sinds 1987

dinsdag 4 oktober 2022

D E R OZET
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Vrachtauto blokkeert de
Botsestraat in Kekerdom

Een trekker met oplegger is zondagnacht met zijn rechter wielen in de
berm van de Botsestraat in Kekerdom
terecht gekomen en daarna omgeslagen. Zo blokkeerde het voertuig de
gehele rijbaan en het fietspad. Het verkeer werd omgeleid en er reden ook
geen bussen tussen Leuth en
Kekerdom.

De bestuurder van de vrachtauto is met
rugklachten overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. De vrijwillige
brandweer van Millingen aan de Rijn
heeft assistentie verleend. De vrachtauto, afkomstig uit Cuijk, was onder meer
geladen met brood voor een supermarkt
in Millingen aan de Rijn.
Foto: Henk Baron

Omroep Gelderland bezoekt
finalist Dorpshuis van het Jaar
in de Horst

oplage: 25.000

Vitaliteitsmarkt 60+

ste aflevering is vanaf donderdag 27
oktober te zien bij Omroep Gelderland
om 17.15 uur en het wordt daarna ieder
uur herhaald. De verkiezing Dorpshuis
van het Jaar 2022 wordt mogelijk
gemaakt door De Leefbaarheids-alliantie Gelderland, provincie Gelderland en
Omroep Gelderland.
Alle finalisten krijgen 750 euro. Het
winnende dorpshuis krijgt daar bovenop nog 2.500 euro én de titel
‘Dorpshuis van het Jaar 2022’. Meer
informatie over de wedstrijd is te vinden via www.dorpshuisvanhetjaar.nl.
Nieuw dit jaar is dat de stembussen
direct na de eerste aflevering open
gaan. De finalisten kunnen vanaf dan
direct campagne voeren. De stembussen zullen tot 9 december open zijn. Tot
die tijd kunnen de dorpshuizen van
alles gaan doen om zo veel mogelijk
stemmen binnen te halen.
Foto: Henk Baron

Op donderdag 13 oktober staat de
Vriendenkring weer open voor de
inwoners van Leuth die van harte worden uitgenodigd te komen praten over
welke ideeën zij hebben om hun dorp te
verfraaien, veiliger en duurzamer te
maken. Misschien hebt u ook wel suggesties wat er allemaal gedaan kan
worden om het wonen hier nog prettiger te maken. Kom meepraten en overleg samen met andere bezoekers wat er
de komende tijd moet worden aangepakt.
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur).
De verschillende werkgroepen van de
Dorpsagenda Laat Leuth Leven hebben
sinds de start in september 2018 veel
werk verzet en er kan daarom met trots
en tevredenheid worden teruggekeken.
Het dorp is op meerdere plaatsen groener geworden, er zijn ommetjes gerealiseerd waarvoor een mooie folder is
gemaakt, de Rollebol is vernieuwd na
verkiezingen onder de kinderen, een
welkomstboekje wordt bezorgd bij
nieuwe inwoners en verenigingen gaan
tweemaal per jaar in gesprek om elkaar
te ondersteunen waar dat kan. De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft zich
drie jaar lang ingezet om de
Steenheuvelsestraat veiliger te maken,
helaas is dat maar ten dele gelukt. Als u
daar vragen over hebt, kunnen we u op
13 oktober ook daarover uitgebreid

informeren.
Onlangs werd er voor de eerste keer de
Beleef-Leuth-dag georganiseerd waar
veel verenigingen en organisaties aan
hebben meegewerkt. Daarvan is een
mooie video gemaakt door Paul Spann
(Videotales) uit Millingen; we vinden
het erg leuk de opname deze avond aan
u te kunnen tonen.
Al met al voldoende redenen 13 oktober naar onze publieksavond te komen.
U bent van harte welkom. (Voor meer
informatie over de Dorpsagenda:
www.laatleuthleven.nl)

Kort na de bouw in
1979 van de 32 huizen
aan de vijfde hobbel
van de Hobbemaweg in
Groesbeek, is er het
initiatief genomen voor
een buurtvereniging.
Door de coronabeperkingen viel het 40 jarig jubileum helaas in het water,
maar dit is zondag 25
september meer dan
goed gemaakt.
Na twee jaar corona kon
ons jaarlijks buurtfeest
en het ontbijt op burendag, dus eindelijk weer
Foto: Yvon Eggink
worden hervat. Deze festiviteiten stonden dit jaar
Jaarlijks worden er voor wie
geheel in het teken van
dat op prijs stelt activiteiten
het 40-jarig jubileum van
georganiseerd. Rond burenonze buurtvereniging.
dag stond er dus weer, met
We zijn een gezellig
dank aan de organisatie van
zijstraatje met pleintje
het buurtcomité, een gewelaan de Hobbemaweg.
dige brunch op ons te wachEen actief buurtje waar,
ten. Ook de weergoden
met dank aan de archiwaren ons heel goed gezind.
tectuur van de jaren 70,
Trots zijn wij op het feit dat,
een sterk samenhorigook nu er langzaam maar
heidsgevoel heerst. Er Foto: Lieke Kosman zeker een generatie wisseling
wordt naar elkaar omgeplaats vindt, er nog steeds
keken en het gezegde, beter een goede sprake is van een prettige sfeer en zorg
buur dan een verre vriend, geldt hier voor elkaar. Op naar de volgende 40
zeker.
jaar.

Wouter uit Groesbeek is de winnaar van 21.000 euro in
de spelshow Postcode Loterij Miljoenenjacht die zondag
werd uitgezonden. Nadat Wouter alle kandidaten wist
weg te spelen, speelde hij het finalespel en won dit geldbedrag. Wouter was samen met negenenveertig wijkgenoten uit postcodegebied 6562 uitgenodigd in de studio.
Wouter was in de studio met zijn neef Dennis. Hij woont
samen met zijn vrouw Paulien, heeft twee jonge kinderen en
is werkzaam als inkomensconsulent bij de gemeente. Wouter
had al een gevoel dat hij de finale zou halen en speelde het
spel met koffernummer 14. In de finale zat het Wouter niet
mee en hij haalde in de tweede ronde al veel hoge bedragen
uit het spel. Uiteindelijk verkocht hij zijn koffer aan de bank
voor 21.000 euro.
Foto: Roy Beusker
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Wouter uit Groesbeek wint 21.000 euro bij
tv-show Postcode Loterij Miljoenenjacht
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Dorpsagenda Leuth in gesprek met IN
inwoners over nieuwe dorpsplannen

Veertigjarig jubileum buurtvereniging Hobbel 5 in Groesbeek

Omdat dorpshuis De Slenk in de HorstGroesbeek behoort tot de 6 finalisten
van “Dorpshuis van het jaar” bracht
Omroep Gelderland dinsdag 20 september een bezoek aan dit dorpshuis.
Angelique Krüger was samen met een
aantal leden van de andere genomineerde dorpshuizen, de DKK, de Alliantie
Leefbaarheid e.a., per “antieke” Dafbus (oldtimer) naar de Horst gekomen,
waar ze met muziek ontvangen werden
en waar ze zich lieten rondleiden door
Elma Burg, vrijwilligster van dorpshuis
de Slenk.
Er werden opnames gemaakt en de eer-

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

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 18 oktober
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 14 oktober
Vervolg colofon: zie pagina 3

Nieuwe roman
speelt zich af in
de Duffelt
Op 15 september
verscheen bij uitgeverij Meulenhoff de roman
De onzichtbare
van Joep Stapel.
Bij boekhandel
Roelants in Nijmegen was die
dag een feestelijFoto: Andreas
ke presentatie.
Terlaak
Stapel woont in
Millingen aan de Rijn en werkt als
klassiekemuziekjournalist voor NRC.
De onzichtbare is zijn tweede roman,
na Kaf uit 2019. De onzichtbare speelt
zich af in Nijmegen en op een afgelegen boerderij in De Duffelt, aan de
grens met Duitsland; het boek gaat over
een vader, een zoon en verhalen die
onder de oppervlakte verborgen blijven.

Vitaliteitsmarkt
voor 60+-ers
In de gemeente Berg en Dal worden
de
komende
tijd
twee
Vitaliteitsmarkten voor 60+-ers georganiseerd. Tijdens de markt krijgen
60+-ers antwoord op al hun vragen
over welzijn, wonen, veiligheid,
sport, bewegen, voeding en gezondheid.
Op vrijdag 7 oktober is de eerste
Vitaliteitsmarkt in Cultureel Centrum
de Mallemolen in Groesbeek. Van
13.30 tot 16.30 uur. In het voorjaar is
de markt in Millingen aan de Rijn. De
toegang tot de markt is gratis.
Op de markt staan onder andere Kwiek
Groesbeek, Oosterpoort woningcorporatie, Bibliotheek Gelderland Zuid,
Seniorenraad Berg en Dal, Alliantie
financieel veilig ouder worden, de
mantelzorgconsulent en er wordt een
workshop gegeven door diëtiste
Mariëlle Klaasen.
De Vitaliteitsmarkt is een initiatief van
de gemeente Berg en Dal, GGD en
Forte Welzijn.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

in Kranenburg naast Kodi - Rewe

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.

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

Wij zijn er voor

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

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

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
3 t/m 9 oktober 2022

s
Bonuler
knal

tot w
e

53%l

kortin

3 stuks

Alle Chocomel en
Fristi literpakken*
*M.u.v. Chocomel gekoeld

Dat is het

g

3.⁵ ⁰
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van Albert Heijn

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

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

Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

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

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

2+2
gratis

Alle Pepsi en 7up 1.5 literflessen
Bijv. Pepsi Max
4 flessen
De actieprijzen
variëren van 3.98-4.50

4.⁵ ⁰

9.⁰⁰

Spaar voor steengoede
de
n
ovenschalen en
bakvormen.

Sla snel
el om!!

Aanbiedingen geldig t/m zondag 9 oktober
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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

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)
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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

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

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 tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huis-

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- alleen wanneer datum genoemd
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, elke 2e woensdag
van de maand om 10u een meditatieviering.
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
-8.10. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-9.10. 11-15u. Rommelmarkt KNA,
Kulturhus
-11.10. 14u.Impuls, Kulturhus
-16.10. 15u/ concert Soroki, kerkje
-16.10. 11.30u. concert KNA, Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-dond. 12-12.30u. Buurtsoepie, Kulturhus
- 8.10. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-10.10. 15.30u. workshop verhalen schrijven (jeugd), bieb
-12.10. 14u. Alzheimercafé, Gasthuis
-16.10. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
OOIJ
-8.10. 10-14u. klus- en opendag Speulplek
LEUTH
-5.10. kindervoorstelling, bieb
-9+23+30.10. formule-1, Vriendenkring
-10.10. 14u. bingo, Vriendenkring
-10.10. 10u. peutercafé, Kulturhus
-13.10. 20u. dorpsagenda, Vriendenkring
-14.10. 19.30 darten, Vriendenkring
BERG & DAL
-16.10. 10-15u. rommelmarkt Berggeiten,
Kerstendal
UBBERGEN
-weekend tot 23.10: expo Habitat, Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-8+9.10. Engels, Reuser, Jacobs, Biessels
-15+16.10. Biemans & Baggen
GROESBEEK
-7.10. 13.30-16.30u. vitaliteitsmarkt (60+),
Mallemolen
-8.10. 10-14u. inzameling kleding-schoenen, bloemisterij Wilhelmina
-11.10. 14.15-17.15u. Seniorenbond oktoberfest, Op de Heuvel.
-12.10. 15u. workshop poezie schrijven
(jeugd), bieb
DE HORST
-15.10. opendag bij DVSG, sportpark

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

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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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, 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

Repair Café
Beek
BEEK. 8 oktober repaircafé. Deze keer
is er een workshop, lock naaimachines, neem je machine mee en krijg er
instructies en uitleg over. We zijn er
natuurlijk ook om alle andere dingen te
repareren, van 11-14u., in het
Kulturhus in Beek. We zijn benieuwd
naar wat er deze keer meegenomen
wordt, meestal zit er wel iets bijzonders
tussen waar onze creativiteit bij aangesproken wordt. Deskundige vrijwilligers bekijken wat het probleem is en
wat er aan te repareren valt. Je kunt ook
met het advies van de vrijwilliger zelf
aan de slag. Zo leer je met de kennis
van de vrijwilligers om zelf te repareren. Wij repareren elektrische apparaten, kleding, fietsen en klein meubilair.
Je kunt ook weer voor de gezelligheid
langs komen. Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we
zoveel mogelijk spullen van de afvalberg redden. Een kleine gift wordt op
prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
http://www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.
Foto: Henk Baron
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18,- p/u; tel.
06-23113595
Gezocht kamer / logeeradres regio NijmegenArnhem voor Oekraïense
student, die in Arnhem mag
studeren. Hun huidige
opvang is te ver om heenen-weer te reizen, in het
weekend zal hij meestal
naar zʼn familie in de
opvang
zijn.
Email:
kshivanskiyden@gmail.com
Onze fantastische hulp
gaat na 34 jr met pensioen
daarom zoeken wij ʻn opvolging voor 1 dag in de week!
Fam. Janssen, Sophiaweg,
Nijmegen, 024-3245555 of
0653325991

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

Wij doen alles voor uw auto

6,00

Dankbetuiging

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

voor alle mooie woorden
voor uw medeleven
voor alle mooie bloemen
voor uw steun

Gert Brandwijk
Raucherzubehör • Lotto • Zeitschriften • Paysafe •
Handy-Guthaben • Kaffee to go • Getränke •
Süßwaren • Gruß-, Geschenk-, Trauer- und
Ereigniskarten • Deutsche Post • Versandartikel •
Schreib- und Büromaterialien

Een speciaal woord van dank gaat uit naar
alle medewerkers van de Thuiszorg
en het Gasthuis in Millingen.

Voor de aandacht, die wij in allerlei vormen
kregen bij de uitreiking van de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici,
willen wij jullie hartelijk danken.
Een bijzonder woord van dank voor het Bestuur
van de parochie Maria ten Hemelopneming voor
de aanvraag van de onderscheiding en de
aangeboden receptie in Dorpshuis De Sprong.

Gerda & Gert Alofs

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de hartverwarmende belangstelling
die wij als familie hebben mogen ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, trotse opa en overgroot opa.

BINGO

ZATERDAG
8 OKTOBER

Gevraagd:

Jan Rutjes

HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)

Wij zijn dankbaar dat hij zo lang in ons
midden mocht zijn.
Tevens bedanken wij het personeel van
Gasthuis St. Jan de Deo voor hun liefdevolle
verzorging tijdens zijn verblijf.

Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

Toos Rutjes-Brugman
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Leuth, September 2022

Bingo
ZONDAG

16 OKTOBER

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

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

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

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

An & Geert Verweij

Familie Brandwijk.
Millingen aan de Rijn,
September 2022

14

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

Hartelijk dank!

na het overlijden van

,, Juliana ”

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

voor al uw familieberichten

Bedankt

Kunstrijwielvereniging

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

De Rozet

“Het was een mooie weg die papa
heeft afgelegd.
We hebben hem in liefde laten gaan.”

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK
Advertorial

Smits Hair&Fashion en Smits Shop
OOIJ. Nieuw: Smits Hair&Fashion en
Smits-Shop kringloop met DHL servicepunt. Hair&Fashion is geopend op
di.- woe- en vrijdag van 9.-17.30 u. en
Smits-Shop van di. t/m vrij. van 917.30 en zat. van 9-15u.. Hair &
Fashion is een kapsalon voor dames,
heren en kinderen en hier wordt ook
2e hands merkkleding verkocht.
Susanne is kapster en werkt samen
met dochter Isabeau (kapster) maar zij
werkt ook in een kledingzaak, vandaar
de combi. In Smits-Shop kringloop
werkt Barry. Hier wordt onder andere
2e hands huisraad, apparatuur en 2e
hands kleding verkocht.

Kom kijken of maak een afspraak.
Smits Hair&Fashion: 024-8446453,
Smits-Shop:06-27152364. De winkel
is gevestigd in Ooij, Prinses
Beatrixstraat 2.

Veel belangstelling bij
Groesbeekse wijnfeesten
De wijngaarden die vorig weekend
meededen aan de Groesbeekse
Wijnfeesten hadden over belangstelling
niet te klagen. Bezoekers konden zich
per oude Amerikaanse schoolbus en
een treintje laten verplaatsen van en
naar de diverse wijngaarden in de

omgeving. Vooral bij het Nederlands
Wijnbouwcentrum was het zondag een
drukte van belang. Daar ook kon men
zich laten voorlichten over het bottelen
en bewaren van de diverse soorten wijn
in de “catacomben” van het centrum.
Foto: Henk Baron
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Examens bij de Thornsche Molen
PERSINGEN. Op zaterdag 17 september fungeerde de
Thornsche Molen als examenmolen voor de toekomstige
molenaars van het Gilde Vrijwillige Molenaars. De kandidaten Molenaars in Opleiding (MIO) werden per MIO door de
4 examinatoren gedurende 1 1/2 uur aan de tand gevoeld op
de volgende vier onderdelen:
1. Het in werking zetten en stoppen van de molen. De
MIO 's moesten zeil voorleggen, windrichting bepalen en de
molen in de juiste stand zetten, veiligheid aanbrengen en
diverse vragen over het gevlucht(wieken) beantwoorden;
2. Theorie. In de molen werden de theoretische vragen
gesteld over het vangen (stopzetten) van de molen. Daarnaast
diende in de molen diverse onderdelen benoemd te worden;
3. Werkwijze van diverse industriemolens, zoals de papiermolen, houtmolen, oliemolen en korenmolen moesten uitgelegd worden;
4. Het weer. De MIO's kregen vragen gesteld over het weer
aan de hand van weerkaarten. Zoals over hoge en lage drukgebieden, depressies. Daarnaast vragen over hoe te handelen
bij vorst, ijzel, noodweer en zware regenbuien.
Na afloop van de examens werd duidelijk dat het hoofdstuk
over het weer het grote struikelblok was. Want na afloop bleken twee van de drie kandidaten gezakt. Maar: ze gaan voor
de herkansing, want het diploma willen ze behalen.
De MIO ’s waren Bartjan Kaptein uit Ulft, Ron Smit,
Heumen en Henk Vinkers uit Malden.
Elke zondagmiddag is De Thornsche Molen open voor
bezichtiging en geven onze vrijwillige molenaars graag uit-

V.l.n.r.: Ron Smit (MIO), Joop Overman (Examinator), Mart
Peerlings (Examinator), Kees Ariaans (Molenaar Thornsche
Molen), Eep Top (Examinator), en Thomaz van Os
(Examinator). Foto: René van Driel – Secretaris Stichting De
Thornsche Molen
leg. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met groepen een
aparte afspraak te maken voor een bezichtiging gedurende de
hele week en eventueel met een presentatie. Meer informatie
staat op onze website: www.thornschemolen.nl
Tekst: Kees Ariaans – Molenaar Thornsche Molen

Conferentie op 19 oktober met experts uit Nederland en Duitsland

Focus op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Na meer dan twee jaar coronapandemie
is de arbeidsmarkt sterk veranderd.
Hoe gaan we om met het tekort aan
vakpersoneel? Hoe heeft de thuiswerktrend het grensoverschrijdende werken
veranderd? En hoe reageert de arbeidsmarkt op factoren als de oorlog in
Oekraïne en politieke besluiten die een

recessie kunnen veroorzaken? Dit zijn
vragen die experts uit Nederland en
Duitsland proberen te beantwoorden.
Daartoe organiseert het GrensInfoPunt
Rijn-Waal in het kader van zijn
Arbeidsmarktplatform op woensdag 19
oktober vanaf 13:30 uur een conferentie in het Forum van de Euregio Rijn-

Boeken- en platenbeurs van de
Sokkennummers in Leuth
Kom de herfst proeven…
LEUTH. Ha, eindeTevens zal deze avond
lijk! De blaadjes valhet, inmiddels bekenlen van de bomen en
de, Brabantse kruidenhet is weer vroeg dondrankje Schrobbelèr
ker. Na een laatste
gedronken
kunnen
stuiptrekking is de
worden. Gemaakt uit
zomer echt voorbij.
43 kruiden en een alcoTijd voor bokbier dus!
holpercentage
van
En wat hebben we er
21.5%, een lekkere
weer zin in. Dus ook
borrel voor de gevoeliweer in de Leuthse
ge
maag.
Bokbieravond.
Het
Ook zal onze kok Ben
concept blijft onveranweer aanwezig zijn om
derd, 3 verschillende
heerlijke herfsthapjes
bokbieren
en
te bereiden. De zaal zal
Schrobbelèr voor een
herfstachtig aandoen
Reserveren via bokbieravond@gmail.com
Schrobbelèr en lekker eten voor € 30.all in prijs van € 28.- 3 soorten bokbier,
om de ideale sfeer te
Aanvang 20.00- 00.00 uur
in de voorverkoop.
creëren. De bokbierWe presenteren dit jaar
avond op 5 november
wederom de koppige Hertog Jan bock zal starten om 20.00 uur en 24.00 uur
van de tap, met zijn uitgesproken romi- eindigen.
ge smaak waarin je een vleugje kara- Reserveren van kaarten kan via bokmel kunt ontdekken. Het heeft een bieravond@gmail.com
prachtig robijnrode kleur met een alcoholpercentage van 6.5%. Het 2e bokbier wat we kunnen presenteren is
STEAKHOUSE
Jeronimo Bokking. Een bokbier van
brouwerij Jeronimo. Inmiddels ook
bekent van het Leuthse bierfestival
waar de brouwerij uit Elst zijn heerlijke
STEAKGERECHTEN
bieren heeft gepresenteerd. Bokking is
BALKANSPECIALITEITEN
een bokbier licht moutig is, zoet met
GROOT TERRAS
karameltoetsen met een alcoholpercenGroße
Straße
80 47559 Kranenburg
tage van 7.2%. En met het 2e bokbier
Tel.: 0049-2826-419
voor deze avond zijn we nog in onderhandeling… Verrassing dus.
Reserveren mogelijk

LEUTH. 25 september was er weer een
boeken- en platenbeurs van CV De
Sokkennummers uit Leuth in zaal de
Vriendenkring in Leuth. Boeken en
platen waren er te kust en te keur.

De eerste bezoekers stonden al om 8.30
uur voor de deur en konden daarna een
keus maken uit de ongeveer 2.500 boeken en de vele platen en cd’s.
Foto: Henk Baron

Waal in Kleve.
Meer informatie en aanmelden
Wie op woensdag 19 oktober om 13:30
uur
wil
deelnemen
aan
de
Arbeidsmarktconferentie, dient zich
uiterlijk 14 oktober aan te melden door
een e-mail te sturen naar gip@euregio.org. Meer informatie over de bijeenkomst, de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt en het GrensInfoPunt
Rijn-Waal is te vinden op www.grenzinfo.eu/erw.

Nieuwe plannen
voor centrum
Kranenburg
KRANENBURG.
De
gemeente
Kranenburg werkt samen met het team
Quartiersmanagement (QM) aan een
omvangrijk plan om het centrum van de
stad (de historischer Ortskern’) zowel
voor bewoners als bezoekers aantrekkelijker te maken. Een grote rol bij de
voorgenomen opknapbeurt is weggelegd voor de bewoners van Kranenburg.
Zie de duitse pagina en op www.quartiesmanagement-kranenburg.de.
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Fietscafé Berg en Dal
Op woensdag 21 september was er een fietsersbond cafe in Beek.
Georganiseerd door de
afdeling Berg en Dal
voor leden van de
Fietsersbond en andere
geïnteresseerden.
Allerlei punten kwamen
langs, zoals oversteken
die
beter
kunnen,
bewegwijzering en de
routes naar Nijmegen.
Nu is het zaak om de
belangrijkste punten te
kiezen en daarover het
gesprek met de gemeente aan te gaan.
Voor welke punten moet de
Fietsersbond Berg en Dal zich inzetten?

Wilt u de volgende keer op 19 oktober
20:00 uur meedoen?
Geef u dan op bij: Daan van der Burgh
d.vanderburgh@fietsersbond.nl

K.N.A.-Rommelmarkt 9 oktober
BEEK. Zondag 9 oktober organiseert Harmonie K.N.A. Beek weer de
jaarlijkse K.N.A.-Rommelmarkt. De
markt is geopend van 11 tot 15 uur.
Entree € 1,- Kinderen gratis.
In de grote zaal van het Kulturhus
Beek, treft U vele uiteenlopende kramen aan. Mooie curiosa uit grootmoeders tijd, huishoudelijke artikelen, servies, (strip)boeken, LP’s, CD’s, kleinmeubelen en vele verrassende en
opwindende zaken uit de vele zoldero-

pruimingen, die de inwoners van Beek
in het afgelopen jaar weer verzameld
hebben!
Op het gezellige binnen terras kunt u
even rustig bijkomen van de vele
indrukken die u heeft opgedaan. Met
een kopje koffie en zelfgebakken taart,
zoals U van ons gewend bent!
De opbrengst van de Rommelmarkt
komt weer geheel ten goede aan onze
jeugdige muzikanten in opleiding bij
Harmonie K.N.A. Beek.
Bestuur Harmonie K.N.A.

Brand in een brandgang in Leuth
De vrijwillige brandweer van Millingen is
zaterdagavond uitgerukt
voor een brand in een
brandgang achter de
woningen
aan
de
Wethouder Burgerstee in
Leuth.
Buurtbewoners hadden
de brand achter de
woning ontdekt, waarvan de bewoonster niet
thuis was. Met een
brandblusser en tuinslang hadden ze geprobeerd de brand te doven, maar dat lukte
niet en daarom werd de brandweer
gewaarschuwd. Hen lukte dat wel maar
ze konden niet voorkomen dat een
schutting en een rieten omheining, als-

Rommelmarkt
C.V. de
Berggeiten
BERG en DAL. Op zondag 16 oktober
houdt
Carnavalsvereniging
de
Berggeiten weer haar jaarlijkse binnenrommelmarkt. De spullen zijn netjes
gesorteerd en overzichtelijk neergezet
zodat u makkelijk spulletjes van uw
gading kunt vinden. Ieder jaar hebben
we weer een veelzijdig aanbod van
boeken, speelgoed, kleding, servies,
lampen, meubels en nog veel meer
leuke en goedkope spullen. Met de
opbrengst organiseren we onder andere
het Kindercarnaval, Prinsenbal en het
Groot carnaval. U bent van 10:00 15:00 uur van harte welkom in het
Gemeenschapshuis Kerstendal te Berg
en Dal. Uiteraard is er de mogelijkheid
om tussen het snuffelen door even een
drankje nuttigen aan de bar van
Kerstendal.
Kijk voor meer informatie op onze
Facebookpagina.

Bingo
KRV Juliana
Foto: Henk Baron
mede een vuilcontainer schade opliepen. Ook afvalhout wat daar stond was
in brand geraakt. Het is onduidelijk wat
de oorzaak van de brand is geweest.

