve“ mit
Stadtführerin Wiltrud Schnütgen die dunklen Themen der Stadtgeschichte - vor
allem aus dem Mittelalter - im Mittelpunkt. Es geht unter anderem um wenig
angesehene Gewerbe, hygienische Verhältnisse, Umgang mit Bettlern, Armen und
Kranken, Pest, Stadtbrände und Hinrichtungen. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am
Koekkoekplatz. Voraussetzung für die Teilnahme ist, getestet, geimpft oder genesen zu sein. Die Teilnahmegebühr von 5 € sollte passend bezahlt werden und ein
Mund-Nasen-Schutz muss bereitgehalten werden. Eine Anmeldung (Tel.
02821/84806) ist erforderlich.
Das Wasser in den Gartenanlagen (03.10.2021, 14.30 Uhr)
Der Rundgang „Das Wasser in den Historischen Gartenanlagen“ thematisiert bei
der ca. 90-minütigen Führung die große Bedeutung des Wassers für den Park und
die Stadt Kleve. Der ehemals für die Klever Gärten verantwortliche Stadtgärtner
und heutige Gartenführer Hans Heinz Hübers weiß außerdem viel über „verschollene Besonderheiten“ und technische Möglichkeiten früher und heute zu berichten. Brachte doch das Wasser als Heilmittel schon früh den Tourismus und den
Wohlstand in die Stadt. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr am Museum Kurhaus
Kleve (Tiergartenstraße 41), Teilnahmekosten 5 €. Voraussetzung für die
Teilnahme ist, getestet, geimpft oder genesen zu sein. Eine Anmeldung bei
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve (Tel.: 02821/84806) ist erforderlich.

MEHR. Mehr lädt ein zur Feier des
1300-jährigen Ortsjubiläums mit offizieller Eröffnung des Jubiläumpfades
am Samstag, den 2. Oktober. Nach
zweijähriger Planungs- und Bauzeit ist
es soweit. Das Jubiläumspfad wird der
Öffentlichkeit vorgestellt. Der Verein
„Mehr-Miteinander“
dankt
den
Sponsoren, Unterstützern und freiwilligen Helferinnen und Helfern. Der
Programm am 2. Oktober beinhaltet
u.a. einen Gottesdienst (9.00 Uhr),
Festakt (10.00 Uhr), Umzug (11.00
Uhr) und einen Früschoppen (12.00,
Dorfplatz).
Ab
15.30
Uhr stehen
dann noch
das Antreten
d
e
r
Schützen, das Kaiserschiessen und ein
Dämmerschoppen an. Infos erfahren
sie hier: mehr-miteinder@t-online,
www.mehrmiteinander.com
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Mercedes-Benz C-Klasse
De Mercedes-Benz C-klasse in de traditionele sedan uitvoering kent inmiddels zijn 5e generatie. De auto is overduidelijk een typische Mercedes-Benz en
ziet er dynamisch uit met zijn vloeiende carrosserielijn. We reden de nieuwe
Mercedes-Benz C-Klasse in de Luxury Line, die de nadruk op comfort legt,
maar ook een krachtige motor heeft om snelle lange reizen te maken door
bergachtig gebied.

Road Test
Mercedes-Benz C 200 Launch
Edition Luxury Line
Koets: 4-deurs sedan
Prijs: € 52.669,Gewicht: 1550 kg
Cil.inh.: 1496 cc
Vermogen: 204 + 20 pk
Top: 46 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Gem. verbr.: 1 op 17,6
Lengte: 475,1 cm
Breedte: 182,0 cm
Kofferruimte: 455 liter
Aanhangergewicht: 1800 kg
De dashboard displays kan men in drie
weergavestijlen (subtiel, sportief, klassiek) en drie modi (navigatie, assistentie, service) aanpassen. In de stijl
‘Klassiek’ ziet de bestuurder de vertrouwde displayomgeving.

Met de Mercedes-Benz C200 heeft men een actieradius van ruim 1100 km,
omdat de auto zuinig is en de tankinhoud 66 liter is.
De nieuwe Mercedes -Benz C-klasse is
6 cm langer ten opzichte van de vorige
generatie en behoort nu tot de langste
auto's in het segment. De nieuwe CKlasse toont zich veel groter dan men
verwacht. De binnenruimte is ook
merkbaar verbeterd en met binnen de
lengte van 4.751 mm en een breedte
van 1.820 mm is Limousine profiteren
zowel de voor- als achterpassagiers van
de grotere buitenmaten. De beenruimte
achterin is beduidend meer geworden.
In de kofferbak past 455 liter bagage.
Moderne technologie
De nieuwe C-Klasse toont chique en
vertrouwd, maar heeft onderhuids heel
veel nieuwe technologie. Centraal op
het dashboard staat een groot, staand
beeldscherm, waarmee vrijwel alle
functies van de auto kunnen worden

bediend of ingesteld. Het zogenaamde
"MBUX 2.0" (Mercedes-Benz User
eXperience) laat zich bedienen door
het beeldscherm aan te raken, met
paneeltjes op het stuurwiel en met
gesproken commando's. Zolang een
internetverbinding beschikbaar is, is de
vocabulaire van de MBUX heel netjes
en verstaat het systeem veel opdrachten. Fijn is ook de draadloze ondersteuning van Apple CarPlay en Android
Auto. De software van de auto wordt
altijd up-to-date gehouden via overthe-air-updates.
Bijzonder goed is de around view
monitor, waarbij men al swipend de
omgeving rondom de auto kan verkennen en de verkeerslichtmonitor waarbij
men op het centrale display kan zien,
wanneer de verkeerslichten op groen
springen.

