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

Na twee jaar: carnaval van start
Pronkzitting C.V. de Polderschuupers
KEKERDOM. Zaterdag 6 november is
er eindelijk weer de mogelijkheid om
een pronkzitting te organiseren, na
ruim anderhalf jaar in de greep zijn
geweest van het corona virus.
Om 19.45 uur zal KnaGalm de zaal
vast even opwarmen met wat vrolijke
klanken. Om 20.11 uur zal interim
Prins Mario met zijn gevolg het podium betreden onder begeleiding van
Harrie met het Schuuperslied. Als het
welkomstwoord gesproken is, kan de
avond beginnen met dans en zang.
Na het bekend maken van het lid van
verdienste en vrijwilliger van het jaar
komt voor Mario een einde aan anderhalf jaar heerschappij over Sjoenkelgat.
De ex-prinsen zullen hem een waardig
afscheid geven en hem mogelijk weer
opnemen in hun club.
In de pauze wordt een loterij gehouden
onder muzikale begeleiding van
KnaGalm. Na de pauze zal de

opkomstgroep een show presenteren
waar de nieuwe prins(es) uit tevoorschijn komt. Na de installatie zingt
Harten Vier bekende liedjes, waarna de
polonaise gestart kan worden. Het verdere gedeelte van de avond word ingevuld door de D.J. Marc en Tom.

oplage: 25.000

De Beekse kerkklok hangt weer
Afgelopen maandagmorgen is de klok
met de namen van Beekse oorlogsslachtoffers opgehangen in de nieuw
gebouwde klokkenstoel op de R.K
begraafplaats aan de Geest in Beek. De
klok, afkomstig uit de toren van de
Grote Bartholomaeuskerk in Beek, is
daar onlangs uit verwijderd en voor een
onderhoudsbeurt bij de fa. Eijsbouts in

Asten geweest.
Op de begraafplaats wil men de klok
als monument bewaren en gaan
gebruiken bij uitvaarten. Vrijwilligers
zijn enkele maanden bezig geweest om
de klokkenstoel te bouwen. Er komt
nog een dak op de Klokkenstoel. Daar
wordt nog aan gewerkt.
Foto: Henk Baron

Zaal U.N.A. gaat open om 19.30 uur.
De avond is om 24.00 uur afgelopen
i.v.m. de corona regels.
Wil je verzekerd zijn van een zit plaats
meld je dan aan bij Lianne, haar mailadres is: lianne_154@hotmail.com
Zondag 7 november krijgt de nieuwe
prins(es)een receptie aangeboden.
Deze is van 15.00 uur tot 17.00 uur ook
in zaal U.N.A.
Voor zowel zaterdag als zondag is de
OR-code verplicht met een legitimatiebewijs.

Om goed van start te gaan organiseert
carnavalsvereniging
De
Deurdouwers op 13 november het
prinsenbal.
De zaal van Hotel Millings Centrum is
om 18.30 uur open. De start van de
avond is om 19.11 uur.
Het programma is nieuw, dynamisch,
maar wel herkenbaar, gezellig en vertrouwd.
Dit wil je niet missen, zang, dans en…
de bekendmaking van de nieuwe prins
(es)van Boemelgat.
Hebben wij je nieuwsgierig gemaakt?
Noteer dan 13 november vast in je
agenda of zet hem in je smartphone.

Hoge vaccinatiebereidheid
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Jeugd & Jongeren op 5
Zakelijk op 6-7
Cultureel op 8-9
Senioren op 11
Gemeentepagina op 13-17
Welzijn op 19
Natuur op 21
Nijmegen op 22-23
Kerk op 24
Autopagina op 25
Duits nieuws op 26
Sport op 27

Bestuur C.V. de Polderschuupers

Kom gewoon weer eens een avondje
stappen, dansen, hossen, pruve, en
genieten bij en met De Deurdouwers.
Aan het eind van het programma barst
het feestgedruis echt los met het liveoptreden van “feest X-press”
De voorverkoop voor de pronkzitting
is op zondag 7 november;
Van 11.00 tot 12.30 uur in Hotel
Millings centrum.
Let op! Leden hebben gratis toegang
maar moeten wel in bezit zijn van
een entreekaartje.
Deze zijn gratis aftehalen vanaf 11.00
tot 11.30 uur. Dit in verband met de
corona maatregels.
Niet leden kunnen vanaf 11.30 tot
12.30 uur een kaartje kopen tegen €
5,00.
Meer informatie is te vinden op
www.deurdouwers.net.
Een geldig toegangsbewijs, QR-code,
en legitimatiebewijs zijn vereist.

23 - 31 oktober

Sprookjesfestival
Hoge vaccinatiebereidheid onder inwoners
Berg en Dal
Extra prikbus 19 en 22 oktober
De vaccinatiegraad in Berg en Dal is
hoog: 88% van de inwoners is volledig
gevaccineerd en 90% heeft tenminste 1
vaccinatie gehad. Dit is te zien in de
meest recente cijfers van 14 oktober
2021. Daarmee is de vaccinatiegraad in
Berg en Dal aanzienlijk hoger dan het
gemiddelde (83% respectievelijk 84%)
in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ).
De grote bereidheid om zich tegen
corona te laten vaccineren bleek ook
afgelopen september, toen er veel
gebruik gemaakt is van de mobiele
prikbus van de GGD. Deze bus stond
een dag in Leuth en een dag in
Groesbeek. De belangstelling was zelfs
zo groot dat er 2 extra dagen zijn
bepaald waarop de prikbus weer naar

de gemeente komt. Deze komt 19 oktober (13-18 uur) naar het Kerkplein in
Leuth en op 22 oktober (13-18 uur)
naar het marktterrein in Groesbeek.
Hier (of op één van de andere locaties)
kan iedereen zonder afspraak zijn/haar
eerste coronavaccinatie krijgen.
Burgemeester Mark Slinkman is tevreden: “We kunnen met zijn allen helpen
de coronaregels verder te verminderen.
Niet alleen corona, maar ook de coronamaatregelen beïnvloeden ons welzijn
negatief. Ik ben blij te zien dat onze
inwoners hun bijdrage massaal leveren
aan onze gezamenlijke gezondheid.
Hopelijk leidt dit snel tot verdere vermindering van maatregelen, zoals de
voor de horeca hinderlijke checks op
QR-codes.”

Parochie
Mevrouw Lindgreen-Postma uit Berg en Dal 100 jaar
Maria ten
BERG en DAL. Mevrouw Ankie Lindgreen-Postma uit Berg
is 100 jaar geworden. Dat was voor burgemeester
Hemelopneming enMarkDalSlinkman
van de gemeente Berg een Dal reden om
In de Polder start het Eerste
Communie- en Vormselproject.
Ook in Beek is een gravenzegening.
Hierover kunt u lezen in deze uitgave
van de Rozet onder de Kerkberichten
parochie Maria ten Hemelopneming.
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13 november Prinsenbal in Boemelgat
MILLINGEN. Het is bijna zover, de
aftrap van het carnavalsseizoen staat
voor de deur. De 11de van de 11de
komt eraan. De Deurdouwers zijn
alweer begonnen met de bouw van de
carnavalswagens. Maar ook met de drie
dolle dagen op touw te zetten, kortom
een periode van nieuwe mooie feesten.

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

haar op vrijdag 15 oktober te gaan feliciteren in haar woning
te Berg en Dal. Het werd een hartelijke ontmoeting waarbij
ook familieleden aanwezig waren. Mevrouw Lindgreen
blaakte van gezondheid!
Ze is in het Groningse Grootegast geboren als dochter van
een dominee. Ze was de een na oudste van het gezin, maar
de enige nog in leven. Ze heeft zelf geen kinderen, maar ze
is de mater familias van een grote schare neven en nichten,
die zaterdag met bijna 40 man een grote verjaardaglunch
genieten in 't Spijker in Beek, waar ze al jaren trouwe gast is.
Ze heeft door het hele land gewoond, maar lang in Bemmel,
waar ze fysiotherapeut was. Ze noemt zichzelf ook de oudste
fysiotherapeut van Nederland.
Mevourw Lindgreen-Postma is een bruisende, humorvolle
en opgewekte persoonlijkheid. Voor de bewoners van Groot
Berg en Dal is ze een bekende en geliefde medebewoner. Zij

‘De sprookjes van 1001 nacht’ zijn
het uitgangspunt van het Sprookjesfestival dat in de herfstvakantie van
23 t/m 31 oktober plaatsvindt in
Nijmegen en Arnhem.
Er zijn sprookjes in de straten, theaters,
winkels, bossen en parken. In vele hoeken en gaten vind je sprookjes in allerlei gedaantes. Voor groot, maar vooral
voor klein, is er heel veel te zien en te
beleven!
Negen dagen lang staan Nijmegen en
Arnhem in het teken van sprookjes.
De opening vindt zaterdag om 23 oktober om 13.00 uur plaats in Park
Sonsbeek in Arnhem, met de grote
wereldbolparade.
In Nijmegen is in de Stadsschouwburg,
De Lindenberg, Het Valkhof Museum
en op nog veel meer plekken van alles
te doen!
In Arnhem o.a. in het centrum, in park
Sonsbeek, in de Kaboutertuin, in
Museum Bronbeek, Het Stadstheater,
Rozet, en veel meer locaties.
Kijk voor het programma en de laatste
ontwikkelingen op
www.sprookjesfestival.nl

Einde zomertijd 31 oktober
Op zondag 31 oktober om 03.00
uur wordt de klok één uur terug
gezet. U heeft de volgende
morgen dus één uur extra.
Vergeet niet klokken en
apparatuur aan de nieuwe tijd
aan te passen.
Foto: Frans Bootsma
waren ook uitgenodigd op een receptie zaterdagmiddag. Van
harte gefeliciteerd!

Reünie Berg en Dalse jeugd 1960-1970

spuiten & slikken

Op 2 april 2022 organiseren (oud) Berg en Dal-ers Marian
Zweers, Rolf van der Kemp en Frank Bolsenbroek een breed
opgezette reünie voor de jeugd van Berg en Dal, geboren tussen 1960 en 1970. De kern Berg en Dal kent een actieve
Facebookgroep ‘Berg en Dal is Mooi’ waar contacten worden hernieuwd en onderhouden. ‘Hoe mooi zou het zijn om
elkaar weer eens in het echt ontmoeten?’ concludeerden de
initiatiefnemers.
‘De roep om écht contact wordt natuurlijk versterkt door het
hopelijk naderende einde van de Covid beperkingen. Ook
wordt deze wens veelvuldig geuit op social media, waar de
Berg en Dal-ers zeer hecht blijken. Iémand moet de handschoen dan ook oppakken. Wij zijn nu nog allemaal oudere
jongeren en in een mooie levensfase om elkaar weer eens te
ontmoeten. Via social media hebben zich al ruim 90 mensen
aangemeld, op een doelgroep van ongeveer 150. Het wordt
dus goed ontvangen, maar we willen graag iédereen berei-

ken!’ aldus Frank Bolsenbroek.
De reünie is vooral gericht op oud-leerlingen van de Titus
Brandsmaschool, maar ook kinderen die in Berg en Dal
woonden maar er niet naar school gingen zijn zeer welkom.
Voor de optimaal nostalgische beleving is er de mogelijkheid
om oude geuren op te snuiven in het zo markante schoolgebouw dat al bijna 70 jaar dienst doet. Verder wordt gezorgd
voor koffie, borrel en buffet. Ook een ludieke activiteit zal
niet ontbreken. Inloop vanaf 14:00 uur in Gemeenschapshuis
Kerstendal.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

De organisatoren beleven de voorpret al en hopen op ieders
aanwezigheid.
Aanmelden kan via datumprikker.nl met de link:
www.tinyurl.com/9zfpsh75 of per e-mail:
titusbrandsma.reuni@gmail.com (ja reuni zonder ‘e’).
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

GRATIS

Manicure bij elke gellak behandeling
AFSPRAAK MAKEN?
Bel of Whatsapp naar 06-28499778

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Telefoon: (024) - 388 3273

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

Kleding Stomerij
depot
reparatie

RAMEN - DEUREN - SERRES

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

GELDIG T/M 30 NOVEMBER 2021
Prins Bernhardstraat 1, 6566 CA Millingen a/d Rijn

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

www.vblkozijnen.nl

EŝĞƵǁƐŇŝƚƐDĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌŐĞŶĂů
OVER ONS
tĞǌŝũŶĞĞŶĂĐƟĞǀĞŐƌŽĞƉ
ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽͲ
ŶĂůƐŵĞƚŬĞŶŶŝƐĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐ
ŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶŵĂŶƚĞůͲ
ǌŽƌŐ͘ĞŶĂĂŵDĂŶƚĞůǌŽƌŐ
ĞƌŐĞŶĂůǀĂƚŬŽƌƚƐĂŵĞŶ
ǀŽŽƌǁŝĞǁĞĞƌǌŝũŶ͗ǀŽŽƌ
ŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞůĂŶŐĚƵƌŝŐ
ǀŽŽƌĞĞŶĂŶĚĞƌǌŽƌŐƚ͕ŝŶĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞĞƌŐĞŶĂů͘
MANTELZORGFEEST

GEMEENTE GEEFT MANTELZORGERS EEN COMPLI-

ĂŶŵĞůĚŝŶŐǀſſƌϱŶŽǀĞŵďĞƌďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌƉĞƌĞŵĂŝů͗
ŝŶĨŽΛŵĂŶƚĞůǌŽƌŐďĞƌŐĞŶĚĂů͘ŶůŽĨƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚϬϴϱϬϰϬϲϬϲϲ

MENT

ĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞƌŐĞŶĂůƚĞůƚǀĞĞůŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐ͘DĂŶͲ
ƚĞůǌŽƌŐĞƌƐǌŝũŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶǌŝĞŬĨĂŵŝůŝĞͲ
ĞŶŬƚƵĂĂŶĞĞŶŐĞůĚŝŐĐŽƌŽͲ ůŝĚ͕ŝĞŵĂŶĚŵĞƚĚĞŵĞŶƟĞ͕ĞĞŶǌŝĞŬĞǀƌŝĞŶĚŽĨĞĞŶŬŝŶĚ
ŶĂƚŽĞŐĂŶŐƐďĞǁŝũƐǀŽŽƌ
ŵĞƚĞĞŶďĞƉĞƌŬŝŶŐ͘ĂƚĚŽĞŶǌĞŽŶďĞƚĂĂůĚ͕ƐŽŵƐĚĂŐĞͲ
ĞŶƚƌĞĞ͍>ĞĞƐŵĞĞƌŽǀĞƌ
ůŝũŬƐ͘DĞƚŚĞƚŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĐŽŵƉůŝŵĞŶƚƐƚĞĞŬƚĚĞŐĞͲ
ŽƌŽŶĂƚŽĞŐĂŶŐƐďĞǁŝũƐŽƉ
ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ŵĞĞŶƚĞŚĞŶŐƌĂĂŐĞĞŶŚĂƌƚŽŶĚĞƌĚĞƌŝĞŵ͘tĞƚŚŽƵĚĞƌ
ǁǁǁ͘ƌŝũŬƐŽǀĞƌŚĞŝĚ͘Ŷůͬ
/ƌŵĂǀĂŶĚĞ^ĐŚĞƵƌ͗͞DĞƚĚŝƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚůĂƚĞŶǁĞǌŝĞŶ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĞŶͬĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐĚĂƚǁĞďůŝũǌŝũŶŵĞƚĚĞŝŶǌĞƚǀĂŶŽŶǌĞŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐ͘͟
ĐŽǀŝĚ-ϭϵͬĐŽƌŽŶĂďĞǁŝũƐ

MANTELZORGERS VOOR JONGE MENSEN MET DEMEN-

/ŶĚĞǁĞĞŬǁĂĂƌŝŶĚĞŶĂƟŽŶĂůĞĚĂŐǀĂŶĚĞŵĂŶƚĞůǌŽƌŐ TIE
ǀĂůƚ͕ǁŝůůĞŶǁŝũŶĂƚƵƵƌůŝũŬĚĞŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐŝŶŚĞƚǌŽŶͲ
ŶĞƚũĞǌĞƩĞŶŵĞƚŚĞƚDEd>KZ'&^d͊
ŽŶĚĞƌĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚϮϴŽŬƚŽďĞƌϭϬ͘ϭϱƵ-ϭϭ͘ϯϬƵŝŶĚĞ
ŬୋƌĨ͕<ĞƌŬƉĂĚϳ͕ϲϱϲϮ''ƌŽĞƐďĞĞŬŝƐĞƌĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂͲ
EĂĞĞŶũĂĂƌǀĂŶĞǆƚƌĂǌŽƌŐĞŶĚŽŽƌĚĞŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐŝƐ ƟĞǀĞŽĐŚƚĞŶĚƐƉĞĐŝĂĂůǀŽŽƌŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐĚŝĞǌŽƌŐĞŶ
ŚĞƚƟũĚǀŽŽƌǁĂƚĞǆƚƌĂǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐ͘DĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐ
ǀŽŽƌŝĞŵĂŶĚŵĞƚĚŝĂŐŶŽƐĞĚĞŵĞŶƟĞũŽŶŐĞƌĚĂŶϲϱ
ǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵĞĞŶĂǀŽŶĚũĞŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶƚĞ
ũĂĂƌ͘
ŬŽŵĞŶĨĞĞƐƚĞŶ͕ǁĂĂƌďŝũŽŽŬĚĞŐĞŶĞǀŽŽƌǁŝĞƵǌŽƌŐƚ
ǁĞůŬŽŵŝƐ͘ĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĂŶŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌŐĞŶĂů ŝũĚĞŵĞŶƟĞŽƉƌĞůĂƟĞĨũŽŶŐĞůĞĞŌŝũĚŝƐĚĞŝŵƉĂĐƚŽƉ
ǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶŚĂƉũĞĞŶĚƌĂŶŬũĞ͘
ĚĞƉĂƌƚŶĞƌĞŶŐĞǌŝŶŐƌŽŽƚ͘sĂĂŬŝƐŚĞƚƚƌĂũĞĐƚŶĂĂƌĚĞ
ũƵŝƐƚĞĚŝĂŐŶŽƐĞůĂŶŐĞƌĚĂŶŐĞǁĞŶƐƚ͘ůƐĚĞĚŝĂŐŶŽƐĞ
WAAR EN WANNEER?
͚ĚĞŵĞŶƟĞŽƉũŽŶŐĞůĞĞŌŝũĚ͛ĞĞŶŵĂĂůŝƐŐĞƐƚĞůĚ͕ŐĞĞŌ
ĚĂƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶǁĂƚŽƉůƵĐŚƟŶŐŽŵĚĂƚĚƵŝĚĞůŝũŬŝƐǁĂƚĞƌ
KƉĚŝŶƐĚĂŐϵŶŽǀĞŵďĞƌ
ĂĂŶĚĞŚĂŶĚŝƐ͕ŵĂĂƌŚĞƚƌŽĞƉƚŽŽŬǀƌĂŐĞŶŽƉ͘
ŝŶ>ĞƵƚŚŝŶĚĞsƌŝĞŶĚĞŶŬƌŝŶŐ
^ƚĞĞŶŚĞƵǀĞůƐĞƐƚƌĂĂƚϯϵ͕ϲϱϳϴ>ĞƵƚŚ͘
KŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶĞĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐƐĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŬƌŝũŐũĞ
ƉƌĂŬƟƐĐŚĞƟƉƐĞŶƵŝƚůĞŐŽǀĞƌŚŽĞũĞŽŵŬƵŶƚŐĂĂŶŵĞƚ
ĚĞŵĞŶƟĞŽƉũŽŶŐĞƌĞůĞĞŌŝũĚ͘
PROGRAMMA
KŽŬŬƵŶũĞŵĞƚĞůŬĂĂƌŝŶŐĞƐƉƌĞŬŽǀĞƌũĞĞŝŐĞŶĞƌǀĂƌŝŶͲ
ŐĞŶ͘
Kŵϭϵ͘ϯϬƵƵƌƐƚĂĂƚĚĞŬŽĸĞĞŶŝĞƚƐůĞŬŬĞƌƐŬůĂĂƌ͘
ĂŶŵĞůĚĞŶƵŝƚĞƌůŝũŬϮϳŽŬƚŽďĞƌǀŝĂĚĞŵĂŝů͗
KƉŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐƚĂĂŶ͞ĞƉĞŶdŽ͟ĚŝĞƵŵĞƚǌĂŶŐ
ŝŶĨŽΛŵĂŶƚĞůǌŽƌŐďĞƌŐĞŶĚĂů͘ŶůŽĨƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚϬϴϱ
ĞŶƐƉĞůŬŽŵĞŶǀĞƌŵĂŬĞŶ͘
ϬϰϬϲϬϲϲ
tĞĞŝŶĚŝŐĞŶƌŽŶĚϮϮ͘ϯϬƵ

,ĞƚŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĐŽŵƉůŝŵĞŶƚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶĐĂĚĞĂƵďŽŶ
ǀĂŶϱϬĞƵƌŽ͘/ĞŵĂŶĚĚŝĞǀĞƌǌŽƌŐĚǁŽƌĚƚŬĂŶŚĞƚĐŽŵͲ
ƉůŝŵĞŶƚĂĂŶǀƌĂŐĞŶǀŽŽƌǌŝũŶͬŚĂĂƌŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌ͘ŝƚŬĂŶ
ĂůůĞĞŶĚŝŐŝƚĂĂůǀŝĂŚĞƚĨŽƌŵƵůŝĞƌŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ
ǁǁǁ͘ŵĂŶƚĞůǌŽƌŐďĞƌŐĞŶĚĂů͘Ŷů͘ĂŶǀƌĂŐĞŶŬĂŶŶŽŐƚŽƚ
ϭϱŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϮϭ͘,ĞƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚǁŽƌĚƚŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞ
ŚĞůŌǀĂŶĚĞĐĞŵďĞƌƵŝƚŐĞƌĞŝŬƚ͘

ĞŐĞŶĞĚŝĞǀĞƌǌŽƌŐĚǁŽƌĚƚŬĂŶŚĞƚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂĂŶͲ
ǀƌĂŐĞŶĂůƐŚŝũͬǌŝũŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞƌŐĞŶĂůǁŽŽŶƚ͘
ĞŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌƐĚŽĞƚĚĞǌŽƌŐŽŶďĞƚĂĂůĚ͕ŵĞĞƌĚĂŶϴ
ƵƵƌƉĞƌǁĞĞŬŽǀĞƌĞĞŶƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϯŵĂĂŶͲ
ĚĞŶ;ŶŝĞƚĂůƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůͿ͘
ĞŶĂĂŶǀƌĂŐĞƌŬĂŶŵĂǆŝŵĂĂůϭĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘
ĞŶŵĂŶƚĞůǌŽƌŐĞƌŬĂŶŵĂǆŝŵĂĂůϭĐŽŵƉůŝŵĞŶƚŬƌŝũŐĞŶ͘
sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŬƵŶŶĞŶŚĞůƉĞŶďŝũŚĞƚĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͗ƚͬŵϭϱ
ŶŽǀĞŵďĞƌĞůŬĞŵĂĂŶĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚƚƵƐƐĞŶϭϬ͘ϬϬƵĞŶ
ϭϮ͘ϬϬƵŬůĂĂƌŝŶĚĞ<ƂƌĨ͕<ĞƌŬƉĂĚϳŝŶ'ƌŽĞƐďĞĞŬƌĞĚĞͲ
ǁĞŐĞŶŝŶŽƌƉƐŚƵŝƐĚĞ^ƉƌŽŶŐĂĂŶĚĞWƌŝŶƐĞƌŶŚĂƌĚͲ
ƐƚƌĂĂƚϯŝŶKŽŝũ͘
/ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĂŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽƉŽŶǌĞǁĞďƐŝƚĞ͊

ǁǁǁ͘ŵĂŶƚĞůǌŽƌŐďĞƌŐĞŶĚĂů͘Ŷů
dĞůĞĨŽŽŶ͗;ϬϴϱͿϬϰϬϲϬϲϲ
ŝŶĨŽΛŵĂŶƚĞůǌŽƌŐďĞƌŐĞŶĚĂů͘Ŷů
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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 + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9 +
CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

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

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
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 huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111

Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-21.10. 14.30u. KBO-themamiddag dementie, Spijker
-24.10. 14u. concert Wylerberghuis
-31.10. 11.30u. concert KNA, Kulturhus
-2.11. 14u. inloopmiddag Zonnebloem,
Kulturhus
-2.11. 19.30u. lezing bieb, nalatenschap
-6.11. weggeef-pop-up-store speelgoed,
Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-21.10. 15-18u. boekenmarkt
Martinusschool
-28.10. 19u. theatervoorstelling dementie,
zaal OEV
-30.10. 10-12u. repaircafé Ienloop
-31.10. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
LEUTH
-19.10. 13-18u. vaccinatiebus, Kerkplein
KEKERDOM
-23.10. chrysantenactie, zaal UNA.
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Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

BERG & DAL
-7.11. 14.30u. concert Sherries, Babylon
UBBERGEN
-weekenden oktober, expo Unit, Refter
PERSINGEN
-3.11. 20u. infoavond Energiecooperatie,
Persingensestraat 13
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-23+24.10. Teunissen, Hageman, vd.Tillaart
en de Boer
GROESBEEK
-22.10. 13-18u. vaccinatiebus, Marktplein
-29.10. Altena & Smulders in de
Mallemolen
-30.10. 20u. bingo Gekleurde zanger, Op de
Heuvel
-30.10. Almfest , de Hoeve
-1.11. 19u. alzheimercafé, Groeske

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS OPEN, WELKOM!
GROTE ZAAL / GROOT TERRAS
Telefonisch reserveren mogelijk

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

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/.

Vleesbingo Vogelvereniging
De Gekleurde Zanger
GROESBEEK. Op 30 oktober organiseren we een bingo met vleesschalen,
fondueschalen, rollades en tassen
boodschappen, waaronder een supervleesschaal.
Deze bingo wordt gehouden in: Op de
Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.
De zaal is open om 18:30 uur en de
aanvang is om 20.00 uur

We kunnen maximaal 70 á 75 personen
toelaten met een geldig coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs of een negatieve testuitslag van
maximaal 24 uur oud (zie RIVM).
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 30 oktober.

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

6,00

De Rozet
voor al uw familieberichten

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

Overleden

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Mijn zus

Rosalie Strik - van Mastbergen
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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

25 - 2 - 1943

 13 - 10-2021

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest
van liefde en geduld is op een zonnige
zondagochtend rustig ingeslapen

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

Annie Eeren - de Bruin
An de Bruun
echtgenote van Piet Eeren

Voor uw tuinonderhoud bent u nu aan het juiste adres
bij KRAAYENHOF HOVENIERS, LEUTH

Groesbeek
24 maart 1939

Groesbeek
10 oktober 2021
Jennie

Ook voor snoeiwerk, tuinrenovatie,
periodiek onderhoud.

Jasper
Sanne - Yoerie

Petra - Eelco
Nina - Rens
Eva - Teun
Laura

Emanuel - Esther

info@kraayenhofhoveniers.nl
tel 0653994251

Peerke
Joep

Familie Eeren
Burg. Ottenhoffstraat 34
6561 CM Groesbeek


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



Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

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

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

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Jeugd & Jongeren

Kom muziek maken bij
Fanfare St. Cecilia!
MILLINGEN. Heeft muziek maken je altijd al leuk geleken of wil je kijken of het
iets voor je is? Fanfare Sint Cecilia heeft weer ruimte voor nieuwe leerlingen!
Vanaf ca. 7 jaar (groep 4) willen we een AMV (Algemene Muzikale Vorming)
groep opstarten. Bij deze lessen op woensdagmiddag leer je meer over waar
muziek vandaan komt, hoe je zelf muziek kunt maken met je mond en handen en
leer je de basis over muziek maken op instrumenten. Vanaf groep 5/6 bieden we
direct muzieklessen op een (fanfare) instrument aan, dit is o.a. op bugel, trompet,
saxofoon en slagwerk. Naast de lessen worden er meerdere keren per jaar leuke
activiteiten georganiseerd door onze jeugdcommissie.
Wil je een keer komen kijken dan ben je altijd welkom op vrijdagavond van 19.0019.30 bij de repetitie van het C-orkest. Als je eerst even een berichtje stuurt naar
ons via opleiding@fanfare-stcecilia.nl dan zorgen wij dat er iemand aanwezig is
die je meer kan vertellen over onze vereniging en de lessen. Voor aanmelden of
vragen kan je ook terecht bij ons via opleiding@fanfare-stcecilia.nl

Sint Maarten op de Speulplek
Op vrijdag 12 november willen we graag
weer met jullie allemaal Sint Maarten vieren. Vanaf 19:00 uur
zijn jullie van harte
welkom
op
De
Speulplek.
Tussen
18:00 en 19:00 uur
kunnen de kinderen op
weg naar De Speulplek
langs de huizen lopen met hun lampion
en na het zingen van een liedje een
snoepje krijgen.
Vind je het leuk om een zing/snoepadres te zijn? Dan kan je dit kenbaar
maken door een lichtje buiten de deur
te zetten. Vanaf 19:00 uur zorgen wij
voor vuurkorven, warme chocolademelk, warme glühwein en marshmal-

lows! In de zandarena (bij de glijbaan)
zal een extra groot kampvuur zijn
waar vanaf 19:30 uur een bijzonder
optreden plaats gaat vinden!
Dus neem allemaal een mooie lampion
mee en kleed je warm aan dan zien we
je graag op 12 november!
De Speulplek

Wethouder Annelies Visser las
voor bij de kleuters in Beek
Wethouder Annelies Visser van de
gemeente Berg en Dal las donderdagmorgen voor bij de kleuters van groep
1-2a op basisschool de Biezenkamp in
Beek. Ze deed dit in het kader van de
Boekenweek (thema: worden wat je

wil). Nadat ze had uitgelegd wat een
wethouder nou precies was en ook haar
assistente Sigrid hetzelfde had gedaan
over haar functie, las ze voor uit de verhalen van “Robin en Knor”, een boek
van Sjoerd Kuyper.

