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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

50 Groesbekers jagen op miljoenen
in Postcode Loterij Miljoenenjacht
Zondagavond 2 oktober is de ontknoping te zien bij SBS6
Een spannend vooruitzicht voor vijftig
gelukkige inwoners van Groesbeek uit
postcodegebied 6562. Zij nemen plaats
in de studio van Postcode Loterij
Miljoenenjacht en strijden om prijzen
tot wel vijf miljoen euro. Of de inwoners van Groesbeek daadwerkelijk in
de prijzen vallen is zondag 2 oktober
vanaf 19.55 uur te zien bij SBS6.

In Postcode Loterij Miljoenenjacht
strijden vijfhonderd deelnemers van de
Postcode Loterij uit tien Nederlandse
wijken om verschillende grote prijzen.
Eén van de aanwezige deelnemers
neemt in de finale plaats aan de desk
naast Linda de Mol om het ‘Gouden
Koffer Spel’ te spelen. Diegene maakt
met dit spel kans om een geldbedrag tot
wel vijf miljoen euro te winnen.

Radio 538 DJ’s On Tour komt
naar Millingen! Ben jij erbij?
De leukste hits, de nieuwste dancemuziek, de Radio 538 DJ's en state of the
art visuals van het nummer 2 radiostation van Nederland in Millingen aan de
Rijn!
Op zaterdag 24 september a.s. vanaf
20.30 uur in het O.E.V.-gebouw.

Verwacht een spetterende avond vol
hits, mash-ups, remixes, give aways en
een fantastische sfeer. Entree vanaf 16
jaar. Prijs €10,Voorverkoop via
www.oev-millingen.nl

Kinderkleding- en speelgoedbeurzen
Ooij

Millingen

Op zaterdag 1 oktober van 10.00 tot
12.00 is er een speelgoed- en kledingbeurs in Ooij. De beurs vindt plaats in
Basisschool Op Weg, Beatrixstraat
55, Ooij. Er is alleen betaling met contant geld mogelijk.
Verkoop van o.a.: baby-, kinder- en
puberkleding, zwangerschapskleding,
kinderboeken, spelletjes, fietsstoeltjes,
buggy’s, fietsjes, babybenodigdheden,
schoenen, sportkleding, enz.
Wandelwagens/buggy’s zijn niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid
U kunt ook zelf kleding en speelgoed
inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75%
van het bedrag. Van de resterende 25%
worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school.
Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze
werkwijze en een emailadres om u voor
de inbreng op te geven.

Zaterdag 24 september organiseert
Stichting Beurs voor een Kind opnieuw
een najaarsbeurs. Tussen 10.00 en
12.00 uur bent u van harte welkom in
Sporthal De Duffelt aan ‘t Gengske 10.

oplage: 25.000

Onthulling plaquette Erlecom
Na 78 jaar keert de Amerikaanse korporaal Romeo J. Hamel terug naar
Erlecom. Tijdens de “Operatie Market
Garden” was de toen 25 jaar oude militair Romeo Hamel, één van de vele
slachtoffers van de oorlog. Zondagmiddag werd zijn naam onthuld door
Beth Hamel-Eifert, nicht van Romeo
en locoburgemeester Erik Weijers van
de gemeente Berg en Dal op de vernieuwde plaquette aan de boerderij van
de familie Patrick en Lianne van Thielvan Kerkhof, welke herinnert aan de
oorlog en waar ook de namen van de
andere 10 gesneuvelden al op stonden.
De eerste plaquette werd al op 4 mei
2011 onthuld door de toenmalige burgemeester Paul Wilbers van de
gemeente Ubbergen, samen met veteraan George Roth, veteraan van E compagny 504 Parachute Infantry
Regiment. Beth sprak haar dankbaarheid tegenover de vele Nederlandse en
Amerikaanse aanwezigen. ,,Ik ben de
Nederlanders zo dankbaar dat ze het
nooit, nooit, nooit zijn vergeten”, zei
ze. ,,We haalden er zo’n gevoel van
steun dat we wisten dat hier door jullie
voor Romeo’s graf werd gezorgd. Een
Nederlandse familie adopteerde zijn
graf. En wij zetten deze traditie hier nu
voort.” Hamels directe strijdmakkers

kregen al een vermelding op de plaquette die sinds 2011 hangt aan de
boerderij aan de Erlecomseweg.
Hamels naam ontbrak. Tot nu toe.
Dankzij zoektochten van diverse mensen kreeg hij de eer die hem toekomt.
Naast Beth waren ook andere familieleden van Romeo Hamel zondag bij de
onthulling van de nieuwe plaquette
aanwezig. De bijeenkomst bij de boerderij werd geleid door Maarten
Dekkers, vrijwilliger bij het Vrijheidsmuseum en mede initiatiefnemer. Er
werd gesproken door Colonel Daniel
Gibson, brigadecommandant van het
82nd Divisions Artillery. Theo Jetten
blies de Taps op zijn Bugler en er
waren kransleggingen bij de plaquette,
die eigenlijk vorig jaar al onthuld zou
worden maar dat kon toen i.v.m. corona geen doorgang vinden omdat de
familie er niet bij kon zijn. Ook historicus Jan van Eck uit Leuth had een
belangrijke inbreng in dit geheel.
Voorafgaan aan deze onthulling was er
een bijeenkomst in restaurant de
Geldersche Poort in Ooij.
Afgelopen weekend waren er veel
meer herdenkingen rond Market
Garden. Zie daarvoor onze herdenkingspagina.

Sporthal Heuvelland te
Groesbeek
Op zondag 25 september organiseert
Stichting Hebbes weer haar halfjaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs. Er is een heleboel leuke en
mooie 2e hands najaars- en winterkleding te vinden voor alle leeftijden dus
van baby’s tot tieners. Ook wordt er
diverse 2e hands (buiten)speelgoed te
koop aangeboden waaronder spelletjes,
knuffels, puzzels, boeken, fietsen,
DVD’s en games maar ook sportschoenen en kleding, verkleedspullen, ski- en
carnavalskleding, schaatsen, etc.
De beurs wordt van 09.00 uur tot 12.30
uur gehouden in sporthal Heuvelland
aan de Ambachtsweg 8 in Groesbeek.
De entree bedraagt €2.00 en kinderen
hebben gratis toegang. Stichting
Hebbes steunt een vereniging, goed
doel of stichting die zich inzet voor kinderen. Meer info op Facebook (kledingbeurs hebbes Groesbeek).

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

Eric Weijers en Beth Hamel-Eifert na de onthulling
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Bezuinigen
Mist u de laatste tijd wel eens een
column? Dat is niet de schuld van onze
trouwe columnisten, maar van de torenhoge drukprijzen van het afgelopen
jaar. Diverse prijsverhogingen zijn
sinds januari door de drukkerij doorgevoerd en we moeten dus zuinig aan
doen met onze beschikbare ruimte.
Dat is ook de reden waarom u misschien wel eens een foto mist. Of dat
een geplaatst artikeltje korter is dan u
ingestuurd had...
We proberen zoveel mogelijk van uw
inzendingen wel een plekje te geven,
maar moeten daarom dus wel eens wat
inkorten. Houd het zelf ook zo kort en
bondig mogelijk als u kopij aanlevert.
Misschien ten overvloede: een krant
bestaat altijd uit een veelvoud van 4
pagina’s (1 vel papier is 4 pagina’s). 4
pagina’s meer drukken is duur. We
moeten dus altijd keuzes maken en als
we dan door inkorten iets kunnen besparen, dan moeten we dat nu echt
doen.

Foto: Henk Baron

GGD start met herhaalprik corona
Vanaf 19 september start GGD
Gelderland-Zuid met de herhaalprik
tegen corona.
De herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona.
Wie zijn er aan de beurt voor een
herhaalprik?
Vanaf 13 september ontvangen mensen
vanaf 60 jaar een uitnodiging van het

RIVM. Mensen van 12 tot en met 59
jaar die elk jaar voor de griepprik worden uitgenodigd, krijgen vanaf begin
oktober de uitnodiging voor de herhaalprik van hun huisarts. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging van
hun werkgever. Hierna kan iedereen die
dat wil van 12 jaar en ouder op
afspraak een herhaalprik halen.
Iedereen krijgt hiervoor thuis een brief
van het RIVM.

Burendag in Groesbeek
Kleedjesmarkt in Buurtpark het Groeske
Kinderkleding- en
speelgoedbeurzen

GROESBEEK. Zaterdag 24 september houden wij onze jaarlijkse Burendag van 10.00-14.00 uur. Vrijwilligers en buurtbewoners pakken Buurtpark het Groeske en park Mariëndaal
aan. Gezelligheid speelt deze dag een grote rol.
Kleedjesmarkt
Vanaf 10.00 uur is het terras bij het Amfitheater in Buurtpark
het Groeske open met live muziek door Niek Hermens. Een
springkussen, een knutselactiviteit voor kinderen en een
kleedjesmarkt zorgen voor gezelligheid en activiteit.
Speelgoed, boeken, kleding en zelfgemaakte hapjeszijn te
koop. Kom je ook kijken of er iets voor je bij is?
Koffie, thee en fris met cake van de buurtbakker zijn voor €
1,- te koop. Vrijwilligers uit de Kloostertuin van Mariëndaal

lekker goedkoop nieuwe spullen

verkopen producten uit hun tuin, zoals jams, vruchtensaus,
dressing, gedroogde kruiden en bloemzaden.
Natuurlijk wordt er ook gewerkt. Vanaf 10.00 uur kun je
meehelpen in de Kloostertuin met het winterklaar maken van
de moestuinbakken en de bloementuin. Bij het Mariagrotje
worden nieuwe bloemen geplant. Wil je een handje helpen?
Meld je bij de moestuinbakken bij Mariëndaal.
In Buurtpark het Groeske worden planten op het Vlinder- en
bloemeneiland vervangen. Wil je een uurtje helpen? Meld je
bij het Amfitheater..
Voor alle vrijwilligers en buurtbewoners die deze dag de handen uit de mouwen steken, is er rond 12.30 uur een lunch.

Burendag Stekkenberg op sportparknoord
De Burendag van de Stekkenberg is op zaterdag 24 september en begint om 12.30 op Sportpark Noord in Groesbeek.
Er is een rommelmarkt, een fototentoonstelling van voetbalvereniging Germania en de Stekkenberg, en jeu de boules.
Voor de jeugd is er voetgolf, een ballenbak, luchtkussen en
stormbaan.
Vanaf 11.45 rijdt een treintje van De Oude Molen door de
wijk waar je kunt instappen om naar Sportpark Noord te
gaan. Om 17.30 wordt de Burendag afgesloten met eten en
drinken, en muziek van een dj.
De dag wordt georganiseerd voor Germania, Forte Welzijn
en basisschool en Voorzieningenhart Op De Heuvel.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Help jij ons verbeteren?
Meld je aan en praat mee!
Net als vorige jaren willen wij graag ons werk in jouw gemeente verbeteren.
En daarvoor hebben we jouw hulp nodig!
Onderzoeksbureau Integron
heeft daarvoor bijeenkomsten
georganiseerd. Wil jij ons helpen
verbeteren door te vertellen hoe we
ons werk nog beter kunnen doen?
Meld je aan voor de bijeenkomst
in jouw gemeente. Aanmelden kan
via: www.integron.nl/dar-panel

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

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

Wij willen je alvast hartelijk
bedanken voor je tijd!

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

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

RAMEN - DEUREN - SERRES

JEUGDAFDELING OEV

Telefoon: (024) - 388 3273

BINGO

www.vblkozijnen.nl

zondag 25 september
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur
Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

Electro installaties

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Extra Bingo
ZATERDAG

1 OKTOBER

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

Scan mij!
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 23.9. 19.30u. Taizéviering
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
-22.9. 14.30u. KBO-fotomiddag, Kulturhus
-25.9. 14-16u.‘Samen aan-poten’, kulturhus
-27.9. 14u. Impuls, Tapa’s maken,
Kulturhus
-30.9. 20u. Trio Jansen&Co, Supplement
-2.10. 15u. Gipsyconcert, kerkje
MILLINGEN A/D RIJN
-dond. 12-12.30u. Buurtsoepie, Kulturhus
-24.9. 10-12u. digitaal café, bieb
-24.9. 10-12u. kinderkleding-speelgoedbeurs, sporthal
-24.9. 20.30u. Radio 538 DJ’s On Tour,
zaal OEV
-25.9. 15u. Jim vd Zee, Mooije Waard
-25.9. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
-1.10. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
OOIJ
-1.10. 10-12u. kinderkleding-speelgoedbeurs, Op Weg
LEUTH
-23.9. 19u. LEF-jeugd-avond, Kakatoe
-25.9. 9-13u. boeken-platenbeurs,
Vriendenkring
-30.9 - 4.10. kermis
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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

Damesschietclub
BUB zoekt meer
gezellige leden

KEKERDOM
-2.10. 15u. 4Reel, Waard van Kekerdom
BERG & DAL
-21.9. 14u. KBO-bingo, Kerstendal
-23.9. 19.15u. instrumentencarrousel jeugd
Edelweisz
-28.9. 14u. KBO-herfststukjes maken,
Kerstendal
-1.10. 15-21-u. Wijnfestival, Holdeurn
-5.10. 14u. KBO modeshow, Kerstendal
UBBERGEN
-28.9. 10u. leesclub literatuur, Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-24+25.9. Gérard Philipsen, Fred Knippen,
Laura Casus Vale, Hank Kwint
-1+2.10. Martina Vieten
GROESBEEK
-maandag 12u, buurtlunch Op den Heuvel
(m.u.v. schoolvakantie / feestdagen)
-23.9. 10-11.30u. peutercafé, Op de Heuvel
-24.9. 10-14u. burendag in Groeske en
Mariendaal
-24.9. 12.30u. burendag sportpark noord
-24.9. 20u. Ton sur Ton, prot.kerk
-24+25.9. wijnfeesten, wijngaarden
-25.9. 9-12.30u. kinderkleding-speelgoedbeurs, sporthal
-1.10. 20u. bingo gekleurde zanger, Op de
Heuvel
-2.10. 13-17u. opendag Atelier Hub
-3.10. 19.30u. Alzheimercafé, Groeske
-4.10. 10-12u. digitaal café, bieb

BEEK. Al vele jaren schieten er dames
in competitieverband binnen onze
Schutterij. Er word geschoten met
kruisboog en/of luchtgeweer. Ieder jaar
is er weer een spannende strijd wie de
hoogste score haalt. Tussendoor is er
tijd om gezellig te kletsen en samen wat
te drinken. Soms organiseren we naast
het schieten ook nog wat andere activiteiten.
We zijn elke maandag avond (m.u.v.
schoolvakanties) vanaf 20.00 uur aanwezig in het Kulturhus in Beek. Lijkt
het je leuk om een keer te komen kijken
of om mee te doen? Kom vrijblijvend
een keer langs.
We zijn er weer vanaf maandag 26 september. (van te voren aanmelden is niet
nodig)
Heb je nog andere vragen? Mail ze
naar: damesschietclubbub@gmail.com
of stel ze aan ons als je komt.

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

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
Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18 p/u; tel. 0623113595

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Gevraagd:

De Rozet

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

voor al uw familieberichten

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Nederlands
sprekende
Française geeft franse
beginners- en conversatielessen in een gezellige
Nederlands/duitse groep in
Kranenburg. Tel. 00492826-992377

In liefdevolle herinnering

Dick Piersma
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Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Groot is het gemis.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.
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Wij danken u allen hartelijk voor de
belangstelling en het medeleven na
het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder en trotse oma

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

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?
Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

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

Paula
Verbeet-Derks

Achilles ‘29 – DTS’35

Zaterdag 1 oktober - aanvang 18.00 uur

De vele kaarten, bloemen, lieve woorden
van troost en de aanwezigheid tijdens
de kerkdienst hebben ons goed gedaan.

Locatie Sportpark De Heikant
Cranenburgsestraat 33A Groesbeek

Kinderen en kleinkinderen
onderhoud

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

airco

banden

Milsbeek, september 2022
Een speciaal woord van dank aan het
personeel van de afdeling Kastanje van
Norbertushof voor de liefdevolle verzorging.

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

De Treffers – Noordwijk

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

Dinsdag 20 september - Aanvang: 20.00

Wij doen alles voor uw auto

De Treffers – Koninklijke HFC
Zaterdag 24 september - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

praten over afscheid
geeft rust
Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

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

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

Lianne Willemsen

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

ZAKELIJK

Autobedrijven
stoppen

Advertorial

Wijnliefhebbers opgelet!

BERG en DAL. Autobedrijf Magnus
wordt per 1 oktober overgenomen door
Autoservice Kuijpers. De huidige eigenaren Driek en Margriet Joosten-Mom
werken sinds 1977 bij Magnus, waarvan de laatste 15 jaar als eigenaren.
Theo en Jessica Kuijpers, die al een
vestiging hebben aan de Berg en
Dalseweg (t.o. de Maartenskliniek)
gaan het bedrijf als Autoservice
Kuijpers Berg en Dal voortzetten.

GROESBEEK. Zaterdag 24 en zondag
25 september worden de wijnfeesten
gehouden bij De Colonjes, De Plack,
van Ditshuizen en Klein Amerika.
Tussen 12 en 18 uur is er wijn & spijs,
proeven & verkoop, muziek & vermaak. Er zijn op de wijngaarden diverse landenthema’s.
www.nederlandswijnbouwcentrum.nl/a
ctiviteiten

AH Millingen
past openingstijden aan
MILLINGEN. Door de krappe arbeidsmarkt, te weinig personeel dus, moet
Albert Heijn Millingen de openingstijden aanpassen. Alleen op vrijdag zijn
ze nog open tot 20 uur. De rest van de
week tot 18 uur.

Boek- en platenmarkt Leuth
Op zondag 25 september organiseert de
carnavalsvereniging de Sokkenummers
voor de 8e keer een Boek- en
Platenmarkt. Er is op deze markt diversiteit aan boeken en platen. De boeken
en platen zijn door CV de
Sokkenummers zelf ingebracht. Er zijn
op deze markt geen standhouders.
Het evenement wordt gehouden in het
dorpshuis “De Vriendenkring” te
Leuth. De zaal is geopend van 9:00 uur
tot 13:00 uur. Er is een ruime parkeerplaats aanwezig. De entree is gratis.
Hebt u zelf nog boeken of platen waar
u van af wilt laat het ons weten, wij
komen ze graag bij u ophalen.
Sibrand 0649049869
Email: info@sokkenummers.nl

De Rozet

staan op camera en de politie is een
onderzoek gestart.
Diezelfde nacht, zo’n twee uur later, is
ook een inbraak gepleegd bij
Autobedrijf Ren in Groesbeek. Een ruit
was ingeslagen en er is binnen rondgekeken, maar er is niets gestolen.
Vermoedelijk maakten de daders zich
snel uit de voeten toen het alarm af
ging.

Brasserie Charley

Muskens

Wijnfeesten ‘22
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Grote schade na inbraak
kringloopwinkel Sint Michael
Dieven hebben flink huisgehouden in
de Kringloopwinkel Sint Michael aan
de Industrielaan in Groesbeek. In de
nacht van vorige week donderdag op
vrijdag hebben twee gemaskerde mannen ingebroken en meerdere kasten en
heiligenbeelden gesloopt.
Vermoedelijk waren ze op zoek naar
iets waardevols, maar dat hebben ze
niet aangetroffen. De twee inbrekers

Magnus

GROESBEEK. Ook Autobedrijf
Müskens - Vetos stopt na een bestaan
van 77 jaar. Eigenaar Jacques Müskens
heeft geen opvolging. Het personeel
kan gelukkig probleemloos elders aan
het werk.

20 september 2022

Op zaterdag 1 oktober is de eerste editie van het wijnfestival Berg en Dal op
het wijnterras van De Holdeurn in Berg en Dal van 15.00 uur -21.00 uur
Aanmelden via wijnfestivalbergendal@gmail.com
Advertorial

Waterkers uit Ubbergen belicht
in “Lecker an Bord”
In Duitsland vaart al een aantal jaren
een boot rond met daarop twee bekende tv-koks die op zoek zijn naar bijzondere streekproducten alwaar hun
boot aanmeert.
Voor het eerst kijken zij nu rond in de
grensstreek. Zo ook recentelijk toen de
boot aanmeerde in Nijmegen. Daar
bezocht de chef-kok Björn Freitag o.a.
de Klispoel in Ubbergen. Op zijn fiets
komt hij aan op de kwekerij waar hij
kennismaakt met de bijzondere teelt
van waterkers die in Duitsland een
onbekende groente is. Met eigenaar
Ivo van Eck kijkt hij rond, proeft de

waterkerspesto en neemt een aantal
bossen waterkers mee om mee te
koken.
Lecker an Bord | 26. September 2022,
20.15 - 21.00 uur | WDR

Workshops Praktijk Sofie
Daarnaast zal ik een massage cursus
gaan verzorgen. De cursus is opgebouwd uit vier zondagen waarin je een
volledige ontspanningsmassage leert
geven. Bij de cursus ontvang je een
techniekenboek en we sluiten af met
een diploma.
Meer info op www.praktijksofie.nl

40 jaar Ekoplaza Nijmegen
NIJMEGEN. Ekoplaza Nijmegen aan
de Groenestraat viert dit jaar haar 40jarig bestaan als winkel. Ooit begonnen
als de Volharding, daarna doorgegroeid
als de Natuurwinkel, en nu een
Ekoplaza.
Dit lange bestaan wordt nu natuurlijk
groots gevierd met een jubileumfeestweek en een avondmarkt speciaal voor
klanten. Deze feestweek zal plaatsvinden van 26 september t/m 1 oktober, en
de avondmarkt / klantenavond vindt op
28 september plaats.

De onderneemster van Brasserie
Charley is Romiley Veenhof, die in
2020 de stap durfde te zetten om het
eetcafé naast de kerk om te bouwen tot
hippe brasserie. Romiley: ‘Het is
prachtig om te zien wat we de afgelopen twee jaar hebben opgebouwd. We
hebben de wind niet altijd mee gehad,
maar ik ben zo ongelofelijk trots op
deze plek! Een piepjong team, met allemaal gemotiveerde en enthousiaste
mensen die iedere dag weer met een

stralende lach hun uiterste best doen.’
De zomer begint op zijn einde te lopen,
we gaan weer lekker knus binnen zitten. ‘Om eerlijk te zijn heb ik ook daar
best wel weer zin in. Geen dag is hetzelfde, en anders zorgen wij daar zelf
wel voor!’ Er is net een nieuw cocktailmenu gelanceerd en de openingstijden
zijn aangepast. Vanaf september is de
Brasserie 5 dagen per week open voor
lunch & diner. ‘Ook hebben we hele
gave besloten feesten op de planning,
waar onze locatie zich natuurlijk uitstekend voor leent.’
Voor de toekomst heeft Romiley ook al
plannen: een buitenkeuken grenzend
aan de binnentuin. ‘Maar ik kan ook
morgen wakker worden en een geweldig plan hebben voor een cocktailbar
op die plek.’ Boordevol ideeën zit
Romiley zeker nog. ‘Ik zal jullie via de
Rozet op de hoogte houden, afgesproken!’

Open dag Visio

(advertorial)

Op 22 oktober verzorg ik een workshop “een dag uit je hoofd”. Deze is
gericht om je te laten ervaren wat jouw
relatie is met jouw hoofd en hoe je je
lichaamsbewustzijn kan vergroten. De
dag bestaat uit zelfonderzoek,
lichaamsgerichte oefeningen en beweging. Juist door ervaring op te doen in
groepsverband worden jouw patronen
nog helderder.

BEEK. Van een romantisch diner in de
binnentuin op een zwoele zomeravond
tot een zakelijke lunch op de woensdagmiddag. Brasserie Charley op de
Nieuwe Holleweg in Beek is nog maar
kort open, maar toch weten velen de
weg al te vinden. Op internet zijn
reviews te lezen over ‘de vriendelijke
bediening’, ‘sfeervolle ambiance’ &
‘de uitstekende keuken’.

De hele week lang zullen er speciale
aanbiedingen zijn met het getal 40 (dus
40%, of producten voor €0,40). Zeker
nu in deze inflatietijd een leuk cadeau
voor de klanten.
Het doel van de marktavond is vooral
om een gezellig moment te creëren
waarop klanten de (voornamelijk lokale) producten van Ekoplaza kunnen
komen proeven en meer te weten kunnen komen over biologisch, biologischdynamisch, en lokaal eten.
Ekoplaza, Groenestraat 199, Nijmegen

Heeft u of iemand in uw omgeving een
visuele beperking en ondersteuning
nodig in het dagelijks leven? Dan bent
u bij Koninklijke Visio aan het juiste
adres. Met een visuele beperking is er
meer mogelijk dan u wellicht denkt.
Laat u verrassen over de mogelijkheden tijdens de open dag van Visio op
zaterdag 24 september in Nijmegen.
Koninklijke Visio begeleidt, traint en

ondersteunt mensen met een visuele
beperking, van 0 tot 100 jaar, al dan
niet in combinatie met een andere
beperking. Op zaterdag 24 september
tussen 10- 15 uur staan de deuren aan
de Javastraat open voor u. Aanmelden
is niet nodig. Voor aanvullende informatie, kijk op www.visio.org of neem
contact op met Visio Nijmegen via nijmegen@visio.org of 088 585 89 40.

Extra Bingo Ons Genoegen
MILLINGEN. Op zaterdag 1 oktober
organiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer een extra bingo.
Deze bingo is voor een extra ondersteuning van en voor de jeugdopleiding.
De extra bingo wordt gehouden is het
verenigingsgebouw van fanfare Ons
Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn. De aanvang is om
20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.

Ook op deze extra bingo een hoofdprijs
van €250 euro en een bonusprijs van
€125. Verder nog andere mooie 1e, 2e
en 3e prijzen.
Ook deze avond het kienspel en het
trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar,
graag tot ziens op onze extra bingo.