Toyota Proace Electric
Een duurzame uitstraling in het stadsverkeer en daarbij vlot rijden met een
goede trekkracht. Dat biedt de Toyota Proace Electric, maar er zijn ook
nadelen voor de ondernemer, die met letten op kosten, effectiviteit en continuïteit om winstgevend te blijven met zijn bedrijf.

De Toyota Proace Electric in Innovator uitvoering is een comfortabele bestelauto, waarmee men in de stad goed kan rijden.
We reden de nieuwe Toyota Proace
Worker, waarbij tijdens het ontwerp al
rekening is gehouden met een elektrische aandrijving, waardoor de batterijen niet ten koste gaan van de laadruimte. Gelijk de andere Proace bedrijfsauto’s van Toyota is de elektrische versie leverbaar in drie verschillende lengten met respectievelijk 4,6; 5,3
(Worker) en 6,1 kubieke meter inhoud.
Daarnaast is er een versie met dubbele
cabine, die 4,0 kubieke meter laadruimte biedt. De laadruimte is toegankelijk via een schuifdeur aan de rechter
zijkant (stoepzijde) en twee openslaande achterdeuren. De laadvloer is
bekleed met een materiaal, dat oogt als
stof, maar in feite stroef en slijtvast
kunststof is. Hierop ziet men niet zo
snel krassen.
Comfortabel als een personenauto
De testauto in de zogenaamde
"Innovator"-uitvoering heeft een enkele

cabine met drie stoelen voorin. Het
dashboard is qua opzet, materiaal en
uitrusting vergelijkbaar met een personenauto. De rest van de cabine is
typisch bedrijfswagen, want de materialen zijn overduidelijk gekozen op
prijs en slijtvastheid.
De materialen, de afwerking en de uitrusting staan duidelijk op een hoger
niveau dan vroeger. Zonder functionaliteit en duurzaamheid te vergeten, is de
mate van verfijning bijna gelijk aan die
van een personenauto. Ten opzichte
van de brandstofmotor-aangedreven
versies is de middenconsole in de
Electric opnieuw vormgegeven Op de
centrale TFT-display ziet men informatie, zoals het elektriciteitsverbruik en
de capaciteit van de batterij. Apple
Carplay™ en Android Auto™ kan men
gebruiken Het optionele navigatiepakket heeft een laadstation locator.
Het is heerlijk comfortabel om in een
elektrische bestelauto te rijden. Lekker

Mild hybride
De 1.550 kilogram zware MercedesBenz C 200 reed tijdens onze testrit
over de Duitse snelweg en de Belgische
Ardennen onverwacht zuinig. Daarvoor
is de mild-hybride, met geïntegreerde
startdynamo, die een extra vermogen
tot 15 kW en een extra koppel van 200
Nm levert, verantwoordelijk. De C 200
heeft een 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor met 204 pk en 300 Nm
aan koppel. In 7,3 seconden sprint de
limousine vanuit stilstand naar 100
km/u en de topsnelheid ligt bij de 246
km/u. De auto mag een geremde trailer
van maar liefst 1.800 kilogram trekken.
Alle motorvarianten van de C-Klasse
hebben mild-hybride ondersteuning in
de vorm van een geïntegreerde startdynamo, ISG. Het ISG-systeem maakt
gebruik van een 48V-boordsysteem dat
zorgt voor functies als zeilen, boosten
of energierecuperatie en dat maakt niet
alleen een indrukwekkende brandstofbesparing mogelijk, maar de motor
start daarmee ook zeer snel en comfortabel.
Optioneel levert Mercedes-Benz achte-

Road Test
Toyota Proace Worker Electric
Innovator Extra Range
Koets: 5-deurs
Prijs: € 44.595,- (vanaf € 36.293,incl BTW)
Gewicht: 2100 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 136 pk
Top: 130 km/uur
Acc.0-100: 13,0 sec.
Actieradius: 300 km (WLTP)
Lengte: 495,9 cm
Breedte: 192,0 cm
Laadruimte: 5300 liter
Aanhangergewicht: 1000 kg
stil en bij het plaatsnemen in de cabine
is meteen duidelijk, dat er een nieuwe
generatie bestelbusjes is gekomen. Zo
is de testauto voorzien van een head-up
display. Alle informatie die belangrijk
is voor de bestuurder wordt op een glazen paneel bovenop het dashboard in
het blikveld getoond. Dat is heel fijn in
het stadsverkeer, waar men vooral op
de overal rijdende fietsers moet letten.
Dankzij grote buitenspiegels, dodehoekdetectie en een achteruitrijcamera
liet de testauto zich eenvoudig door de
Amsterdamse binnenstad manoeuvreren, ondanks de geblindeerde zijruiten.
Laden en rijden
Bij een elektrische auto is de afstand,
die men met een volle batterijlading
kan rijden, vaak de eerste vraag.
Immers het weer opladen van de accu
kost tijd. Er is de keuze tussen een 50
of 75 kWh sterke batterij, welke in de
prijslijst zijn aangeduid als "standard
range" of "extended range". Wij reden
de laatste. Op de gelijkstroom snellader
langs de snelweg kan de batterij snel
weer worden opgeladen, want we
zagen dat laden met 100 kW ook daadwerkelijk werd gehaald.
De kabels voor de wisselstroom-laadpaal langs de straat of voor de 230 Volt