MILLINGEN - Zaterdag 8 oktober
organiseert KRV Juliana een bingoavond in het verenigingsgebouw,
Heerbaan 93 te Millingen. De aanvang
is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.

De Rozet
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Te Huur in Beek

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Rijksstraatweg 171

Villa den Breul
Te huur: 2 kantoor- of praktijkruimtes

is 33,7 m2 en voorzien van airco,
laminaatvloer en twee wasbakken.
Ruimte B-7 + 7a is één ruimte, met inpandig kantoor /
spreekruimte. Totaal 36,6 m2, gelegen
aan de achterzijde.

Ruimte B-31

$8726(59,&(.8,-3(56

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

024-3733795

NIEUW ook op de
Oude Kleefsebaan 417a in Berg en Dal

(voorheen Magnus)

024-6841643
www.autoservicekuijpers.nl

Rob van Alst

Kijk voor meer informatie op

www.denbreul.nl

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

bel 06-53131470 of mail:
Frank.Verweij@Fairtexholding.nl

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

Kennismakingsvoordeel
Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Jeugd & Jongeren

Winnaar bekend voor de
vernieuwde speelplek in Ooij

Opweg en tegelijkertijd, in heuse stemhokjes onder toezicht van wethouder
Ria Barber, hun stem uitbrengen op een
van de onderwerpen. Dat kon tot 16.00
uur en daarna kon men nog een stem
uitbrengen in dorpshuis de Sprong . In
het dorpshuis werden om 17.00 uur,
samen met enkele jongeren, de stemmen geteld. Daar bleek dat 111 kinderen gestemd hadden. 67 daarvan stemden op ontwerp 3, 22 op ontwerp 2 en
22 op ontwerp 1. Daarmee heeft ontwerp 3 gewonnen en dit zal zo snel
mogelijk gerealiseerd worden.

rij gemaakt door kunstenaar Frank Tarenskeen, tevens docent
op de school. Collega Micha Boon-Diks trakteerde hen op
een prachtig dans-optreden uitgevoerd door de jongemannen
van haar dansschool On Y Danse en Boys Action.
Ed van Loon blijft tot februari nog actief op de Havo voor het
inwerken van zijn opvolgers Inge van Doorn en Frank
Spijkers. Per 1 december sluit Petra Molenaar daar als nieuwe directeur- bestuurder bij aan.
Voor alle gasten was er een boekwerk “De eigenwijze Notre
Dame anders leren, anders werken”.
Foto’s: Bert Roodbeen. Kijk ook op www.inhetlaag.nl

Kinderboekenweek in de bibliotheek

van gemeente Berg en Dal. Het
Klimaatburgemeesterschap is gekoppeld aan de Nationale Klimaatweek en
is bedoeld om klimaat en duurzaamheid onder de aandacht te brengen.
Inwoners uit gemeente Berg en Dal
kunnen zich nog tot en met 17 oktober
aanmelden via www.nkw2022.nl.

Activiteitenkalender (oktober) in
Leuth Vriendenkring & Kulturhus

Gi-ga-groene activiteiten
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er
jeugdvoorstellingen in verschillende
bibliotheken, zoals ‘De wilde jongen en
de beer’ op woensdag 5 oktober om

1 op de 3 gemeenten heeft een Klimaatburgemeester
Inmiddels heeft 1 op de 3 gemeenten in
ons land een Klimaatburgemeester. In
gemeente Berg en Dal zoekt het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat nog een Klimaatburgemeester.
Daarom doet het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK)
opnieuw een oproep aan de inwoners

- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda:
- Woensdag 5 okt: Kindervoorstelling
(4+)
in
de
bieb/Kulturhus
(www.obgz.nl)
- Zondag 9 en 23 en 30 okt: Formule 1
op grootbeeldscherm in Vriendenkring
- Maandag 10 okt: Bingo (senioren) om
14.00 uur in de Vriendenkring
- Maandag 10 okt: Peutercafé van
10.00-11.30 uur bij Partou/Kulturhus
- Dinsdag 11 okt:
Serviceloket
gemeente van 09.00-12.00 uur in
Kulturhus (afspraak maken: tel.14024
of via www.bergendal.nl)
- Donderdag 13 okt: Dorpsagendapublieksbijeenkomst om 20.00 u in
Vriendenkring
- Vrijdag 14 okt: Dartavond om 19.30
uur in de Vriendenkring
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0017.00 uur in het Kulturhus, niet op 4 en
11 oktober
- Bewegen op muziek (senioren) van
16.00-17.00 uur in sportzaal/Kulturhus
(06 14572087)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal 08.30-12.30 uur
in het Kulturhus (info: 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring
- Biljarten Senioren om 19.00 uur (oneven weken) in Vriendenkring (info: 06
14572087)
- Vox Virorum, mannenkoor repeteert
van 19.30-21.30 uur in het Kulturhus
- Yoga even weken van 20.00u-21.00u
in de Vriendenkring (oneven weken
digitaal voor wie wil - info: Angelique
B r o k - V e r h o e v e n ,

yogaindepolder@hotmail.com, tel. 024
– 3249700)
- Volleybal Switch Recreanten dames:
20.30-22.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym senioren van 09.30-10.30 uur in
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info
06 14572087)
- Biljarten senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 06
14572087)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- Total Workout van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/Kulturhus.
(info:
06
28148282 (Patricia Winteraeken) of 06
46855089 (Els).
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus (info: 06 18514735)
- Volleybal Switch Dames 1 van 19.0021.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek Kulturhus: elke werkdag
geopend tot 18.00 uur (m.u.v. woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
12.30-14.30 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt of om een tijdschrift of
krant te lezen.

De Rozet

Afscheid directie Notre Dames des Anges

Van 5 t/m 16 oktober is het
weer Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema ‘Gi-gagroen’: kinderboeken over
de natuur, dieren en het
milieu staan centraal. Ook
de bibliotheken in Berg en
Dal
vieren
de
Kinderboekenweek uitbundig: met een speciale buttonspaaractie, een voorstelling
en schrijfworkshops.
De Kinderboekenweek is hét
moment om kinderboeken in
het zonnetje te zetten. Maar het aanbod
van kinderboeken is enorm. De bibliotheek helpt kinderen bij het vinden van
een passend boek. Op basis van veelgelezen titels heeft de bieb kaartjes met
doorleestips gemaakt, voor zes verschillende boekengenres (humor,
detective, school, natuur, sprookjes en
griezel). Voor elk geleend boek binnen
een bepaald genre ontvangen kinderen
een button. Kinderen kunnen dus in
totaal zes buttons sparen. Lenen en sparen kost niets: tot 18 jaar zijn kinderen
gratis lid van de bibliotheek.

Nog steeds géén Klimaatburgemeester
voor gemeente Berg en Dal
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UBBERGEN. Met een drukbezochte receptie hebben directeur Marij van Deutekom en adjunct-directeur Ed van Loon
vrijdagmiddag 23 september afscheid genomen van Havo
Notre Dames des Anges, in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd.
Marij van Deutekom vertrok per 1 augustus en Ed van Loon
gaat op 1 februari ‘23.
Veel collega’s en relaties waren naar de Kasteelselaan gekomen om hen met toespraken en cadeaus te bedanken. Het
afscheid-school-cadeau dat beiden kregen, was een schilde-

Het winnende ontwerp voor de speelplek langs de Wilhelminaplas in Ooij
Foto: Henk Baron
De gemeente Berg en Dal is voornemens op de speelplek aan de
Wilhelminaplas in Ooij te vernieuwen.
De speeltoestellen zijn verouderd en er
komen nieuwe speeltoestellen voor in
de plaats. Daarom heeft de gemeente
een brief gestuurd naar alle kinderen
onder 17 jaar in Ooij, waarin hen
gevraagd om te gaan stemmen op drie
onderwerpen, die al door de gemeente
uitgekozen waren.
De kinderen konden deze drie onderwerpen op woensdag 28 september
bekijken in de aula van basisschool

4 oktober 2022

plaats in Bibliotheek De
Mariënburg. Hier krijgen kinderen natte voeten, beklimmen een berg en kruipen door
de struiken.
Meer informatie over het programma, kaartverkoop en de
buttonspaaractie is te vinden
op www.obgz.nl/kinderboekenweek.

14.30 uur in Bibliotheek Leuth.
Verhalenverteller Mieke neemt de kinderen mee naar een land waar Bodo het
moet opnemen tegen een hongerig
monster. De voorstelling op 5 oktober
is van 14.30 tot 15.15 uur en kost 3
euro voor leden, 4 euro voor overigen.
Kaarten moeten vooraf worden gekocht
via www.obgz.nl
Voor jonge schrijvers in de dop zijn er
twee workshops: verhalen schrijven op
maandag 10 oktober om 15.30 uur in
Bibliotheek Millingen en een poëzieworkshop op woensdag 12 oktober
om 15.00 uur in Bibliotheek
Groesbeek.
In Nijmegen zijn er twee bijzondere
feestjes. Tijdens het Nijmeegs
Kinderboekenfeest op zondag 9 oktober in De Lindenberg kunnen kinderen
ontdekken hoe fantastisch de natuur is
via boeken, tijdens voorstellingen, het
Huttencollege, escape games en toffe
workshops. Op zaterdag 15 oktober
vindt het Gi-Ga-Groene Voorleesfeest

Basisschool Bijenveld Leuth
Op woensdag 5 oktober
wordt de Kinderboekenweek
op school geopend om ca. 8.40 uur in
de mooie educatieve leef- en beleeftuin. Ouders zijn van harte uitgenodigd
om dit mee te beleven. De kinderen
mogen verkleed komen in iets Gi-gagroens!
Tijdens
de
hele
Kinderboekenweek wordt er weer veel
(voor)gelezen uit mooie boeken en
natuurlijk kunnen de kinderen uit de
groepen 4 t/m 8 weer meedoen aan de
superspannende voorleeswedstrijd. (De
finale hiervan is op donderdagmiddag
13 oktober.) Op donderdagochtend 6
oktober wordt er voor de groepen 5
t/m 8 een mooie voorstelling gespeeld
in de gymzaal: Gregorius Vaselinus.
Oudere kinderen lezen voor aan de jongere kinderen op vrijdag 7 oktober.
Heel bijzonder is dat de schrijfster
Willemijn Kranendonk onze school
bezoekt op woensdag 12 oktober voor
de groepen 1 t/m 4. Zij zal dan haar
boek Camping De grote walvis en de
mysterieuze flessenpost presenteren.
Het boek is op school ook in te zien en
via een intekenlijst kunnen mensen
aangeven of ze het willen kopen.

Open dag de Speulplek in Ooij
Zaterdag 8 oktober tussen 10 en 2 uur
ben je welkom op de Speulplek. Om te
helpen en om gezellig samen te zijn.
We starten om 10 uur met onderhouds
klusjes. Rond 11 uur is er koffie, thee
en taart.
Vanaf half 11 is er een leuke speurtocht
voor de kinderen. En 1 uur sluiten we

af met zelfgemaakte soep, neem zelf
iets lekkers mee voor bij de soep. De
kinderen kunnen dan hun eigen broodjes bakken en marshmallows roosteren.
Fijn als je, je even opgeeft ivm de inkopen. Dit kan via de app of de mail.
Speulplek@gmail.com
0622277950

Zet alvast in je agenda en geef je op via
www.griezeltochtleuth.nl

Darttoernooi
LEUTH. Zaterdag 17 december vindt
het jaarlijkse Vriendenkring darttoernooi plaats.
Doe mee, er is een leuk prijzenpakket.
Meer vind je op facebook: voor L-kaar.
Het inschrijfbedrag is €5,- pp. De zaal
zal open zijn om 12.30 uur. Toernooi
start om 13 uur. Aanmelden kan via:
darttoernooi.vriendenkring@gmail.com.

Collecte Sint Nicolaascomité
MILLINGEN. De tijd gaat razendsnel.
Voor je het weet staat Sint aan de bel.
Van 16-22 oktober is het dan weer zo
laat,
Dan lopen de collectanten door de
straat.



Contact: mensen of organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (06
18514735) en voor de Vriendenkring
(06 29162879).

Wij van het comité zijn ook nog altijd
Zaal open 12.30 uur – Aanvang toernooi 13.00 uur

Aanmelden via:

op zoek naar nieuwe collectanten. Wil
je ons helpen? Neem dan contact op
met Meriam Hendriks (06-30901795)
of Mandy Verhoeven (06-33566729)
Vriendelijke groet,
Sint Nicolaascomité Millingen aan de
Rijn

De Rozet
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Kunstwedstrijd Kekerdom

Culturele Agenda
Ankie Rampaart & Paul Verstegen
Elke zondag in oktober | 11.00-16.00 |
kunsttentoonstelling
|
KunstLokaalMook, Rijksweg 86 Mook
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
Theatergroep
PIT
–
Improvisatievoorstelling
Vrijdag 7 oktober | 20.15 | € 12,- | amateurtheater | Karolingenzaal | De
Lindenberg

YoungGangsters – The Poverty
Peepshow
Woensdag 12 t/m zondag 16 oktober |
diverse tijden | € 19,- / € 17,50 | toneel
| Locatie bij Hubert | De Lindenberg
Ton Kas - Best of...
Donderdag 13 oktober | 20.30 | € 18,50
/ € 17,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
Stimagt - Die Donker
Vrijdag 14 t/m zondag 30 oktober |
diverse tijden | € 19,50 / € 10,- |
muziektheater | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Ontmoet De Dichter… Vlaamse
dichteres J.V.Neylen
Zaterdag 15 oktober | 14.00 | poëzie |
Poëziecentrum
in
bibliotheek
Mariënburg

Hedwig and the Angry Inch - Sven
Ratzke
Vrijdag 7 oktober | musical | De
Vereeniging, Nijmegen | www.svenratzke.com

Theatergroep Plubo - Plubo Vertrekt
Zaterdag 15 oktober | 19.30 | € 10,- |
amateurtheater | Karolingenzaal

Lunchpauzepoëzie
Zaterdag 8 oktober | 12.00 | poëzie |
Poëziecentrum
in
bibliotheek
Mariënburg

Lustrumconcert Nieuw Nijmeegs
Kamerorkest
Dinsdag 18 oktober | 20.15 |
€22,50/€17,50 | concert | De
Vereeeniging | www.nieuwnijmeegskamerorkest.nl

Johan Goossens - Kleine Pijntjes
Zaterdag 8 oktober | 20.30 | € 19,50 / €
18,- | cabaret| Steigerzaal | De
Lindenberg
Nijmeegs Kinderboekenfeest 2022 Gi-ga-groen! (4-10 jaar)
Zondag 9 oktober | 13.00 – 17.00 uur |
€ 5,- / € 3,- | jeugd | diverse locaties | De
Lindenberg
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende Bach Cantates Nijmegen
Zondag 9 oktober | 19.30 | concert |
Petruskerk in Nijmegen-Hees | bachcantate.eventbrite.nl
Herakles in tekst en beeld - André
Lardinois
Dinsdag 11 oktober | 19.30 | €5 | lezing|
Elinor Ostromgebouw, eerste verdieping,
zaal
EOS
N
01.610,
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ
Nijmegen | www.ru.nl/kkn

Erik van Muiswinkel - Moojen ligjes
in de lugt (try-out)
Woensdag 19 & donderdag 20 oktober
| 20.30 | € 18,50 / € 17,- | cabaret |
Steigerzaal | De Lindenberg
Oddstream - NFT Feed
Donderdag 20 oktober | 19.30 | € 8,- |
lezing | Karolingenzaal | De
Lindenberg
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl
Expositie Els Crum
Tot en met 4 november | maandag t/m
vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en zondag
10.00-16.00 | expositie schilderijen |
Huygensgebouw, Radboud Universiteit
| www.elscrum.ml

Bluessessie Waard van Kekerdom
Het is alweer de tweede sessie van deze
herfst. Vallende bladeren kleuren rood
en bruin. Tijd voor de blues? De jam is
mooi te combineren met een wandeling
in de Millingerwaard. Hou je van
Bluesmuziek en speel je een instrument, join de club ! De sessieband
bestaat deze middag uit Ruud Abma
drums, Pierre Rutgers bas, Phil Poffé
gitaar/zang, Gert- Jan Ettema toetsen.
Zondag 9 oktober Aanvang 15.00 uur
Gratis entree

Info: philpoffe@hotmail.com

Het goddelijke
talent van
Senja Sargeant
Zondagmiddag 23 oktober (15:00)
maakt de Canadese singer-songwriter
Senja Sargeant haar opwachting in
Grand Café De M'ooije Waard in
Millingen in een Real Roots Cafe LIVE
sessie.
Op 23 september verscheen Senja’s
debuut EP. Precies één maand later
komt ze haar EP in intieme setting live
voorstellen.
De entree voor deze Real Roots Cafe
LIVE sessie bedraagt € 12,00
(www.realrootscafe.com/webshop) en
€ 15,00 contant aan de kassa. Pinnen
aan de kassa is niet mogelijk.

BEEK. Liedduo Verheijen van Loon
geeft woensdag 26 oktober (20-21.30
uur) een concert van Schubert’s
Winterreise in het Kleine Bartholomeus
Kerkje te Beek-Ubbergen.
Bram en Joris vormen samen duo
Verheijen van Loon. Zij ontmoetten
elkaar tijdens hun opleiding in het jaar
2000. Bram studeerde Engels, muziekwetenschappen in Nijmegen en oude
vocale muziek aan het conservatorium
in Tilburg. Joris studeerde in Nijmegen
muziektherapie en piano en liedbegeleiding aan de conservatoria van
Zwolle en Maastricht. Voor allebei is
het gezongen verhaal een passie. Hun
eerste gezamenlijke project is dan ook
Schuberts’ Winterreise. Daarin komt
Bram’s gregoriaans geschoolde tenorstem samen met de fortepiano zoals die
ook in Schuberts tijd geklonken heeft.
Zij lieten en laten zich coachen door
Steven Faber, Kristian Bezuidenhout en
Rebecca Stewart. Al vanaf 2019 voeren
zij deze liedcyclus samen uit, in 2021
met een eerste tournee door Nederland.
Joris speelt op een fortepiano voor hem
gebouwd door firma Maene naar een
kopie van een instrument van Johann
Fritz (1811) uit Wenen.

Exposities in
Persingen

De succesvolle tijdelijke
tentoonstelling
‘De
Zwarte Driehoek. De
geschiedenis van als
‘asociaal’ vervolgden,
1933-1945’ wordt verlengd. Deze expositie is
nu nog tot en met 6
november
in
het
Vrijheidsmuseum
in
Groesbeek te zien.

kamp werden gedeporteerd.
Nooit eerder kregen deze
mensen een gezicht. ‘De
Zwarte Driehoek’ vertelt de
verhalen
van
Gerrit
Nieuwkamp en anderen in
een brede maatschappelijke
context. Persoonlijke verhalen en aangrijpende documenten en objecten worden
aangevuld door illustraties
van kunstenaar Rob Worst.
Gerrit Nieuwkamp uit
Met deze expositie schrijft
Amsterdam was kantoorhet Vrijheidsmuseum het
bediende en voetballer.
eerste hoofdstuk van een
In de zomer van 1942
geschiedenis die meer dan
speelde hij in het eerste
70 jaar lang nauwelijks verFoto: Archief AFC
team van Ajax. Een jonteld is. Via een boekpublicagensdroom, maar toen
tie bij de expositie wordt
sloeg het noodlot toe: Gerrit werd verzekerd dat dit verhaal ook na de
beschuldigd van het verduisteren van expositie toegankelijk blijft voor
een distributiebewijs. Een half jaar publiek en voor de wetenschap. Het
later overleed de 25-jarige voetballer boek, uitgegeven door Uitgeverij Van
in concentratiekamp Vught. Op zijn Gennep, is ook verkrijgbaar in de winkampkaart stond ‘ASO’.
kel van het Vrijheidsmuseum.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan
Groesbeek.
www.vrijheidsmuseum.nl

wedstijd in het programma opgenomen. Belangstellenden waren uitgedaagd om de kerk op een of andere
manier in beeld te brengen met een
foto, video, een tekening of schilderij,
een gedicht of een verhaal. Een onafhankelijke commissie, bestaande uit
Paul van Ernich en Franlinn
Hochstenbach, beoordeelde de inzendingen. Zij wezen niet een, maar twee
kunstenaars aan die lof en hulde verdienden.
Marlynn Amina met een aquarel (links
op de foto) en Trudy Hagenaar met een
schilderij (rechts op de foto). De aquarel van Marlynn werd beoordeeld als
speels met een interessant perspectief
en ruimte voor verbeelding, eigen
invulling en interpretatie en een uitgebalanceerde vlakverdeling. Met minimale middelen wordt het maximale
effect bereikt oordeelde de jury.
In het schilderij van Trudy waardeerde

de jury het speelse kleurgebruik in een
bijna grafische voorstelling waarin het
kerkje goed herkenbaar is, zeker in
combinatie met de begraafplaats. De
golven op de voorgrond zijn leuk
bedacht en creatief als verwijzing naar
het somtijds onder water staan van het
kerkje.
Hoewel het ging om twee totaal verschillende stukken die qua stijl moeilijk
te vergelijken waren, ging puur schildertechnisch de voorkeur van de jury
uit naar het aquarel. De jury vond een
kunstwedstrijd zeker voor herhaling
vatbaar mits er vooraf veel meer
bekendheid aan zou worden gegeven.
De twee kunstenaars ontvingen van de
Stichting ieder een Kunst en Cultuur
Cadeaukaart.
Harry Sanders, voorzitter van het
bestuur van de Stichting Vrienden van
het Kerkje van Kekerdom.

Concerten
Schubert's
Winterreise

Prijzen: €17,00 (normaal)
€12,00 (student / leeftijd tot 28 jaar).
Kaartverkoop: Tickets bestellen via
www.verheijenvanloon.nl

Verlenging succesvolle tentoonstelling 'De Zwarte Driehoek'

Gerrit is één van 2.700 Nederlanders
die tijdens de oorlog het stempel ‘asociaal’ kregen en naar een concentratie-

Elk jaar organiseert de Stichting
Vrienden van het kerkje van Kekerdom
rond de Open Monumentendagen een
aantal evenementen in en bij het kerkje
van Kekerdom. Dit jaar was een kunst-

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober:
Jacqueline Engels, Nol Reuser, Joke
Jacobs en Nicolette Biessels
Keramische objecten, gelaagde en
kleurrijke schilderijen, stenen beelden:
de tentoonstelling op zaterdag 8 en
zondag 9 oktober in het kerkje van
Persingen biedt voor elk wat wils. Het
werk van de vier kunstenaars is gevarieerd en aantrekkelijk geprijsd.
Belangstellenden zijn beide dagen van
harte welkom tussen 11.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis en de makers
lichten hun werk graag toe.
Jacqueline Engels en Nol Reuser exposeren met schilderijen; Joke Jacobs met
keramiek en Nicolette Biessels met stenen beelden.

Concert Slavische liedjes over liefde en leed door het koor Soroki
Kleine Bartholomeuskerkje, Nieuwe
Holleweg 2 Beek Ubbergen
Zondag 16 oktober om 15.00 uur
Weet u hoe de ochtendmist klinkt? Hoe
het ochtendgloren voelt, en wat je hoort
bij het zachte begin van de lente?
Tikken Georgische regendruppels
anders dan Nederlandse?
De acht Soroki - Russisch voor eksters
- bezingen de natuur, maar met evenveel passie en plezier zingen ze over
knappe mannen en schuinsmarcheerders, over dolle avonden en de kater die
kan volgen, over trouw, ontrouw, hartstocht en ellende. Over geliefden die
vertrekken naar verre
oorden, eenzame achterblijvende bruiden en
gemene schoonmoeders.
Kortom: de Soroki zingen over het leven in al
haar facetten. En dat
alles in het Russisch,
Oekraïens en soms zelfs
Georgisch. De vrolijke

of juist melancholieke klanken spreken
voor zich, maar de liedjes worden volledigheidshalve kort toegelicht in het
Nederlands.
De Soroki zijn 8 zingende dames uit
Rusland, Polen en Nederland, die in
Amsterdam zijn neergestreken. Ze zingen onversterkt en a capella twee-,
drie- of vierstemmig, onder de bezielende leiding van Raisa Pintsjoek.
Entree: 15 euro, contant af te rekenen
bij de ingang.
Reserveren
kan
via
hf.meulenveld@gmail.com
of
0640118743

Horen, Zien en Zwijgen bij
Toneel Mooi Uitzicht Kalorama
Horen, Zien & Zwijgen was het thema
van de theatervoorstelling door doofblinde acteurs van Kalorama in Beek.
Op donderdag 29 september was de
première op het terrein van Kalorama
en de voorstellingen werden herhaald
op zaterdag 1 oktober en zondag 2
oktober. De uitvoeringen waren buiten
onder een open tent. De bezoekers
zaten onder een overdekte tribune.
De geweldige acteurs van Mooi
Uitzicht (Benno, Bert, Colinda, Eefje,
Guusje, Henriëtte, Huibert, Ineke,
Johan H, Johan S, Joke, Jos, Lenie,
Marion, Michel, Odet, Paul, Peter, Piet
Ruud, Tineke, Wesley en Wim) gaven
het publiek een geweldige voorstelling
met veel ontroerende momenten, maar

ook heel veel humor. Het enthousiasme
spatte er van af bij alle spelers en begeleiders. Groot compliment voor iedereen die eraan heeft meegewerkt.
Horen, Zien & Zwijgen
De voorstelling is een montagevoorstelling waarbij het publiek veel verschillende scènes gaat ervaren, zien en
horen. Over de oplettendheid van de
verkoper van de sieradenwebshop, over
de receptionistes die goed kunnen luisteren en de mimespeler die in zijn huis
krachtig én zwijgend toneelspeelt. De
scènes worden omlijst met livemuziek.
Kortom een bijzondere voorstelling die
geschikt is voor alle leeftijden.
Foto: Henk Baron

4,
Benno als politieman bij het transport van een verdachte in de politieauto

C U LT U R E E L

Jubilarissen bij Fanfare St. Cecilia
M I L L I N G E N .
Zondagmiddag 2 oktober werden tijdens een
gezellige ledenbijeenkomst acht leden van
Fanfare St. Cecilia in
het zonnetje gezet in
verband met hun 25- en
40-jarig jubileum.
25 jaar lid zijn Leonie
J a n s s e n - K l o m b e rg ,
Kristin Houkes en Joep
Oteman en 40 jaar lid

Foto's: Erik Hell
(BD1 Media)