Wijkhelden in het zonnetje tijdens
Wijkheldendag in Deest

Coppes Hoorzorg Groesbeek 10 jaar!
Het is inmiddels alweer 10 jaar geleden dat Coppes
Hoorzorg haar deuren opende in het centrum van
Groesbeek. Vanuit de Dorpsstraat zijn zij inmiddels 5
jaar gevestigd aan de Bellevue nr. 2 tegenover boekhandel Bruna. Vele cliënten zijn in de afgelopen jaren succesvol voorzien van hoortoestellen en gehoorbescherming. Wat maakt dat Coppes Hoorzorg een begrip is
geworden in de regio en bekend staat bij Audiologische
Centra en KNO artsen.
Vanaf de start in 2012 heeft Coppes Hoorzorg voornamelijk
cliënten mogen ontvangen uit Groesbeek en nabije omgeving. Dankzij specialisatie in de best mogelijke technieken
uit de hoorzorg en uitstekende persoonlijke service en aandacht heeft de klantenkring zich verder uitgebreid naar de
gehele gemeente Berg en Dal, Nijmegen, Malden, Gennep
en Boxmeer. Door 2 volledig ingerichte aanpaskamers voorzien van audiocabine’s en de nieuwste specialistische meetapparatuur mag Coppes Hoorzorg zich met trots de grootste
zelfstandige audicien uit de regio noemen.
De afgelopen 10 jaar zijn de ontwikkelingen in stroomversnelling geraakt. De nieuwste generatie hoortoestellen
beschikken over bluetooth wat er voor zorgt dat het hoortoestel verbonden kan worden met mobiele telefoon of TV.
Hoortoestelbatterijen zijn daarnaast naar de achtergrond aan
het verdwijnen door de komst van accu’s in hoortoestellen
waardoor deze volledig oplaadbaar zijn. De nieuwste in-hetoor hoortoestellen worden zelfs gemaakt van titanium en zijn
nagenoeg onzichtbaar in de gehoorgang.
Het belangrijkste voor de slechthorende is natuurlijk de
spraakverstaanbaarheid, met name in rumoerige situaties is

Groepsfoto tijdens de opening
Op zondag 11 september was de
jaarlijkse Wijkheldendag om alle
Wijkhelden, jong en oud, in het zonnetje te zetten en ze te bedanken voor
hun inzet het afgelopen jaar.

dit vaak een uitdaging. Door de komst van steeds geavanceerdere lawaaionderdrukkers en richtingmicrofoons worden
spraaksignalen uit achtergrondrumoer gefilterd. Coppes
Hoorzorg biedt u de mogelijkheid tot het geheel vrijblijvend
uitproberen van de nieuwste, oplaadbare hoortoestellen en
innovaties op het gebied van horen.
Maak eens een afspraak bij Coppes Hoorzorg voor een vrijblijvende hoortest of advies op maat. Voor het maken van een
afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen via het
telefoonnummer: 024-8445599. U bent van harte welkom
aan de Bellevue 2 te Groesbeek. Parkeren voor de deur of in
de parkeergarage is gratis. Tevens hebben wij een serviceadres bij Mol optiek te Millingen a/d Rijn.

Dit jaar kwamen ruim 600 enthousiaste
Wijkhelden uit de gemeenten Berg en
Dal, Beuningen, Druten, Heumen,
Mook en Middelaar en Nijmegen naar
Sportpark Deest. Op dit moment zijn in
de regio bijna 6.700 Wijkhelden actief,
die een bijdrage leveren aan een schone
buurt. Hier zijn de deelnemende
gemeenten en Dar trots op. Om deze
reden zetten zij de Wijkhelden jaarlijks
in het zonnetje.
Samenwerking in de regio
Zwerfafvalaanpak Wijkhelden is een
mooi voorbeeld van regionale samenwerking. De gemeenten, bewoners,
bedrijven, Dar en andere betrokkenen
zorgen samen voor een schone en frisse regio. Samen met allerlei partijen en
vrijwilligers uit de regio maakten we er
een mooie dag van. Zo verzorgde The

Foto: Marieke Janssen
Dance Department de openingsdans en
dansworkshops voor iedereen. Vertelde
de Bastei en IVN Natuureducatie over
de natuur. Met HOUT van de straat
timmerden Wijkhelden mooie dingen.
Maakten een foto in de photobooth. En
tennisten bij op de tennisbanen van het
complex. Dit zijn slechts een paar
mooie voorbeelden.
Sport, spel, plezier en genieten
Naast dansen en tennissen konden de
Wijkhelden zich uitleven. Het terrein
was omgetoverd voor diverse activiteiten. Van springen op het springkussen
en klimmen op de stormbaan van
STORM tot aan fietsen voor je eigen
smoothie, dansen in de silent disco en
stippen
zetten
op
je
eigen
Wijkheldenbeker tijdens de stippenworkshop. Voor de volwassenen waren er
ook workshops en ze konden genieten
van ontspannende massages.
Ook Wijkheld worden of als bedrijf
aanhaken? Meer informatie of aanmelden: www.wijk-helden.nl.

De Rozet
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Zeg Maar Pang speelt 'Gebroken IJs’
MILLINGEN. Het mag weer, het kan
weer, en wij hebben er allemaal weer
super veel zin in! Na een aantal jaren
waar we niet hebben kunnen optreden
en zelfs niet hebben kunnen repeteren
mogen we in oktober weer een mooi
stuk uitvoeren.
Zeg maar Pang speelt in het weekend
van 28, 29, en 30 oktober de komedie

Gebroken IJs. Deze komedie is
geschreven door Haye van der Heijden
en wordt geregisseerd door Jur den
Breejen.
Gebroken IJs speelt zich af op het dek
van een cruiseschip dat zich tijdens de
voorstelling bevindt in de Noorse
Fjorden. De passagiers aan boord zijn
van divers pluimage en brengen alle-

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Beekse stuwwal bedreigd. Nog een giga villa?
Als bewoners van de Van der Veurweg
in Beek maken wij ons grote zorgen.
De Van der Veurweg is een straat met
eengezinswoningen, gelegen tegen de
stuwwal. Enige tijd geleden werden wij
opgeschrikt door het bouwplan van een
bosperceel aan de Oude Bosweg. De
eigenaar vraagt om een wijziging van
het bestemmingsplan, waardoor het
bouwvlak wordt verplaatst en vergroot.
Het plan doet ons geloven dat hierdoor
‘de kwaliteiten van het bos worden versterkt’ en de ‘woning landschappelijk
beter inpast’. Wij concluderen echter
dat in het gehele plan een misleidend
beeld wordt geschetst en we voelen ons
bij de neus genomen. Door de wijziging van het plan wordt nog meer
natuur verruild voor bakstenen en komt
er een villa met het formaat van een
parkeergarage zo ongeveer in onze achtertuin te staan. De bijgevoegde afbeel-

ding illustreert hoe de grootte van het
gebouw in verhouding staat tot twee
eengezinswoningen aan de Van der
Veurweg. Inmiddels hebben wij als
buurt onze krachten gebundeld en
zienswijzen ingediend tegen dit plan.
Op 29 september neemt de raad hierover een beslissing. Wij realiseren ons
dat woningbouw nodig is, maar laten
we alsjeblieft heel goed nadenken waar
en hoe we gaan bouwen. Deze nieuwbouw gaat de woningnood niet wezenlijk bestrijden. Bovendien heeft de
gemeenteraad onlangs een motie aangenomen voor het beschermen van
stuwwal en bos in onze gemeente. Wij
kunnen en willen niet geloven dat de
gemeente in deze tijd gaat toestaan dat
kostbare natuur en het zicht op een
groene stuwwal worden opgeofferd
voor een buitenproportioneel grote
villa.
R.Awater

maal hun eigenaardigheden en problemen met zich mee wat zorgt voor hilarische momenten. Ook het personeel
aan boord doet een duit in het zakje wat
de situatie alleen maar ingewikkelder
maakt.
Gebroken IJs is een komische voorstelling maar er zit ook zeker een hele
mooie serieuze laag onder die iedere
bezoeker zeker aan het denken zal zetten... Maar wees gerust... zoals u van
Zeg maar Pang gewend bent verlaat u
met een glimlach op het gezicht onze
voorstelling.
De voorstelling Gebroken IJs wordt
gespeeld op:
• 28 en 29 oktober 20.00 uur, zaal open
om 19.30
• zondagmiddag 30 oktober 15.00 uur,
zaal open om 14.30
We spelen natuurlijk in ons huistheater
"Schuttersgebouw De Natte" Heerbaan
117 in Millingen aan de Rijn.
De kaartjes kosten € 8,50 en zijn uitsluitend met contant geld te verkrijgen
vanaf 1 oktober bij de Primera in
Millingen aan de Rijn en natuurlijk op
de avond van de voorstelling bij de
kassa aan de deur, ook hier alleen met
contant geld betalen.
Houd er dan wel rekening mee dat de
zaal uitverkocht kan zijn.
Wij zien er naar uit om u in te schepen
bij een van onze voorstellingen.
Tot dan.

Beeks mannenkoor St Cecilia
bestaat 195 jaar

Oud voorzitter Henk Wijers opent de bijeenkomst
Het Beekse mannenkoor St Caecilia
vierde op 9 september 2022 zijn 195e
verjaardag. Het is daarmee volgens de
eigen archieven de oudste vereniging
uit de voormalige gemeente Ubbergen.
Het koor kent een rijke historie met
trotse zangers die op kerkelijke en algemene feestdagen, bij zondagse missen,
met huwelijkssluitingen en bij uitvaarten de kerkdiensten opluisteren met
gregoriaanse en andere klassieke kerkzang. Het koor heeft daarmee een
belangrijke rol gespeeld in het leven
van veel bewoners van Beek en omgeving. En dat die het waardeerden, moge
blijken uit het feit dat het koor regelmatig met een staande ovatie werd
beloond door een volle kerk. De mannen zongen letterlijk de sterren van de
hemel daar boven bij het Lindsenorgel
van de grote Bartholomeuskerk.
Reden voor een groot feest was er
intussen niet meer. Immers: er is node
afscheid genomen van de grote
Bartholomeuskerk, waarbij de menselijke maat van de kerkgangers en van
de koorleden niet opwoog tegen vermeende
financiële
belangen.
Tegenwoordig zingt het koor slechts
één keer per maand in de Hubertuskerk
te Ooij en incidenteel in de kleine
Bartholomeuskerk van Beek.
De herdenking van het 195-jarig

bestaan stond voornamelijk in het teken
van het afscheid van 5 trouwe zangers
en bestuursleden, die net voor en tijdens de coronapandemie hun lidmaatschap om diverse redenen moesten
opgeven. Waar het eens zo trotse koor
in hoogtijdagen ruim meer dan 30 zangers telde, resteren er nu helaas minder
dan 10.
De 195e verjaardag is mede daarom in
beperkte kring herdacht door de (oud-)
zangers met hun partners tijdens een
middagbijeenkomst in het voormalige
café ‘De Witte’ (Brasserie Charly)
naast de Bartholomeuskerk, waar het
koor vroeger zijn domicilie had.
Menige anekdote over het roemrijke
verleden passeerde de revue toen aan
Jan Lintsen, George Felet, Henk Arts,
Wil Menting en Henk Wijers bloemen,
een cadeau-envelop en een persoonlijke herdenkingsoorkonde werden uitgereikt, als dank voor hun langdurige
belangeloze inzet (tot wel 50 jaar!)
voor het koor. En om de ‘achterblijvende’ zangers niet te passeren, werden
ook zij verrast met een gepersonificeerde herdenkingsoorkonde. Ze zijn nog
maar met weinigen, maar toch willen
ze de traditie van de Latijnse kerkzang
levend houden. Voorlopige doelstelling
is om het 200-jarig bestaan in 2027 te
gaan halen!

Stopuitlaatherrie motorrijders
Geachte Gemeenteraad, geacht College
van Burgemeeter en Wethouders

rende hobby kunnen uitoefenen... over
de rug van de samenleving!)

Wij de actiegroep "stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com" uit de gemeente
Berg en Dal verzoeken u gelet op in bijgaande Attachement (Nieuwsbrief van
de NEFOM) klaarblijkelijk door de
gemeente mede gesteunde petitie aangeboden aan de 2e kamer der
Statengeneraal van het Koninkrijk der
Nederlanden in Den Haag om op zeer
korte termijn een Verkeersbesluit te
nemen om;

2. Verwijderen (onmiddelijk) van alle
reclameborden met koeienletters "welkom" motorrijdersfiguurtje langs de
diverse populaire milieumonster
motorrijdersroutes (het overgrote meerendeel van de motoren voldoen hooguit aan EURO4 maar vaak nog veel
minder en zijn zonder katalisatoren,
welk in milieutechnisch opzicht een
onomstotelijk discriminatie van noodzakelijk en gericht personenvervoer
(dus geen louter onnodig pretvervoer
etc.) met auto's is welke tegenwoordig
al minstens EURO6 is en voorzien zijn
van katalysatoren e APK's (!) De luchtvervuiling door motorrijders bedraagt
door de bank weg het 6 tot 20 voudige
van personenautos bij oudere motoren
als Harleys en 2-takters etc. tot het 50voudige.)
Graag zien wij een ontvangstbevestiging van deze E-mail tegemoet en een
op zeer korte termijn te nemen besluitvorming zodat dit einde recreatieve
motorrijdersseizoen nog meegenomen
kan worden in de zorgplicht voor mens
en milieu en gezoendheid binnen de
gemeente woonachtige inwoners.

1. Tijdelijke afsluiting tijdens het
(puur recreatieve) motorrijdersseizoen
april t/m oktober van alle wegen in de
gemeente voor niet werkgebonden of
louter recreatief rondrijdend "behendigheidsritten" gebruik van de openbare weg voor motorrijders. (In tijden van
milieurampen eerste klas zoals stikstof
N2, koolstofdioxide CO2, fijnstof en
andere evident gezondheidsschadelijke
stoffen, alsmmede de door de
Oekraineoorlog veroorzaakte noodzaak
voor het substantiel besparen op volstrekt onnodig verbruiken van aardolieproducten is het voor de pretherrie
door en het psychisch controversiele
gedrag van motorrijders niet te verkroppen dat deze groep over de rug van
de boeren en woningbouw nog steeds
ongehinderd hun maatschappijversto-

Met vriendelijke groet,
Actiegroep "stopuitlaatherriemotorijders@gmail.com

Meet houtrook met ons mee! Oproep Schone Berglucht
We hebben ons de afgelopen maanden
laten inspireren door contacten met
andere pressiegroepen die houtstook
proberen aan te pakken. Het is, nu de
luchtkwaliteit zo sterk onder de aandacht is, hét moment ons stukje van de
puzzel in te voegen.We hebben ons
georiënteerd op de verschillende mogelijkheden rond het meten van fijnstof.
En we zijn nu zo ver, dat we mensen op
kunnen roepen om daadwerkelijk mee
te doen. Benut deze gelegenheid. Het
voordeel van mee meten is dat je niet
(gelijk) de confrontatie aan hoeft te
gaan met de buren. Je draagt wel bij
aan de onderbouwing van de noodzaak
dat houtstook vanuit de overheid eindelijk aangepakt moet worden.
We willen het aldus gaan doen:

-langdurig meten, minimaal een jaar;
dit is nodig omdat het jaarlijkse weerpatroon van grote invloed is op intensiteit en aard van de klachten;
-naast het plaatsen van de meter houdt
de deelnemer een overlast dagboek bijhouden; tijdstip, duur, fysieke of stress
klachten, niet kunnen ventileren, etc.
Ons ideaal is dat er een digitale tool
komt waarmee mensen de combinatie
van objectieve en subjectieve problemen met de slechte luchtkwaliteit kunnen vastleggen. Dit maakt het mogelijk
om de problemen precies in kaart te
brengen en daar naar te kunnen handelen. Daarom is het zo belangrijk dat jullie meedoen aan dit onderzoek. Je bent
niet machteloos. Kom op voor je zelf,
je (klein)kinderen en je buren! Meld je
aan bij: schoneberglucht@gmail.com

Zondag 9 oktober

KNA-Rommelmarkt
STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

BEEK. Zondag 9 oktober organiseert Harmonie K.N.A. Beek weer de
jaarlijkse KNA-Rommelmarkt. De
markt is geopend van 11.00u tot
15.00u. Entree € 1,- Kinderen gratis.
Wij zoeken nog: boeken, Lp’s, cd’s,
dvd’s, curiosa, schilderijtjes, koperwerk, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, vazen, gereedschappen, elektrische apparaten, lampen, klokken,
speelgoed, muziekinstrumenten en
klein meubels. Kortom, alles wat niet te
groot is, door één persoon gedragen

kan worden en nog waarde heeft.
Als u hiervan graag aan Harmonie
KNA iets kwijt wilt, stuur dan uiterlijk
30 september een mail aan: jaarmarkt@harmonieknabeek.nl met Uw
naam, adres en telefoonnummer.
U kunt ook van 26 t/m 30 september,
tussen 10:00 en 17:00 u bellen met
Willem Jansen : 06 4787 2583.
De spullen worden na overleg met u
opgehaald.
Bestuur Harmonie KNA

Keltische folk in de Waard van Kekerdom
Zondagmiddag 2 oktober klinken prachtige Keltische klanken uit Ierland, Schotland en Bretagne in de Waard van
Kekerdom. Daar zorgt de nieuwe Nijmeegse folkband 4Reel
voor.
De band bestaat uit twee door de wol geverfde muzikanten:
strijker Jos Koning (viola d’amore en nyckelharpa) en multiinstrumentalist Leo de Kruis (gitaar, accordeon en bouzouki). In 4Reel hebben zij de krachten gebundeld met twee
nieuwe talenten: zangeres Alieke Verburg, die behalve haar
vocale kwaliteiten ook nog allerlei fluiten en de draailier
bespeelt en de swingende bassiste Lonneke Knechtel.
Een optreden van 4Reel is een ware belevenis. Swingende
songs, aangrijpende ballads en harde shanties worden afgewisseld door instrumentals, soms virtuoos, soms gevoelig.
Het hele optreden wordt doorvlochten met anekdotes, indringende verhalen en verbale knipogen.

Het optreden begint om 15 uur, toegang is een vrijwillige bijdrage.

Optreden Trio Jansen & Co in Supplement
BEEK. Vrijdag 30 september maakt antiquariaat Supplement
weer het podium vrij voor een optreden van het Trio Jansen
& Co. Dit trio is al lang geen vreemde meer in Beek nadat zij
al driemaal eerder aldaar het podium succesvol hebben betreden. Het trio zingt liedjes, die prettig in het gehoor liggen,
van evergreen tot luisterlied, van folk tot swingende popsong. Een onverwachte liedkeuze maakt de optredens steeds
weer spannend.
Als ‘pauzeprogramma’ verzorgt Henk Rullmann een luchtige reis in woord en beeld langs historisch Koninklijk groen
onder de titel ‘Koninklijke bomen in en rond Nijmegen’.
Henk Rullmann is oud-medewerker van het Regionaal
Archief Nijmegen en heeft al meermaals bewezen met het
historisch bijltje te kunnen hakken. Met zijn lezing rondom
het Koninklijke groen zijn we net op tijd vooraleer de bladval tengevolge van de herfst definitief inzet.

Antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2, Beek
vrijdag 30 september, 20.00 uur. Toegang: gratis
www.supplementboek.nl en/of info@supplementboek.nl
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Openbare repetitie Vox Virorum
LEUTH. Het mannenkoor Vox Virorum
is op zoek naar nieuwe zangers.
Gelukkig kwamen er zeven mannen uit
Leuth en omgeving meezingen op de
openbare repetitie op woensdag 7 september in het Kulturhus in Leuth. Deze
repetitie was speciaal bedoeld voor
mannen om een keer te voelen hoe leuk
het is om van een geheel onbekend

stukje aan het eind van de repetitie te
kunnen zeggen dat je dat ook hebt
gezongen, net als Simon en Garfunkel.
Als er nog mannen zijn die ook zouden
willen meezingen, ze zijn van harte
welkom, elke woensdag om 19.30 uur
in het Kulturhus in Leuth. Meer informatie bij Willem van Schoonhoven –
0653 999 147.
Foto: Henk Baron
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Samen over boeken praten is leuk én
verrijkend. Voor wie wil weten of een
leesclub iets voor hem of haar is, kom
dan naar een informatiebijeenkomst
van Senia.
In Ubbergen start binnenkort een leesclub (moderne) literatuur. In Cultureel
Café Het Refter is op maandagochtend
26 september een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden
om moderne literatuur te (gaan) lezen
en daardoor in contact willen komen
met andere liefhebbers. Het gaat om
een leesclub die overdag de boekbesprekingen gaan houden.
Senia organiseert in heel Nederland

leesclubs literatuur (ook Engels, Frans
en Duits), biografieën, poëzie, filosofie, natuur en (kunst)geschiedenis.
Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.
Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 26
september om 10:00 uur in Cultureel
Café Het Refter, Rijksstraatweg 37 in
Ubbergen.
Graag aanmelden in verband met het
maximum aantal beschikbare plaatsen.
Dit
kan
via
e-mail
herman.roovers@senia.nl.

Culturele Agenda
Glas- en beeldenatelier Hans Janssen
Elke zondag | 11.00-17.00 | expositie
beelden | Rijksweg 83, Malden |
www.artmalden.nl

East Side Comedy Night 10 jaar!
Zaterdag 1 oktober | 20.00 | € 19,50 / €
18,- | cabaret | Lindenbergzaal | De
Lindenberg

Politieke polarisatie en het Neorealisme in de Nederlandse kunst
tussen 1920 en 1945 - Jelle Bouwhuis
Dinsdag 20 september | 19.30-20.30 |
€5,- | lezing | Elinor Ostromgebouw,
Radboud Universiteit | aanmelden via
ww.ru.nl/kkn

Op Wacht - Eva Beunk
Zondag 2 oktober | 11.00, 14.00 en
17.00 | opera | Fort Pannerden |
www.opwacht.nl

Dolf Jansen - oudejaars 2022 Flitsbezorgd (try-out)
Vrijdag 23 september | 20.30 | cabaret |
Steigerzaal | De Lindenberg
Klara 8 - De god van de slachting TE
GAST
Vrijdag 23 & zaterdag 24 september |
20.15 | externe kaartverkoop |amateurtheater | Karolingenzaal
| De
Lindenberg
Open Podium met Zwaan de Vries
Zaterdag 24 september | 5 euro | poëzie
| Poëziecentrum Nederland, bibliotheek
Mariënburg Nijmegen
Finale van Kamermuziek Concours
Gelre
Zondag 25 september | landelijk concours dat jonge ensembles | De
Vereeniging | www.kamermuziekconcoursgelre.nl
Piepschuim - Buiten de Lijntjes
Donderdag 29 september | 20:30 |
cabaret | Steigerzaal | De Lindenberg
Wave (uit de serie Moonshot)
Tot en met 30 september | tentoonstelling kunst en wetenschap | Museum
Het Valkhof
GrondFest 2022 - Democratie, laat je
horen!
Zaterdag 1 oktober | 13.00 | gratis | festival | diverse zalen | De Lindenberg
East Side Comedy Night i.s.m.
Grondfest
Zaterdag 1 oktober | 15.00 | € 19,50 / €
18,- | cabaret | Lindenbergzaal | De
Lindenberg

ARquatic - Anne Veinberg en Felipe
Ignacio Noriega
Zondag 2 oktober | 12.00, 13.00, 14.00
en 15.00 | concert | Hortus Nijmegen,
Nijmegen
Klein Amsterdam Producties Professor S. (6+)
Zondag 2 oktober | 15.00 | € 8,50 / €
13,50 | jeugd | Steigerzaal
| De
Lindenberg
‘Tien jaar stemmen van licht en
troost’ - Uitvaartensemble Nijmegen
Zondag 2 oktober | 15.00-16.00 | a
capella koormuziek | Huize Sint
Joachim en Anna, Groesbeekseweg
327 Nijmegen | www.uitvaartensemblenijmegen.nl
Jasper van Kuijk - Tot hier en niet
verder
Woensdag 5 oktober | 20.30 | € 18,50 /
€ 17,- | cabaret | Steigerzaal
| De
Lindenberg
Speels Collectief - USUALLY I'M
ON TOP
Donderdag 6 oktober | 20.00 | € 12,50 /
€ 11,- | muziektheater | Lindenbergzaal
| De Lindenberg
Hedwig and the Angry Inch - Sven
Ratzke
Vrijdag 7 oktober | musical | De
Vereeniging, Nijmegen | www.svenratzke.com
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl
‘Een dunne lijn’
Tot februari 2023 | kunsttentoonstelling
| Huis der Provincie, Arnhem

De Rozet

Spaans gipsyconcert in de Kleine Bartholomeuskerk
BEEK. Op zondag 2 oktober komen de
temperamentvolle zangeres Monica
Coronado (Barcelona) en de vingervlugge gipsyflamenco gitarist Manito
weer een concert geven in de Kleine
Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg
2 te Beek-Ubbergen. Met hun warmbloedige muziek neemt dit tweetal de
luisteraar naar een wereld vol passie,
weemoed en hartstocht.
Monica krijgt met haar charisma het
publiek snel op het puntje van de stoel.
Met haar heldere stem zingt zij zowel
traditionele liederen als eigen stukken.
Hierin zijn belevenissen uit haar zwervend bestaan als muzikant verweven.
Het virtuoze spel van Manito stimuleert
haar het uiterste te geven. Zijn vurige
spel is intuïtief en rijk aan diverse stij-

kassa. Reserveren kan via
info@manito.biz of 06-23259107.

Foto: Rien Braanker
len en invloeden. Zijn naam is een
directe verwijzing naar de Franse
gitaarlegende ‘Manitas de Plata’
Dit optreden belooft een en al vuur!
Aanvang is 15.00 (inloop 14.30) Entree
€15,00, contant af te rekenen aan de

Kamerkoor Ton sur Ton zingt
Sweelinck; Monteverdi en Schütz

Start leesclub in Ubbergen
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Na de gedwongen coronastop heeft
kamerkoor Ton sur Ton met veel
enthousiasme haar activiteiten hervat.
Het resultaat is een tweetal concerten
rondom Monteverdi met als rode draad
“Cantate Domino Canticum novum”
op 24 en 25 september in Groesbeek en
Nijmegen.
Ton sur Ton staat onder leiding van
dirigent Hilde Gams en heeft een breed
repertoire, dat varieert van oude
muziek tot muziek van hedendaagse
componisten. Naast motetten en delen
uit een mis van Monteverdi omvat het
concert ook geestelijke werken van
Sweelinck, zoals het vrolijke “Chantez
à Dieu chanson nouvelle” en motetten

van Schütz, zoals het prachtige “O lieber Herre” en “Verleih uns Frieden”.
Het basso continuo wordt gevormd
door Pauline Schenck op orgel en Inja
Botden op barokcello. Zij verzorgen
ook een instrumentaal intermezzo.
Zaterdagavond 24 september om 20.00
uur zingt Ton sur Ton in het Hervormde
Kerkje in Groesbeek, zondagmiddag
om 16.00 uur in de Kerk van St.
Antonius abt aan de Dennenstraat in
Nijmegen.
Kaarten zijn à 15,- verkrijgbaar via de
website www.Kamerkoortonsurton.nl
en aan de zaal.