De nieuwe Mercedes-Benz is een zeer comfortabele, snelle reisauto voor lange
ritten.
rasbesturing op de nieuwe C-Klasse.
De stuuruitslag op de achteras bedraagt
2,5°, waardoor de draaicirkel met 43
cm wordt verkleind tot 10,64 m. Bij
snelheden onder de 60 km/u sturen de
achterwielen in tegengestelde richting
van de voorwielen – en tot 2,5° ten
opzichte van de hoek van de vooras tijdens het parkeren.
Bijzonder is de actieradius. Dankzij
een 66 liter benzinetank met 7 liter
reserve kan men afstanden van ruim
1.100 kilometer rijden op een volle
tank. Overdag met 100 km/u op de
snelweg (of ietsje sneller) is in een
brandstofverbruik van 1 op 20 haalbaar.
De 9G-Tronic automaat doet supercomfortabel en snel haar werk. Het is
een heel fijn rijdende, comfortabele
limousine.

Kosten
Mercedes-Benz biedt de MercedesBenz vanaf € 48.280,- aan. Dat is de
C180 met 170 + 20 pk motorisering
met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor en elektrische ondersteuning. De
door ons gereden C200 Launch Edition
Luxury Line start bij € 52.669,- en
heeft veel opties, zoals een panoramaschuifdak (€ 2.141,-), een excellent
Burmester 3D surround sound systeem
(€ 1.222,-) en een Premium-pakket à €
3.630,-. Een diesel, ook met hybride
ondersteuning, is verkrijgbaar vanaf €
53.005 voor de C200d. Een Estate uitvoering om meer spullen mee te kunnen nemen is ruim € 2000,- duurder.
Conclusie
De nieuwe Mercedes-Benz C-Klasse is
heel herkenbaar gebleven, maar heeft
onderhuids wel de voordelen van de modernste
techniek en is werkelijk
een voortreffelijke reisauto.

De nieuwe MercedesBenz C200 is sportief,
comfortabel en biedt
meer ruimte doordat hij
groter is.

wandcontactdoos
liggen
onder bijrijdersstoel. Op het
stopcontact duurt het opladen 42 uur; met een professionele wallbox, die men
thuis of op het bedrijf kan
hebben, laad de in 7 uur volledig op en bij de snellader
kan men in drie kwartier tot
80% opladen.
De Toyota Proace Electric
heeft voor de aandrijving
Het is verstandig een elektrische auto
een elektromotor, die 136 pk (100 kW) zo vaak mogelijk bij te laden om altijd
vermogen levert en een koppel van 260
startklaar te zijn voor een rit. Op
Nm heeft. De elektromotor heeft het, steeds meer plaatsen ziet men openbare laadpalen verschijnen.
als de bus volledig beladen is, soms
zwaar met de last. Het beloofde 300 km
bereik hebben we niet kunnen realise- Degelijke Toyota
ren. Bij het begin van de rit staat de De Toyota Proace Electric is een degeindicator op 320 km of 300 km (afhan- lijke auto, die stevig aanvoelt met zijn
kelijk van de vorige rit), maar tijdens zware acculast onderin. Dat komt de
het rijden gaat veelal de nog te rijden rijstabiliteit ten goede. De elektrisch
afstand in kilometers sneller achteruit aangedreven Toyota Proace Worker in
dan het aantal werkelijk gereden kilo- Extra Range uitvoering is met zijn prijs
meters. De kilometerrange verdampt van € 44.595,- (Ex BTW € 35.230,- en
als het ware en we kwamen in de prak- prijzen vanaf € 29.995,-) beduidend
tijk op een bereik van 230 tot 250 km.
duurder ten opzichte van de brandstofMet tegenwind en bij hogere snelheid uitvoering, maar zal in gebruik goedkoloopt het stroomverbruik nog sneller op per zijn. Er kan minder motorisch
en de range wordt dientengevolge kapot, de remmen slijten minder door
beduidend minder. De snelheid van het afremmen op de motor en bovenal
zo’n 120 km/uur houdt de Toyota is het milieuvriendelijker. En mogelijk
Proace Electric mooi vast op de snel- kan men in sommige steden in de toeweg, maar de auto rijdt fijner en zuini- komst niet anders. Dat komt dan goed
ger in de stad. De topsnelheid is uit, want de Toyota Proace rijdt buitenbegrensd op de 130 km/uur en in 13 gewoon comfortabel in de stad.
seconden kan men vanuit
stilstand naar 100 km/uur
accelereren.
Er is altijd voldoende trekkracht (koppel). Ook bij
volle belading trekt de
Toyota Proace Electric lekker door. Door het gewicht
van de accu’s weegt de
Proace al 2100 kg en daarom is het maximale laadgewicht wel beperkt tot zo’n
1000 kg. Men mag nog wel
een geremde aanhanger van
De Toyota Proace Electric mag een aanhanger
1000 kg aankoppelen.
trekken, wat bijzonder is voor een elektrische auto.
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BVC JO17’1 - Woezik 7-0
BEEK. De spelers van BVC JO17’1 speelden zaterdag 11 september thuis tegen
Woezik. Het werd een succes: de thuisclub won met 7-0.
Foto: Henk Baron