Op zondag 21 november komt Sint
Nicolaas met zijn Pieten weer aan in
Millingen aan de Rijn. Dit jaar is de
intocht anders dan anders. De Sint
komt niet met de boot aan. Er is geen
feest in de sporthal, maar een geheel
andere intocht.
Wij willen u vragen samen met uw kinderen langs de route te gaan staan waar
Sint en zijn Pieten langs komen. Graag
zoveel mogelijk verspreiden door het
dorp. De Pieten hebben voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar een heerlijke
traktatie bij zich.
De optocht start om ongeveer 14.00
vanaf de Rijndijk ter hoogte van de
Zalmstraat. Vanaf de Rijndijk volgen
we de volgende route:
*vanaf dijk richting Zalmstraat, *Eind
Zalmstr links v Lijndenstr, *rechts Pr
Bernhardstr, *links Pr Beatrixstr,
*rechtsaf Konigin Julianastr, *links Pr
Magrietstr, *links Pr Marijkestr,
*rechts Van Egmondstr, *vervolgen
naar de Steenstraat, *links Weth
Arntzstr in, *rechts Van Goghstr,
*rechtsaf Heerbaan, *links Burg Van
Gilsstr, *rechts Bachstraat, * links
Händelstr, *rechts Mozartstr, *links
Paverskamp, *rechts Zeelandsestr met
de bocht mee, *links Past Graatweg,
*rechts Mr vd Bergstraat, *rechts
Willibrordstr, * Richting Gasthuis, * de
kerk is het eindpunt.
Wij willen de kinderen en ouders vragen om langs de route te gaan staan en
niet achter de optocht aan te lopen.
Daarom is er ook gekozen voor een
zo’n gevarieerd mogelijke optocht.
Alle mooie tekeningen die de kinderen
hebben gemaakt, mogen ze onderweg
aan de Pieten geven.
We hopen op een mooie intocht, met
medewerking van u allen.
Sint Nicolaas comité Millingen aan
de Rijn

Collecte Sint
Nicolaas Comité

Speelgoed- en
kledingbeurs
Foto: Henk Baron

Kennismakingsmiddag de
Biezenkamp in Beek
BEEK. Basisschool de Biezenkamp in
Beek hield donderdagmiddag 14 oktober een kennismakingsmiddag in de
school. De ouders van de jongste leerlingen waren als eerste uitgenodigd in
de aula om samen met hun kinderen
kennis te maken met elkaar en met de
klassenouders. De kinderen waren allemaal nog verkleed in het kader van de
Boekenweek.
Nadat ze verwelkomd waren in de aula

door directrice Jolanda Kleinjan, gingen de ouders samen met de leerlingen
naar de klaslokalen. Hier hadden deze
leerlingen, samen met hun docenten,
elk een eigen programma.
Later op de middag gebeurd hetzelfde
voor de oudere leerlingen en hun
ouders. Deze bijeenkomsten waren er
omdat er in verband met de coronaperikelen nog geen ouderavonden waren
geweest.

De Rozet

Op zaterdag 13 november van 10.00
tot 12.00 is er weer een speelgoed- en
kledingbeurs in Ooij. Deze beurs zal dit
keer plaatsvinden in Dorpshuis De
Sprong, Prins Bernhardstraat 3,
Ooij. Er is alleen betaling met contant
geld mogelijk.
Verkoop van o.a.: baby-, kinder- en
puberkleding, zwangerschapskleding,
kinderboeken, spelletjes, fietsstoeltjes,
buggy’s, fietsjes, babybenodigdheden,
schoenen, sportkleding, enz.
Het is verplicht een geldige (corona)
QR-code te laten zien.
Wandelwagens/buggy’s zijn niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid
Heeft u coronagerelateerde klachten?
Blijf dan thuis!
U kunt ook zelf kleding en speelgoed
inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75
% van het bedrag. Van de resterende 25
% worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school.
Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze
werkwijze en een emailadres om u voor
de inbreng op te geven.

www.griezeltochtleuth.nl
Speelgoedruilbank Het Ruilhus
Weggeef Pop-up store
BEEK. Heb jij thuis (gebruikt) speelgoed waar je een ander nog blij mee
kunt maken? Hoeft speelgoed wat jou
betreft niet altijd splinternieuw te zijn?
Zet dan 5 en 6 november in je agenda!
Dan is er weer een Weggeef Pop up
Store in het Geefhus bovenin Kulturhus
Beek. Daar kun je speelgoed brengen
en halen (en nog veel meer!).
Wat kun je verwachten?
• Vrijdag 5 november: tussen 13.30
uur en 15.30 uur inbrengen. Locatie:
Geefhus. Je brengt natuurlijk alleen
maar speelgoed waar een ander nog
wat aan heeft (schoon/heel/compleet).
• Breng je op vrijdag speelgoed in?
Dan krijg je een bewijsje waarmee je
toegang krijgt tot het VIP-half uurtje op
zaterdag.
• Entree Pop Up Store: 1 euro (vanaf
12 jaar). Kinderen alleen toegang onder
begeleiding.
• Om 10.30uur is de trekking van de
Ruilhusloterij. Loten zijn te koop vanaf
11 oktober op de site www.ruilhus.nl of
via whatsapp 06 442 159 73
• Er is een kraampje waar je mooie
film merchandise kan kopen.
• Maak een selfie in ons knuffelbadje
of neem er lekker een duik in.
Natuurlijk mag je ook een knuffel mee
naar huis nemen.
• Het enveloppenspel is er ook weer.
Voor €1 koop je 1 envelop (3 voor
€2,50) je hebt altijd prijs!

Iets leuks gevonden? Dan is er gelegenheid om een bijdrage te geven (in geld
of Ruilhusmunten). Hoeft niet, mag
wel!
Vrijdag 5 november: 13.30-15.30 uur
inbrengen; Zaterdag 6 november:
10.00-10.30 uur voor VIPS, 10.3012.00 uur voor iedereen

Loterij van Het Ruilhus
Wil jij kans maken op mooie prijzen en
Het Ruilhus helpen? Koop dan loten
voor onze loterij!
1 lot kost €3,50 en je hebt er 3 voor €10
Loten zijn te koop bij onze vrijwilligers, via het contactformulier op onze
website www.ruilhus.nl
of via
WhatsApp op 06 442 159 73
De trekking is op zaterdag 6 november
om 10.30 uur tijdens de Weggeef PopUp Store
Wat kan je winnen?
• Een kadobon t.w.v. €50 van Hotel/restaurant ’t Spijker
• Een verrassingspakje van NeNiNi
• 2x een bon voor een massage van een
half uur bij Praktijk Oost en West
• Een kadobon t.w.v. €15 van
Splithof/Daalderkaas
• Een knipbeurt bij Geknipt door
Corien
• Een achtpersoons taart naar eigen
wens van Peet’s Beekery
• Een vogelhuis op standaard van
Marius doe het zelf

Burgemeester Mark Slinkman als
“Mysterie guest” in Breedeweg
Worden wat je wil! Dat is het thema
van de Kinderboekenweek. Op basisschool Breedeweg kwam in het teken
hiervan een mystery guest op bezoek.
En rarara wie was dat?
De kinderen mochten ja/nee- vragen
stellen om te raden welk beroep de
mystery guest heeft. Na politieagent,
brandweer en detective kwamen ze op
het juiste antwoord. Burgemeester?
Ja!!!
De kinderen mochten nog allerlei vragen aan burgemeester Slinkman stellen. Meggy had al eerder in de week
getekend dat ze bij de burgemeester
gaat werken. Hij stelde voor om samen
op de foto te gaan want stel je voor dat
het later echt gaat gebeuren!
Burgemeester Slinkman en Meggy
Foto: Henk Baron

Herfstvakantie in de Lindenberg
met jeugdvoorstellingen
en geheime workshop
Tijdens de herfstvakantie -van 23 t/m
31 oktober - is de Lindenberg het podium voor twee prikkelende jeugdvoorstellingen én een geheime workshop.
BonteHond komt op woensdag 27
oktober met hun nieuwste voorstelling
De Geheime Club (6+) naar Nijmegen.
Daarbij verzorgen zij een workshop
waarin kinderen een eigen geheime
club gaan vormen. Voor de kleinere
bezoekers is op zaterdag 30 oktober
Joes met Deze ridder zegt nee (3+) te
zien in het kader van het
Sprookjesfestival.

Jolanda Kleinjan verwelkomt de ouders en leerlingen in de aula van de
Biezenkamp
Foto: Henk Baron
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Intocht
Sinterklaas in
Millingen

MILLINGEN. De tijd gaat razendsnel.
Voor je het weet staat Sint aan de bel.
Van 17 oktober-23 oktober
is het dan weer zover.
Onze collectanten kloppen bij u aan,
hopende op een bijdrage als ze voor
de deur staan.
Sint Nicolaas Comité

Wethouder Annelies Visser leest voor

19 oktober 2021

BonteHond - De Geheime Club (6+)

wo 27 oktober | 14.00 uur | € 8,50 / €
13,- | jeugd 6+ | Lindenbergzaal
Workshop: BonteHond - De geheime
club (6+)
wo 27 oktober | 12.30 uur | € 5,- / € 3,| jeugd 6+ | Marikenzaal
Joes - Deze ridder zegt nee
za 30 oktober | 15.30 uur | € 7,50 |
jeugd 3+ | Steigerzaal
Bezoek plannen
Kijk voor het actuele programma, meer
informatie én kaarten op
www.delindenberg.com.

De Rozet
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Nog enkele kaartjes te koop voor
Wijn en spijs in de kunst

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is
heel blij dat ze kunsthistorica Josée
Claassen bereid heeft gevonden om op
zaterdagmiddag 30 oktober vanaf
14.30 uur een lezing te houden over
eten en drinken in de beeldende kunst
en muziek. Het is voor iedereen toegankelijk en een mooie gelegenheid om
eens te horen hoe je kunst kunt duiden.
Op een heel laagdrempelige manier





Scottish Pimpernel: Warm aanbevolen





verzorgt zij deze lezing met veel voorbeelden en ook veel muziek. Om alvast
in de stemming te komen krijgt u bij
binnenkomst een gratis glas wijn.
Zaterdag 30 oktober, 14.30 uur,
Nederlands
Wijnbouwcentrum,
Bredeweg 2, Groesbeek. Reserveren
van tickets is beslist noodzakelijk op
www.nederlandswijnbouwcentrum.nl/a
ctiviteiten





Mondhygiënist gezocht
Wij zijn op zoek naar een nieuwe mondhygiënist voor onze praktijk in het
prachtige Beek Ubbergen.
Momenteel is er een vacature voor de dinsdag en woensdag.
We zoeken een enthousiaste en gezellige teamplayer die ons team komt
versterken. Ervaring is "jn maar geen must.
Ons team bestaat uit een tandarts, 6 preventie assistentes en 2
mondhygiënistes.

Met de koude dagen in het vooruitzicht biedt de
SP een grote en veelzijdige wollen collectie aan
van truien, vesten en jassen. Vooral nu de energie
prijzen stijgen tot ongekende hoogtes is een heerlijk zachte en warme trui niet weg te denken. !
"Er is bijna geen zuiver wollen product meer te
koop in de winkel. Veelal wordt de wol gemengd
met synthetische stoffen als polyester en nylon.
In de kledingindustrie staat alles in het teken van
‘fast fashion’, in Azië goedkoop gemaakte mode
die niet veel langer dan één seizoen meegaat".
Een ontwikkeling die me
door de jaren heen erg
begon tegen te staan.
Weinig verantwoord.
Wol daarentegen is uiterst
slijtvast,
biologisch
afbreekbaar, recyclebaar,
te wassen op lage temperaturen en geeft behaaglijke
warmte door de ademende
eigenschap.
Als tegenwicht voor fast
fashion wordt de wollen
collectie ontworpen en
gemaakt in Europa. Als je
eenmaal merkt dat een
wollen product met gemak
jaren meegaat is het eigenlijk een luxe produkt voor
relatief weinig geld.
Als inkoper bij een groot
warenhuis heb in mijn
jonge jaren veel gezien en
goede ervaringen opgedaan.
Buiten
enkele
Europesche landen behoorde Azie tot 1 van mijn

belangrijkste inkoop gebieden. Achteraf gezien
een waardevolle tijd. Door deze ervaring ben ik
veel bewuster geworden van producten, productie-processen en de impact en de impact hiervan
op mens en dier.
Door in eerste instantie mee te werken in het
bedrijf bleek een overname van de SP voor
Simone een logische keuze. Ik was aangenaam
verrast hoeveel mensen blij werden door het dragen van een wollen product. Het dragen van
merino wol bleek voor veel mensen een verademing, heerlijk zacht, geen kriebels en een constante aangename warmte.
Door haar jarenlange ervaring
binnen de mode industrie heeft
ze met de Scottish Pimpernel
een stempel weten te drukken,
alleen 100% natuurlijke materialen van Europesche bodem.
Er is eigenlijk wel een uitzondering op de regel, vanuit Nieuw
Zeeland komt de door haar
geimporteerde Possum-merino
kwaliteit en uit Peru en Bolivia
prachtige kleurrijke alpaca vestjes Hiermee heeft Simone een
eigen collectie ontwikkeld en
daarmee een uniek gezicht
weten te geven aan haar bedrijf
.
Deze collectie is nu te zien in
haar
POP-UP
winkel
Promenade 49 in Malden.
Ook kun je online kijken en
kopen
www.scottishpimpernel.nl

Rob van Alst

Kom jij ons team versterken?
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

Bij interesse graag een mailtje naar:
info@mondzorgcentrumbeek.nl

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

www.mondzorgcentrumbeek.nl

Uit jouw gescheiden groente-,
fruit- en tuinafval én etensresten
winnen we compost!
Doe jij ook mee?

GFT

DAA R

WINNEN

Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles
De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten
47533 Kleve Briener Straße 43

WE MEE!

XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64
Inh. Mike Jedwill

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

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

De Rozet
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(Advertorial)

Chrysantenactie
Fanfare UNA
Kekerdom

(Advertorial)

Zing je vrij!
Retraite weekend 6-7 november 2021

Op zaterdag 23 oktober a.s. kunt u bij
ons terecht voor de welbekende bolchrysanten.
Vanwege de coronamaatregelen komen
we niet langs, maar kunt u de chrysanten kopen bij zaal UNA, Weverstraat 58
Kekerdom.
Vooraf bestelde chrysanten worden
in Leuth, Kekerdom en Millingen
gratis bezorgd.
Bestellen kan bij Ruth Awater: 0481-43
21 67 of Dorien Janssen: 0481-43 19
87 (liefst ’s avonds na 18.00u)
De prijs is net zoals de voorgaande
jaren €3,50 (i.v.m. corona verzoeken
wij u om gepast te betalen).
Ervaar de vreugde en helende werking van Stembevrijding! We verblijven op Vlierhof Community in
Keeken, vlakbij Nijmegen
Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten ontstaan,
ongedwongen en speels. Geef klank
aan jouw emoties, ervaar de speelsheid in jezelf. Zing klein en zacht of
uitbundig en vol passie. Laat je verrassen en verwonder jezelf.
Een weekend vol ontspanning, diepgang en plezier! Met Stembevrijding,
mantra zingen, gronden, aarden,

meditatie en een prachtige Dans &
Klankreis.
Kom in jouw kracht en durf jezelf te
laten horen in wie jij werkelijk bent.
Je hoeft geen ervaring met Zang en
Stembevrijding te hebben om aan dit
weekend mee te kunnen doen. Voel je
welkom en zing met ons mee!
Nieuwsgierig naar deze retraite?
Wil jij er graag bij zijn? Voor meer
informatie bel Eveline Duermeijer
van Voet en Verbinding op 06
44832637 of bekijk het volledige
retraite weekend op
www.voetenverbinding.nl/agenda

Kom de herfst proeven…
LEUTH. Ha, eindelijk! De blaadjes
vallen van de bomen en het is weer
vroeg donker. Na een laatste stuiptrekking is de zomer echt voorbij. Tijd voor
bokbier dus! En wat hebben we er weer
zin in. Dus ook weer in de Leuthse
Bokbieravond. Het concept blijft
onveranderd, 3 verschillende bokbieren en Schrobbelèr voor een all in prijs
van € 28.- in de voorverkoop.
We presenteren dit jaar wederom de
koppige Hertog Jan bock van de tap,
met zijn uitgesproken romige smaak
waarin je een vleugje karamel kunt ontdekken. Het heeft een prachtig robijnrode kleur met een alcoholpercentage
van 6.5%. Na de jubileum versie van
de Leuthse Bokbieravond in 2019,
kwamen veel positieve reacties op de
aanwezigheid van een gastbrouwer(ij)
Dus gaan we dit concept doortrekken
naar dit jaar… De gastbrouwer(ij) van
dit jaar zal zijn brouwerij D’n Drul &
Stollenberg. Te midden van een glooiend landschap, vlakbij de Duitse grens,
ligt Groesbeek, een dorp waar het
Bourgondische leven wordt bejubeld.
“Vanuit onze brouwerij willen wij
Groesbeek, Nederland en de rest van de
wereld kennis laten maken met het
beste wat onze brouwerij te bieden
heeft”. Sinds januari 2019 werken
Brouwerij D'n Drul & Brouwerij
Stollenberg samen en staat de fysieke
brouwerij aan de Wylerbaan in
Groesbeek. De brouwerijen behouden
hun eigen identiteit/biermerk. Zo kunnen we deze avond van Brouwerij D’n
Drul een klassiek Bokbier aanbieden

de Gronesbeke Bok. Een zachte klassieke bok, gemaakt met 6 mouten die
het bier de kleur en zachte afdronk
geven. 6.8% vol. alc. Met een licht bittertje, niet te zoet en een klein vleugje
koffie… “Gronesbeke” is een oude
naam voor Groesbeek, passend voor
een klassieker.
Brouwerij Stollenberg brengt een iets
zwaardere bok mee, de Bergbokken
Dubbelbok! Bergbokken is een behaaglijk, vol, stevig en zoet bokbier met
tonen van cacao, koffie en boomgaardfruit… 8.8% vol. alc. Dit bier is tevens
winnaar “zwaar bier Nijmeegse
Bierfeesten Wintereditie
2019”.
Bergbokken dankt haar naam aan de
carnavalsvereniging de Berggeiten uit
Berg en Dal.

Op donderdag 11 november organiseert
het bestuur van de Stichting Thornsche
Molen de jaarlijkse donateursavond,
die door Corona vorig jaar helaas moest
worden afgelast. Naast de donateurs
zijn ook andere geïnteresseerden en
betrokkenen van harte welkom op deze
avond in het restaurant Thornsche
Molen, Thornsestraat 20 te Persingen.
De start is om 20.00 uur (inloop vanaf
19.45) en de bijeenkomst eindigt om
22.00 uur.

U bent enkel welkom met reservering
en geldige QR-code
Reserveren van kaarten kan via bokbieravond@live.nl

Aan de voet van de stuwwal en uitkijkend over de Ooijpolder ligt de biologische kwekerij De Klispoel. Hier
wordt sinds begin jaren ’80 waterkers
geteeld in waterbassins die gevoed
worden door het kwelwater uit de
Nijmeegse stuwwal. Daarnaast worden er diverse slasoorten geteeld. Alles
biologisch en s’ morgens geoogst = ’s
middags verpakt.
De vraag vanuit de directe omgeving
naar de waterkers en de sla nam de
laatste jaren toe. Om deze gewaardeerde consumenten tegemoet te komen
opent De Klispoel 20 oktober een
boerderij automaat waar u de kraakverse groente van eigen bodem kunt
kopen. Een nieuw product is de waterkerspesto die net ontwikkeld is én
nieuw in Nederland. Net zoals de
waterkers heeft de verse pesto een pittige “bite”, dat is weer eens wat
anders!
Het Klispoel-assortiment zal aangevuld worden met andere mooie producten uit de regio, zoals groente,

eieren, honing, sap en fruit.
Naast de automaat vindt u een tappunt
voor bijzonder drinkwater uit eigen
bron. Dit water is gecertificeerd onder
de naam “Ubbron”. Het komt uit een
55m diepe bron die slechts 2 meter
verderop ligt. Stelt u zich voor: de
grote reis van regendruppels op die
ooit lang geleden op de stuwwal neerdaalden, daarna door vele aardlagen
gezuiverd zijn totdat ze uiteindelijk
4.000 jaar (!) later weer bij de
Klispoel het daglicht zien. Heerlijk
van smaak, dus neem uw drinkfles
mee.
De boerderij automaat bevindt zich
aan de zijkant van het pand en is ook
makkelijk te bereiken voor fietsers via
het fietspad langs de Rijksweg N325.
De automaat is alle dagen geopend
van 8.00 uur tot 20.00 uur. Betalen kan
alleen met de pin. De Klispoel ziet uw
bezoekje graag tegemoet.
Kasteelselaan 2, 6574 AJ Ubbergen.
www.klispoel.nl

De volgende programmapunten komen
aan de orde:
1. Voorstellen nieuwe bestuursvoorzitter
2. Informatie over de actuele situatie
van de Stichting
3. Uitloten van een obligatie
3. Informatie over de voorjaarsexpositie 2022
4. Lezing met als onderwerp
“Landschapsontwikkeling” door Arno
van der Kruis

Slaapsfeer: jaarlijkse magazijn stuntverkoop
De herfst is ingetreden, het einde van
het jaar komt langzaam in zicht. Bij
Slaapsfeer is dit ieder jaar het moment
om de winkels en magazijnen klaar te

maken voor het nieuwe jaar. Vanaf 21
oktober tot en met 31 oktober vindt er
daarom een grote leegverkoop plaats.
Dat betekent: grote kortingen tot 50%

op bedden, boxsprings, overtrekken,
kussens, etc.! Alles moet weg.
Waar iedereen ook tijdens de magazijnverkoop op kan vertrouwen is de
Slaapsfeer kwaliteit van alle producten.
Zorgvuldig geselecteerde collecties
staan garant voor ‘ieder wat wils’, met
nu dus grote prijsvoordelen. De
Slaapsfeerwinkels in Beuningen, Beers
en Groesbeek zijn goed bereikbaar met
ruime, gratis parkeermogelijkheden.
De adviseurs staan klaar om iedereen te
voorzien van deskundig en persoonlijk
advies, want “wij worden blij van
enthousiaste klanten”.
De Slaapsfeer winkels:
Slaapsfeer Beers: Gildeweg 17, 5437
AJ Beers
Slaapsfeer Beuningen: Hadrianussingel
34, 6642 AJ Beuningen
Slaapsfeer Groesbeek: Ambachtsweg
13, 6562 AZ Groesbeek

(Advertorial)

Vestigingen in Groesbeek en Elst én mobiel op zes locaties

Dierenkliniek de Aam bestaat 1 jaar!

donderdag 4 november van 15.30 tot
16.30 uur een webinar. Het webinar
vindt in het Nederlands plaats.
Deelname is gratis.

GROESBEEK/ELST – Een jaar
geleden startten Fraukje van Doorn
en Tim Janssen hun eigen
Dierenkliniek de Aam met een vestiging in Groesbeek en in Elst. Mét
daarnaast ook een mobiele dierenkliniek, die elke week als ‘De
Rijdende Dierenarts’ zes locaties in
de omgeving bezoekt. Persoonlijke
aandacht, goede kwalitatieve diergeneeskunde en het altijd bereikbaar
zijn staat centraal.

Ook webinar voor Duitse werkgevers
Op woensdag 17 november organiseren
de GrensInfoPunten een webinar waarin de omgekeerde situatie behandeld
wordt: Duitse werkgevers die personeel
uit Nederland in dienst hebben, dat
regelmatig in Nederland werkzaam is.
Dit webinar zal in het Duits zijn en
duurt van 15.30 tot 16.30 uur.

Fraukje en Tim hadden een droom: een
eigen kliniek met volop aandacht voor
dier én baas(je). “Onze slogan is
‘Persoonlijk en dichtbij’, vertelt Tim.
“Belangrijk is, dat je steeds te maken
krijgt met vertrouwde gezichten. We
zijn dan ook voor onze vaste klanten
altijd bereikbaar. Zeven dagen per
week, vierentwintig uur per dag.”

Aanmelden
Wie deel wil nemen aan het webinar,
kan zich tot en met 3 november aanmelden door een e-mail te sturen naar
gip@mediamixx.eu.

“Toen wij met ‘De Rijdende
Dierenarts’ kwamen bleek het dé uitkomst te zijn voor veel dieren en hun
baasjes in de regio. De bus komt op zes
locaties (Mook, Molenhoek, Beek,

“Een kwestie van goede afspraken”

De Rozet

Boerderij Automaat De Klispoel

Tevens zal deze avond het, inmiddels
bekende, Brabantse kruidendrankje
Schrobbelèr gedronken kunnen worden. Gemaakt uit 43 kruiden en een
alcoholpercentage van 21.5%, een lekkere borrel voor de gevoelige maag.
Ook zal onze kok Ben weer aanwezig
zijn om heerlijke herfsthapjes te bereiden. De zaal zal herfstachtig aandoen
om de ideale sfeer te creëren. De bokbieravond op 6 november zal starten
om 20.00 uur en eindigen rond 23.30
uur.

GrensInfoPunten: webinar voor Nederlandse
werkgevers met personeel in en uit Duitsland
“Een kwestie van goede afspraken”
In de grensregio zijn diverse
Nederlandse bedrijven te vinden met
werknemers die woonachtig zijn in
Duitsland. Maar wat heeft het precies
voor gevolgen als deze werknemers
niet alleen in Nederland maar (ook) in
Duitsland werken? Dat is bijvoorbeeld
het geval wanneer de werknemer als
vertegenwoordiger
voor
een
Nederlands bedrijf werkt en in
Duitsland producten of diensten verkoopt. Hetzelfde geldt voor een administratief medewerker die twee dagen
per week thuiswerkt. Waar moeten
werkgevers dan allemaal aan denken?
Bijvoorbeeld op het gebied van sociale
zekerheid en belastingen? De vijf
GrensInfoPunten langs de NederlandsDuitse grens organiseren hierover op

Donateursavond
Thornsche Molen
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Leuth, Millingen en Ooij) en is zo
ingericht, dat we er veel dieren kunnen
helpen. Van vaccinatie tot bloedafname. Daarnaast komen we bij de mensen ook aan huis voor de meest uitlopende behandelingen.”

endoscopie (maag-darm), laparoscopie
(sterilisatie/castratie) en rinoscopie
(neus).” Bij Dierenkliniek de Aam zijn
naast honden, katten, konijnen en
knaagdieren ook vogels en reptielen
mét hun baasjes welkom!

“Operaties en meer gecompliceerde
behandelingen worden door ons op de
vaste vestigingen in Groesbeek en/of
Elst uitgevoerd. Daar is Fraukje de
specialist in de tandheelkunde en Tim
heeft zich toegelegd op de echografie,

Dierenkliniek de Aam,
Bredeweg 109, Groesbeek;
Nieuwe Aamsestraat 26c, Elst
telefoon 085 4000124;
www.dierenkliniekdeaam.nl.