Ierse/Schotse
avond met
‘Devil In The
Kitchen’
Op vrijdag 23 september is er in
Rindern een concert van de Schots /
Ierse folkband ‘ Devil in the Kitchen ’
en Fiddler Jimmy Ellis uit Manchester.
Jimmy is internationaal bekend voor
zijn virtuose vioolspel en zal zeker
entertainen met een opwindende speelstijl. Devil in the Kitchen bestaat uit
Cornelie Wannee (viool en zang) en
Pete Brennan (flatback Bouzouki,
bodhran, tenorgitaar en zang). Ze zijn
bekend van de internationale Folk-festivals in heel Europa, waaronder The
Southdowns Festival en Uther Pendragon in het Verendigd Koninkrijk. Hun
muziek is diep geworteld in de
Ierse/Schotse traditie, ze zingen en spelen bijvoorbeeld folksongs, ballades en
pubsongs en ze spelen jigs en reels, die
iedereen aan het dansen krijgen.
Een optreden van ‘Devil in the Kitchen’
is garandeerd een avond vol hartstocht,
humor en entertainment.
23 september, aanvang: 21u, deur open:
20u.
Begegnungsstätte
Rindern,
Drususdeich 46, 47533 Kleve
Kaarten: 10 euro. Kom en geniet van
deze Ierse / Schotse avond.

Concerten ‘Nieuw Begin’
25 september: Djezpes. Alweer het
laatste concert van het seizoen!
Wat begon als een swingend duo zo’n
10 jaar geleden met Theo Claassen op
gitaar en Robert Taen als violist/saxofonist, is door uitbreiding met Wilmie
Bisschops (basgitaar), Monique
Winkelman (zang) en Chris Burki
(slagwerk) de swingende en compacte
band ‘Djezpes’ geworden.
Ons repertoire bestaat uit “klassiekers”
uit de jazz-muziek, wat latin en een
enkele cover uit de popmuziek.
Om nu na 2 jaar weer voluit te kunnen
repeteren en spelen is een feest en
enthousiast boren we nieuw repertoire
aan en schaven wat ouder repertoire bij,
zodat het weer helemaal “past”
Nog steeds zijn de bossa- en swingnummers uit de jazz favoriet, maar ook
franse en gipsy invloeden zijn terug te
horen. Door de aparte samenstelling
krijgen zelfs de meest bekende jazzcovers een eigen en weer fris geluid .

We hebben erg veel plezier in het
samenspelen en vinden het leuk zo nu
en dan wat te laten horen aan publiek ,
het liefst in een wat informele, “zomerse setting”, zoals bij ‘Nieuw Begin’ in
Zyfflich.
Aanvang: 15.00u Entree: €10,Reserveren via: sambom@hotmail.de
of via de contactpagina van de website
‘Nieuw Begin’, Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich.
https://www.nieuwbegin.de

Open repetitie en instrumentencarrousel jeugdorkest Edelweisz
BERG en DAL. Het jeugdorkest van
Muziekgezelschap Edelweisz laat
graag zien hoe leuk muziek maken is
en organiseert daarom op vrijdag 23
september een open repetitie en een
instrumentencarrousel.
Tijdens deze avond zien kinderen vanaf
groep vier en hun ouders hoe een repetitie van het jeugdorkest verloopt.
Aansluitend kunnen de kinderen allerlei instrumenten uitproberen.
De open repetitie en het instrumentencarrousel is in Dorpshuis Kerstendal,
Kerstendalseweg 17 in Berg en Dal.
Vanaf 19:15 uur is de inloop. Tussen
19:30 uur en 19:45 uur mag iedereen de

instrumenten uitproberen.
Rabo ClubSupport
Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg
en Dal doet ook mee aan Rabo
ClubSupport. Geeft u dit muziekgezelschap uw stem zodat kinderen uit Berg
en Dal samen muziek kunnen leren
maken? U kunt dit doen op www.rabobank.nl/clubsupport of via de Rabo
app. Meer informatie over Edelweisz
vindt u op www.facebook.com/edelweiszbergendal en op www.instagram.com/edelweiszbergendal.
Muziekgezelschap Edelweisz dankt u
hartelijk!

Expositie ‘Rimpelingen’ in
het Kerkje van Persingen
Zaterdag 1 en zondag 2 oktober zullen
van 10 tot 17 uur in het Kerkje van
Persingen de landschapsschilderijen en
stillevens van Martina Vieten te zien
zijn.
‘Ons‘ landschap is vooral haar inspiratiebron en dit weet zij op een verrassende en subtiele manier op het doek te
brengen. Zij licht uit, zoomt in, maakt
structuren en lijnen zichtbaar en neemt
ons zo mee door de gang van de dag en
de seizoenen.
Naast haar landschappen zullen ook
haar stillevens te zien zijn.

www.martinavieten.nl

Atelier Hub
gaat uitbreiden
GROESBEEK. Steeds meer mensen
zoeken een werkplek om buitenshuis te
werken. Voor de kunstzinnigen onder
ons biedt Atelier Hub al werkplekken.
Wij gaan onze ruimte verder uitbreiden.
Naast het bestaande atelier worden er
In het voormalige pand van sportschool
Active Studio, gevestigd aan de
Margrietstraat 5, werkplekken gerealiseerd. Dankzij sponsoring van
Wennekers Wonen zijn er vanaf 1 oktober nieuwe werkruimtes beschikbaar.
“De huidige deelnemers zijn enthousiast”,
vertelt
initiatiefneemster
Mariëlle Poelen. “Het is mooi om te
zien dat kunstenaars die elkaar niet
kenden nu samenwerken en elkaar
inspireren.”
Om kennis te maken met de kunstenaars en Atelier Hub is er zondag 2
oktober van 13.00 tot 17.00 een open
dag.
Kom kunst kijken en ontmoet de
kunstenaars
De kunstenaars die het afgelopen jaar
al in Atelier Hub gewerkt hebben laten
hun werk zien. Zij zijn zelf aanwezig
en geven graag tekst en uitleg.
De technieken schilderen, tekenen,
stofbewerking, keramiek en fotografie
komen hier samen.
Nieuwsgierig geworden?
Bezoek de open dag of bel Mariëlle
Poelen 06-41816240 . Natuurlijk kunt u
altijd voor meer informatie kijken op
www.atelierhub.nl

De Rozet
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

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

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?

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

www.blomtotaalbouw.nl

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

Albert Heijn van den Hatert

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

19 t/m 25 september 2022

25% korting
Alle Hertog Jan, Bud of Jupiler
Bijv. Hertog Jan
Krat 24 flesjes à 0.3 liter**
De actieprijzen
variëren van 0.45-13.49

100
1-.

Radboud Universiteit
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1⁹⁹
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Faculty of Science & Donders Institute

onde

Met o.a.: Onze topwetenschappers – Astronaut André Kuipers –
Margot Ribberink – Mad Science – Sterren kijken – Rondleidingen
door onze laboratoria – Voetballen met deeltjes in de opstelling van
&(51Ȃ(VFDSHURRPȂ6WLNVWRȴMVMHVȂ/H]LQJHQȂ3URJUDPPHUHQPHW
legorobots – Demonstraties – Zelf proeven doen en nog veel meer!
Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!

1 oktober 2022 | 11.00 – 16.00 uur | entree gratis
tot 57% korting
Locaties:
Huygensgebouw Heyendaalseweg 135, Nijmegen
Donders Institute, Trigongebouw Kapittelweg 29, Nijmegen

Alle Pickwick 1-kopsthee*
Per stuk

Week 38

*M.u.v. voordeelverpakkingen

0.⁹ ⁹

1.²⁵-2.²⁹

**Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten (of dozen) per klant.

Kijk voor het volledige programma op www.ru.nl/openhuis

22

Aanbiedingen geldig t/m zondag 25 september

20 september 2022

Herdenkingen Bevrijdingsdag 17 september
Op zaterdag 17 september wordt traditioneel de
bevrijding de omgeving Nijmegen tijdens de
Operatie Market Garden in 1944 herdacht. Ook
rondom deze dag veel aandacht hiervoor.

Najaarsprogramma Vrijheid in
het Rijk van Nijmegen
Op woensdag 7 september gaven Wiel Lenders
(voorzitter kernteam regioprogramma Nijmegen),
Ad van Heiningen (coördinator regioprogramma
Nijme-gen) en Maria Tadema (coördinator
Infocentrum WO2 Nijmegen) toelichting op het
hele najaarsprogramma “Vrijheid in het Rijk van
Nijmegen”. Dit gebeurde tijdens een persbijeenkomst in het Infocentrum WO2 aan de
Ridderstraat 27 in Nijmegen. Daarbij werd ook de
krant Vrijheid 2022 gepresenteerd. Deze krant
kun je afhalen in de diverse musea en bibliotheken.

Reünie figuranten van de film
A Bridge Too Far (1977)
Zo’n 150 figuranten uit de film A Bridge Too Far
hebben in de avond van donderdag 15 september,
samen met andere belangstellenden in
Infocentrum WO2 Nijmegen (in de Lindenberg),
herinneringen opgehaald aan de opnames van
deze klassieke oorlogsfilm. De film vertelt het
verhaal van Market Garden en met name de slag
om Arnhem. Het is dit jaar 45 jaar geleden dat de
film voor het eerst te zien was.
De avond werd geleid door historicus Constant
Hoogenbosch, filmdocent en eigenaar van het
filmpers- en communicatiebureau Movie
Machine.uit Millingen aan de Rijn. Hij ging van
start met een lezing over de film. Ook acteur Peter
Faber (captain Arie Bestebreurtje, die samen
werkte met Ryan O’Neill) en productieassistente
Reineke Kramer uit De Steegh waren erbij.
Laatstgenoemde maakte samen met Cees Lange
uit Leuth de zaal deelgenoot van hun ervaringen.
Kramer noemde het “de mooiste werktijd in mijn
leven”. De bijna 80-jarige Peter Faber vertelde op
een vaak komische wijze zijn ervaringen in de
film en zijn verdere carrière. Ook was er interactie met de bezoekers in de zaal, die natuurlijk
eveneens hun nog steeds levendige herinneringen
hadden.
De opnames van A Bridge Too Far vonden plaats
in Nijmegen en omgeving (ook op de Vlietberg in
Ooij waar de oversteek gefilmd werd),
Bronckhorst en Deventer.

Op zaterdag 10 september was de onthulling van
de zogeheten Vector of Memory bij stadsbrug de
Oversteek aan de stadskant. Het herdenkingsteken is onderdeel de Liberation Route. Dat is een
route door Europa langs allerlei bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog. De Vector of
memory is een herinnering aan de Waalcrossing
in 1944 waarbij 48 Amerikaanse militairen
omkwamen.
De onthulling van het monument werd gedaan
door burgemeester Bruls en Herre Dijkema,
bestuurslid van WO2GLD. Deze organisatie zet
zich in als verbindende schakel om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levendig te
houden en dit erfgoed door te geven aan toekomstige generaties. Eerder werd een Vector of
Memory onthuld bij het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek.
Foto: Albert de Valk

Canadezen herdenken op de
Canadese erebegraafplaats
Een groep van ongeveer 100 mensen, waaronder
80 Canadezen, bezocht vrijdagavond 9 september
de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek voor
een ceremonie in het kader van “inourfathersfootsteps”. Deze Canadezen bezochten van 7 t/m 19
september meerdere Canadese erebegraafplaatsen in Nederland, in de streken waar hun vaders
of grootvaders tijdens de oorlog geweest zijn.
Eigenlijk was het bedoeling dat dit al bij de herdenking van 75 jaar bevrijding gebeurd zou zijn
maar corona gooide toen roet in het eten. Ook nu
ging het niet van een leien dakje want intussen
bleek de luchtvaartmaatschappij waar ze mee
zouden vliegen failliet te zijn.
Er waren toespraken en er werden bloemen
gelegd. Namens de gemeente Berg en Dal was
wethouder Eric Weijers, als loco burgemeester
aanwezig.

V.l.n.r. Constant Hoogenbosch, Peter Faber en
Wiel Lenders
Foto: Henk Baron

Parachutisten landen op Klein
Amerika Groesbeek
Vrijdagmorgen 16 september begonnen de herdenkingen al. Tientallen parachutisten landden in
de weilanden van Klein Amerika in Groesbeek.
Deze parachutisten, in ouderwets militair tenue,
sprongen uit een historische Dakota om de bevrijding van de regio te gedenken. En voor hun plezier, natuurlijk. Eerst was het nog onzeker of het
zou doorgaan, maar het bleek geen probleem voor
de parachutisten met hun bolparachutes, welke
slecht bestuurbaar zijn. Om een uur of negen
komen, na vier rondjes met de Dakota, de eerste
zeven para’s dan toch echt van dik 300 meter
hoogte naar beneden zweven. En dan weer zeven,
en dan weer acht. Aanwezig waren militairen van
de 82nd Airborne Division (uit de VS) en leden
van de Parachute Group Holland. Wanneer iedereen geland is, een groepsfoto is gemaakt en er
samen gezongen is, lopen de parachutisten naar
het landingsmonument, waar voor de échte soldaten van toen een krans wordt gelegd.
Na de landing van de parachutisten op Klein
Amerika in Groesbeek hebben de militairen van
de 82nd Airborne Division en de leden van de
Parachute Group Holland een eerbetoon gebracht
aan de gesneuvelde militairen bij de landing op
17 september 1944 tijdens de operatie Market
Garden. Er werd uitleg gegeven over captain Arie
Bestebreurtje, waarna een minuut stilte gehouden
werd. Vervolgens werden er kransen bij het
monument gelegd.

De door de Stichting Reünie Paratroopers georganiseerde herdenking van 78 jaar bevrijding vond
zaterdagavond plaats bij het bevrijdingsmonument in het Lt. John P. Foley plantsoen te Beek
(tegenover het voormalig gemeentehuis van
Ubbergen). Dit gebeurde met medewerking van
de schutterij B.U.B. en de harmonie K.N.A uit
Beek.
De sprekers waren naast Toon de Jong van de
Stichting Reünie Paratroopers, loco-burgemeester
Alex ten Westeneind en uit Kranenburg plaatsvervangend burgemeester Norbert Jansen. Te gast
was een afgevaardigde van de Amerikaanse
ambassade CW04 Miguel Rendon, evenals de
Color Guard en de militairen van het 82nd, die
vrijdag ook bij de leerlingen waren.
Kransleggers: gemeente Berg en Dal en
Kranenburg, dhr. Rendon, alsmede Divisions
Artillery Brigate commander Colonel Daniel
Gibson Divisions Command Sergeant Major
David Pitt. En natuurlijk koningspaar B.U.B.,
Wilhelmus en Imre Booltink, Harmonie K.N.A.,
Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, namens
het Vrijheidsmuseum dhr. Hans te Loo, leerlingen
van Biezenkamp en Notre Dame alsmede anderen.
Het monument werd weer overgedragen van
groep 8 naar groep 7 van basisschool de
Biezenkamp en leerlingen van de school lazen
zelfgeschreven gedichten voor.
Foto: Onno Swart

door pastoor Aloys van Velthoven, aan alle gasten
uitgereikt.
Foto: Henk Baron

James Gavin monument in
Groesbeek
’s Ochtends 17 september werd herdacht bij het
James Gavin Monument in Groesbeek. Chloe
Gavin Beatty, de jongste dochter van generaal
James Gavin, kwam spreken. Muzikale medewerking werd verleend door Musikverein Kranenburg. Er waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder hooggeplaatste militairen uit de VS en Duitsland. Foto: Henk Baron

Bevrijdingsfestival bij
Vrijheidsmuseum in Groesbeek
Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek organiseerde
op zondag 18 september weer een
Bevrijdingsfestival in en bij het museum. De hele
dag door was er muziek te horen van Batavorum
Pipes and Drums Nijmegen. Grateful Generation
Tours was er en zij organiseerden spannende
fieldtrips in authentieke Willy’s MB uit WO2
langs de slagvelden van Operatie Market
Garden. Vanwege 78 jaar Operatie Market
Garden was er van alles te doen in het museum.
Er was muziek, een radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit WO2 en allerlei kinderactiviteiten zoals cartoontekenen en vrijheidsrokken
knutselen, ‘Opa’s en Oma’s vertellen’, highlight
tours door de vaste expositie en nog veel meer.
Enkele programmaonderdelen werden verplaatst
naar de binnenruimte van het museum. De kindervrijmarkt op het buitenterrein gong helaas niet
door. Toch is er voor jong en oud weer veel te
doen in het Vrijheidsmuseum.

Herdenking in Kranenburg

Halifax monument Breedeweg

Foto :
Piet Spanjers,

Foto: Henk Baron

Leerlingen van de Beekse basisschool de
Biezenkamp en van de Euregio Schüle uit het
Duitse Kranenburg, hebben vrijdag 16 september
deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking. De
dag begon om 08.30 uur met een kennismaking
gevolgd door een uitleg over de oorlog. Na het
gezamenlijke 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, waar ze
uitleg kregen door leden van de Beekse Stichting
Reünie Paratroopers over wat daar allemaal
gebeurd was in die oorlogstijd (operatie Market
Garden) en konden ze zelf de oude schuttersputjes bekijken. Na de lunch ging het hele gezelschap naar het monument tegenover het voormalige gemeentehuis in Beek, waar ze door wethouder Eric Weijers werden toegesproken en
waar een aantal leerlingen (Pepijn, Eva en Luca)
hun gedichten voorlazen. Ook waren er militairen van het huidige 82nd en 508PIR aanwezig.
Tijdens de plechtigheid werden door de leerlingen bloemen en tekeningen op het monument
gelegd. En na afloop ontstond er een run op de
emblemen van de Amerikaanse militairen.

Herdenking in Beek

Onthulling Vector of Memory bij
De Oversteek

De Rozet

Scholieren herdenken in Beek

Scholieren samen met de Amerikaanse militairen
bij het Market Garden monument
Foto: Henk Baron

V.l.n.r Ad van Heiningen, Maria Tadema en
Wiel Lenders
Foto: Henk Baron
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Ook bij het Halifax-monument (Gevelsteen) op
de Jansberg in Breedeweg was een herdenking en
kranslegging. Dat gebeurde precies 45 jaar nadat
het monument daar geplaatst was. De gevelsteen
was daar geplaatst als herinnering aan de omgekomen bemanning van het 78 Squadron RAF op
12 maart 1943.
Namens de gemeente Berg en Dal was locoburgemeester Irma van de Scheur aanwezig. De
introductie werd gedaan door Piet Janssen.
Muzikale medewerking werd verleend door het
Batavorum Pipes & Drums uit Nijmegen en bugler Theo Jetten. Leerlingen van groep 7/8 van
basisschool Op de Heuvel hielden een presentatie
en hingen tekeningen op bij de gedenksteen.
Gastspreker was oud straaljagerpiloot Theo
Hendrix.
Tijdens zijn toespraak landden er twee parachutisten die een herinneringsboek van de Groesbeek
Airborne Vrienden, “17 september 1944 * 17 september 2022 Groesbeek – Klein Amerika” hadden meegenomen. Dit herinneringsboek werd aan
het einde van de herdenking, na de overweging

Op zondag 18 september vond voor het gemeentehuis van het Duitse Kranenburg een herdenkingsceremonie plaats bij het oorlogsmonument
monument ‘Hass Tötet, liebe versöhnt’. Elk jaar
op de eerste zondag na of op zondag 17 september vindt er op zondagmorgen bij het monument ,
ter nagedachtenis aan de twee op zondag 17 september 1944 vermoorde Amerikanen, een herdenking plaats voor de twee Amerikaanse soldaten,
technical sergeant George T. Harrison en corporal William H. Armstrong. Diverse Duitse,
Nederlandse en Amerikaanse vertegenwoordigers
waren hierbij aanwezig. O.a. de dochter van
Generaal James Gavin en de nicht van Romeo
Hamel waren er bij aanwezig. Ook waren er
Amerikaanse militairen van het 82nd Airborne
Division bij. Er werden o.a. kransen gelegd door
burgemeester Ferdi Böhmer van Kranenburg,
twee leden van de jeugd van de Stichting
Groesbeek Airborne Vrienden, Toon de Jong van
de Stichting Reünie Paratroopers en raadslid
Hans Peters van de gemeente Berg en Dal en
Maarten Dekkers van het Vrijheidsmuseum. De
presentatie was in handen van Claudia Straatman.

De Rozet
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Inzamelingsactie kleding en schoenen
GROESBEEK. Inmiddels
is het weer herfst en
nadert de winter. Vast en
zeker weer de tijd om
oude en niet meer
gebruikte maar nog wel
goede kleding en schoenen en andere materialen
op te ruimen. Handbalvereniging Groesbeeks
Glorie helpt u hierbij
graag weer een handje door het organiseren
van een inzamelingsactie.
Deze inzamelingsactie staat gepland op zaterdag 8 oktober van 10-14 uur.
Wat mag er aangeleverd worden? Goede
kwaliteit gebruikte kleding -lakens - dekens gordijnen –knuffelbeesten - schoenen (per
paar)- riemen/ceintuurs- handtassen.
Geen aanlevering van vuile/natte kleding,
kapotte/beschadigde kleding- kussens-dek-

bedden-matten-tapijten
en enkele schoenen.
De aan te leveren kleding en andere toegestane materialen mogen in
plastic (afval)zakken tussen 10-14 uur ingeleverd
worden bij bloemisterij
Wilhelmina aan de Kon
Wilhelminaweg 12a in
Groesbeek.
Vrijwilligers van de handbalvereniging staan
daar klaar om de zakken in ontvangst te
nemen en op te bergen. De organisatie Smart
Recycling komt einde middag de ingeleverde
zakken ophalen.
Voor het totaal gewicht van de ingeleverde
materialen ontvangt de handbalvereniging
een financiële vergoeding die dus ten goede
komt aan de clubkas.

Kermis in de Horst
Dinsdagavond
6
september waren de
schutterijen
uit
Wyler (Schützenbruder-schaft Wyler
-Lagewald)
en
Kekerdom (EMM)
met hun koningsparen op bezoek in de
Horst. Na een korte
rondgang door het
dorp, voorafgegaan
door Musikverein
Zyfflich e.V., werd
het hele gezelschap
ontvangen in de
feesttent bij zaal
Oomen. Daar werd
de rest van de avond
kermis gevierd. De
schutters uit Wyler vendelden en Musikverein Zyfflich e.V. speelde voor de koning-

sparen en de koning
Foto: Henk Baron

uit

de

Horst.

Spaces van Wil
Nieuwe Bezochte evenementen zijn:
• 20 september Herdenking Waal oversteek
bij de Oosterhoutse dijk
• 18 september in de St Stevenskerk de
Herdenking Friendship Albany Nijmegen/fan
• 18 september bij de oversteek van de Waal
was de Pontoongroup 4024
• 17 september was de
Herdenking in Beek
• 10 september Onthulling
Vector of Memory bij
De Oversteek en The
Garden of Art Design
in Persingen
• 10 en 11 september
Kunstcollectief in de
Gelderse poort
• 30 augustus Rondje weer
in het overspuiten gebied
• 28 augustus Expositie in
Natura
in
Kerkje
van Persingen

• 23 augustus Rondje weer in het overspuiten gebied
• 21 augustus Beeldhouwvereniging Pietra
in Persingen
Zoek op Google: Spaces van Wil.

Kermis en schuttersfeesten Ooij

Seniorenkermis
De vrijdagmiddag 9 september door de KBO en
dorpshuis de Sprong georganiseerde “seniorenkermis”
in de Sprong was dit jaar weer een succes. Met de
muziek van zanger/entertainer “Theo van Blitz”‘ werd
het een gezellige middag waarbij de muziek er voor
zorgde, dat er veel stemming was en dat er volop
gedanst werd. Vooral de oude dansen van vroeger vielen erg in de smaak.
Pieter Corté
nieuwe keizer
Tijdens het keizerschieten op
zaterdagmiddag
bij de schutterstent op het
Reiner
van
Ooiplein
in
Ooij
heeft
Pieter Corté de
vogel
naar
b e n e d e n
gehaald
en
Foto: Herman Leensen
werd daarbij de
nieuwe keizer van schutterij Eendracht. Samen met
zijn partner Marian Engelen zullen ze de komende 5
jaar het keizerspaar van de schutterij vormen. De kop
van de vogel, de eerste prijs, was voor Marco
Groothuizen. De tweede prijs, de linker vleugel was
voor Freek Schel en de rechter vleugel, de 3e prijs was
voor Geert Reijnen. De staart, de vierde prijs was voor
Anny Sommers. Bij het wipschieten was de eerste
prijs voor Pieter Corté, de tweede prijs voor Emile
Verstege en de derde prijs voor Vincent Leenders.
Tijdens het keizersbal op zaterdagavond tijdens de
Ooijse kermis werd de geweldige muziek verzorgd
door Summerland. De avond werd druk bezocht

den nemen. Voorafgaand aan de installatie was de
schutterij door het dorp getrokken, waarbij eerst het
nieuwe keizerspaar. Daarna werd ook het zittende
koningspaar, Renata de Vos en Emile Verstege van
huis gehaald. In de Koningin Julianalaan volgde vervolgens een vendelhulde voor de koninklijke hoogheden.
Er volgde een gezellige middag en avond met muziek
van de DJ en entertainer Mike. Hij wist de stemming
er geweldig in te krijgen.
Kermismaandag
Op de maandag van de Ooijse kermis wordt traditioneel de morgen doorgebracht bij het koningshuis.
Voorheen werd dan ook een bezoek aan de pastorie
gebracht, waar de erewijn dan werd gedronken. Maar
omdat de pastorie verkocht is was pastoor Rudo
Franken naar het koningshuis gekomen, waar nu de
erewijn werd gedronken. In de loop van de middag
vertrok het hele gezelschap, voorafgegaan door de
drumfanfare naar de feesttent, waarna de feestmiddag
en avond begon met muziek van DJ en entertainer
Robert Pouwels. Zoals van hem gewend, maakte hij er
een groot feest van. Door de damesschietgroep werden de beide koninginnen toegesproken en voorzien
van cadeaus.
De traditionele loterij was dit jaar voor de klokken van
de Hubertuskerk en bracht na aftrek van het prijzengeld, ruim 800 Euro. Pastoor Rudo Franken presenteerde het zelfs met een eigen gemaakt lied over de
klokken. Aan het begin van de avond was er een
prachtig optreden van Sjef Ekkel, o.a. beroemd van
zijn ” de woonboot op de Amstel” en “Ga dan”. De
avond werd omstreeks 21.30 uur afgesloten en was de
Ooijse kermis voorbij. De schutterij kan terug kijken
op een geslaagde kermis/schuttersfeest.
Foto’s Henk Baron

Nieuwe koningin en jeugdkoningin
geïnstalleerd
Zondagmiddag
is
Jacqueline
Kaldenberg geïnstalleerd als de nieuwe
schutterskoningin van schutterij
Eendracht Ooij. Ze volgt daarmee
Renata de Vos op, die het de afgelopen
3 jaar is geweest. Jacqueline zal, samen
met haar twee hofdames Marian
Engelen en Wilhelmien Schel, het
komende jaar als representant voorop
gaan bij de schutterij. Amy
Groothuizen werd geïnstalleerd als
jeugdkoninginen zij volgt daarmee
Rens Daamen op, die het ook drie jaren
is geweest. Na de installatie volgde
een receptie, waarbij de nieuwe koninginnen de felicitaties in ontvangst kon-

Herdenking bij De Oversteek, Waal Nijmegen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Brompton-dealer

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

van Nijmegen en omstreken

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

Gratis SDE aanvraag
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Prijzen voor circulair ondernemen
Bent u ondernemer en maakt u
het verschil in circulair ondernemen en het terugdringen van
grondstofgebruik? Dan kunt u dit
jaar twee circulaire prijzen winnen: De Cirkel en de Startup
Cirkel. De prijs ‘De Cirkel’ werd al
eerder uitgereikt voor ondernemers. De prijs ‘Startup Cirkel’ is
nieuw en bedoeld voor starters
of startenden (circulair ondernemers in wording).
Nomineren
Wilt u uw onderneming of die van
iemand anders nomineren voor een
van de prijzen? Meld u dan aan via
de website https://rvnhub.nl. Twijfelt
u voor welke prijs u zich wilt aan-

melden? Kies er dan één, dan helpt
de organisatie u verder. Aanmelden
en nomineren kan tot 01 oktober
2022. De feestelijke uitreiking van
De Cirkels vindt plaats op 9 november 2022.
Prijzen
Beide winnaars ontvangen een
mooie award en een jaar lang actieve netwerkondersteuning door de
RvN@ Circulaire Raad. Ook krijgen
ze een masterclass van Jan Jonker,
hoogleraar emeritus Duurzaam
Ondernemen.
De Cirkel is de jaarlijkse onderscheiding van de RvN@ Circulaire
Raad.