Flappenactie
Klimop
Omdat het vorig jaar een groot succes
was willen wij dit jaar weer in Leuth de
Klimop flappenactie organiseren.
Wederom in samenwerking met de
SPAR.
Daarom komen wij op zaterdag 2 oktober bij u langs de deur vanaf 10.00 uur.
De appelflappen zijn per 2 verpakt,
kosten 2 voor €2,50 of 4 voor €4,- en
zijn ovenvers.
Korfbalvereniging Klimop
Kekerdom-Leuth

Aanwezigheid team WTF-TN,
Social Run in de Slenk in de Horst
Afgelopen dagen bood dorpshuis de
Slenk in De Horst onderdak aan team
WTF-TN Social Run. De naam zegt het
al, dit team doet mee aan de Social
Run. Dat is een estafetteloop van 555
km door Zuid-Nederland. De hardlopers zijn op vrijdagochtend gestart in
Soesterberg en kwamen afgelopen zondag in de middag weer aan in
Soesterberg.
Er doen 46 teams mee aan deze run.
Het evenement wordt voor de tiende
keer georganiseerd door de stichting

Social Run. Deze stichting heeft als
doel een samenleving creëren waarbij
iedereen meedoet en meetelt, ook wanneer je een psychische kwetsbaarheid
of verstandelijke beperking hebt. Alle
teams hebben sponsorgeld opgehaald
en daarmee worden gedurende het jaar
activiteiten georganiseerd om de visie
in praktijk te brengen. WTF-TN is één
van de teams en de teamleden deden
heel graag mee voor dit goede doel.
Meer informatie: www.socialrun.nl.
Foto: Henk Baron

Roland Meeuwissen winnaar
koningsvissen HSV De Zeelt
MILLINGEN. Door de
versoepelingen van de
coronamaatregelen was
het toch nog mogelijk om
dit jaar viswedstrijden te
organiseren. Omdat we
toch graag een nieuwe
koning willen hebben is
besloten om dit jaar alleen
de koningswedstrijden te
organiseren. 4 juli en 5
september werden de viswedstrijden gehouden om
te bepalen wie zich en jaar
lang koning mag noemen
van HSV de Zeelt. Deze
wedstrijden werden 4 Juli
gehouden in ’t meertje en
5 september in verband
met de hoge watertand
niet in de Kaliwaal maar in het gat van
Prick (nevengeul).
Net als bij de vorige wedstrijden werden de punten bepaalt door het gewicht
en het aantal vissen die gevangen zijn
door de deelnemers. De deelnemer met
het hoogste aantal vis krijgt 1 punt, hetzelfde voor het hoogste gewicht. Bij
een gelijke score is het aantal gevangen
vis doorslaggevend.
In de eerste wedstrijd werd er slechts
door 4 van de 14 deelnemer samen 6
vissen gevangen. De 2e wedstrijd beten
de vissen beter. Door 10 deelnemers
werd er iets gevangen. Het hoogste
aantal gevangen vis was 17. Het hoogste gewicht 7320 gram (met 6 vissen).

De koning Roland Meeuwissen
Na de 2e wedstrijd was de prijsuitreiking bij ‘t Fuske. Tijdens de consumptie van een broodje en een kom soep
werd de uitslag berekend.
Het was Roland Meeuwissen die als
winnaar uit de bus kwam. De wisselbeker mag 1 jaar bij hem op de schoorsteenmantel staan pronken, tevens
kreeg hij een medaille en een gevulde
enveloppe.
2e plaats was voor Patrick Tielkens en
de 3e plaats is voor Rainer Krosse.
Namens de wedstrijdcommissie van
hengelsport vereniging De Zeelt
Millingen aan de Rijn.