De Rozet
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Groots en emotioneel afscheid van Uniek samenwerkingsverband levert prachtige carnavalsschlager op
Groesbeekse schlagergroepen doen het ‘Mè zien alle’
zanggroep De Kèls in Ooij
Het was door corona een jaar uitgesteld
maar zondagmiddag nam zanggroep de
Kèls definitief afscheid als zanggroep
in dorpshuis de Sprong te Ooij. Dit was
een van de plekken waar ze vaker opgetreden hebben en tevens een van de
twee plekken waar het afscheidsconcert
gehouden wordt. Het tweede en allerlaatste afscheidsconcert geeft de zanggroep op 11 december in Sociaal
Cultureel Centrum De Mallemolen in
Groesbeek. Daarvoor start de kaartverkoop op maandag 25 oktober!
Ongeveer 150 mensen vormden deze

middag het publiek in zaal de Sprong
en zij reageerden uitbundig tijdens het
prachtige, uitgebreide optreden van de
Kèls. Ze konden er geen genoeg van
krijgen. Voor de Kèls was er na ongeveer 30 nummers, waaronder het speciaal voor Ooij gecomponeerde lied
“Ooij, Dorp aan de Waal”, gezongen
door oud-Ooijenaar Wim Gerritzen,
een staande ovatie. Zanger en oprichter
Theo Janssen reageerde bij het slot dan
ook met tranen in de ogen, toen hij aankondigde dat dit het laatste optreden in
Ooij was.
Foto: Henk Baron

Arno Kersten (De Kappes) had een idee. Giel Eikhout en
Fred Sanders werden benaderd om dit idee samen met hem
ten uitvoer te brengen. Arno wilde een schlager maken met
zoveel mogelijk zangers en zangeressen van verschillende
Groesbeekse schlagergroepen. Alle schlagerdeelnemers aan
het carnavalsschlagerfestival van 2020 werden benaderd;
velen reageerden meteen enthousiast.
Een muziekband werd gemaakt en een tekst werd geschreven. De afgelopen weken waren de opnames, waarbij maar
liefst 22 schlagerzangers en -zangeressen, in 2 sessies, de
opnamestudio betraden om enkele zinnen van het lied in te
zingen. Het resultaat is indrukwekkend.
Het zoveelste bewijs dat, na NasePop XL en de Restantjes
Tribute, Groesbeekse schlagergroepen samen iets bijzonders
neer kunnen zetten.
De première van de schlager, die ‘Lè.ve ien Gruusbèk’ heet,
is op zaterdag 30 oktober tijdens het Almfest in de feesttent
op de parkeerplaats van De Hoeve in Groesbeek.
Ook tijdens het schlagerfestival en het carnaval zal dit num-

Boekenmarkt!

Het laatste concert, het laatste lied
GROESBEEK. De Kèls, opgericht
door vrienden in de nazomer van 2007,
hadden hun eerste repetitie op 30 oktober 2007 met een repertoire vol liedjes
uit de hitparades van de jaren 1960 en
de jaren daarna. Het repertoire groeide
uit tot zo’n 150 Nederlands-, Duits- en
Engelstalige liedjes en ook liedjes van
lokale artiesten. Deskundig geleid door
dirigent Louis van den Waarsenburg.
Met enthousiasme hebben twintig kèls
trouw wekelijks gerepeteerd. Daarmee
en met hun muziekkeuze bezorgden zij
hun publiek ruim 14 jaar lang concerten. Aanvankelijk onder de naam Kèls
and Friends en daarna als Kèlsdag. Er
is veel samengewerkt met lokale artiesten en orkesten.
De Kèls hebben er bewust voor gekozen te stoppen met zingen nu iedereen
nog gezond is. Aan alles komt immers
een einde. Aan de onderlinge vriendschap van deze mannen zal zeker nog

geen einde komen.
Ook de keuze om te stoppen op hun
hoogtepunt is een bewuste keuze. De
pandemie heeft het tijdstip van afscheid
tweemaal verstoord. Nu zal het dan
toch echt gebeuren. Weliswaar met
weemoed, maar ook met trots op de
weg, die ze samen zijn gegaan. Mooie
foto’s, video’s en CD’s zullen de herinnering levendig houden.
Het afscheidsconcert is op zaterdag
11 december 2021 in De Mallemolen.
De zaal gaat open om 13:00 uur en het
concert begint om 14:00 uur. De kaartjes kosten € 5,= per stuk en zijn uitsluitend tegen contante betaling en vanaf
week 42 uitsluitend aan de kassa bij De
Mallemolen te verkrijgen. Deze kassa
is op maandag van 13:00-15:00 uur en
op dinsdag t/m vrijdag van 09:00-15:00
uur geopend.

Jubileum: Maarten-Jan
Dongelmans 55 jaar Kerkmusicus
Dirigent Maarten-Jan
Dongelmans is dit jaar
55-jaar Kerkmusicus. Hij
startte destijds als 9-jarig
jongetje
aan
het
Verschueren-orgel van
de Nijmeegse Christus
Koningkerk. In die vele
jaren was hij muzikaal
ook grensoverschrijdend
bezig. Zo dirigeerde hij
vanaf 2001 de Kevelaerer Männergesangverein
1896.
Maarten-Jan
Dongelmans werkte ook
regelmatig mee aan het
opluisteren van kerkdiensten in Nijmegen (Carmelkoor),
Beek (Dameskoor) en Leuth (Vox
Virorum).
Dit bijzondere jubileum wordt gevierd
tijdens een Eucharistieviering in de
kerk van Onze Lieve Vrouw ten

Hemelopneming
in
Huissen-Stad op zondag
7 november a.s., deze
viering begint om 9.30
uur.
Tijdens deze kerkdienst
zal de sprankelende
Orgelsolomesse (Missa
Brevis in C), KV 259 van
Wolfgang
Amadeus
Mozart (zonder Credo)
ten
gehore
worden
gebracht door een gelegenheidsensemble, onder
andere samengesteld uit
leden van het Vocaal
Ensemble Omnitet.
Aansluitend is er onder het genot van
een kop koffie/thee in zalencentrum De
Buitenpoort, Helmichstraat 1, te
Huissen gelegenheid om Maarten-Jan
te feliciteren met zijn jubileum.

MILLINGEN. De Martinusschool
organiseert een boekenmarkt die plaats
zal vinden op 21 oktober as van 15:00
u tot 18:00 u in de aula van onze
school. Kinderen, ouders, familie en
vrienden zijn van harte welkom om
voor een heel klein bedrag mooie boeken te kopen.
De opbrengst gaat voor de helft naar
“The Empowering girls Gambia",
zodat zij het bouwen van een basisschool kunnen realiseren. De andere
helft is bedoeld voor onze school.
Hiermee kunnen wij dan weer mooie
dingen voor onze leerlingen organiseren.
Denk bijvoorbeeld aan materiaal voor
bij het buiten spelen, extra aankleding
van onze schoolbibliotheek, ed.
Wij hopen op een grote opkomst!
Tot ziens op de 21e!
Team van de Sint Martinusschool te
Millingen aan de Rijn

Culturele
Agenda
Radboud Universiteit
Tot en met 29 oktober | maandag t/m
vrijdag 9.00-21.00 | expositie in het
Huygensgebouw | Angeline Lips
(www.angelinelips.nl)
Fort Pannerden
Zaterdag 30 oktober | 18.30-22.00 |
€7,50 | geschiedenis | De Nacht van de
Soldaat (meer info: www.fortpannerden.eu)
De Vereeniging, Njmegen
Maandag 1 november | 14.00 en 20.00
| €10,- | historische film | Sjouwen,
trouwen en bouwen
De Schakel, Wijchen
Zaterdag 6 november | 20.00 | vrijwillige brijdrage | concert en expositie |
Kwetsbaarheid en Kracht
Antonius van Paduakerk, Nijmegen
Zondag 7 november | 15.30 | €15,- |
concert | ‘Nachtlied’ - Kamerkoor
Mnemosyne
St. Maartenskerk in Elst
Zondag 21 november | 15.00 | vrijwillige bijdrage | concert | Stem en Stilte CantAnimus
Museum Het Valkhof
Tot en met 2 januari 2022 | reeks tentoonstellingen over zwarte gaten |
Moonshot

mer ten gehore worden gebracht. Vanaf november is het ook
online te beluisteren via www.gruusbek.nl.

De drie initiatiefnemers

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober

Expositie ‘Het licht vangen’ in
het Kerkje van Persingen
wanneer je kijkt
zie je nog niet
wanneer je ziet
grijpt het je aan
(Willem Hussem)
Wij, Ineke Teunissen, Lin Hageman,
Jacqueline van den Tillaart en AnneRiet de Boer, exposeren zaterdag 23 en
zondag 24 oktober in het Kerkje van
Persingen onder de titel: ‘Het licht vangen’.
Licht dat het Kerkje van Persingen zo
een geliefde expositieruimte maakt.

Onze inspiratiebronnen zijn onder
meer de natuur, plaatsen van stilte,
symbolen uit oude culturen en fragiliteit versus kracht.
Ondanks de diversiteit van onze kunstvormen zullen die ook dit jaar weer een
mooie sfeer van samenhang en harmonie zichtbaar en voelbaar maken.
Ellen Deimann zal op zondag 24 oktober tussen 13.30 uur en 14.00 uur op
haar manier licht brengen met het
zanggezelschap ‘in dubio’. Zij zullen
een kort optreden geven.

Cultuurcadeau: The Sherries
BERG en DAL. Artiesten, zangers,
muzikanten en kunstenaars: veel werkzaamheden zijn voor hen weggevallen
de afgelopen tijd. Om de waarde van
cultuur een beetje in het zonnetje te zetten is er nu het CultuurCadeau:
In het kader hiervan ontvangen wij in
huiskamerrestaurant
Babylon,
Kwakkenbergweg 150, Berg en Dal, op
zondag 7 november The Sherries een 3-tal muzikanten.
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur – gratis
entree! Inloop vanaf 14.00 uur.

warme stem merk je de inspiratie van
zangeressen als Tracy Chapman, Nina
Simone, Stevie Nicks en Beth Hart.
Kijk voor meer informatie op haar site:
www.shermusic.nl
Dit programma is mogelijk gemaakt
door ‘CultuurCadeau’: Rabo Cultuurpitch, Poelmann van den Broek, RC
Rijk van Nijmegen, Vierdaagsefeesten,
De Lindenberg, Nijmegen Klinkt &
Stichting Vlegel.

Sher is een singer/songwriter/entertainer uit Nijmegen. Haar grote passies
zijn muziek, reizen, bier en alles met
katten. Zij zingen allerlei genres, o.a.
popsongs.
Qua genre zit Sher met eigen werk een
beetje in de kleinkunst, pop en folklore
hoek. Met haar kenmerkende lage en

Vier kunstenaars exposeerden in
het Kerkje van Persingen
Brons – Beelden – Schilderijen –
Edelsmeden. In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 oktober exposeerden vier kunstenaars hun kunst in het
kerkje van Persingen. Het waren Ilse

Aarsman – schilderijen; Liz Schieving
– brons en edelsmeden; Liz Schieving
– brons en edelsmeden en Ellen
Koelewijn – schilderijen.
Foto: Henk Baron

Altena & Smulders in de Mallemolen
GROESBEEK. Vrijdag 29 oktober spelen Dick van Altena
en Marcel Smulders voor de zesde keer in de theaterzaal van
cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat in
Groesbeek. Dick vierde in 2017 zijn 40ste muziekjubileum.
Hij heeft met liefst vier noteringen een vaste waarde in de
Gelderse Top 100. 'Die arm om mijn schouder' stond voor het
eerst in de lijst en kwam binnen op een prachtige tiende plek.
Marcel maakt naast zijn solo-optredens als zanger-gitarist
ook deel van de countryband Savannah, die al sinds 1986 aan
de Europese top staat. Het duo brengt in De Mallemolen een
programma van (h)eerlijke countrycovers en nieuwe eigen
songs. Kortom, het wordt voor de liefhebbers een heerlijk
avondje genieten van countrymuziek.
Toegangsprijs € 11,00 in de voorverkoop en € 12,50 euro aan

de kassa.
Kaarten zijn te reserveren: info@mallemolengroesbeek.nl.

V.l.n.r. Ellen Koelwijn, Ans Hendriksen, Liz Schieving en Ilse Aarsman

UNA en U.L.T.A. gaven een
concert in zaal UNA in Kekerdom
Op zondag 17 oktober was er in zaal
UNA te Kekerdom een concert door
Koninklijke Fanfare U.L.T.A. uit
Winssen-Ewijk en Muziekvereniging
U.N.A. uit Kekerdom. U.L.T.A. startte
het muzikale treffen met pittige muziek
en na de pauze was het de beurt aan
UNA.

De zaal zat vol en het publiek genoot
van de beide optredens met veel bekende muziek, van onder andere ABBA,
Danny Vera, Amy Winehouse, Michael
Jackson en Michael Bublé .
Namens de gemeente Berg en Dal was
wethouder Sylvia Fleuren aanwezig.
Foto: Henk Baron
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Unit atelier

Uitwisselingconcert
Fanfare Wilhelmina

EXPO 01: (Foto-)expositie in De
Refter
Robin Hupkens, Aldo Eland en Niels
Buddiger exposeren in Kunstkapel
Notre Dame Des Arts - de Refter,
Rijksstraatweg 37 te Ubbergen.
Drie fotografen, elk met een eigen stijl,
eigen geschiedenis en eigen verzameling werk. Deze expositie gaf de aanleiding tot een proces van onderzoek,
reflectie en samenwerking. Ieder doet
dit op zijn eigen manier, maar ook
samen. Het resultaat is een nieuwe blik
op de bestaande portfolio’s, aangevuld
met nieuw werk.
4 weekenden in oktober te bezichtigen
op zaterdagen en zondagen van 13 uur
tot 17 uur. Vrij entree.
Filmavonden op het UNIT Atelier
Een inkijkje in het leven van (jong) volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in de film ‘In vacuüm’ en in de
film ‘(On)zichtbaar’. Na elke film is er
de gelegenheid om vragen te stellen.
Op 19 oktober – 3 november – 9
december van 19.30 uur tot 21.30 uur
Je kunt je inschrijven voor 7,50 euro
inclusief een kopje koffie/thee, bij
minimaal 10 inschrijvingen gaat de
filmavond door. Opgeven bij info@unitacademie.nl

Zanggroep Cantantes
zoekt nieuwe zangeressen…
De Mookse zanggroep Cantantes
maakt na de coronaperikelen een
enthousiaste doorstart en zoekt daarvoor nog wat nieuwe leden. Er wordt
meerstemmig gezongen, onder leiding
van Eugène Ceulemans. Ceulemans is
een ervaren dirigent die de touwtjes
strak, maar wel ontspannen, in handen
houdt en de boel, muziek, repertoire,
piano, op orde heeft.
Op dit moment bestaat het koor uit 16
vrouwen. Ook iets voor jou? Als je

graag zingt, schroom dan niet om eens
een avondje te komen kijken of, beter
nog, mee te zingen.
Het koor is nu bezig met het kerstrepertoire, zodat er rond de kerst hier en
daar wat opgetreden kan worden.
Wanneer je je nog in oktober aansluit,
mag je daaraan meedoen, maar dat
hoeft natuurlijk niet.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bel met 024 6963401 of een stuur mail
naar kmcommunicatie@wxs.nl

Koor Tot Zangs! zoekt zangers
MILLINGEN. Tot Zangs is weer met veel plezier begonnen met repeteren! Houd
je van zingen? Sluit je dan aan
bij ons koor!
Wij hebben een uitgebreid
repertoire van klassiek, pop,
musical en wereldmuziek! Wij
repeteren op woensdagavond
van 20.00uur tot 22.00 uur in
de aula van de Martinusschool
te Millingen aan de Rijn.
Zingen is heel gezond voor
lichaam en geest!
Contact opnemen kun je doen
per mail e-mailadres
tot.zangs@gmail.com

‘Pro et Contra’ in Huis Wylerberg
Zondag 24 oktober, aanvang 14.00 u.,
Entree €12,50 (pin niet mogelijk)
Het concert is ook via Livestream te
volgen. Stuur een mail naar wylerberg@sovon.nl o.v.v ‘livestream’ en u
ontvangt een paar dagen voor het concert de link waarmee u het concert kunt
volgen. We vragen hiervoor een vrijwillige donatie.
Trio Pro et Contra bestaat uit Marina
Eckhardt (mandoline, mandola en
domra), Svetlana Tratch (mandoline,
mandola en domra) en Monty van
Belzen (accordeon). Het programma
draagt de Russische naam Bystro
(Snel). Zij brengen voornamelijk
Russische muziek uit de 20ste eeuw. U
kunt werken verwachten van componisten als Shchedrin, Albeniz,
Semionov en Budashkin.
Mandolinespelers Marina Svetlana
hebben beide aan het conservatorium in

Tilburg gestudeerd, Svetlana ook aan
het Kazan Conservatorium in Rusland.
Hun samenspel is fijnzinnig en vloeiend. De transparantie en tonale schoonheid van de instrumenten geven de luisteraar een unieke geluidservaring.
Marina is muziekdocent en muzikaal
leider van het Zeeuws Mandoline en
Gitaarorkest. Ze speelt in meerdere
ensembles en heeft daarmee diverse
cd’s op haar naam staan. Svetlana
speelde in het staatsorkest van
Tatarstan en heeft gewerkt met diverse
symfonieorkesten. Monty is begeleider
van enkele koren waarmee hij een aantal cd’s opnam. Ook begeleidde hij het
Oerol Kozakkenkoor. Als solomuzikant
is hij zeer actief en treedt hij op in binnen- en buitenland.
Dit Wylerbergconcert wordt georganiseerd door de Stichting 100 Jaar Huis
Wylerberg en Team Groene Concerten.
Meer Info: www.groeneconcerten.nl

Najaarsconcert
Harmonie K.N.A.
BEEK. Het kan weer, het mag weer:
muziek maken met publiek in de zaal.
Wij nodigen u uit om op zondag 31
oktober naar ons te komen luisteren. In
het Kulturhus in Beek geven wij, samen
met onze jeugdbende een concert.
Vanaf 11.30 uur nemen wij u mee op
onze muzikale reis.
Natuurlijk houden we rekening met de
nog geldende maatregelen. Bij binnenkomst vragen wij u naar de corona
check (via mobiel of op papier) en
identiteitsbewijs. Graag tot ziens op
zondag 31 oktober om 11.30 uur.
Bestuur Harmonie K.N.A.

Rabo
ClubSupport
Schuttersgenootschap
O.E.V. doet mee!
Ook dit jaar heeft “de Dreuge” schutterij van Millingen aan de Rijn zich aangemeld voor de vereniging ondersteunende actie van de Rabobank. Een
mooie manier om wat geld voor de vereniging te verdienen.
Afgelopen jaar hebben wij met jullie
stemmen geld ontvangen waarvan een
nieuw professioneel koffiezetapparaat
is aangeschaft. Het oude apparaat is
verhuisd naar de 2de bar ruimte waar
tevens een klein keukenblok is
geplaatst. Hiermee kunnen we al onze
gasten snel voorzien van een lekker
bakkie koffie. Gastvrijheid staat bij ons
hoog in het Vaandel.
In 2022 viert de Kring Rijk van
Nijmegen hun 75 jarig bestaan. OEV is
de gastheer tijdens de festiviteiten op
zaterdag 28 mei 2022. Aansluitend
wordt op zondag het Kringconcours
Rijk van Nijmegen de Betuwe georganiseerd.
Tijdens het Kringconcours willen wij
ons niet alleen organisatorisch en sportief van onze beste kant laten zien,
maar moet ook iedereen zijn voorzien
een net uniform. In verband met de uitbreiding van ons korps met nieuwe
marketentsters, bielemannen en jeugdleden gaan we investeren in nieuwe
uniformen en attributen.
Dit jaar vragen wij hiervoor jullie stem.
Leden van de Rabobank kunnen tot 25
oktober hun stemmen uitbrengen op de
deelnemende clubs.
Je vindt OEV onder de categorie
Cultuur en roepnaam “de Dreuge”.
Je ontvangt als lid van de Rabobank
een persoonlijke uitnodiging. Het enige
wat je hoeft te doen is om 1 of 2 stemmen aan ons te geven. Heb je hulp
nodig neem gerust contact met ons op.
Zie je onze geüniformeerde leden volgend jaar door het dorp lopen, dan kun
je met enige trots zien waar voor je hebt
gestemd!!
Jij steunt toch ook onze vereniging?
Iedere stem is geld waard,
Alvast bedankt!
Schuttersgenootschap O.E.V.
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GROESBEEK. Op zaterdag 6 november
kunt u eindelijk weer genieten van live
muziek in het verenigingsgebouw aan de
Kloosterstraat 7 in Groesbeek. Er treden
drie verschillende orkesten op te weten:
Vlijt en Volharding uit Heumen, het
Nijmeegs Amusement Orkest en natuurlijk fanfare Wilhelmina. Vlijt en
Volharding staat onder leiding van dirigent Theo Jetten en Wilhelmina en NAO
staan onder leiding van Louis van de
Waarsenburg. De zaal is om 19.30 uur
open voor ontvangst van de muzikanten
en alle muziekliefhebbers. Om 20.00 uur
bijt Wilhelmina het spits af met een spetterend optreden. De entree is vrij maar er
zal wel gecontroleerd worden op de QRcode tenzij de regels anders gaan worden. Kom gezellig weer ouderwets
genieten van heerlijke muziek die we al
zolang hebben moeten missen.
Voor verdere info: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl

‘Lof der gewone mensen’:
tekeningen van B.C. Koekkoek en
foto's van Bruno Meesters
KLEEF. Onlangs konden maar liefst 20
tekeningen van Barend Cornelis
Koekkoek (Middelburg 1803-1862
Kleef) worden aangekocht voor de collectie van het B.C. Koekkoekhuis. Het
betreft figuurstudies van eenvoudige
mensen, wonend en werkend op het
toenmalig platteland. Ook zij werden
door de kunstenaar in tekeningen en
schilderijen vastgelegd.
In 1841 begon B.C. Koekkoek zijn
tekenschool in Kleef (ZeichenCollegium). Koekkoek was ook hier
een meester in zijn vak en een scherpzinnig, gevoelig waarnemer. Zijn tekeningen en aquarellen van het eenvoudige leven op het platteland zijn een artistieke ode aan de ‚kleine lieden‘ van zijn
tijd.
Met behulp van moderne middelen en
mogelijkheden heeft de Kleefse fotograaf
Bruno Meesters zich de afgelopen
jaren beziggehouden met het thema
"Levenswerk". Insteek van het project
was het fotografisch vastleggen hoe
mensen uit onze streek in hun werk
opgaan en deel worden van hun omgeving. Door het gebruik van zwart-witfotografie en het weergeven hiervan in

Schetsen van B.C. Koekkoek en foto’s
van Bruno Meesters. Te zien op 31
oktober in Haus Koekkoek, Kleef; de
toegang is gratis.
vierkant formaat verkrijgt zijn werk
een bijzonder en typisch karakter. De
recente foto's van Bruno Meesters en
de 19e eeuwse tekeningen van B.C.
Koekkoek vormen een spannend, contrasterend pendant.
Gratis toegang Museum Koekkoek op
zondag 31 oktober (opening expositie),
11.00 - 17.00 uur, met een muzikaal
intermezzo
van
het
Kleefs
Vriendschapsorkest KLEFOR.

Gelders Bielemantreffen 2021
Zaterdag 9 oktober vond het Gelderse
Bielemantreffen
plaats
bij
Schuttersgenootschap O.E.V.
Van 17 verenigingen uit Gelderland,
kwamen zo’n 60 deelnemers meedoen.
Zij streden om de titel beste Bieleman
van Gelderland te worden. Dit jaarlijks
terugkerend evenement wordt altijd aan
het einde van het schuttersjaar gehouden.
Zij streden in de volgende klassen,
aspiranten, junioren en senioren. Ook
de opmars van de vrouwen begint er in
te komen. Bij de senioren deden er 2
mee en bij de jeugd 1.
De 1e ronde wordt door iedereen
gehakt en gaan bij de senioren de snelste 15 door naar de 2e ronde. De jeugd
en aspiranten hebben ook tussendoor
gehakt. Bij hen worden de tijden van 2
rondes opgeteld.
Uit de 15 beste gingen er 3 door naar de
finale. Voordat de finale van de senio-

ren werd gehouden, kwamen eerst nog
de junioren en de aspirant aan de beurt.
De strijd bij de senioren was tussen
Sam Zegers, Henri Lenderink en Roel
Kersjes.
Met een tijd van 30,97 sec werd Sam
Zegers van Loil Vooruit uit Didam de
Gelderse kampioen
2e werd Henri Lenderink met 37,78
sec, van St. Martinus Greffelkamp en
3e Roel Kersjes met 50,78 sec ook van
St. Martinus Greffelkamp
Bij aspirant werd Luuk Hendricksen 1e
met totaal tijd van 1 min. 27
Bij de jeugd werd 1e Damian Verwaaij
met totaal 37,35 sec. 2e Niels
Lenderink met totaal 1 min.12 sec. 3e
Tom Hendricksen met totaal 1 min. 52
sec. Alle jeugd en aspirant komen van
St. Martinus Greffelkamp.
O.E.V. kijkt weer terug op een zeer
geslaagde dag.
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Sta jij ‘je mannetje’ als

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

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Kekerdom

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Ooij-west
Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075




WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA
HUISHOUDELIJKE ZORGONDERSTEUNER / GEZELSCHAP?

Altijd al bij een leuke en betrokken ontzorgorganisatie willen werken?
SIM is op zoek naar een 'SALLY’ die ons team komt versterken én invulling kan geven aan:
• Huishoudelijke zorgwerkzaamheden.
• Gezelschap op maat.
• Signaleringsfunctie ‘welzijn en veilig ouder worden’.
• Ben jij dienstverlenend - cliëntgericht - integer - creatief?
• Beschik jij over levenservaring - sociale vaardigheden - communicatieve vaardigheden?
• Heb jij een EHBO/AED-diploma of ben je bereid hiervoor een cursus te volgen?
• Woon je in de polder (Gemeente Berg en Dal)?
• Kom jij in aanmerking voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Interesse?
Stuur je motivatiebrief met Curriculum Vitae naar info@bureausim.nl

Meer weten over SIM?
www.bureausim.nl

bezorgdienstderozet@gmail.com

GROENEWOUD
tandprothetiek

Personeel
Gevraagd

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
gram
Schouderkarbonade 500€ 4.75

U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Runderstoofpoulet
gekruid/ongekruid

(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

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

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

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

Personeel
Gevraagd

€ 6.25

Verse gehaktballen

5 halen
4 betalen

Ontbijtspek

100 gram

Kipfilet naturel

100 gram

kant en klaar

- Flexibele prothesen en frameprotheses

500 gram

€ 1.45
€ 1.59

Er zijn weer volop winterprodukten
rookworst/balkenbrij/erwtensoep
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 21 - 30 oktober

Nico de Witt
Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Voor onze winkel zijn
wij op zoek naar
full-/parttimers
NIEUWE
Voor: Slagerij
VoorGroentediverse
afdelingen COLLEGA!
en fruitafdeling
Kaas- en vleeswarenafdeling

Stuur je CV en motivatie naar
Broodafdeling
merel.sor@plus.nl
Neem
contact
via onderstaand
of
haal
een op
formulier
bij detelefoonnummer
servicebalieof
stuur een e-mail naar: witt-beek-ubbergen@plussupermarkt.nl
Openingstijden:
ma-za 8.00-21.00
// zo//8.00-20.00
Openingstijden:
ma-do 8.00-20.00
// vr 8.00-21.00
za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00

plus.nl

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal // T: 024 6841839
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Bewoners ‘t Höfke in quarantaine Theatervoorstelling dementie in zaal O.E.V. Millingen
vanwege angst voor norovirus
MILLINGEN. Donderdag 28 oktober met als thema: hoe is het om iemand
Een aantal bewoners van verzorgingshuis ’t Höfke
in Beek is in quarantaine
gegaan
omdat de verdenking bestaat dat zij
het
norovirus
onder de leden
hebben. Alleen de
bewoners die buikklachten hebben,
blijven uit voorzorg op hun kamer.
Dorpsgenoten die
normaal gesproken
naar het verpleeghuis gaan voor
activiteiten zoals koersbal, hebben ook te horen gekregen dat zij even niet welkom
zijn. In het dorp ging het gerucht dat er corona was uitgebroken. Dat is gelukkig
niet het geval.
Foto: Henk Baron

Spaces van Wil
Door de versoepeling van de coronaverplichtingen zijn er weer meer evenementen. Zo is de expositie op 25 september van Nick Cellissen in het
Kerkje van Persingen bezocht. Op 2
oktober was het de Nacht van de
Ommetjes waar via een wandeling uitgelegd werd over de oorloggebeurtenissen. 9 oktober waren er vier kunste-

naars in het Kerkje van Persingen. Op
diezelfde dag was er in Nijmegen een
Lintje voor mevrouw Y.A te Riele Wijers. 10 oktober was het de Lili
Marleendag in het Bevrijdingsmuseum.
Op 11 oktober was het de Veteranendag
omdat die in juni niet door kon gaan.
Alles weer te zien door op internet in
de vullen: Spaces van Wil.

van 19.00 tot 22.00 uur in zaal O.E.V.
(Dreuge Tent) in Millingen aan de Rijn
organiseert het Gasthuis Millingen een
(gratis)
theatervoorstelling
over
dementie. ‘Je kunt me gerust een
geheim vertellen’ is een hoopvolle
theatervoorstelling over dementie,
geschreven door regisseur Madeleine
Matzer en gespeeld door Juul Vrijdag.

die nog leeft, stukje bij beetje kwijt te
raken? Kun je die persoon dan nog
terugvinden? En zo ja, waar en hoe?
Meer informatie over deze voorstelling
is te vinden op YouTube (zoek op:
'Matzer Je kunt me gerust een geheim
vertellen') en bij de receptie van het
Gasthuis liggen folders klaar over deze
voorstelling.