■ Koninklijke Onderscheiding Ben Semmekrot
Op vrijdag 9 september kreeg Ben Semmekrot uit
Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Ben
Semmekrot is kinderarts in het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Ter
gelegenheid van zijn pensioen was er een
afscheidssymposium. Hierbij werd Ben Semmekrot
verrast met een Koninklijke Onderscheiding.
Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal
reikte de onderscheiding uit.
Ben Semmekrot is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding omdat
hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de zorg voor kinderen en dan met name
rondom het onderwerp wiegendood.
Kinderarts
Als kinderarts zette Ben Semmekrot zich bijzonder in
voor de verdere ontwikkeling van de neonatologie
(zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen) en het
juiste gebruik van geneesmiddelen bij kinderen. Hij
was opleider bij de opleiding tot kinderarts binnen het
CWZ. Hij heeft bijdrages geleverd aan veel onderwerpen zoals de infectiepreventie en het ontwikkelen van
het geneesmiddelenformularium (voorkeurslijst welke
geneesmiddelen bij welke ziekte het beste kunnen
worden toegediend). Ook maakte hij zich sterk voor de
zorgketen 'acute verloskunde'.
Naast zijn werk als kinderarts was Ben Semmekrot
actief voor de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (de NVK) en het Nederlands
Kenniscentrum Farmacologie Kinderen. Ook was hij lid
van vele landelijke en Europese commissies.
Wiegendood
Sinds de oprichting in 1996 is Ben Semmekrot vrijwilliger bij de Stichting Wiegedood, voorheen de
Expertisegroep Wiegendood. Hij heeft daar een voortrekkersrol gespeeld en meegeholpen met het opstellen van richtlijnen om het aantal wiegendoden in
Nederland terug te dringen. Hij bezocht ouders van kinderen die op jonge leeftijd, al voor hun 2e verjaardag,
plotseling zijn overleden. Met zijn kennis had hij bij de
stichting een belangrijke rol bij de besprekingen van
deze praktijkvoorbeelden.

Sociaal Team Berg en Dal

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

Ben Semmekrot is actief betrokken bij het onderzoek
naar het voorkomen van wiegendood. Hij informeert,
ondersteunt en adviseert de ouders en verzamelt de
onderzoeksgegevens. Ook leverde hij een grote bijdrage aan diverse belangrijke publicaties en boeken over
dit onderwerp, waardoor het aantal gevallen van wiegendood in Nederland door de jaren heen is gedaald
en waardoor er meer bewustzijn is over dit onderwerp.
Ben Semmekrot heeft zich ook vele jaren verdienstelijk
gemaakt voor de vereniging Ouders van
Wiegedoodkinderen. Hij heeft veel babyproducten
beoordeeld op de veiligheid en risico's en hij adviseert
de stichting bij de subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Ben Semmekrot gaat na zijn
pensionering door met al deze activiteiten voor de
stichting.

■ Boom van Berg en Dal verkiezing
In onze gemeente staan veel bijzondere bomen.
Bomen met verhalen die het waard zijn gedeeld en
herinnerd te worden. Wij zijn op zoek naar de boom
van Berg en Dal. En daar hebben we uw hulp bij
nodig!
Het gaat niet om de oudste, grootste of mooiste boom.
Het gaat om het verhaal áchter de boom. Misschien

weet u een boom met een bijzondere geschiedenis? Of
een boom met een betekenis, voor u of iemand
anders?
Laat het ons weten op www.samenbergendal.nl. En
misschien doet uw boom mee met de landelijke verkiezingen!
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Mededelingen

■ Tuinadvies Breedeweg: een jaar later

De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

Vorig jaar legden Sonja Nihot en
Ad Vlaar uit Breedeweg een
mooie groene voortuin aan. Dit
deden ze na een gratis advies van
Operatie Steenbreek Breedeweg.
Nu laten ze trots het resultaat
zien.

Omgevingsvergunningen

Dat de kiezels in de voortuin van
zo'n 45 vierkante meter eruit moesten, dat was zeker. Maar wat ze vervolgens met het stuk grond pal in de
zon moesten, daar konden Sonja en
Ad wel wat advies bij gebruiken.
Steenbreek-tuinadviseur
Jan
Langeveld kwam langs en stelde
samen met de bewoners een tuinontwerp op. Ook gaf hij advies hoe
ze de arme grond in hun voortuin
konden verrijken.

Beek
▪ Alde Weteringweg 6, realiseren 2 padelbanen (verlengen
beslistermijn)
▪ Hubertushof 21, plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak
(verleend)
▪ Rijksstraatweg 77, intrekken omgevingsvergunning
W.Z21.108133.01, aanleggen zwembad en bouw poolhouse
(verleend)
▪ Rijksstraatweg 175, plaatsen zonnepanelen op garage (aanvraag)
▪ van Randwijckweg 39, kap boom (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 68, aanleggen in- en uitrit (verleend)
Groesbeek
▪ Bredeweg 91, realiseren zoogkoeienstal en loods (aanvraag)
▪ Bredeweg 91a en Varenstraat, aanleggen bladbokashi (verleend)
▪ Bruuk 8, plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak (aanvraag)
▪ Nabij Cranenburgsestraat 27a, (kavel 1), bouw woning met bijgebouw
(verleend)
▪ Kadastraal perceel GBK00-Q-445, nabij Bruuk 19, verbreden inrit
beheerpad (buiten behandeling stellen)
▪ Dennenkamp 1b, gebruik van inpandige ruimte van het gebouw voor
opslag en als tijdelijke bedrijfswoning (verleend)
▪ Heikant 20, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Hobbemaweg 11, plaatsen splitunit warmtepomp (buiten behandeling
stellen)
▪ Ketelstraat 17, plaatsen nieuwe stalen spanten en vervangen
dakbedekking van schuur (verlengen beslistermijn)
▪ Molenweg 15, kap monumentale boom (verleend)
▪ Pannenstraat 24a, kap 5 bomen op achtererf (niet vergunningplichtig)
▪ Spoorlaan 32, plaatsen terrasoverkapping en carport (verlengen
beslistermijn)
▪ Kadastraal perceel GBK00-N-411, Wylerbaan 1c, realiseren inrit
(aanvraag)
▪ Kadastraal perceel GBK00-N-411, Wylerbaan 1c, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)

Ad en Sonja aan de slag in hun tuin

Kiezels eruit, groen erin
Vervolgens gingen Sonja en Ad zelf aan de slag. En nu,
een jaar later, heeft de kiezeltuin plaatsgemaakt voor
een voortuin vol planten. Dat is niet alleen een stuk
fleuriger, maar ook beter voor het opvangen van regenwater na hoosbuien. Ook is het beter voor vogels, bijen
en vlinders én beter voor Sonja en Ad!
Gratis tuinadvies en tegels ophalen in Breedeweg
Wilt u na een hoosbui minder wateroverlast? Of een
tuin die in de zomer minder heet is? Misschien wilt u
meer vogels en vlinders in uw tuin? Of lijkt het u
gewoon gezelliger, een tuin met bomen, struiken en
planten in plaats van steen? Hoe dan ook: kijk eens
goed in uw tuin waar u tegels kunt vervangen door
groen. Heeft u daar hulp bij nodig? Als u in Breedeweg
woont, bedenkt de tuinadviseur van Operatie
Steenbreek Breedeweg samen met u hoe u de tegels
in uw tuin kunt vervangen door groen. Daarna kunt u
zelf aan de slag. En de tegels halen we gratis bij u op!
Voorwaarden en aanmelden
Kijk op www.steenbreekbreedeweg.nl voor de voorwaarden en meld u aan.
Het eindresultaat

Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 29, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Kekerdom
▪ Weverstraat 27, vervangen schuur (buiten behandeling stellen)
Leuth
▪ Erlecomsedam en Botsestraat ongenummerd, aanleggen
bladbokashi (verleend)
▪ Reusensestraat 10, plaatsen erfafscheiding en kapschuur (verlengen
beslistermijn)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Hermsenstraat 29, uitbreiden woning (verleend)
▪ C R Waiboerweg 6, vervangen kozijnen (verlengen beslistermijn)
▪ Distel 25, plaatsen mobiel toilet en materiaalcontainer i.v.m. dak
onderhoud renovatiewerkzaamheden (aanvraag)
▪ Heerbaan, nabij nummer 215, realiseren paardrijbak (verleend)
▪ Heerbaan 129, legaliseringsverzoek met betrekking tot plaatsing
airco tegen monument (weigering)
▪ Heerbaan 181, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)
▪ Mozartstraat 50, vervangen garagedeur (aanvraag)
▪ Ruijsdaelstraat 38, realiseren dakterras en wijzigen kozijn voor
toegang naar dakterras (verlengen beslistermijn)
Ooij
▪ Pr. Beatrixstraat 53b, legalisering schuurtje/berging bij kinderopvang
(aanvraag)
▪ Kadastraal perceel OO100-F-509, nabij Hezelstraat 13, oprichten
schuilstal (verleend)
▪ Hezelstraat 24, legaliseringsverzoek illegaal uitbreiden terras bij
rijksmonument (verlengen beslistermijn)
▪ Kruisstraat 26, kap 2 bomen (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 12, kap bomen (aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 3R, herinrichten keukengebied ‘Het Rondeel’ St.
Maartenskliniek (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 16, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 38, plaatsen kozijn en glaswand (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving aanwijzing 2 beschermde gemeentelijk monumenten
▪ Grenspaal: Rijndijk zn., 6566CG Millingen a/d Rijn, kadastraal
bekend gemeente MLG00, sectie A, nummer 5572;
(vervolg op volgende pagina)

■ Dag van de mentale gezondheid
In oktober is er wereldwijde aandacht voor mentale gezondheid.
Zo ook in de gemeente Berg en
Dal en de gemeente Heumen. Op
11 en 13 oktober organiseren we
verschillende activiteiten.
Het aantal mensen met een mentale (psychische) aandoening neemt
toe. In de afgelopen 10 jaar is het
aantal met 13% gestegen.
Aandoeningen hebben effect op het
dagelijkse leven. Zoals school- of
werkprestaties, relaties met familie
en vrienden en deelname aan de
gemeenschap. Praat er met elkaar
over.
Activiteiten op 11 oktober in
Groesbeek en Beek
▪ Ga in gesprek met ervaringsdeskundigen van Iriszorg over psychische kwetsbaarheid. Zij maken
daarbij gebruik van praatplaten
om het gesprek te voeren. Voor
alle leeftijden.
Wanneer: Op dinsdag 11 oktober
van 09.00 tot 11.00 uur op de
markt in Groesbeek.
▪ Bekijk de documentaire Breinpijn.
De documentaire gaat over stemmen horen en een zoektocht naar
een nieuw levensperspectief.
Hierna is de mogelijkheid om na
te praten met elkaar. Bekijk alvast
de trailer op:
www.breinpijndocumentaire.com.

Wanneer: Op dinsdag 11 oktober
van 19.00 tot 22.30 uur in
Kulturhus Beek, Roerdompstraat
6, Beek-Ubbergen.
Activiteiten op 13 oktober in
Malden
▪ Medewerkers van Iriszorg zijn
aanwezig op de markt voor een
gesprek.
Wanneer: Op donderdag 13 oktober van 09.00 tot 11.00 uur op de
markt in Malden.
▪ Bekijk de documentaire ‘Ik zou
ook Miranda kunnen zijn’. De
documentaire gaat over Miranda
die na een psychisch verleden
weer ogenschijnlijk een normaal
bestaan heeft opgebouwd, ook al
heeft ze nog steeds af en toe last

van psychoses en bijwerkingen
van haar medicatie. Bekijk alvast
de trailer op: www.krachtvanbeleving.nl/miranda.
Wanneer: Op donderdag 13 oktober van 19.00 tot 22.30 uur in
Maldensteijn, Kerkplein 8 in
Malden.
Meedoen?
Aanmelden is niet nodig en de activiteiten zijn gratis (inclusief koffie
en thee). Andere consumpties zijn
voor eigen rekening.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over het programma, dan kunt u terecht bij
Sanne Verburg via
sanne.verburg@fortewelzijn.nl.
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■ Overlast ratten bestrijden centrum Groesbeek
De gemeente pakt rattenoverlast
aan bij de containers bij de Aldi
en Jan Linders in Groesbeek.
Deze overlast wordt veroorzaakt
door mensen die hun afval naast
de containers dumpen. De
gemeentelijke buitendienst ruimt
dit afval nu iedere dag meerdere
keren op. Ook hebben we rattenvallen geplaatst.

Bestrijding succesvol
Eerst konden de ratten genoeg
voedsel vinden bij de containers, in
de buurt van hun nesten. Omdat we

Vervolg mededelingen
▪ De R.K. begraafplaats: Chopinstraat 7, 6566DV Millingen a/d Rijn,
kadastraal bekend gemeente MLG00, sectie A, nummer 4108.
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer
024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening
en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via
telefoonnummer 14 024.

Deze aanpak kost veel tijd en geld.
Als we ermee stoppen dan komen
de ratten helaas vanzelf terug.
Geen afval in openbare ruimte
We willen het rattenprobleem echt
oplossen. Dit lukt alleen als mensen stoppen met het weggooien
van vuil en voedselresten in de
openbare ruimte. Dat is namelijk de
oorzaak van de rattenoverlast. Ook
de plekken rondom containers
moeten we schoon houden. En
houd vuilniszakken zo lang mogelijk binnen. Dit is allemaal voedsel
voor ratten.
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hier nu meerdere keren per dag
opruimen moeten de ratten op
andere plekken voedsel zoeken.
Daardoor lopen ze nu overal door
het centrum van Groesbeek. Op
zoek naar voedsel. Het rattenprobleem lijkt groter te worden. Maar
dat is dus niet zo. Door de rattenvallen vermindert juist het aantal
ratten. De overgebleven ratten zijn
alleen in een groter gebied op zoek
naar voedsel.

Minder voedsel voor ratten heeft
nog een ander voordeel: ratten
planten zich minder snel voort.
De aanpak van de rattenoverlast bij
de containers heeft dus effect!
Waarom gebruiken we rattenvallen?
Het is verboden om ratten te bestrijden met gif. Daarom moeten we ze
vangen met vallen.

■ Nieuwe website voor de gemeenteraad van Berg en Dal
De gemeenteraad van Berg en Dal heeft een nieuwe website. Alle informatie over de gemeenteraad,
waaronder de agenda’s, vergaderstukken en liveuitzendingen, staat nu op raad.bergendal.nl.
iBabs-app
De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabsapp. Deze app kunt u downloaden via de Play Store of
AppStore. Om in te loggen zijn de volgende gegevens
nodig:
▪ Sitenaam: bergendal

▪ Gebruikersnaam/e-mail: burger
▪ Wachtwoord: burger
Archief 2015-2022
De afgelopen jaren gebruikte de gemeenteraad het
systeem
van
NotuBiz.
De
oude
website
bergendal.raadsinformatie.nl blijft nog vier jaar
beschikbaar. Zo blijft de openbare informatie uit de
periode 2015 tot en met juli 2022 via deze website toegankelijk. Na vier jaar kunt u deze informatie opvragen
via het gemeentelijk archief.

■ Veilig stoken kan schoorsteenbrand
voorkomen
Ook al schijnt de zon overdag nog volop, 's avonds gaat de open
haard of kachel al weer regelmatig aan. Ook in deze periode ontstaan
er daarom schoorsteenbranden. Bijvoorbeeld doordat het rookkanaal
van de schoorsteen nog vol zit met de brandbare stof creosoot. Of
doordat het rieten dak van het huis droog is, wat het risico op brand
verhoogt.
Schoorsteenbrand voorkomen
Met simpele tips kunt u een schoorsteenbrand voorkomen:
▪ Tip 1: Laat de schoorsteen minimaal 2x per jaar vegen door een erkende veger.
▪ Tip 2: Zorg voor een goede vonkenvanger op uw schoorsteen.
▪ Tip 3: Stook volgens de Zwitserse stookmethode.
Wat te doen bij een schoorsteenbrand?
Hoort u een loeiend geluid vanuit het rookkanaal? Kom dan meteen in
actie!
▪ Doof snel het vuur in de kachel of haard met zand of zout om rook in huis
te voorkomen (blus nooit met water!)
▪ Sluit direct hierna de schoorsteenklep
▪ Sluit de luchttoevoer van de kachel of bij een open haard de deurtjes
▪ Bel 1-1-2
▪ Ventileer de ruimte na het doven van het vuur; er kan koolmonoxidevorming plaatsvinden
Wilt u meer informatie over een schoorsteenbrand en hoe u deze kunt
voorkomen: https://www.brandweer.nl/onderwerpen/schoorsteenbrand/.

■ Start sloop oude panden Hema en Scapino in Groesbeek
Vanaf 1 november 2022 gaan we
twee panden aan het marktplein
in Groesbeek slopen. Het gaat
om de panden waar vroeger de
Hema en Scapino in zaten. Op
deze plek komt een nieuw appartementencomplex met winkels
op de begane grond.
Voor 1 november verwijderen we
de vijf platanen aan de voorkant en

aan de zijkant van de panden. Dit is
nodig om de nieuwbouw mogelijk te
maken.
Inrichting marktplein
In een later stadium gaan we ook
het marktplein zelf vernieuwen. Dit
kan niet tegelijkertijd met de
sloop/nieuwbouw van het appartementencomplex. De reden is onder
andere dat er zwaar vrachtverkeer

over het marktplein moet bij de
werkzaamheden van het nieuwe
complex. Dat gaat niet als het
marktplein opengebroken is.
Na de sloop van de oude panden
start de projectontwikkelaar met de
bouw van het nieuwe appartementencomplex. Waarschijnlijk zijn de
appartementen eind 2023 klaar.
Ook passen we het riool aan.

■ Aanmelden voor papieren
afvalwijzer 2023
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. Krijgt u in 2023 nog
wel graag een papieren afvalwijzer thuis? Meld u dan voor 1
november 2022 opnieuw aan via
www.dar.nl/papierenafvalwijzer.

Een tekening van het nieuwe appartementencomplex

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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Sta jij ‘je mannetje’ als

Zorgvilla Hamer
Berg & Dal

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

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

Vacatures
In Zorgvilla Hamer genieten onze bewoners van het leven met zorg en
service. Ter versterking van het team zijn we op zoek naar een:

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar een

• Horecamedewerker
• Huishoudelijk medewerker
• Helpende
Kijk voor meer informatie op onze website en solliciteer direct of neem
contact met ons op via T 038 - 452 40 67 - E hrm@zorggroepdelaren.nl.

Automonteur

Personeel
Gevraagd

Kijk voor meer informatie op onze website
of solliciteer direct via lieke@autobedrijfvandersluys.nl
Autobedrijf van der Sluys
De Bouwkamp 14a 6576 JX Ooij
024 6631384

www.zorggroepdelaren.nl

www.autobedrijfvandersluys.nl
info@autobedrijfvandersluys.nl

Bezorger gezocht voor De Rozet
Groesbeek
Wijk tussen: Knapheideweg, Helfrichstraat,
de Ruyterstraat en Piet Heynstraat

Breedeweg
te verdelen in meerdere wijken

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

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

SENIOREN & WELZIJN

Nieuws van Forte Welzijn
Peutercafé Leuth zoekt
vrijwilliger(s)
Ben je goed in de omgang met kleine
peuters en lijkt het je leuk om het
Peutercafé mee te organiseren? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Er worden
ongeveer tien Peutercafés per jaar georganiseerd op de maandagochtend.
Twee keer per jaar maken we samen
een plan en bedenken we leuke thema’s.
Al sinds 2019 organiseren vrijwilligers
uit Leuth (ondersteund door Forte
Welzijn en kinderdagverblijf Partou)
elke maand het Peutercafé in het
Kulturhus
in
Leuth
aan
de
Reusensestraat 4. Mama, papa, oma of
opa kunnen samen met hun peuter op
maandagochtend van 10:00 tot 11:30
uur langskomen. Onder het genot van
een kopje koffie/thee kunnen ouders
elkaar ontmoeten, terwijl de peuters
gezellig met elkaar aan het spelen zijn.
Meestal bedenken we een thema zoals
een voorleesochtend of samen muziek
maken. Of de wijkagent komt langs om
over zijn werk te vertellen en zijn politieauto te showen.
Lijkt het jou leuk om te helpen of wil je
meer weten? Neem dan even contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte Welzijn. Stuur een mailtje naar
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of bel 0682612612.

Maatje worden
Heb je een paar uurtjes in de week tijd
en wil je graag iets voor een ander betekenen? Hulp bieden in jouw buurt? Ben
je super sociaal? Of heel praktisch en
handig? Of heb je groene vingers?
Misschien is iemand zijn maatje zijn
dan iets voor jou! Op dit moment is er
veel vraag naar extra handjes in en om
huis bij mensen in Beek. We zoeken
een vrijwilliger die kleine klussen in
het huis kan doen, o.a. lampjes en gordijnrails ophangen, slaapkamer laminaat leggen, plankjes ophangen.
Iets voor jou? Neem dan contact op met
Forte via: info@fortewelzijn.nl, (085)
040 60 66 of direct met Petra Kregting,

Digitale cafés in
Millingen en
Groesbeek
Voor al je vragen op digitaal gebied kun
je terecht in Bibliotheek Millingen,
annex Kulturhus, Heerbaan 115
6566EG Millingen aan de Rijn, op
zaterdag 24 september van 10 uur tot
12 uur en in de Groesbeekse bibliotheek, Kloosterstraat 13, 6562AT
Groesbeek, op dinsdag 4 oktober van
10 uur tot 12 uur.

Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks of andere digitale zaken? Wil je
hulp bij het werken met en instellen van
iPad/tablet, laptop, e-reader of mobiel?
Vrijwilligers zijn aanwezig om je te
helpen en je vragen te beantwoorden.
Graag je eigen tablet, smartphone of
laptop en eventueel benodigde inlogcodes meenemen.
In Millingen is dan gelijk het repaircafé
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat je naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met jou 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.
Het Repair- en Digitaal Café 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

petra.kregting@fortewelzijn.nl, 0653764809.
Je werkt mee in een organisatie die
jouw inzet waardeert, en waar je als
vrijwilliger terecht kunt met jouw vragen.

Forte Welzijn aan de slag
met Welzijn op Recept
Op 13 september hebben diverse professionals in het sociale domein de eerste training rondom Welzijn op recept
gehad. Medewerkers van huisartsen
praktijken Milbergen in Beek, huisartsenpraktijk Berg en Dal en Ottenhof in
Groesbeek; Sociaal teamleden; wijkverpleegkundigen van ZZG en TVN;
Diëtisten; ergotherapeuten en fysiotherapeuten en opbouwwerkers van Forte
Welzijn hebben de training samen
gevolgd. De training is onderdeel van
een pilot rondom Welzijn op recept
gefinancierd door de gemeente Berg en
Dal.
Bij Welzijn op Recept wordt medische
zorg niet gezien als de enige oplossing.
Welzijn op recept is een aanpak waarbij
mensen (die lichte psychosociale problemen hebben,) worden ondersteund
bij het versterken van hun gezondheid
en welzijn. Hierbij wordt samen met de
patiënt gekeken hij/zij graag zou willen
doen. Het doel is minder zorg nodig
door ontmoeting, beweging en cultuur.
Over Welzijn op Recept
Soms gebeurt er iets in je leven wat
gevolgen heeft voor je gezondheid.
Door bijvoorbeeld een scheiding,
omdat je kind of partner ziek is of
omdat je je alleen voelt. Hierdoor kun
je lichamelijke klachten krijgen. Vaak
helpt het door iets te gaan doen wat jou
gelukkig maakt. Binnenkort kun je via
je huisarts, praktijkondersteuner of
fysiotherapeut vragen om Welzijn op
Recept. Samen met de opbouwwerker
van Forte ga je bekijken wat je leuk
vindt en waar je interesse ligt. Dit kan
eventueel door mee te doen aan activiteiten in de wijk; zoals wandelen, sporten, muziek maken of iets creatiefs.
Maar dit kan ook zijn door vrijwilligerswerk te gaan doen.
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Klassereunie St. Aloysiusschool
in De Horst-Groesbeek
Zo, eindelijk, het mag en kan weer om
bij elkaar te komen voor een klassereunië van de St .Aloysiusschool op de
Horst-Groesbeek . Dit willen wij Els,
Mia en Truus weer gaan organiseren op
'n zondag in oktober 2022.
Als u bent geboren tussen 1 oktober
1943 en 31 december 1946, u heeft
tijd/zin en u bent in de gelegenheid
om te komen, neem dan contact op

Wim (Willem) Ebben
Op 13 september
is Willem Ebben,
afkomstig
uit
Ooij maar woonachtig
in
Nijmegen na een
kort
ziekbed
overleden. Wim
was een groot
verzamelaar van
alles wat met
Ooij
en
de
Ooijpolder
te
maken had en heeft diverse geschiedkundige boeken uitgebracht. Hij hield
diverse lezingen en fotopresentaties.
Wim is 83 jaar geworden. We wensen
zijn vrouw Ans, overige familieleden,
vrienden en bekenden heel veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.
De crematieplechtigheid vindt vandaag, dinsdag 20 september, om 15.00
uur plaats in crematorium Waalstede,
Staddijk 130 te Nijmegen.
Foto: Henk Baron

Bingo met
vleesschalen
GROESBEEK. Op zaterdag 1 oktober
organiseert de vogelvereniging De
Gekleurde Zanger weer een gezellige
bingoavond met vleesschalen, fondueschalen, rollades en tassen boodschappen, waaronder een supervleesschaal.
Deze bingo wordt gehouden in:
Wijkcentrum Op de Heuvel, Ericastraat
39 te Groesbeek. De zaal is open om 19
uur en de aanvang is om 20 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 1 oktober 2022
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Blij verrast

met:
Els Theunissen 024 - 3971776
Mia Weijers 06 - 31079618
Truus Peters - Kosman 06 - 25471889
of 024 - 3971126
Ook als je klasgenoten kent die niet in
Groesbeek wonen, neem dan aub contact met hen op en geef het door!
Graag tot ziens op / bij de klassenreünie.