Bridgeclub
EMBECE is
weer gestart
MILLINGEN. Ja, u leest het goed.
Onze bridgers hebben de kaarten weer
opgepakt, geschud, nagedacht, biedingen gedaan, afgespeeld en al dan niet
een goede score behaald. En vooral
weer genoten van het elkaar weer zien
en van het weer samen bridgen.
Het coronavirus heeft ook onze bridgeclub in de greep gehad. Zo'n anderhalf
jaar hebben we onze wekelijkse bridgeavonden gemist. Maar nu stevenen we
weer af op "zoals het eerder was " en
kan en mag er weer veel meer.
Natuurlijk zijn er nog wat beperkingen,
hanteren we nog een coronaprotocol,
zijn we nog wat voorzichtig maar we
bridgen weer! Een grote verandering is
wel dat onze thuisbasis Hotel Millings
Centrum door grote drukte onvoldoende zaalcapaciteit heeft om ons wekelijks te ontvangen. Voorlopig genieten
we nu gastvrijheid in cafe De Kastanje
en daar zijn we erg blij mee.
Maandag 6 september 2021 zijn we
weer gestart met onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De vaste agendapunten als vaststelling
notulen, de financiele overzichten en de
begroting werden in snel tempo geaccordeerd. Omdat er zolang niet
gespeeld is en omdat het financieel kan
werd besloten de jaarlijkse contributie
deze keer niet te innen. Een meevallertje voor onze leden dus.
Onze voorzitter Jan Jacobs was periodiek aftreden en werd bij acclamatie in
zijn functie herkozen. Secretaris Geert
Rutten was aftredend en werd met
dank, bloemen en een mooie attentie
uitgezwaaid. Zijn plaats wordt nu ingenomen door Wout van Eck.
Vervolgens werden er twee jubilarissen
gehuldigd. De dames Lenie Siepman en
Trees Niels zijn al 25 jaar lid van
Embece '94. Als blijk van waardering
werden zij gefeliciteerd en verblijd met
bloemen en een attentie.
Na nog wat algemene mededelingen
werd deze ALV 2021 gesloten voor
voorzitter Jan Jacobs en werden de
plaatsen aan de bridgetafels ingenomen.
Om weer rustig wat te wennen en zeker
om daarbij de coronaregels in acht te
kunnen nemen is besloten de start van
de reguliere competitie nog wat uit te
stellen en voorlopig open speelavonden
te houden met wedstrijdschema's die
meer coronaproof zijn.
De uitslagen van de eerste twee speelavonden zijn als volgt:
Maandag 6 september 2021:
1. R. en J. van Lier 67,73 % - 2. A.
Raats en J. Jacobs 65,47 % - 3. C. en J.
Mulder 65,39 % - 4. W. van Eck en J.
Schenning 65 % - en 5. Chr. en W.
Rutten 60,70 %.
Maandag 13 september 2021:
NZ-lijn: 1. J. Jacobs en A. Raats 60,52
% - 2. J. Schenning en W. van Eck
60,16 % - 3. A. en H. Everts.
OW-lijn: 1. C. en J. Mulder 65,07 % 2. R. Koopmans en Th. Luub 59,84 % 3. D. Poolman en J. Tieleman 59,73 %

Running team Simba wint
medailles bij Nationale D-spelen
en NK junioren
NIJMEGEN. Afgelopen weekend stonden er voor de atleten van Running
Team Simba uit Nijmegen twee belangrijke wedstrijden op het programma.
De Nederlandse Kampioenschappen
voor junioren onder 20 en 18 jaar in
Amersfoort en de Nationale D-spelen
in Amsterdam.
Bij de Nationale D-spelen behaalde
Kaate Mulders uit Gennep een zilveren
medaille op de 1000 meter voor meisjes tweedejaars D (onder 14 jaar). Na
een tactische wedstrijd finishte ze in
3.03.77 minuten. Haar teamgenotes
Lente de Koning (Beek), Jillian Eken
(Elst), Félice Lensen (Groesbeek) en
Alyn Venhuizen (Nijmegen) finishten
respectievelijk op de 6e, 9e, 12e en 15e
plaats.
Bij de jongens tweedejaars D was er
een 8e plaats voor Elihle Tersteeg

(Nijmegen), hij liep de 1000 meter in
3.01.83 minuten. Sven Rosmulder uit
Malden behaalde in deze wedstrijd een
27e plaats. Bij het speerwerpen werd
Elihle met 36.21 meter zelfs 5e.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen
voor junioren veroverde Job van
Keulen uit Malden een bronzen medaille op de 400 meter sprint. Hij liep de
wedstrijd bij de jongens onder 18 jaar
in een nieuw persoonlijk record van
50.60 seconden. Enkele uren daarvoor
werd hij met 1.86 meter 6e bij het
hoogspringen. Bij de meisjes onder 18
jaar liep Tischa Braum in de finale 800
meter naar een keurige 5e plaats, ze
finishte in 2.15.01 minuten. Berend van
Terheijden werd op de 1500 meter voor
jongens onder 20 jaar uitstekend 14e in
een nieuw persoonlijk record van
4.18.90 minuten.

Kennismaking met trailrunning
Hou je van natuur? Ren je graag lange
afstanden en ben je niet vies van smalle paadjes, zandheuvels en modder?
Maak dan 2 oktober op deze fantastische manier kennis met trailrunnen op
de Mookerheide.
Ga op pad met een ervaren trailrunner
en krijg onderweg tips over het rennen
op verschillend ondergronden, stijgen
en dalen.
Heb jij enige basisconditie maar vooral
zin in een leuk en sportief, tweeënhalf
uur durend avontuur? Ren dan 10 kilometer met ons mee door de prachtige

natuur van het Landgoed. Uiteraard is
er een verzorgde pauze.
Praktische informatie
De boswachter van Natuurmonumenten neemt je om 10:00 uur mee vanaf
de parkeerplaats achter het jachtslot in
Molenhoek. Graag een kwartier van
tevoren aanwezig. De activiteit duurt
tot ongeveer 12.30 uur. Er kunnen
maximaal 10 mensen mee. Wil je ook
mee? Voor deze activiteit is vooraf
inschrijven noodzakelijk! Dat kan via
nm.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar agenda.