HABITAT, een expositie van Inge
Winter, Els Crum en Andro de Jong
Mixed media, fotografie,
schilderijen, poëzie en
objecten
Drie kunstenaars uit Lent
laten zich inspireren door
hun habitat. Habitat wordt
om-schreven als leef-en
woonomgeving, als het leefgebied van een organisme.
De woonomgeving van de
kunstenaars is de Waal en het
rivierlandschap. Hier strijden
natuur en water, maar ook
verstedelijking en cultuurhistorische elementen om een plek. De
connectie en interactie hiermee wordt
door hen onderzocht. Zij geven vorm,
creëren, maar stellen ook vragen als: in
welke mate houdt onze leefomgeving
ons een spiegel voor? Immers de natuur
toont haar kwetsbaarheid, schoonheid
en overlevingsdrang, maar we zien haar
ook getemd en geketend, de verstedelij-

king zoekt zijn grenzen.
Wat hen intrigeert en inspireert is de
cyclus van leven en dood. Wat sterft?
Wat overleeft? Wat ontwaakt?
Kunstkapel NDDA, De Refter,
Ubbergen, t/m 23 oktober, za/zo 13-17
uur. www.notredamedesarts.nl
Els Crum, Somethingelsart.com

Meespelen in onze bruisende
dweilkapel? Sla je slag!
De KnaGalm is een Beeks dweilorkest,
in een ver verleden ontstaan uit enthousiaste Carnavalsmuzikanten. Deze
muzikale groep kwam men, al dweilend, werkelijk overal tegen tijdens de
carnavalsdagen. Veel potpourri's werden onderweg ingestudeerd, want al
doende leert men het beste. Echte
straatmuzikanten in de ware zin des
woord dus. Maar er is meer onder de
zon dan carnaval en de behoefte groeide om ook te kunnen spelen bij andere
(dorps)festiviteiten binnen en buiten de
gemeente Berg en Dal, zoals de nieuwjaarsborrel van de gemeente Berg en
Dal, maatschappelijke evenementen
zoals 7 voor leven en de Vierdaagse,
maar ook voor senioren zoals in Het
Höfke in Beek en Kalorama. Dit ging
gepaard met een sterke uitbreiding van
het repertoire en performance en kleding. Er werden muziekstukken aangeschaft en er klonk meerstemmige
muziek die lekker op elkaar aansloot.
Een stuk professionalisering bleek
nodig en op 22 maart 2022 werd ‘de
Vereniging Herriemonie KnaGalm’
opgericht. KnaGalm heeft zich ontwikkeld tot een feestelijk orkest waar iedere muzikant welkom is en waar alleen

maar positieve vibes door de repetities
en optredens heen klinken. Een kleurrijke en bovenal gezellige groep, die af
en toe ook zeker in is voor een klein
borreltje. Uiteraard puur om het instrument warm te houden van binnen. Wij
repeteren om de twee weken in het
Kulturhus in Beek.
Helaas missen wij nog ‘een paar kersen’ die onze nu al héérlijke
‘KnaGalm-taart’ echt onweerstaanbaar
gaat maken! De KnaGalm is namelijk
nog op zoek naar enkele enthousiaste
slagwerkers die ons komen versterken
om met hun opzwepende ritmes en
onverwachte tempowisselingen onze
optredens nog bruisender te maken. Je
hoeft echt nog geen professional te
zijn, dat komt wel met de loop der
jaren. Ook als je een blaasinstrument
bespeelt ben je van harte welkom!
Denk je nu ‘dat klinkt gezellig, daar wil
ik wel bij horen’ (en dat snappen wij
heel goed), schroom niet en neem contact met ons op!
www.knagalm.nl,
mail
naar
Herriemonieknagalm.nl, of bel 06
20742078
Ben Crombaghs, voorzitter Knagalm

Herfstconcert
Harmonie KNA
BEEK. Op zondag 16 oktober aanstaande houdt Harmonie K.N.A. haar
herfstconcert in het Kulturhus in Beek.
In de sfeervol aangeklede gymzaal ontvangen wij u graag vanaf 11.00 uur, het
concert begint om 11.30 uur.
Onze jeugdbende staat o.l.v. Marieke
van Ruitenbeek en opent dit concert.
Daarna volgt een speciaal voor koperblazers geschreven stuk, Fanfare from
la Peri, en dit wordt uitgevoerd door
onze kopersectie (trompet, trombones,
euphonium,
bassen,
hoorns).
Vervolgens klinkt Yesterday door de
“houtblazers” (klarinetten, hobo, fluit,
saxofoons), het laatste stuk voor de
pauze is the Destiny of the Swan
Knight van Jan Bosveld (ook bekend
als de Zwanenridderssage), uitgevoerd
door het hele orkest en voor deze gelegenheid gedirigeerd door Jos Orval.
Na de pauze gaan het orkest verder
onder leiding van Leo van Zantvoort en
staan er diverse bekende muziekstukken op het menu. Waaronder The Lion
King, een nummer dat ons past na de
koninklijke onderscheiding die wij
afgelopen maart mochten ontvangen.
We vervolgen dan met How to train
your dragon en Efteling Highlights. Wij
denken hiermee een mooi en ontspannen programma samengesteld te hebben en hopen u te begroeten op zondag
16 oktober in het Kulturhus in Beek,
aanvang 11.30 uur, zaal open vanaf
11.00 uur.

Oktoberfeest
Op De Heuvel
GROESBEEK. Op 11 oktober is er een
gezellig oktoberfeest, georganiseerd
door seniorenbond Op De Heuvel.
Iedereen is welkom. De entree is 5 euro
voor niet-leden. Er is muziek van
Aldorum en na afloop krijg je gratis
braadworst.
Datum: dinsdag 11 oktober
Tijd: 14.15-17.15 uur
Locatie: Voorzieningenhart Op De
Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek

De Rozet

tuur-historisch informatiecentrum te
bezoeken. De kerkdorpen in ’t Laag
zijn door de eeuwen heen voor de
werkgelegenheid afhankelijk geweest
van de rivier. De eerste expositie met
het thema “Bedrijvigheid op en aan het
water” neemt u mee in de geschiedenis
van scheepswerven, voetveren, parlevinkers, bunkerschepen, binnenvaart,
steenfabrieken en visserij. De rivier is
voor de kerkdorpen Millingen,
Kekerdom, Leuth, Erlecom en Ooij al
voor vele generaties van groot belang.
Aan de hand van foto’s, diverse artikelen en attributen wordt er een beeld
gegeven van de bedrijfstakken die sterk
afhankelijk zijn van de rivier. Het informatiecentrum biedt voor jong en oud
wat wils. Zo is er voor de jeugd een
puzzelspeurtocht door de kerk uitgezet
en kunnen ze de techniek van scheepsknopen leggen leren.
Het is ook een mooie gelegenheid om
de “Kathedraal van ’t Laag” te ontdek-

ken. De Sint-Antonius van Padua is een
gewijde neogotische kruisbasiliek kerk
in 1913-1914 naar ontwerp van Wolter
te Riele gebouwd. Fascinerend zijn de
vele gebrandschilderde ramen met elk
haar verhaal. Bijzonder is de dovenbiechtstoel die uit een tijd komt dat
schepen nog werden geklonken, waardoor veel mensen lawaaidoof waren. In
deze biechtstoel met dubbele deuren
kon men, in tegenstelling tot biechtstoelen met gordijntje hard op praten.
We nodigen u graag uit om gratis het
informatiecentrum en de kerk te bezoeken. Tot en met 30 oktober kunt u het
informatiecentrum op dinsdagen, vrijdagen en zondagen van 13:00 – 17:00
uur bezichtigen. Daarna is het informatiecentrum niet meer toegankelijk. In
het voorjaar van 2023 gaan de deuren
weer open en kunt u het cultuurhistorisch informatiecentrum weer bezoeken.

Leuthse Kermis

Foto: Henk Baron

SVL trapte af voor de kermis
Seniorenvereniging Leuth trapte traditiegetrouw af voor de kermis met een
feestmiddag voor haar leden op vrijdagmiddag 30 september.
Na een welkomstwoord door de voorzitter en dank uit te spreken voor de
medewerking vanuit Schutterij De
Vriendenkring en Beheer Stichting
Triangel werd koffie/thee en oliebollen
uitgeserveerd.
Aansluitend nam DJ Theo van Blitz de
muzikale omlijsting voor zijn rekening
en gingen de voetjes van de vloer.
Na een gezellige en geslaagde middag
werd afgesloten met een chinees buffet
van Lee Ho Fook uit Groesbeek.
Dank voor allen die deze middag weer
mogelijk hebben gemaakt.
De voorzitter

Schuttersmis in de Vriendkring in Leuth

Kirtan in
Berg en Dal
De kirtangroep Berg en Dal organiseert
haar maandelijkse spirituele muzikale
bijeenkomst bij Tonny en Leo thuis. De
kirtangroep bestaat uit een vaste kern
die de kirtan draagt, verder is er een
enthousiaste groep mensen die regelmatig terugkomt en ook zijn er altijd
weer nieuwe mensen die aansluiten.
De kirtan 16 oktober duurt van 14:00
tot 16:00 uur en de inloop is vanaf
13:45 uur. Er is een pauze na ca. 45
minuten.
Het aantal plaatsen is beperkt, meld je
daarom vooraf aan bij Tonny Bol: email
namahatta.kirtan@gmail.com
of
bel/sms/app naar 06-30883292.

KnaGalm op de Bemmelse Dweildag. Wil jij met ons meespelen, dan ben je welkom!
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Uittip: Cultuur-Historisch Informatiecentrum
Millingen tot 30 oktober te bezichtigen
De herfst heeft zich al goed laten gelden afgelopen week. Bij deze temperaturen is het heerlijk om binnen bij de
kachel te zitten. Om er af en toe toch
even eruit te kunnen is de SintAntonius van Padua kerk in Millingen
een mooie aanleiding. Het biedt tevens
een mooie aangelegenheid om het cul-

zijn Helmie Wieland,
Han Gesthuizen, Gaby
van der Velden-Staub,
Ans
ErmersCornelissen en Thé
Arts. Zij kregen het
daarbij
behorende
speldje, de onderscheiding en een bos bloemen.

4 oktober 2022

Entree is een vrijwillige bijdrage.

Zaterdagmiddag
1
oktober werd in Zaal
De Vriendenkring te
Leuth de jaarlijkse
schuttersmis gehouden
door Schutterij De
Vriendenkring.
Celebrant was pastoor
Rudo Franken. Het
koor Les Alouettes
onder leiding van organist Peter Rutten zorgde
voor de muzikale
omlijsting en dat deden
ze met verve.
Na afloop was er koffie en werden alle
aanwezigen getrakteerd op oliebollen.
Ook was er nog een speciaal momentje
voor de jarige Joop Rutten. Voor hem

Foto: Henk Baron
werd aan het begin van de mis het
"Lang zal hij leven” gezongen door Les
Alouettes.

De Kermiszondag in Leuth
De zondag van de
Leuthse kermis ging,
zoals gebruikelijk, van
start met een rondgang
door het dorp met
muziek van D.E.S,
waarbij het koningspaar Willy en Helma
Jansen en jeugdkoning
Lorenzo, alsmede het
keizerspaar Hans en
Dory Jansen en president Gert Verriet, van
huis werden gehaald.
Zowel het koningspaar
als het keizerspaar wer- Helma en Willy openen de middag. Er mag gedanst worFoto: Henk Baron
den rondgereden in de den.
koets
van
Coert
Janssen. Na de rondgang volgde het feest met muziek van orkest Broadway.

De Rozet
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VCA halen in Groesbeek in 1 dag
Training en aansluitend examen.
Inloop voor het examen is ook mogelijk.

UW opticien

Cursusmateriaal ook digitaal beschikbaar.
€ 195,00 incl. lunch, examen en pasje.
Lesmateriaal: neem even contact op voor de mogelijkheden.
Nog voor het einde van het jaar uw VCA halen? Dat
kan!
Cursusdata:
Vrijdag 21 oktober
Vrijdag 04 november
Vrijdag 16 december
Locatie: De Mallemolen, Groesbeek.
Gratis ruime parkeergelegenheid en professionele
faciliteiten.
Ik verzorg sinds 2018 trainingen voor volwassenen en
jongeren die stage (gaan) lopen.
Ik ben gecertificeerd, pragmatisch en denk graag met
u mee.
Hoog slagingspercentage!
Aanmeldingen telefonisch of per email.
Uiterlijk tot 24 uur van tevoren.
Aanmelding:
op tel: 06 521 533 65
of e-mail: info@felineprojects.nl

Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

Feline Projects
Veiligheid & Communicatie

Personeel
Gevraagd
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!



Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

Verhuur materieel grondwerk
Bestrating en sierbestrating
Grondwerken (wegen)bouw
Rioleringswerkzaamheden
Tuinaanleg

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

De Treffers – Kozakken Boys
Zaterdag 8 oktober - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Achilles ‘29 – SVW

Zaterdag 15 oktober - aanvang 18.00 uur
Locatie Sportpark De Heikant
Cranenburgsestraat 33A Groesbeek

onderhoud

airco

banden

4 oktober 2022
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OKTOBER = WOONMAAND
Oktober is woonmaand.
Tijd om je huis lekker herfst- en winterklaar te
maken, een nieuw kleurtje op de muur te verven volgens de trends van dit seizoen. En dan
ook gelijk eens een keer nieuwe gordijnen of
andere raamdecoratie.
Of geef je interieur een oppepper met wat
mooie planten, leuke woon-accessoires of verrassende nieuwe meubelen. Of een nieuwe

vloer...
Is uw keuken toe aan renovatie of vervanging?
Nieuwsgierig naar de nieuwste keukentrends?
Uw badkamer misschien? Of neem eens een
kijkje bij onze haardenspecialisten.
Woning toe aan een schilderbeurt? En/of isolatie? Mer duurzaamheid? Energiebesparen?
Een ander goed idee: denk eens na over een

Onze service maakt het verschil
EP:Heinz van Benthum is al jaren dé elektronica en witgoed specialist voor het kopen van o.a. uw wasmachine, droger, koelkast, TV, telefoon, laptop of tablet in de regio. Ook voor al uw vragen over service en reparatie kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Sinds 1 januari 2000 is EP:Heinz van Benthum uw elektronicavakzaak in Groesbeek en omstreken.
Vanaf 1953 zijn wij al actief op het gebied van antenne-ontvangst en beeld en geluid, eerst vanuit Beek,
daarna in Groesbeek.
Vakkundig personeel en een uitgebreid assortiment zijn bij EP:Heinz van Benthum de basiselementen
om uw vakzaak in elektronica te zijn. Voor ieder huishoudelijk consumentenapparaat kunt u bij EP:Heinz
van Benthum terecht. Door de service, het deskundige advies en de technische kennis bent u altijd verzekerd van een goede aankoop bij EP:Heinz van Benthum.
Het assortiment bestaat uit apparaten van gerenommeerde merken en biedt u voldoende keuzemogelijkheid. EP:Heinz van Benthum en haar vakkundige personeel is graag bereid om u in de winkel van goed
advies te voorzien zodat u tevreden met uw aankoop de winkel verlaat.
De bezorging kan in overleg met EP:Heinz van Benthum gepland worden en is op alle werkdagen mogelijk.

tuinkamer, serre of terrasoverkapping en geniet
daarmee langer van heerlijke voor- of nazomeravonden (of koelere zomerdagen).
Een nieuw huis misschien? Dat is wel de top van
‘woonmaand’... De hypotheekadviseur zit ook
voor u klaar.
Neem eens een kijkje bij de bedrijven op deze
pagina’s en laat u inspireren.

DE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST
OOK VOO
OFFICIËL R
PASFOT E
O’S

Bij EP:Heinz van Benthum gaan we nét dat stapje verder. Zo kunnen onze specialisten meer dan alleen
bezorgen en aansluiten. Meer informatie? Kom langs in de winkel of kijk op epheinzvanbenthum.nl

EP:Heinz van Benthum is uw Partner in Electronics!
We zien graag (voorlopig op afspraak) terug in onze winkel aan de Molenweg 2 te Groesbeek.

X

Glas

Vr i
p r i j s o p j b l i j v e n de
g
B e l 0 6- a a f v o o r a f ?
1419.3
100

• Glasbewassing (binnen en buiten)
• Schoonmaak van nieuwbouw of na verhuizing
• Reinigen van
- Dakgoten - Daklijsten
- Serre-overkapping (machinaal)
- Zonnepanelen (machinaal)
- Trespa
- Houtwerk
E. GlasX2021@gmail.com

T. 06-14193100

W. glasx.info

GlasX maakt het schoon
Heeft u geen tijd om uw ramen zelf te wassen? Schoonmaakbedrijf GlasX biedt zich aan
met 30 jaar ervaring in glasbewassing binnen en buiten en andere schoonmaakdiensten.
Ook het reinigen van zonnepanelen is mogelijk.
Bekijk onze diensten hieronder of neem gerust contact op.
- Machinaal reinigen van zonnepanelen
- Ramen wassen
- Trespa & houtwerk reiniging
- Schoonmaak nieuwbouw of na verhuizing
- Dakgoot & daklijsten reiniging
- Serre-overkappingen machinaal reinigen

EP:Heinz van Benthum

Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek - Tel.: (024) 397 40 76 - epheinzvanbenthum.nl

Email: glasX2021@gmail.com
Website: glasx.info
Tel. 06-14193100

Rozyn vloeren en
timmerwerk
‘Hout is natuur’
Onze visie is om iedereen te helpen hun eigen individueel ontworpen vloer te bereiken.
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Onze visie is om iedereen aan een vloer op maat te helpen. Ons assortiment omvat alle soorten massief houten
vloeren, en wij zijn bijzonder trots op ons topmerk uit
eigen productie. Maar ons assortiment omvat ook vinyl,
kant-en-klaar parket, meerlaagse vloeren en vloerbedekking. Een bekwaam gespecialiseerd bedrijf staat dus aan
uw zijde voor uw voel-je-goed vloeren.
De firma Rozijn is het juiste aanspreekpunt als het om
hout gaat.
Onze diensten voor u zijn:
Vloerwerkzaamheden:
-alle soorten massief houten vloeren; -parket
-tapijt/textielvloeren; -Vinyl/PVC-vloeren
-Linoleum; -Kurkvloeren
timmerwerk:
-Trap; -Stoelen; -Deuren; -Meubels; -Ramen
-Jaloezieën; -Ingebouwde kasten
Renovatie
Veel oude vloeren hoeven niet te worden gesloopt. Door
de vloer te schuren en opnieuw af te werken, kunnen we
hem een nieuwe glans geven. Dit is milieuvriendelijk en
vaak goedkoper dan de vloer eruit te slopen.

De Rozet
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Lights & More
by Lampen Udo in Kleve
Bei uns geht Ihnen immer das richtige Licht auf. Mit
Beleuchtungsideen von Lights & More in Kleve setzen
Sie auf die Erfahrung von über 20 Jahren. Auf einer
Verkaufsfläche von 360 Quadratmetern finden Sie eine
riesige Auswahl an LED-Beleuchtung, Leuchten,
Leuchtmitteln und viele weitere Angebote rund um das
Thema Beleuchtung. Setzen Sie mit uns auf exklusive
Marken zu erstaunlich kleinen Preisen.
Entdecken Sie unseren großen Sonder- und
Restpostenverkauf in Kleve. Attraktive Top-Marken warten hier auf Sie. Auch, wenn Sie beim Thema
Beleuchtung keine große Leuchte sind, führen wir Sie
nicht hinters Licht, sondern bieten Ihnen kompetente und
ehrliche Beratung vom Fachmann.
Riesenauswahl
zu
kleinen
Preisen:
LED,
Energiesparleuchten und vieles mehr
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unseres
Fachgeschäfts für LED-Lampen und Leuchten in Kleve:
Wir wollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen,
sondern Sie von unseren Leistungen überzeugen. Daher
gehört neben dem Verkauf von Beleuchtungen wie LEDLampen auch die Installation und Reparatur derselbigen
zu unserem Angebot für Kleve und Umgebung.

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Uw verlichtingswinkel
in Kleve

E\/$03(18'2

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

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

Infrarood panelen van magistrale kwaliteit
Infraroodpanelen zijn een vrij nieuwe
manier van verwarming in huis of bedrijf.
Gasloos verwarmen dus, en precies op de
plaats waar je de warmte nodig hebt.
Bovendien kan je de panelen laten bedrukken in een kleur of met een foto, die past bij
je interieur.
Wat je moet weten over onze infraroodpanelen
Welke keuze je ook maakt, al onze panelen zijn
van A-kwaliteit, verkrijgbaar in verschillende
formaten, met accessoires en minimaal 2 jaar
garantie.
Voordelen
• Geeft gericht warmte af; • Ideaal voor mensen
met allergieën en luchtwegproblemen; • Werkt

op electriciteit; • Gemakkelijk en snel te
gebruiken; • Geschikt voor elke ruimte
Installatie
• Stekker erin en klaar; • Ophangen als een
schilderij
Energie
• Gerichte warmte, dus geen onnodige warmteverspilling;
• Alleen elektriciteit
Look & Feel
• Geen radiatoren meer nodig; • Keuze uit glas
en staal;
• Te bedrukken met mooie print uit ons ruime
assortiment;
• Te bedrukken met eigen foto of één (RAL)
kleur;
• Zorgt voor warmte én sfeer

Infrarood panelen van staal
Een robuust en stevig paneel. Handgemaakt
van het beste plaatstaal met speciale geleidende
coating.
Infrarood panelen van glas
Kristalheldere glaspanelen. Een moderne,
strakke uitstraling. Gemaakt van veiligheidsglas en verkrijgbaar in hoog- of satijnglans.
Infrarood panelen voor plafond
Voor vrijwel alle systeemplafonds de ideale
infrarood verwarming. Valt niet op maar doet
zijn werk perfect; verwarmd gericht de werkplek.
Coopsenco.com, Bijsterhuizen 22-19, 6604
LC Wijchen
+31 (0) 246 412 451, info@coopsenco.com

WARMTE ÉN SFEER

Wat is de beste isolatie?
Wist je dat je met goede isolatie al snel honderden euro’s
per jaar op je energierekening kan besparen? Zeker met de
hoge gasprijzen is dit erg fijn. Steeds meer mensen kiezen
ervoor om hun woning te isoleren. Ook omdat het verduurzamen van woningen een steeds belangrijker onderwerp is binnen de maatschappij.
Het isoleren van de vloer kan gedaan worden op twee verschillende manieren. Zo kun je ervoor kiezen om de
boven- of onderkant van de vloer te isoleren. Wanneer je
de bovenkant van de vloer laat isoleren, plaatst het isolatiebedrijf het isolatiemateriaal wat vervolgens wordt afgewerkt met een vloer. Bij het isoleren van de onderkant van
de vloer wordt het isolatiemateriaal in de kruipruimte
tegen de onderkant van de vloer geplaatst.
Spuwmuur. Woningen die gebouwd zijn na 1920 hebben
een spouw. Een spouw is een ruimte van 4 tot 6 cm tussen de binnenmuur en de gevel. Een ideale plek voor isolatie dus! Woningen die na 1975 zijn gebouwd hebben
standaard spouwmuurisolatie. Helaas was de kwaliteit
van het isolatiemateriaal toen veel slechter dan nu: het
wordt dus aangeraden het isolatiemateriaal te laten controleren en de spouw zo nodig te laten na-isoleren.
Dakisolatie. Net als de vloer kun je het dak op twee verschillende manieren laten isoleren. De eerste manier is
langs de binnenkant. Het isolatiemateriaal wordt dan tussen de balken geplaatst en netjes afgewerkt met een wandplaat. De tweede manier is langs de buitenkant. Hiervoor
moet wel eerst de dakbedekking worden verwijderd. Dit
kun je dus het beste combineren met een dakrenovatie. Bij
dakisolatie langs buiten wordt het isolatiemateriaal in de
dakconstructie geplaatst. Dit wordt netjes afgewerkt met
dakbedekking.

Al onze panelen zijn te bedrukken met uw
eigen foto, ;;m->;;Ѵ7bm]b|omvubl;
stockfoto aanbod en in elke RAL kleur.

INFRAROOD PANELEN
VAN MAGISTRALE KWALITEIT

keuze uit
honderden
afbeeldingen
of uw
eigen foto!

verwarmen
zonder gas!
+31 (0) 246 412 451
bm=oŠ1oorv;m1oĺ1ol
bfv|;u_b;mƑƑŊƐƖ
6604 LC WIJCHEN
$_;;|_;uѴ-m7v
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Bij Intens Bloemen staat ons team voor u
klaar om uw bloemenwens te realiseren.
“We staan voor kwalitatief goede en sterke bloemen. Doordat we dagelijks inkopen, is ons assortiment
altijd vers en divers. Ik vind het belangrijk dat we naast het standaard assortiment ook bijzondere bloemen proberen te vinden voor onze klant”
aldus Joris, eigenaar van de bloemenwinkel.
“Wij zijn voor u een vertrouwd adres
waar u terecht kunt voor al uw bloemenwensen. Van boeket tot bloemstuk, we
hebben voor iedere prijsklasse wel iets
voor u klaarstaan. Maar wij verkopen
niet alleen bloemen. Er is zoveel meer te
vinden in onze winkel aan de
Waterstraat. Dagelijks zijn wij voor u
onderweg voor de mooiste bloemen,
planten, potten, glaswerk en bijzondere
vazen. Er is dus altijd wel iets nieuws te
vinden in onze winkel.”
“Bijzondere vazen met bijzondere bloemen, die combinatie maakt dat je soms
met weinig toch iets moois kunt neerzetten.”
Een bloemetje bestellen en eventueel
laten versturen kan altijd eenvoudig en
snel via onze website www.intensbloemen.nl. Uiteraard kunt u ook contact
opnemen met de winkel (024-6844590).
Loop vooral eens binnen in onze mooie
winkel aan de Waterstraat.
Wij zien u graag bij Intens Bloemen
Beek-Ubbergen, Waterstraat 82 in Beek.

De duurzame keuken, tips & tricks
Plan je een nieuwe keuken met nieuwe apparaten?
Kijk dan ook naar de energieklasse. Goed nieuws:
apparaten zijn de laatste jaren steeds zuiniger
geworden. Naast de energieklasse loont het ook de
functies van je nieuwe apparaten onder de loep te
nemen. Vergeet ook niet het kiezen van de juiste
verlichting: niet alleen om de perfecte sfeer te
creëren, maar als mogelijkheid om nog energiezuiniger te zijn.
Wist je dat je water kan besparen door een mousseur te installeren in je kraan? Met de juiste huishoudelijke apparaten kan je je waterverbruik ook
verminderen. Je kan ook speciale ecoprogram-

ma’s instellen waarmee je vaatwasser minder
water en elektriciteit verbruikt.
Kamerplanten maken van je huis een thuis, zeggen ze. Maar ze zijn niet alleen gezellig: planten
reinigen ook de lucht binnen. Met een snelle zoekopdracht op internet ontdek je waar je in jouw
buurt planten kunt vinden die de beste luchtzuiverende huisgenoten zullen zijn. Een andere manier
om planten in huis te halen is door verse kruiden
te kweken in je keuken. Ze blijven ook langer vers
dan losse kruiden uit de supermarkt. Een eigen
kruidentuintje is niet alleen een handige, maar ook
een milieuvriendelijke optie.