KBO Beek "terug in de tijd” in Horn
Donderdag 6 september ging de KBO
Beek naar Limburg. Om 11.00 uur vertrokken wij met vervoersbedrijf
Leenders naar Horn. Een bijzonder aardig museum, enkele maanden geleden
te zien in het programma Egmond
Binnen.
We gingen terug naar de jaren 60 en 70
van de vorige eeuw, naar een verzameling van oa. nagebouwde winkels met
voorwerpen en producten uit die tijd,
die alleen in Nederland te verkrijgen
waren. Een oude apotheek, benzinestation, ouderwets ingerichte keuken, kapper, fietsenwinkel, maar ook oa. oude
koetsen, gitaarcollectie en nog veel
meer. Een echt dagje “terug in de tijd”.
Bij aankomst stond onze lunch klaar,
heerlijke broodjes en bood, kaas, vleesbeleg, zoet, koffie en of thee en uiteraard een kroket erbij.
Rond 15.00 uur was het tijd voor een
drankje, om 16.30 uur reden wij weer

terug naar Beek, waar de leden die zich
opgegeven voor het driegangen diner,
de dag afsloten met een vorstelijk diner
bij hotel `t Spijker.
Stemt u ook op de KBO Beek bij de
RABO Club Actie, namens onze leden,
dank u wel.
Agenda
donderdag 22 september, 14.30 uur
fotomiddag Kulturhus Beek
vrijdag 30 september, 10.00 uur laatste
grote fietstocht van dit jaar
dinsdag 6 oktober, 11.30 uur uitstap
mosterdmuseum

Blij verrast was ze, mevrouw Heijmink
uit Millingen, toen ze vorige week een
attentie kreeg van de Rozet voor haar
35 jaar Rozet-bezorgen! De roos-sculptuur gaat ook zeker wel 35 jaar mee!

De KBO Beek doet meer voor haar
leden, kom erbij en geniet mee. Voor €
20,= per kalender jaar doet ook u mee.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, alle info 024 3226377.
Foto: José van Geffen

Alzheimer café
Groesbeek

Meer informatie over Forte Welzijn
is te vinden op www.fortewelzijn.nl.

In memoriam
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Dansavonden Seniorencafé Burgerlust
NIJMEGEN. Ook komende weken zijn
dans- en muziekliefhebbers weer van
harte welkom in Seniorencafé
Burgerlust in OBG Nijmegen. Elke
tweede en vierde dinsdagavond gaan in
het Grand Café de tafels en stoelen aan
de kant en is de vloer voor de dansers.
Er is live muziek.
Dinsdag 27 september speelt Tom
Meuwese. Toegang is gratis. Het seniorencafé is een fijne ontmoetingsplek,
waar nieuwkomers en alleengaanden
meer dan welkom zijn.
Gezond oud worden
OBG is er voor iedereen die actief en

gezond wil leven en ouder worden.
Daarom stelt OBG het gezellige Grand
Café graag open voor deze dansavonden. Niet alleen voor eigen bezoekers,
maar ook voor gasten van buiten.
Ervaar het zelf en loop eens binnen
voor een kopje koffie of een broodje.
Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
19.00 uur.
Volgende dansavonden: 11 en 25 oktober.

€ 80.000,- voor Stamceldonorbank
Op 7 september vond het 11e golftoernooi
‘Vrienden
van
de
Stamceldonorbank’ plaats op golfbaan
het Rijk van Nijmegen. Het weer was
fantastisch en de baan lag er ondanks
de droogte bijzonder mooi bij. De 172
deelnemers stortte zich vol overgave op
het spel maar genoten ook zichtbaar
van diverse culinaire versnaperingen en
drankjes.
Een verdere uitdaging was de putting
challenge of je kon een gok wagen bij
het Rad van Fortuin van Holland
Casino met vele leuke prijzen.
De meeste golfers kwamen redelijk op
tijd weer binnen om vervolgens te gaan
genieten op het grote terras van een
welverdiende rust. Tijdens deze after
party was er verder nog een gastoptreden van René Le Blanc en de prijsuitreiking. De prijzentafel voor de loterij
was weer goed gevuld met vele aantrekkelijke prijzen.
Kort maar krachtig werd er stilgestaan
bij het doel van Matchis en de vrienden
van de stamceldonorbank. Had Matchis
12 jaar geleden nog maar plm. 60.000

donoren dan is dat mede door de bijdragen van de Vrienden van de
Stamceldonorbank nu inmiddels
gegroeid naar bijna 400.000! Roberto,
Tom, Manon en Finn vier ex- patiënten,
hebben nu mede dankzij Matchis weer
een kans gekregen op verder leven
dankzij donoren die hun stamcellen
doneerden.
De ruim 200 gasten boden enthousiast
op de vele aantrekkelijke veilingitems
variërend van twee blikken olijfolie tot
4 wedstrijd kaarten voor LiverpoolLeeds, 6 business seats Schalke 04 of
golfreizen naar Portugal. Ook een
workshop van kunstenaar Richard
Smeets was zeer geliefd en is zelfs
driemaal verkocht voor een recordbedrag.
Al met al kan Mathieu Fluit vol trots
aan het eind van de avond een cheque
overhandigen met een recordbedrag
van € 80.000,- netto aan Jaap Dijkman,
directeur van Matchis.
Noteer alvast ons volgend golfevent
woensdag 6 september 2023.

Ontmoeten in het Alzheimer-café en
het ‘niet-pluis-gevoel’ 5 september
Op 5 september was huisarts Willemijn
van der Ligt te gast in het
Alzheimercafé in Groesbeek. Als huisarts krijgt zij vaak als eerste te horen
van de partner of de kinderen over het
“niet pluis gevoel”. Vaak gaan deze
‘niet pluis gevoelens’ over ander gedrag
of erg vergeetachtig zijn van de patiënt.
Met deze signalen en samen met veranderingen die er vanuit de praktijk zijn
waargenomen, gaat de huisarts een
gesprek aan met de patiënt. Dit gesprek
wordt vaak met de partner of de kinderen samengedaan. Maar soms is het
beter om met de patiënt alleen te spreken, dit kan vertrouwelijker voor de
patiënt zijn. Bij de huisarts wordt er
onder andere gekeken of er een medische oorzaak is voor het in de war zijn,
hoe het gaat met het spraakvermogen
en of de patiënt last heeft van een korte
termijn geheugenverlies.
De huisarts verwijst soms door naar een
specialist ouderengeneeskunde, een
neuroloog of een geriater maar kan ook
zelf een diagnose stellen. Hierna speelt
de huisarts een grote rol in de begeleiding van patiënten die met dementie
thuis wonen. Van het begin af aan begeleidt de huisarts samen met een zorgtrajectbegeleider de patiënt thuis. De
zorgtrajectbegeleider neemt veel zorg
uit handen, iedereen heeft hier recht op.
Deze begeleiding is er ook voor de
eventuele mantelzorger.
Van der Ligt benadrukte om de mooie
dingen in het leven te blijven zien, ook
al kost dat moeite. En om steun van je
omgeving te vragen door zo open
mogelijk over dementie te zijn.
De avond werd muzikaal opgeluisterd
door de helft van het vaste duo
‘Woarumnie’.
Op 3 oktober om 19.30u is er weer
een Alzheimercafé, het thema is dan:
Wat kan de ergotherapeut betekenen bij
dementie.
Nadat je gehoord hebt dat je aan
dementie lijdt, stort je wereld in elkaar.
Logisch. Toch is er ook bij dementie
een fijn en betekenisvol leven denkbaar. In samenspraak met de mantelzorger en de ergotherapeut bekijk je wat
voor jou een fijn en zinvol leven is. We
spreken op 3 oktober met iemand die
alles weet over ergotherapie en dementie. Zij kent de hulpmiddelen en weet
hoe je je huis zo kunt aanpassen dat
thuis wonen heel lang mogelijk is.
Voorop staan regie over eigen leven,
plezier en voldoening.
Een avond vol informatie en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl of bellen 06 44900806.
Maandag 3 oktober in ’t Groeske.
Stationsweg 9, Groesbeek. Welkom
vanaf 19.00 uur. Programma: 19.3021.00 uur. Toegang is gratis. Voor een
kop koffie wordt gezorgd.
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Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

Werkzaamheden

4 MAALTIJDEN

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

N841 Zevenheuvelenweg
Provincie Gelderland voert vanaf maandag 3 oktober 2022 groot
onderhoud uit aan de N841 Zevenheuvelenweg tussen Berg en
Dal en Groesbeek. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
half november 2022 gereed. Tijdens de werkzaamheden zijn er
verschillende afsluitingen en omleidingen. Op 28 september 2022
organiseren we een inloopavond. Belangstellenden zijn van
harte welkom.
Inloopavond
Op 28 september 2022 organiseren we een inloopavond over de planning,
de wegafsluitingen en omleidingen. Belangstellenden zijn van harte
welkom tussen 18:30 uur en 20:00 uur in het Fletcherhotel Holthurnsche
Hof (Zevenheuvelenweg 48A, Berg en Dal). U kunt gewoon binnenlopen.
Aanmelden is niet nodig.
Afsluitingen
We voeren de werkzaamheden in 4 fases uit. Tijdens de werkzaamheden
zijn er verschillende afsluitingen en omleidingen:
• Fase 1: De Zevenheuvelenweg is geheel afgesloten vanaf de
Clarenbeekseweg tot en met de Meerwijkselaan. Vanaf de rotonde
Nieuweweg is de Zevenheuvelenweg wel bereikbaar tot aan de
Meerwijkselaan. De Meerwijkselaan is niet bereikbaar vanaf de
Zevenheuvelenweg. Op de locaties waar werkzaamheden zijn aan
het gedeelte Meerwijkselaan tot Nieuweweg wordt één rijstrook
afgezet. De duur van deze werkzaamheden is ongeveer 5 weken.
• Fase 2 en 3: Deklaag vervangen Clarenbeekseweg t/m Derdebaan,
waarbij de weg wordt afgesloten. Deze werkzaamheden voeren
we in 2 gedeeltes uit, zodat bewoners en bedrijven zoveel mogelijk
bereikbaar blijven. De duur van deze 2 fases is ongeveer 5 dagen.
• Fase 4: Deklaag Siep/Kamp. Het kruispunt sluiten we dan geheel af.
Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 dagen.
Omleidingen
Gemotoriseerd verkeer leiden we om met borden langs de weg. Fietsers
OHLGHQZH]RYHHOPRJHOLMNRYHUKHWÀHWVSDGRIODQJVGHZHUN]DDPKHGHQ
,QVRPPLJHJHYDOOHQOHLGHQZHÀHWVHUVPHWERUGHQRP
Samenwerken aan verminderen van overlast
Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast
zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden.
Wij verzoeken iedereen om zich aan de omleidingsroutes te houden.
Dat is in het belang van de veiligheid, voorkomt overlast aan de
omgeving en het is beter voor het milieu.

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Meer informatie
Bij vragen kunt u ons Provincieloket mailen of bellen via
provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99.
Actuele informatie over de N841 vindt u op
www.gelderland.nl/N841
en actuele omleidingsroutes staan op
www.bereikbaargelderland.nl.

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Pompoenplukdagen op
Groentenhof Poelen in Groesbeek
In het weekend van 17 en 18 september
waren er op Groentenhof Poelen in
Groesbeek de jaarlijkse pompoenplukdagen. Deze werden ondanks de regen
toch druk bezocht.
De vele bezoekers, die zich te midden
van de velden met pompoenen goed
vermaakten, konden op de boerderij
ruiken, proeven en voelen wat dit nieuwe seizoen te bieden heeft. Er was een
grote diversiteit in kleur, formaat, vorm

Foto: Henk Baron

Natuurexcursie Mookerheide

www.griezeltochtleuth.nl

Struinen over
de Jansberg
De natuurverenging KNNV afdeling
Nijmegen e.o. organiseert 24 september
van 10-14 uur een excursie over de
Jansberg, Kloosterberg en Maartensberg. De excursie vindt plaats in het
kader van de week van de veldbiologie.
Belangstellenden worden uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. De vertrekplaats is P-plaats kruising Rijksweg
N271 / Witteweg te Plasmolen.
Informatie bij Jan Nillesen 0485 – 574
780.

Al meer dan 20 jaar is Landschapsbeheer Groesbeek actief
met beheer en onderhoud van natuur en landschap. Iedere
eerste zaterdagochtend van de maand gaan de vrijwilligers
aan de slag op een plek in het mooie Groesbeekse landschap
bijvoorbeeld op een van de fraaie natuurpercelen rond De
Horst, op de Galgenhei of in de Foeperpot. Er is altijd iets te
doen. Bijvoorbeeld het snoeien van struweel, het knotten van
wilgen, het schoonmaken van poelen, het opruimen van
maaisel etc. Er is inmiddels ook een kleine maandagochtendgroep actief die wekelijks kleinere klussen oppakt. Heb
je zin om samen buiten in de natuur te werken, dan ben je
van harte welkom als vrijwilliger bij Landschapsbeheer
Groesbeek. Op https://www.wmg-groesbeek.nl vind je meer
informatie en de contactgegevens. De eerstvolgende werkochtend staat gepland op zaterdag 1 oktober.

Werk natuurdoelen voor Ooijse Graaf beter uit
Het is onduidelijk wat de ecologische doelen zijn voor het
gebied van de Ooijse Graaf. Daardoor is niet helder
welke maatregelen er nodig zijn om rietmoeras met een
hoge kwaliteit te laten ontstaan. Dat zegt de Commissie
voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit
rapport. De provincie Gelderland had de Commissie
gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
K3Delta en Stichting Ark Natuurontwikkeling willen de
Ooijse Graaf, een rivierarm tussen de Ooijpolder en de
Millingerwaard bij Nijmegen, herinrichten. Het plan is onder
meer om omringende natuurgebieden te verbinden, het rietmoeras te vergroten en het gebied gedeeltelijk te ontgronden.
Voordat de gemeenteraad van Berg en Dal besluit over de
bestemmingsplanwijziging en de provincie Gelderland over
de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
In het rapport ontbreekt een systematische beschrijving van

wat er nodig is om het rietmoeras en het leefgebied voor
moerasvogels te laten ontstaan. Hiermee zou meer inzicht
ontstaan of de maatregelen voldoende zijn om de natuurdoelen te halen, zegt de Commissie.
Het rapport beschrijft goed wat het effect van de toekomstige natuur op de grondwaterstanden is. Wel ontbreekt een
beschrijving van het effect op de grondwaterstroming van het
tijdelijke deel van de plas, die voorafgaat aan het inrichten
van het rietmoeras. Volgens de Commissie moet dit beter
worden onderzocht.
Ten slotte is het advies om het stikstofonderzoek aan te passen. Er is nu gerekend met een aanlegperiode van zes jaar. De
plas zal wellicht in een kortere tijd worden aangelegd waardoor de uitstoot door de werkzaamheden per jaar hoger is.
Hierdoor is de jaarlijkse stikstofdepositie mogelijk onderschat en dit kan effecten hebben op de natuur.
De gemeente en de provincie hebben aangegeven dit advies
over te nemen.

Binnenkort: een ecologische pluktuin in Ooij
In 2023 opent Gelukkige Groentes een pluktuin in Ooij. Dit
is een tuin waar je zelf ecologisch geteelde groentes kan oogsten bij de boer. In 2020 startte de eerste pluktuin in Malden,
waar nu een tweede locatie bij komt.
Op dit moment staan er suikerbieten op het perceel bij Ooijs
Moois waar de nieuwe pluktuin komt. Deze gaan er in oktober af en dan start de aanleg van de pluktuin. Hiervoor gaan
de initiatiefnemers – Sam Emons, Maarten Mulders en
Jorian Damen – de samenwerking aan met stadsboer Jesse
van Deelen, welke reeds werkt bij Ooijs Moois. In oktober
gaan de eerste zaden en plantgoed al de grond in. Jesse van
Deelen: “Vanaf mei 2023 kunnen de eerst ‘plukkers’ hun
groentes komen oogsten.”
Groentes oogsten kan door een pluk-abonnement af te sluiten. Hierbij betaal je een bedrag van €315,- waarvoor je van
mei t/m december kan komen plukken. “Omgerekend betaal
je een tientje per week per persoon. Maar nog belangrijker:
je betaalt de eerlijke prijs voor groentes. In de supermarkt zie
je namelijk niet hoeveel gif er is gespoten of hoeveel CO2 er
is uitgestoten om de groentes te in de schappen te krijgen.
Wij willen de voedselketen verduurzamen door lokaal te produceren, dichtbij de consument en met respect voor de
natuur”, aldus de initiatiefnemers.
In de pluktuin kan je straks bekende groentes vinden als de
prei, bloemkool en aardappel maar ook onbekende gewassen
zoals de tromboncino en de chioggia biet. Gedurende het seizoen zijn er meer dan 60 verschillende groentes en verse
kruiden te oogsten. De reeds bestaande pluktuin in Malden is
een groot succes: “We hebben plek voor 250 abonnementen,
deze waren voordat de oogst in mei begon al uitverkocht. Op
dit moment hebben we een wachtlijst met ruim 80 huishou-
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Zet alvast in je agenda en geef je op via

Gezocht: vrijwilligers voor
landschapsbeheer Groesbeek
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Het talud van de
Wilhelminaplas in Ooij
is onlangs flink onder
handen genomen. Er
zijn tonnen aan beton en
ander sloopafval verwijderd, waardoor de plas
nu veiliger is geworden.

en smaak van pompoenen en kalebassen aanwezig.
Voor de jeugd was er een echt pompoenplukkersdiploma. Zo waren er de
volgende activiteiten:
• Pompoen plukken
• Pompoenenspeurtocht
• Pompoenentunnel
• Pompoen en kalebassenmarkt
• Terras op het Balkon van Groesbeek
• Kidsplein met activiteiten

Foto: Henk Baron
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IVN excursie: Stenen en droogdalen
op de Mookerheide
Zondag 2 oktober van 14:00 – ca 16:00
uur
Startlocatie: Parkeerplaats Startse Dal
aan de N271 Rijksweg (ongeveer 700
meter ten zuid-oosten van de bebouwde
kom van Mook ) Startse Dalweg 6585

BS Mook.
Kosten: € 2,-. per persoon. Het is gratis voor jongeren onder de 16 jaar, voor
IVN leden, voor leden van de KNNV
en leden van Groei en Bloei.
Maximaal aantal deelnemers 10:
daarom is aanmelden vereist via
email: excursie@ivnnijmegen.nl

Vreemde vogels in Leuth
In juli vond de jaarlijkse huiszwaluwtelling (voor het 6e jaar) in Leuth door
ondergetekenden plaats. Op de fiets,
gewapend met verrekijkers, speuren we
dan de dakranden van de huizen af.
Vaak wordt ons dan gevraagd wat we
aan het doen zijn. Wij tellen als vrijwilliger huiszwaluwnesten voor SOVON.
Huiszwaluwen zijn nuttige vogels, een
paar met jongen vangt wel 9.000 vliegende insecten (muggen) per dag.
Onze telling van 2022 kwam uit op 33
nesten, gelukkig weer wat beter dan
vorig jaar toen we met 27 nesten genoegen moesten nemen. In 2016 zijn we
begonnen met tellen en die telling
leverde 40 nesten op. Het hoogtepunt
was in 2017 met 46 nesten, het dieptepunt was het jaar 2020 toen we maar 20
nesten telden. De oorzaak was toen het
zeer droge voorjaar, waardoor er weinig nestmateriaal (modder) te vinden
was voor de zwaluwen.
Al fietsend en tellend worden we ook
regelmatig aangesproken door mensen
die van zwaluwen houden, maar de
overlast (vogelpoep) toch erg vervelend
vinden. Soms zelfs zo erg, dat nesten
worden weggehaald of dat verhinderd
wordt dat er een nest gemaakt kan worden. En eerlijk is eerlijk, een nest boven
je voordeur is ook niet fijn. Een goed
hulpmiddel tegen de overlast is het
plaatsen van een plankje onder het nest,
en dat zien we gelukkig ook steeds
meer.
En dan de vraag: komen er nou meer
zwaluwen voor in bepaalde straten dan

Jeugdbingo OEV
MILLINGEN - Op zondag 25 september wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn gehouden. Een leuke gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en wellicht
nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. De zaal is open om
19.00 uur. Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de
Bingocommissie van O.E.V.

in andere? Inderdaad, het aantal nesten
verschilt van straat tot straat. Allereerst
moeten de huizen c.q. het dak er voor
geschikt zijn. Huiszwaluwen moeten
hun nest ergens tegenaan kunnen metselen. Bij huizen met daken zonder
overstekende rand is dat niet mogelijk,
verder moet de dakrand niet te ondiep
of donker van kleur zijn.
De meeste huiszwaluwnesten zijn te
vinden in het oude gedeelte van Leuth
(met als koploper de Margrietstraat),
maar ook in de nieuwbouw aan de Past.
Van Tielstraat is een begin gemaakt en
zijn er 2 nesten geteld.
Huiszwaluwen worden niet alleen in
Leuth geteld, maar ook in de directe
omgeving. Wellicht interessant om te
weten dat er dit jaar in Kekerdom 73 en
in Ooij 27 nesten geteld zijn.
Els Coerwinkel en Tjeu Verhagen

Samen
aan-poten
BEEK. Wie denkt er mee voor een
nieuw zondagmiddagidee? Wat is de
bedoeling?
Het lijkt ons een leuk en goed idee een
middag met mensen die interesse hebben in de natuur en alle mogelijkheden
die de natuur ons biedt. Kennis delen
over duurzaamheid; kosten besparing
en de kansen daarvoor in de natuur zijn
de kernwoorden.
Je kan dan denken aan ideeën en kennis
uitwisselen over groenten, planten,
kruiden, paddenstoelen en hun veelzijdigheid en gebruik: samen erop uit de
natuur in : samen poten van groenten en
of kruiden.
Sluit dan aan op zondag 25 september
van 14-16 uur ben je welkom in het
Kulturhus in Beek, roerdompstraat 6.
We gaan samen op basis van ieders
interesses en ieders bijdrage, bedenken
wat we kunnen gaan doen. Heb je vragen, heb je kennis die je wil delen of
heb je goede ideeën? Sluit dan aan!
Het is leuk; het is leerzaam; het is zelfredzaam; en het is duurzaam.
Voor vragen of informatie petra.kregting@fortewelzijn.nl, 06-53764809

Reünie familie Labohm

dens. We zijn twee jaar geleden begonnen en zijn verrast dat
het concept zo populair is.”
Geïnteresseerden voor de pluktuin in Ooij kunnen zich aanmelden via de website ooij.gelukkigegroentes.nl. Zij zijn
welkom voor een rondleiding en kunnen alvast kennismaken
met de boeren. Voor meer informatie kan er ook gemaild
worden naar ooij@gelukkigegroentes.nl.

Familie Labohm houdt elk jaar een reünie. De familie van Frans Labohm
komt oorspronkelijk uit de buurt van
Assen in Drente en ze komen elk jaar
weer samen bij elkaar. Dit jaar hielden
ze de reünie in de tuin van zoon Ronald
Labohm in Persingen.
De familieleden waren om 11.00 uur
aanwezig en begonnen met koffie en
gebak. Vervolgens hebben ze een paar

oude spelletjes gedaan en is er een ook
groepsfoto gemaakt. Aan het eind van
de dag hebben ze een, zoals Frans
Labohm het kan, lekkere barbecue
samengesteld. Het was voor iedereen
even smullen geblazen.
Daarna is iedereen weer tevreden huiswaarts gegaan. Tot volgend jaar!
Iedereen kijkt er weer naar uit!
Foto: Herman Leensen
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Nieuws uit Nijmegen
In memoriam
Gerard van Groningen
Gerard van Groningen is 7 september
op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was
al lange tijd ernstig ziek. Deze
Nijmegenaar heeft een enorme staat
van dienst als organisator van evenementen in de stad. Van Groningen was
van begin af aan betrokken bij de organisatie van de Zomerfeesten, de voorloper van de Vierdaagsefeesten. Hij was
voorzitter
van Actief
Comité
Binnenstad Nijmegen en directeur van
Evenementenbureau Nijmegen. Een
halve eeuw organiseerde hij publieksfeesten in de stad, zoals Waalkade à la
Carte, de Nijmeegse Fietsvierdaagse en
een dansevenement in schaatshal
Triavium.
Na zijn pensionering bleef hij kleinere evenementen
opzetten.
Zoals
Nijmegen Zingt.
Hij trok er duizenden mensen mee
naar de Grote
Markt. Gerard van Groningen wist dat
de afgelopen editie van Nijmegen
Zingt, zijn laatste zou zijn. Hij leefde er
naartoe omdat hij die avond afscheid
wilde nemen van het Nijmeegse feestpubliek. Gerard van Groningen kreeg
lovende woorden en het publiek zong
hem toe.
Foto: Henk Baron

Sterrenkijkavond
Radboud
Sterrenkijkavond Radboud Universiteit: 30 september vanaf 19.30 tot
21.30 uur vrije inloop, Huygensgebouw, FNWI. Heijendaalseweg 135,
6525 AJ Nijmegen (= Hoofdingang!)
Ook als het bewolkt is, is er een programma (excursie telescopen, voordracht en film). De toegang is gratis.
Gratis
parkeren
onder
het
Huygensgebouw, ingang P11.
Voor meer info: https://www.ru.nl/astrophysics/public-outreach/opensterrenkijkavonden/

GrondFest22
Democratie, laat je horen!
De thema’s van vandaag staan 30
september en 1 oktober centraal op
GrondFest. Ga in gesprek met een
rechter, ontmoet tijdens een wandeling
iemand die een andere of nog onbekende mening heeft, denk mee met een
oplossing voor fake news of kijk naar
Nederland vanuit Brussel. Het is een
kleine selectie van de onderwerpen op
GrondFest: het festival voor en over
democratie. Aan de hand van vijf actuele thema’s rond bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, het klimaat of
vluchtelingenproblematiek, wordt een
gevarieerd programma aangeboden.
Een deel is vanaf vandaag te bekijken
op www.grondfest.com
Het gratis festival vindt plaats op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober, van circa 10:30 tot 22:30 uur, op tal
van binnen locaties in de binnenstad
van Nijmegen. De nadruk ligt op het
dagprogramma, maar ook in de avond
is er voldoende te beleven. Naast het
inhoudelijke programma is er een randprogramma ingericht met muziek,
theater, rondleidingen, workshops en
volop ruimte om elkaar te ontmoeten.
Ook vindt er op zaterdag een speciaal
kinderprogramma plaats. Het programma staat op www.grondfest.com. De
toegangsbewijzen voor GrondFest zijn
gratis en vooraf online te bestellen.
Alleen voor twee gastprogramma’s
geldt betaalde toegang.