Door de toegenomen welvaart leven we
langer en blijven we ook langer
gezond. Geweldig natuurlijk, maar dat
ouder worden brengt ook een aantal
uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie. Wat gebeurt er als
de relatie tussen een ouder en een kind
langzaam maar zeker ontmanteld
wordt.
Na de voorstelling is er een nagesprek

Als u aanwezig wilt zijn die avond dan
vragen we u dit door te geven aan de
receptie van het Gasthuis Millingen tijdens kantooruren tussen 09.00 en 17.00
uur of via 081-431644. U kunt maximaal twee kaarten bestellen. Wacht u
hiermee niet te lang, er zijn maar een
beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bij
het betreden van de zaal zullen wij u
een QR-code voor corona vragen.

De Zonnebloem
Beek–Ubbergen
BEEK. Vanaf augustus is De
Zonnebloem weer begonnen met de
inloopmiddag in het Kulturhus op de
eerste dinsdag van de maand. De volgende middag is dus 2 november. U
bent dan welkom voor een spelletje en
wat gezelligheid.
De middag begint om 14 uur waarna
ongeveer om 17 uur samen een maaltijd
genuttigd kan worden. Hiervoor moet
men zich wel van tevoren aanmelden.
Dit kan bij Mieke Groothuijse (tel. 0243564491).
We zullen u nog nader informeren wat
er het komend jaar op de planning staat.
Een datum die u alvast kunt noteren is
de muziekmiddag op zaterdag 8 januari
om 14 uur in het Kulturhus. De muziek
zal dan verzorgd worden door Perry
Stekkenhuis.
Blijf gezond.

Deze voorstelling is niet geschikt voor
mensen met (beginnende) dementie,
sommige delen van de voorstelling kunnen te confronterend overkomen.

Seniorenmiddag met liedjes van
vroeger bij Lukassen Produkties
OOIJ. Lukassen Produkties organiseert
op zaterdag 6 november van 14.00 uur
tot 16.00 uur een seniorenmiddag met
“Liedjes van vroeger”. Zing meemet
Marco de Hollander en Robert Pouwels
in de feesttent bij café de Vink in Ooij.
De middag is speciaal voor leden van
de Ooijse KBO. De toegang is gratis.

Er zijn maximaal 150 gasten welkom.
QR-code en ID verplicht in verband
met coronamaatregelen. Café de Vink
biedt u een kopje koffie aan en de KBO
een consumptie.
Lid worden van de KBO Ooij? Bel
Anny Verriet: 06-57352622.

Rozalie Arts
Secretaris Afd. Zonnebloem BeekUbbergen
Lili Marleen-dag: Drie keer zong Suzanne Menheere alle liedjes

KBO Nieuws Beek
Beste leden, lezers, de KBO Beek is in 1951
opgericht, dus bestaat dit jaar 70 jaar. Veel kon dit
jaar geen doorgang vinden, daarom is besloten tot
een receptie op donderdagmiddag 14 november
in de Brasserie van het Kulturhus van Beek en
wel van 14.00 tot 15.30 u, zodat iedereen en iedere vereniging de gelegenheid heeft een felicitatie
aan de KBO Beek uit te brengen. Wij begroeten
u dan ook bijzonder graag.
Donderdag 21 oktober is er een KBO Beek themamiddag over onder andere dementie in hotel `t
Spijker aanvang 14.30 uur.
Donderdag 28 oktober gaat de KBO Beek om
10.30 uur op stap. Het mondkapje in de bus is

verplicht evenals de QR code of testbewijs voor
in de horeca.
Donderdag 4 november receptie KBO Beek 70
jaar Kulturhus
Donderdag 11 november filmmiddag in hotel `t
Spijker aanvang 14.30 u
De KBO Beek is altijd in beweging, een rede om
lid te worden van deze seniorenvereniging uit
Beek. Voor 20 euro er kalender jaar bent u er al
bij u en maakt u alle activiteiten van nabij mee.
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek, alle
info 024 3226377

Jeugdbingo OEV
MILLINGEN - Op zondag 31 oktober wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan
de Rijn gehouden. Uiteraard volgens het vertrouwde concept, maar met inachtneming van de R.I.V.M
maatregelen. We hebben de zaal ingericht om te zitten op 1.5 meter.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00 en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

4
generaties
Van links naar rechts:
Moeder Annemiek Hell, 31
jaar,
afkomstig
uit
Millingen, nu wonend in
Amsterdam
Overgrootmoeder Annie
Vermeulen, 89 jaar, uit
Millingen aan de Rijn
Baby
Billie
Maria
Noordraven uit Amsterdam
Oma Maria Hell, 62 jaar, uit
Millingen aan de Rijn

Uitnodiging
KBO Beek
70 jarig jubileum
Donderdag 4 november van 14.00 uur tot 15.30 uur
is er in de Brasserie van het Kulturhus Beek
gelegenheid voor leden en verenigingen
tot het feliciteren van de jubilerende vereniging.
Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje.
Wij ontmoeten u bijzonder graag op deze middag.
Vaccinatie- of testbewijs verplicht.

De Rozet
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KNA Rommelmarkt druk bezocht
Zondag 10 oktober heeft Harmonie
K.N.A. uit Beek een goed bezochte
rommelmarkt gehouden. Zo’n 300
bezoekers hebben zich kunnen vergapen aan een mooie collectie spullen,
waarmee de grote zaal van het
Kulturhus volledig was gevuld.
Na een Coronacheck bij de toegang
kreeg men een KNA-blauw polsbandje
en kon men de zaal in. Daar was het
gezellig schuimen tussen de opgehaalde spullen, uitrusten met een kopje koffie en zelfgebakken taarten en een
boekje over de tram in Beek kopen bij
Loet van Sluis, die zijn eigen werk ook
signeerde!
Er is veel verkocht, maar uiteindelijk
blijven er ook spullen over. Een deel
van het speelgoed wordt geschonken
aan een instelling in Arnhem, die het
weer uitdeelt aan kinderen, die er graag

Vergeet je vakantie én je geld maar!

gebruik van maken. De overige spullen
konden we gemakkelijk afvoeren dmv.
een grote container, die Rowill

Millingen gratis ter beschikking heeft
gesteld!
Bestuur Harmonie KNA Beek

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Er zit mij iets dwars
Mij komt het voor dat “besturen”
steeds vaker er op lijkt dat een “woordvoerder” van de overheid een proefballon oplaat en dan afwacht wanneer
deze doorprikt wordt. Met andere
woorden: of er ophef komt of niet. Als
die ballon niet meteen doorgeprikt
wordt, zo wordt er kennelijk geredeneerd, dan is er dus draagvlak. En
wordt het plan uitgevoerd. Zo’n redenatie dus. De burger heeft het nakijken.
Ik vind daar iets van. Ik dacht namelijk
dat allerlei wet en regelgeving er vooral voor is bedoeld om de burger te
beschermen tegen een al te opdringerige overheid. Maar, ook hier kan ik het
weer mis hebben. Omstandigheden
veranderen nogal snel. ’s-Morgens zus,
’s-Avonds zo.
In de andere krant, de Gelderlander,
las ik zo’n sterk staaltje van redeneren.
“Buurt boos om appartementen”. “Op
het terrein van de voormalige Spannewapper aan de Prinses Margrietstraat
wil wooncorporatie Waardwonen
twaalf tijdelijke appartementen voor
Millingse jongeren gaan bouwen. De
buurt is overvallen.”
“De gemeente Berg en Dal meldt dat
het bouwplan formeel niet in het
bestemmingsplan past. Daarom wil
Waardwonen voor de bouw van de
woningen een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen. Die kan worden
verleend zonder daarvoor het bestemmingsplan aan te passen. Maar als
gemeente vinden we draagvlak bij de
omwonenden belangrijk, net als het
belang van onze jongeren die woonruimte zoeken in Millingen. Daar is in
deze doelgroep een enorme behoefte
aan.”
Ik ben van verbazing van mijn wipje
afgevallen.
Ik zou ook op mijn achterste benen
staan, als er plotseling woningen in een
achtertuin, grenzend aan mijn achtertuin gebouwd gaan worden.
De taak van de gemeente is juist te toetsen of bouwplannen voldoen aan het
bestemmingsplan. En voldoet een
bouwplan niet aan de eisen uit het
bestemmingsplan, dan kan hoogstens
de gemeenteraad het bestemmingsplan
wijzigen. Dat had volgens mij de
strekking moeten zijn van de uitspraak
van de gemeente.
Ik vind het nogal wat dat gemeente
vooraf in de krant laat weten dat het
bestemmingsplan niet hoeft te worden
aangepast.
Wat de gemeente eigenlijk zegt is dat
als het hen uitkomt, zij wet en regelgeving maar ombuigen.
Een dergelijke uitspraak is funest voor
het vertrouwen dat de burger in de
overheid mag hebben. Ik snap dat
mensen uit de buurt zeggen “ze doen
toch wat ze willen, wat kunnen wij er
tegen doen.”
Kan zo’n tijdelijke omgevingsvergunning zo maar worden verleend, zonder
daarvoor het bestemmingsplan aan te
passen? Volgens mij niet.
Het huidige bestemmingsplan is in
2005 vastgesteld. En geldt nog steeds.
Het bestemmingsplan dáárvoor dateerde uit 1975.
Daarnaast geldt de structuurvisie 2025,
welke door de gemeenteraad van

Corona-voucher van Booking.com?

Millingen aan de Rijn is vastgesteld op
29 januari 2013. Zo’n “structuurvisie
bindt alleen de gemeente die de structuurvisie opstelt. (…). We kunnen als
gemeente afwijken van de gemeentelijke structuurvisie, maar dan moeten we
dat wel goed motiveren”.
In de structuurvisie staat precies het
tegenovergestelde. Daaruit blijkt namelijk niet dat sprake is van een enorme
behoefte van jongeren om in Millingen
te wonen.
Maar goed, omstandigheden kunnen
veranderen, dus het kan zo zijn dat
woningbehoefte voor jongeren sinds
2013 180 graden is gedraaid. Dat kan.
Want in 2011 was er juist sprake van
een afname van jongeren. Iets met
bevolkingskrimp. Weten doe ik het
niet. En ik vraag mij af hoe de gemeente dat dan wel weet. Een woningbehoefte-onderzoek van na 2013 heb ik
namelijk niet kunnen vinden.
Het is maar zeer de vraag of de
gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning mag verlenen. Tijdelijk blijkt
in de praktijk toch niet zo tijdelijk te
zijn. Voorbeelden genoeg van “permanent tijdelijk”.
Als er al afgeweken mag worden van
het bestemmingsplan, dan moet die
mogelijkheid om in beperkte mate af te
wijken in het plan zijn opgenomen.
(art. 3.6 lid 1 onder c Wro). Een afwijkingsbevoegdheid mag niet leiden tot
een bestemmingswijziging
Om kort te gaan: die wijzigingsbevoegdheid is voor het perceel van de
voormalige Spannewapper niet opgenomen.
De
bestemming
is
“Administratieve dienstverlening”. De
bestemming is niet “Wonen.”
Dus leidt een tijdelijke afwijking tot
een bestemmingswijziging, hetgeen
niet is toegestaan.
Het zijn rare tijden, dus laat ik eens
aannemen dat de gemeente toch een tijdelijke omgevingsvergunning wil gaan
verlenen.
Dan heb ik slechts één vraag: waarom
mag op dat ene stukje wel worden
gebouwd en een ander stukje grond
niet? Ik ken genoeg mensen die ook
nog wel wat grond “over” hebben,
waarop gebouwd kan worden. En het is
maar tijdelijk. Iets met precedentwerking.
Waarom dus dáár wel en dáár niet?
Marc Loosschilder

Gemeente Berg en Dal,
wordt/is vrijhaven voor
milieuvervuilers?
Quote; Asfaltfabriek APN verhuist naar
de gemeente Berg en Dal? … Nou als
je je nu eens realiseert hoe de gemeente Berg en Dal bezig is met het milieu
zou dat niet zomaar een utopie of ongepaste grap zijn? We laten de zonnepanelenfarce maar even buiten beschouwing anders zou deze discussiebijdrage
een hele krantenpagina beslaand.
Wat is er aan de hand? Nou heel simpel; de gemeente plaats speelgoedborden langs een aantal wegen waarop
motorrijders met grote letters “WELKOM” geheten en geanimeerd worden
om niet alleen de rust met gemanipuleerde uitlaatherrie te verstoren maar
ook nog eens met minimaal een 6-10
keer grotere milieuvervuiling aan

CO/NOx als een gewone personen auto
in de gemeente de luchtvervuiling aan
te jagen. En dit geldt dan ook nog eens
alleen bij de nieuwere motorfietsen
t.o.v. de auto’s vanwege verschil
EURO4 en EURO6 waaraan momenteel voldaan moet worden. De vele
oudere motorfietsen maken al snel een
20-voudige groter luchtvervuiling als
de oudere auto’s met katalysator. (bron
o.a. Topgear) Dus welkom motorrijders
die net zo gezondheidsbedreigend met
hun uitlaatgassen zijn als de APN? Een
ongelofelijke minachting van de
gezondheid van de eigen gemeenteinwoners boven het egoïstische vrijetijdvertier van motorrijders, vraagteken (?). Vandaar de Quote aan het
begin als ff wakker schudden!
Als tweede is te verwijzen naar het
ingevoerde vuurwerkverbod in ALLE
omliggende gemeenten. De vrees dat
de gemeente Berg en Dal met oud en
nieuw een vulkaanuitbarsting gelijk zal
worden aan fijnstof, chemische dampen en lawaai door vuurwerktoerisme
uit de omliggende gemeenten is niet zo
maar uit de lucht gegrepen, maar kon
wel eens werkelijkheid worden bij dit
gemeentebeleid, toch? Nog niet te spreken over het dierenleed en de vernielingen (kosten voor u en mij!) die tijdens
vuurwerkgebruik oud/nieuw geheid
weer plaats vinden.
Dan bestaat er ook nog steeds de mogelijkheid om via een vergunning, (die
notabene haast nooit geweigerd wordt!)
snoeihout etc. te verbranden (als een
soort vreugdevuur) via een volledig
ongecontroleerde en eveneens zwaar
milieuvervuilende rook en fijnstof de
lucht verpest. Fijn voor de mensen met
astma, COP en ander longaandoening.
En dat in een gemeente die vroeger
bekend stond met de luchtkuuroorden
o.a. Beek en Dekkerswald.
Gelukkig is om de milieuvergunning
voor de mega-kippenstallen in
Groesbeek er niet gekomen anders hadden we dat er ook nog bij! Kortom wij
maken ons grote zorgen om de redenen
die de gemeente Berg en Dal erop
nahoudt om rust en schone lucht in de
gemeente gewoon te laten verzieken, ja
aan te sporen, om dit hier lekker te
komen doen.
De gemeente Berg en Dal, (gemeente
bestuur en gemeenteraad), wordt bij
dezen opgeroepen nu eens voor de
inwoners op te komen en het milieu te
beschermen en zodoende gevaren voor
de gezondheid in te perken en haar
gemeentelijke zorgplicht na te komen,
o.a.
-als allereerste onaantrekkelijk maken
puur recreatief motorrijders verkeer
zonder katalysator en met gemanipuleerde uitlaten, b.v. instellen milieuzones voor motoren minder als EURO6
of certificaat vlgs. NEFOM-Initiatief
-óók uitvaardigen vuurwerkverbod in
de hele gemeente, alternatief per dorp
een gezamenlijk klein louter mooi
vuurwerk op een plek buiten de woonkernen
-stoppen uitgifte vergunningen snoeihoutverbrandingen, boeren etc. laten
versnipperen en composteren, bij ziekte beval naar de ARN om te verbranden.
Tot zover met groet van stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com

Winter 2020, voor de coronacrisis uitbrak, boekten m’n zussen en ik een
weekje Portugal. Er bleken meer
vakantiegegadigden, dus we zochten
een tweede appartementje in de buurt
en vonden dat bij Booking.com.
Vluchten geboekt, auto gehuurd etc…
Half maart 2020 nam corona bezit van
Europa. Onze appartementjes en vluchten werden geannuleerd. Luchtvaartmaatschappij bood eerst voucher aan,
maar toen de covid-epidemie langer
duurde boekten ze het geld terug.
Appartementje 1 boekte ook vrij snel
het geld terug, idem als de autoverhuur.
Booking.com liet weten geen geld te
kunnen terugbetalen (?) maar bood een
voucher aan, alleen te gebruiken in
voor- en naseizoen, geldig tot eind
2021.
Voorjaar 2021… de covid-epidemie
lijkt wat op z’n retour. Zussen en ik
prikken een datum in oktober 2021 om
onze voucher in te wisselen. We reageren op de annulerings- en vouchermail
van Booking.com van voorjaar 2020.
Geen reactie… Nogmaals een mail…
en weer geen reactie.
Rechtstreeks met de klantenservice van
Booking contact opgenomen “tja
mevrouw, dat moet u met de verhuurder regelen”. Ik uitgelegd dat ik contact
opgenomen had met de annuleringsmail (overigens gewoon een Bookingmailadres), maar dat daar geen reactie
opkwam.
Booking, beetje lacherig, “o ja, maar
dat mailadres is meer dan een jaar oud,
dus dat werkt niet meer.” Vooruit dan
maar… Booking zou proberen contact
op te nemen (lijkt me logisch… appartement staat in het Booking-bestand)
Mei, juni, juli gaan voorbij, Booking
laat op iedere vraag van mij weten geen
contact te kunnen krijgen met de verhuurder in Portugal.
Begin augustus… opeens zie ik dat het
betreffende appartementje niet meer
beschikbaar is, in de door ons gewenste week. Ik neem weer contact op met
Booking.com en schrijf dat ik er vanuit
ga, dat het appartement voor ons gere-

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
De deur van de verloskamer ging open.
Met licht ongemak betrad Roy de
ruimte waarin Anneke met bezweet
voorhoofd lag te zwoegen om een kind
op de wereld te zetten. Ofschoon er een
aangenaam gedempte sfeer hing,
bracht de op handen zijnde intieme
gebeurtenis hem ineens tot het volle
besef dat er aan hun vrij zorgeloze
leven vandaag een einde kwam, weldra
zouden ze met z’n drieën zijn en kregen ze de verantwoording voor een
kind. Zijn gedachten buitelden dan ook
over elkaar heen. Het ging van ‘Grote
God, laat alles alsjeblieft goed gaan en
schenk ons in hemelsnaam een gezond
kind.’ tot ‘Nou, stel je niet aan en
gedraag je niet zo neurotisch. Anneke
heeft je nu nodig, nu moet je er staan!’
Omdat de zuigeling zich nog steeds
niet meldde, vond Cora het weer tijd
voor actie.
“Persen, Anneke, kom op nu, je was zo
goed bezig! Roy, kom erbij, kom maar
hier staan.”
“Ja, maar, Cora, ik ben zo bang dat er
wat misgaat, het doet zo’n zeer en ik
ben zo bang…”
“Geen paniek, Anneke, rustig ademhalen. Kijk, Roy is er ook al. Nou, pak
even je moment.”
Schuchter schoof Roy achter Cora
langs om Anneke met een onhandige
kus te begroeten. Aan de overzijde
stond een meisje (spontaan type,
vlechtje), een verloskundige in opleiding. Met een “Het blijft elke keer
weer ‘n wonder, zo’n geboorte.” doorbrak ze plotseling de stilte. “Gelukkiger kun je mij niet maken, als alles
goed verloopt natuurlijk.” ging ze verder.
“Fientje, even dimmen, even stil nu.”
beval Cora. “Anneke moet nu echt
weer gaan persen.”
“Ja, maar….ik bedoel, Cora, jij bent
het toch met mij eens dat elke geboorte een alledaags wonder is. Iedere
keer… ik bedoel, ik weet niet goed hoe
ik het zeggen moet, maar….ehh..” Met
een knik en een hoofdbeweging maakte Cora een eind aan het gekwebbel
van Fientje. Ze richtte zich weer tot
Anneke. “Kom op, meid, je kan het!
Persen maar, je hebt voldoende ont-

serveerd is en indien dat niet het geval
is, ik m’n geld terug wil. De voucherperiode is inmiddels ook bijna afgelopen. Wederom geen reactie van
Booking.com
Eind september, krap een week voor
onze ooit geplande datum, een mail van
Booking… ze hebben contact gehad
met de verhuurder en ze zullen gaan
proberen om nog iets te regelen…
EEN WEEK VOOR DATUM!!!
Bovendien, nog steeds niets definitief
bevestigd dus.
Zowel zussen als ik hebben drukke
banen, en zolang er van Booking geen
bevestiging kwam, hebben we dus ook
geen vakantiedagen opgenomen, beetje
zonde…
En nu een paar dagen van te voren?
Vakantiedagen regelen, vluchten boeken (hoofdprijs dus) oppassen voor 3
huizen, kinderen en huisdieren regelen? Dat kan dus echt niet!
Ik laat weten dat we nu echt ons geld
terug willen…
De reactie van Booking: “we zullen
vragen of de verhuurder het geld wil
terugboeken.”
Uhmmmmm is dat niet de verkeerde
volgorde? Betaal ons gewoon het geld
terug en regel het zelf met de verhuurder:
• We hebben geboekt bij Booking.com
(niet bij een particulier)
• We hebben betaald via de
Booking.com website
• We zijn geannuleerd door een
Booking.com-mailadres
• We hebben een voucher via een
Booking.com-mailadres
Booking.com: ga je schamen!
Miljarden omzet winst, miljoenen dividend aan aandeelshouders uitkeren,
kapitalen aan coronasteun claimen bij
de overheid en dan een klant niet het
geld terugbetalen van een vakantie die
jullie zelf geannuleerd hebben?
NB
sluiting, even doorbijten nu! Anneke,
kom op, persen. Ja, zo gaat ie goed,
houd vol!”
“Zet ‘m op, lieverd, zet ‘m op.” zei
Roy, terwijl hij Annekes linkerhand
bijna tot moes kneep. Meteen daarna
sprak hij zichzelf streng toe: ‘Rug
recht houden nu!’ Zo, dat was een
kloek besluit en dat was nodig. Vader
worden is tenslotte niet niks, een kind
is een kostbaar bezit. In het bed zette
Anneke zich nog eens schrap, ze zuchtte en steunde dat het een lieve lust was.
“Ohh God, help me toch, help me toch
alsjeblieft, ik kan niet meer, wat doet
dit zeer!”
Smartelijke blik, snik in de stem. Het
werkte op Roy’s gemoed. Machteloos
depte hij haar voorhoofd nog maar
eens. Nu standvastig blijven, dacht hij.
Nog even, we zijn er bijna.
“Flink blijven, Anneke, nu komt het
erop aan. Het is bijna gedaan, nog
even, toch Cora?” Roy had het goed
ingeschat. Langzaam maar zeker werd
er een klein stukje hoofd zichtbaar. Bij
iedere wee schoof het hoofdje verder
naar buiten. “Niet te snel, Anneke….”
zei Cora. “Rustig aan, denk eraan.
Gaat goed, gaat goed…..en kijk eens
aan, daar heb je de kleine al!”
“Nou, wat heb ik je gezegd? Is het
geen wonder? Kijk nou toch eens, wat
een prachtmeid!” gilde Fientje van
opwinding. En terwijl Roy en Anneke
elkaar innig omhelsden en hun tranen
de vrije loop lieten, vroeg Fientje uitgelaten of ze al wisten welke naam de
baby kreeg.
“Fien, dimmen nou!” beval Cora.
“Laat die twee alsjeblief even bijkomen. Sta niet zo te gillen en help me
maar liever met de navelstreng!” En
terwijl ze zich knipogend tot Anneke
en Roy wendde: “Ja, en ze wil ook
graag een geboortekaartje, die spaart
ze namelijk. Dan weten jullie dat ook
vast. Nou, laat ons niet langer in spanning, hoe gaat de kleine heten?” “We
noemen haar Betty.” snotterde Roy, terwijl Anneke werd besprongen door een
hevige ontroering. “Schaam je maar
niet voor je tranen, Anneke.” reageerde
Cora. “Het was een uitputtende bevalling. Maar als alles meezit, mag Betty
straks met mama en papa naar huis. En
ondertussen maakt Fientje even een
mooie foto van jullie. Nou Fien, waar
wacht je op?”
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

■ Koninklijke Onderscheiding Yvonne te Riele-Wijers

■ Gemeente krijgt UNESCO-certificaat

Op zaterdag 9 oktober kreeg
Yvonne te Riele-Wijers uit
Groesbeek
een
Koninklijke
Onderscheiding. Burgemeester
Mark Slinkman van Berg en Dal
reikte de onderscheiding uit. Dit
deed hij na afloop van de themamiddag van de Luisterlijn
Nijmegen. Yvonne te Riele-Wijers
is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

De Neder-Germaanse Limes
staat sinds 27 juli 2021 op de
werelderfgoedlijst. Op 8 oktober
overhandigde minister Ingrid van
Engelshoven aan 12 gemeenten
het
werelderfgoedcertificaat.
Wethouder Annelies Visser nam
namens de gemeente Berg en
Dal het certificaat in ontvangst.
De Limes was de noordelijke grens
van het Romeinse Rijk. Die grens
liep tweeduizend jaar geleden
dwars door Nederland, ook langs
Berg en Dal. De Romeinen bouw-

Ze kreeg de onderscheiding voornamelijk voor haar werkzaamheden
voor de Luisterlijn.

den langs de grens wachtposten,
forten en legerplaatsen. Ook legden zij wegen, kanalen en havens
aan. Veel resten van de aanwezigheid van de Romeinen zijn in de
bodem bewaard gebleven. Samen
vormen ze het grootste archeologische monument van Nederland. In
Berg en Dal horen de archeologische resten van het Romeins aquaduct van Berg en Dal bij de Limes.
En de Romeinse potten- en pannenfabriek op landgoed De
Holdeurn.

Yvonne te Riele-Wijers is sinds
1990 vrijwilliger bij THD (SOS
Telefonische Hulpdienst). THD heet
nu de Luisterlijn. Wekelijks bellen
mensen haar daar voor een vertrouwelijk gesprek. De bellers zoeken iemand om hun zorgen en verdriet of blijdschap mee te delen.
Yvonne heeft zich tussen 1995 en
2015 ook ingezet voor de selectiecommissie. Hiervoor voerde ze vele
kennismakingsgesprekken
met
nieuwe vrijwilligers.
De Luisterlijn koppelt nieuwe vrijwilligers aan ervaren vrijwilligers.
Yvonne is sinds 1995 mentor en
deelt zo haar ruime ervaring met de
nieuwe medewerkers. Hiermee
heeft ze een belangrijke bijdrage
aan de kwaliteit en de continuïteit
van de vrijwilligers geleverd.
Ze was ook lid van de vrijwilligersraad. Ze deed diverse hand- en
spandiensten en was ook betrokken bij de organisatie van themada-

gen en feestelijke gebeurtenissen.
Naast de Luisterlijn heeft Yvonne te
Riele-Wijers zich ook op andere
gebieden verdienstelijk gemaakt:
▪ Ze was 12 jaar wekelijks vrijwilliger bij Radio Groesbeek. Ze was
onder andere presentator, maar

deed ook vele andere klusjes.
▪ Ze begeleidde 6 jaar wekelijks
een bewoner van Stichting Maria
Roepaan. Dit is een organisatie
voor mensen met een verstandelijke beperking.
▪ Ze was van 1992 tot 2008 mantelzorger van haar moeder.

■ Veteranendag 2021
Maandag 11 oktober was de
Veteranendag 2021 van de
gemeente Berg en Dal. Normaal
vieren we deze dag in juni. Door
de coronamaatregelen hebben
we het dit jaar moeten verplaatsen naar oktober. De gemeente
Berg en Dal laat met deze dag
zien hoe belangrijk zij haar veteranen vindt.

Veteranen zijn militairen met de
Nederlandse nationaliteit die het
Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties. Dit geldt ook voor vredesmissies in internationaal verband. Het maakt daarbij niet uit of
ze nu nog militair zijn of niet.