Waterstraat 82 • Beek
024 - 684 4590
www.intensbloemen.nl
info@intensbloemen.nl

STORMSCHADE?
INFRA & MILIEU

WIJ RUIMEN VOOR U OP!

24

SER UUR
VIC
E

Klussief, voor al uw onderhoudsklussen
Bij Klussief kunt u terecht voor schilder- en
bouwwerkzaamheden in en om uw huis. Samen
met u zoeken wij betaalbare oplossingen voor de
klus die geklaard moet worden. Hoe groot of klein
ook. Wij werken klantgericht, efficiënt en flexibel
voor bedrijven, instellingen en particuliere
opdrachtgevers.
U neemt contact met ons op en we reageren binnen 24 uur. We maken een afspraak met u (meestal nog voor dezelfde week) en komen bij u thuis
kijken wat de werkzaamheden inhouden en
bespreken de mogelijkheden. U krijgt dan van ons
een prijsopgave. Wanneer het werk klaar is, laten
we uw woning schoon en opgeruimd achter.
U kunt bij ons vertrouwen op constante kwaliteit.
Onze werknemers zijn vakmensen. Daarnaast
maken we gebruik van een grote groep zelfstandige vakmensen wanneer er extra vaardigheden
nodig zijn om een bepaalde taak te voltooien. Zij
hebben allen ruime ervaring en werken met regelmaat in naam van Klussief aan verschillende pro-

jecten.
Voor welke werkzaamheden kunt u bij Klussief
terecht:
• Schilderwerk; binnen en buiten
• Sanitair; kranen, afvoer, douchekranen en douchecabines, wastafels en toiletten
• Vloeren leggen; hout, laminaat en PVC
• Houten kozijnen; • Dakramen; • Deuren
• Timmerwerken; • Tuinhuisjes; • Waterafvoer
• Plaatsen van schuttingen en tuinafscheidingen
• Tussenwanden; • Isolatie • Verbouwing
• Leegruimen en schoonmaken van de woning
• Transport, opslag en voorraad beheer
Staat een klus die u zoekt hier niet genoemd?
Neem dan gerust contact op, want onze mogelijkheden reiken verder dan deze opsomming.
U kunt ons bereiken via het formulier op de website: www.klussief.nl
Per mail: info@klussief.nl - Telefonisch: 024 675
48 11

Klussief

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk



INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

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



Kantoor Klussief
Werkplaats
* Kantoor Klussief * Marialaan 68, 6576
BH OoijKlussief

*Werkplaats Klussief * Bouwkamp 13b, 6576 JX Ooij
* Telefoon 06-13217763 E-mail:Info@klussief.nl * www.klussief.nl
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Zonnepanelen van Ariens Solar
Ariens Solar is een regionale partij welke zich
heeft gespecialiseerd in de industriële Solar
markt.
Ariens Solar is leverancier én installateur van
hoogwaardige zonnepanelen voor de industrie,
retail en agrarische sector. De kracht van Ariens
Solar zit in het totaal pakket. We beginnen met een
vrijblijvend gesprek waarin de mogelijkheden
worden onderzocht.
Aanvullend wordt er een kostenbatenberekening
opgemaakt waarin de eventuele voordelen aan het
licht worden gebracht. Daarnaast kunnen we zorgen voor de subsidie aanvraag, constructieberekening en natuurlijk de realisatie van het project.
DE SDE én de ISDE subsidieaanvraag faciliteren wij gratis!

Onafhankelijk en Persoonlijk
Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering en korte lijnen. Wij hechten namelijk veel
waarde aan persoonlijk contact met de klant en
pakken elk project aan alsof het ons eigen dak is.
Ariens Solar beperkt zich niet tot één merk en één
oplossing. Uiteraard wordt er altijd gebruik
gemaakt van A-merken, die zich onderscheiden in
duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Per locatie wordt in overleg met
de klant altijd een site-survey gedaan, waarna
bepaald wordt welke opstelling en technische
oplossing het beste past bij uw wens en het hoogste rendement biedt. Ook het hele installatieproces
vindt plaats onder eigen regie en met eigen vakkrachten.

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE
SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

We komen vanzelfsprekend
graag bij u langs voor een
vrijblijvend gesprek of we
ontvangen u op ons kantoor
in Nijmegen.
Met vriendelijke groet,
John Ariens
Ariens Solar
Keizer Karelplein 32Q
Nijmegen
Tel: 024 84800117
www.arienssolar.nl

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.

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Gratis SDE aanvraag

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | 024-848 01 17 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL
Iedereen wil toch fijn wonen?
BEEK. Het draait om kwaliteit en
lezen bij de reacties van tevreservice. Dat is het motto van
den klanten op de website van
Gerard Hubbers en Rob van
Gero.
Rooijen. “Samen zijn we 21 jaar
“Klanten krijgen direct een
geleden Meubel- en woningstofprijsopgave en we leveren zo
feerderij Géro begonnen. Met
snel als mogelijk is. Dat geldt
veel ervaring in meubelstoffering,
voor particulieren en bedrijwoning-stoffering, buitenzonweven. We komen graag bij de
ring en horren. Steeds meer menklant aan huis voor advies,
sen weten ons te vinden voor hun
maar mensen zijn natuurlijk
stofferingen. Voor gordijnen,
meer dan welkom in onze
vitrage, plissé, lamellen, rolgor- Tip...... Wacht niet tot het voor- knusse winkel annex werkdijnen, jaloeziën en veel meer. jaar met het bestellen van hor- plaats, waar een vers kopje
Maar ook voor vloerbedekking, ren en of buitenzonwering. koffie voor u klaar staat.”
laminaat, PVC- vloeren, lino- Regel dit in de herfst of winter De twee ondernemers vullen
leum of vinyl. En vergeet de zodat u huis in het voorjaar elkaar goed aan en dankzij
bekleding van uw trap niet! Aan klaar is als de zon begint te hun jarenlange ervaring staat
de buitenkant verzorgen wij schijnen.
Géro garant voor kwaliteit.
screens, rolluiken, zonnescher‘Vakmanschap is meestermen en horren.” Bij Géro kunt u dus voor de stof- schap’, een uitdrukking die Rob en Gerard dagefering van uw hele woning terecht en dat is pret- lijks in de praktijk brengen. Klanten zijn enthoutig, want dan kunnen stoffen en kleuren prachtig siast en de goede goede service spreekt zich
op elkaar afgestemd worden. Naast particulieren rond. Want iedereen wil toch fijn wonen?
doen steeds meer bedrijven, scholen, instellingen Loop eens binnen of bel voor een vrijblijvend
en zzp-ers een beroep op Gero voor projectstof- advies of een afspraak.
fering.
En blijf op de advertenties in De Rozet letten,
Meubelstoffering is een andere specialiteit van want daarin staan regelmatig leuke en scherpe
Géro. “We stofferen al uw kostbare en favoriete acties. Zoals de actie van nu: Gratis inmeten en
meubelen. Zowel antiek, modern maar ook klas- monteren van buiten zonwering !!!!!!
siek. Uw favoriete meubelen krijgen hierdoor een Meubelstoffeerderij Gero, Waterstraat 16, 6573
tweede leven. Ook kunnen we de aankleding van AC Beek. Tel. 024-6841128 Maandag t/m vrijuw boot, caravan of vakantiewoning verzorgen.” dag van 8.30-17 uur geopend (liefst eerst even
Dat de heren vakkundig werk leveren, kunt u bellen). www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Elektrische haarden
met prachtig vlambeeld!

HOME GARDEN SHOP

Als exclusief dealer in de regio Arnhem Nijmegen heeft
Home Garden Shop in Gendt diverse elektrische haarden
van Easyfires in hun ruime showroom. De haarden zijn
concurrerend geprijsd en snel leverbaar.
Home Garden Shop heeft ook een ruim assortiment gashout- en pellethaarden van diverse A-merken opgesteld
staan; vrijstaand, strak ingebouwd, compleet met maatwerk meubel, eventueel met een natuurstenen blad uit
eigen zagerij. Als erkend installateur kan elke opstelling
vakkundig worden geïnstalleerd door het eigen installatieteam.
U kunt op afspraak diverse uitvoeringen van de haard in
hun showroom zien branden; adviseurs Jos en Robin
maken graag een vrijblijvend voorstel voor u!
Kijk alvast op hun site voor meer informatie: www.homegardenshop.nl

Haarden & Badkamers

40 jaar ervaring

Deskundig advies

Vakkundige installatie

Biezenkamp 2 - Gendt - homegardenshop.nl - T 0481-424341

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG

299,-

it ale
g
i
d
t
e
m
laser
n
e
y
a
l
disp

Tafelboormachine Scheppach DP55
Ingebouwde laser voor precies boren.
710W, 500-2.600 tpm, max. boordiameter
13 mm, slag 70 mm, boordiameter in hout
en staal 40 mm/13 mm, snelspanner,
digitale
display.
digi
i
L x B x H 38 x 25 x 67,5 cm.

129,Bosch AXT
25 TC Promo

MAKITA DDF482RFJ
Accuboorschroefmachine

18V, Li-ion accu, 3,0 Ah,
2 mech. toeren, 21 aandraaimomenten, incl. 2e accu en
snellader. In MAKPAC
NRσHU 
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Fluisterhakselaar met krachtige
snijprestatie. 2.500W, turbinehakselaar. Automatisch intrekmechanisme. Indrukwekkend stil
freeswalssysteem voor hout,
heggen en doornachtige
struiken tot 40 mm diameter.
Opvangbak 53 liter.
Capaciteit: 175 kg per uur.

479,-

*Adviesverkoopprijs fabrikant

267,7755

189,-

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

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

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

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

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur
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Diamanten bruidspaar van
Heumen-Merkus in Beek
Op 29 september zijn Frans van
Heumen (85) en Emmy van
Heumen-Merkus (82) uit de
Bongerdstraat in Beek 60 jaar
getrouwd. Dat was voor burgemeester Mark Slinkman van de
gemeente Berg en Dal de reden
om het diamantenbruidspaar op
woensdag 28 september te
komen feliciteren. Namens de
gemeente was er al een bloemstuk bij hen bezorgd en zelf
nam hij een ingelijste kopie van
de huwelijksakte mee als
geschenk.
Het diamanten bruidspaar leerde elkaar kennen op de Ubbergse kermis. Frans gaf aan dat hij Emmy al
voor die tijd bij BVC had gezien en
toen ze elkaar weer zagen op de kermis
bleek het liefde op het "eerste zicht".
Na hun verkeringstijd trouwden ze op
29 september zowel voor de wet als
voor de kerk in Beek. Ze kregen daarna
één zoon, twee dochters, tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Frans was in zijn werkzame leven verkoper en later chef bij kledingbedrijf
Meddens en moest als chef zijn tijd
verdelen tussen de zaken in Nijmegen
en Arnhem. Emmy was al vanaf haar
12e werkzaam in de wasserij van de
zusters Weijers in de Waterstraat in
Beek, waar ze altijd al “als kind aan
huis was.” Na haar huwelijk was ze,
eerst als vrijwilliger en later in dienst

Foto: Henk Baron

Toos Zuurhout
90 jaar

KBO Beek
fotomiddag

LEUTH. Op haar verjaardag op 1 oktober heeft het bestuur van Seniorenvereniging Leuth mede namens haar leden
een bloemenhulde gebracht aan Toos
Zuurhout.
Toos is al jaren lid en voor zover wij
kunnen nagaan sinds 2006 ook nog
actief als bestuurslid binnen onze vereniging. Het komt niet vaak voor dat
iemand van 90 jaar nog actief bestuurslid is bij een vereniging. Wij en onze
leden zijn blij met de inzet van Toos en
wensen haar nog vele jaren in goede
gezondheid toe, de bloemen heeft ze
dubbel en dwars verdiend.
Bestuur Seniorenvereniging Leuth

Donderdagmiddag 22 september vonden onze leden de weg naar de brasserie van het Kulturhus van Beek, om
14.30 uur begon René Hendriks aan de
tweede fotomiddag van dit jaar op een
groot scherm, waar zijn foto`s nog
beter op uitkomen.
Alle activiteiten van in en na coronatijd
kwamen tijdens deze middag voorbij,
zodat wij nu ook wat de foto`s betreft
weer helemaal bij zijn.
Terugzien doet meestal goed, herinneringen komen weer boven wat ook de
bedoeling is van deze fotomiddag.
Ontvangen werden onze gasten met een
kopje koffie of thee, in de pauze werd
iedereen voorzien van een consumptie.
De dvdtjes van José van Geffen, die bij
afwezigheid van René bij onze uitstapjes, de taken waarnam, konden helaas
niet worden gespeeld, sorry José.
Aan een hele fijne KBO Beek middag
kwam om 17.00 uur een einde.

van verzorgingshuis ’t Höfke in Beek.
Beiden hebben een grote staat van
dienst als vrijwilligers bij diverse verenigingen. Zo was Frans jarenlang als
vrijwilliger (33 jaar in het bestuur) van
BVC’12 maar ook bij de Jeu de Boules
in Beek was hij 15 jaar actief als voorzitter en als wedstrijd leider. Emmy
was druk bij de Zonnebloem en de club
die daar aan vooraf ging en bij de vrouwenvereniging in Beek, waar ze jarenlang voorzitter was. Ze was door haar
vader aangestoken om als vrijwilliger
bezig te zijn bij de diverse verenigingen. Zowel Emmy als Frans zijn voor
hun vrijwilligersactiviteiten al eerder
onderscheiden en benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Bruidspaar, van harte gefeliciteerd!

Agenda;
6 oktober, uitstap naar Doesburg
27 oktober, 14.30 uur KBO Beek
gezondheidsmiddag in hotel`t Spijker.
10 november, 14.30 uur clubmiddag
Kulturhus
De KBO Beek, een seniorenvereniging
waar je bij wilt horen, een seniorenvereniging die er voor u is, die luistert naar
haar leden en er voor haar leden is. Ook
er bij horen, voor maar € 20,= per
kalender jaar bent ook u van alles op de
hoogte.

KBO Ooij modeshow Vincken
Mode in dorpshuis de Sprong
Op donderdag 29 september waren de
dames van de Ooijse KBO in dorpshuis
de Sprong om inspiratie op te doen bij
de modeshow van Vincken Mode voor
de wintercollectie. Na het openingswoordje door Arnold Wulterkens en het
kopje koffie van de KBO, kreeg
Claudia, als presentatrice van Vincken
Mode uit Druten, het woord.
Claudia vertelde in haar openingswoord enthousiast over de uitgebreide
modecollectie die elk seizoen vernieuwd wordt met de allernieuwste

modetrends. De collectie bestond uit
een zeer ruim assortiment. Na de inleiding showden de Ooijse modellen Ria,
Annie en Annie, als volleerde mannequins de nieuwste creaties en lieten ze
zich bewonderen en aanraken door de
gasten.
Na de laatste ronde bedankte Claudia
de modellen met een leuk presentje
onder een luid applaus uit de zaal.
Daarna werd men in de gelegenheid
gesteld om te kopen en dat gebeurde
veelvuldig.

Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377

Internationale
Dag van de
Palliatieve Zorg
Ondersteuning van mensen in de
laatste levensfase en hun naasten
vormt een belangrijk onderdeel van
de palliatieve zorg.
VPTZ Thuis Waken Rijk van Nijmegen
is een organisatie die zich inzet voor
mensen die thuis willen sterven. Samen
met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat
gedaan moet worden in deze bijzondere periode . Zowel overdag als ’s nachts
nemen zij de taken van mantelzorgers
over, zodat zij even tijd voor zichzelf
hebben of ’s nachts rustig kunnen slapen. Weten dat er een ervaren iemand
aanwezig is, kan de rust geven die op
dat moment zo nodig is. Ook bieden de
vrijwilligers een luisterend oor en emotionele ondersteuning.
Vrijwilligers van VPTZ Thuis Waken
Rijk van Nijmegen krijgen een gedegen
opleiding en worden goed begeleid.
Aan de hulp van vrijwilligers thuis zijn
geen kosten verbonden.
Mensen die interesse hebben zich op
welke manier dan ook in te zetten voor
mensen in de laatste levensfase zijn van
harte uitgenodigd om vrijblijvend kennis te maken. Daarnaast kunnen mensen die onze hulp kunnen gebruiken bij
ons terecht via www.vptzrijkvannijmegen.nl of contact opnemen met een van
onze coördinatoren via telefoonnummer 024-3789090.
De Internationale Dag van de
Palliatieve Zorg op zaterdag 8 oktober
is bedoeld om wereldwijd aandacht te
geven aan hospice- en palliatieve zorg.
Het thema is dit jaar ‘Healing Hearts
and Communities’.

Prinsjesdag bij dagbesteding Inn de Natuur
BREEDEWEG. Stichting Inn de
Natuur is een dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van dementie
en mensen die zich eenzaam voelen,
gevestigd in de Sleutel te Breedeweg.
Bij Inn de Natuur kunnen de deelnemers zich gehoord en gezien blijven
voelen en is er veel ruimte voor humor.
Sinds een aantal weken organiseert
“Inn de Natuur” ook een Buurtsoepie.
Elke dinsdag van 12.00 tot 14.00 uur
kunnen mensen aanschuiven voor een
lunch, waarbij een heerlijke soep de
hoofdrol speelt. Samen met de aanwezige deelnemers en vrijwilligers van de
dagbesteding vormt zich op harmonieuze wijze een gezellige groep. “Inn de
Natuur” vindt het belangrijk om
betrokken te blijven bij de samenleving. Op de derde dinsdag van septem-

ber is er daarom samen naar de troonrede gekeken. Inclusief de bijpassende
papieren kroontjes is het een gezellige
middag geworden. De kroontjes waren

de vrijdag ervoor zelf gemaakt.
Nieuwsgierig? Meer informatie via
www.inndenatuur.nl of bel Hans
Hocksenar, 024- 3974490.

Alzheimercafé: De rol van de zorgtrajectbegeleider
Model Annie showt de kleding in Ooij

Foto: Henk Baron

Start Project Denken en Doen
in de gemeente Berg en Dal
Na een lange voorbereiding gaf wethouder Irma van de Scheur van de
gemeente Berg en Dal op donderdag 29
september het startsein voor het project
Denken en Doen in het Dorpshuis De
Slenk De Horst-Groesbeek
Dit project is gericht om ouderen middels het leren van het bridgespel andere leeftijdsgenoten te ontmoeten en
kennen en tegelijkertijd hun hersenen
flink te trainen. De afgelopen Coronaperiode heeft de noodzaak van goede
contacten nog eens duidelijk gemaakt.
De deelnemers aan het project leren in
vier blokken van 10 lessen het bridgespel en leren elkaar ook beter kennen.
De ervaring leert dat deze contacten
ook na de afloop van dit twee jaar
durende project blijven bestaan.
Het initiatief voor dit project werd eind
2019 genomen door de drie bridgeclubs in de gemeente Berg en Dal t.w.
Groebelton in Groesbeek, Embecé in
Millingen en Hoog Laag in Ooij. De
gemeente Groesbeek zag het belang
van dit project in het kader van het
ouderenbeleid in en zegde haar medewerking toe en gaf hiervoor subsidie.
Ook de Nederlandse Bridgebond zegde
haar medewerking toe.
Vanwege het uitbreken de corona-pan-

demie kon het project pas veel later uitgewerkt worden dan de bedoeling was.
Begin dit jaar kon de draad weer opgepakt worden met de werving van deelnemers. De gemeente Groesbeek benaderde alle ouderen boven 55 jaar met
een brief waarin opgeroepen werd om
aan dit project deel te nemen.
Deze brief sloeg in vergelijking met
andere gemeenten waarin soortgelijke
projecten lopen erg goed aan. Ruim
140 inwoners van de gemeente Berg
en Dal hebben zich voor dit project
opgegeven, er was gerekend op 60
deelnemers! Met enig passen en meten
hebben de organiserende bridgeclubs
vijf lesgroepen samengesteld: twee lesgroepen in Groesbeek, twee lesgroepen
in Ooij en één lesgroep in Millingen,
mooi verdeeld over de gemeente dus!
De lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten van de verenigingen zelf.
De lessen zijn dinsdag 27 september
gestart. Het officiële startsein is donderdag 29 september gegeven door
wethouder Irma van de Scheur.
Nadere informatie : Gerard van het
Erve, projectleider. Tel 06-22144304/
gerardvanheterve@upcmail.nl

In Alzheimer café regio Ooij, dat plaatsvond in het Gasthuis
in Millingen, waren Maarten Eliens en Bernadette van de
Brink aan het woord. Zorgtrajectbegeleider zijn betekent
voor hen dat ze hulp en aandacht willen geven aan mensen
met dementie tijdens het dementieproces, maar ook aan de
mantelzorger en/of eventuele kinderen.
De huisarts meldt je aan bij de zorgtrajectbegeleiders. Er
wordt een afspraak gemaakt bij jou thuis of als je dat liever
wilt ergens anders. Het is fijn als de mantelzorger en/of kinderen aanwezig kunnen zijn bij dit eerste gesprek.
De trajectbegeleider ondersteunt door te kijken welke zorg er
nodig is, een luisterend oor te bieden, door uit te leggen wat
er verwacht kan worden in het dementieproces en om aanspreekpunt te zijn. Het is belangrijk om een goede klik te
hebben met je begeleider.
Zorgtrajectbegeleiders werken nauw samen met de huisarts
en de praktijkondersteuner, ergotherapie, fysiotherapie, de
thuiszorg, de wijkverpleging, de WMO van de gemeente etc.
De begeleiding stopt als iemand wordt opgenomen in een
zorginstelling. Zorgtrajectbegeleiders worden vergoed uit de

zorgverzekering. Het is niet verplicht om begeleid te worden
door een zorgtrajectbegeleider maar wel heel fijn.
Bernadette en Maarten gaven nog 2 tips: •Kinderen of mantelzorger: ga de strijd om het gelijk niet aan met je partner of
ouders, beweeg meer mee want zo houd je het langer vol.
•Als anderen vragen of ze je kunnen helpen, benoem zo concreet mogelijk wat ze kunnen doen en accepteer ook deze
hulp.
12 oktober: De volgende keer in Gasthuis Millingen, op
woensdag 12 oktober, is het thema “leef je leven met dementie”. De inloop is vanaf half 2. De start om 14.00 uur en rond
16.00 is de afsluiting.
John Ekkerink, gezondheidspsycholoog met 36 jaar ervaring
met mensen met de ziekte dementie, zal dit thema inleiden.
De volgende vragen komen aan bod:
o Wat betekent dementie? Voor de mens met dementie maar
ook de partner, mantelzorger, familie en vrienden.
o Hoe gaan zij daar mee om? Ook u mag uw vragen en ervaringen inbrengen.
o Welke adviezen en ondersteuning kunnen wij bieden?

Reanimatie/AED Inloopdag bij AH - van den Hatert
MILLINGEN. Zaterdag 24 september organiseerde EHBOvereniging Millingen - Kekerdom een informatiedag bij
Albert Heijn. Een jaarlijkse terugkerende inloopdag van de
lokale EHBO-afdeling over AED, Reanimatie en EHBO. Er
werden demonstraties getoond, uitleg gegeven over AED,
Reanimatie en EHBO aan geïnteresseerde mensen, die wilden weten wat een AED doet en wat Reanimatie is.
Binnenkort start de nieuwe cursus EHBO van 11 cursusavonden. Deze nieuwe EHBO-basiscursus is een complete
basisopleiding met o.a. Reanimatie, AED, EHAK (Eerste
Hulp Aan Kinderen) en veel Eerste Hulp in het pakket. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij, u kunt zich daarvoor nog opgeven. Iedereen is welkom, ook buiten Millingen. Kijk hiervoor op onze site www.ehbomillingenkekerdom.nl
Reanimatie door een hulpverlener op een oefenpop
Foto: Hans Driessen

EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn - Kekerdom
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Vraag het mantelzorgcompliment
aan!

■ Koninklijke Onderscheiding voor oud-raadslid
Dave van Loon

De gemeente Berg en Dal telt
veel mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor
een ziek familielid, iemand met
dementie, een zieke vriend of een
kind met een beperking. Dat
doen ze onbetaald, soms dagelijks. Met het mantelzorgcompliment steekt de gemeente hen
graag een hart onder de riem.
Wethouder Irma van de Scheur:
“Mantelzorgers worden steeds
belangrijker. Zij verdienen dit
compliment, dus vraag het aan!”

Dave van Loon (49) uit Groesbeek heeft in de
raadsvergadering van donderdag 29 september 2022 een Koninklijke Onderscheiding
gekregen voor zijn raadslidmaatschap. Dave
van Loon is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Het mantelzorgcompliment bestaat
uit een cadeaubon van 50 euro.
Iemand die verzorgd wordt kan het
compliment
aanvragen
voor
zijn/haar mantelzorger. Dit kan digitaal via het formulier op de website
www.mantelzorgbergendal.nl.
Aanvragen kan alleen van 10 oktober tot en met 10 november 2022.
Het compliment wordt in de eerste
helft van december uitgereikt.
Voor wie is het mantelzorgcompliment?
Degene die verzorgd wordt kan het
compliment aanvragen voor zijn /
haar mantelzorger als hij / zij in de
gemeente Berg en Dal woont.
De mantelzorger:
▪ geeft de zorg onbetaald;
▪ helpt meer dan 8 uur per week
over een periode van meer dan 3
maanden;
▪ verleent de hulp als naaste (dus
niet als professional).

Langer dan 12 jaar raadslid
Dave van Loon nam in de raadsvergadering
afscheid van de raad. Voor vertrekkende raadsleden die 12 jaar of langer lid zijn geweest van de
gemeenteraad mag een lintje aangevraagd worden.

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

Een aanvrager kan maximaal 1
compliment aanvragen. Een man-

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

CDA
Dave van Loon was van 2006 tot 2015 en van
2017 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen
dit jaar raadslid van het CDA. Op dit moment is hij
politiek actief als carrousellid. Carrouselleden
bereiden de besluitvorming van de raad voor.
Uitreiking
De onderscheiding werd, samen met een gedenkpenning, tijdens de raadsvergadering uitgereikt
door burgemeester Mark Slinkman.

■ Laat regenwater in uw tuin lopen en ontvang subsidie
Geert Soetekouw en Nelly Jansen
uit Ooij hebben een paar maanden geleden hun regenpijp losgemaakt van het riool.
Door de droogte in de zomermaanden moesten Geert en Nelly even
wachten om het resultaat te kunnen
zien. Bij de eerste regenbui zijn ze
meteen naar buiten gegaan om te
kijken of het werkt.
Geert: “Het was meteen duidelijk
dat alles perfect werkt. Het regenwater stroomt nu vanaf het dak de
tuin in en stroomt niet meer in het
riool. Eigenlijk willen we geen leidingwater gebruiken om de tuin en
moestuin te sproeien. Door de
regenpijp af te koppelen hoeft dat
ook niet meer. We laten het regenwater in de grond stromen en vangen het op in regentonnen. We zijn
blij dat we het gedaan hebben!’’