COLOFON
NIJMEGEN OOST:
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Swim to Fight Cancer brengt
ruim 120.000 euro op
Zondagmiddag 11 september was de
vierde editie van Swim to Fight Cancer
in de Nijmeegse Spiegelwaal, bij de
Lentse Waranda. Daar waar burgemeester Bruls de opening deed bij de
eerste drie edities was het nu de beurt
aan wethouder John Brom van de
gemeente Nijmegen.
In totaal 230 deelnemers haalden
samen tenminste € 121.771 op voor het
goede doel door een bepaalde afstand
af te leggen over het 750 meter lange

parcours. Dat geld komt grotendeels
ten goede aan hersentumoronderzoek
van het Radboudumc. ,,Vorig jaar haalden we zo’n 100.000 euro op, daar zitten we nu al boven”, zegt bestuurslid
Lentjes. ,,En mensen kunnen via onze
website nog geld geven. Dus de teller
loopt nog even door. We zijn super
tevreden over de vierde editie van dit
evenement.” Website: www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancernijmegen

Succesvolle en gezellige rommelmarkt
bij de Antonius van Paduakerk
Op een zonovergoten stralende dag
werd na een stilstand van twee coronajaren weer de traditionele jaarlijkse
rommelmarkt gehouden op het kerkplein en in de Antonius van Paduakerk.
Een hele week van tevoren was er hard
gewerkt om alle royaal aangeleverde
spullen te sorteren en ordenen. Een
grote groep vrijwilligers klaarden deze
grote klus met veel enthousiasme en
inzet.
Zaterdag 3 september om 6 uur ‘s morgens kwamen opnieuw vele vrijwilligers om alles op te bouwen en naar de
kramen te verslepen. Om 10 uur luidden de klokken en ging de rommelmarkt van start. De hele dag was het
een drukte van belang met veel vrolijke
bezoekers en verkopers. De bezoekers
waren blij met de goed gesorteerde
koopwaar en de lage prijzen en zo wisselde veel artikelen van eigenaar en

verdwenen niet in de kraakwagen. De
vele vrijwilligers werden na afloop
beloond met een heerlijke gezamenlijke maaltijd in het parochiehuis en hoorden daar dat al hun inspanning werd
beloond met een grote opbrengst:
€11.870. De helft daarvan werd symbolisch overhandigd aan Stichting GAST
de andere helft wordt gebruikt voor het
groot onderhoud van het 105 jaar oude
kerkgebouw. Op de Boeken en
Kunstmarkt die (en dat was nieuw dit
jaar) doorging op zondag 4 september
werd aan dat bedrag nog eens €1000
toegevoegd zodat de eindstand een
recordbedrag had van €12.870.
Het was een zeer geslaagde dag. We
kijken uit naar de Rommelmarkt van
2023 op de eerste zaterdag van september in 2023. Grote dank aan alle bezoekers en vrijwilligers!
Beppie Peters

Nieuwe Hulpactie voor Oekraine
in Antonius van Paduakerk i.s.m. Suryaproject

Start van een groep bij Swim to Fight Cancer

Foto: Henk Baron

Open Ateliers Nijmegen-Oost
Op 2 en 9 oktober stellen 12 beeldend
kunstenaars uit Nijmegen-Oost hun
ateliers weer 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 Wanco). Iedere kunstenaar heeft daarvoor een speciaal werk
gemaakt.
Hier hangt ook 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 flyers met alle informatie.
Deelnemende kunstenaars: Milou
Blankenheym, Diederik Grootjans,
Gaby Haerkens, Andrea Hofsteede,
Mieke Koenen, Christina van Lokven,
Ineke Middelkoop, Yette Rohde, Ingrid
Sewpersad, Frank Tarenskeen, Ellen
van der Wal, Sarah Wigman
Meer informatie over de kunstenaars is
te vinden op
http://openateliersnijmegenoost.nl/

Themabijeenkomsten WOUW
WOUW 50+ vrouwen
De themabijeenkomsten van WOUW
(Wijzer OUder Worden) worden
gehouden op de eerste woensdag van
de maand in de Ark van Oost,
Cipresstraat 154. Deze is bereikbaar
met bus 8, halte Broerdijk. De bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00 uur met
een uitloop naar 16.30 uur.
Op 5 oktober is er weer een themabijeenkomst.
De titel is: bewegen in Nijmegen.
Coen Merkx schrijft hierover het volgende:
“De uitspraak “zitten is het nieuwe
roken” hoor je steeds vaker tegenwoordig. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat

inactiviteit gezondheidsrisico’s met
zich meebrengt.
Daarentegen blijkt bewegen een supermedicijn te zijn. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Als je ca 15 minuten
per dagdeel beweegt, ben je verzekerd
van minder ziekte, een hogere levenskwaliteit, leef je langer gezond en zijn
er minder medische ingrepen nodig.
Vandaag komen buurtsportcoaches
Coen Merkx en Judie van Schaijk meer
vertellen over hoe je gedurende de dag
eenvoudig meer kunt bewegen. Tijdens
deze bijeenkomst wordt het een en
ander ook al in praktijk gebracht.
Daarnaast zijn we goed op de hoogte
van het aanbod in Nijmegen. We hopen
jullie graag te zien.”

15 jaar Novio Madams
Donderdag 8 september vierden de
Novio Madams, de dames van de Red
Hat Society chapter Nijmegen 1, hun
15-jarig bestaan. De Red Hat Society is
een vrouwenorganisatie die in 1998
werd opgericht door Sue Ellen Cooper
in de Verenigde Staten. Zij gaan
gekleed in rood/paarse kleding en dragen n rode hoed. Misschien ben je ze al
ooit tegengekomen!
Ter ere van hun 15-jarig bestaan hebben zij een mooie rondrit gemaakt door

het prachtige Nijmegen met het
Zonnetreintje. Daarna hebben ze bij
Café Biessels, wat inmiddels een traditie is geworden, geproost op hun jarenlange vriendschap en “samen-zijn”, en
aansluitend hebben ze aldaar gedineerd.
Spreekt je dit aan en zou je meer informatie willen, mail naar theavloosbroek@hotmail.com of bel naar 0653815791.
Foto: Henk Baron

Onlangs kwam bij Surya Project een
dringend verzoek binnen…
Surya Project is de Nijmeegse hulporganisatie die mede zorg heeft gedragen
voor de transporten met levensmiddelen en hygiënische artikelen die we in
het voorjaar in de Antonius van
Paduakerk hebben ingezameld voor
mensen in Oekraïne.
Dit keer betreft het de vraag naar
incontinentie materiaal. Dit gebruikt
men bij de hulp aan vluchtelingen binnen Oekraïne en voor de verzorging
van mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
In Nederland blijft incontinentie materiaal vaak over als mensen naar een verpleeghuis gaan of komen te overlijden.
Misschien heeft u zelf nog wat overgebleven materiaal in huis of kent u
iemand bij wie het ongebruikt in de
kast staat. Of misschien werkt u zelf in
een verpleeghuis waar regelmatig na
een overlijden nog goede spullen ach-

terblijven.
Als u incontinentie materiaal heeft, wilt
u dit dan alstublieft naar de Antonius
van Paduakerk brengen? Dat kan in
september en oktober op:
• zondag van 11.00 tot 12.00 uur
• woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor informatie kunt u bellen met
Anneke Leisink 024-3225239.
Oecumenische diaconale werkgroep
van de Antonius van Paduakerk en de
Maranathakerk.

24 september begraafplaats Daalseweg

Plaatsen kruisen voor slachtoffers
van het bombardement 1944
Op begraafplaats Daalseweg zijn ruim
300 slachtoffers van het bombardement
op 22 februari 1944 op Nijmegen
begraven. Niet elk slachtoffer kreeg
destijds een eigen grafmonument. In
1994 heeft de stichting In Paradisum in goed overleg met de Stichting
Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) besloten om het eigen graf van vijftien
slachtoffers, waarvan geen monument
(meer) aanwezig was, te voorzien van
een houten kruis. Zo werd zichtbaar
gemaakt wie op die plaats begraven
was en werd herdenken concreter. De
hobbywerkplaats achter het NS-station
vervaardigde de kruisen.
25 jaar later waren bijna al deze kruisen
geheel of gedeeltelijk vergaan.
Opnieuw riep de stichting In Paradisum
de hulp in van een hobbywerkplaats om
de kruisen te herstellen of vernieuwen.
Op de NL DOET-dag in maart 2019
werden de eerste drie nieuwe houten

kruisen geplaatst door burgemeester
Bruls, wethouder Vergunst en SBNbestuurder Korsten. Onder meer vanwege de coronamaatregelen konden de
overige 10 kruisen niet geplaatst worden.
Dat gaat alsnog gebeuren op zaterdag
24 september. De plechtigheid start om
11.00 uur, muzikaal omlijst, bij het
grote kruis centraal op begraafplaats
Daalseweg. Het plaatsen van de tien
houten kruisen zal vervolgens op
gepaste wijze gebeuren door de veteranen. Het contact met hen kwam per
toeval tot stand via de manager van de
naastgelegen Albert Heijn-supermarkt,
wiens broer als veteraan vaak deelneemt aan de Sunset March. Bij elk
graf worden enkele passende regels
voorgelezen uit ‘De Pijn die Blijft’
(2005), het boek waarin In Paradisumlid Bart Janssen de verhalen van de
slachtoffers van het bombardement
bundelde.

Kinderviering zondag 25
september 10u Groenestraatkerk
NIJMEGEN. Zondag
25 september bent u
allen van harte welkom
om mee te vieren in de
h. Mis om 10u in de
Groenestraatkerk,
Groenestraat 221 te
Nijmegen.
Het
Kinderkoor
Emmaus zal die ochtend zingen en mooie
passende liederen ten
gehore brengen. Tevens
worden de lezingen in
begrijpelijke taal voor
de kinderen voorgelezen. Pastoor Grubben
en pastor Els Geelen zullen in de h. Mis
voorgaan.
Na afloop is er een gezellig samenzijn
met koffie/thee/limonade en kunt u

elkaar ontmoeten.
De komende tijden zal
het kinderkoor Emmaus
iedere 3ste zondag van
de maand (volgende
keer 16 okt/20 nov etc. )
zingen in bovengenoemde kerk. Het kinderkoor
oefent op vrijdagavond
van 18.45u- 19.30u en
kinderen die mee willen
zingen zijn van harte
welkom om zich aan te
sluiten bij het koor. Er is
geen contributie dus
voor iedereen mogelijkheid om te zingen.
Voor info kunt u mailen naar:
denisejonkertermont@hotmail.com of
tel 06-13543745.
Graag tot de 25ste!

N I J M E G E N C U LT U R E E L

Jaarlijkse
Vijverconcert
bij OBG is terug

125 mannenstemmen
in concert

Na afwezigheid van 2 jaar i.v.m. Covid,
is het Vijverconcert terug. Het Vijverconcert staat garant voor een gezellige
muzikale middag met een gevarieerd
aanbod van artiesten en muziekstijlen.
Vanaf 12 uur zorgen Theo Solo, Sher en
De Blumkes voor een swingend programma, bestaande uit Hollands en
Engels repertoire.
De presentatie is in handen van Sjon &
Sjakkelien, die zelf ook een vrolijk
Hollands nummertje ten gehore zullen
brengen. Meezingen en meedansen
maakt dorstig en hongerig, daarom is er
wederom een gevarieerd aanbod aan
drankjes en warme/koude (lunch)gerechten.
De entree is gratis.
Zondag 25 september, 12:00-16:00 uur
Grand-Café de Borger, Dienstencentrum OBG, gevestigd aan de professor
Cornelissenstraat 2 te Nijmegen.

Drie mannenkoren met in totaal 125
stemmen concerteren op zondag 25
september in de Nijmeegse Molenstraatkerk. Het overdonderende volume
van de drie koren tijdens hun gezamenlijk concert maakt een enorme indruk
op de toehoorder. U krijgt eigenlijk vier
concerten in een aangeboden, want elk
koor zal ook apart concerteren. De
koren Chèvremonts Mannenkoor 1912
uit Kerkrade, het Beeker Liedertafel uit
Beek en de Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor concerteren ook met de tenor Jos Daemen en
de slagwerker Mark de Wit. Philip
Seerden en Véron Jongstra zorgen voor
de pianobegeleiding. De algehele leiding is in handen van Dion Ritten, dirigent van het Nijmeegs Mannenkoor.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
pm-kznm@live.nl Het concert begint
om 14.30 uur.

Gratis Waaltocht
Waaltocht over de rol van burgers bij
vernieuwing van de Waaloevers
Nijmegen - Tijdens het democratiefestival Grondfest is er een speciale
Waaltocht met de journalist Rob
Jaspers. Tijdens deze vaart op vrijdagavond 30 september vanaf 19.30 uur
staat Jaspers met zijn uitleg stil bij de
kracht, de protesten, de alternatieve
ideeën van Nijmeegse en Lentse burgers in de afgelopen decennia voor de
vernieuwing van de Nijmeegse
Waaloevers en de polders langs de
rivier. Deelname aan deze Waaltocht
van anderhalf uur is gratis.
Wie mee wil varen moet zich tijdig aanmelden bij grondfest.com. De organisa-

tie zorgt er bovendien voor dat van elke
deelnemer 3 euro naar een Waaltocht
voor vluchtelingen gaat.
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Tentoonstelling Monument? Er kan meer dan je denkt!
zaterdag 24 september organi- duurzaam te gebruiken, onderhouden
Jos van Riswick Op
seert de gemeente Nijmegen de beurs en verbouwen. Maar wel met behoud
In oktober organiseert Jos van Riswick
zijn jaarlijkse solotentoonstelling. Jos
van Riswick schildert traditionele stillevens en portretten in olieverf. Het
evenement vindt dit jaar voor het eerst
plaats in de prachtige Nicolaaskapel in
het Valkhofpark te Nijmegen. U kunt
bij de expositie nieuwe werken zien
maar ook procesvideo's bekijken. De
kunstenaar is aanwezig om uitleg te
geven. Alle gepresenteerde werken zijn
te koop.
Open: 1 en 2 oktober, 11-17 uur.
Locatie: Sint-Nicolaaskapel in het
Valkhofpark, Nijmegen

Monument? Er kan meer dan je
denkt! in de St. Stevenskerk.
Op deze beurs vinden eigenaren, bewoners en gebruikers van een monumentaal pand informatie over onderhoud,
restauratie en verduurzaming (energiebesparing).
Nijmegen is trots op haar geschiedenis
en haar cultureel erfgoed. De stad kent
veel historische panden en veel ervan
zijn beschermd als monument. De
gemeente wil (toekomstige) eigenaren
en bewoners helpen een monument

van de historische waarden.
De beurs Monument? Er kan meer dan
je denkt! kan hierbij helpen.
Aannemers, architectenbureaus, restaurateurs, stukadoorsbedrijven en adviesbureaus zijn aanwezig om adviezen te
geven.
Er is een handige informatiebrochure
over het verduurzamen van monumenten. De brochure staat binnenkort ook
op nijmegen.nl/monumenten.
De beurs is in de St. Stevenskerk van
11.00 tot 16.00 uur.

Kunstroute
The Garden of Art and Design bij Zicht in Persingen

Meer info: www.josvanriswick.nl / 06
48726899 of volg mij op www.facebook.com/josvanriswick ('like') voor
dagelijkse updates.

Een theatraal muziekprogramma
30 september Lutherse Kerk
Vrijdag 30 september 20:00 u,
Lutherse Kerk, Nijmegen
Entree
€10,-,
reserveren
https://onkruitvergaatniet.nl
In het theatrale liederenprogramma
‘Nie wieder Krieg’ brengen bariton
Eric van Grootel en pianist Frank van
Merwijk liederen van componist Hanns
Eisler en tijdgenoten op teksten van

20 september 2022

Op 10 en 11 september vond The
Garden of Art and Design plaats. Met
méér dan 1.000 bezoekers was deze
eerste editie meteen een enorm succes.
Ontwerpers en kunstenaars kwamen in
de tuin van “Zicht” in Persingen bij
elkaar om hun werk te exposeren en te
verkopen. En het mooie weer op zondag speelde natuurlijk ook mee.
Organisatoren Chris de Geus, Jeanet
Jaaltink en Edo Nauta willen met het
nieuwe event kunstenaars en designers
een podium bieden. Elke deelnemers
presenteerde zijn of haar werk in een
open tent van 3 x 3 meter op het gras-

veld. De reacties van zowel de deelnemers als de bezoekers waren louter
positief. Dus dat smaakt naar meer.
Misschien tot volgend jaar.
Foto’s: Henk Baron

Ann Hoogendoorn presenteert nieuwe kunstboekjes

Bertolt Brecht en tijdgenoten.
Wegens hun verzet tegen de oorlogshetze van de nazi's moesten Eisler en
Brecht Duitsland in 1933 ontvluchten.
Onder invloed van de Koude Oorlog
werden zij vervolgens uit Amerika verbannen. Hun leven en werk vormen een
spiegel van een tijdperk, en van het verzet tegen oorlog en onrecht.

Ook was het doorzon-atelier / expositieschuur van Ann Hoogendoorn aan de
Prins Hendrikstraat 1 tijdens de kunstroute geopend. Daarbij vierde Ann op
zondag dat het 2e Ana kunstboekje
“Ann en Art” was uitgekomen. Ana is
een soort Nijntje voor volwassenen met
eigen gedichtjes. Er is een beperkte en
genummerde oplage en ze zijn te koop
voor
€
29,95
per
stuk.
www.annhoogendoorn.nl

30 september - 4 oktober Kermis & Schuttersfeesten Leuth




Willy Janssen nieuwe koning in Leuth
Het eerste weekend van oktober is het weer zover,
de laatste kermis in de regio, de overbekende
Leuthse kermis. Twee weken voorafgaand aan dit
evenement wordt jaarlijks de strijd aangegaan
voor het koningschap van de schutterij
Vriendenkring.
Dit jaar waren de weersomstandigheden ons
slecht gezind.
Voorafgaand aan het koningschieten heeft de
schutterij, samen met de muziekvereniging
D.E.S, een rondgang door het dorp gemaakt om
daarbij het huidige koningspaar Wilfried en
Amanda, jeugdkoning Lorenzo, alsook het keizerspaar Hans en Dorie, van huis op te halen.
Namens de gemeente Berg en Dal was Alex ten
Westeneind aanwezig en hij loste omstreeks
15.00 uur het openingsschot op de vogel. Bij het
koningschieten werd de kop van de vogel door
Brigitte Thunissen er af geschoten, Petra
Hubbers schoot de linker vleugel er af en de rechter vleugel werd er af geschoten door Alex ten
Westeneind. Bij het jeugdkoningschieten was de
eerste, tweede en derde prijs voor Lorenzo
Jansen. Na het prijsschieten werd op de romp
geschoten voor het koningsschot. Hiervoor was
een gegadigde t.w. Willie Jansen. Hij wist na 88
schoten de romp er af te schieten en is daarmee
samen met Helma het koningspaar voor de
komende kermis en het daarop volgende schuttersjaar. Bij het jeugdkoningschieten loste
Lorenzo Jansen het koningschot en is het komen-

de jaar jeugdkoning bij schutterij Vriendenkring.
Na het koningsschot werd het zittende koningspaar Wilfried en Amanda onttroond en werd het
nieuwe koningspaar Willie en Helma Jansen, alsmede jeugdkoning Lorenzo Jansen geïnstalleerd.

Programma kermis
Vrijdag 30 september
Feest in de Vriendenkring met muziek van Q
Music
Zaterdag 1 oktober
17.00 uur - Schuttersmis in de Vriendenkring met
als voorganger pastoor Rudo Francken. Na de H.
Mis is in de kleine zaal een kop koffie met iets
hartigs voor alle aanwezigen. Om 20:30 uur is de
zaal open voor de feestavond, deze avond wordt
muzikaal opgeluisterd door Feest DJ Mike. Het
einde van de feestavond is om 01:30uur
Zondag 2 oktober
14:15 uur - Appèl voor de schutters en om 14:30
uur worden het koningspaar, keizerspaar en de
jeugdkoning afgehaald. Daarna vertrekt de stoet
naar de “Vriendenkring”.
16:00 uur - Opening van de kermisbal door het
koningspaar. De muziek wordt verzorgd door
Broadway.
21:00 Einde kermisbal.
Maandag 3 oktober
9.45 uur - Appèl voor de schutters
en om 10.00 uur afmars naar keizers- en koningspaar waar een vendelhulde gebracht wordt voor het
nieuwe koningspaar met een heildronk. Vervolgens afmars naar de
Vriendenkring voor het matinee.
Vanaf 11:00 uur speelt DJ MIKE en
van 13:00 tot 18:00 uur speelt
muziekband Broadway, daarna
muziek van DJ Mike tot 21:30 uur.
Dinsdag 4 oktober
13:00 uur - Matinee, waarvoor
tevens de Seniorenvereniging is uitgenodigd.
Muziek DJ Robert POUWELS.
Einde van het matinee (kermis) is ca
17.30 uur.
Foto: Henk Baron
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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
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Gelegenheid voor
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
gebed en kaarsje:
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Leuth Mariakapel elke
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
dag 9.00-17.00 uur
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecen9.30-17.30 uur
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
Beek kapel kerkhof elke
13.00-17.00 uur
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen dagkapel elke
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
dag 9.00-17.00 uur
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Millingen Fatimakapel,
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Schoolstraat 4, elke dag
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

Bedevaart Scherpenheuvel – 23 oktober
Op zondag 23 oktober organiseert
kringloop Groesbeek een bedevaart
naar Scherpenheuvel (bij voldoende
aanmeldingen) in samenwerking met
pastoor Rudo Franken die de bedevaart
begeleidt.
Kosten: 70 euro per persoon, inbegrepen koffie en vlaai bij aankomst in
Scherpenheuvel en 3 gangen diner in de
middag (hoofdgerecht: keuze tussen
kabeljauw met preisaus en puree en
kalkoenfilet met champignons saus met
erwten, wortelen en kroketten).
Aanmelden kan via André, 0611199935, kringloopgbk@hotmail.nl
Scherpenheuvel bij Zichem in Belgisch
Brabant trekt al ruim 500 jaar mensen
aan rond een Mariabeeldje dat een herder vond en mee naar huis wilde
nemen, maar met het beeldje in z’n
hand geen voet meer kon verzetten en
begreep dat het beeldje daar ter verering in een eik moest worden gehangen.
Inwoners van Zichem bleven daarheen
komen, ook toen het beeldje rond 1580
verdween. In 1587 hing men een nieuw
beeldje aan de eik, het huidige beeld
van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Scherpenheuvel werd een
katholieke bedevaartplaats ter ondersteuning en verdieping van het geloof
ten tijde van en na de reformatie. In
1627 werd een koepelkerk gebouwd en
ingezegend, die in 1922 werd verheven
tot basiliek. Vanaf de 17e eeuw kwam
de grote bedevaartstroom vanuit binnen- en buitenland op gang, waaronder
talrijke vorstelijke en kerkelijke
gezagsdragers. Tot op vandaag is
Scherpenheuvel de drukstbezochte
bedevaartplaats van België.

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 21 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus: Ef.4,17.11-13, ps.19,2-5, Mt.9,9-13.
Donderdag 22 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Pred.1,2-11, ps.90,36.12-14.17, Lc.9,7-9.
Vrijdag 23 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; Pred.3,1-11, ps.144,1-4,
Lc.9,18-22.
Zaterdag 24 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Pred.11, 9-12,8, ps.90,3-6.1214.17, Lc.9,43b-45.
Zaterdag 24 september 14.00 uur H.
Mis ziekenzondag Sprong Ooij
(Gemengd Koor Ooij) - 26e zondag
door het jaar C: Amos.6,1a.4-7, ps.146,
7-10, 1Tim.6,11-16, Lc.16,19-31.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Karel
en Ferdy Jeuken.
Zaterdag 24 september 19.00 uur H.
Mis Ooij vervalt
Zondag 25 september 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor)
Jo en Maria Lamers-Awater, Ad en Ina
Janssen-Geutjes
Zondag 25 september 12.00 uur H. Mis
Ooij b.g.v. zilveren diaconaat van Henk
Nieuwenhuis (Le Alouettes en Encore)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Dinsdag 27 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: Job.3,1-3.1117.20-23, ps.88,2-8, Lc.9,51-56.
Woensdag 28 september 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus: Job.9,112.14-16, ps.88,10b-15, Lc.9,57-62.
Donderdag 29 september 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Dan.7,9-10.13-14, of
Apok.12,7-12a, ps.138,1-5, Joh.1,4751.
Vrijdag 30 september 09.00 uur H. Mis
Millingen; Job.38,1.12-21; 40,3-5,
ps.139,1-3.7-10.13-14, Lc.10,13-16.
Zaterdag 1 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Job.42,1-3.5-6.12-17, ps.119,66.
71.75.91.125.130, Lc.10,17-24
Zaterdag 1 oktober 17.00 uur H. Mis
Leuth-Vriendenkring (Les Alouettes) –
27e zondag door het jaar C: Hab.1,2-3;
2,2-4, ps.95,1-2.6-9, 2Tim.1,6-8.13-14,
Lc.17,5-10.
Zondag 2 oktober 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel met koor- en samenzang)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Jan Sanders.
Zondag 2 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met koor- en samenzang) (zie boven)
Zondag 2 oktober 10.30 uur
Woordcommunieviering Ooij (Encore)

(zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Dinsdag 4 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Gal.1,13-24,
ps.139,1-3.13-15, Lc.10,38-42.
Overleden:
-Elsmarie de Preter-Weber, 86 jaar,
Beek. Tijdens de uitvaart op vrijdag 26
augustus hebben wij afscheid van haar
genomen in de kleine Bartholomeus,
waarna begrafenis op de begraafplaats
H. Bartholomaeus.
-Nel van ’t Hooft, 91 jaar, Beek.
Tijdens de uitvaart op zaterdag 17 september hebben wij afscheid van haar
genomen in de kleine Bartholomeus,
waarna crematie.
Ooij voor de toren
Met de Kermisloterij in Ooij op maandag 12 september die dit jaar voor de
klokken van de Hubertuskerk was
bestemd, is de actie gestart voor restauratiewerkzaamheden aan de kerk van
Ooij, m.n. renovatie van de klokken en
het uurwerk in de toren. De loterij
bracht na aftrek van de kosten maar
liefst 911 euro op, waarvoor heel veel
dank. Ooij voor de toren, de klok die
houdt ons bij de tijd, Ooij voor de
toren, oh heb een goeie tijd, was het
refrein van het lied van pastoor Rudo
Franken dat door velen in de tent werd
meegezongen.
Zilveren diaken Henk Nieuwenhuis
25 september
Op zondag 25 september vieren we het
zilveren jubileum van Henk Nieuwenhuis als diaken. Vooral in Beek, Leuth
en Ooij was hij als diaken werkzaam en
biedt hij nog steeds zijn diensten aan.
Graag nodigen wij u uit om dit met ons
te herdenken tijdens de heilige Mis van
12.00 uur in de H. Hubertuskerk,
Kerkdijk 24a te Ooij. Aansluitend kunt
u Henk persoonlijk feliciteren in
Dorpshuis de Sprong, Prins Bernhardstraat 3 te Ooij. Contactpersoon voor
de receptie is Geert Verweij, 0648033950. I.v.m. deze jubileummis
vervalt de zaterdagavondmis van 24
september 19.00 uur in Ooij.
Cursus Opnieuw Beginnen
Op woensdag 5 en 19 oktober, 9, 23 en
30 november en 14 december wordt
deze cursus gegeven, steeds van 20.0022.00 uur in de ontmoetingsruimte van
de kerk van Millingen.
Martin Oosterwijk en pastoor Rudo
Franken zullen de cursus geven. Er is
nog plaats voor enkele cursisten. Voor
meer info zie parochieblad en website.