Toespraken en rondleiding
De Veteranendag was in het
Vrijheidsmuseum. Alle veteranen
uit onze gemeente konden zich
hiervoor aanmelden. Er was koffie
met gebak en de burgemeester
hield een toespraak. Deze toespraak eindigde met een filmpje
van het lied ‘een veteraan herken je
niet’, gezongen door Stef Bos op de
Nationale Veteranendag. Daarna
deed Wiel Lenders, de directeur
van het Vrijheidsmuseum, een
woordje. Hierop volgde een rondleiding door het vernieuwde museum.
Herinneringen ophalen
Natuurlijk was er ook tijd om bij te
praten. In de kantine hebben de
veteranen daarbij van een drankje
en de zogenaamde ‘blauwe hap’
genoten. Het was fijn voor de veteranen om weer samen te komen en
herinneringen op te halen.

■ Doe mee met de Kindermonitor
Vanaf 7 oktober ontvangen ruim
20.000
ouders
in
regio
Gelderland-Zuid een uitnodiging
om mee te doen aan de
Kindermonitor. De kindermonitor
onderzoekt de gezondheid van
kinderen van 0-12 jaar. Heeft u
een uitnodiging gekregen? Doe
dan mee. U helpt hiermee
gemeenten en scholen om goede
en gezonde voorzieningen te
treffen voor kinderen.

genlijst in te vullen. In de vragenlijst
staan vragen over de gezondheid,
leefstijl en gezondheidsrisico’s van
hun kind. Dit jaar zijn we natuurlijk
extra benieuwd of de coronamaatregelen effect hebben gehad op de
gezondheid en de ontwikkeling van
kinderen.

Kindermonitor
Om de vier jaar onderzoekt onze
GGD hoe het gaat met kinderen
tussen de 0 en 12 jaar. Hiervoor
vragen zij aan ouders om een vra-

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie op
www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor.

Niet iedere ouder ontvangt de vragenlijst, ouders worden hiervoor
willekeurig gekozen.
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Mededelingen

■ Burgemeester bezoekt … ’t Soetrijck in Groesbeek

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

Nu de coronamaatregelen worden afgeschaald kan ook de burgemeester weer op bezoek bij
bedrijven en ondernemers in
Berg en Dal. Deze keer is hij in
gesprek met Mandy en Wesley
Simons van chocolaterie ’t
Soetrijck
in
winkelcentrum
Bellevue. Een gesprek te midden
van lekkers in Halloweensferen.
En ook de eerste Sinterklaasjes
en luxe chocoladeletters zijn
alweer binnen.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Hazeldonklaan 6, verplaatsen inrit en verplaatsen lantaarnpaal ten
behoeve van de inrit (aanvraag)
▪ Kerkberg 20b, kap boom (aanvraag)
▪ Lindestraat 23, vernieuwen van bestaande overkapping, plaatsen
carport, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 70, kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 211, wijzigen horecagelegenheid naar 4 zelfstandige
appartementen (verleend)
▪ Van der Veurweg 41, uitbreiden woning (verleend)
Berg en Dal
▪ Watertorenweg 34, aanleggen uitrit (verleend)
Groesbeek
▪ Bellevue 76, plaatsen schuivende glazen wandpanelen om balkons
windvrij af te kunnen sluiten (aanvraag)
▪ Bosbesstraat/Bremstraat, bouw 8 en 3 woningen (ontwerpbesluit)
▪ Cranenburgsestraat 27, bouw woning met carport (verlengen
beslistermijn)
▪ Generaal Gavinstraat 248, uitbreiden uitrit (aanvraag)
▪ Lage Horst 20, kap boom (aanvraag)
▪ Kadastraal sectie P perceel 1202 nabij Lage Horst 16a, wijzigen inrit
t.b.v. herontwikkeling lage horst 18 (verleend)
▪ Mooksebaan 12, plaatsen tijdelijk gesloten paviljoentent in de tuin van
hotel-restaurant De Wolberg (aanvraag)
▪ Mooksebaan 12, tijdelijk overkappen bij uitbreiding terras (verleend)
▪ Mozartstraat 9, aanpassen kozijn in voorgevel (aanvraag)
▪ Reestraat 18, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Kadastraal sectie P perceel 1270 t.o. De Ren 22, realiseren
bedrijfshal met daarin opslagboxen (verlengen beslistermijn)
▪ Vlasrootweg 6, renoveren woning (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Biesseltsebaan 48, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Profetenlaan 5, uitbreiden en verbouwen woning (aanvraag)
Leuth
▪ Kadastraal sectie E perceel 352 nabij Botsestraat 14b, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 174, vergroten deuropening (verleend)
▪ Karel Doormanstraat 26, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Vossengraaf 2, vernieuwen en isoleren dak (verleend)
Ooij
▪ Ooijse Bandijk 12, verbouwen monumentale woning (aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 22A, vernieuwen dakpannen en dakbeschot
(verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 38, verbouwen kerkje (verleend)

Wat bijzonder om als broer en
zus samen een bedrijf te starten
Wesley: Zeker, en dan helpt onze
moeder ook nog regelmatig mee in
de winkel; we zijn een echt familiebedrijf! Mandy is interieurstylist en
zorgt voor de inrichting en uitstraling. Ik heb lang voor Jan Linders
gewerkt en breng mijn kennis over
levensmiddelen in.
Er is wel getwijfeld over de
levensvatbaarheid van jullie
zaak…
Mandy: dat hoorden we in het begin
zo vaak: kan zo’n zaak wel in
Groesbeek bestaan? Wèl dus: we
zijn al in het 3e jaar en het gaat uitstekend! Ons geheim? We zetten in
op topkwaliteit. Onze chocolatier
werkt voor sterrenrestaurants, en
speciaal voor onze bonbons komen
mensen inmiddels uit de wijde
omtrek naar Groesbeek. Ook onze
Italiaanse specialiteiten zoals koekjes doen het goed.
De jeugd komt natuurlijk voor het
schepsnoep?
Wesley: Dat zou je verbazen! Ook

voor gesorteerde verse macarons
loopt de schooljeugd binnen. Dan
staan ze samen buiten een doosje
van elf euro leeg te eten. Dat deed
ik niet op die leeftijd! Maar de 260
soorten schepsnoep zijn inderdaad
populair. We gaan dan ook alleen
voor A-merken en passen het aanbod aan naar behoefte.
Wat loopt er goed in Groesbeek?
Mandy: Eigenlijk alles wel, we volgen voortdurend de trends en proberen daar snel op in te spelen.
Groesbekers weten wat lekker is en
kopen graag in het eigen dorp. We
zitten hier in Bellevue gelukkig ook
met een aantal kwaliteitszaken bij
elkaar, en zo versterken we elkaar.
Zie je ook nieuwe ontwikkelingen?
Wesley: Voor bedrijven maken we

■ Workshop Basisvaardigheden
Heeft u een bijstandsuitkering?
En heeft u moeite met lezen,
schrijven of werken met de computer? Kom dan naar de workshop Basisvaardigheden. De
workshop is op woensdag 3
november van 10.30 tot 12.00
uur. De workshop is in voorzieningenhart Op de Heuvel,
Ericastraat 39 in Groesbeek. De
workshop kost niks.
Basisvaardigheden zijn belangrijk
om mee te kunnen doen in de

maatschappij. Om uw kind met
school te helpen. Voor het vinden
van werk. Of voor het maken van
een afspraak in het ziekenhuis.
Wat leert u?
Tijdens de workshop basisvaardigheden leert u welke vaardigheden u
al heeft. En kijkt u wat u nog wilt
verbeteren. Het ROC Nijmegen en
de gemeente Berg en Dal helpen u
hierbij. Aan het einde van de workshop krijgt u persoonlijk advies over
wat u zelf kunt doen.

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Vastgesteld bestemmingsplan:
•
Jonkmanshof, Ooij
•
Koningin Wilhelminaweg 6, Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op de met Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Activiteiten
Inloop & Ontmoeting Leuth
Wat: Mensen ontmoeten, koffie, praatje, spelletje, samen eten
Wanneer: Elke dinsdag van 15.00 tot 19.00 uur
Waar: Kulturhus Leuth, Reusensestraat 4
Vragen? Of aanmelden voor het eten: Jesse Janssen, Forte Welzijn,
06 – 82 61 26 12.
Weggeef Pop up Store
Wat: gebruikt speelgoed brengen en halen
Wanneer: Zaterdag 6 november van 10.30 tot 12.00 uur (vrijdag 5
november speelgoed inbrengen van 13.30 tot 15.30 uur)
Waar: Het Geefhus bovenin het Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6

steeds meer pakketten, met kerst
en Pasen. Maar ook cateren we
geregeld: de zogenaamde ‘sweet
tables’ zijn in opmars. Een grote
tafel met uitgestald lekkers voor
jong en oud op bruiloften of sweet
sixteenfeestjes.
Mandy: Mensen gaan voor een
complete ervaring. Daarom hebben
we nu ook een koffie- en theelijn
toegevoegd, die goed past bij onze
chocola en koek. Per seizoen passen we de smalen aan.
Zie je nog groeimogelijkheden?
Wesley: Absoluut! In 2020 hebben
we in Elst een tweede zaak geopend, en we kijken ook rond in
Tilburg. Maar kwaliteit en uitstraling
vinden we heel belangrijk, dat gaat
vóór snelheid.

■ Vrijwilligers
gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Meedenken over ‘Ffkes meerijden’
Ffkes meerijden is een project dat
is bedacht door een inwoner van
Berg en Dal. Om het inwoners makkelijker te maken met elkaar mee te
rijden. Forte Welzijn is op zoek naar
inwoners die dit project samen met
hun verder willen uitwerken. Iets
voor u? Stuur dan een mail naar
petra.kregting@fortewelzijn.nl of
bel 06 - 53 76 48 09.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat anders?
Kijk voor meer vacatures en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel
085 0406066.

3

www.bergendal.nl

■ Bladbakken geplaatst
Afgelopen weken hebben we weer bladbakken
geplaatst. U kunt de bladbakken gebruiken voor
(uw) bladafval. Dus niet voor snoeiafval, boomstronken of coniferen. Dat groenafval hoort thuis in
de gft-container. Of lever het gratis in bij de milieustraat. Ook plastic (huisvuil)zakken horen niet in de
bladbakken.
De bladbakken staan op plekken waar bomen van de
gemeente zorgen voor veel bladoverlast. Dan gaat het
om overlast in tuinen van inwoners en in de openbare
ruimte die daar direct aan grenst.
Wij legen de bladbakken regelmatig. U hoeft hier niet
voor te bellen. Als een bladbak weinig of verkeerd
gebruikt wordt, dan verwijderen of verplaatsen wij hem.
U kunt verkeerd gebruik melden via onze app Meldpunt
Buitenruimte. Of via het formulier op onze website
www.bergendal.nl.
Half december halen we alle bladbakken weer op.
Waar staan de bladbakken?
Groesbeek
▪ Hobbemaweg, bij nummer 117
▪ Nieuwe Drulseweg, bij kruising 't Nijerf en Van de
Veldeweg
▪ Lievensweg, bij huisnummers 108-114
▪ Van Ruysdaelweg, tegenover nummer 60
▪ Generaal Gavinstraat, naast nummer 213
▪ Koningin Wilhelminaweg, tegenover nummer 23-25
▪ Knapheideweg, hoek Wethouder Boothstraat
▪ Mooksebaan, bij kruising Herwendaalsehoek
▪ Binnenveld, bij kruising Binnenhof
▪ Gerard Douweg, hoek Vincent van Goghweg
▪ Pieter de Hooghweg, hoek Gooiseweg
▪ Kloosterstraat, bij kruising Gooiseweg
▪ Mariëndaalseweg, hoek Hoflaan
▪ Cranenburgsestraat, op parkeerplaats tussen nummer 12 en 16
▪ Haydnstraat, op grasveld tegenover nummer 28
▪ Margrietstraat, bij glasbak
▪ Dries, tegenover nummer 3a
▪ Nieuweweg, aan parallelweg bij nummer 14
▪ Jonkheer van Grotenhuisstraat, tegenover nummer
20
▪ Nieuweweg, bij Dries/Ericastraat
▪ Zonnebloemstraat, bij nummer 58
▪ Zevenheuvelenweg, bij nummer 10
▪ Siep, tegenover nummer 12
▪ Mesdagweg, tegenover nummer 95
▪ Pompweg, tegenover nummer 6
▪ Kerkstraat, bij Dierenweitje
▪ Bremstraat, tegenover nummer 38
▪ Maldensebaan, richting Germania
Berg en Dal
▪ Oranjelaan, bij kruising Koningin Julianalaan
▪ Oranjelaan, naast nummer 52
▪ Stollenbergweg, bij nummer 63
▪ Molenbosweg, tegenover ingang tennispark
▪ Nachtegaalweg, bij nummer 8
▪ Hamersveld, parkeerplaats Leeuwerikweg
▪ Watertorenweg, tegenover 22
▪ Bosweg, bij de Naald
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■ Grote Kerstboom gezocht
Heilig Landstichting
▪ Koning Davidlaan, bij kruising Philippuslaan
▪ Koning Davidlaan, halverwege
▪ Joanneslaan, bij nummer 17
▪ Simonlaan, tegenover nummer 25
▪ Moses en Aäronlaan, hoek Jericholaan

Elk jaar staat er met kerst een grote kerstboom bij het gemeentehuis.
Dit was tot nu toe altijd een boom uit de tuin van één van onze inwoners. Wij willen deze traditie graag voortzetten. Heeft u een grote
boom in uw tuin staan waar u graag vanaf wilt? Dan gebruiken wij uw
boom graag als kerstboom.
Wij zagen de boom om en vervoeren hem naar het gemeentehuis. Ook
verwijderen we de boomstronk. Dit kost u niets.

Breedeweg
▪ Kerkplein, nabij kruising Bredeweg
▪ Kerkpad, nabij kruising Esdoornstraat
▪ Meidoornplantsoen, tegenover nummer 18

Welke boom zoeken we?
Wij zoeken:
▪ een spar (fijnspar, zilverspar, blauwspar of douglasspar) of een scheerlingsden;
▪ van minimaal 12 meter hoog;
▪ die volledig vrijstaat en vanaf de straat uit uw tuin getakeld kan worden.

De Horst
▪ Ketelstraat, bij parkeerplaats De Slenk
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan, bij nummer 246A
▪ Heerbaan, bij nummer 218
▪ Zalmstraat, bij Trouwzaal 'De Zalm'
▪ Oranjeplein, hoek Prinses Beatrixstraat/Koningin
Julianastraat
▪ Heerbaan, bij nummer 140
▪ Heerbaan, bij Koolmeespad
▪ Wethouder Arntzstraat, bij nummer 18
▪ Heerbaan, bij nummer 36A
▪ Acaciahof, hoek Dennenstraat
▪ Plataanstraat, op het parkeervak
▪ Zeelandsestraat, bij nummer 46
▪ Wagnerstraat, bij nummer 3
▪ Ravelstraat, bij Mozartstraat
▪ De Kamp, bij kruising Klaproos
▪ Pastoor Graatweg, bij kruising Wilsonstraat
▪ Pastoor Graatweg, hoek Zeelandsestraat
▪ Willibrordstraat, hoek Zeelandsestraat
▪ Schaapsveld, hoek Nielingen
▪ Beethovenstraat, tegenover nummer 22
▪ Wilsonstraat, tegenover nummer 56
▪ Heerbaan/grens Duitsland, bij de bushalte
Beek
▪ Verbindingsweg, bij nummer 27
▪ Roerdompstraat, bij nummer 3
▪ Koekoekstraat, hoek Baron van Voorst
Voorststraat
▪ Kwartelstraat, bij nummer 14
▪ Plataanstraat, tegenover nummer 18
▪ Nieuwe Holleweg, tegenover nummer 27
▪ Plataanstraat, tegenover nummer 2
▪ Vondelstraat, tegenover nummer 21
▪ Gruttostraat, tegenover nummer 12

tot

Ubbergen
▪ Thilman Werenbertszstraat, tegenover nummer 19
Ooij
▪ Prins Bernardstraat, tegenover nummer 10
▪ Koningin Wilhelminastraat, tegenover nummer 16-18
Erlecom
▪ Erlecomseweg, tegenover nummer 36
Leuth
▪ Kerkplein, bij ingang kerk
▪ Steenheuvelsestraat, hoek Korenbloemstraat

Geschikte boom?
Heeft u een geschikte boom? Wij horen het graag! Neem dan contact
opnemen met René Gerritzen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar
r.gerritzen@bergendal.nl of bellen naar het algemene nummer 14024.

■ Aanmelden papieren afvalwijzer
2022
Op de Dar app en op
www.dar.nl/afvalwijzer vindt u
uw ophaaldagen en alle informatie over afval. Dar informeert u
graag via de app. Daarom krijgt u
niet meer standaard een papieren afvalwijzer.
Liever de papieren afvalwijzer?
Wilt u de afvalwijzer van 2022 liever op papier? Dan kunt u deze
eind dit jaar zelf downloaden en
printen
via
de
website
www.dar.nl/afvalwijzer.
Wilt u dat Dar u de papieren afvalwijzer van 2022 toestuurt? Meld u dan
uiterlijk 31 oktober 2021 aan via www.dar.nl/afvalwijzer.

Kekerdom
▪ Visserstraat, tegenover nummer 33

■ Subsidieplafond regeling
Instandhouding gemeentelijke
monumenten bereikt
Het subsidieplafond voor de subsidieregeling ‘Instandhouding
Erfgoed Groesbeek 2015’ is bereikt. Dit betekent dat u in 2021 geen
nieuwe subsidie meer kunt aanvragen voor deze regeling. Voor subsidies die al zijn toegekend heeft het geen gevolgen.
De subsidieregeling is bedoeld om
eigenaren van gemeentelijke
monumenten te steunen bij onderhoudswerkzaamheden die zij uitvoeren.
Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer
gebruik maken van de subsidieregeling. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de gemeenteraad de
gemeentelijke begroting voor 2022
vaststelt.
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■ Gemeente Berg en Dal verstuurt
post digitaal

■ Uit de raad: geen bezuiniging voor de bieb, afscheid
bode en raadsadviseur

Vanaf half oktober verstuurt de
gemeente Berg en Dal haar post
ook digitaal via de berichtenbox
van MijnOverheid. Makkelijk, veilig en beter voor het milieu!

De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde 30 september
2021. Het was de eerste vergadering na de vakantie en ook ditmaal mocht er in het gemeentehuis worden vergaderd. Deze
vergadering stond in het teken
van de bibliotheek en veel
afscheid.

Bent u geabonneerd op de
MijnOverheid berichtenbox? Dan
hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch de post in uw berichtenbox.
Bent u nog niet aangemeld bij de
Berichtenbox? En wilt u post van
gemeente Berg en Dal voortaan
digitaal ontvangen? Meld u dan aan
via www.mijn.overheid.nl.
Wanneer krijgt u de post van de
gemeente nog in uw brievenbus?
U krijgt post van de gemeente nog
in uw brievenbus:
▪ Als u niet geabonneerd bent op
MijnOverheid
berichtenbox.
Omdat u bijvoorbeeld digitaal niet
zo vaardig bent en uw post liever
in uw brievenbus krijgt.
▪ Als de gemeente er voor kiest een
brief per post te versturen.
Bijvoorbeeld als de brief is gericht
“aan de bewoners van”.
▪ Als het gaat om brieven aan
bedrijven. De gemeente kan brieven aan bedrijven nog niet digitaal
versturen.
In deze gevallen print onze leverancier (Postex) de brieven, doet deze
in enveloppes en stuurt deze op.
Stapsgewijs overstappen
De gemeente gaat stapsgewijs
over naar het digitaal versturen van
post. Daardoor kan het voorkomen

dat u nog steeds post van de
gemeente in de brievenbus krijgt.
Ook als u zich heeft aangemeld
voor de Berichtenbox.
Extra voorblad
Voor de brieven die we via de
gewone post versturen gebruiken
we een voorblad. Op dit voorblad
staan uw adres en ons logo op de
juiste plaats voor de vensters in de
envelop die onze leverancier
gebruikt. Dit betekent een extra
blad papier. Toch gaan we minder
papier gebruiken omdat we meer
brieven digitaal gaan versturen.
Waarom verstuurt de gemeente
de post digitaal?
Als we brieven digitaal versturen is
dit duurzaam, we gebruiken en versturen minder papier.
Daarnaast kunnen alle medewerkers hun post digitaal aanleveren
en versturen. Of ze nu in het
gemeentehuis werken of thuis.

■ Rookmelders verplicht
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning.
Wist u dat? Rookmelders zijn
van levensbelang. Een brand kan
binnen 3 minuten tot een levensgevaarlijke situatie leiden. Een
rookmelder waarschuwt u zodat
u op tijd kunt vluchten.

Een knuffel voor onze burgervader
Voordat het eerste en enige debat
van de avond begon, werd burgemeester Mark Slinkman toegesproken door Mechteld ten Doesschate.
Slinkman is in de zomer herbenoemd tot burgemeester en inmiddels begonnen aan zijn tweede
ambtstermijn. Ten Doesschate: “U
bent crisisbestendig en staat uw
mannetje. De rol van burgervader
ligt u goed”. Maar er zijn nog
genoeg uitdagingen de komende 6
jaar. Daarom kreeg de burgemeester een zogeheten ‘Sorgenfresser’.
Dat is een knuffel, die de zorgen
opeet. “Misschien biedt die enige
soelaas”, zei Ten Doesschate.
Geen bezuiniging op de bieb
De
openbare
bibliotheek
Gelderland-Zuid moet op de vestigingen in onze gemeente dit jaar €
50.000,- bezuinigen. De uitwerking
van deze opdracht heeft meer tijd
nodig. Er wordt op dit moment
gekeken naar de opties voor de
huisvesting van de bieb. Om de
bibliotheek en het college extra tijd
te geven om de plannen uit te werken, werd voorgesteld om de bezuiniging voor dit jaar te schrappen.
Het voorstel kwam uit de koker van
PvdA. Raadsleden kunnen zelf een
voorstel doen aan de raad voor
nieuw beleid of een aanpassing van
kaders; dat heet een initiatiefvoorstel. In Berg en Dal was deze
mogelijkheid nog niet eerder
gebruikt. De raad ging unaniem
akkoord met het initiatiefvoorstel.
Voor 2022 blijft nog een bezuiniging
van € 75.000,- staan.

nam de raad afscheid van twee
personen: bode Stef van de Poll en
raadsadviseur Esther Jonkman.
Stef was al met pensioen, maar de
raad heeft vanwege het digitaal vergaderen niet echt afscheid van hem
kunnen nemen. Daarom is afgesproken om tijdens de eerstvolgende mogelijkheid alsnog fysiek
afscheid te nemen. Stef trok tijdens
de raad op 30 september voor de
laatste keer zijn bodepak aan. Aan
het einde van de vergadering werd
hij toegesproken door mevrouw Ten
Doesschate.
Raadsadviseur Esther Jonkman
nam na 5,5 jaar afscheid van de
raad. Zij is toegesproken door
mevrouw Vorderman (namens de
Werkgeverscommissie) en burgemeester Slinkman. Vorderman: “Je
bent een enorm organisatietalent
en harde werker. De raad kijkt terug
op een hele fijne periode met jou.
Wij wensen jou heel veel succes in
jouw nieuwe functie”.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Verordening op de gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Berg en Dal 2022;
▪ Verordening bekostiging leerlingenvervoer Berg en Dal 2022;
▪ Erfgoedverordening Berg en Dal
2021;
▪ Bestemmingsplan
Koningin
Wilhelminaweg 6, Groesbeek;
▪ Bestemmingsplan Jonkmanshof
Ooij;
▪ Splitsen van kavel op bedrijventerrein De Mies en doortrekken
van De Ren.
Het voorstel over de subsidieverordening voor het afkoppelen van
hemelwater is van de agenda
gehaald en komt terug in de eerstvolgende carrouselvergadering.
Meer zien en lezen?
U kunt de raadsvergadering per
agendapunt
terugkijken
via
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de
App Store. Kies voor ‘Berg en Dal’.
U kunt de gemeenteraad ook volgen op Twitter, Facebook en
Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 21 oktober
2021.

Afscheid van de bode en de
raadsadviseur
Aan het eind van de vergadering

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 juli 2022 moet er een rookmelder zijn op elke verdieping van
een woning. Dit moet op elke verdieping waar een verblijfsruimte is,
zoals een slaap- of woonkamer. De
rookmelder moet geplaatst worden
in de vluchtweg. Meestal is dit in de
gang of op de overloop.

■ Prikbus nog een keer in Leuth en Groesbeek

De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het ophangen
van de rookmelders. Bent u eigenaar, dan moet u de rookmelders
ophangen. Huurt u een woning en
heeft u nog geen rookmelders in uw
woning? Neem dan contact op met
uw verhuurder.

bij dit artikel. U kunt de webinar
kijken wanneer het u uitkomt.
▪ Ga naar www.rookmelders.nl.
Hier vindt u onder andere de
Rookmelderwijzer en heel veel
informatie over rookmelders.

Waar kunt u terecht voor meer
informatie?
Heeft u vragen over rookmelders?
▪ Volg het gratis webinar (online
cursus) over rookmelders via
www.youtube.com/watch?v=G61
P8sWa6bo. Of scan de QR-code

Heeft u hierna nog vragen of wilt
u meer informatie?
Neem dan contact op met het Team
Brandveilig Leven van Brandweer
Gelderland-Zuid. U bereikt dit team
via brandveiligleven@vrgz.nl en
via 088 – 457 54 03.

Nog niet gevaccineerd tegen
corona? De prikbus van de GGD
Gelderland Zuid staat op 19 oktober tussen 13.00 en 18.00 uur in
Leuth op het Kerkplein. En op 22
oktober tussen 13.00 en 18.00
uur in Groesbeek op het marktterrein.
U kunt zonder afspraak terecht voor
uw eerste coronavaccinatie. U kunt
zelf kiezen welk vaccin u wilt, Pfizer
of Janssen. Bent u jonger dan 18
jaar? Dan komt u alleen in aanmerking voor Pfizer. Voor het Janssen
vaccin heeft u één prik nodig, voor
het Pfizer vaccin twee prikken. De
afspraak voor de tweede prik wordt
direct na de eerste prik met u ingepland.
Er staan GGD-medewerkers klaar
om u te helpen bij prikangst of om
uw vragen te beantwoorden.
Vergeet uw identiteitsbewijs en
mondkapje niet!

Te laat
De Rozet krijgt u 19 oktober bij u
thuis. Hopelijk ziet u dit bericht op
tijd. We wisten helaas bij de vorige
uitgave van de Rozet nog niet dat

de bus weer zou komen.
Bekijk
alle
informatie
ggdgz.nl/regiotour.

op
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www.bergendal.nl

■ Vereniging Groesbeekse Knarren werkt bouwplannen
verder uit
Samen bouwen aan een omgeving waar bewoners
elkaar kennen, waar iedereen naar vermogen meedoet, waar we als goede buren naar elkaar omzien
en waar nodig elkaar helpen. Dat is waar
Vereniging Groesbeekse Knarren voor staat. De
vereniging heeft van de gemeente toestemming
gekregen om hun wooninitiatief ‘Krasse Knarren’
verder uit te werken.
De vereniging wil op de percelen van de Pannenstraat
10 en Mooksestraat 19 in Groesbeek 22 tot 24 woningen bouwen. Het gaat om drie blokken van twee verdiepingen. Elk blok heeft zes koopappartementen.

Achter de fietsenwinkel komen vier tot zes sociale
huurwoningen.
Senioren
Het wooninitiatief is bedoeld voor senioren: 55 jaar en
ouder. De vereniging wil voor alle toekomstige bewoners zelfstandige, levensloopbestendige woningen met
tuintje of balkon. En daarnaast een gezamenlijke tuin
en gemeenschappelijke ruimtes. Daar kunnen bewoners elkaar ontmoeten, af en toe samen eten of activiteiten organiseren. Verder wil de vereniging dat de
woningen aan de Pannenstraat een volledig groene
uitstraling krijgen.
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■ Stop Heling
Is de prijs voor een telefoon, fiets
of tablet te mooi om waar te zijn?
Dan is dat vaak ook zo. Kopen
van gestolen spullen is strafbaar.
Check daarom voor u iets tweedehands koopt of het product
gestolen is.
Wat kunt u doen tegen heling?
Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen. Wat
kunt u hiertegen doen?
▪ Registreer uw eigendommen via
www.stopheling.nl of in de ‘Stop
Heling’ app.
▪ Check een product voordat u het
koopt op Stopheling.nl of in de
‘Stop Heling’ app. U ziet dan of het

product als gestolen staat geregistreerd.
▪ Maak melding van de heling via
stopheling.nl. De politie-eenheid
van de eerdere opgenomen aangifte ontvangt dan een melding.
Doe altijd aangifte
De politie helpt u dan uw gestolen
spullen terug te krijgen. Ook krijgt
de politie meer inzicht in welke
helers er zijn en hoe zij werken.
Meer informatie en tips
Kijk voor meer informatie en tips op
www.stopheling.nl of www.maakhetzenietgemakkelijk.nl/stopheling.