Geert en Nelly in hun prachtige groene tuin

Subsidie voor loskoppelen regenpijp
Wilt u net als Geert en Nelly uw regenpijp losmaken van
het riool? Dan kunt u hier maximaal € 500,- subsidie voor
krijgen.
Kijk
voor
de
voorwaarden
op:
www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijp.
Zuinig met water
Geert en Nelly zijn zuinig met water. Ze hebben niet alleen
hun regenpijp afgekoppeld, maar vangen op allerlei
manieren regenwater op. Overal in hun tuin staan regentonnen en waterbakken. Dit opgevangen water gebruiken
ze niet alleen voor de tuin. Ze gebruiken het bijvoorbeeld
ook voor het wassen van de auto en het lappen van de
ramen.
Geert: “Voor ons is zuinig zijn met water vanzelfsprekend.
We hebben het van vroeger uit geleerd. En we hebben het
ook weer aan onze zoon geleerd.” Regenwater heeft volgens Nelly nog een ander voordeel: “De ramen worden er
schoner van. In regenwater zit minder kalk dan in leidingwater. Hierdoor krijg je minder strepen op de ramen bij het
lappen’’.
Geert en Nelly genieten ontzettend van hun prachtige
groene tuin. Het is een echt paradijs. De tuin trekt veel
dieren aan. Overal zie je vogels en insecten. Volgens
Geert zitten er in de waterbakken ook kikkers en soms
zelfs visjes. Die visjes komen er door vogels. Visseneitjes

Geert bij de afgekoppelde regenpijp
blijven aan de poten van vogels kleven. Ze komen
weer los in een andere vijver of waterbak. Zo zorgen
vogels voor de verspreiding van vissen.
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Mededelingen

■ Herfst Wandelweken

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.

De herfst is een kleurrijk seizoen.
Er is zoveel te zien en beleven in
de natuur. En wanneer u dat te
voet doet, ziet en ervaart u nog
veel meer.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Eikstraat 3, uitbreiden beneden- en bovenwoning (aanvraag)
▪ Hermelijnstraat 5, uitbreiden afdak bij voordeur (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 123, plaatsen dubbelglas (verleend)
Berg en Dal
▪ Kastanjelaan 6, legaliseren overkapping achterzijde (verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 43, kap drie bomen (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bosstraat 26, kap twee bomen (aanvraag)
▪ Bosstraat 27, bouw garage (aanvraag)
▪ Heiland 7, verbouwen woning, legaliseringsverzoek (verleend)
▪ Nabij Hulsbroek 3, tijdelijke opslag van grond en menggranulaat
(verlengen beslistermijn)
▪ Mariëndaalseweg 40, aanbrengen aluminium raamkozijn in
rechtergevel (verleend)
▪ Reestraat 10, wijzigen bedrijfswoning naar burgerwoning (buiten
behandeling stellen)
▪ Vlasrootweg 12, vervangen twee kozijnen voorzijde woning
(aanvraag)
▪ Wisselpad 10, uitbreiden woning (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 25, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. horeca
(verlengen beslistermijn)
Leuth
▪ Nabij Morgenstraat, bouw 11 woningen plan Kalfsheuvel II (verlengen
beslistermijn)
▪ Pastoor van Tielstraat 74, realiseren carport (weigering)

Wandelingen tijdens Herfst
Wandelweken
In Berg en Dal zijn we trots op ons
mooie landschap. Dit vieren we met
allerlei wandelactiviteiten in de
Herfst Wandelweken. In verschillende dorpen gidsen enthousiaste
inwoners u door hun dorp en de
prachtige natuur. Vooral in de
herfstvakantie zijn er veel wandelactiviteiten. Voor kinderen is er op
25 oktober een natuurontdekkingstocht bij het Bronnenbos in
Ubbergen. En op 29 oktober kunt u
meewandelen met de Walk of
Wisdom Inspiratiewandeling in de
Ooijpolder.
Kijk voor alle wandelingen en activiteiten op
www.wandeleninbergendal.nl. Hou
de website goed in de gaten, want

Groesbeek- Jansberg
het aanbod is en blijft in beweging.
Wandelgemeente van 2020
Wist u dat Berg en Dal in 2020
Wandelgemeente van het jaar
was? En dat is niet voor niets, want
in onze gemeente kunt u eindeloos

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!

Ooij
▪ Leuthsestraat 1, tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
nevenactiviteiten voor dagbesteding ouderen (verleend)
▪ Prinses Beatrixstraat 40, verwijderen draagmuur (weigering)
---------------------------------------------------------------------------------------------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? Dit kan via
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Voor de mededelingen over
Ruimtelijke Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de
gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Onderzoek naar effect corona op de
gezondheid van volwassenen

Extra tussentijdse gezondheidsmonitor
De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen wordt door alle
GGD’en eens per vier jaar uitgevoerd, in samenwerking met het
RIVM en CBS. De laatste keer was
in 2020. De Corona Gezondheidsmonitor is een extra, tussentijdse
meting, in opdracht van het ministe-

rie van VWS. Net als bij de andere
gezondheidsmonitors
kunnen
alleen inwoners die een uitnodiging
ontvangen, de vragenlijst invullen.
De deelnemers worden steekproefsgewijs
geselecteerd.
Deelname is vrijwillig.
Gezondheidsbeleid
komende
jaren
De Corona Gezondheidsmonitor
voor Volwassenen & Ouderen loopt
tot 9 december. De resultaten zijn in
juni 2023 bekend. Op basis van de
resultaten bepalen gemeenten,
GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid
voor de komende jaren. Met deze
extra meting kunnen zij hierbij ook
rekening houden met de impact van
corona op het leven van mensen.
Meer informatie over het onderzoek
vindt u op de website van de GGD:
www.ggdgelderlandzuid.nl/coronagezondheidsmonitor.

wandelen. Waar heeft u zin in? De
boerenlandpaden, de wijngaarden,
dorpsommetjes, de heuvels, een
theatrale wandeling of stiltewandeling… Kiest u maar! Meer informatie op
www.wandeleninbergendal.nl.

■ Welke boom is voor u speciaal?

Millingen aan de Rijn
▪ C R Waiboerweg 6, vervangen kozijnen (verleend)
▪ Heerbaan 76, gedeeltelijk plaatsen HR plus plus dubbele beglazing
(buiten behandeling stellen)
▪ Zalmstraat 13, aanleggen zwembad (niet vergunningplichtig)

Op 24 en 25 september valt bij
ruim 40.000 volwassenen en
ouderen uit Gelderland-Zuid een
brief van de GGD op de deurmat.
In deze brief worden zij uitgenodigd om online een vragenlijst in
te vullen. De vragen gaan over
gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. De antwoorden helpen uw gemeente om
passende voorzieningen te treffen voor de gezondheid van
inwoners. Dus bent u uitgenodigd, doe dan mee. Voor uzelf en
uw omgeving.

Fotograaf David Brand

Meld u aan
voor onze
digitale
nieuwsbrief
Ga naar www.bergendal.nl/nieuwsbrieven
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■ Onderzoek veiligheid en leefbaarheid buitengebied
Criminelen uit de ‘onderwereld’
maken graag gebruik van de
‘bovenwereld’ voor hun activiteiten. Ons buitengebied is groot en
dat is interessant voor (drugs)criminelen. Denk bijvoorbeeld
aan een hennepkwekerij of
drugslab in een leegstaande
schuur, met risico op schade en
brandgevaar.
De
gemeente
bewaakt de leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied. Ze
werkt daarvoor samen met bijvoorbeeld politie, brandweer en
Staatsbosbeheer.
Maar
de
gemeente vraagt ook inwoners
en ondernemers in het buitengebied om hun ogen en oren open
te houden.
Enquete
Bewoners en ondernemers in het
buitengebied van onze gemeente
hebben onlangs een uitnodiging
gekregen om hierover een enquête
in te vullen. De enquête is het startpunt van het project ‘Veilig
Buitengebied’. Met het project willen we 2 dingen:
1. Meer inzicht in hoe inwoners en
ondernemers in het buitengebied
de (on)veiligheid in de praktijk
ervaren.
2. Meer inzicht in mogelijke aanwezigheid van ondermijnende activi-
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■ Gezocht: kantinebeheerder voor
sporthal heuvelland
We zijn op zoek naar nieuwe
beheerder(s) van de kantine van
sporthal Heuvelland. De huidige
sporthalbeheerder stopt. De kantine kan paracommercieel worden uitgebaat en moet gezelligheid bieden voor verenigingen
die in de sporthal komen. De
sociale functie van de kantine is
voor sporters erg belangrijk.

De projectgroep bespreekt de
resultaten van de enquête met vertegenwoordigers van bewoners en
ondernemers in het buitengebied.
Ze kijken dan wat ze kunnen doen
voor een veilig(er) buitengebied.

ligheid en leefbaarheid in onze
woon- en leefomgeving. Melden
kan op 2 manieren:
▪ Bij politie via 0900-8844 of bij
spoed 112.
▪ Bij Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meld misdaad anoniem
Weet u iets van illegale/strafbare
activiteiten op een bepaalde plek of
heeft u hier een aantoonbaar vermoeden van? Meld dit dan. Want
zo beschermen we samen de vei-

Het project Veilig Buitengebied
wordt in de hele regio GelderlandZuid uitgevoerd. Het wordt ondersteund door onder andere de provincie Gelderland en Platform Veilig
Ondernemen (CCV/PVO).

teiten in het buitengebied.

Sporthal Heuvelland bestaat uit 2
hallen waar veel verenigingen
komen. Tijdens de spitstijden tussen 16.00 en 22.30 uur is het druk
met sporters. Ook in de weekenden
is de sporthal tussen oktober en
mei volop in gebruik van 9.00 uur
tot 19.00 uur. De kantine is ongeveer 100 m2 groot en is voorzien
van een keuken en een barruimte.
U kunt de huidige inventaris indien
gewenst overnemen.
Voor de kantine is het alleen mogelijk sportondersteunende horecaactiviteiten
te
organiseren.

Afhankelijk van het soort activiteit is
het mogelijk ook de sporthal te
huren.
De opbrengsten zijn volledig voor
de beheerder. U pacht de kantine
van de gemeente Berg en Dal.
Over de voorwaarden gaan we
graag met u in gesprek. De
gesprekken vinden plaats op 9 of
10 november 2022. Heeft u belangstelling? Stuur dan voor 1 november 2022 een mail aan of bel met:
Jos den Braber, via
j.den.braber@bergendal.nl of via
06-28 34 35 12.
Bij uw mail ontvangen we graag
een bedrijfsplan waarin staat hoe u
de kantine wilt beheren. Daarin
schenkt u aandacht aan: visie op
kantinebeheer, ambities en plannen
voor de toekomst, duurzaamheid,
bedrijfsvorm, ervaring en kwaliteiten, continuïteit bedrijfsvoering,
financieel plan en garanties.

■ Groot onderhoud Zevenheuvelenweg
3 oktober is de provincie
Gelderland gestart met groot
onderhoud
van
de
Zevenheuvelenweg. De werkzaamheden duren tot ongeveer
half november 2022. Tijdens
deze werkzaamheden zijn er verschillende afsluitingen en omleidingen.
Fases en planning
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 plekken waar werkzaamheden
zijn aan het gedeelte Meerwijkselaan tot Nieuweweg wordt één rijstrook afgezet. De duur van deze
werkzaamheden is ca. 5 weken.
Fase 2 en 3
Deklaag vervangen Clarenbeekseweg t/m Derdebaan, waarbij de
weg wordt afgesloten. Deze werkzaamheden worden in 2 gedeeltes
uitgevoerd, 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
is dan geheel afgesloten. Deze
werkzaamheden duren ongeveer 2

dagen.
De planning kan tijdens de uitvoering worden bijgesteld, bijvoorbeeld
omdat de aannemer eerder klaar is
dan verwacht of omdat de werkzaamheden uitlopen. Actuele informatie vindt u op de website: N841:
Zevenheuvelenweg - Groesbeek
en
Berg
en
Dal
(gelderland.nl) en op
bereikbaargelderland.nl.
Omleidingen
Doorgaand verkeer vanaf Berg en
Dal richting Groesbeek wordt
omgeleid via de Oude Kleefsebaan
en Wylerbaan en vice versa.
Verkeer dat via de Meerwijkselaan
naar Berg en Dal wil rijden, wordt
omgeleid via de Nijmeegsebaan,
Nieuweweg, Wylerbaan en Oude
Kleefsebaan. De omleidingen staan
met borden aangegeven.
Fietsers worden zoveel mogelijk
over het fietspad of langs de werkzaamheden geleid. In sommige
gevallen worden fietsers met borden omgeleid.
Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met
provincie Gelderland. Dat kan via
het Provincieloket
provincieloket@gelderland.nl of via
026 359 99 99. Actuele informatie
over het project vindt u op de website van de provincie: www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden.

■ Houtkachel of open haard
Heeft u een open haard of houtkachel? Een vuurtje stoken kan
gezellig zijn, maar voor het
milieu en de gezondheid zijn
houtkachels en open haarden
niet goed. Het veroorzaakt luchtvervuiling, zoals fijnstof, en kan
ook stankoverlast geven. Met de
stooktips hieronder levert uw
vuur minder schadelijke stoffen
en rook op.
Stooktips voor houtkachel en
open haard
▪ Stook alleen droog hout.
▪ Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout .
▪ Gebruik haardhout met het FSCof PEFC-keurmerk.
▪ Stook geen papier en karton.
▪ Gebruik ook in de allesbrander

alleen onbewerkt, droog en
schoon hout.
▪ Stook niet bij windstil of mistig
weer.
▪ Zet de luchttoevoer in de kachel of
de klep in de schoorsteen helemaal open.
▪ Controleer of u goed stookt: een
goed vuur heeft gele, gelijkmatige
vlammen en er komt bijna geen
rook uit de schoorsteen.
▪ Laat de schoorsteen minstens
één keer per jaar goed vegen.
▪ Blijf vrienden met uw buurt; stook
niet iedere dag en niet langer dan
4 uur per dag.
Meer informatie
Meer informatie en tips vindt u op
de website www.milieucentraal.nl.
Zoek op ‘stoken’.
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■ Ontmoeten en Groeten voor
maatschappelijke organisaties uit
Berg en Dal
Een unieke kans om elkaar te ontmoeten
De gemeenteraad van Berg en
Dal organiseert op 5 november
2022 van 13.00 uur tot 15.30 uur
een kennismakingsmarkt in het
Kulturhus in Beek.
Waarom een kennismakingsmarkt?
Tijdens de markt kunnen organisaties en de nieuwe gemeenteraad
kennismaken. De organisaties en
raadsleden kunnen elkaar vertellen
wat ze doen voor de inwoners van
Berg en Dal. Het is goed om dat
van elkaar te weten. Het is niet de
bedoeling de markt te gebruiken
om leden of inkomsten te werven.
Voor wie is deze markt?
De markt is bedoeld voor organisaties, verenigingen en stichtingen uit
de gemeente Berg en Dal die zich
(vrijwillig) inzetten voor (groepen)

inwoners. Van hulp tot het organiseren van activiteiten. Of bijvoorbeeld het geven van informatie aan
een specifieke groep. Dit noemen
we organisaties met een algemeen
belang of een maatschappelijk nut.
Denk bijvoorbeeld aan taalmaatjes,
de Voedselbank, het Alzheimercafé
of een seniorenraad. Het gaat niet
om stichtingen of verenigingen
waar inwoners een hobby uitoefenen, zoals bijvoorbeeld een voetbalclub of een muziekvereniging.
Waar kunnen organisaties zich
aanmelden?
Organisaties die deel willen nemen
aan de markt, kunnen zich tot uiterlijk 23 oktober 2022 aanmelden via
http://bergendal.nl/ontmoetenengroeten. Meld u zo snel mogelijk
aan.

■ Berg en Dal doet mee aan de Week
van de Toegankelijkheid
Gastvrijheid vinden we in Berg
en Dal belangrijk. Daar hoort toegankelijkheid natuurlijk bij.
Daarom doet onze gemeente in
de week van 3 tot en met 8 oktober mee aan de Week van de
Toegankelijkheid.
In Berg en Dal werken we samen
met andere organisaties aan een
gastvrije en toegankelijke bestemming. Hoe doen we dat? We geven
bijvoorbeeld subsidies aan ondernemers die hun bedrijf getoetst
hebben op toegankelijkheid. We
investeren in kennis en bewustwording met bijeenkomsten. Maar we
werken ook aan toegankelijke routes. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen kan genieten van
ons prachtige landschap. Op de
website
www.zorgeloosopvakantie.nl vindt
u toegankelijke routes voor iedereen.
Activiteiten Week
Toegankelijkheid

van

de

Dinsdag 4 oktober - muZIEum op
de weekmarkt van Groesbeek
Tijdens
de
Weekmarkt
in
Groesbeek staat muZIEum van
10.30 tot 13.00 uur op het
Marktplein. Daar verzorgen zij een
uniek ervaringsprogramma over
zien en niet-zien. U kunt hier zelf
met een Virtual Reality bril ervaren
hoe het is om blind of slechtziend te
zijn. Een blinde of slechtziende gids
vertelt u meer over het leven met
weinig of geen zicht.
Dinsdag 4 tot en met 8 oktober Verken het bos met de dikke banden rolstoel bij pannenkoekenhuis
de Duivelsberg.

Op de Duivelsberg vindt u het familiepad. Dit is een korte route van 2
kilometer door het prachtige gebied
de Duivelsberg in de bossen van
Berg en Dal. Bij Pannenhoekenhuis
De Duivelsberg is iedereen welkom. U kunt hier gratis een rolstoel
lenen en daarmee het familiepad
verkennen dat hier start.
Tijdens de week van de toegankelijkheid heeft het pannenkoekenhuis een speciale aanbieding: een
gratis consumptie voor degene die
de dikke bandenrolstoel duwt. U
vindt het familiepad op
www.zorgeloosopvakantie.nl .
Donderdag 6 oktober - Buurtsoepie
in Millingen aan de Rijn
Iedereen kan in Millingen genieten
van een heerlijke kop vers gemaakte soep en goed gezelschap tijdens
het Buurtsoepie. Buurtsoepie is
iedere donderdag vanaf 12.00 uur
in Kulturhus ‘Den Ienloop’ aan de
Heerbaan 115 in Millingen aan de
Rijn. De soep wordt om 12.30 uur
geserveerd. De kop soep en iets
erbij kost 2 euro (contant).
Aanmelden is niet nodig. Iedereen
is van harte welkom. Neem dus
graag iemand mee.
Voor informatie of vragen kunt u
contact opnemen met Jesse
Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of
06-82 61 26 12.
Meer activiteiten in de Week van
de Toegankelijkheid
Op
www.weekvandetoegankelijkheid.nl
vindt u alle landelijke activiteiten in
de Week van de Toegankelijkheid.
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■ GGD Gelderland-Zuid start met herhaalprik tegen corona
19 september is de GGD
Gelderland-Zuid gestart met de
herhaalprik tegen corona. De
herhaalprik beschermt tegen
ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona.
Mensen met een hoger risico om
ziek te worden van corona zijn
eerst aan de beurt. Gevolgd door
zorgmedewerkers met patiënten
en of cliëntencontacten. Daarna
kan iedereen van 12 jaar en
ouder een afspraak voor de herhaalprik maken.
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.

hiervoor thuis een brief van het
RIVM.
Er zijn vaccinatielocaties in
Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. De
GGD prikt alleen op afspraak.

Zorgmedewerkers met patiëntenen/of cliëntencontact ontvangen
een uitnodiging van hun werkgever.

Waarom een herhaalprik halen?
In het najaar kan het coronavirus
opleven. Een vaccinatie beschermt
tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona.
Het kan voorkomen dat de zorg het
te druk krijgt. En hiermee helpen

Hierna kan iedereen die dat wil van
12 jaar en ouder op afspraak een
herhaalprik halen. Iedereen krijgt

we bedrijven, horeca en (sport)scholen open te houden doordat
minder mensen ziek worden.
Nieuw vaccin
De GGD vaccineert met vernieuwde mRNA vaccins. Deze bieden
bescherming tegen meer varianten
van het coronavirus dan de vorige
vaccins. Ieder coronavaccin werkt
anders. Maar de veiligheid van alle
coronavaccins staat bovenaan.
Hier gelden strenge eisen voor.

vrijdag 7 oktober I 13:30 - 16:30 uur

Vitaliteits
markt 60+
Cultureel centrum de Mallemolen
Kloosterstraat 11 I Groesbeek

+RHȴWEHQWX"
Doe mee met
GHȴWWHVW

$DQPHOGHQȴWWHVWHQPHHULQIRUPDWLH
ZZZIRUWHZHO]LMQQO

Laat u informeren en adviseren
over welzijn, wonen, veiligheid,
sport, bewegen, voeding en
gezondheid.
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■ Trots op Kekerdom
Trotse Kekerdommers hadden onlangs de burgemeester en wethouders (het college van B&W) te gast. Wat
maakt Kekerdom zo leuk en wat kan nog beter samen met de gemeente? Daar ging deze nuttige en gezellige
bijeenkomst over. Dit was niet het eerste en zeker niet het laatste bezoek van het college aan onze dorpen.

4 oktober 2022

■ Heeft u goede ideeën voor de
Mallemolen?
De gemeente Berg en Dal gaat
cultureel centrum De Mallemolen
in Groesbeek verbouwen. Het
gebouw moet mooier, duurzamer
en gezelliger worden. Met plaats
voor zoveel mogelijk activiteiten.
De gemeente nodigt iedereen uit
om met ideeën te komen om van
De Mallemolen weer het bruisend
hart van Groesbeek te maken.
Op www.samenbergendal.nl kunt u
uw idee indienen. Wat mist u nu?
Waarvoor zou u vaker naar De
Mallemolen komen? Wat zou u zelf
willen organiseren? Wat is daarvoor
nodig? De gemeente is ook op zoek
naar nieuwe huurders. Op de
samenbergendal.nl kunt u ideeën
indienen, ideeën van anderen bekijken, erop stemmen en reageren.
Openheid
De gemeente heeft met de huidige
en mogelijk toekomstige gebruikers
gesproken. Op verzoek van de

gemeenteraad gaat de gemeente
een aantal ontwerpen van het
gebouw uitwerken. Bij alle ontwerpen kiest de gemeente voor zoveel
mogelijk openheid. En voor ruimtes
die gebruikers voor verschillende
activiteiten kunnen gebruiken.
Multifunctioneel dus.
Bij de verbouw moet de gemeente
natuurlijk rekening houden met wetten en regels. Maar daarbinnen wil
de gemeente zoveel mogelijk ruimte bieden voor nieuwe ideeën van
inwoners. En voor nieuwe huurders.
Hoe verder?
Op basis van alle wensen en
ideeën maakt de gemeente een
definitief ontwerp. Als alles helder
is, neemt de gemeenteraad in het
voorjaar van 2023 een besluit.
Daarna kan de gemeente een aannemer zoeken en in 2024 beginnen
met de bouw.

■ Groene Doedag in Breedeweg
Inwoners en vrijwilligers maken dorp een beetje groener
Inwoners van Breedeweg staken
op vrijdag 30 september de handen uit de mouwen tijdens een
Groene Doedag. Op twintig
adressen vervingen zij een deel
van de tegels in hun tuin door
groen. Ook de basisschool deed
mee en heeft het schoolplein vergroend.
De gemeente Berg en Dal en
woningcorporatie
Oosterpoort
organiseerden de actie. Ze deden
dit samen met andere organisaties
en zo’n zestig vrijwilligers.
De inwoners gingen vrijdag tussen
12.00 en 17.00 uur aan de slag met
de aanleg van hun tuintjes. De
organisatie van de Groene Doedag
zorgde voor de afvoer van de
tegels en leverde gratis plantjes,
materiaal, begeleiding en gezelligheid. De vrijwilligers hielpen de
inwoners of deden andere klusjes.
Stenen eruit, groen erin
Meer groen in de buurt ziet er niet
alleen mooi uit, het helpt ook tegen
wateroverlast en verdroging. De
afgelopen weken konden inwoners
zich aanmelden voor de Groene
Doedag. Twintig van hen besloten
dat te doen. Inwoner Wil Klaassen

■ Vrijwilligers gezocht
is blij met de actie. “Ik heb al heel
veel planten in mijn tuin, nu ga ik de
grintstroken ook vergroenen.” Iets
verderop staat Willem Huisinga
stralend bij zijn nieuwe tuintje. “Ik
ben hier heel gelukkig mee”, zegt
hij. En ook David Buckingham is
enthousiast: “Ik sta hier honderd
procent achter, omdat ik alles steun
waarmee we onze leefomgeving
vergroenen. Én ik ben heel blij met
mijn tuintje.”

Schoolplein
Niet alleen de tuintjes, ook een deel
van het schoolplein in het dorp is
vergroend. In het midden van het
schoolplein gingen de tegels eruit.
Leerlingen hielpen mee met het
weghalen van de tegels. Later
wordt er een tamme kastanjeboom
geplant met plantjes eromheen.
Naast deze vergroeningsacties
kreeg de speeltuin in Breedeweg
een opfrisbeurt. En op het
Kerkplein stonden kraampjes en er
was een springkussen. Ook was er
een prijsuitreiking voor kleurplaten
en puzzels.
Samenwerking
De Groene Doedag is onderdeel
van ‘Breedeweg maakt ruimte voor
water’. Met dit project pakken de
gemeente Berg en Dal en
Waterschap Rivierenland wateroverlast
en
verdroging
in
Breedeweg aan (zie www.bergendal.nl/wateroverlast-breedeweg).
De Groene Doedag is een samenwerking van KlokGroep, De
Variabele,
Forte
Welzijn,
Oosterpoort,
Waterschap
Rivierenland, gemeente Berg en
Dal en Operatie Steenbreek
Breedeweg.

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Peutercafé Leuth
Bent u goed in de omgang met peuters en vindt u het leuk om dingen
te organiseren? Dan is het
Peutercafé Leuth op zoek naar u!
Bij het Peutercafé kunnen ouders
(of opa’s en oma’s) elkaar ontmoeten bij een kopje koffie/thee terwijl
de peuters samen spelen. Er zijn
ongeveer tien Peutercafés per jaar
op de maandagochtend van 10.00
tot 11.30 uur. Twee keer per jaar
maken de organisatoren een plan
en bedenken ze leuke thema’s.

Interesse? Neem contact op met
Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte Welzijn, via
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of bel
06-82612612.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Neem dan contact op met
Hanneke Klievink. Of kijk voor
andere vacatures en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Contactpersoon is Sanne Verburg.
U bereikt Hanneke Klievink en
Sanne Verburg via het algemene
nummer van Forte Welzijn
085 – 406 06 66.