Pauselijke onderscheidingen
voor koster Thea Jeuriëns-Terwindt
MILLINGEN. Zondag 18 september kreeg Thea JeuriënsTerwindt een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice uitgereikt door pastoor
Rudo Franken van de Parochie
Maria ten Hemelopneming. Thea
kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange geweldige
inzet voor de Millingse kerk.
Foto: Erik Hell (Media BD1)

voor Gerrit Alofs en Geert Verweij in Ooij
Na een mooie viering, voorgegaan door pastoor Rudo
Franken en diaken Henk
Nieuwenhuis en muzikaal
opgeluisterd door ons Gemengd
Koor met als slotlied het
Domine Salvum Fac door het
Mannenkoor Beek, werden op
zaterdag 17 september Gerrit
Alofs en Geert Verweij gedecoreerd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifici.
Foto: Herman Leensen

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de vieringen:
Zondag 25 september 10.00 uur
Voorganger is dhr. Paul Simons uit
Kleve. De diaconiecollecte is bestemd
voor St. Harmonergy. Deze Sichting
ondersteunt
arme
boeren
in
Mozambique bij het opbouwen en
onderhouden van duurzame akkers.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Harmonergy
Na de dienst is er koffie- en theedrinken in de Serre.

Zondag 2 oktober 10.00 uur
Voorganger is dan drs. Frederike
Bunjes uit Velp.
De diaconiecollecte is dan voor St.
GAST in Nijmegen die ontmoetingen
met en opvang en begeleiding voor
"mensen van de straat" organiseert.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Kruispunt
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek

Kapel Onder de Bogen gaat in oktober weer open
De kapel in Groesbeek is voor de
zomer dichtgegaan vanwege een verbouwing om de akoestiek van het
gebouw te verbeteren. In oktober kunnen de twee wekelijkse vieringen weer
gestart worden.

u op. En u komt terecht in een warme
en betrokken poule van vrijwilligers
die betrokken zijn bij de diensten in de

Voor onze bewoners zijn we op zoek
naar vrijwilligers die één keer per twee
weken of één keer per maand op zondagochtend tussen 10.00 uur en 12.00
uur de bewoners van hun appartement
naar de kapel en na de dienst weer terug
willen begeleiden. De afstand is klein,
maar voor de bewoners te groot om
alleen af te leggen. De dienst in de
Kapel op park Dekkerswald wordt
geheel door vrijwilligers verzorgd.
Die glimlach op het gezicht van de
bewoners als ze in staat gesteld worden
naar de dienst te kunnen, dat levert het

Langs de Kruisstraat in Ooij
wordt sinds enige tijd
gebouwd
aan
de
Franciscuskapel, een particulier initiatief van de eigenaar van de grond, Frank vd
Hoogen, die aan de
Spruitenkamp
woont.
Onlangs werd het hoogste
punt bereikt. De bouw ligt
op schema en inmiddels is er
ook een beeld van de Heilige
Franciscus. Vermoedelijk zal
de kapel in november ingewijd worden.

Kapel. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Marion Brouwer
06-11472150.

Bouw Franciscuskapel in Ooij

Foto: Henk Baron

Expositie Protestantse Kerk Groesbeek:
naakten kleden, vreemdelingen huisvesten
In de maand september is iedere vrijdag van 14-16 uur de Protestantse kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek open en is
de expostitie ‘Zeven werken van
Barmhartigheid ’ te bezichtigen.
Tijdens Open Monumentendag hebben
al velen de expositie bekeken en de
bezoekers waren verrast door de mooie
kleuren en de symboliek die erin de
kunstwerken te ontdekken is. Ook de
gedichten bij de schilderen zijn
treffend.
Naast
het
schilderij

‘Vreemdelingen herbergen’, beschrijft
het gedicht hoe vluchtelingen onderdak
zoeken, maar tegelijkertijd van binnen
huiveren: ‘Ik ben alleen gekomen, maar
met veel achterblijvers in mijn hart.’ De
expositie raakt aan de actualiteit nu
blijkt dat het ons land zo slecht lukt om
vluchtelingen waardig en humaan op te
vangen.
De kunstenares Jeltje Hoogenkamp
heeft de schilderijen gemaakt en Corrie
Kopmels de gedichten.

Natuurvrienden, Dierendag en dankbaarheid
Op de eerste vrijdag van de maand 7
oktober vindt om 19.00 uur een eucharistieviering plaats in de Karl-LeisnerMariëndaalkapel. Het centrale thema in
de viering is Karl Leisner, Titus
Brandsma, Franciscus: natuurvrienden,
Dierendag, dankbaarheid. Karl Leisner
ging op jonge leeftijd graag naar de
dierentuin en naar het Reichswald en
hij beschrijft dat ook allemaal in zijn
dagboeken. Titus Brandsma schrijft in
1936 in Dierenbescherming over het
wonder van de schepping en de liefde

Foto: Jos Peters

voor dieren. Ook van Franciscus zijn
hierover prachtige teksten bekend.
De voorganger in de viering is pastoor
Aloys van Velthoven met lector Louise
Wijninga. De liederen worden uitgevoerd met voorzanger Martijn
Pouwelsen en organiste Lisette
Cillessen. Aan het einde van de viering
vindt de zegen met het Allerheiligste
Sacrament plaats.
Na de viering is er gratis koffie en thee
met wat lekkers erbij. Eenieder is van
harte welkom.
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Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz heeft een knap staaltje concept ontwikkeling en engineering
neergezet met de Mercedes-Benz EQE. Het is een volledig elektrisch aangedreven auto, die voor doorgewinterde Benz-rijders wonderwel als een normale E-klasse acceptabel rijdt en minder nadelen geeft (of andere eigenschappen
heeft, om het eufemistisch uit te drukken) in het dagelijkse gebruik. Heel knap
en op dit moment is het voor ons de beste elektrisch aangedreven limousine,
die we hebben gereden.

Omdat een elektromotor nauwelijks warmte produceert heeft de Mercedes-Benz
EQE geen grille. Om te voorkomen dat de EQE er onnatuurlijk uitziet, is tussen
de koplampen een zwart kunststof paneel aangebracht.
De Mercedes EQE is groot en heeft een
lange wielbasis. De totale wagenlengte
is bijna vijf meter en dat merkt men bij
inparkeren. De auto is ook bijna twee
meter breed en dat merkt men weer in
de parkeergarage. Met name bij het
laden, als het laadklepje aan de zijkant
open is. De forse carrosseriebreedte en
de lange wielbasis van 3,12 meter
geven ruimte voor een 90,56 kWh
groot accupakket in de bodem van de
carrosserie. Die maten maken uiteraard
ook veel binnenruimte mogelijk en
men kan derhalve zeer comfortabel zitten in het interieur. Zowel voor- als
achterin is het goed toeven met ruim
voldoende hoofd en beenruimte. In de
kofferruimte kan men 430 liter bagage
in verstouwen. Voor een aanhanger is
de Mercedes-Benz EQE niet de juiste
keuze. Er kan een aanhanger van maximaal (geremd of ongeremd maakt niet
uit) 750 kg achter hangen.
Minimale luchtweerstand
De Mercedes-Benz EQE biedt veel binnenruimte en daarbij is de motorkap
opvallend kort. Dankzij de vormgeving, die alleen mogelijk is voor puur
elektrisch aangedreven auto’s, kregen
de ontwerpers de kans om de EQE een
zeer gunstige stroomlijn te geven. Dit
resulteert in een lager energieverbruik
en minder rijgeluiden. Het is bijzonder,
dat het elektrische energiegebruik bijna
overeenkomt met die van de vierdeurs
Smart. Voor de goede stroomlijn en het
lage stroomverbruik om daarmee een
zo lang mogelijke range op een batterijlading te hebben, kan de motorkap
niet worden geopend. Immers, elektrische auto's hebben geen onderhoud
nodig en deze dichte constructie zorgt
voor
een
betere
stroomlijn.
Vloeistoffen kan men bijvullen via een
klein klepje op de flank, net onder de
linkerbuitenspiegel. Voor de optimale
stroomlijn verdwijnen de deurhendels
tijdens het rijden automatisch in de portieren om ook daarmee een lagere luchtweerstand te hebben.

Ontwikkeld als pure e-auto
De Mercedes-Benz EQE is vanaf de
basis ontwikkeld als elektrische auto,
waardoor het echt onmogelijk is om
een versie met verbrandingsmotor te
ontwikkelen. Op deze manier is een
totaal nieuw autoconcept neergezet,
waarbij maximaal gebruik is gemaakt
van de voordelen, die elektrisch rijden
biedt. De Mercedes-Benz EQE heeft
onderin ruimte voor een zeer grote batterij (90 kWh) waarop in theorie 646
km kan worden afgelegd. Tijdens onze
test bleek het bereik daar niet veel van
af te wijken met 590 km (testverbruik
17.4 kWh / 100 km). Daarbij is de auto
niet ontzien. De topsnelheid van maar
liefst 210 km/uur is getest evenals de
acceleratie vanuit stilstand naar de 100
km in 6,4 seconden. Accelereren kan
men altijd zo snel mogelijk veilig laten
verlopen. De elektronica houdt de auto
goed stabiel, maar als prettige topsnelheid op de Duitse Autobahn is 160
km/uur het gunstigste tussen verbruik
en rijcomfort. Daarboven voelt de auto
iets minder stabiel aan het stuurwiel.
De door ons gereden "350+" heeft een
vermogen van 293 pk en een koppel
van 565 Nm, wat alleen op de achterwielen wordt overgebracht. Dat geeft
een prettig rijgedrag. De door ons gereden uitvoering is snel, men zal nooit
vermogen missen. Als zware en vooral
comfortabele auto voelt men het accelereren niet als agressief weggedrag,
maar blijft de auto comfortabel. Het
valt op hoe ongelofelijk stil de
Mercedes-Benz EQE is. Het is een
uiterst beschaafde auto. Het is een
limousine, zoals het hoort. We hadden
op de testauto ook de luxe van luchtvering, die de lange carrosserie altijd
optimaal boven het wegdek laat zweven. Een Amsterdamse taxichauffeur,
die een nieuwe EQE reed, had die
luchtvering optie niet en kwam regelmatig in aanraking met verkeersdrempels als nadeel van de lange wielbasis.
De optie "Airmatic" luchtvering is dus,
vanwege meerdere aspecten, een aanrader.

Road Test
Mercedes-Benz 350+ Launch edition
Koets: 4-deurs sedan
Prijs: € 79.850,- (vanaf € 69.202,-)
Gewicht: 2355 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 293 pk
Top: 210 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Gem. verbr.: 17.4 kW / 100 km
Lengte: 494,6 cm
Breedte: 196,1 cm
Kofferruimte: 430 liter
Aanhangergewicht: 750 kg
Veiligheidsvoorzieningen
De achterwielen sturen iets mee en
zodoende is de lange limousine goed
wendbaar. De wegligging en het comfort is voorbeeldig. De Mercedes-Benz
EQE heeft veel veiligheidsvoorzieningen in zich, waaronder slimme koplampen ("digital light"). Het licht van de
koplampen bestaat uit pixels, die onafhankelijk van elkaar door een boordcomputer kunnen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat andere
bestuurders
worden
verblind.
Mercedes-Benz heeft dit systeem weer
verbeterd door diezelfde pixels te
gebruiken om informatie voor de
bestuurder in het landschap te projecteren. Zo wordt een gevarendriehoek
voor de auto getoond als de afstand tot
de voorligger te klein is. Op basis van
de ingestelde bestemming in het navigatiesysteem kan een pad van licht op
het wegdek worden getoond wanneer
bijvoorbeeld van rijstrook moet worden
gewisseld.
De semiautonome rij-assistent van de
Mercedes-Benz EQE kan veel van de
bestuurder overnemen, maar is toch
nog niet helemaal te vertrouwen, zoals
bij alle automerken. Daarom is
autonoom rijden nog steeds wettelijk
niet toegestaan. Maar het is wel prettig
in het dagelijkse verkeer. De actieve
afstandsassistent ‘Distronic’ regelt
automatisch de afstand ten opzichte
van voorliggers en de rijsnelheid.
Bovendien kan het systeem anticiperend de rijsnelheid aan maximumsnel-

heden en het betreffende traject aanpassen. Daarnaast kan de automatische
afstandsassistent het inspannende rijden in files overnemen. Deze intelligente functies zorgen ervoor dat de
chauffeur minder wordt belast en oefenen bovendien een positieve invloed uit
op de elektrische actieradius.
Een groot compliment krijgt Mercedes
voor het perfecte, brede en veel informatie in kleur projecterende head-up
display. Zodoende houdt men het zicht
op de weg en rijdt men uiteindelijk veel
ontspannener.
Kampioen in laadsnelheid
Dankzij hun gepatenteerde laadsysteem, kan een Tesla aan de merkeigen
laadpaalsystemen supersnel laden,
maar Mercedes laat zien, dat supersnel
laden ook bij de hyperchargers langs de
snelweg kan. Mercedes-Benz belooft
de supersnelle laadsnelheid van 170
kW en we hebben op de laadpaal zelfs
een waarde daarboven gezien. Binnen
een kwartier is de auto van 20% weer
opgeladen naar de 80%. Met de ervaring van andere elektrische auto’s is dat
een vreemde gewaarwording. Men kan
het kopje koffie niet rustig opdrinken
en de auto is al weer klaar voor een
lange rit.
Dashboard

In het interieur domineert het dashboard met twee beeldschermen: één
achter het stuurwiel en een groter
beeldscherm centraal op het dashboard.
De meeste functies kan men bedienen
via het centrale beeldscherm, met
knoppen op het stuurwiel of middels
gesproken commando's. Veel functies
kan men vanaf verscheidene plekken
bedienen en gaandeweg maakt men
zijn eigen keuze wat het handigste is.
Op het stuurwiel zitten ook touchknoppen en daar moet men op letten tijdens het rijden. Het went snel.
Met flippers achter het stuur kan men
de remregeneratie instellen. ‘One
pedal’ rijden, waarbij men tijdens een
rit vrijwel altijd op de motor/dynamo
afremt, is zeer goed mogelijk.
Conclusie
De Mercedes -Benz EQE is een nieuwe
generatie luxe sedans. De puur elektrisch aangedreven EQE is namelijk
niet alleen stiller, sneller, comfortabeler
en schoner dan een soortgelijke auto
met verbrandingsmotor, maar ook nog
eens voordeliger in aanschaf en
gebruik. De geteste Mercedes-Benz
350+ heeft een basisprijs van
€79.8500,- maar men kan de auto uitgebreid voorzien van diverse accessoires, die uiteraard de aanschafprijs verhogen.

Nieuwe Mazda CX-60 Plug-In Hybrid
De volledig nieuwe Mazda CX-60 Plug-In
Hybrid staat inmiddels de Nederlandse
showroom en daarmee introduceert Mazda voor
het eerst Plug-in Hybride technologie in haar
SUV-segment. De Mazda CX-60 is verkrijgbaar
in vier verschillende uitvoeringen, voor een vanafprijs van € 53.690,- inclusief kosten rijklaar
maken.
De nieuwe Mazda CX-60 Plug-In Hybrid is het
nieuwe topmodel. De Mazda CX-60 Plug-In
Hybrid heeft een aandrijflijn, die een Skyactiv-G
2.5, viercilinder benzine met directe injectie
combineert met een grote, 100 kW sterke elektromotor, een volledig nieuwe 8-traps automatische transmissie en een 17,8 kWh li-ion batterij
met extra grote capaciteit, zodat tot een afstand
van 63 kilometer volledig elektrisch kan worden
gereden. Het totaal systeemvermogen is 241 kW/327 pk en
de CX-60 heeft een koppel van 500 Nm, waarmee het tevens
een uitstekende trekauto is.

Dankzij het grote elektrische koppel accelereert de Mazda
CX-60 vanuit stilstand naar de 100 km/u in slechts 5,8
seconden.

De nieuwe Peugeot E-308 en E-308 SW
De Peugeot 308 is nu al beschikbaar als
plug-in hybride, maar komt vanaf 2023
met 100% elektrische aandrijving.
Daarmee is Peugeot de eerste Europese
autofabrikant die een puur elektrisch
aangedreven stationwagen op de markt
brengt. Vanuit China is er al wel de
vanaf de introductie populaire MG5 als
elektrisch aangedreven stationwagon.

De Mercedes-Benz EQE heeft dankzij zijn wagenlengte van bijna vijf meter met
extreem grote wielbasis van 3,12 meter en bijna twee meter de ruimte in de
bodem van de carrosserie voor een fors 90,56 kWh accupakket.

De Mercedes Benz EQE heeft veel luxe en uitgebreide comfort verhogende elektronica aan boord. Zo kan men via het centrale beeldscherm de lengte van de
bestuurder ingegeven, waarna automatisch de ideale zitpositie wordt bepaald.

Zowel de Peugeot E-308 als de stationwagon E-308 SW krijgen een volledig
nieuw ontwikkelde elektromotor met
een vermogen van 115 kW (156 pk) en
260 Nm koppel. De maximale trekkracht is vanuit stilstand direct beschikbaar. Dit resulteert in een onmiddellijke
respons, evenals een nagenoeg geruisloze aandrijving zonder trillingen en
uitstoot. Afhankelijk van het uitrustingsniveau bedraagt de actieradius
meer dan 400 kilometer (WLTP). De
nieuwe Peugeot E-308 en E-308 SW

komen medio 2023 op de markt in de
uitvoeringen Allure en GT.
De 100% elektrische modellen worden
geleverd met speciale, nieuw ontwikkelde 18-inch aluminium wielen met
een optimale aerodynamische efficiëntie voor een lange range.
Ook de batterij is van een nieuwe generatie. Het betreft een 54 kWh-batterij
(51 kWh bruikbaar) met een nieuwe

chemische samenstelling, die bestaat
uit 80% nikkel, 10% mangaan en 10%
kobalt. De batterij werkt op 400 volt en
maakt een actieradius van meer dan
400 kilometer mogelijk.
Standaard is een 11 kW 3-fasen ACboordlader. Snelladen is mogelijk met
een maximum vermogen van 100 kW.
Hierdoor is de batterij in slechts 25
minuten van 20% tot 80% op te laden.
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Zwischen Rhein & Maahs
Azubis und Inspektoranwärterin
beginnen Ausbildung in Kranenburg
KRANENBURG. Zum 1. August haben Robin Maas, als Straßenwärter,
Nick Schneidereit, als Fachinformatiker für Systemintegration und Luca
Schiff, als Verwaltungsfachangestellter
ihre Ausbildung bei der Gemeinde
Kranenburg begonnen. Jana Voldenberg wird zum 01. September ihr
duales Studium zur Gemeindeinspek-

toranwärterin antreten.
Bürgermeister Ferdi Böhmer begrüßt
die neuen Mitarbeiter der Gemeinde
Kranenburg zusammen mit Maximiliane Voßkamp vom Personalrat und
Sabine Derieth von Personalamt und
wünscht allen von Herzen viel Erfolg
in den kommenden drei Jahren.

V. l. Robin
Maas, Nick
Schneidereit,
Luca Schiff,
Maximiliane
Voßkamp,
Sabine
Derieth, Jana
Voldenberg,
Bürgermeister
Ferdi Böhmer

Neuer Vorstand und Tag der offenen
Tür bei Leichtathletik Nütterden e.V.
NÜTTERDEN. Leichtathletik Nütterden e.V. (LAN) hat einen neuen
Vorstand. Nach 43 Jahren wird Gerd
Aengenheister als erster Vorsitzender
des Vereins verabschiedet. Er war über
viele Jahre die Seele des Vereins und
hat sich mit viel Engagement und
Herzblut um alle Belange gekümmert.
Er bleibt dem Verein im Hintergrund
als erfahrener Ratgeber und Trainer
erhalten. An seine Stelle tritt nun
Martina Josten, die sich freut, in diese
großen Fußstapfen zu treten. Der
Verein bietet ein umfangreiches
Sportangebot für alle Altersklassen an.
Neben den verschiedenen Trainingsgruppen für Kinder und Erwachsene
gibt es mehrmals jährlich das Angebot,
das deutsche Sportabzeichen zu erwerben, auch für Nichtmitglieder. Viele
Jahre hat der Verein den Eurorun rund
um Nütterden organisiert und durchgeführt. Der Verein hofft jedoch, dass
dieses Laufevent bald wieder in
gewohnter Form durchgeführt werden
kann.
In diesem Jahr veranstaltet LAN einen
Tag der offenen Tür auf der Sportanlage am Haferkamp in Nütterden.
Am 1.Oktober von 14 bis 18 Uhr stellt
sich der Verein mit seinem breiten
Angebot für alle Altersklassen vor.

Neben den sportlichen Angeboten gibt
es ein buntes Rahmenprogramm und
auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Weitere Infos über Instagram: @leichtathletik.nuetterden
/
Facebook:
https://m.facebook.com/Leichtathletik.
Nuetterden/ oder www.leichtathletiknuetterden.de

Geänderte
Öffnungszeiten im
B.C. KoekkoekHaus und ein neuer
Kalender für 2023
KLEVE. Ab September ist das
Museum nur noch Samstags von 14-17
Uhr, Sonn- und Feiertags von 11-17
Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist an
den Wochenenden frei. Bis zum 30.
Oktober ist noch die Ausstellung
„Grenzenlos Landschaftsmalerei“ mit
Gemälden der Oosterbeeker Künstlerkolonie zu sehen. Für ein gutes und vor
allem schönes Jahr 2023 ist jetzt schon
der Kalender „Klever Romantiker“ mit
Landschaftsmotiven der Klever Maler
des 19. Jahrhunderts im Museumsshop
erhältlich (15,- Euro).

Heimatpreis 2022
für Verein Rock am Kreis und
Lepragruppe Kranenburg
KRANENBURG. Im Rahmen der
Sitzung des Ausschusses für Kultur,
Tourismus und Wirtschaftsförderung
der Gemeinde Kranenburg am 8.
September konnten der Verein Rock am
Kreis 2012 e. V. und die Lepragruppe
Kranenburg mit dem Heimatpreis
geehrt werden. Der Preis ist mit 4.000
€ für den Verein Rock am Kreis 2012 e.
V. und mit 1.000 € für die Lepragruppe
Kranenburg dotiert. Ausschussvorsitzende Christian Kersten und Bürgermeister Ferdi Böhmer bedankten sich
bei den Ehrenamtlichen für ihr
unermüdliches Engagement in den
letzten Jahren. Theo Hünnekes für den
Verein Rock am Kreis 2012 e. V. und
Karl Meurs für die Lepragruppe
bedankten sich für den Preis und die
Anerkennung für die geleistete Arbeit.
2011 wollte eine Gruppe, die auch
regelmäßig
gemeinsam
kegelte,
gemeinsam feiern. Man feierte und es
fanden sich immer mehr, die sich sch-

ließlich ebenfalls für die Idee Rock am
Kreis begeistern konnten. Aus der Idee
wurde ein Verein der in diesem Jahr
sein zehnjähriges Bestehen feiert. Alle
zwei Jahre veranstaltet der Verein ein
Festival in Kranenburg. Die Beson-derheit: Es treten viele regionale Bands
auf und der Eintritt ist immer frei.
Die "Hanna Heiber Lepragruppe
Kranenburg" besteht seit fast 60
Jahren.
Diese Einrichtung setzt sich für die
Bekämpfung der Lepraerkrankung in
Indien ein und unterstützt soziale
Objekte vor Ort. Eine der Hauptstützen
war seinerzeit Hanna Heiber. Wegen
ihrer großen Verdienste wurden die
ehemalige Hauptschule und eine Straße
nach ihr benannt. Eine Gruppe
Ehrenamtlicher führt die Idee, anderen
zu
helfen
bis
heute
fort.
Erwähnenswert ist auch, dass es der
Gruppe immer wieder gelingt, jüngere
Menschen für ihre Idee zu begeistern.