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

Lezingen van regionale experts in de bibliotheek
Gedurende het hele jaar vinden er lezingen van regionale experts plaats in de bibliotheken in Groesbeek en
Beek-Ubbergen. Op dinsdag 2 november geeft notaris
Teun Timmermans in Bibliotheek Beek-Ubbergen een
lezing over het regelen van je nalatenschap. Op donderdag 11 november komt Groesbekenaar Paul Thissen in
Bibliotheek Groesbeek vertellen over zijn boek ‘Bezet,
bevrijd en geplunderd’.
Na iemands overlijden komt er veel op de nabestaanden af.
Hoe wordt de nalatenschap geregeld? Welke wettelijke
regels gelden er als er (g)een testament is? Hoe zit het met
erf- en schenkbelasting? Handig om hier alvast goed over na
te denken en het duidelijk vast te leggen. Maar hoe doe je
dat? Notaris Teun Timmermans geeft op dinsdagavond 2
november hier handvatten voor. Zijn lezing in Bibliotheek
Beek-Ubbergen duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
Bezet, bevrijd en geplunderd
Auteur Paul Thissen is op donderdag 11 november van 19.30

tot 21.00 uur te gast in Bibliotheek Groesbeek. Tijdens zijn
lezing vertelt hij over de plunderingen in het oorlogsfront
rond Nijmegen, waaronder in Groesbeek. Na de evacuatie
van boeren en burgers in oktober 1944 is hier op grote schaal
geplunderd door geallieerde militairen. Omdat ze spullen
nodig hadden voor in de loopgraven en bunkers, maar ook uit
verveling en hebzucht. Paul Thissen schreef er samen met
Paul Klinkenberg en Paul van der Heijden een boek over,
getiteld ‘Bezet, bevrijd en geplunderd’. Hij is benieuwd of
zijn toehoorders nog verhalen kennen over de plunderingen
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Kaartverkoop
De lezingen bieden een mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en je te verdiepen in verrassende thema’s.
Bibliotheekleden betalen voor de lezingen € 4 voor een
kaartje, overige bezoekers € 5. Zeker zijn van een plaatsje?
Koop vooraf een kaartje in de bibliotheek of via
www.obgz.nl/agenda. Hier is ook het hele programma van de
Bibliotheek Gelderland Zuid te vinden.

Volle bak bij “Tafel van 100” van CDA in De Linde
Het CDA Berg en Dal kan met trots terugkijken op de eerste
versie van ‘De tafel van 100’. Afgelopen dinsdagavond 12
oktober werd die gehouden in De Linde te Groesbeek. Tien
tafels met aan iedere tafel 10 mensen die werden voorgezeten door de wethouder, fractie- en bestuursleden.
Opmerkelijk was dat het gelukt was om een tafel met jeugd
rond de 20 jaar vol te krijgen die werd voorgezeten door de
eveneens 20 jarige uit Heilig Landstichting afkomstige
Josephine Hartmann. “Het was superleuk om weer terug te
zijn in De Linde waar we met de school zoveel feesten hadden. Dat zo’n discotheek voor de gemeente behouden blijft
en dat we hier omtrent accommodaties, toerisme en toekomstplannen over mee mochten denken maakte het voor
ons extra leuk’’ aldus een stralende 20-jarige Indy Geus.
Er was door het CDA bewust ingezet om mensen uit te nodigen die géén directe politieke binding hebben en wilden
meedenken over de toekomst van de gemeente Berg en Dal.
Juist omdat het aantal aanmeldingen zo groot was heeft het
CDA besloten een tweede kleinere versie van deze avond te
organiseren.
Voor de pauze werden aan iedere tafel twee verschillende
stellingen voorgelegd waar zij hun hoofd over konden breken. Na de pauze was er ruimte om een eigen stelling in te
brengen.
De uitkomst van de avond was op sommige punten soms
voorspelbaar, maar het aanwezige publiek gaf genoeg nieuwe inzichten hoe zij dachten over thema’s als wonen, werken
en het verenigingsleven. Met een groot aantal ondernemers,
agrariërs, horecabazen, supermarkteigenaren en burgers, die
graag hun visie gaven, bleek vooral dat samenwerken en het
blijven werken aan één gemeente met één toekomstvisie erg
belangrijk blijft.
Er werd door fractieleider Dave van Loon en wethouder
Sylvia Fleuren teruggekeken op de behaalde succes in de
afgelopen vier jaar, maar net zo goed werd door presentatrice Hannie de Jong de vraag aan hen gesteld waar zij van
baalden wat juist de afgelopen vier jaar niet gelukt was. “Ik
kan het erg waarderen dat een politieke club ook hun kwetsbare kanten laat zien, en dat het geen groot politiek succes-

Oefening brandweer in Ooij
OOIJ. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen hield vorige week dinsdagavond een grote oefening op de kruising van de Koningin Wilhelminastraat,
Dr. Kochlaan en Rietvoornstraat in
Ooij. Er was melding gemaakt van een
aanrijding met letsel waarbij het aantal
slachtoffers onbekend was.
Als eerste ging de Tankautospuit flex
(dit is een wagen waarbij slechts de
chauffeur en twee bemanningsleden
mee gaan) ter plaatse, gevolgd door een
Tankautospuit met volledige bemanning. De TS Flex kan zo direct maatregelen nemen zonder
eerst op alle vrijwilligers te wachten.
Ter plaatse bleek dat
een aantal auto’s een
straatrace hadden
gehouden waarbij ze
met elkaar in botsing
waren gekomen en
een kind met een
fiets hadden geraakt.
Een auto en het kind
waren in het water
terecht gekomen. De

andere auto was in brand geraakt. Het
“kind” werd in het water aangetroffen,
evenals de auto en de andere auto werd
geblust. Er waren meerdere slachtoffers (niet echt natuurlijk).
Door deze oefening kon het maximale
aan inzet gehaald worden, waarbij
zowel in en bij het water geoefend kon
worden en slachtoffers konden worden
gered. Het was dan ook een zeer leerzame oefening, in scène gezet door
Gerard
Philipsen
en
Johan
Looijschelder.
Foto: Henk Baron

Brandweer geeft leerzame
ervaring over rookmelders

Foto: Henk Baron
verhaal werd. De jeugd heeft de toekomst, zij denken niet in
oude sentimenten en verrassend was dat zij veel flexibeler
staan in thema’s als toerisme in buitengebieden, dat zij veelal graag willen blijven wonen in Berg en Dal en dat zij veel
minder moeite hebben met thema’s als zonneparken en
windmolens, tenzij die niet te groot zijn’’ volgens Nick
Bakker. Een aangename inbreng was dat er een grote behoefte blijkt aan diverse hospices in de eigen gemeente.
Ik schrok dat er een aantal mensen zich moest afmelden
omdat de griep deze week enorm heeft toegeslagen.
Bijkomend voordeel was dat er genoeg ruimte om een goed
debat te hebben was. De deelnemers hadden het gevoel dat
ze écht eens een keer zijn gehoord en iets hebben geleerd.
Dat geluid was veelgehoord volgens Wilm Janssen.
“Voor die mensen, voor de leden van onze club, én omdat we
simpelweg ‘uitverkocht’ waren organiseren we binnenkort
nog een avond. Eén tip nemen we wel heel serieus mee: we
gingen zo op in de avond dat er geen ruimte meer was voor
een borrel na afloop. Dat gaan we volgende keer anders
doen” aldus een tevreden Wim Bakker.

BEEK. Woensdagmiddag 13 oktober
stond de brandweer op de Schellingshof in Beek met een container. In deze
container was een interactieve woning
nagebootst om het publiek te laten kennismaken met “brand in de woning”.
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning en op elke etage.
Een rookmelder waarschuwt je zodat je
bij brand op tijd kunt vluchten. De

bezoekers konden in de “woning” zien
en meemaken hoe het is als de woning
zich bij een brand met rook gevuld
heeft. Nadien werd gevraagd aan de
deelnemers een vragenlijst (digitaal) in
te vullen om te laten zien wat ze in de
“woning” hadden opgemerkt en hoe
om te gaan met de rookmelders. Een
leerzame ervaring.
Foto: Henk Baron

De Rozet
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Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Gratis SDE aanvraag
U heeft (ver)bouwplannen?

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE
Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL
• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden

Marga Huinink
Strijkcentrale

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Millingen en
omstreken

De Treffers – vv IJsselmeervogels

Driessen Grondwerken

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

Zaterdag 30 oktober - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

0481- 432054
06 - 24861017
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WELZIJN

Repaircafé
Millingen
Repair- en Internetcafé op zaterdag
30 oktober in Kulturhus Den Ienloop
Millingen voor jong en oud!
Op zaterdag 30 oktober is weer het
maandelijkse Repair- en Internetcafé in
Millingen aan de Rijn. U bent welkom
van 10.00-12.00uur in Kulturhus “Den
Ienloop”, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat u naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met u weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wilt u hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij u graag bij het
Repair- en Internetcafé. Neem uw
eigen apparaat mee en eventueel benodigde inlogcodes.
Wij werken volgens de dan geldende
regels van het RIVM. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden.
Het volgende Repair- en Internetcafé
is op zaterdag 27 november 2021.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.n

1 jaar Buurtgezinnen in Berg en Dal:

Een verhaal uit de praktijk
Sinds april 2021 is Charlotte, een moeder met twee kinderen, gekoppeld aan
een steungezin in de buurt. Elke vrijdagmiddag gaan haar kinderen, om en
om, naar Debby toe. Dit geeft haar de
ruimte om haar volledige aandacht op
elk individueel kind te kunnen richten.
Charlotte vertelt over haar ervaring met
Buurtgezinnen.
‘Een aantal jaren voordat ik de stap heb
gezet om in contact te treden met
Buurtgezinnen, wist ik al van het
bestaan ervan. Toch heb ik er al die
jaren tegenop gezien om de stap te zetten. Als alleenstaande moeder met
meerdere problemen en hulpvragen,
vond ik het ontzettend bezwaarlijk en
schaamde ik me ervoor om ook nog de
opvoeding van mijn kinderen te delen,
ik wilde het zo graag zelf en alleen
kunnen.
Toen ik uiteindelijk de stap had gezet
en contact had gelegd met Marloes
(coördinator Buurtgezinnen Berg en
Dal) ging alles eigenlijk heel soepel en
vlot, er was begrip en geen vooroordeel
over mijn situatie. Al snel maakten wij
kennis met een steungezin in de buurt.
Het klikte wederzijds en we werden
aan elkaar gekoppeld.
Voor mij is er nu eindelijk ruimte gekomen om mijn kinderen, los van elkaar,
de persoonlijke aandacht te geven waar
ze zo naar verlangden. Mijzelf heeft dit
ook een gevoel van voldoening
gebracht, mijn kinderen vinden het ontzettend leuk om zowel samen met mij
tijd te hebben, als samen met het steungezin op de vaste tijd en dag. Ook in
het dagelijks leven merk ik verschil. De
kinderen hebben meer vertrouwen
gekregen in de wereld om zich heen en
kunnen zich beter zelf vermaken, zij
zijn minder claimend naar mij toe,
doordat ze zich meer persoonlijk

gehoord en gezien voelen.
Het contact met Buurtgezinnen is heel
persoonlijk en voelt vertrouwd, zowel
met de coördinator als met het steungezin zelf. De kinderen zijn onderling
regelmatig met elkaar aan het kletsen
over wie er ook alweer naar Debby gaat
en wie er samen tijd met mama heeft,
daar moet ik altijd van glimlachen en
het geeft mij het gevoel dat ik de goede
keuze heb gemaakt, voor mijzelf maar
ook voor mijn kinderen..... en voor het
steungezin!
Kort omschreven: Buurtgezinnen is
laagdrempelig (het is vooral je eigen
drempel waar je overheen moet stappen, maar jeetje wat lucht dat op en wat
krijg je er veel voor terug, het geeft een
gevoel van kracht en zelfsturing).
Buurtgezinnen is meedenkend, individueel gericht, aanspreekbaar en je
bepaalt zelf wat je wel of niet wilt.’
Onder het motto ‘Opvoeden doen we
samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan
een stabiel gezin in de buurt. Kun jij
ook wel wat ondersteuning gebruiken?
Of wil je zelf op een laagdrempelige
manier wat betekenen voor een ander
gezin? Neem dan contact op met
Marloes
Bazuin,
coördinator
Buurtgezinnen in Berg en Dal: 0642921883 / marloes@buurtgezinnen.nl
of kijk op www.buurtgezinnen.nl voor
meer informatie.

Help gezinnen tijdelijk uit de brand
Forte Welzijn is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers! Als vrijwilliger van Forte
Thuis help je gezinnen met kinderen
van 0 – 12 jaar. Gezinnen waarbij het
even iets minder gaat.

Knuffelen in de
Brabanthallen!
De jaarlijkse poppen, teddyberen en
poppenhuizenbeurs gaat eindelijk weer
plaatsvinden op 23 en 24 oktober in de
Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. De
beurs mag als 'doorstroom-locatie'
plaatsvinden zonder restricties waaronder controle op toegangstesten en/of
coronacheck.
Datum en tijd: zaterdag 23 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 24
oktober van 11.00 tot 16.00 uur
Entrees: €6,75 (online), €10,- (aan de
kassa), €8,- (65+ ), kinderen tot 12 jaar
gratis (onder begeleiding)
Locatie: Brabanthallen, Diezekade 2,
5222 AK, ’s-Hertogenbosch.
Meer informatie:
www.niesjewolters.nl,
www.facebook.com/NiesjeWolters

Museum als
medicijn bij
geestelijke nood
Artsen in Brussel kunnen museumbezoek voorschrijven als ‘medicijn’ om
de geestelijke gezondheid te bevorderen tijdens de Covid-pandemie. Het
gaat voorlopig om een proefproject van
enkele maanden bij patiënten van het
Brugmann-ziekenhuis. Mogelijk zijn
een individueel begeleid museumbezoek of een groepsbezoek met meerdere patiënten. Het idee is dat kunst goed
kan zijn voor de mentale en fysieke
gezondheid. Het Belgische initiatief
baseert op ervaringen in het Canadese
Quebec, waar ‘museumtherapie’ al in
2018 werd ingevoerd. Onduidelijk is
nog of museumbezoek op doktersrecept ook in Nederland zal aanslaan.

Je gaat een keer per week langs het
gezin om de ouder(s) te helpen waarbij
zij ondersteuning nodig hebben. Dit is
van te voren besproken en wordt onderling goed afgestemd. Als vrijwilliger
drink je samen met de ouder(s) een
bakje koffie, bied je een luisterend oor,
geef je praktische hulp en/of speel je

met de kinderen. Je helpt het gezin
circa 1 jaar. Vaak kunnen ze het daarna
weer zelf.
Wil je graag gezinnen helpen? Je geeft
ze net dat zetje in de goede richting en
dat is heel waardevol. Als vrijwilliger
krijg je scholing en begeleiding vanuit
Forte. Heb je interesse gekregen na het
lezen van dit stuk of wil je nog meer
informatie? Neem dan contact op met
Anne de Jong, Coördinator Forte
Thuis. Bel: 06 53 81 71 09 of mail naar:
Anne.de.Jong@fortewelzijn.nl

Leren omgaan met je hersenletsel
Informatiebijeenkomsten over Hersenz en
Hersenz Jong in Nijmegen en Tiel
Kan ik (nog) zelfstandig wonen, aan
het werk, of een relatie onderhouden? En hoe pak je na je revalidatie
van je niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) de draad weer op? Het zijn
vragen waar veel mensen met hersenletsel mee worstelen. Voor jongeren en (jong)volwassenen met nietaangeboren hersenletsel in deze
chronische fase organiseert Pluryn
binnenkort informatiebijeenkomsten
over behandelprogramma’s Hersenz
en Hersenz Jong.
De informatiebijeenkomst in Nijmegen

behandelt zowel Hersenz en Hersenz
Jong. De bijeenkomst in Tiel gaat uitsluitend over de reguliere Hersenzbehandeling. De Nijmeegse sessie
vindt plaats op maandag 25 oktober
van 16.00 tot 17.00 uur in Wijkcentrum
de Klokkentoren aan de Slotemaker de
Bruïneweg 272. De sessie in Tiel is op
donderdag 4 november van 16.00 tot
17.00 uur in Wijkcentrum Westroyen
aan de Prediksbroedersweg 14.
Kijk voor meer informatie over
Hersenz en Hersenz Jong op www.hersenz.nl.

Welkom in het Alzheimercafé
GROESBEEK. Eindelijk
lijkt het dan weer te kunnen: een avondje naar het
Alzheimercafé van Berg en
Dal. Deze avond spreken
we over de verschillende
vormen van dementie. Hoe
herken je ze? Hoe begint
het? Wat kunnen we doen?
Hoe moeten we reageren?
Waar vinden we hulp? Over
deze en andere vragen
spreken we met een arts die
gespecialiseerd is in de
ouderenzorg. U krijgt antwoord op veel
vragen rondom dementie.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl. U kunt ook bellen: 0644900806
Het Alzheimer Café vindt plaats op 1

november 2021 in Gasterij ’t Groeske,
Stationsweg 9 in Groesbeek. Iedereen
is welkom vanaf 19.00 uur, start van het
programma 19.30 uur. Afsluiting 21.00
uur. De toegang is gratis en aanmelden
is niet nodig. Voor een kop koffie wordt
gezorgd. Neem wel uw bewijs van vaccinatie en een legitimatiebewijs mee.
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Repaircafé in Beek
BEEK. Zaterdag 9
oktober was er weer
een Repaircafé in het
Kulturhus in Beek.
Deze keer kregen ze
een bijzondere tafelpizzabakker. Dat hadden
ze nooit eerder gezien.
Helaas was het verwarmingselement stuk en
kon het niet gerepareerd worden.
Verder kwamen er een
printplaat van een
broodbakmachine waar
draadjes opnieuw vast gesoldeerd
moesten worden, een slijpmachine met
een kapotte kabel en een stofzuiger binnen. Ook werden er weer verschillende
kledingstukken aangeboden om te

Foto: Henk Baron
repareren, alsmede pannenlappen en
een rugzak. Het aanbod was deze keer
niet zo groot.

Marikenhuis start met jongerengroep geraakt door kanker (LEF!)
Met LEF! wil het Marikenhuis, ontmoetingsplek voor iedereen geraakt
door kanker, voorwaarden scheppen en
kaders neerzetten om ruimte te geven
aan de ontmoeting tussen jongeren (1218 jaar) die geraakt zijn door kanker.
Jongeren in de puberteit bevinden zich
in een bijzondere fase. Zij willen het
liefst zélf hun problemen oplossen.
Minder afhankelijk zijn van volwassenen. Erkenning en herkenning vinden
binnen de eigen leeftijdsgroep. Elkaar
ontmoeten met het thema ‘kanker’ als
gemene deler. LEF! biedt die ruimte
om met elkaar in gesprek te komen, uit
te wisselen, met elkaar mee te denken.
Maar ook om afleiding te vinden, even
de zinnen te verzetten aan de hand van
creativiteit, activiteit en ontspanning.
Voor even los van de heftige situatie
waarin kanker de hoofdrol speelt.
Kick-off
Woensdag 3 november is de kick-off
van LEF! Deze avond zal in het teken
staan van kennismaken met het

Marikenhuis en met LEF! Er wordt
gezorgd voor een hapje en een drankje,
er is gelegenheid om met elkaar te kletsen en ideeën te delen en er is muziek.
Ouders, broertjes/ zusjes of belangrijke
anderen zijn welkom.
Na deze kick-off zal iedere eerste
woensdag van de maand ruimte zijn
voor LEF! Het vormgeven van de avonden zal vooral gebeuren door de input
van de jongeren zelf, want wie weet er
nu beter wat deze doelgroep nodig
heeft dan zij zelf?
De vrijwilligers van het Marikenhuis
zijn trots op LEF! en kijken enorm uit
naar het begeleiden van deze jongerengroep.
De startbijeenkomst op 3 november is
gratis toegankelijk! Dus wees welkom!
Woensdag 3 november, Marikenhuis,
19.00-21.00 uur, Kick off LEF!
Het Marikenhuis vindt u aan de
Slotemaker de Bruïneweg 163 in
Nijmegen. www.marikenhuis.nl

Prinses Margriet opent Kalorama
Centrum voor doofblinden
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Margriet der Nederlanden opent op
maandag 25 oktober de nieuwbouw
van het Kalorama Centrum voor doofblinden in Beek. Kalorama richt zich
op mensen met een specifieke zorgvraag. Het Centrum voor doofblinden
is één van de vijf locaties van de organisatie.
Doofblindheid is een combinatie van
doof-/slechthorendheid én blind/slechtziendheid die vele gradaties
kent. Het Kalorama Centrum voor
doofblinden biedt zorg en dienstverlening in het wooncentrum in Beek of bij
volwassenen met doofblindheid thuis
door heel Nederland. Naast de zorg
voor doofblinden biedt Kalorama ook
zorg aan mensen die revalideren, mensen die beademd worden, mensen met

dementie, mensen waaraan somatische
zorg wordt verleend en hospicezorg.
Prinses Margriet opent het Centrum
voor doofblinden door symbolisch de
laatste steen te leggen. Aansluitend
bezoekt zij diverse woongroepen waar
zij spreekt met bewoners en hun begeleiders. In totaal telt het Centrum voor
doofblinden zeven woongroepen met
ieder acht bewoners. De woongroepen
functioneren als zelfstandige huishoudens. Bij de bouw en inrichting is rekening gehouden met de gehoor- en zichtbeperkingen van de bewoners. Dat uit
zich onder meer in materiaalkeuze,
kleuren, handig bedienbare huishoudelijke apparaten, looproutes en ramen
die zonlicht filteren.
In 1971 opende Prinses Margriet ook
gebouwen van Kalorama.

Welkom in Leuth, informatieboekje van Dorpsagenda
LEUTH. Al enige tijd krijgen mensen
die nieuw komen wonen in Leuth het
informatieboekje Welkom in Leuth
bezorgd, dat door de Dorpsagenda is
samengesteld en uitgegeven. Het staat
vol met informatie over verenigingen,
organisaties en bedrijven die in het
dorp actief zijn.
Omdat de gemeente en andere organisaties geen gegevens over nieuwe
inwoners mogen verstrekken, zijn wij
afhankelijk van makelaarsbordjes in de
tuin of ‘van horen zeggen’. Daardoor
bestaat de kans dat wij niet alle mensen
in beeld krijgen die zich nieuw vestigen
in Leuth en dat vinden wij jammer.
Wij vragen daarom diegenen die nog
geen boekje hebben gekregen, maar dit
wel graag ontvangen, dit kenbaar te
maken via het contactformulier op de
website van Dorpsagenda Laat Leuth
Leven of via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl U kunt zich ook melden als u het boekje kwijt bent. Wij zorgen ervoor dat het alsnog zo spoedig

mogelijk bezorgd wordt. Ook verenigingen en organisaties waarvan de contactgegevens niet meer kloppen wordt
gevraagd de nieuwe gegevens door te
geven. Zo kunnen wij alle informatie
actueel houden.
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JEUGDAFDELING OEV

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

Uitnodiging

Wij doen alles voor uw auto

BINGO
zondag 31 oktober
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur

Scottish Pimpernel
presenteert de
inspirerende wollen
najaars en wintercollectie
in de nieuwe POP-UP
winkel in Malden

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

U bent
van harte welkom
Simone Sandgren

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

Geopend iedere woensdag
tot en met zaterdag van
11.00 tot 17.00
Promenade 49
winkelcentrum Malden

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

Gratis parkeren met de
blauwe parkeerschijf voor de deur.

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

Shop online: www.scottischpimpernel.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Merino - alpaca - cashmere - possum - mohair - lamswol en combinaties

Áine - Araña - Aran crafts - Astrifa - Fisherman - Gloverall Harley of Scotland - Holebrook - Irelands Eye - Ivko - John Hanley McKernan Scarves - Noble Wild - Saint James

Arno's Haarmode

Tel. 0481-433407

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Aanbiedingen geldig t/m zondag 24 oktober

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

N AT U U R
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Cursus Kleine Tuin voor beginners Open dag bloementuin Duizend-schoon in Ubbergen
Als je een nieuwe stek hebt met een
tuin, groot of klein, kan je je vreugde
niet op! Maar wat als de tuin nog niet
aangelegd of verwaarloosd is? Of je
wilt hem anders. Groei & Bloei wil
graag de kennis van het tuinieren
delen!
Zie ook: www.nijmegen.groei.nl.
Karin Thonen van www.thonentuinen.nl loodst beginners in 3 avonden
naar een groene tuin. Wil je veel bezig
zijn in je tuin, of juist niet, alles kan!
Van bodem tot erfafscheiding, van tuin-

wensen en klimaat over al dan niet
makkelijk te onderhouden bomen en
planten.
Data / tijd: 3 donderdagavonden 11, 18
en 25 november, van 20.00 - 22.00 uur.
Locatie: Yuverta VMBO ( vroeger
Helicon), Marga Klompélaan 37, 6532
SB Nijmegen
Prijs: Blok van 3 lessen voor leden
G&B, Klimop en IVN € 50,00.
Niet leden € 70,00.
Aanmelden: Vóór 1 november via
info@nijmegen.groei.nl.

De Duurzame Dorpen Tour
is weer gestart
Na een onderbreking van ongeveer
anderhalf jaar was er weer een
Duurzaamheidscafé. Alweer de zesde
aflevering ervan en dit keer in De
Vriendenkring in Leuth. Voor ongeveer
40 belangstellenden had de vrijwilligerswerkgroep Duurzaamheid Berg en
Dal een gevarieerd en boeiend programma voorbereid. Van het verduurzamen van je eigen woning met heel
praktische adviezen en twee zichtbare
projecten
in
Leuth
tot
de
Energiecoöperatie Hoog&Laag. Na de
pauze aandacht voor afvalverwerking
met een presentatie door de DAR en als
afsluiting het project landschaps- en
natuurontwikkeling De Ooijse Graaf
nét ten westen van Leuth. In dit laatste
project werken veel partijen nauw met
elkaar samen en zijn (méér) vrijwilligers welkom ( info@ark.eu).
Bij de Energiecoöperatie kunnen zich

nog deelnemers aansluiten (info:
www.ecohoogenlaag.nl).
De werkgroep Duurzaamheid Berg en
Dal wil mensen met vragen of suggesties graag in contact brengen met één of
enkele van de inleiders op 13 oktober.
Stuur daarvoor een mailbericht naar
eijsjes@upcmail.nl o.v.v. van uw naam,
adres en telefoonnummer.
Op 17 november a.s. is het volgende
Duurzaamheidscafé, dan in Heilig
Landstichting met ook daar een interessant programma. Komende weken
volgt daarover berichtgeving in de
media. Belangstellenden uit de hele
gemeente zijn daar welkom. Ook op 17
november krijgt u algemeen bruikbare
informatie naast duurzaamheidsinformatie uit de Heilig Landstichting zelf.
Om kennis van te nemen en door geïnspireerd te raken.

Foto: Henk Baron

Zondag 10 oktober was de open dag
van bloementuin Duizend-schoon op
het terrein van de waterkerskwekerij de
Klispoel in Ubbergen. Er was
koffie/thee en er werd informatie gegegeven over wat ze doen en willen berei-

Natuurfilm
KNNV Nijmegen | Natuurfilm over
Gieren en Arenden in Spanje door
Rob Bos en lezing over Nederland
Waterland door Helma Groenen
Dinsdag 26 oktober van 20:00 tot 22:15
Plaats: Parochiezaal Antonius van
Paduakerk, Van Slichtenhorststraat 81,
Nijmegen
Helma (www.wonderendernatuur.nl)
gaat in haar lezing in op zoveel mogelijk aspecten van het belang van water
voor de natuur en laat hierbij zien dat
we niet zonder kunnen. Water voegt
leven toe in natuurgebieden en daarbuiten op meer manieren dan je in eerste
instantie denkt.
Kosten: 5 euro per persoon, maar gratis
voor leden van IVN en KNNV.