Nieuws van Switch ‘87
Switch Dames 3 zoekt versterking!
Het nieuwe seizoen is net begonnen.
Wie heeft er zin om bij ons te komen
volleyballen? Wij zijn een heel
gezellig damesteam, dat speelt in de
3e klasse, maar altijd de ambitie
heeft om weer te promoveren! We
zoeken oud-leden, oud-volleyballers
of nieuwe leden die zin hebben om
ons team van 7 aan te komen vullen.
We trainen op maandagavond van
20.00 – 21.30 en spelen op donderdag avond competitie! Lijkt het je
leuk om ons team te komen versterken of een keer mee te doen, meld je
dan aan via tac@switch87.nl.

Start Grote Clubactie
Zaterdag 18 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote
Clubactie. Ook Switch ‘87 doet mee.
Onze jeugdleden kunnen bij jou aan de
deur komen. Onze jeugdleden zullen
via het verkoopboekje loten gaan verkopen. Het verkoopboekje is uitgebreid
met een extra optie. Kopers kunnen ook

met hun telefoon (op afstand) een lot
kopen door de QR-code op de voorkant
van het verkoopboekje te scannen.
Dit jaar gaat de opbrengst naar het
jeugdkamp en jeugdactiviteiten. Een
lot kost €3,- per stuk, waarvan 80%
(dus €2,40 per lot) direct naar onze
clubkas gaat.

Switch doet mee aan PLUS clubkas
Vanaf zondag 5 september t/m zaterdag
13 november kun je voor Switch ’87
sponsorpunten sparen bij PLUS Nico
de Witt in Beek. Bij elke 10 euro aan
boodschappen en bij geselecteerde
actieproducten ontvang je er al één.
Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe
meer euro’s dat oplevert voor de kas

van onze club. Vergeet daarbij niet de
sponsorpunten te activeren op
plus.nl/sponsorpunten.
Help onze club met de sponsorpunten
van PLUS. De opbrengst van deze actie
gaan wij besteden aan het promoten
van volleybal voor jeugd en 50+ers in
de polder.

Wedstrijdprogramma
Donderdag 23 september
20:30 Switch'87 DS 2 - Kidang DS 5
21:15 D.V.O.L. HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 Trivos DS 6 - Switch'87 DS 4
21:30 Trivos DS 7 - Switch'87 DS 3
Zaterdag 25 september
09:00 Rabobank Orion Volleybal MB 2
- Switch'87 MB 2
09:00 Rabobank Orion Volleybal MC 3
- Switch'87 MC 1
13:00 Trivos DS 3 - Swikaros DS 1
15:00 AETOS MB 2 - Switch'87 MB 1
Dinsdag 28 september
20:00 Switch'87 HS 2 - Switch'87 HS 3

Donderdag 30 september
19:30 Pegasus DS 8 - Switch'87 DS 2
19:30 Switch'87 DS 4 - Weekenders
DS 3
19:30 Switch'87 HS 3 - Pegasus HS 8
21:30 Switch'87 HS 1 - Heyendaal HS 4
21:30 Switch'87 HS 2 - Pegasus HS 9
Zaterdag 2 oktober
14:00 Switch'87 DS 3 - Labyellov DS 3
14:00 Switch'87 JB 1 - Tweestroom JB 1
14:00 Switch'87 MB 1 - AETOS MB 1
14:00 Switch'87 MC 1 - REBO ERA
Makelaars/Rebelle MC 1
Sportzaal Biga, Groesbeek
16:30 Swikaros DS 1 - Trivos DS 5
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Wisseling van de wacht bij
Jeugdcommissie VVLK in Leuth
LEUTH. De voorzittershamer van de
jeugdcommissie (JC) van VVLK is
overdragen van Theo Reijnen naar
Sjoerd Rutten. Sjoerd, veel succes! En

Theo, heel erg bedankt voor je inzet
voor de JC!
Sjoerd Rutten (l) en Theo Reijnen
Foto: Marit van Hattem

Olympische medaillewinnaars Tokyo ontvangen
Nijmeegse Traianuspenning
Sanne Koolen, Koen Metsemakers,
Abdi Nageeye en Merel Smulders hebben vrijdag 18 september een
Traianuspenning ontvangen. Tijdens de
huldiging van Nijmeegse Olympiërs
heeft Merel Smulders uit handen van
burgemeester Bruls de Traianuspenning ontvangen, omdat zij een
bronzen medaille op haar BMX behaalde tijdens de Olympische Spelen in
Tokio. Via een videoverbinding met
Kenia ontving Abdi Nageeye de penning, omdat hij de als tweede finishte
tijdens de marathon.
Sanne Koolen, gouden medaille met
het dameshockeyteam, en Koen
Metsemakers, goud met roeien in de
mannen dubbel vier, konden niet aanwezig
zijn
en
krijgen
de
Traianuspenning op een later moment.