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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Nieuws uit Nijmegen
Houten kruizen voor slachtoffers bombardement
op begraafplaats Daalseweg in Nijmegen
Op begraafplaats Daalseweg in Nijmegen zijn ruim 300
slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944 op
Nijmegen begraven. Niet elk slachtoffer kreeg destijds een
eigen grafmonument.
In 1994 besloot de stichting In Paradisum – in goed overleg
met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) – om de
graven van vijftien slachtoffers, waarvan geen monument
(meer) aanwezig was, te voorzien van een houten kruis. Zo
werd zichtbaar gemaakt wie op die plaats begraven ligt. De
hobbywerkplaats achter het NS-station vervaardigde destijds
de kruizen.
25 jaar later waren bijna al deze kruizen geheel of gedeeltelijk vergaan. Opnieuw riep de stichting In Paradisum de hulp
in van een hobbywerkplaats om de kruizen te herstellen of
vernieuwen. In maart 2019 werden de eerste drie nieuwe
houten kruizen geplaatst. Onder meer vanwege de coronamaatregelen werden de overige 10 kruizen niet meer
geplaatst.
Op 24 september werden de tien overige houten kruizen alsnog geplaatst. Dit werd op gepaste wijze gedaan door veteranen. Bij elk graf werden enkele passende regels voorgele-

Foto: Albert de Valk
zen uit ‘De Pijn die Blijft’ (2005), het boek waarin In
Paradisum-lid Bart Janssen de verhalen van de slachtoffers
van het bombardement bundelde.

Katoesjka Spronk ontvangt het Lokaal Compliment
Vrijdag 16 september vond het
Lokaal Compliment 2022 in de
Lindenberg plaats, het vrijwilligersfeest van de gemeente Nijmegen voor
alle vrijwilligers in Nijmegen, georganiseerd door Vrijwilligerscentrale.
Katoesjka Spronk-Heideman ontving
het Lokaal Compliment voor haar vrijwilligerswerk, onder andere bij
Heumensoord.
Het is de afgelopen maanden weer veel
in het nieuws: de opvang van vluchtelingen in Nederland. Dit was ook al het
geval in 2015. Dat was het moment
waarop Katoesjka in actie kwam. “In
2015 en 2021 heb ik geprobeerd om zo
snel mogelijk aan de slag te gaan als
vrijwilliger,” vertelt Katoesjka. Dankzij
contact met het Rode Kruis en
Bindkracht10 kon ze snel beginnen. “Ik

Zangers (m)
gezocht!
Zingen met een beetje theater. Het
publiek meenemen in een nummer.
Regelmatig optreden en werken aan
een grote theatervoorstelling. Lol
maken met een kleine, enthousiaste
groep. Repeteren op dinsdagavond in
Nijmegen, o.l.v. een ervaren zangcoach. Welkom bij Vocal Group
NootScenario! Wij zoeken nog een
tenor en een bas. Onze muzieksmaak
strekt zich uit van Muse tot Boudewijn
de Groot en van Pink tot Justin
Timberlake.
Heb je zangervaring en ben je geïnteresseerd? Dan maken we graag kennis!
Stuur een mail naar info@nootscenario.nl of bel 06-45091201. Meer informatie over ons vind je op onze website
www.nootscenario.nl. We horen graag
van je!

Najaarskermis
Van 1 t/m 9 oktober 2022 is de najaarskermis in Nijmegen. De kermis is te
vinden op de Grote Markt, Kelfkensbos
en de Waalkade.
In totaal zijn er bijna 70 verschillende
attracties en eetkramen te bezoeken. De
kermis staat dit jaar voor het eerst op de
Grote Markt. Met een reuzenrad dat
een prachtig uitzicht geeft op de stad.
En de nieuwe attractie Ballon Voyage,
die gemaakt is door de fabrikanten van
attracties in de Efteling.
De kermis is open van 13.00 tot 23.00,
op vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur.

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
Tel: 024-6843533 Fax: 024-6842645
E-mail adres: info@derozet.nl
B EZORGKLACHTEN :
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Beek, tel. 06-23502075
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ben naar Heumensoord gegaan en heb
ter plekke meteen mijn handen uit de
mouwen gestoken.”
Katoesjka hielp met de (coördinatie
van) kinderactiviteiten, de zoektocht
naar nieuwe vrijwilligers, het opzetten
van een schooltje en het creëren van
een kindvriendelijke ruimte (‘Child
friendly space’). Heumensoord wordt
inmiddels niet meer gebruikt als

opvang, maar dat betekent niet dat
Katoesjka stilzit: “ik heb contact
gehouden met een Afghaans gezin en
een Afghaanse vrouw. Ik bezocht het
gezin in de noodopvang in Enschede,
het AZC Arnhem en onlangs in hun
eigen huis.” Toen dit jaar de oorlog in
Oekraïne uitbrak, stond Katoesjka
opnieuw klaar om te helpen. Ze hielp
bij het inrichten van een ‘Child friendly space’ in de Jan Massinkhal.
Vrijwilligerswerk geeft Katoesjka veel
energie: “door vrijwilligerswerk kan ik
mijzelf inzetten voor een menswaardig
bestaan en kansengelijkheid voor ieder
mens.” Katoesjka stond daarom vrijdag
verdiend in de schijnwerpers om symbolisch het Lokaal Compliment in ontvangst te nemen namens alle
Nijmeegse vrijwilligers, want ook
Katoesjka kan het niet alleen: “Ik werkte samen met een groep van 25-30
betrokken en flexibele vrijwilligers,
maar naast alle vrijwilligers bij de
AZC’s kent gemeente Nijmegen nog
veel andere vrijwilligers. Ik vond het
een hele eer om dit compliment voor
álle vrijwilligers van Nijmegen uit de
handen van wethouder Grete Visser te
ontvangen!”

Cultureel en historisch eetcafé
tijdens 024Geschiedenis
Van 8 - 16 oktober is de Nicolaaskapel in het Valkhofpark het culinaire en culturele centrum van het
Valkhofkwartier.
024Geschiedenis organiseert hier tijdens de Maand van de Geschiedenis
een vernieuwend programma. De kapel
wordt gedurende negen dagen omgetoverd tot culturele hotspot met spraakmakende
programmaonderdelen.
Horeca ondernemers en culturele organisaties uit het Valkhofkwartier werken
mee aan dit unieke evenement.
Iedere dag is er van 17.00 - 21.00 een
cultureel
theatercafé
in
de

Nicolaaskapel. Alleen in deze week is
de eerste verdieping bereikbaar, waar
bezoekers op de fraaie plek van de hertogen van Gelre kunnen zitten en de
maquettes van de oude stadspoorten te
bewonderen zijn. In de weekenden vinden er vanaf 14.00 uur kinderspelen,
rondleidingen, sportieve activiteiten en
muzikale intermezzo’s plaats in het
Valkhofpark. Zo kan iedereen, van jong
tot oud, op een leuke, inspirerende en
verrassende manier kennis maken met
de cultuur en geschiedenis van
Nijmegen.
Meer info www.024geschiedenis.nl.

Dag van het Stationsgebied
Op 22 september was de dag van het
Stationsgebied.
De Dag van het Stationsgebied is een
Dag die in Nijmegen plaatsvond rondom het centraal station. De Dag heeft
slechts zijdelings met treinen, sporen
en stations te maken. In brede zin was
het een Dag waarop Nijmegenaren bij
elkaar kwamen in de publieke ruimte
om te praten over onderwerpen zoals
mobiliteit en infrastructuur, maar ook
woningnood en biodiversiteit. Wel gaat

het om het gebied direct rondom het
centrale station van de stad, dus dat
vindt vrij lokaal plaats.
Op de Dag stonden er in de omgeving
vijf minipaviljoens. Daarin was in alle
paviljoens informatie te vinden over
een van de thema’s. De politiek,
ProRail en NS en andere belanghebbenden waren daar aanwezig om met
Nijmegenaren in gesprek te gaan over
vraagstukken die spelen.
Foto: Eric van Haalen

Burgemeester Bruls spreekt de mensen toe op de van Schaeck Mathonsingel tijdens de Dag van het Stationsgebied

Bijeenkomst Repareercafé Hengstdal Gezelligheidskoor De Daalse Nootjes
Zoals op iedere 2de zaterdag van de
maand is ook de 8ste oktober ons repareercafé weer geopend voor buurtbewoners en andere belangstellenden.
Opnieuw proberen we, tussen 13.00 en
15.30 uur, met hulp van onze reparateurs uw spulletjes een nieuw leven te
bezorgen.
Om het voortbestaan van ons café te
waarborgen is een (vrijwillige) bijdrage

van bezoekers in de vorm van een
financiële bijdrage zeer gewenst. Dat is
mogelijk door contant geld in de fooienpot te achter te laten, of een bijdrage
te storten via een QR-code die met een
mobieltje is te activeren.
U bent van harte welkom in het
gebouw De Kentering, te vinden op het
adres Limoslaan 10.

Een sauna van 3600 jaar oud
ontdekt in Nijmegen-Noord
Een vindplaats uit de bronstijd in
Nijmegen blijkt een locatie met zweethutten en koudwaterbaden. Dat is uniek
voor het vasteland van Europa. Zulke
vroege sauna’s zijn in Europa alleen
bekend uit Groot-Brittannië en Ierland.
Open plek in het bos
De sauna was ingericht op een open
plek in een eikenbos langs een dode
rivierarm (restgeul). In de bedding
daarvan hebben mensen 36 eeuwen
geleden een maalsteen neergelegd met
een bronzen dolkje erbij. Zulke offerrituelen zijn uit de bronstijd algemeen
bekend.
Kleibollen
Anders dan in Groot-Brittannië en
Ierland werden in de sauna niet alleen
hete stenen gebruikt, maar vooral hete
kleibollen. Daarvan zijn er vele honderden gevonden. Dat deze opmerkelijke
hittebron werd gebruikt, valt te verklaren uit de ligging van de vindplaats.
Nijmegen-Noord ligt op de Betuwse
kleigronden. Forse stenen waren alleen
kilometers zuidelijker te vinden.
Andere vondsten op de locatie zijn
scherven van aardewerk, een bronzen
bijlfragment, dierlijke resten en

bewerkt vuursteen. Vergeleken met
vondsten van nederzettingen uit de
bronstijd zijn het er opvallend weinig.
Bijzonder is de ontdekking van hoefsporen, mogelijk van offerdieren.
Een grote vraag blijft wie degenen
waren die zich af en toe naar deze plek
begaven. Waren het de families uit de
omgeving van wie we de boerderijen
kennen? Of moeten we, gezien de grote
zeldzaamheid van prehistorische
sauna’s in onze streken, eerder aan religieuze specialisten uit een veel ruimer
gebied denken?
Onderzoek
De sauna is gevonden in de Waalsprong
waar veel woningbouw plaatsvindt. De
gemeentelijke archeologische dienst
onderzoekt het gebied en bewaart en
bestudeert de vondsten. Deze vondst
van zo’n twintig jaar geleden is nu uitgebreid onderzocht en zorgt voor een
opmerkelijke conclusie.
Over het onderzoek verschijnt eind
september een uitgebreid artikel in het
blad Archeologie in Nederland. Het
onderzoeksrapport zal later dit jaar uitkomen in de gemeentelijke reeks
Archeologische Berichten Nijmegen.

Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere
tweede en vierde maandag van de

maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum Daalsehof, Nijmegen-Oost.
Nu: maandag 10 oktober september
2022
Info: tel: 0610748973.

Daalseplein Nieuws
15e Daalsepleinborrel
den dit zelf geschreven lied al in 2020
Op 4 september jl was het 3e lustrum brengen, toen het plein als zodanig 25
van de Daalsepleinborrel nabij Café jaar bestond. Maar destijds gooide die
Jos. Is dit pas het 3e lustrum? Ja, klopt. vermaledijde corona roet in het eten.
De alleroudste bewoners onder u uit 12e Daalseplein Courant
Nijmegen-Oost herinneren zich wel- Over corona gesproken: het laatste
licht vaag dat meteen na de oorlog ter nieuws met een coronarandje is dat
plekke al een buurtvereniging bestond: pleinbewoner Anton de Wildt voor deze
DEOS. DEOS betekent Daalscheweg gelegenheid het boek Daalseplein in
En Omliggende Straten. En deze ver- coronatijd samenstelde. Hij reikte op
eniging feestte en buurtte destijds op het feest het eerste exemplaar uit aan
het huidige ‘Daalseplein’. De Peter van den Berg. In dit boek aanDaalsepleiners van toen buurten echter dacht voor de aanloop naar corona, de
allang niet meer. En ook DEOS is reeds lockdown én de post-lockdowntijd. Dit
jaren ter ziele. Lang bleef het hier stil. alles in Daalsepleinperspectief. Het
Maar sinds 2008 houden de huidige boek is de 12e editie in de serie
Daalsepleiners er weer hun feestje. En Daalseplein Courant.
4 september jl. was dus de 15e keer. Interesse?
Het pleinfeest was er een met immense Mail naar adewildt@hetnet.nl
steigers als decor.
Allemaal gebouwd vanwege de renovatie van
enige huizen. Als Little
Lowlands of Mini
Emporium. Zó zag het
eruit. Dit keer met een
muzikale act van Maria
en Jan Ruijssenaars,
bekend van de groep
Det en de Distels. Op
de muziek van Le
temps de cerises van
Antoine Renard bezongen zij hun geliefde
plein. Maria en Jan
wonen er al 40 jaar,
maakten er vele veran- Maria en Jan Ruijssenaars zingen het lied Een kwart
deringen mee. Ze wil- eeuw Daalseplein.
Foto: Anton de Wildt
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Nieuws uit Nijmegen
Amerikaanse militairen liepen de
Sunset March op 20 september
Op dinsdag 20 september werd de dag
van de Waalcrossing herdacht bij de
Sunset March. Dit werd gedaan met
een grote groep militairen van de
Amerikaanse 82nd Airborne Division,
de 504th Parachute Infantry Regiment
en heel veel andere veteranen en

belangstellenden. Ook de dochter van
Generaal Gavin liep mee. Oud-voorzitter en initiatiefnemer Tim Ruijling
kreeg van de Amerikanen een oorkonde
waarmee hij benoemd werd tot
“Honorary member of the 504th
Parachute Infantry Regiment".

4 oktober 2022

Boswandeling: ‘Kennis maken
met de elektrische kant van bomen’
Op zondag 30 oktober om 14.00 zal er
een bijzondere boswandeling plaats
vinden op de Sint Jansberg. Schrijver
en directeur van de Template stichting,
Sander Funneman, is uitgenodigd en
zal ons meenemen in een veelal onbekende kant van bomen; hun elektromagnetische straling en communicatie
met elkaar en hun omgeving.
Samen met kwantum bioloog, Henk
Kieft schreef Sander het boek
Stralende Bomen. Dit boek is onlangs
verschenen en neemt de lezer mee op
een reis naar de energetische kant van
bomen, over stralende bomen dus.
Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers onder meer de elektrische kant
van bomen te horen en te zien en kunnen ze meedoen aan een intuïtief ervaringsgerichte oefening.
‘Bomen blijken elektromagnetische

wezens die stroom opwekken, signalen
uitzenden en elektrisch met elkaar verbonden zijn. Dit plaatst ze in een grotere context waardoor de fysieke manier
van kijken naar de natuur begint te kantelen en plaats maakt voor een bioelektrische visie op het ecosysteem. Dit
wordt in het boek omschreven, vertellen de organisatoren Miranda
Lambermont en Marion Verweij.
Voor deelname aan de wandeling vragen we een kleine bijdrage van 5,euro. Ook is het boek ‘Stralende
Bomen’ te koop voor een introductieprijs, eventueel gesigneerd door schrijver Sander Funneman.
Als je geïnteresseerd bent om deel te
nemen aan deze boswandeling, stuur
dan een email naar: Marion@excellentza.nl. We sturen je dan meer informatie.

Boom gerooid in Ooij
Tim Ruijling temidden van de Amerikaanse militairen

Foto: Henk Baron

Informatiebijeenkomst
Senia leesclub Natuur
Bij leesclubs wordt al snel gedacht aan
romans, maar er zijn er ook talloze
natuurboeken om te bespreken. Samen
over boeken praten is leuk en verrijkend. Je bekijkt een boek met andere
ogen en ontmoet nieuwe mensen.
Leescluborganisatie Senia organiseert
op donderdag 20 oktober in Nijmegen
een informatiebijeenkomst over het
starten van een leesclub natuur.
Senia brengt mensen samen in leesclubs door heel Nederland. De meeste
leesclubs lezen zeven boeken per jaar.
Het aantal bijeenkomsten is gelijk aan
het aantal te bespreken boeken. Elke
leesclub bepaalt zelf waar en wanneer
de groep bij elkaar komt: overdag of ’s
avonds, wisselend bij iemand thuis of
op een vaste plek.
Senia maakte een selectie van boeken
waarin de natuur centraal staat: De

Zeearend
(Nienke
Beitema),
Insectenrijk (Aglaia Bouma), Verlaten
oorden (Cal Flyn), Dieren in ons midden. (Jozef Keulartz), Darwin in de
Stad (Menno Schilthuizen) en Ode aan
de nachtegaal (Dick de Vos). Van de
gekozen boeken krijgen deelnemers
een handige leeswijzer. Deze helpen bij
het voorbereiden van de boekbesprekingen en inspireren met discussievragen.
Praktische informatie
Wil je weten of deze leesclub wat voor
je is? Kom naar de informatiebijeenkomst in de bibliotheek aan de
Mariënburg 29 in Nijmegen. De bijeenkomst duurt van 10 tot 12 uur. Toegang
is gratis en iedereen is welkom.
In verband met de maximale groepsgrootte is vooraf aanmelden noodzakelijk via herman.roovers@senia.nl.

50 jaar Nijmeegs Byzantijns Koor
Dit jaar viert het Nijmeegs Byzantijns
Koor zijn 50-jarig jubileum. Wij zouden het fijn vinden als wij dat met u
samen kunnen vieren.
Op zaterdag 8 oktober verzorgt het
koor onder leiding van Svetlana van
Wielink een liturgieviering in de Titus

Brandsma Gedachteniskerk, aan het
Keizer Karelplein. Aanvang 19:00.
Na afloop bent u van harte welkom
voor een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.
Wij hopen u op 8 oktober te ontmoeten.

De Geest van het Besiendershuis
Niemand is ooit alleen in het Besiendershuis…
Over het monumentale huis aan de
Waalkade gaan al eeuwen verhalen
rond. Er zouden mensen in zijn verdwenen. Er zouden geesten rondspoken.
En heb je de drie witte vrouwen achter
de ramen nooit gezien..? Zes kinderen
willen er het fijne van weten en gaan op
onderzoek uit. Op een avond breken ze
in in het huis. Maar wat er dan
gebeurt…
Dat lees je in De Geest van het
Besiendershuis, geschreven door
Marloes Morshuis. Vanaf zaterdag 15
oktober is dit superspannende verhaal
online te lezen en te beleven op
www.degeestvanhetbesiendershuis.nl.
Wat ontdekken de zes kinderen in het
huis? Komen ze erachter wie of wat de

geest van het Besiendershuis is? En…
wil jij ze daarbij helpen?
De Geest van het Besiendershuis is
gemaakt voor kinderen tussen de 10 en
99 jaar. Na de aftrap kun je het verhaal
vinden op www.degeestvanhetbesiendershuis.nl. Op de website lees je het
verhaal, komt het oude Besiendershuis
tot leven, en help je de kinderen in het
verhaal door puzzels en raadsels op te
lossen. Het verhaal verschijnt ook in
boekvorm. De aftrap van De Geest van
het Besiendershuis is op 15 oktober
2022, 20.00-21.00 uur, op het pleintje
voor het Besiendershuis (Steenstraat
26), bij de Waterwolf. Dit evenement is
gratis en het is buiten, dus trek wat
warms aan.

Mini-cursus:

Journalistieke artikelen schrijven
Vind je het leuk om te schrijven, en ben
je benieuwd hoe je voor een krant moet
schrijven? De Nijmeegse Stadskrant
organiseert een mini-cursus Journalistieke artikelen schrijven in drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst leer
je hoe je een onderwerp kiest en gaan
we aan de slag met korte schrijfopdrachten. In de tweede bijeenkomst
kies je zelf een onderwerp en insteek
uit die we samen bespreken. Daarna ga
je thuis op onderzoek uit en schrijf je
een eerste versie van je artikel. Deze
bespreken we dan in de derde en laatste
bijeenkomst. De beste artikelen plaat-

sen we op onze site.
De Nijmeegse Stadskrant is een kritisch, onafhankelijk, Nijmeegs nieuwsblad. Alle medewerkers werken mee op
vrijwillige basis. De krant komt twee
keer per jaar op papier uit en publiceert
elke week een nieuw artikel op de website www.denijmeegsestadskrant.nl.
De mini-cursus journalistiek wordt
gegeven op donderdagavonden 6 en 20
oktober en 3 november van 19 tot
21uur Kolpingstraat 61, Nijmegen. De
deelname is kosteloos. Aanmelden:
redactie@denijmeegsestadskrant.nl, T.
06 – 38 48 68 73 of 06-18 19 43 93

Een bijzonder hoge boom is door een
gespecialiseerd bedrijf verwijderd uit
de tuin waar tot voor kort Broer
Reijnen woonde aan de Prinses
Christinastraat in Ooij. Na het overlijden van Broer is de woning toegewezen
aan een nieuwe bewoonster en moest
de boom er uit, temeer omdat ook
buurtbewoners overlast ondervonden
van de hoge boom.
In de boom zaten in het verleden diverse uilen, maar die hebben inmiddels
een plekje gevonden in een boom op
het terrein van de familie van
Ophuizen, een stukje verderop. De
medewerkers van Boomelement moesten acrobatische toeren uithalen om de
boom klein te krijgen, maar aan het
eind van de middag was de boom met

Het bovenste deel van de boom wordt
verwijderd
Foto: Henk Baron
wortel en al verwijderd.

Start vegetatiebeheer uiterwaarden
Binnenkort start Staatsbosbeheer met
het vegetatiebeheer in enkele uiterwaarden in de Gelderse Poort. Dit werk

Natuurexcursie:
Paddenstoelen
Voor groot en klein!
Op zondag 16 oktober organiseert IVN
een paddenstoelenexcursie in het park
Staddijk in Nijmegen.
De excursie is te voet, met gids en vindt
plaats in het stadspark Staddijk. In dit
gebied lagen van oorsprong de nevengeulen van onze rivieren. Een vochtig
gebied dus en dat is nu juist de plek
waar paddenstoelen goed gedijen. We
gaan samen op zoek en de gidsen zullen algemene informatie over de paddenstoelen en de determinatiekenmerken geven. De excursie is ook geschikt
voor kinderen met hun ouders. Er zijn
natuurgidsen speciaal voor kinderen
aanwezig.
Zondag 16 oktober van 14:00 – ca
16:00 uur
Startlocatie: We verzamelen op de parkeerplaats voor de hockey- en voetbalvelden (SV Waalstad/HCQZ): Staddijk
35 6537 TW Nijmegen
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.
Aanmelden noodzakelijk via email:
excursie.natuurlijk@gmail.com

wordt o.a. uitgevoerd in de Stadswaard,
Oude
Waal,
Bisonbaai
en
Millingerwaard. Een klein deel van de
bomen en struiken zal voor de hoogwaterveiligheid worden verwijderd.
Als er ergens meer vegetatie groeit dan
is toegestaan in de zogenaamde
Vegetatielegger of vergunning van
Rijkswaterstaat moet Staatsbosbeheer
deze bomen of struiken weghalen voor
een goede doorstroming.
De werkzaamheden duren ongeveer 2
maanden. De gebieden blijven toegankelijk voor publiek. Hou minimaal 25
afstand van de werkzaamheden voor
uw eigen veiligheid.

Bank gedumpt
Onlangs heeft iemand een sofa
gedumpt
langs
de
Beijerweg
(Polderweg)
tussen
Leuth
en
Kekerdom. Dergelijk afval kun je kwijt
bij de milieustraat, enkele kilometers
verderop in Millingen. De eigenaar
wordt vriendelijk verzocht de bank op
te halen en het aldaar te deponeren.