8e editie Serieus
Request voor
Dieren gestart
Het is alweer het achtste jaar dat
Nederlandse dierenorganisaties kans
maken hun dierenwens vervuld te zien
worden. Gestart met als doel om juist
de kleinere dierenorganisaties een hart
onder de riem te steken. Vooral in tijden
van Corona hebben veel organisatie het
dit keer zwaar gehad met de zorg voor
dieren.
Serieus Request voor Dieren is er om
juist ook aandacht te vragen voor dieren als levende wezens. Ook dit jaar ligt
er voor de winnaar een mooi geldbedrag klaar, maar ook de nummers 2 en
3 ontvangen dit jaar een bedrag voor
hun wens. Belangrijk is dat de grote
miljoenen organisaties uitgesloten zijn
van deelname, juist om de kleinere
organisaties beter voor het voetlicht te
halen en een kans te geven.
De inschrijving is inmiddels van start
gegaan, maar aanmelden kan nog altijd
via de website:
dierenhulp.nl/SerieusRequestvoorDieren
Serieus Request voor dieren is een initiatief van Stichting Dierenhulp, een
vrijwilligersorganisatie die dit jaar 25
jaar bestaan.

ken. En er was uitleg over de crowdfunding die ze initiëren om hun start dit
jaar meer fundatie te geven: meer biologische bloemen voor mens, bij en
milieu.
Er was tevens een demonstratie met
vliegers door het “Vlieger-team”. Er
was veel belangstelling voor.
De tuin is enkele maanden geleden
gestart als biologische bloementuin en
ligt op de scheiding van Beek en
Ubbergen.

Maak jij je ook zorgen over
Klimaatverandering?
Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN Klimaattop in Glasgow. Dit is hét 6 N O V E M B E R 2 0 2 1
moment voor massaal protest.
Steeds meer mensen worden getroffen door bos- 1 3 . 0 0 A M S T E R D A M
branden, overstromingen en hongersnoden. Uit
het meest recente klimaatrapport van de VN
blijkt dat de klimaatverandering veel sneller
gaat dan tot nu toe werd aangenomen.
Wetenschappers roepen daarom op tot urgente,
drastische en grootschalige maatregelen.
Ondertussen stijgt de CO2-uitstoot naar nieuwe
recordhoogtes...
In alle hoeken van de wereld gaan mensen de
straat op om politieke leiders tot actie te bewegen. Zo ook in Nederland: op 6 november gaan
we massaal naar Amsterdam. Wees erbij!
Om meer bekendheid te geven aan de
Klimaatmars zijn er verschillende posters
beschikbaar.
Wil jij zo'n poster ontvangen, stuur dan zo snel mogelijk een bericht naar groenebroeders@outlook.com. Voor verdere informatie zie: www.klimaatmars.nl.

De hanen kraaien weer in de
Boerenbond – Pets Place!
De Groesbeekse kleindierenvereniging
Edelras houdt op vrijdag 29 en zaterdag
30 oktober a.s. haar tweejaarlijkse
kleindierententoonstelling wederom op
een bijzondere locatie.
Sinds enkele jaren worden de kleindieren n.l. tentoongesteld in de
Boerenbond – Pets Place aan de
Kloosterstraat 29 in Groesbeek.
Bij binnenkomst in de winkel worden
de klanten begroet door een volière
gevuld met prachtige sierduiven terwijl
uit de tuinkas het hanengekraai de klanten erop attent maakt dat er iets bijzonders aan de hand is. Op zaterdagoch-

Info-avond Vereniging Duurzame Energie
Berg en Dal zonnepanelen massaal bezocht
Op 29 september jl. heeft de vereniging
Duurzame Energie Berg en Dal een
info-avond gehouden voor de inwoners
van de gemeente Berg en Dal in hotel
Millings Centrum. Centraal stond de
stand van zaken rondom de zonneparken in het buitengebied van Millingen
aan de Rijn, Leuth en Kekerdom.
Meer op het dak betekent minder op
de grond!
Vanuit die gedachte over zonnepanelen
zijn er veel mensen afgekomen op de
informatieavond
van
Verenging
Duurzame energie Berg en Dal. Meer
dan 100 mensen in de zaal. Tevens hebben meer dan 300 inwoners de sessie
online gevolgd. Dit geeft de grote
betrokkenheid binnen de gemeente
aan!

Foto: Henk Baron

tend, direct na opening van de winkel
wordt er begonnen met het keuren van
de ingezonden dieren! In totaal zullen
de 14 fokkers uit Nederland en
Duitsland 22 dierenrassen in de kooien
brengen. Van grote en dwerghoenders,
sierduiven, konijnen, lachduiven tot
kwakereendjes.
Zaterdagmiddag 30 oktober om 13.30
uur zal de voorzitter van Edelras Erik
Weijers de prijsuitreiking verrichten.
De openingstijden zijn vrijdag van
14.00 tot 20.00 uur en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. De toegang is
geheel gratis.

Infoavond: Coöperatief meedoen
zonnepanelen op grote daken

Voor de pauze heeft voorzitter Jan
Wassink uitleg en toelichting geven, en
was er de mogelijkheid om vragen te
stellen. Daarvan werd door de zaal ook
gretig gebruikt gemaakt. Jammer alleen
dat vertegenwoordigers van de
Gemeente, ondanks toezeggingen, de
grote afwezigen op deze avond waren.

energie ook in andere vormen van
duurzaamheid zoals geothermische
energie (aardwarmte) of energie uit
rivieren.
• Zij willen een gesprekspartner zijn
van de gemeente Berg en Dal.
Meedenken, meepraten en meebeslissen namens haar leden.
• Zij willen van de doelstelling die de
gemeente Berg en Dal voor ogen heeft
(voor 2050 energieneutraal) iets positiefs maken. Voor iedereen.

Waar staat de Vereniging Duurzame
Energie Berg en Dal voor?
• Zij geven gehoor aan ieders mening
en zorgen voor inspraak. Niet individueel, maar samen.
• Zij geloven in de transitie naar duurzame energie. Met oog voor natuur en
landschap.
• Zij zijn tegen grootschalige projecten dicht bij bewoners en waar natuur
en landschap voor moet wijken.
• Zij geloven naast zonne- en wind-

SolarPas
Na de pauze heeft de firma SolarPas
(www.solarpas.nl) uit Ede uitleg gegeven over de mogelijkheden van zonnepanelen op het dak. Voor de deelnemers en online kijkers was het zeer
informatief en leerzaam om te vernemen hoeveel mogelijkheden er zijn
voor duurzame energie. Tevens werd
duidelijk gemaakt waarom er soms
prijsverschillen zijn in de verschillende
systemen voor zon op het dak. Ook

werd er ingegaan op de BTW-teruggave regeling. Na afloop was er nog
mogelijkheid om uitleg te krijgen over
ieders persoonlijke situatie. Direct na
29 september zijn de eerste huisbezoeken al afgelegd. Als u zonnepanelen op
uw dak of energiebesparende maatregelen via SolarPas overweegt krijgt u
korting als lid van de Vereniging. Voor
de inwoners van de gemeente Berg en
Dal heeft SolarPas een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen:
0085 3030768. U zult de firma
SolarPas regelmatig op de daken in
onze gemeente zien verschijnen!
Vereniging Duurzame Energie Berg
en Dal
Staat u achter haar standpunten? U
kunt lid worden van de vereniging door
het aanmeldingsformulier in te vullen
op https://duurzameenergiebergendal
.nl/lid-worden. Voor slechts € 15,- per
jaar (vanaf nu tot eind 2022) bent u al
lid.

Op woensdag 3 november kun je op
één van de locaties, die in Persingen,
kennismaken met het project van onze
EnergieCoöperatie Hoog&Laag.
Wij gaan op drie daken zonnepanelen
plaatsen. Bewoners uit Beek,
Ubbergen, Berg en Dal dorp en de hele
Ooijpolder kunnen meedoen. Hoe? Je
koopt een aantal ZonDelen voor ca
€300 per stuk en wordt lid van de coöperatie. Die investeert het geld in de
zonnepanelen en de installatie. We
lenen geen geld van banken.
Inkomsten van de coöperatie bestaan
uit de verkoop van de geproduceerde
elektriciteit en subsidie. Na aftrek van
kosten zoals onderhoud en verzekering
wordt het batig saldo uitgekeerd aan de
deelnemers. Om een idee te geven;
voor elke €300 inleg denken we gedurende de looptijd van 15 jaar ca €500
uit te kunnen keren.
Ook als je zelf al zonnepanelen op je

dak hebt, kun je meedoen zonder subsidieverlies en het maakt niet uit welke
energieleverancier je hebt. Bij verhuizing mag je het ZonDeel behouden en
als iemand jouw ZonDeel erft, dan is
de woonplaats niet van belang.
Wil je er meer over weten, kom dan 3
november naar de info-avond in de
schuur waar we de panelen op gaan
leggen: Persingensestraat 13 om 20.00
uur. De schuur wordt licht verwarmd,
maar kleed je toch
maar goed aan. We
houden het gezamenlijke deel kort, in principe
tot 21 uur maar nakletsen kan altijd. Kom je
met de auto parkeer
dan op de parkeerplaats
tegenover
het
Persingense Kerkje.
Aanmelden is niet
nodig. Kijk ook op
www.ecohoogenlaag.nl
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Nieuws uit Nijmegen
Polsbandjes: één keer checken
voor een hele avond uit
Sinds vrijdag 15 oktober worden in
Nijmegen twee centrale corona-checkpoints ingericht: in de Molenstraat en
op de Grote Markt. Hier krijg je op vertoon van je corona check-app en een
geldig ID-bewijs, een polsbandje. Dit
bandje is die hele dag tot sluitingstijd
geldig bij alle horecagelegenheden
(restaurants, cafés, culturele instellingen en andere uitgaansgelegenheden)
in het centrum van Nijmegen, tussen
spoor, singels en Waal. Zo worden
lange wachtrijen voorkomen, kun je
makkelijk van de ene naar de andere
locatie, en worden de ondernemers ontlast.
De polsbandjes worden op donderdag
van 16.00 – 23.00 uur, vrijdag van
16.00 – 23.00 uur en op zaterdag van
12.00 – 23.00 uur uitgegeven.
Elke dag wordt gewerkt met een ande-

re kleur bandje, omdat de negatieve uitslag van de PCR-test maximaal 24 uur
geldig is. De uitgifte wordt verzorgd
door gecertificeerde beveiligers, die de
bandjes om zullen doen zodat ze niet
kunnen worden doorgegeven. Horecaondernemers blijven een check doen bij
de deur maar bezoekers met de juiste
kleur polsbandje hoeven alleen de polsband te tonen.

Dansen in
Hatert
In het wijkcentrum Hatert kun je zondagmiddag 31 oktober dansen op livemuziek. Van 14.00 tot 17.00 uur is er
stijldansen en line-dance voor 50+.
Ook is er een loterij. Entree: €3,-.

Rijk van Nijmegen Culinair
Stichting Rijk van Nijmegen Culinair is
initiatief dat ontstaan is tijdens de corona-crisis en wat als doel heeft de regio
te verbinden. Het betreft een restaurantcadeaubon die besteed kan worden
bij een ruim aanbod van 50 geliefde
horecagelegenheden in de regio.
Daarbij gaat een deel van iedere

cadeaubon naar lokale projecten zoals
het Ronald McDonald Huis, Stichting
Mijn Liefste Wens en een aantal anderen. Door de verbinding van verschillende sectoren versterken we elkaar een
creëren we samen een mooiere regio
voor iedereen. Meer informatie:
www.rijkvannijmegenculinair.nl

Open Sterrenkijkavond op
de Radboud Universiteit!
De Open Sterrenkijkavond van de
Radboud Universiteit van vrijdag 29
oktober vindt weer op locatie plaats.
Vanaf 19:00u zijn er 3 rondes met
demonstraties van de telescopen op het
Huygensgebouw.
Inschrijven voor de rondes en actuele informatie over het programma:
https://www.ru.nl/astrophysics/publicoutreach/open-sterrenkunde-avonden/
Ronde 1: 19.00-20.00 uur

Ronde 2: 20.00-21.00 uur
Ronde 3: 21.00-22.00 uur
Deelname is gratis!

Feestdag Nijmegen weer Samen
Op 7, 14 en 21 november aanstaande
houdt gemeente Nijmegen feestelijke
open dagen in een aantal Nijmeegse
wijkcentra onder het motto ‘Nijmegen
weer Samen’ om te vieren dat we
elkaar weer kunnen ontmoeten. De
afgelopen 1,5 jaar waren zwaar voor
alle Nijmegenaren door het coronavirus
en was er niet veel mogelijk door de
coronamaatregelen. Corona zal nog
wel enige tijd bij ons blijven, maar de
periode met de zwaarste maatregelen
hebben we achter de rug. Alle verenigingen en clubs, huurders van een
wijkcentrum vragen we nu om mee te
doen en een activiteit te presenteren
aan bewoners. De open dagen zijn voor
iedereen en alle wijkbewoners zijn welkom.
Blijvende herinnering
Stadsdichter Heidi Koren heeft een
gedicht geschreven om vooruit te kij-

ken naar de tijd na corona. Het gedicht
zal op de open dagen worden voorgedragen in elk wijkcentrum. Ook komt
er in elk van de 9 Nijmeegse stadsdelen
een bank van duurzaam materiaal van
kunstenaar Rob Arts. De banken zijn er
om elkaar te ontmoeten, terug te kijken
op de afgelopen periode of om vooruit
te kijken naar de toekomst.
Op 21 november 2021 is Ark van
Oost van 13.30 tot 16.30 uur open:
Vereniging of club
Alle Nijmeegse verenigingen of clubs
kunnen meedoen en zich presenteren
op de feestelijke open dagen ‘Nijmegen
weer Samen’. Doe als club mee en mail
wat je van plan bent voor 21 oktober
2021 naar
nijmegenweersamen@nijmegen.nl
Noteer de open dagen alvast in de
agenda en vier Nijmegen weer Samen
met buurtgenoten en met elkaar!

Tentoonstelling Ineke Janssen

De andere kant van Athene
Aan de randen van Europa stranden
duizenden vluchtelingen en migranten.
Fotograaf Ineke Janssen ontmoette een
aantal van hen in Athene. Haar tentoonstelling 'De andere kant van Athene' is
de hele maand november te zien in
Bibliotheek De Marienburg in
Nijmegen. De tentoonstelling bevat
niet alleen foto's, maar verwijst ook
door naar achtergrondinformatie van
betrokken journalisten en politici.
Op vrijdag 19 november van 15.30u17.30u. is er een bijeenkomst ter gelegenheid van deze tentoonstelling in
Bibliotheek De Mariënburg.
• 15.30u Inloop
• 16.00u Opening door Ineke Janssen
• Marijke Hanegraaf leest haar
gedicht 'Evacuatie' voor.
• Europarlementariër en hoogleraar
Migratierecht Tineke Strik vertelt over
het asiel- en migratiebeleid van de
Europese landen en de gevolgen daarvan voor de enorme stroom vluchtelin-

gen en migranten aan de randen van
Europa.
• Stadsdichter Heidi Koren toont de
video die Frank Kouws gemaakt heeft
over haar gedicht 'Diep in de bossen
van Nijmegen'.
De bijeenkomst is gratis. Er is plaats
voor 50 personen.
Aanmelden aub bij emailadres:
inekejanssenmigranten@gmail.com
Zie voor meer informatie: https://inekejanssenmigranten.wordpress.com

Poëziecentrum
Het vertaalproject rond de
Italiaanse Giorgio Baffo
Dertien dichters reageren op erotische poëzie van de Italiaanse Giorgio
Baffo (1694-1768)
Dertien dichters reflecteren zaterdag in
het Poëziecentrum, achterin de bibliotheek Mariënburg, met eigen werk op
een gedicht van Baffo. Giorgio Baffo
(1694-1768) was een Venetiaanse dichter. Hij was betrokken bij de opvoeding
van Casanova, Apollinaire liep met
hem weg. Hij was qua poëzie vooral
een vormvaste viespeuk.
De dertien dichters die zich laten inspireren door zijn werk zijn: Piet
Gerbrandy, Bert Deben, Jos van Hest,
Joop Alleblas, Anne-Marie Maartens,
Maria Pommerel, Catalijne den Os,
Anne Schampaert, Jolies Heij, Adriaan
Krabbedam, O.B. Kunst, Johan
Wambacq en Kees Godefrooij.
Datum en tijd: 23 oktober, 14.00
Toegang: 5 euro. Aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com

Tegen het vergeten: Bert
Schierbeek
Oktober kent 5 zaterdagen, dus verzorgt het Poëziecentrum, gevestigd
achter in de bibliotheek Mariënburg, op
30 oktober een aflevering van de reeks
‘Tegen het vergeten’. De schijnwerper
staat op het leven en werk van Bert
Schierbeek. Aanleiding is zijn recent
door Graa Boomsma geschreven biografie ‘Niemand is waterdicht’ (2021
De Bezige Bij). Na de Tweede
Wereldoorlog werd het huis van de
veelzijdige en op vernieuwing uit zijnde Schierbeek het trefpunt van de
Vijftigers; Remco Campert, Jan Hanlo
en Simon Vinkenoog kwamen bij hem
over de vloer. Lucebert was een huisgenoot en vriend. Tijdens het onderzoek
voor de biografie kwam Graa
Boomsma ook onuitgegeven poëzie
van Lucebert op het spoor. Hij bundelde ze dit jaar tot de uitgave ‘vaarwel’.
De biograaf is voor iedereen te gast in
het Poëziecentrum. Wim van Til ontvangt hem.
Datum en tijd: 30 oktober, vanaf
14.00. Aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com

Steunpunt Pelita Nijmegen presenteert

De Indische Literaire Salon
Steunpunt Pelita Nijmegen presenteert zondag 31 oktober de Indische
Literaire Salon met:
• Reggie Baay, auteur van ‘Het lied van
de goden’
• Ko van Geemert, auteur van
‘Verstoten uit het paradijs. Jakarta,
Bandung en Surabaya door de ogen van
schrijvers’

Locatie: Oud Burgeren Gasthuis
(OBG) Prof. Cornelissenstraat 2
Nijmegen. Tijd: 13:00 uur
Entree: 5 euro (inclusief koffie)
Aanmelden is verplicht via:
steunpuntnijmegen@pelita.nl
Informatie: 06 135 230 93
Na afloop discussie o.l.v. Peter van Riel
en signeren

Opening speelveld hoek
Daalseweg – Daalsedwarsweg
Al een paar jaar is er een speelveldje op
de hoek van de Daalseweg en de
Daalsedwarsweg. Slecht onderhoud,
dus overtollige begroeiing gaven
inmiddels overlast en het was voor kinderen niet echt leuk meer om daar te
komen spelen. Toen bleek dat het
speeltuintje in het Julianapark onlangs
was vernieuwd, hebben buurtbewoners
contact opgenomen met de gemeente
Nijmegen met de vraag of er iets voor

hun speelveld mogelijk was.
Samenwerking tussen gemeente en
buurt hebben geresulteerd in een speelveld met nieuwe toestellen waar kinderen van verschillende leeftijden gebruik
van kunnen maken. Ook is de inrichting van het veld aangepast, waardoor
de overlast minder is geworden.
Buurtbewoners hebben samen met de
gemeente het speelveld geopend op 2
oktober.

Nieuws van Architectuurcentrum
ACN presenteert: De rechtvaardige
stad
Maandag 25 oktober
Wat is ervoor nodig om een stad open
en inclusief te maken? Hoe dragen
architectuur en de inrichting van een
stad bij aan gelijkheid, betrokkenheid
en diversiteit? En hoe zien we dit terug
in de huidige plannen voor het
Nijmeegse stationsgebied? Denk en
praat mee over de rechtvaardige stad
met architect Arna Mačkić, sociaal
geograaf Arnoud Lagendijk en spoorbouwmeester Eric Luiten. Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met Radboud Reflects.
Dit programma kun je online via een
livestream of fysiek in zaal 7 van LUX

bijwonen.
ACN verkent: Kaai-sjouwers en de
onderstad
Zondag 31 oktober
Schipperszoon en schrijver Frank
Antonie van Alphen voert je mee door
een leven dat lang geleden is verdwenen: dat van Kaaisjouwers, schippers
en de Onderstadbewoners. Als binnenvaartmatroos kwam Frank Antonie in
Nijmegen wonen. Aan de Waalkade
was het makkelijk aan boord stappen
van het koppelverband waarop hij
werkte, en maand in maand uit naar
Dillingen voer.
Meer info en aanmelden:
www.architectuurcentrumnijmegen.nl

Kermis in Nijmegen
Tussen 2 en 10 oktober was het kermis op Kelfkensbos en de Waalkade. Er was
een draaimolen voor de kleintjes, de Breakdance voor de grote en stoere jongens
en meiden en de Mega Booster voor de echte waaghalzen. Voor jong en oud was
er genoeg te beleven en te zien.
Foto: Eric van Haalen

Zilveren Waalbrugspeld voor
Walter Hamers
De heer W.H.C.M. (Walter) Hamers
(66) heeft donderdag 14 oktober een
Zilveren Waalbrugspeld ontvangen
voor zijn activiteiten als bestuurder van
woningcorporatie Talis, lid Raad van
Toezicht N.E.C. Maatschappelijk, lid
Raad van Advies RvN@, voorzitter van
de stichting Vierdaagsefeesten en
bestuursadviseur bij stichting FAN.

Allerzielenviering
op Kerkhof
Daalseweg
Op 2 november vindt in het kader van
Allerzielen om 17.00 uur een kleine
viering plaats op het kerkhof aan de
Daalseweg in Nijmegen-oost.
Het koor Oosterburen zal enkele liederen ten gehore brengen, Gerard van de
Kamp speelt saxofoon en er worden
gedichten voorgedragen.
Een beperkt aantal mensen is van harte
welkom om daarbij aanwezig te zijn.
Daarom is het is wel nodig te reserveren via dichterbijoost@gmail.com

COLOFON
NIJMEGEN OOST:
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Groene Vrijdag op 5 november
NIJMEGEN. Zin om Nijmegen weer
wat groener en duurzamer te
maken? Doe dan op 5 november mee
aan Groene Vrijdag! Er is een vintage kledingbeurs, je kunt de gerechten voor de Groene Vrijdagsoep bij
elkaar fietsen of deelnemen aan een
urban jungle excursie. Ook bouwen
we verder aan een bos, delen we
voedsel en kun je zelf de handen uit
de mouwen steken tijdens opschoonen plantacties. Samen aan de slag!
Groene Vrijdag is in 2018 ontstaan en
is een dag voor alle Nijmegenaren, met
bijdragen van scholen, bedrijven, organisaties, vrijwilligers, gemeente én
inwoners. Tijdens deze vierde editie
bouwen we weer verder aan een bos,
maken we Groene Vrijdagsoep voor de
Voedselbank, zijn er weer activiteiten
van Operatie Steenbreek en Kleurrijk
Groen en gaan we aan de slag tijdens
opschoon- en plantacties.
Aanmelden
Op de website van Groene Vrijdag kun
je je aanmelden voor een activiteit.
Hier vind je ook het meest actuele pro-

gramma, de deelnemende partijen en
hoe je een zelf bedachte activiteit in
kunt dienen. Reserveer 5 november in
ieder geval alvast in je agenda zodat we
er op Groene Vrijdag samen voor zorgen dat Nijmegen weer een stukje groener en duurzamer wordt!
www.nijmegen.nl/groenevrijdag

Wereldmuziekkoor Nijmegen
zoekt dirigent
Het WMK Nijmegen is dringend op
zoek naar een enthousiaste dirigent die
affiniteit heeft met wereldmuziek. We
zijn een enthousiast amateurkoor van
circa 65 leden en repeteren eens in de
14 dagen op donderdagavond van
20.00u-22.00u in wijkcentrum “de
Biezantijn” in Nijmegen.We zijn een
koor met hart voor wereldmuziek en
treden graag en regelmatig op!
Voor informatie kunt u bellen met het
secretariaat 024-3586179 of kunt u
krijgen via wmknijmegen@gmail.com.
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Na ruim anderhalf jaar gaat
Seniorendanscafé Burgerlust in OBG
Nijmegen op dinsdag 9 november weer
van start. De vrijwilligers van het danscafé kunnen niet wachten om u weer te
ontvangen. Vanaf november is het
danscafé weer elke tweede, vierde en
eventueel vijfde dinsdagavond van de
maand open. Toegang is gratis.
De avonden zijn voor 40-plussers uit
Nijmegen en omgeving die houden van
dansen en muziek. Ook beginners en
alleengaanden zijn meer dan welkom.
Vaste entertainers staan garant voor een
gevarieerde en gezellige avond met
foxtrot, wals; maar ook beat en line
dance horen tot het repertoire.
Let op coronamaatregelen!
Toegang alleen met de corona QR-code
(op telefoon of papier) alsmede een
geldig ID-bewijs. Hoe u die maakt ziet
u op https://coronacheck.nl
Helaas moeten wij u daarop controleren. Let op vaccinatiebewijs is niet voldoende! Wij mogen maximaal 75 personen ontvangen.
Programma
9 november: Tom Meuwese
23 november: Jan Kersten

30 november: Frans Arnts
14 december: Cor Kersten
28 december: Jersey
OBG Nijmegen
OBG is er voor alle Nijmegenaren die
actief en gezond willen leven en ouder
worden. OBG biedt ondersteuning en
zorgdiensten als het leven even niet
meer vanzelf gaat. Het organiseert activiteiten en helpt mensen elkaar te ontmoeten, zodat zoveel mogelijk mensen
blijven doen wat ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn.
Daarom stelt OBG het gezellige Grand
café graag open voor seniorendansavonden. Niet alleen voor eigen bezoekers, maar ook voor gasten van buiten.
Ervaar het zelf en loop eens binnen op
een van onze dansavonden, zodra dat
weer mogelijk is. Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e, 4e
en evt. 5e dinsdagavond tussen 19.30
en 22.30 uur.
OBG, Prof. Cornelissenstr. 2, 6524 PJ
Nijmegen. Zaal open vanaf 19.00 uur.
Interesse? Kijk op www.obg.nu of bel
met het Info-punt OBG, 024 327 92 79.

Het Nijmeegs Woonprotest
De prijzen schieten door het dak.
Beleggers
overbieden
starters.
Studenten betalen zich blauw aan
kamers, áls ze er al een kunnen vinden.
Internationale studenten zijn kansloos.
Het aantal daklozen neemt steeds verder toe. In Nijmegen is er een tekort
van meer dan 5000 woningen.
Daarmee staat Nijmegen in de top-3
van Nederland qua woningtekort.
Nijmegen kan dus niet achterblijven.
De Nijmeegse Wooncoalitie kondigt
daarom aan, dat er op 31 oktober om
14.00 uur een woonprotest gepland
staat in Nijmegen: Het Nijmeegs
Woonprotest. Het protest zal plaatsvinden bij het plein voor Kelfkensbos.
Uiteraard onderschrijven wij alle zaken
in Het Woonmanifest, zoals dat eerder
is gepubliceerd. Daarnaast eisen wij
nog het volgende voor Nijmegen specifiek:
• Introduceer een woonplicht binnen
Nijmegen
vanaf
01-01-2022.
Langdurige leegstand en een groeiend

aantal daklozen mogen niet naast
elkaar bestaan.
• Maak onteigening een optie bij het
herhaaldelijk overtreden van regels. En
organiseer, zoals in Berlijn, een
gemeentelijke enquête hierover, zodat
Nijmegenaren zich erover kunnen uitspreken.
• Hou je als gemeente aan artikel 19
van het VN-verdrag Handicap (2016):
wonen moet voor iedereen toegankelijk
zijn.
• Internationale studenten moeten
direct gehuisvest worden. Het is een
schande dat er studenten op straat moeten slapen.
Meer details, zoals het exacte dagprogramma, volgen binnenkort via onze
website of onze socials: Facebook,
Instagram en Twitter.
Voor vragen kun je mailen naar
woonprotestnijmegen@gmail.com, of
bellen/Whatsappen met Jesper Fassotte
(06 38960630) of Davey Essers (06
14066446).

Vier herfstvakantie in De Bastei!
Kom jij in de herfstvakantie speuren in
en rond De Bastei? Help Kanonnen
Karel bij zijn zoektocht naar buskruit,
zodat hij zijn kanon kan laten bulderen.
Grote kans dat je hem tegen het lijf
loopt! Kruip samen met Baroen in de
rol van piekenier of musketier en ontdek hoe je de bastei kunt beschermen!
Met kleurrijke poeders en geurige
drankjes laat Professor Bombasticus je
het onmogelijke doen: door muren
lopen, met dieren praten, dan wel de

lucht in vliegen. En stadsdichter Heidi
Koren nodigt je uit om te komen dichten! Voor kinderen vanaf 4 jaar. Kijk op
debastei.nl/herfstvakantie voor alle
activiteiten.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4. De
entree bedraagt € 9,- voor volwassenen
en € 6,- voor kinderen. De Bastei is
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Meer informatie: www.debastei.nl.