V. l. Janna Nielen, Marcel Kreusch, Sebastian Hünnekes, Theo Hünnekes,
Reinhard Hermsen, Gert Bültjes, Gerhard Schöttler, Bürgermeister Ferdi Böhmer,
Karl Meurs, Christel Schiwek, Ausschussvorsitzender Christian Kersten

Schafe pflegen die Draisinenstrecke
GROESBEEK-KRANENBURG-KLEVE. Rund 300 Schafe
sorgen seit diesem Jahr dafür, dass die Draisinenstrecke zwischen Kleve und Groesbeek frei von Unkräutern und
Sträuchern bleibt und für Fahrrad- und Clubdraisinen problemlos befahrbar ist. Auf niederländischer Seite wird dies
schon länger so gehandhabt und nun haben sich auch die
Stadt Kleve und die Gemeinde Kranenburg für diese ökologische Art der Streckenpflege entschieden. „Die Schafe nehmen uns eine Menge Arbeit ab und wir müssen die Strecke
nun auch nicht mehr spritzen. Das ist besser für die Umwelt
und nachhaltiger. Dafür sind wir den Kommunen Berg en
Dal, Kleve und Kranenburg sehr dankbar.“ so Gerd Scholten,
Geschäftsführer der Grenzland-Draisine GmbH. Drei Mal
im Jahr ist die Schafherde Bart Willers und Hester van Male
nun mehrere Tage auf der Strecke unterwegs und sowohl die
Draisinengäste als auch die Radfahrer sind begeistert und
freuen sich über die Entschleunigung durch den kurzen
„Schafstau“. Die Draisinensaison läuft noch bis zum 31.

Oktober. Derzeit dürfen sich Senioren besonders freuen,
denn im Seniorenmonat September erhalten über 65-jährige
von Montag bis Donnerstag eine Ermäßigung von 50%!
Nähere Infos und Buchung auf der Internetseite www.grenzland-draisine.eu oder telefonisch unter 02826-9179900.

„Niederrhein Büchermarkt“ in Kleve gut besucht
NIEDERRHEIN. Auch wegen des schönen Wetters und
eines attraktiven Stadtprogramms war der Klever
Büchermarkt Anfang September auf dem Koekkoekplatz
ein großer Erfolg. Die 16 deutsche und niederländische
Anbieter von Büchern, alten Karten und Kunst – alle mit
Bezug zum Niederrhein – konnten sich über Interesse
nicht beklagen. Die Veranstaltung wird sicherlich wiederholt.
Foto: Heinz Maahs
Advertorial

Brunnenkresse aus Ubbergen in
“Lecker an Bord”
Das Hausboot macht Halt in der Nähe
Nimwegen. Es ist die letzte Station,
die ganz nah an der deutsch-niederländischen Grenze ist.
Für Björn geht es zuerst auf eine
Brunnenkressefarm bei Ubbergen – es
ist die einzige in den Niederlanden.
Der Hof „De Klispoel“ ist ein kleiner
ökologischer familienbetrieb. Ivo van
Eck ist hier für die Produktion verantwortlich und packt auch immer selbst
mit an. Björn darf beim Schneiden der
Brunnenkresse mithelfen und wird mit

köstlichem
Brunnenkresse-Pesto
belohnt.
Lecker an Bord | 26. September 2022,
20.15 - 21.00 Uhr | WDR

Düffel-Tag 2022 am 1. Oktober
DÜFFELT. Nach zwei Jahren
Coronaabstinenz organisiert Heimatkundeverein Die Düffel am Samstag,
den 1. Oktober, wieder einen „DüffelTag“. Der Tag bringt uns in die
Schwanenstadt Kleve, wo ein attraktives und abwechslungsreiches Programm auf uns wartet. Sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder können an diesem Tag teilnehmen. Jeder ist
herzlich willkommen. Gerade für
nicht-Mitglieder ist der Tag eine gute
Gelegenheit den Heimatkundeverein
kennen zu lernen. Tagesthema ist das
Museum Haus Koekkoek in Kleve.
Nach der erfolgreichen Ausstellung
'Koekkoek zurück/zurück in Beek' im
April (Kleine Bartholomeuskerk,
Beek) sind wir am 1. Oktober zu Gast
in Museum Haus Koekkoek, dem alten
Wohnhaus des berühmten Landschaftsmalers Barend Cornelis Koekkoek.
Hier führt uns Frau GeisselbrechtCapecki (Künstlerische Leiterin) durch
die aktuelle Ausstellung „Grenzenlos

Landschaftsmalerei“.
Um 14 Uhr treffen wir uns im Museum
(Koekkoekplatz
1,
Kleve).
Anschließend genießen wir Kaffee &
Kuchen in unmittelbarer Nähe des
Museums. Der Düffel-Tag wird abgeschlossen
mit
einem
kurzen
Weinkellerbesuch ((nur bei trockenem
Wetter). Unsere Stadtführerin ist Frau
Wiltrud Schnütgen.
Programm Düffel-Tag: 14.00 Uhr
Empfang und Begrüßung Museum
Haus Koekkoek (Anfahrt auf eigene
Gelegenheit, Parkmöglichkeit in der
Nähe des Museums) / Führung durch
die
Ausstellung
„Grenzenlos
Landschaftsmalerei“ / gemütliches
Beisammensein mit Kaffee & Kuchen /
Besuch alter Weinkeller / 17-17:30 Uhr
Ausklang des Duffelt-Tages
Kosten: 10 Euro für Mitglieder, 15
Euro für Nichtmitglieder
Informationen und Anmeldung:
deduffelt@gmail.com; 06-23666916 /
h.maahs@telfort.nl, 06-14505539

Museen Kleve erwerben „neue“
historische Ansicht der Stadt
KLEVE. Eine einmalige historische
Ansicht der Stadt Kleve konnte der
Freundeskreis Museum Kurhaus und
Koekkoek-Haus Kleve e.V. unlängst
für das B.C. Koekkoek-Haus aus dem
Kunsthandel erwerben. Den Blick, den
der Maler Hendrik Lot auf die Stadt auf
dem Hügel hatte, ist durch ihre
Erweiterung im Laufe der Zeit verbaut
und verdeckt worden. Der Maler stand
unweit des Spoykanal-Ufers, wo sich
später die Klever Industrie, Hafen und
vor einigen Jahren die Hochschule
Rhein-Waal
ansiedelten.
Charakteristisch die weidenden Rinder
im Vordergrund, ein Merkmal seiner
Kunst.
Hendrik Lot, der aus dem unweit von
Kleve jenseits der niederländischen
Grenze
gelegenen
Gendringen
(Achterhoek) stammt, ist bereits als
junger Maler zu Koekkoek nach Kleve
gekommen, später wirkte er als
Zeichenlehrer am Gymnasium in Wesel
und schloss ein Studium an der
Düsseldorfer Akademie an. In der

Sammlung des Freundeskreises befindet sich bereits zwei Gemälde von seiner Hand: „Morgenrot am Rhein“ und
das Pendant zu diesem Blick auf Kleve:
„Ansicht von Kleve von Montebello“.
Auf dem neu erworbenen Gemälde
geht der Blick von der Ebene beim
Spoygraben auf Schwanenburg und
Stiftskirche auf der Höhe, in der
Unterstadt ist die Minoritenkirche zu
sehen, rechts davon erhöht der
Atelierturm Belvedere von B.C.
Koekkoek (erbaut 1843). Dieses wunderschöne und interessante Fenster in
die Vergangenheit ist ab sofort zu sehen
in der Dauerausstellung des B.C.
Koekkoek-Hauses.

Kranenburg à
la carte
Ausstellung KREISLAUF 3 – bis 25.
September
Die Ausstellung zeigt Kunst an Orten,
an denen man Kunst nicht erwartet und
lädt zur Verlangsamung ein. Acht
Kunstler präsentieren Installationen
entlang der historischen Wallanlagen
von Kranenburg. Infos und Broschüre:
www.museumkatharinenhof.de
Kleiderbörse Kranenburg – 24.
September
Verkauf von gebrauchten Kinder Klamotten und Spielzeug etc. Annahme
der Gegenstände zum Verkauf am
23.09.22 (Freitag) von 9-12 Uhr und
von 14-17 Uhr im Trainstop. Listen
gibt es im Trainstop vom 19.-22.
September jeweils von 14-18Uhr.;
Jugendfreizeitheim Trainstop
Bahnhofstrasse 19, Kranenburg
Tag der offenen Tür Leichtathletik
Nütterden – 1. Oktober (14-18 Uhr).
Sportzentrum Nütterden am Haferkamp, Antoniusweg, KranenburgNütterden.
Info:
Leichtathletik
Nütterden, Wassermühle 5, Kranenburg, 002826-1930, info@leichtathletik-nuetterden.de
Orte der Begegnung und des Gebets
– 16. Oktober (14.00-15.30 Uhr)
Führung durch die evanglische Kirche
und die Wallsfahrtskirche St. Peter und
Paul mit interessanten Geschichten,
einer entdeckten Grabkammer und
einem noch immer nicht gelösten
Rätsel… Treffpunkt: Evangelische
Kirche Kranenburg, Mühlenstr. 2.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof
Bahnhofstraße 15, Kranenburg (028267959, touristik@kranenburg.de; pro
Person 6 €, Kinder bis 12 Jahre frei
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SPORT
PSV De Veldruiters Millingen
Nieuwe Clubkampioenen
Naar twee jaar geen wedstrijden te hebben kunnen organiseren voor onze
leden hebben we dit jaar eindelijk weer
3 onderlinge wedstrijden gehad. De
laatste wedstrijd was op zondag 4 september j.l.
Het was een gezellige dag met veel
jonge ruiters die hun kunsten getoond
hebben op de clubpony of op haar
eigen pony/paard.
De nieuwe clubkampioenen: Janneke
Derksen en Fenne Nieuwekamp
(ukkies) Reserve kampioenen zijn:
Manou van Alst en Diede Lentjes (
ukkies )
Per onderdeel waren er ook nog
bekers te verdelen.
Sub kampioen ukkies dressuur F is
Fenne Nieuwekamp,
Sub kampioen Bixie dressuur is Diede
Lentjes
Sub kampioen dressuur klasse F a is
Manou van Alst
Sub kampioen dressuur klasse F b is
Carlijn Gordon
Sub kampioen L 1 dressuur 1e proef is
Sanne van Thiel
Sub kampioen L1 dressuur 2e proef is
Janneke Derksen
En Sub kampioen springen is Jana van
Kooij
Van harte gefeliciteerd allemaal met het
behalen van deze titel.
We hopen volgend jaar weer gezellige
en druk bezochte wedstrijden te kunnen organiseren voor onze leden.

Rabobank clubsupport
Ook deze keer kan er weer gestemd

Foto: Maarten Stunnenberg
worden op PSV de Veldruiters, we willen de paardensport voor iedereen toegankelijk houden daarom hebben we
nu drie clubpony’s waar nieuwe vaak
jonge ruiters op leren paardrijden,
Quickstepp is een bejaarde pony die we
onlangs met pensioen hebben gestuurd,
we zijn daarom aan het sparen voor een
goede vervanger van Quickstepp een
mooie bijdrage van de Rabobank
brengt ons hopelijk dichter bij ons doel.
Krijgt de PSV de Veldruiters ook uw
stem?
Alvast heel veel dank daarvoor.

40-jarig jubileum feest
Op 21 januari 2021 bestond de club 40
jaar. Dit willen we vieren op 8 oktober.
U bent van harte welkom om dit met
ons te komen vieren. De feestavond
start om 20u. op de club aan het
Molenveld 20a.
Muntjes zijn verkrijgbaar aan de bar
(alleen cash).

Groesbeeks Gruwelijkste
GROESBEEK. Zondag 18 september vond Groesbeeks Gruwelijkste plaats, georganiseerd door ROAd4energy. Een toertocht voor MTB’ers, waarbij gekozen kan
worden voor 25, 50, 75 of 100 km. Het weer was passend: regenbuien wisselden
af met droge momenten!
ROAd4energy is een stichting die zich inzet voor het inzamelen van financiële
middelen ter bestrijding van
energiestofwisselingziekte.
Het is een initiatief van de
ouders en vrienden, van Robbe
Alsemgeest (3 jaar). Geraakt
door het ziekteproces en het
overlijden van Robbe, willen zij
zich inzetten voor de strijd tegen
energiestofwisselingsziekte.
Mooi om te zien hoeveel fietsers, enthousiast, samen of
alleen, onderweg waren.
Foto: Mieke Laarakkers

Wandelgroep 'En Route'
Wandelgroep 'En Route' is opgericht in
juli 2018. Momenteel telt de groep ca.
35 actieve leden. Leeftijd vanaf ca. 40
jaar. Per wandeling is plek voor max.
18 deelnemers.
Wij lopen 3x per maand, afwisselend
op zaterdag of op zondag. De wandelingen starten 's winters om 12 uur,
voorjaar/zomer om 11 uur. Afstanden:
10-17 km, met of zonder moeilijkheidsgraad. Tempo: 4,5-5 km/uur.
Honden zijn welkom bij de wandelingen. Locaties: Rijk van Nijmegen,
Noord-Brabant (Noord-Peel), Duitse
Reichswald,
Gendtse
Waard,

Ooijpolder.
De insteek van de groep is een sportieve: we lopen vlot door en pauzeren een
paar keer kort. Na de wandeling is er
(meestal) gelegenheid om samen iets te
drinken. Als een wandeling er geschikt
voor is, lopen we 20-30 minuten in stilte in de tweede helft.
Na inschrijving als lid word je op de
hoogte gehouden via e-mail.
Geïnteresseerden/introducés kunnen
één keer gratis mee lopen om de sfeer
te proeven. Info: 06 12072789 / enroute.annette@gmail.com
wandelenenroute.blogspot.com.

Bridgeclub
EMBECE ‘94
MILLINGEN. Het bridge seizoen is
weer geopend. De eerste ontmoeting in
het nieuwe seizoen vond afgelopen
maandag 12 september plaats bij café ’t
Fuske. Het was de eerste keer, dat we
daar in onze nieuwe locatie onze
Algemene Leden Vergadering gehouden hebben en daarna de openingsdrive. De ledenvergadering werd druk
bezocht. Aan het begin van de vergadering zijn we stil blijven staan bij het
overlijden van onze gewaardeerde
bridger Hein Everts, die ook altijd
bereid was om even behulpzaam te zijn
bij het opzetten en opruimen van de
benodigde materialen zoals borden en
biedkastjes.
Tijdens de vergadering zijn onze jubilarissen Jan van Lier en Corry &
Johannes Mulder uit Kleef in de bloemetjes gezet vanwege 25 jaar lidmaatschap van onze vereniging.
Voorzitter haalt ook nog project
Denken & Doen aan, die door gemeente Berg & Dal is geïnitieerd voor alle
inwoners vanaf 55+. De aanmelding
hiervoor is overweldigend en voor
Embece’94 betekent dit, dat vanaf eind
september het eerste blok van 10-12
lessen gegeven wordt voor 25 personen
op woensdagmiddag bij café ’t Fuske.
Onze docent Aafje Everts, die ondersteund wordt door Hans Smit en Jan
van Lier, gaat deze cursus komende tijd
verzorgen.
Verder willen we Peter en Carla van
Restaurant de Kastanje hartelijk bedanken voor de afgelopen periode. We zijn
altijd op een prettige manier ontvangen,
nadat we niet meer bij Hotel Millingen
terecht konden. We willen zeker Lou
onze vaste ober niet vergeten, want
behalve, dat hij altijd onze kopjes koffie en drankjes verzorgde was hij altijd
bereid om af en toe ook te helpen met
het versjouwen van onze grote bridge
bak naar een andere locatie.
Uitslagen; speeldata en natuurlijk ook
berichten zijn te zien op onze
Embece’94 site https://15029.bridge.nl
Uitslagen maandag 12-9-2022
Lijn A
1. Corry - Johannes Mulder 60.94%
2. Co van Caulil - Bep Schenning 58.56%
3. Trees Niels - Hans Smit 57.89%
Lijn B
1. Jan Janssen - Gerrit Koorevaar 60.89%
2. Ria Koopmans - Thea Reeling 60.00%
3. Ricky Kuppen - Trees Dercks 54.75%

Roadkill Rollers
‘open training’
Op vrijdag 23 september organiseren
de Roadkill Rollers een open avond in
sporthal de Horstacker, voor iedereen
die interesse heeft in Roller Derby. De
avond begint vanaf 19.30 uur met een
introductie over Roller Derby. Daarop
volgend zal er een basistraining zijn
voor alle geïnteresseerden. Het beste
van alles? Geen ervaring of eigen skates nodig! Deelname en lenen van
materiaal is gratis.
Meld je aan via info@roadkillrollers.nl
Meer info op www.roadkillrollers.nl

Clubkampioenen P.V.Leuth
LEUTH. Op zaterdag 10 september
werd door de PV. Leuth op de banen bij
de Vriendenkring het clubkampioenschap Jeu de Boule Doublet gespeeld,
dit keer gesponsord door Cafetaria
Leuth.
Er werd gespeeld over 3 ronden, doch
de vele regen gooide enig roet in het
spel.
Met vallen en weer opstaan werden er
toch alle ronden tot een goed einde
gebracht, hetgeen uiteindelijk de clubkampioen opleverde.
De 3e ronde was namelijk een spannende, dit omdat er teams waren die tot
dan in gewonnen partijen en punten
gelijk stonden en daarbij in de 3e ronde
het tegen elkaar moesten opnemen!
Uiteindelijk waren de nr’s 1, 2 en 3
bekend. Als 1e en dus clubkampioen
kwam uit de bus het team Rieky

Groothuizen/Thea ten Westeneind, 2e
team Ben Rutten/Miep Mulder en 3e
team Ton Stevens/Greet Brugman.
Als laatste en dus de poedel eindigde

team Bert en Jeanne van Swelm Zij
ontvingen de prijzen beschikbaar
gesteld door Cafetaria Leuth, waarvoor
namens de PV. Leuth hartelijke dank!

Nieuws van Switch ‘87 Millingen
Volleybalspeeltuin
Net voor de corona was Switch
gestart met de Volleybalspeeltuin
voor kinderen van 4 – 5 jaar. We
willen dit weer oppakken en
organiseren daarom op zaterdag
1 oktober een speciale training
van 9.15 – 10.15 in sporthal “De
Duffelt” in Millingen.
De volleybalspeeltuin is een
nieuw concept waarbij jonge kinderen kunnen kennismaken met
sport en spel. Mét plezier, zonder
competitie. Lol in bewegen staat
voorop! Spelenderwijs leren kinderen
bewegingsvaardigheden, balvaardigheid, coördinatie én samenspel in leuke
spelvormen met een knipoog naar het

Cool Moves Volley voor de jeugd en
het 'grote-mensen-volleybal. Voor aanmelding en/of vragen, stuur een mailtje
naar tac@switch87.nl.

Nieuwe inspeelshirt Dames 1
Het 1e damesvolleybalteam van
Switch ’87 heeft dit nieuwe seizoen
een nieuwe sponsor voor de inspeelshirts. Bij de seizoenstart hebben ze
deze mooie inspeelshirts ontvangen,
gesponsord door FOI finance &
vastgoed. De shirts werden gelijk in
gebruik genomen tijdens de training.
De dames van Switch ‘87 zijn er blij
mee.

Open Volleybal Training
Zaterdag 1 oktober organiseert sportvereniging Switch ’87 een open volleybaltraining voor alle kinderen van 6 tot
12 jaar uit Millingen, Kekerdom, Leuth
en omgeving.
Als je eens wilt uitproberen of volleybal iets voor jou is, deze zaterdag in je
sportkleding naar sporthal “De Duffelt”
en doe mee. De training start om 9.15
en is om 10.15 afgelopen.
Onze jeugdtrainers zullen een leuke
open training verzorgen om op een
gezellige, sportieve manier kennis te
maken met volleybal.
Deelname is gratis en verplicht tot
niets. Neem dus gerust een vriendje of
vriendinnetje mee!
Na afloop krijg je een flyer voor 4 gra-

tis trainingen.
Voor aanmelding en/of vragen, stuur
een mailtje naar tac@switch87.nl.

Wedstrijdschema
Donderdag 29 september
19:30 Voreo Peter Peters TSR DS1 Switch'87 DS2
20:00 Switch'87 HS 3 - Switch'87 HS 2
21:15 Tweestroom HS1-Switch'87 HS1
Vrijdag 30 september
20:00 Kidang MA 1 - Switch'87 MA 2
Zaterdag 1 oktober
11:30 Ikaros MA1 - Switch'87 MA1
15:00 SIOK JC1 - Switch'87 JC1
17:00 Heyendaal DS6-Switch'87 DS1

Start handbalseizoen voor
Groesbeeks Glorie
GROESBEEK. In het weekend van 1
en 2 oktober a.s. start de zaalhandbalcompetitie voor 7 teams van handbalvereniging Groesbeeks Glorie. De
recreanten als 8e team starten op 6
oktober hun midweekcompetitie terwijl
de allerjongsten, het F team – ons 9e
team, al medio september begonnen is
met hun competitie in de vorm van
mini-toernooitjes.
Hoewel alle teams starten met een uitwedstrijd organiseert de handbalvereniging op zaterdag 1 oktober vanaf 17.00
uur toch een officiële opening van het
seizoen in sporthal en sportkantine
Heuvelland. De opening start met de
presentatie van de nieuwe wedstrijdkleding. Dankzij de inspanningen van de
sponsorcommissie zijn opnieuw voldoende sponsors geworven en kan
Groesbeeks Glorie alle teams weer
voorzien van nieuwe gesponsorde wedstrijdkleding. Alle jeugdteams gaan
spelen in kleding met daarop de
gecombineerde sponsorlogo’s en sponsornamen.
Dames 1 heeft een solo sponsor in de
vorm van Optiek Groesbeek en de
damesrecreanten hebben een solosponsor gekregen in Van Kesteren.

Naast de wedstrijdkleding ontvangen
alle actieve sporters een hoodie (sweater met capuchon) gesponsord door
een drietal regionale bedrijven te
weten Fakro Groesbeek, Staalbouw
Mook en Autogroep Oostendorp
Nijmegen. Na het uitreiken van de kleding en de hoodies worden teamfoto’s
gemaakt, gevolgd door een foto van de
gehele vereniging met alle aanwezige
leden en enkele foto’s van de diverse
commissies. Fotograaf Rob Gieling
verzorgt het maken van de foto’s.
Vanwege wat problemen met de ledenadministratie gevolgd door coronajaren
zijn er een aantal jaren geen jubilarissen meer gehuldigd. Dat maken we nu
op 1 oktober vanaf 20.00 uur goed met
de huldiging van maar liefst 24 jubilarissen, 5 leden met een vijftigjarig jubileum, 10 leden met een 40 jarig jubileum en 9 leden met een 25 jarig jubileum. Dat wordt dus een feestelijk
gebeuren en een mooie vuurdoop voor
de dan kersverse nieuwe voorzitter.
Aansluitend is er dan een gezellige
avond voor leden en jubilarissen en
partners met drankjes, hapjes en
muziek.

De Rozet
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Al 10 jaar één en al oor

Op zoek naar een ervaren ,deskundige
audicien welke de tijd voor u neemt?
OPENINGSTIJDEN:
DI T/M VR: 9.30 - 17.30
ZATERDAG: 9.30 - 13.00

ADRES:
BELLEVUE 2, GROESBEEK
Gratis parkeren voor de deur

www.coppeshoorzorg.nl • 024 - 844 55 99

lid, iemand met demenƟe, een zieke vriend of een kind Graag nodigen we je uit dit webinar te volgen op dinsmet een beperking. Dat doen ze onbetaald, soms dage- dag 4 oktober van 15.00u - 16.00u.
OVER ONS
lijks. Met het mantelzorgcompliment steekt de geEr zijn voor de mantelzorger geen kosten aan verbonmeente hen graag een hart onder de riem.
den, dit is mogelijk gemaakt door Mantelzorg Berg en
We zijn een acƟeve
Het mantelzorgcompliment bestaat uit een cadeaubon Dal.
groep vrijwilligers en
van 50 euro. Degene die verzorgd wordt en woont in
professionals met kenHet webinar wordt via Zoom gegeven en wordt verde gemeente Berg en Dal kan het compliment aanvranis en ervaring op het
zorgd door Natalia Vermeulen, trainer bij Mantelgebied van mantelzorg. gen voor zijn/haar mantelzorger. Dit kan digitaal via het
zorgNL.
formulier op de website www.mantelzorgbergendal.nl.
De naam Mantelzorg
Na aanmelden ontvang je enkele dagen vooraf per mail
Berg en Dal vat kort sa- Aanvragen kan van 10 oktober tot en met 10 november
een link om dit webinar te kunnen volgen vanuit je
men voor wie we er zijn: 2022. Het compliment wordt in de eerste helŌ van deeigen huis. Meld je aan, bij voorkeur voor 20 septemvoor iedereen die lang- cember uitgereikt.
ber, via info@mantelzorgbergendal.nl
durig voor een ander zorgt, in de gemeente Berg en
Lees er alles over op onze website
Dal. Forte Welzijn ondersteunt Mantelzorg
www.mantezlorgbergendal.nl. Daar vind u ook het
www.mantelzorgbergendal.nl.
Berg en Dal www.fortewelzijn.nl
aanvraagformulier.

NieuwsŇits Mantelzorg Berg en Dal

WAT IS ER TE DOEN IN OKTOBER


Vanaf de eerste week oktober kunt u vanaf
onze website de mantelzorg app Berg en Dal op uw
telefoon zeƩen. Te downloaden vanaf onze website
(niet in de app store). Ook onze website zal een nieuwe
look krijgen. U kunt acƟef aan de slag met uw persoonlijke netwerk inrichten of een hulpvraag plaatsen.

 
“Mantelzorgers worden steeds belangrijker. Zij verdienen dit compliment, dus vraag het aan!” - aldus wethouder Irma van de Scheur.

 


Ǧ

Ǥ
Zorg jij bijvoorbeeld voor je partner, je zelfstandige
wonende moeder of een goede vriend? En merk je dat
er meer (professionele) zorg nodig is dan jij kunt bieden ? Zefs als je al zorg ontvangt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of vanuit de zorgverzeke-ringswet? Dan kun je beroep doen op zorg
vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Maar wat houdt deze wet precies in? Wanneer kom je
hiervoor in aanmerking? En welke consequenƟes ziƩen
hieraan vast bijvoorbeeld met betrekking tot eigen
De gemeente Berg en Dal telt veel mantelzorgers. Manbijdrage?
telzorgers zijn mensen die zorgen voor een ziek familie-

Ben jij tussen de 7
en 25 jaar? Zorg jij voor iemand of maak je je zorgen
Dan ben je jonge mantelover iemand in je omgeving? Dag
zorger. Speciaal voor jonge mantelzorgers is er een
Alpaca wandeling op zondag 2 oktober. Je kunt je aanmelden met een zusje, broertje of vriend(in). De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Je kunt kiezen tussen de
Ɵjden 11.00 uur en 15.00 uur. Let op: vol is vol, meld je
snel aan, uiterlijk 25 september! Aanmelden en meer
informaƟe via Sanne Verburg.
sanne.verburg@fortewelzijn.nl / 06 22073034

Meer informaƟe :
www.mantelzorgbergendal.nl
Telefoon: (085) 040 60 66