Foto: Henk Baron

Auto raakt van weg in Persingen
Afgelopen zaterdagmorgen, omstreeks De bestuurster is met onbekende ver11.30 uur, vond in Persingen een een- wondingen in de ambulance onderzijdig ongeval plaats waarbij één perso- zocht. Het is niet bekend of ze ook naar
nenauto betrokken was. De bestuurster het ziekenhuis is gegaan.
de auto kwam vanuit de
richting Beek en een paar
honderd meter voor de
Thornsche Molen verloor
ze de controle over het
voertuig. Ze raakte met
de rechter wielen in de
rechter berm, ramde een
verkeersbord en belandde
vervolgens in een daarnaast gelegen weiland,
waar ze vermoedelijk ook
nog over de kop is
gegaan.
De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De beschadigde Toyota
Foto: Henk Baron

PAGINA 23

De Rozet

Ooijse
Klinkertjes
Nederland kent veel goede fotografen, die zich daarbij ook nog vaak
hebben toegelegd op een specialiteit. Om wat voorbeelden te noemen, je hebt bijvoorbeeld portretfotografen, die het liefst beelden schieten van rare portretten. Er zijn er ook
die gespecialiseerd zijn in bruidsreportages. Het valt mij op, dat in die
groep nooit over een “bruidegomsreportage” wordt gerept. Er is dus,
wat dat betreft, nog wat “mancipatiewerk” te verrichten. Een wat olijker gedachte; moet een “persfotograaf” bijvoorbeeld op een toilet zitten. Als laatste voorbeeld de hoffotograaf; is dat iemand die steevast in
het “tuintje” van Willem Alexander
plaatjes schiet. Dat schoot mij
onlangs te binnen, omdat Ooij al
lange tijd ook zo’n specialistische
“Click-Clacker” herbergt. Gezien
zijn laatste productie, moet het een
man zijn met ontzettend “groene”
vingers. Overigens, zijn laatste album
is een bestseller en gaat dagelijks in
ons dorp van buurt naar buurt, van
huis naar huis en van gezin naar
gezin. Binnenkort mag hij zijn
opwachting maken bij omroep Max,
waar hij zijn fraaie boekwerk mag
propageren. Qua fraaiheid van zijn
afbeeldingen is hij te vergelijken met
de virtuoos Dick Bruna. Alleen Dick
Bruna werkt met beide handen, terwijl onze Dick Br. aan een tippende
vingertop genoeg heeft, om een
kunstwerk te produceren. Het fotograferen zat er bij deze Dick Br. al
vroeg in. Hij liep namelijk in zijn
jonge jaren al stage bij “De
Optimist”. Een vereniging waar zijn
vader, zus en broer grandioos acteerden. Je kon met ze lachen, want
kluchten waren de hoofdmoot. Alles
wat er in de loop der jaren geproduceerd is, zou eigenlijk tentoongesteld
moeten worden in een rariteitenkabinet. Een soort van BH-museum,
anders gezegd: de “Braam-Huisman
Experience”. Bij zijn “plaatjesschieterij” maakt hij veelvuldig gebruik van
diverse camera’s. Om een voorbeeld
te noemen. Door de “World Press
Association” was hij, voor een beeldverslag van de olympische spelen,
uitgezonden naar Tokio. Hij had
daarvoor zijn apparatuur heel subtiel
uitgebreid met een “Olympus”. In
Ooij is hij tegenwoordig het meest
bekend bij zijn omzwervingen langs
de voetbalvelden. Ik geef het bestuur
van S.V.O. in overweging om deze
sterfotograaf een hesje te geven met
rugnummer en vermelding: “De Dick
voor mekaar show”. Ook rond de
sportvelden maakt hij gebruik van
aangepaste toestellen. Hij heeft er,
gezien zijn sportieve carrière bij
R.H.V. (Roel Haans Voetbalteam),
ook verstand van. Als, bij wijze van
uitzondering, een speler van Ooij
een verkeerde pass geeft, dan
gebruikt hij de “Sony”. Alle spelers
zijn dol op Dick Br. Er zegt er namelijk niet snel eentje af, omdat hij toevallig “Nikon”. Hij heeft, niet alleen
door de pixels, ook helderziende
gaven. Op zijn voorspelling van een
toekomstig kampioenschap zal niemand zich meer “lens” lachen. Het
meest frappant vind ik toch hoe hij
de voorwaartsen van Ooij vastlegt.
Die voorhoede was namelijk afgelopen competitie nogal op schot. In 22
wedstrijden 94 keer in de roos. Het
vijandelijke doel kende dit jaar dus
veel “doelontsluiters”. Ene Joris W.
maakte er op persoonlijke titel zelfs
29. Als je dat berekent over 22 wedstrijden geeft dat een gemiddelde
van 1.32. Toch wel een moyenne,
waar hij bij de dinsdagbiljartploeg
aanzien zou genieten. Alle schoten
op doel werden door sportfotograaf
Dick Br. natuurlijk vastgelegd met
een “Canon”. Naast Mao’s rode
boekje verscheen er daarom het
door hem vervaardigde de DGB.
(“Dicks Groene Boekje”). Ik had wel
eens medelijden met hem, wanneer
hij bij regen, storm en onweer zijn
groene beelden bleef “schieten”.
Wij zitten dan al lang en breed in de
kantine als hij hoofdschuddend en
druipnat binnenkomt. Je “hoort”
hem naar ons kijken en denken:
“Agfa-derlief” toe drink niet meer.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
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
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Gelegenheid voor
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
gebed en kaarsje:
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Leuth Mariakapel elke
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij,
dag 9.00-17.00 uur
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 Beek Mariakapel Grote
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecenBartholomaeus elke dag
trum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag
9.30-17.30 uur
13.00-17.00 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Millingen dagkapel elke
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
dag 9.00-17.00 uur
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Millingen Fatimakapel,
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Schoolstraat 4, elke dag

Kerkberichten van de

Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 9 oktober, aanvang: 10.00 uur
Voorganger is ds. D. Blom uit Cuijk.
Viering van het H. Avondmaal.
Ook deze zondag is de diaconiecollecte
bestemd voor St. GAST in Nijmegen
die ontmoetingen met en opvang en
begeleiding voor "mensen van de
straat" organiseert.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Kruispunt
Na de dienst is er koffie- en theedrinken
in de Serre.
Zondag 16 oktober, aanvang: 10.00
uur
Voorganger is da. P. Akerboom uit
Nijmegen.
De diaconiecollecte is dan voor INLIA,
de netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. INLIA
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.

Diaken Henk Nieuwenhuis viert
25-jarig jubileum in Ooij
Henk Nieuwenhuis uit Groesbeek vierde op zondag 25 september zijn 25jarig jubileum als diaken met een
Eucharistieviering in de Hubertuskerk
te Ooij . Henk heeft zich deze periode
met name ingezet voor de kerkgemeenschappen in Ooij, Leuth en Beek.
Celebranten tijdens deze viering waren
de pastoors Rudo Franken en Henk
Janssen. De lectoren waren Diny van

Eck, Ineke Huilmand en Thea Poos. De
muzikale medewerking werd verleend
door een samengesteld koor van
Encore en Les Alouettes, onder leiding
van Henk Hubbers en Peter Rutten.
Na afloop ging het gezelschap, onder
begeleiding van de drumfanfare van
schutterij Eendracht, naar dorpshuis de
Sprong waar Henk een receptie werd
aangeboden.
Foto: Henk Baron

Ziekenzondag in Ooij
De nationale ziekenzondag valt in de
parochie van Ooij altijd op de zondag
van de Ooijse kermis (De tweede zondag in september), maar deze keer was
het op zaterdag 24 september.
De nationale ziekendag was een
samenwerking tussen de Parochie, de
KBO en de Zonnebloem. Niet in de
kerk, maar in dorpshuis de Sprong,

welke voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Deze plechtige H.
Eucharistieviering werd geleid door
pastoor Rudo Franken met assistentie
van Mientje Huisman en met medewerking van het Gemengd koor onder leiding van W. Wijnakker.
Na afloop was er voor iedereen koffie
en elke bezoeker kreeg een rode roos.

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

H. Missen en Misintenties

Overleden:

Woensdag 5 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Gal.2,1-2.7-14,
ps.116,1-2, Lc.11,1-4.
Woensdag 5 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 6 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Gal.3,1-5, Lc.1,69-75,
Lc.11,5-13.
Vrijdag 7 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; Gal.3,7-14, ps.111,1-6,
Lc.11,15-26.
Vrijdag 7 oktober 19.00 uur Marialof
Millingen
Zaterdag 8 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Gal.3,22-29,
ps.105,2-7,
Lc.11,27-28.
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (Mannenkoor Beek) - 28e zondag
door het jaar C: 2Kon.5,14-17, ps.98,14, 2Tim.2,8-13, Lc.17,11-19.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 9 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij)
Jo en Maria Lamers-Awater, Fred van
Eck.
Dinsdag 11 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Gal.5,1-6,
ps.119,41.43-45.47- 48, Lc.11,37-41.
Woensdag 12 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Gal.5,18-25,
ps.1,1-4.6, Lc.11,42-46.
Woensdag 12 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 13 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Ef.1,1-10, ps.98,1-6,
Lc.11,47-54.
Vrijdag 14 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; Ef.1,11-14, ps.33,1-2.45.12-13, Lc.12,1-7.
Zaterdag 15 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.Ef.1,15-23, ps.8,2-7, Lc.12,8-12.
Zaterdag 15 oktober 17.00 uur H. Mis
Beek (Cantores Gregoriaans) – 29e
zondag door het jaar C: Ex.17,8-13,
ps.121,1-8, 2Tim.3,14-4,2 Lc.18,1-8.
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 15 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (Gemengd Koor Ooij) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Hetty
Huisman-van Thiel, Piet en Ida van
Thiel-Hoenselaar, Maarten Oteman,
jaargetijde.
Zondag 16 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven)
Tonnie Nicolasen jaargetijde.
Dinsdag 18 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Tim.4,9-17a,
ps.145,10-13b.17-18, Lc.10,1-9.

Millingen: Dhr. Jan Rutjes 94 jaar.
Tijdens de plechtige Uitvaartdienst
hebben wij afscheid van hem genomen,
waarna crematie.
Millingen: Mevr. Marijke Hol-Linders
74 jaar

Rozenkrans cool
Als je hoort dat de jeugd tegenwoordig
met rozenkransen loopt, dan zou je
kunnen denken dat ze weten wat een
rozenkrans betekent. Maar dat is
meestal niet zo. Het begon met de zangeres Madonna die een rozenkrans
droeg als sieraad. En dan is het natuurlijk cool om een rozenkrans te dragen.
Als je dan bv in Lourdes komt of in elk
geval bij mensen waar de rozenkrans
wordt gebeden en je de kralen van de
rozenkrans door de handen ziet gaan,
kan er een nieuwe wereld voor je opengaan, nl dat je er ook mee kunt bidden.
En wat voor een gebed! Aan de hand
van de kralen wandelen we door het
leven van Jezus en Maria…opdat het
leven zich in alle volheid openbaart …
en leven geeft aan mensen, leven doorheen welke ellende, verdriet en lijden
dan ook, leven dat de dood heeft overwonnen en zich met ieder van ons wil
verbinden. Daar is de rozenkrans in elk
geval voor bedoeld: om ons liefde en
leven te geven, ook als het moeilijk is.
Als dat niet cool is! Dat zou echt een
ontdekking zijn!
Oktober is de rozenkransmaand. Elke
zaterdag wordt de rozenkrans in de
kerk van Millingen gebeden na de Mis
van 9.00 uur. In oktober wordt op
woensdag om 19.00 uur in de kapel in
Leuth de rozenkrans gebeden. In de
kerk zijn rozenkransboekjes beschikbaar die willen helpen bij het bidden
van de rozenkrans, zowel voor volwassenen als voor kinderen.

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.

Predikante
interviewt
pastoor Aloys
GROESBEEK. In haar podcast ‘geloof,
hoop en liefde’ heeft predikante
Janneke Ruijs onlangs pastoor Aloys
van Velthoven geïnterviewd. Aloys is
een aantal jaren waarnemend pastoor
geweest van de parochie Cosmas en
Damianus te Groesbeek, maar is zondag 25 september door bisschop Gerard
de Korte geïnstalleerd als pastoor. In
het interview vertelt
Aloys over zijn toetreding tot de congregatie van het H.
Sacrament
te
Brakkestein- Nijmegen en spreekt hij
over wat voor hem belangrijk is in zijn
werk als pastoor en hoe hij het gesprek
zoekt met mensen die niet (meer) in de
kerk komen.
De podcast is te beluisteren via Spotify
(zoekterm: geloof, hoop en liefde) en
via een link op de website van de
parochie: www.parochiegroesbeek.nl

Foto: Henk Baron

Vrede gevierd in de kerk
GROESBEEK. Zondag
18 september werd in
een volle Protestantse
kerk te Groesbeek de
vrede gevierd met
muziek en zang. Musici
uit de muziekbuurt
brachten met enthousiasme muziek uit de
hele wereld ten gehore.
Twee families uit
Oekraïne ontroerden
het publiek toen ze binnen kwamen met
hun vlag en een lied zongen in het
Oekraïens. Maar het hoogtepunt was
het Oekraïense volkslied dat door het
koor Tamtam werd gezongen. En ten
slotte was er het mooie intieme optreden van gitarist Maarten Noorzij die
liederen zong over vrede en licht onder
andere uit de Bahai traditie. Kinderen
hebben prachtige tekeningen gemaakt
met vredeswensen. Er waren kraampjes
van Amnesty en de Werkgroep
Vredesinitiatieven Groesbeek. Midden

Foto: Omroep Berg & Dal
in de kerk op de glazen Tafel brandde
de vredeskaars, een blauwe kaars en
gele kaars voor Oekraïne en daar
omheen brandden tal van kleurrijke
lichtjes, aangestoken tijdens de oecumenische vredesdienst, die voorafgaand aan de bijeenkomst was gehouden. Het was een inspirerend en vrolijk
samenzijn in een tijd waarin we allen
beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend
is, maar inzet van ons allen vraagt.

Viering in de Cosmas en Damianuskerk in
Groesbeek met installatie nieuwe pastoor
De Cosmas en Damianuskerk in
Groesbeek bestaat honderd jaar en er is
een nieuwe pastoor: reden voor feest en
een jubileumboek. Zondag 25 september werd dat gevierd in een volle kerk
in aanwezigheid van bisschop Gerard
de Korte en burgemeester Mark
Slinkman van de gemeente Berg en
Dal. Tegelijkertijd werd ook de nieuwe
pastoor, Aloys van Velthoven, geïnstalleerd.
Medewerking werd verleend door
schutterij St. Hubertus uit de HorstGroesbeek.
Bisschop de Korte schrijdt over de
vaandels van schutterij St. Hubertus
voor de installatie van pastoor Aloys
van Velthoven
Foto: Piet Spanjers
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Ford Focus Hybrid
We reden met de nieuwe Ford Focus EcoBoost Hybrid, wat inmiddels al weer
de vijfde generatie van de Ford Focus is. Het vernieuwde Ford Focus model
heeft op het eerste gezicht weinig schokkende veranderingen. Aan de buitenkant is het vernieuwde model te herkennen aan een iets hogere motorkap en
grotere grille. Hierop is het Ford-logo prominent geplaatst. Dat stond vroeger
op de motorkap. De hybride aandrijving bestaat uit een soft-hybride. Voor een
radicale elektrificatie moet men bij de Ford Focus nog even geduld hebben.
Deze versie is er nog een met vrij normale verbrandingsmotor en het fijne van
Ford bekende rijgedrag.

Het blauwe Ford-logo zit bij de nieuwe Ford Focus niet meer op de motorkap,
maar in de grille. De grille is verder uitgerekt en de motorkap zit voortaan hoger.
In de slanker uitgevoerde koplampen zijn de mistlichten nu geïntegreerd. Hierdoor
oogt de gehele neuspartij een stuk stoerder.
Bij de nieuwe Ford Focus kan men kiezen uit een hatchback- of wagon-versie
en daarnaast kan men kiezen uit verschillende uitrustingsniveaus, zoals de
luxe Titanium, sportieve ST-Line, de
stoere Active of de super-sportieve 280
pk sterke Focus ST. Die laatste is met
zijn prijskaartje van € 59.200,- wel een
stuk duurder ten opzichte van de
instapversie, die men al voor € 33.300
kan aanschaffen. Voor achthonderd
Euro meer kan men een sportieve STline uitvoering rijden. Wij reden de rijker uitgeruste ST-line X uitvoering, die
een prijskaartje heeft van € 36.200,-. In
deze uitvoering kan men ook een 30 pk
krachtiger (155 pk) motor krijgen voor
€ 1500,- meer.
Beschikbaarheid
Ford heeft bij haar productie behoorlijk
last van de beschikbaarheid van onderdelen en dat met name bij de computerchips voor de besturingselektronica.
Dat veroorzaakt productieachterstanden en daarom zijn bij zowel de Ford
Fiesta als bij de Focus leveringsproblemen. Het is verstandig om met de
dealer (of via de website) te overleggen, welke uitvoering beschikbaar is op
afzienbare termijn. Dat is ook de reden
waarom we de Ford Fiesta met dezelfde motorisering, die we graag wilden
beschrijven, nog niet konden rijden.
Hybride aandrijving
Belangrijke vernieuwingen bij de vijf-

de generatie zijn de hybride techniek
en het infotainment systeem. In de folder spreekt Ford over ‘Hybrid’, maar
het betreft mild-hybride technologie
met het welbekende en vaker geteste 48
Volt systeem met batterij onder de passagiersstoel voorin. Deze rechter voorstoel is daardoor niet meer in hoogte te
verstellen. Een volwaardige hybride,
plug-in hybride of elektrische Ford
Focus bestaat nog niet. In de toekomst
komt dat ongetwijfeld, want Ford heeft
beloofd, dat vanaf 2026 elke Ford een
volledig elektrische of plug-in hybrideaandrijflijn krijgt. Vier jaar later zal
Ford alleen nog volledig elektrische
personenauto’s in Europa aanbieden.
Bij de huidige MHEV-techniek wordt
de standaard dynamo van de 1.0
EcoBoost benzinemotor vervangen
door een riemaangedreven geïntegreerde starter/generator (BISG). Die slaat
de energie op in een 48-volt lithium-ion
luchtgekoeld batterijpakket, dat zonder
deze techniek bij het remmen en uitrollen verloren gaat. Het BISG-systeem
gebruikt de opgeslagen energie voor
ondersteuning van de benzinemotor,
zowel tijdens normaal rijden als accelereren. Het systeem kan dan tot 24 Nm
extra koppel leveren.
De 1.0 EcoBoost met mild-hybride
techniek is nu niet alleen met handgeschakelde zesbak leverbaar, maar ook
een zeventraps PowerShift-automaat.
Bij de sportieve ST-Line is alleen handgeschakeld leverbaar. De 125 pk sterke

We reden met de nieuwe Ford Focus EcoBoost Hybrid, die dankzij de mild-hybrid
technologie een stuk zuiniger is geworden.

Road Test
Ford Focus ST-line X
Koets: 5-deurs Hatchback
Prijs: € 36.200,Gewicht: 1249 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 125 pk
Top: 200 km/uur
Acc.0-100: 10,0 sec.
Gem. verbr.: 1 op 17,8
Lengte: 439,2 cm
Breedte: 197,9 cm (met spiegels)
Kofferruimte: 375 liter

motor, die een maximaal koppel van
170 nM levert, kan bij correct schakelen in 10 seconden vanuit stilstand naar
de 100 km/uur sprinten. De topsnelheid
ligt bij de 200 km/uur. Het valt op, dat
bij opschakelen het toerental laag blijft.
Dat houdt het brandstofverbruik ook
laag. Men kan vrij lui schakelen en
daarmee vergeet men soms om naar de
hogere versnellingen te gaan. De motor
is namelijk vrij stil. Ik weet niet welke
journalist de auto de week voor onze
test heeft gereden, maar het gemiddelde verbruik daalde enorm tijdens onze
test week. Wij kwamen op een gemiddeld verbruik van 1 op 17,8, terwijl de
voorganger 1 op 14,7 hadden gescoord.
De 1249 kg zware vijfdeurs hatchback
mag een aanhanger van maximaal 1100
kg trekken.
LED verlichting
Ford levert nu standaard LED-koplampen met Automatic High Beam Control
en Manoeuvring Light, dat op lage
snelheid voor een bredere lichtstraal
zorgt. In de slankere koplampen zijn de
mistlichten geïntegreerd. Hierdoor oogt
de hele neuspartij een stuk stoerder. De
optionele Dynamic Matrix LED-koplampen maken gebruik van een camera
om de lichtpatronen en lichtsterkte aan
te passen aan de weers- en wegomstandigheden, of andere weggebruikers.
Ook de LED-achterlichten hebben een
nieuw design met een donker middendeel en een opvallend lichtpatroon.
Interieur Ford Focus 2022
In het interieur van de nieuwe Ford
Focus valt gelijk het grote scherm op
het centrale deel van de middenconsole
op. Daar zijn veel minder fysieke
bedieningsknoppen zichtbaar. Het
beeldscherm was 9 inch en meet nu
13.2 inch, waarmee Ford keurig met de
huidige trend van grote schermen in het
dashboard mee gaat. Belangrijker is
echter de software. Ford heeft de nieuwe Focus voorzien van "SYNC4". Dit
is het nieuwste audio-, communicatie
en navigatiesysteem van Ford. De
Focus is het tweede model dat is voorzien van SYNC4. De grote, elektrisch
aangedreven Mustang MACH-E was
de eerste.
Het nieuwe infotainment systeem heeft
connected navigatie met actuele en
voorspellende verkeersinformatie via
TomTom, waarbij de technologie van
Garmin via de cloud helpt om de meest
efficiënte routes te bepalen. Sync 4
blijft altijd actueel door de draadloze
Ford Power-Up software-updates. Die
moet men na een jaar wel met een
abonnement betalen.
Ondersteuning door Apple CarPlay en
Android Auto is ook mogelijk en dat is
gratis. Het Sync 4-infotainmentsysteem is altijd verbonden met het inter-

Nieuw logo en merkidentiteit Citroën
Citroën onthult zijn nieuwe merkidentiteit en logo, dat vanaf medio 2023 op
de nieuwe productiemodellen gaat
komen. De nieuwe corporate identity
zal in steeds meer digitale uitingen en
in de bedrijfsomgeving van het
(dealer)netwerk en de fabrikant zichtbaar zijn en is een voorbode van een
nieuw tijdperk van gedurfde, inclusieve
en emotioneel geladen mobiliteitsoplossingen en klantrelaties van Citroën.
Het nieuwe Citroën-logo is een nieuwe
interpretatie van het oorspronkelijke
logo dat oprichter André Citroën
gebruikte. Dat logo was geïnspireerd
op de succesvolle producten van zijn
eerste onderneming, een metaalbewer-

kingsbedrijf dat tandwielsystemen met
schuine vertanding produceerde. De
bekende 'doubles chevrons' in het logo

en de verwijzing naar de tandwielen
met schuine vertanding vormen sindsdien de kern van Citroëns identiteit.

net, waardoor men
via de FordPass-app
op de smartphone het
brandstofniveau kan
aflezen of alvast een
route naar het navigatiesysteem kan zenden. Die staat dan
klaar bij vertrek.
Software
updates
krijgt men direct via
de internet verbinding.
De zitpositie in de
hatchback is zowel Het sterkste punt van de Ford Focus is en blijft het weggevoor- als achterin drag. Geen enkele andere auto in dit segment biedt zo'n uitgewoon als bij het gekiende combinatie van comfort, dynamiek en betrokkenvorige model goed en heid van de bestuurder.
men kan 375 liter
bagage achterin verstouwen.
volledig elektrisch aangedreven Ford
Focus met een degelijke actieradius.
Conclusie
Als die net zo lekker stuurt, als deze
De Ford Focus heeft een subtiele face- vijfde generatie Ford Focus, dan heeft
lift gekregen. Het wachten is op een Ford een potentieel succesmodel.

Prijs BMW M3 Touring
bekend gemaakt

De prijs van de BMW M3 Touring, de
nieuwe carrosserievariant toevoeging
aan de line-up van high-performance
modellen in de premium middenklasse,
is bekendgemaakt. De eerste BMW M3
Touring ooit combineert autosportgevoel met de praktische kwaliteiten om
meer bagage mee te kunnen nemen.
De BMW M3 Competition xDrive
Touring krijgt een prijskaartje van €
138.967,- waarbij de netto catalogusprijs € 80.600,- is en de BPM € 40.157.
De rest is BTW. Daarvoor krijgt men
een 375 kW (510 pk) zescilinder-in-lijn
motor onder motorkap die een piekkoppel van 650 Nm kan leveren en de toeren mogen oplopen tot 7200 tpm. Zo
sprint de BMW M3 Touring in 3,6
seconden vanuit stilstand naar de 100
km/uur. De bestuurder kan kiezen uit
drie modi om prestatie-ervaring naar

eigen smaak aan te passen: 4WD, 4WD
Sport en 2WD met 100% achterwielaandrijving en uitgeschakeld stabiliteitscontrolesysteem. Die laatste lijkt
ons ronduit gevaarlijk en slechts te
gebruiken op het circuit. Voor het veilig
rijden met dit race-monster zijn er
diverse bestuurdersassistentiesystemen
voor deels autonoom rijden en parkeren. Approach Control Warning, Speed
Limit Info en Park Distance Control
zijn standaard. Opties zijn onder meer
Driving Assistant Professional met
Steering and Lane Control Assistant,
Active Cruise Control, Automatic
Speed Limit Assist, verkeerslichtdetectie en Active Navigation, plus Parking
Assistant met Reversing Assistant.
Het gemiddeld brandstofverbruik ligt
ergens tussen de 10,4-10,1 l/100 km.
Vandaar die hoge BPM.

BYD komt naar Nederland met
zeer aantrekkelijke prijzen
Het Chinese automerk BYD (Build
Your Dreams) komt naar Nederland
met drie verschillende elektrische
auto’s. Het meest interessante voor de
Nederlandse markt is de C-segment
SUV BYD ATTO-3, die is aangekondigd met een voorverkooprijs van €
38.000,- voor de Duitse markt. De
definitieve prijs wordt bekendgemaakt
na de Europese première tijdens de
89ste editie van de autosalon van Parijs
op 17 oktober. Een show, waar veel
Europese merken het laten afweten en
de Chinese auto-industrie groots gaat
uitpakken.
De BYD ATTO 3 is ontworpen met de
Europese klant in gedachten en is voorzien van een accu met een capaciteit
van 60,48 kWh en acht jaar garantie.
Zo biedt de SUV een geruststellende
actieradius van 420 kilometer (WLTP).
Met de 150 kW elektromotor kan de
BYD ATTO-3 in 7,3 seconden vanuit
stilstand naar de 100 km/uur sprinten
en doorrijden naar de
topsnelheid van 160
km/uur. In een half uur is
de batterij van 30% naar
80% te laden bij een
gelijkstroom snellader.
De auto is ook ruim,
want naast 5 personen
kan er in de achterbak
nog zo’n 440 liter bagage verstouwd worden.
Met het neerklappen van
de achterbank is er ruim-

te voor 1338 liter bagage.
BYD komt op de Nederlandse markt in
samenwerking met Louwman, de
importeur van onder andere Toyota en
eigenaar van vele autodealerbedrijven.
Als ervaren dealergroep verzorgt
Louwman een volledig online en
offline netwerk voor alle verkoop- en
serviceactiviteiten van de elektrische
personenauto’s van BYD.
Louwman implementeert voor BYD
een ‘online first’-strategie waarbij alle
belangrijke klantprocessen, waaronder
de aankoop van de auto, digitaal kunnen worden afgehandeld. Daarnaast
worden meerdere fysieke dealervestigingen geopend op strategische locaties in Nederland, te beginnen met
Amsterdam, waar naar verwachting dit
jaar nog de eerste proefritten kunnen
worden gemaakt. Vanaf september kunnen klanten naar de eerste winkel in
Amsterdam komen om kennis te maken
met de auto’s.
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Zwischen Rhein & Maahs
Hoher Besuch aus Argentinien

Neue Pläne für den Ortskern Kranenburg
KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg
arbeitet
mit
dem
Quartiersmanagement (QM) an einem
umfangreichen Konzept, um den historischen Ortskern für Einwohner und
Besucher attraktiver zu machen. An
dem geplanten Sanierungsprozess
haben die Bewohnerinnen und
Bewohner von Kranenburg maßgeblichen Anteil. Markus Wessel von QM:
„Ohne den Input der Anwohner kann
das Projekt nicht gelingen.“
Am Dienstag, 20. September, fand der
erste große und gut besuchte
Informationsabend im Bürgerhaus
statt. Nach einer Einführung durch
Bürgermeister Ferdi Böhmer und

Markus Wessel vom QM konnten die
mehr als 60 Anwesenden zu vier
Themen Stellung nehmen und
Anregungen geben. Daraus ergaben
sich lebhafte Diskussionen und viele
Ideen. „Genau das, was wir uns erhofft
hatten“, so Markus Wessel von QM.
Am 25. Oktober und 8. November sind
Folgetreffen im Bürgerhaus geplant,
die sich auf vier Schwerpunktthemen
konzentrieren: 1. Verkehrslage Große
Straße, 2. Ziel Marktplatz, 3. Kultur
und Tourismus, 4. Lebendige Mitte und
Bürgerbeteiligung.
Die
Einwohnerinnen und Einwohner
Kranenburgs sowie Interessenten von
außerhalb sind hier wieder herzlich

willkommen.
25. Oktober, 16-18 Uhr, Thema:
Verkehrslage Große Straße
25. Oktober, 19.00-21.00 Uhr, Thema:
Zukunft des Marktplatzes
8. November, 16-18 Uhr, Thema:
Kultur und Tourismus
8. November, 19-21 Uhr, Thema:
Zentrum und Bürgerengagement
Reaktionen sind auch über www.quartiersmanagement-kranenburg.de möglich. Es ist vorgesehen, dass das QMTeam im Frühjahr 2023 einen
Konzeptplan dem Rat der Gemeinde
Kranenburg vorlegt.