NN Zevenheuvelenloop gaat door
NIJMEGEN. De 37e editie van de
NN Zevenheuvelenloop op zaterdag
20 en zondag 21 november gaat door.
Naar aanleiding van de persconferentie
over de versoepelingen heeft de
Stichting Zevenheuvelenloop groen
licht gekregen van de gemeente
Nijmegen en veiligheidsregio. De
komende weken wordt samen met de
gemeente en de veiligheidsregio bekeken hoe de coronamaatregelen bij het
evenement er precies uit komen te zien.
NN Zevenheuvelenloop als trainingsdoel
Na twee jaar zonder hardloopevenementen kijkt directeur Alexander

Vandevelde erg uit naar het derde
weekend van november: “We kijken
ernaar uit om weer lopers te ontvangen
in Nijmegen. De afgelopen anderhalf
jaar hebben we mensen met verschillende initiatieven gemotiveerd om in
beweging te blijven, maar ons evenement als einddoel ontbrak natuurlijk.
Nu kunnen we eindelijk weer dat doel
aan onze deelnemers aanbieden wat ze
motiveert om er echt voor te gaan.”
Inschrijven
Inschrijven voor de 7 kilometer bij de
NN Zevenheuvelennacht op zaterdagavond 20 november en de 15 kilometer
op zondag 21 november kan via
www.nnzevenheuvelenloop.nl.

15 verenigingen uit Berg en Dal
doen mee aan Grote Clubactie
Afgelopen zaterdag startten 15 verenigingen uit Berg en Dal met de verkoop van loten voor hun club. Een lot
kost € 3,- per stuk waarvan maar
liefst 80% naar de club gaat. De
Grote Clubactie is al bijna 50 jaar de
grootste fondsenwervende actie van
Nederland voor het verenigingsleven
en biedt een laagdrempelige manier
om ook verenigingen in Berg en Dal
een steuntje in de rug te geven. Door
heel Nederland starten meer dan
300.000 leden van ruim 5.000 verenigingen met de verkoop van loten aan
familie, vrienden en buren.
Extra inkomsten ook dit jaar meer
dan welkom
Vorig jaar brak de Grote Clubactie alle
records met een opbrengst van dik €9,5
miljoen voor het verenigingsleven. Dit
geld was een welkome aanvulling op de
gemiste inkomsten. Directeur Frank
Molkenboer: “Sommige clubs hebben
als gevolg van de coronacrisis het
ledenaantal, en daarmee ook de contributie-inkomsten, zien afnemen. De
sponsorinkomsten lopen terug en veel
clubs missen al ruim een jaar de inkomsten uit de kantine. Alle extra’s zijn
juist dit jaar meer dan welkom.
Daarnaast horen we van veel verenigingen ook dat de actie bijdraagt aan een
saamhorigheidsgevoel, iets wat we het
afgelopen 1,5 jaar door alle maatregelen ook hebben moeten missen.”
Persoonlijk én innovatief door
gebruik van de QR-code
De kracht van de Grote Clubactie is het
enthousiasme waarmee kinderen voor
hun club langs de deur gaan. Maar ook
de Grote Clubactie gaat mee met de

De medaillewinnaars zijn een inspiratie
voor de stad. Nijmegen is een echte
sport? en beweegstad met een bloeiende verenigingscultuur en prachtige
sport? en beweegvoorzieningen zoals
Triavium, het Radboud Sportcentrum,
vier zwembaden, meerdere sporthallen
en goed onderhouden sportvelden.

GROESBEEK. Het online fietsrouteplatform Fietsnetwerk.nl lanceert
vier nieuwe fietsroutes in het kader
van September Fietsmaand. Elke
route sluit aan op een onderwerp van
de nazomer. Op elk van deze fietsroutes wordt een gouden ticket verstopt. Eén van de fietsroutes is de
Wijnroute langs de wijngaarden in
Groesbeek. Deze is vrijdag 17 september onthuld.
In september kun je nog volop genieten
van de nazomer. Het is dan ook niet gek
dat deze maand wordt bestempeld als
dé fietsmaand. Fietsnetwerk.nl is één
van de grootste fietsroute-aanbieders
van Nederland en faciliteert met hun
platform vele fietsers in compleet verzorgde, thematische routes. Speciaal
voor deze maand lanceert het bedrijf
vier nieuwe nazomerroutes met een
extraatje voor de fietsers: op elke route
zit een ‘Golden Ticket’ verstopt.
Nazomeren in Groesbeek
Eén van deze fietsroutes is de
‘Wijnroute door het Wijndorp van
Nederland’. De wijnoogst en de wijnfeestdagen zijn hiervoor het decor. De
route leidt je door Groesbeek en omliggende dorpen als De Horst en Berg en
Dal.