100.000. Besucherin im Tiergarten Kleve begrüßt
Drei Sternsinger aus Mehr überreichten dem Bischof eine Spende der Anwesenden.
MEHR/NÜTTERDEN. Der Bischof
von Añatuya, José Luis Corral, hat der
Pfarrgemeinde in Nütterden und Mehr
einen Besuch abgestattet. Am 16.
September war der argentinische
Bischof zu Gast in der St. GeorgGrundschule in Nütterden. Seit 1985
engagiert man sich hier für die arme
Landschulen in der Diözese Añatuya.
Aus
Spenden
werden
die
Mittagsspeisungen der Kinder, das
Schulmaterial und die Kosten für den
Unterhalt der Schulen bezahlt. Tags
zuvor hielt der Bischof einen
Gottesdienst in der St. Martinus-Kirche
in Mehr. Die Messe wurde mitgestaltet
vom Kirchenchor Nütterden unter der
Leitung von Johannes van Lier.
Anschließend gab es eine Begegnung
mit dem Bischof im Saal der ‘Alten
Schule’.
Neben
musikalischen
Beiträgen, inklusive das temperament-

voll gesungene Lied “Granada”, überreichten drei Mehrer Sternsinger eine
Spende der Anwesenden. In einer eindrucksvollen Präsentation erzählte
Bischof Corral über die Probleme (u.a.
Armut, Trockenheit, Gesundheit,
Kriminalität) in seiner Diözese im
Norden Argentiniens. Der Kirchenhirte
ist
auch
ein
engagierter
“Sozialarbeiter”, dem das Wohl der
Einwohner Añatuyas ans Herz geht.
Die ersten Kontakte zwischen Añatuya
und den Niederrhein gehen zurück bis
1964 (Kellen) und 1994 (Kranenburg).
In der Gemeinde Kranenburg war
Werner Stalder (mit seine Frau
Elisabeth) viele Jahre treibende Kraft
hinter dem Projekt “Aktion Añatuya”.
Seine Rolle wurde inzwischen von
Hans-Jürgen Jacobs übernommen.
Mehr Infos unter www.anatuya.de

Frauenwallfahrt der kfd
Kranenburg mit aktuellen Themen
KRANENBURG. Wie alljährlich, so
hatte das kfd-Team Kranenburg auch in
diesem Jahr wieder zur Frauenwallfahrt
eingeladen, die den Leitsatz trug
„Himmel und Erde berühren“, wobei in
dem Gottesdienst das Motiv der IX.
Kreuzwegstation aufgegriffen wurde.
Dechant Christoph Scholten und
Diakon Günter Gendritzki sowie der
Liturgiekreis widmeten Fürbitten und
Predigt ausschließlich diesem Thema.
In der Begrüßungsansprache durch
Annemarie Nickesen wurden die
Buchstaben „KFD“ durch andere
Begriffe ersetzt, und zwar das K für
Kraft, um Kraft zu schöpfen, das F für
Frieden, um den gebetet wurde und das
D für Dankbarkeit, dass eine Mitfeier
bei der jetzigen Coronasituation überhaupt ermöglicht wurde.
Insbesondere wurde an den Song „Ein
bisschen Frieden“ (Nicole, 1982) erinnert – Anlass für die Organistin Marlies
Püplichuisen-Michels,
mit
Orgelklängen dieses Liedes den
Kirchenraum zu füllen. Ein optischer

Genuss war sicherlich der liturgische
Schleiertanz der Tanzgruppe van
Donzel zu dem afrikanischen Gesang
„Jesu tawapano“. Auch wenn ein
gemeinsames Frühstück in diesem Jahr
noch nicht auf dem Programm stand, so
trafen sich nach dem Gottesdienst doch
etliche
Frauen
zum
kurzen
Beisammensein im Pfarrheim, bevor
man zum Kreuzweg über die Wälle
rund um Kranenburg aufbrach. Auch
hier hatten Dechant Scholten, Diakon
Gendritzki und der Liturgiekreis wie in
den vergangenen Jahren eine Auswahl
getroffen, um an fünf der traditionell 14
Kreuzwegstationen das Gedenken an
das Leiden Jesu mit aktuellen
Nachrichten zu verbinden. Zur
Erinnerung an die Frauenwallfahrt
2022 lag ein neu entworfenes
Lesezeichen mit dem diesjährigen
Leitwort und dem Foto der IX. Station
des Kreuzweges, der durch den
Kranenburger Künstler und Organisten
Dirk Willemsen neu entworfen und
gestaltet worden ist, zur Mitnahme
bereit.

Schwanenstadt Kleve hatte wieder
Gäste zum Derby eingeladen
KLEVE/DORTMUND. Nach zwei
Testveranstaltungen 2014 und 2015
lädt der BVB Kleve Fanclub seit 2016
regelmäßig kleine Gruppen zu
Besuchen in den Stadien
ein. Jetzt war es die 20.
Maßnahme im Rahmen
der sozialen Projekte im
Stadion; hinzu kamen
Spendenaktionen zu der
Zeit, als Corona Spiele
mit Zuschauen unmöglich machten. Aktuelle
Gäste
waren
jetzt
Jugendliche der freiwilligen Jugendfeuerwehr
aus Kranenburg, wo acht
Mädchen, Jungen und
Betreuer*in das Derby
von Dortmund gegen
Schalke verfolgen konnten. Mit Fanschal ausgestattet konnten sie
zunächst einen Imbiss einnehmen und
freuten
sich letztlich über den Derbysieg des
BVB. Dieter Stumpe vom Fanclub:
„Wir nehmen häufig auch Kinder,
Jugendlichen und Erwachsene mit und

ohne Behinderung mit – aber Personen,
die
sich
ehrenamtlich
dem
Gemeinwohl verpflichten, zählen auch
zu unserem Kreis möglicher Gruppen.

KLEVE. Donnerstag, 15. September,
kurz nach zwölf. Die Aufregung im
Tiergarten Kleve ist groß, wenn

Kassenleiterin Josefine Plein und
Tiergartenleiter Martin Polotzek
bepackt mit Blumenstrauß, PlüschPanda und Jahreskarten-Gutschein
nach vorne zur Kasse kommen. Grund
war der Besuch von Lena Stabe mit
Ihrer Tochter Lotte, die mit dem heutigen Besuch die 100.000. Besucherin in
diesem Jahr im Tiergarten Kleve ist.
„Lange haben wir auf den heutigen
Moment hin gefiebert und sind
überglücklich, dass wir dieses Jahr
bereits im September den 100.000.
Besucher bei uns begrüßen dürfen“,
freut sich der Tiergartenleiter. „Damit
steuern wir in diesem Jahr auf einen
neuen Allzeit-Besucherrekord zu, denn
noch nie in unserer 63-jährigen
Geschichte konnten wir so früh im
Jahresverlauf den 100.000. Gast bei
uns begrüßen.“
Lena Stabe, die in diesem Jahr die
100.000. Besucherin des Familienzoos
am Niederrhein ist, ist schon lange mit
dem Tiergarten Kleve verbunden und
Lena Stabe war mit Ihrer Tochter Lotte am 15. September die 100.000.
Besucherin in diesem Jahr im Tiergarten Kleve. Noch nie in der 63-jährigen
Tiergartengeschichte wurde die sechsstellige Besucherzahl so früh im
Jahresverlauf erreicht.

kommt mit ihrer Tochter Lotte
regelmäßig zu Seehund, Zwergziege
und Co.: „Es ist schön zu sehen, wie
sich der Tiergarten immer weiterentwickelt und welche Projekte noch alles
anstehen. Besonders freue ich mich auf
den neuen Spielplatz, der nächstes Jahr
eröffnen soll.“ Der Tiergarten Kleve ist
täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter
www.tiergarten-kleve.de.

Notrufschilder an Bänken in Kranenburg
KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg bietet für Radfahrer,
Fußgänger und Wanderer viele schöne
Touren mitten in der Natur. Sollte dann
ein medizinischer Notfall eintreten,
zählt jede Minute. Der Notruf per
Handy ist schnell gewählt, aber wo
genau ist man dann? Damit der
Rettungsdienst Menschen in einem solchen Notfall schneller helfen kann,
wird der Bauhof der Gemeinde jetzt
nach und nach fast 200 Bänke mit
Notrufschildern versehen. Jedes Schild
beginnt mit den Worten „Ihr Standort
im Notfall“ und es folgt eine einmalig
vergebene Bezeichnung. Dahinter verbergen sich die jeweiligen Koordinaten
der
Bänke.
Eine
exakte
Standortermittlung ist so jederzeit
gewährleistet. Im Notfall kann diese
Kombination, die immer mit KRA
anfängt, an den Rettungsdienst durchgegeben werden. Dort sind die
Koordinaten hinterlegt, so dass sofort

„Ihr Standort im Notfall“, Sitzbänke
in Kranenburg können künftig Leben
retten. Notrufschilder an Bänken in
Kranenburg. Uwe Drewes vom Bauhof
der Gemeinde Kranenburg (links),
Bürgermeister Ferdi Böhmer

Gedenktag
Market Garden

klar ist, wo sich die Person befindet.
Der Rettungswagen kann schnell und
zielsicher zum medizinischen Notfall
fahren und so Leben retten.

Wahlhelfer/innen gesucht
KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg sucht für die Landratswahl
am 27. November 2022 sowie für eine
mögliche Stichwahl am 11. Dezember
2022 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.
Wer Interesse an der Übernahme eines
Ehrenamtes in einem Wahlvorstand
hat, kann sich gerne per OnlineAnmeldung auf der Homepage der

Gemeinde Kranenburg, direkt im
Wahlamt unter der Durchwahl 79-15
bzw. per E-Mail an rathaus@kranenburg.de melden.
Voraussetzung ist die Vollendung des
16. Lebensjahres sowie die deutsche
Staatsangehörigkeit
oder
die
Staatsangehörigkeit einer der übrigen
EU-Mitgliedsstaaten.

Ferien-Erlebnistag:
Werde Klimascout
KLEVE. Am Dienstag, den 11.
Oktober 2022, findet am Waldhaus von
Caritas Kleve e. V. und Anna Stift Goch
ein Ferien-Erlebnistag der NABUNaturschutzstation Niederrhein statt.
Von 10 bis 16:30 Uhr werden Kinder
zwischen acht und zwölf Jahren zum
Klimascout ausgebildet, um den
Lebensraum von Tristan zu schützen.
Mitglieder
der
freiwilligen
Jugendfeuerwehr aus Kranenburg
waren mit dem BVB Fanclub
Schwanenstadt in Dortmund beim
Derby gegen Schalke 04.
Foto: BVB-Fanclub

Tiergarten Kleve beendet
Seehundhaltung
Ein herber Schlag für den
Tiergarten Kleve: da aufgrund
mangelnder finanzieller Mittel
seitens der Stadt ein Neubau der
Seehundanlage in absehbarer Zeit
nicht möglich ist, wird die
Seehundhaltung vorerst beendet.
Bis für die Klever Seehunde ein
neues Zuhause gefunden wurde,
sind sie auch weiterhin für die
Gäste des Tiergartens zu sehen.
Mehr Infos auf www.tiergartenkleve.de

Tristan ist ein trauriger Teichmolch. Er
sitzt buchstäblich auf dem Trockenen,
denn sein See ist durch die
Klimaerhitzung und den fehlenden
Niederschlag der letzten Jahre fast vollständig
ausgetrocknet.
Beim

Erlebnistag lernen die Kinder, was sie
tun können, um Tristan zu helfen. Die
Kinder erwartet eine spannende
Mischung aus Bewegungsspielen,
einem Bastelangebot und viel
Wissenswertem
über
den
Klimawandel, seine Auswirkungen und
Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden.
Anmeldungen für den Erlebnistag sind
noch bis zum 6. Oktober 2022 auf
www.nabu-naturschutzstation.de >
Exkursionen & Co. möglich. Die
Anzahl der Plätze ist auf 20 begrenzt.
Die Kosten betragen inklusive
Mittagessen 12 Euro.

GROESBEEK. Für viele ist das
Gedenken an die Operation „Market
Garden“ ein fester Bestandteil des
Jahreskalenders. Das hat sich auch in
diesem Jahr wieder gezeigt. Am
Samstag, den 17. September, nahmen
zahlreiche Gäste aus dem In- und
Ausland, Militärs, Zivilisten und andere Interessierte an der jährlichen
Gedenkfeier in Groesbeek teil, dieses
Jahr zum dreißigsten Mal. Es wurde an
zwei Orten gedacht: dem General
Gavin Monument und dem Halifax
Monument. Das Gedenkprogramm
umfasste Ansprachen, musikalische
Umrahmung, Schweigeminuten und
Kranzniederlegung. All dies als
Hommage an diejenigen, die damals an
der Operation Market Garden beteiligt
waren und bei der viele ihr Leben verloren.
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Op stap naar het Schoenenmuseum in Kleef
KLEEF. Een van de leukste musea in de grensstreek is het
Klever SchuhMuseum in de Kleefse bovenstad. Het bepaald
niet kleine museum is gevestigd in het pand waar eens duizenden inwoners uit Kleef en omgeving hun brood verdienden. Ooit telde Kleef zo’n 50 schoenfabrieken. Bekende
namen van nog niet eens zo lang geleden zijn Elefanten,
Bause, Hoffmann, Otten & Leenders. Het werkgebied van de
Kleefse schoenenproductie was grensoverschrijdend. Ook
aan Nederlandse kant waren Kleefse schoenfabrikanten
actief.
Aan de hand van diverse thema’s maak je kennis met de
‘wereld van de schoen’: historie, gereedschap en machines
van weleer. Dat maakt het museum ook voor mensen met
belangstelling voor oude techniek interessant. Een natuurlijk
zijn er héél veel schoenen te zien, van oud tot modern. De
verzameling toont hoe uiterlijk, kleur en vormgeving met de
tijd veranderden. Je vindt er een voorbeeld van Ötzi’s (de ijsmummie) schoeisel, Romeinse sandalen, sportschoenen en
modieuze damesschoenen. Trek voor een bezoek ruim een
uur uit en laat je verrassen. Tot 4 december staat het museum
mede in het teken van ‘Kinderschoenen vroeger en nu’. Er
zijn diverse kinderattracties en ook kun je de precieze
schoenmaat laten opnemen (ook volwassenen).

Klever SchuhMuseum, Siegertstrasse 3, Kleef, geopend op
zondag van 14.00 tot 17.00 uur (gratis parkeren in de
Siegertstrasse), 3 € p.p., gezinskaart 6 €, rondleidingen op
afspraak, www.klever-schuhmuseum.de
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SPORT
Nieuws van Switch ‘87
Lustrum Switch ‘87
MILLINGEN. Switch ‘87 bestaat dit jaar snel gerekend 35 jaar. En als je jarig bent
dan vier je een feestje. Dat weten ze bij Switch als geen ander. Dit jaar heeft een
lustrum commissie een aantal activiteiten georganiseerd om dit heuglijke feit te
organiseren. Een middag voor de jeugd, een wedstrijd op topniveau bezoeken en
een mini competitie op zand en gras met een aansluitende feestavond. Kortom niet
te ingewikkeld en laagdrempelig. De laatste dag was een groot succes waarop
iedereen met veel plezier kan terug kijken met deze foto als bewijs. Die wilden we
in ieder geval met u delen.
De lustrumcommissie Switch ’87

Norbert Leenders (links) en Stefan Beckers zijn twee enthousiaste vrijwilligers van het Kleefse schoenenmuseum.

Bürgerbusverein wollte jubeln – dann kam Corona!
Im April 2000 wurde der Bürgerbusverein Mehr-NielZyfflich auf Initiative von Politik und Verwaltung der
Gemeinde Kranenburg in Zyfflich gegründet.
Anfang des Jahres 2001 fuhr dann der erste Bürgerbus durch
die Gemeinde, vor allem aber durch die Düffeldörfer. Daher
bekam der Bus, derzeit ist schon der 5. auf Strecke, schon
bald den griffigen und liebevoll gemeinten Namen
„Düffelmobil“.
Vieles war geplant, wurde immer wieder verschoben, letztendlich durchgeführt werden konnten in diesem Jahr besondere Veranstaltungen für die Fahrerinnen und Fahrer, die
ehrenamtlich wochentags den innergemeindlichen
Linienverkehr aufrechterhalten.
Anfang des Jahres lud der Vorstand die Ehrenamtler ins
Variete`-Theater nach Essen ein. Der gemütlicher Mittag
begann mit einem festlichen Menue, weiter ging es mit einer
imposanten Show mit Musik sowie artistischen und tänzerischen Darbietungen.
Im September fuhr ein großer Bruder des kleinen
Bürgerbusses die Fahrerinnen und Fahrer zum DahlienBlumencorso nach Lichtenvoorde in den niederländischen
Aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle sucht der
Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich dringend Fahrerinnen
und Fahrer.
Interessenten melden sich bei Gerda Hansen, der
Vorsitzenden des Vereins, Tel. 02826-685, weitere
Informationen unter www.buergerbus-kranenburg.de

Volleybalrecreanten Switch Leuth zoekt versterking

Dahlien-Blumencorso: Ausschnitt aus Tribüne mit BüBusFahrerinnen und Fahrer,
Achterhoek. Bei herrlichem Wetter genossen die
Ehrenamtler mehr als 2 Stdn. auf reservierten
Tribünenplätzen viele große und kleine fahrende DahlienKunstwerke sowie einige Musikgruppen.
Wieder zurück in Zyfflich genossen die Fahrerinnen und
Fahrer ein mehrgängiges, schmackhaftes Menue in der örtlichen Gaststätte.

Tentoonstelling over Duitse
kunstenaarsfamilie Brüx
KLEEF-RINDERN. Tot 27 november
is in Museum Forum ARENACUM in
Rindern (bij Kleef) een uitgebreide tentoonstelling te zien met werken van de
kunstenaarsfamilie Gerd Brüx (18751944), Jupp Brüx (1889-1944) en
Walther Brüx (1919-2006). Samen
waren, en zijn dat nog steeds, belangrijk voor de kunst- en cultuurgeschiedenis van Kleef. Gedurende bijna de
hele 20e eeuw hebben zij de kunstwereld aan de Nederrijn, vooral ook in en
rond Kleef, mede vormgegeven. De
volledige naam van de tentoonstelling
is dan ook: Retro – von Brüx bis Brüx,
1902-2002. De artistieke creaties van
het drietal komen we tegen in sculpturen, fonteinen zoals de Bältermann
(Schusterken), reliëfs en monumenten.
Niet alleen in de openbare ruimte, maar
ook in bekende musea zoals Schloss

Moyland en Museum Kurhaus.
De meer dan 80 objecten die nu in
museum Forum ARENACUM te zien
zijn, werden samengebracht door Jörg
Sachisthal (in samenwerking met het
museum), kleinzoon van Walther Brüx
en kenner van deze opmerkelijke kunstenaarsfamilie. De tentoonstelling
(toegangsprijs slechts 2 Euro) omvat
aquarellen, houtsneden, houten en
bronzen panelen, prenten, foto's, schetsen, ontwerpen, reliëfs, sculpturen en
bustes. Sachisthal stelde ook de prachtige catalogus samen, al een kunstwerk
op zich. Op het programma staan verder excursies naar Brüx-plaatsen in de
omgeving.
Museum Forum Arenacum, Hohestr.
116, Rindern; zondag geopend van
14.00-17.00 uur.

Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 16 oktober
organiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.

Heemkundekring De Duffelt op bezoek
bij Museum Koekkoek in Kleef
Zaterdagmiddag 1 oktober brachtten de
leden van de heemkundekring De
Duffelt een bezoek aan het museum
B.C. Koekkoek. De deelnemers werden
hartelijk ontvangen en rondgeleid door
Ursula Giesselbrecht, de directeur van
het museum. Het bezoek was naar aanleiding van de tentoonstelling in de
kleine Bartolomeüskerk van de schetsen die Koekkoek gemaakt heeft in
1826 toen hij in Beek verbleef.
Na de rondleiding bracht het gezelschap een bezoek aan de pas ontdekte
historische wijnkelder van Theodor
Remy. Theodor Remy was de eerste
Nederlandse consul en wijnhandelaar
in Kleef. In 1890 werd de kelder
gebouwd voor opslag van wijnvaten.
Na het bombardement in de tweede
wereldoorlog is de kelder zwaar
beschadigd en onbruikbaar geraakt.
Enkele jaren geleden is de kelder
opnieuw ontdekt en men is nu bezig
om het weer toegankelijk te maken.
Onder begeleiding van Wiltrud

Schnütgen en Martin Fingerhut daalde
de groep af naar de krochten van de
wijnkelder, waar een glas wijn werd

aangeboden. Deze zeer interessante
middag werd afgesloten met Kaffee
und Kuchen in Café Solo.

Heb jij ook als een van de goede voornemens meer te gaan bewegen? Dan is
volleybal misschien iets voor jou.
We spelen op woensdagavond in de
sportzaal in Leuth van 20.30 uur tot
22.00 uur. We beginnen altijd met wat
grond- en baloefeningen en daarna spelen we onderling enkele partijtjes vol-

Wedstrijdprogramma
Donderdag 6 oktober
19:30 Trivos DS 8 - Switch'87 DS 3
19:30 Heyendaal HS5 - Switch'87 HS 2
21:00 Volamie HS 1 - Switch'87 HS1

DS 4
19:30 Switch'87 HS 3 - Pegasus HS 10
21:30 Switch'87 HS 2 - Pegasus HS 9

Zondag 9 oktober
Minitoernooi niveau 4, 5 en 6
Sporthal Walburgen, Gendt

Zaterdag 15 oktober
09:00 Tweestroom MA 1 - Switch'87
MA 2
12:00 VoCASA MB 1 - Switch'87 MB 1
14:30
Switch'87
JC
1
Pegasus/VoCASA JC 1
14:30 Switch'87 MA 1 - Weekenders
MA 1
17:00 Switch'87 DS 1 - Tweestroom
DS 1

Donderdag 13 oktober
19:30 Switch'87 DS 2 - Pegasus DS 6
19:30 Switch'87 DS 3 - Tweestroom

Zondag 16 oktober
Minitoernooi niveau 1, 2 en 3
Dorpshuis, Horssen

Zaterdag 8 oktober
14:00 Tousala JC 1 - Switch'87 JC 1
14:30 Voreo MA 1 - Switch'87 MA 1
14:30 Switch'87 DS 1 - Kidang DS 2
14:30 Switch'87 MB1 - VoCASA MB1

Opening en Open Aad de Mos geeft
Huis nieuwbouw gasttraining bij
v.v. DVSG
Orion Nijmegen
DE HORST. Nu de verbouwing van de
kleedkamers en de nieuwbouw van de
ontvangst-/koffieruimte van v.v. DVSG
gereed is, wordt die op vrijdag 14 en
zaterdag 15 oktober officieel in gebruik
genomen.
Op vrijdag van 19:00 tot 21:00 vindt de
officiële opening voor genodigden
plaats. Op zaterdag is er dan voor iedereen – leden en niet-leden – “Open
Huis”. Er zullen op zaterdag bestuursleden aanwezig zijn die je in het
gebouw zullen rondleiden. Ook voor de
jeugd van DVSG is er die dag van alles
te beleven.
Dus ben je nieuwsgierig naar het resultaat, loop dan op zaterdag even binnen.
De koffie staat klaar!

In de Marge

Ursula Giesselbrecht vertelt haar verhaal in de tuin van Haus Koekkoek
Foto: Henk Baron

leybal. We zijn een groep van vrouwen
en mannen in de leeftijdsgroep van 45
jaar en ouder.
Heb je interesse? Kom gerust een keertje met ons meedoen op een woensdagavond om te kijken of het iets voor jou
is.
Recreanten Switch Leuth

‘Een ongeluk komt zelden alleen’. Ik
hoor het mijn moeder nog zó zeggen,
al moet dat al minstens 50 jaar geleden
zijn. Die uitspraak schiet me onmiddellijk weer te binnen als ik hoor dat
een vriendin haar hielbeen heeft
gebroken bij een val van de trap. Nog
geen twee weken eerder kreeg ik via
whatsapp foto’s binnen van het ernstig
bebloede hoofd van haar echtgenoot,
een trouw maatje op onze maandagse
mountainbike tochten. Hij was gevallen met de e-bike (!) en had helaas net
geen helm op. Het plaveisel bleek zoals altijd- erg hard te zijn. En dan lijken onze kaarsjes, die we elke week

Aad de Mos, voetbalanalist en voormalig toptrainer, zal op donderdag 6 oktober een gasttraining geven aan enkele
junioren-selectieteams bij sv Orion in
Nijmegen.
Aad de Mos maakte in de jaren ‘80
furore als trainer van onder andere Ajax
en KV Mechelen. Met deze laatste club
wist hij in 1988 de Europacup 2 te winnen ten koste van zijn vroegere broodheer Ajax en in 1989 de Europese
Supercup in een finale tegen PSV. In de
jaren ‘90 trainde hij ook nog clubs als
Anderlecht, PSV en Werder Bremen.
De training op Sportpark Marienbosch
is voor toeschouwers openbaar toegankelijk en zal duren van 18.00 tot 19.30
uur op het hoofdveld van Orion. Na
afloop van de training is er een bijeenkomst voor genodigden.
branden voor Maria in de boskapel van
Mook, toch maar beperkt bescherming
te bieden. Nu zitten ze dus ineens
samen in de lappenmand en moeten ze
proberen samen de dag door te komen,
bijna onder het motto ‘de lamme helpt
de blinde’. Maar omdat wij weten dat
ze heel erg veel van elkaar houden,
hebben we er alle vertrouwen in dat
het goed komt en gezamenlijk gedragen leed kan de band zoals bekend nog
versterken. Zo bezien zou je ook kunnen stellen, dat een ongeluk weliswaar
zelden alleen komt, maar dat het soms
uiteindelijk toch nog positief kan uitwerken. Of draaf ik nou door?
Sagittarius
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Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

Wij zoeken

Nieuwe collega's

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

Zin in een nieuwe uitdaging?
In Nijmegen Noord (Lent & Oosterhout) zoeken wij
pedagogisch medewerkers! Vooral op onze buitenschoolse
opvang locaties, maar ook op onze kinderdagverblijven ben
je welkom. Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Kijk op de site
voor al onze vacatures of mail onze recruiters Lonneke &
Chantal via werken@kion.nl.

www.werkenbijkion.nl

Breedeweg
te verdelen in meerdere wijken

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

Personeel
Gevraagd