Directeur Frank Molkenboer: “Door
het enthousiasme van al die leden die
vanaf 18 september weer de straat op
gaan om loten te verkopen voor hun
club én de kans die je als lotenkoper
maakt op één van de ruim 330.000 prijzen, zouden we dit jaar wel eens de
magische grens van 10 miljoen euro
kunnen halen.”
Dit jaar doen in de gemeente Berg en
Dal de volgende clubs mee:

Grote prijzen
Onderweg ligt op elke route een golden
ticket verstopt. De prijzen mogen al

Ooij
• S.V.O. Korfbal; • Ooijse Toekomst
Groesbeek
• Groesbeekse Tafeltennisclub; • VV
Germania; • Korfbalvereniging De
Horst; • Judo-Jiu_jitsu Vereniging
Groesbeek; • Rooms-Katholieke
Fanfare Jubilate Deo
Berg en Dal
• Sparta Nijmegen; • TV Berg en Dal
Beek
• LTV De Oorsprong
Heilig Landstichting
• NSV Kunstrijvereniging Nijmegen

De Traianuspenning is een gemeentelijke onderscheiding die eind 2009 is
ingesteld en tot nu toe drie keer eerder
werd uitgereikt. Mensen of organisaties
kunnen deze onderscheiding ontvangen

als blijk van waardering en erkentelijkheid voor bijzondere verdiensten voor
of ten behoeve van Nijmegen of de
Nijmeegse gemeenschap. Deze verdiensten kunnen bestaan uit een eenmalige of kortstondige actie met nationale of regionale uitstraling.
Foto: gemeente Nijmegen

Fietsnetwerk.nl lanceert speciale nazomerroute met
Golden Ticket in Groesbeek

tijd. Als koper koop je direct een lot aan
de deur door de QR-code te scannen.
Leden kunnen nu ook eenvoudig hun
persoonlijke verkooplink delen via
WhatsApp en social media. Op deze
manier kunnen ook familieleden en
vrienden bereikt worden waarvan de
voordeur nét even wat verder weg ligt.

Millingen aan de Rijn
• Switch ‘87; • SC Millingen; • ODIO
• St. Cecilia

Nijmegen is trots op al de sporters die
deelnamen aan de Olympische en
Paralympische Spelen in Tokyo.

bekend worden gemaakt: een wijnproeverij, een cadeaubon bij een restaurant,
een wildexcursie met natuurspecialist
André Donker (bekend van Tijd voor
MAX), en een volledige fiets & vaarvakantie in Noord-Holland. Gedurende
de actie worden via de communicatiekanalen van Fietsnetwerk.nl, zoals de
nieuwsbrief en sociale media, hints
verspreid van de verstopplekken.
De andere fietsroutes
De drie andere fietsroutes gaan door
weer heel andere gebieden van
Nederland. De eerste is afgelopen dinsdag 14 september al onthuld en was een
fruitroute door de Betuwe. Verder
komen er nog fietsroutes door NoordHolland, waar in september ook de
gewassen worden geoogst. De nazomer
is tevens het moment dat de bronsttijd
van edelherten begint. Een wildroute
door de bossen van het Veluwse dorp
Epe sluit daarom het kwartet af.
Lanceringsdatum
De fietsroutes zullen verdeeld over de
tweede helft van september worden
verspreid. De wijnroute in Groesbeek
is op vrijdag 17 september bekend
gemaakt. Daarna volgen de laatste twee
routes op: dinsdag 21 september en
vrijdag 24 september. De tickets kunnen tot donderdag 30 september gevonden worden.

Ongeval in Persingen
Zaterdag 11 september rond het middaguur vond een aanrijding plaats tussen een motorrijder en een voetganger
op de Persingensestraat te Persingen.
De oorzaak was het slechte uitzicht op
deze weg in de bocht waar het ongeval
plaatsvond. De begroeiing was zo hoog
dat beiden elkaar te laat zagen, waarna

ze elkaar raakten. De motor belandde
als gevolg in een droge sloot. Politie en
ambulance kwamen ter plaatse en
gelukkig bleek alles mee te vallen. De
voetganger werd in de ambulance
behandeld en hoefde niet mee naar het
ziekenhuis.
Foto: Henk Baron

Voor iedereen beschikbaar
De fietsroutes zijn vanaf de lanceringsdata
gratis
beschikbaar
op
https://www.fietsnetwerk.nl/nazomeren en kunnen met routebegeleiding
gefietst worden met de gratis
Fietsnetwerk app.
Wil je op de hoogte gehouden worden?
Volg de social mediakanalen of schrijf
je in voor de nieuwsbrief van
Fietsnetwerk.nl.

Judovereniging
Groesbeek doet
mee met Grote
Clubactie!
Op zaterdag 18 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote
Clubactie gestart. 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 middag voor de jeugdleden!
Vanaf zaterdag 18 september zijn de
jeugdleden
van
Judovereniging
Groesbeek op pad gegaan met hun verkoopboekjes. 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 krijgen
bovendien toegang tot leuke acties en
kortingen!
De inzet van de judoka’s is goud
waard!
De jeugdleden verkopen via het vernieuwde verkoopboekje op een verantwoorde manier loten, die veilig is voor
zowel de verkopers als de kopers.
Loten kunnen worden gekocht door
met de mobiele telefoon de QR-code
van de verkoper te scannen en de koper
gaat dan direct naar de persoonlijke
verkooppagina. Loten kunnen ook worden gekocht door een eenmalige machtiging met de pen in te vullen in het
lotenboekje. De lotenkopers dienen wel
18 jaar of ouder te zijn. De opbrengst
wordt besteed aan een leuke middag
voor de jeugdleden! Op 12 november
sluit Judovereniging Groesbeek de
papieren lotenverkoop; de online lotenverkoop sluit op 23 november.
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