Geschiedenisweekend in het
Valkhofkwartier te Nijmegen
Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober
vonden in het kader van het
024GeschiedenisWeekend een aantal
activiteiten binnen het Valkhofkwartier
plaats, met het thema “aan het werk”.
Er was van alles te doen in De Bastei,
Museum
het
Valkhof,
de
Nicolaaskapel,
cultuurhuis
de
Lindenberg, het Infocentrum WO2

Nijmegen en het Gebroeders van
Lymborch Huis. Ook was de viering
van de restauratie van de gewelven in
de Nicolaaskapel, op zaterdag 16 oktober. In het Valkhofpark speelde de reenactment groep de Klondikes
gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog na.
Foto: Albert de Valk

De Rozet

Ooijse
Klinkertjes

Nieuws uit Nijmegen
Seniorendanscafé Burgerlust in
OBG gaat weer open!

PAGINA 23

Lezing: Hubertus, zijn leven
ten tijde van de Merovingen
In het boek ‘Hubertus, zijn leven ten
tijde van de Merovingen’ vertelt Hubert
Hendriks over de periode rond 700 en
de rol die Sint Hubertus daarin speelde.
Op 31 oktober om 16.00 vindt er in het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
een lezing plaats waar Hubert Hendriks
vertelt over het leven van Sint
Hubertus. De lezing duurt circa 40
minuten.
De tijd van de Merovingen is een periode vol oorlog en culturele veranderingen, waarin het christendom een steeds
prominentere rol speelt. Nieuwe landbouwtechnieken ontstaan en de wijze
van oorlogvoering verandert. We zien
de opkomst van een gallo-romeins
christendom vanuit de inlandse bevolking. Daarnaast komen er in opdracht

van Rome missionarissen uit Engeland
en Ierland die meetrekken met de veroveringslegers van de hofmeiers. De
stoere ridder Hubrecht speelt daar een
rol in, zeker na zijn ommekeer waarna
hij zich Hubertus laat noemen. In deze
onrustige tijd gebeurt er ook het nodige
in onze streken, waarbij verschillende
plekken in en rond Nijmegen een
belangrijke rol spelen. Zoals een
Merovingisch kerkgebouw onder aan
de heuvel die nu het Valkhofpark heet.
Of een grafveld waarmee een mogelijke link met de legendarische Beowulf
kan worden gelegd. En dan waren er
nog de oude Romeinse villa’s die ingenomen werden door een nieuwe generatie landbeheerders. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe spanningen: het
lijkt wel de 21e eeuw!

Nederland Leest met Adriaan van Dis
De
landelijke
leescampagne
‘Nederland Leest’ draait dit jaar om
het thema Over de grens. Bezoekers
van de vestigingen van de
Bibliotheek Gelderland Zuid krijgen
de hele maand november het boek
De wandelaar van Adriaan van Dis
cadeau. Van Dis komt op dinsdag 9
november over zijn boek vertellen in
Bibliotheek De Mariënburg in
Nijmegen.
De wandelaar gaat over een
Nederlander in Parijs. Hij krijgt bij een
brand een hond in zijn schoot gewor-

pen. Samen met de hond verkent hij de
stad en komt terecht in een andere
wereld. Een wereld van vluchtelingen,
illegalen en zwervers.
Iedereen kan de hele maand november
het boek gratis ophalen in de bibliotheek, ook als je geen bieblid bent.
Op dinsdag 9 november is schrijver
Adriaan van Dis te gast in Bibliotheek
De Mariënburg in Nijmegen. Hij vertelt
over de totstandkoming van De wandelaar en geeft een inkijkje in zijn schrijversbestaan. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.obgz.nl/agenda.

Red Hatters in Nijmegen
Op 4 (en 5) november as zal Nijmegen
voor een groot deel Rood/Paars kleuren
met Red Hatters uit het hele land.
Sowieso zal het op 4 november op
Nijmegen centraal NS een bonte mengeling van deze dames zijn in dresscode. Dan houden Rode Marikens van
Nimwegen een Landelijke RHS Red &
Purple Kledingbeurs bij Mr. Panda
(voormalige Gofferboerderij - besloten
club). Er worden maar liefst ruim 100
Red Hatters uit den lande verwacht bij
dit kleurrijk RHS event.
De adellijke dames worden ontvangen
met koffie - thee of ‘n glaasje fris. En
natuurlijk zal het énige échte
Marikenbrood (volgens recept van
Nijmeegse bakkers) niet ontbreken.
Deze gezellige happening zal muzikaal
worden opgevrolijkt door niemand
minder dan Tom Meuwesen. In de middagpauze volgt er een Buffetlunch.
Aan het einde van de middag na deze

unieke samenkomst met dames die
Rood en Paars hebben ingekocht of
vérkocht volgt er de mogelijkheid om
een SiteSeëing door onze geweldige
stad te maken met de Zonnetrein.
Red Hatters kunnen in het centrum desgewenst uitstappen voor een diner bij
een van onze talrijke restaurantjes in
Nijmegen of nog even gezellig shoppen
-koopavond- in onze winkels.
RHS Rode Marikens zullen onze
geweldige stad Nijmegen, nog eens
even extra op de kaart zetten.
Rode Marikens telt momenteel 15
members maar is nog open voor -enkele- nieuwe leden maar er zal over niet al
te lange tijd een ledenstop volgen met
een wachtlijst. Aanmelden kan via;
http://www.rodemarikensvannimwegen.nl/contact
Door Queen Fiep van Nimwegen

Woonzorglocatie De Sterreschans
viert tiende verjaardag
NIJMEGEN. Woonzorglocatie De
Sterreschans aan de Ubbergseveldweg bestaat tien jaar. Het voormalige
schippersinternaat is vele hoogtepunten en een grote verbouwing verder. Eind september/begin oktober
stond daarom in het teken van terugblikken, uitstapjes en proosten met
elkaar.
Silent disco
De feestweek begon met een fotopresentatie waarbij de bewoners en medewerkers terug in de tijd gingen; een
terugblik op tien jaar De Sterreschans.
Het voormalig schippersinternaat is
destijds verbouwd tot woonzorglocatie
van Domus Magnus waarbij twee vleugels zijn aangebouwd. Deze plaatjes
ontbraken uiteraard niet tijdens de presentatie. Vervolgens mocht iedereen
een koptelefoon op, want de volgende
activiteit op het programma was de
silent disco. De bewoners vonden het
een bijzondere muzikale ervaring waarbij zelfs werd gedanst.
Tien jaar in dienst
Het hoogtepunt van de feestweek was
het uitstapje met bijna alle bewoners en
medewerkers naar het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem. De
regenbuien konden de pret niet drukken

en de groep genoot enorm van alle
bezienswaardigheden. In de avond
werd de dag afgesloten met een heerlijk
diner in de kasteelboerderij in het
Openluchtmuseum. Wat de avond extra
bijzonder maakte, is dat de medewerkers die tien jaar in dienst zijn in het
zonnetje werden gezet. Zij zijn er
namelijk al vanaf het begin bij! Dus
ook dat werd gevierd.
Barbecueën als lunch
De week werd afgesloten op vrijdag 1
oktober, de dag dat De Sterreschans
officieel tien jaar bestond. De dag
begon met een koffiemoment en uiteraard een heerlijk stuk gebak erbij. In
plaats van een lunch werd er een uitgebreide barbecue georganiseerd. Zo willen de bewoners iedere dag wel lunchen! Het was een fantastische week;
bewoners en medewerkers hebben
enorm genoten. Op naar de volgende
tien jaar.

In de “Prins Jurriaan-Clausstraat” is
in september een nieuw horecabedrijf geopend. Qua naam wil de uitbaatster concurrentie aangaan met
een bekend Weurts café. Om U op
weg te helpen. In Weurt staan twee
tankstations naast elkaar, waarvan
de een benzine en de ander bier in
de tank heeft zitten. In dit geval
bedoel ik het wereldberoemde
dranklokaal “Café Hanneke”. Dat
café heeft nu een zusje gekregen in
de “Prins Jurriaan-Clausstraat”. De
opening van dit “stamineeke” vond
plaats onder grote publieke belangstelling. Bijna alle ex-hotemetoten
van “De Deurzakkers”, de “ex-gevederde” gaven daar acte de presence.
Zij gaven deze luisterrijke opening de
glans die het verdiende. Gezien de
gunstige
weersomstandigheden
vond de festiviteit op het overdekte
en desgewenst verwarmde terras
plaats. De daarvoor ingehuurde
“luxe Spartent” was inclusief statafels, buffettafel en krukken om op te
zitten. Het voldeed aan wel vier
Michelinsterren. Ook voor de uitlaat
van de gasten was goed gezorgd.
Voor de mannelijke bezoekers was
er een kwadraat pissoir geregeld. Als
je daar tegelijk met vier personen
opstond, kreeg je het spetterende
geluid van de ‘Wasserfall van
Schaffhausen” te horen. Voor de
dames was een “prinsesselijk” toilet
met
een
echte
gouden
“Maximabril” gereserveerd. Dat
kwam, omdat er ook een echte prinses aanwezig mocht zijn, die je met
“Majesteit” moest aanspreken. Dat
closet werd meteen gekscherend tot
“De Majeschijt” gepromoveerd. Als
klap op de vuurpijl had de organisatie ook nog een tandemverhuurbedrijf opgericht. De jeugdige onder
het gezelschap waren niet meer te
houden. Daar moest op gereden
worden. In allerijl werden er paartjes
gevormd, waarbij de brildragende
en andere slechtzienden achter op
de tandem mochten plaatsnemen.
Zo zocht een “kwaterend” en bont
gezelschap de grenzen van ons
mooie dorp op. Deze carnavalisten
zijn, in verschillende hoedanigheden, in vele carnavalsoptochten te
bewonderen geweest. Het was een
zware toer over “s-Heeren-Ooijsewegen” en ze hadden op de tandems best veel bekijks. Dit in de rui
zijnde, veren ontbraken, gezelschap,
was er echter deze middag als de
kippen bij. De eerste statie was de
“Thornsche Molen” daar kregen er
al deelnemers “Een spijker in de
kop”. Dat dit iets kan veranderen
met je gemoed, bleek wel, dat er bij
“De Berk” het levensgevaarlijke spel
“Als blikken kunnen doden” werd
gespeeld. Aan de andere kant van
Ooij moesten “De Exen” de steile
“Poelencol” naar de “Ouwe Waal”
beklimmen. Aan de kapotte “valknieën” kan je aflezen, dat hier het
“Al mot ik krupe” beter op zijn
plaats zou zijn geweest. In de top
2000 zal eind van het jaar wel de
tophit “Sjoelen bij Poelen” op nummer 1 staan. Terug naar Ooij
Centrum bij “De Fletcher”, die alle
deelnemers gratis trakteerde op bitterballen. Kenners constateerden,
dat deze ballen niet meer van Roel
de Haan konden zijn. Bij Fletcher
werd uit de krochten van de kelder
het gatenkaasspel teruggevonden.
Bijna alle spelers kwamen tot boven
“In het haantje van de toren”. Op
naar “Café Hanneke” voor een
smaakvol spel. Daar werd vastgesteld, dat in dit gemêleerd gezelschap veel mensen van smaak verschillen. Als toetje werd nog voorgeschoteld “Ik verscheurde je foto”,
waarbij de dames de heren probeerden te verleiden met “Schatje mag ik
je foto”. Er werden vele sterke verhalen uitgewisseld, waarbij de poes
van ene “Jurgen” het niet zo
“nauw” nam. De bekende
“Brassband” “Heinrich-Schalke”
had al vroeg de stemming erin. De
naam van dit nieuwe café deed haar
naam alle eer aan, want de hele
avond schalde door Ooij de tophits
”Bij Hanne in de kuul dat kost een
daalder en “Bij Hanneke in de koelkast ligt nog zat”.
Groetjes medeklinker.
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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
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag

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

Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Corona
U hoeft niet meer vooraf te reserveren
om deel te nemen aan een viering. Ook
hebben de bisschoppen aangegeven dat
het niet past bij het karakter van de
Kerk om onderscheid te maken tussen
gevaccineerden en niet-gevaccineerden
en dus is geen coronatoegangsbewijs
nodig. Wel vragen zij om de nodige
afstand te houden, waar niet geventileerd kan worden en thuis te blijven bij
klachten. De communie kan behalve
met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking blijft
het hoestscherm gehandhaafd.
Synodaal proces wereldkerk en bisdom
Op verzoek van paus Franciscus en ter
voorbereiding van de bisschoppensynode van oktober 2023 wordt katholieken en ook anderen wereldwijd
gevraagd om na te denken over de Kerk
van vandaag en morgen en suggesties
te doen, vanuit onderlinge uitwisselingen en ook individueel. Per bisdom
wordt ingezameld. Kernwoorden hierin
zijn: communio, participatie en missie.
U kunt zich hierbij laten inspireren
door de laatste sociale encyclieken
(brieven) van onze paus Laudato Si en
Fratelli Tutti. Bent u geïnteresseerd in
een uitwisseling hierover, neemt u dan
contact op met de pastoor dan wel
iemand van de pastoraatsgroep, zie
parochieblad en website.
Voor deze gelegenheid is een gebedskaart uitgegeven die beschikbaar is in
onze vijf kerken.
De tekst luidt: Wij staan voor U,
Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen
in uw naam. U alleen hebben wij om
ons te geleiden, maak dat U thuis bent
in ons hart; leer ons de weg die wij
moeten volgen en hoe wij deze moeten
gaan. Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde
bevorderen. Laat onwetendheid ons

De ruimte onder de kerk

niet op de verkeerde weg brengen, noch
partijdigheid ons handelen beinvloeden. Maak dat wij in U onze eenheid
vinden, opdat wij samen kunnen gaan
naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is. Dat alles vragen wij
U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de
Vader en de Zoon, in de eeuwen der
eeuwen.
Amen.
Gravenzegening
Rond 1 en 2 november vindt in de vijf
dorpen van onze parochie een gravenzegening plaats. In Millingen na de
Mis van 10.30 uur op zondag 31 oktober, in Kekerdom op maandag 1
november na de Mis van 19.00 uur, in
Leuth op dinsdag 2 november na de
Mis van 19.00 uur, in Ooij op dinsdag
2 november na de dienst van 19.00 uur.
In Beek worden mensen vanaf 18.30
uur in de grote Bartholomaeus ontvangen met een kop koffie en een kaars. Na
een kort gebed om 19.00 uur wordt in
een gezamenlijke tocht langs de lichtjes
getrokken naar de RK begraafplaats en
worden de graven gezegend.
Fantasierijk, handig en ondergronds.
Wie?
Menigeen in Ooij weet nog wel dat in
1945 de ruimte onder de kerk gebruikt
is om mensen te laten schuilen. Ooit is
gedacht om er de jeugd een disco te
geven. Aan de hand van een aantal
foto’s die Henk Baron er heeft gemaakt
en je op zijn website (henkbaron.nl)
vindt, kun je een indruk krijgen van de
enorme ruimte. Het zou jammer zijn
om niets te doen met die ruimte. Het
feit dat er maar één vluchtweg is,
beperkt natuurlijk wel het gebruik
ervan. En toch kan er iets moois en
bruikbaars van gemaakt worden. Mét
hergebruik van veel wat er nu als rommel ligt. Het lijkt me dat dit een heel

Foto: Henk Baron

leuk project kan zijn, met veel mogelijkheden en kansen. Zelf wil ik er
graag mijn bijdrage aan leveren. Wie
zou er tijd voor vrij willen maken en is
bovendien fantasierijk en handig?
Iedereen is van harte welkom. Maar ik
hoop vooral ook de jongere generaties
hiervoor te kunnen interesseren. Het
lijkt me leuk en zinvol om hier samen
de schouders onder te kunnen zetten.
Heb je interesse, aarzel dan niet om er
even een telefoontje of mailtje of appje
aan te wagen.
Rudo Franken, pastoor (rudo.franken@gmail.com 06-46193591)
Eerste Communie en Vormsel
Met onze gemeenschap starten we
graag weer een eerste communie en
vormsel project op. Wilt u ook uw kind
aanmelden? Dan kan dat via het aanmeldingsformulier op de website. We
willen de kinderen enthousiasmeren en
kennis laten maken met onze geloofsgemeenschap. Wilt u ons helpen om er
een prachtig project van te maken? We
horen graag van u! Ouderavond eerste
communie is op woensdag 20 oktober,
voor vormsel 27 oktober. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en zijn in
de ontmoetingsruimte kerk Millingen.
In november gaan beide projecten van
start.
Contact:
Daisy,
jeroendaisy@xmsweb.nl,
0613593322, Wethouder Koenenstraat 9,
Millingen.
Weer koffie na de Mis in Millingen
Op zondag 7 november zal er na de Mis
koffie zijn, vanwege het feestelijke
karakter van die dag. Maar…bij voldoende hulp kunnen we daarna elke
zondag na de Mis koffie schenken.
Heeft u interesse om regelmatig te helpen, dan kunt u contact opnemen met
Thea Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700.
Parochieblad ontvangen
Ons nieuwe fullcolour parochieblad
van eind september is er voor u: in
kerk, kapel en supermarkt enz. bij u in
het dorp. Wilt u het parochieblad ontvangen bij u in de brievenbus en/of
digitaal en hebt u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u dit graag doorgeven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Vrijdag 29 oktober 19.00 uur Marialof
Millingen
Zaterdag 30 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Rom.11,1-2a.11-12.25-29,
ps.94,12-15.17-18, Lc.14,1.7-11.
Zaterdag 30 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (Gemengd Koor Ooij) - 31e zondag door het jaar: Deut.6,2-6, ps.18,24.47.51ab, Hebr.7,23-28, Mc.12,28b34.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 31 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven),
waarna gravenzegening
Voor Wily en Diny Leijgraf, Gerrit de
Kleijn en echtgenote en hun kinderen
Dora, Toon en Gert, Henny Janssen
jaargetijde, Jopie en Annie Driessenvan Ophuizen.
Maandag 1 november 19.00 uur H. Mis
Kekerdom (deel Laurentiuskoor
Kekerdom), waarna gravenzegening
Joh.7, 2-4. 9-14, Ps.24,(23),1-2.34ab.5-6, 1Joh.3,1-3, Matt.5,1-12a.
Dinsdag 2 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth, waarna gravenzegening: Jes.25 6a.7-9, ps.23,(22),1-2.34.5.6, Lc.23,44-46.50.52.53+24,1-6a.
Dinsdag 2 november 19.00 uur WoordCommunieviering Ooij, waarna gravenzegening
Wilma
Donderwinkel-ten
Haaf,
Familie Geutjes-van Megen Mieke en
Henk, Overleden ouders Sack-Arts,
Piet en Marie Kroes-Cornelissen,
Gerard Verhoeven jaargetijde, Irma en
Jan Janssen, Jo Delsink, Karel en Ferdy
Jeuken, Ronald Rikken, Overleden
ouders Verriet - van Steen, Leo, Wim
en Lies, Wim van den Brink, Erlecom.
Dinsdag 2 november 19.00 uur tocht
vanuit grote Bartholomaeus naar de RK
begraafplaats (vanaf 18.30 uur wordt u
in de grote Bartholomaeus ontvangen
met koffie en kaars)
Jaargetijdeviering vrijdag 22 oktober 2021
Op vrijdag 22 oktober a.s. wordt om

19.00 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij
een gezamenlijke Jaargetijdeviering
gehouden, waarin wij alle dierbaren uit
onze parochie, die langer dan een jaar
overleden zijn, zullen gedenken.
Tijdens deze viering worden tevens de
herdenkingskruisjes overhandigd aan
diegenen die hiervoor een persoonlijke
uitnodiging hebben ontvangen.
Ook U, als mede-parochianen, bent
hierbij van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Paul Spijkerman, Mientje Huisman
Van Allerzielen 2020 tot Allerzielen
2021, Kerkelijk afscheid vanuit:
- Beek:
Ria Koning-Verploegen 90 jaar
Carl van de Loo 89 jaar
- Ooij-Persingen:
Mini Sack-Arts 95 jaar
Annie Bartels-Mokkink 96 jaar
Dory Muis-Arnts 91 jaar
Lies Pouwelsen-Rutten 91 jaar
Riet Kroes-Meeuwsen 86 jaar
Thea van den Brink-Kuijpers 86 jaar
- Kekerdom:
Piet Campschreur 67 jaar
Frieda Houkes-Tielkes 84 jaar
- Millingen:
Ine Giebels-de Schouwer 76 jaar
Mientje Koppes-Arntz 87 jaar
Leentje van den Broek-Jansen 91 jaar
Mini Schneiders-Kalter 81 jaar
Annika van Winden 17 jaar
Riek Hoogenkamp-Gesthuizen 86 jaar
Trees Driessen-van Ophuisen 91 jaar
Rene van den Eijnden 61 jaar
Tiny Langenberg-Selten 83 jaar
Jan van Haaren 58 jaar
Henri Erinkveld 70 jaar
Carrie Diever-Jonkers 76 jaar
Ben Gesthuizen 75 jaar
Overleden:
Millingen: Dhr. Ben Gesthuizen.
Tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag
16 oktober hebben wij afscheid van
hem genomen.
Moge hij rusten in vrede

Steigers weg bij de Cosmas en
Damianuskerk in Groesbeek

Geef voor klokken en uurwerk kerk
Millingen
en kies een orgelpijp linksvoor in de
kerk (Mariakapel) zolang de voorraad
strekt. U kunt uw gift/bijdrage overmaken op banknummer: NL36RABO
0134 4023 16 t.n.v. parochiebestuur
onder vermelding van KLOKKEN. Wij
danken hartelijk voor uw bijdrage.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 20 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Rom.6,12-18,
ps.124,1-8, Lc.12,39-48.
Woensdag 20 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 21 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Rom.6,19-23, ps.1,1-4.6,
Lc.12,49-53,
Vrijdag 22 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; Rom.7,18-25a, ps.119,66.
68.76.77.93.94, Lc.12,54-59.
Vrijdag 22 oktober 19.00 uur
Gezamenlijke Jaargetijdeviering Ooij
(Cantorij)
Zaterdag 23 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Rom.8,1-11, ps.24,1-4b.5-6,
Lc.13,1-9.
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met samenzang) – 30e zondag door het jaar: Jer.31,7-9, ps.126,16, Hebr.5,1-6, Mc.10,46-52.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Cornelis Geutjes jaargetijde, Hennie en
Dory Muis–Arnts, Overleden ouders
Leenders-Tissen, Piet en Patrick jaargetijde.
Zondag 24 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Dinsdag 26 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Rom.8,18-25,
ps.126,1-6, Lc.13,18-21.
Woensdag 27 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Rom.8,26-30,
ps.13,4-6, Lc.13,22-30.
Woensdag 27 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 28 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Ef.2,19-22, ps.19,2-5,
Lc.6,12-16.
Vrijdag 29 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen: Rom.9,1-5, ps.147,1215.19-20, Lc.14,1-6.

Eigenlijk had de restauratie al klaar
moeten zijn maar de aanwezigheid van
wel of niet bestaande vleermuizen
gooide roet in het eten bij de Cosmas
en Damianuskerk aan de Pannenstraat
in Groesbeek. Omdat er ooit vleermuizen waren gezien bij de kerk, werd het
werk stilgelegd. Alleen is het nog
steeds niet duidelijk of er überhaupt
vleermuizen in de kerk aanwezig zijn.
De provincie wil nu dat er verder

onderzoek wordt gedaan en omdat de
huur van de steigers erg oploopt heeft
men nu besloten om de steigers voorlopig op te ruimen. Vorige week werd de
lift weer aangebracht en kon men
beginnen met het verwijderen van de
steigers. Als alles goed gaat worden ze
volgend jaar weer opgebouwd. Een
grote extra kostenpost.
Foto: Henk Baron

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vieringen:
Zondag 24 oktober, aanvang 10.00
uur
Voorganger: ds. D. Stolk uit Nijmegen
De diaconiecollecte is bestemd voor
INLIA: een netwerkorganisatie van en
voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922
tnv Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek, INLIA
Zondag 31 oktober, aanvang 10.00
uur
Voorganger: ds. D. Blom uit Cuijk
De diaconiecollecte is deze zondag,
evenals op zondag 7 november wanneer er Oogstdienst is, bestemd voor
het Moeder en Kind Huis Groesbeek,
zie:
www.moederkindhuis247.nl.
Digitaal doneren kan via
NL 08 INGB0000961922 tnv Diaconie

Prot. Gemeente Groesbeek, o.v.v.
Oogstdienst.
Na de dienst is er KOFFIE PLUS: tijdens het koffie/theedrinken willen we
met elkaar in gesprek gaan over hoe
we de toekomst van onze gemeente
zien en willen vormgeven.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en daaronder "Deze maand" U ziet daar de link
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Hyundai Bayon
Hyundai heeft weer een nieuwe SUV (Sports Utility Vehicle) geïntroduceerd
en biedt daardoor nog meer verscheidenheid. De Hyundai Bayon is weliswaar vrijwel even groot en heeft een vergelijkbare prijs ten opzichte van de
Hyundai Kona, maar heeft een geheel andere stijl. Daar de Kona een echte
SUV met een hoog opgetrokken neus is, heeft de Hyundai Bayon meer het lijnenspel van een moderne personenauto. Het is dus eigenlijk meer een ‘crossover’ (mix van SUV en stationwagon). En ook de lijnen en maten van de
Hyundai i20 komen in de buurt. Hyundai biedt met deze Bayon een mooie,
vloeiende opbouw van de modellenreeks in het B-segment.

De Hyundai Bayon biedt geen nieuwe technieken, kost vrijwel hetzelfde en is niet
ruimer of praktischer dan het bestaande aanbod, maar het grote verschil zit in
de aankleding. Hyundai bood al een compacte hatchback en een compacte SUV
aan. De Bayon vormt een middenweg tussen beide.
De Hyundai Bayon is ten opzichte van
de Kona meer vergelijkbaar met een
gewone personenauto. De stoelen zijn
over een grote afstand te verstellen en
de pedalen zitten relatief diep, waardoor bestuurders van sterk uiteenlopend postuur een goede zithouding
kunnen vinden.
Geode binnenruimte
Ondanks de aflopende achterzijde van
de sportief gelijnde Bayon, is de hoofden beenruimte achterin is voldoende
voor twee volwassenen. De Bayon
heeft toch duidelijk een iets hogere
bouw, wat mogelijk maakte dat de rugleuning achter iets nadrukkelijker
rechtop is gezet en zodoende iets meer
beenruimte ontstaat. De bagageruimte
is iets kleiner dan gemiddeld in dit segment en meet 321 liter.
Moderne elektronica
De Bayon beschikt over een modern

infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie), dat zich via een
groot beeldscherm op het midden van
het dashboard laat bedienen. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen
door een beeldscherm waarvan de layout met de gekozen rijmodus (standaard, economisch of sportief rijden)
een ander, meer passend uiterlijk krijgt.
Ook aan de ondersteuning van Apple
CarPlay en Android Auto is voorzien
en er zijn diverse sensoren om de
omgeving rond de auto te bewaken.
Onze testauto in de Premium uitvoering had onder andere: autonome rijbaanassistentie (LFA), blind-spot
Collision-avoidance Assist (BCA) en
Parking Collission-avoidance Assist
(PCA). Dat is heel uitgebreid voor een
auto in deze prijsklasse.
Mild hybrid
Hyundai is een van de weinige autofabrikanten die alle moderne aandrijf-

Fiat Tipo Cross
We kennen Fiat voornamelijk van de vele variaties, die er zijn op de Fiat 500,
maar de Fiat Tipo bestaat ook nog steeds. De Fiat Tipo is een middelgrote
auto, waarbij het vooral draait om de functionaliteit en de prijs.
Vergelijkbaar zoals Renault met de Dacia modellen heeft, die ook vooral voor
het functionele gaan. De Fiat Tipo ziet er echter alleraardigst uit met zijn
moderne vormgeving.

Road Test
Hyundai Bayon1.0 T-GDi 6iMT
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 26.695,Gewicht: 1220 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 100 pk
Top: 183 km/uur
Acc.0-100: 10,7 sec.
Gem. verbr.: 1:20,1
Lengte: 418,0 cm
Breedte: 177,5 cm
Kofferruimte: 321 liter
Aanhangergewicht: 1110 kg
technieken levert, van puur elektrische
auto's, via waterstof aangedreven
modellen, tot diverse hybride varianten. Bij de hybride aangedreven modellen levert Hyundai diverse varianten;
van plug-inhybride tot mild-hybrid. De
Bayon is voorzien van een 48 Volt
mild-hybrid, omdat dit het eenvoudigste is en daarmee het voordeligste is.
De Hyundai Bayon herwint energie
voor de accu tijdens remmen en uitrollen. Dat bespaart brandstof en een
andere grote brandstof-bespaarder is,
dat de motor automatisch wordt uitgeschakeld als de auto tot stilstand komt.
Bij wegrijden start de motor weer
razendsnel en onmerkbaar met de eerder teruggewonnen elektriciteit. Ook
tijdens het rijden kan de elektromotor
kortstondig een duwtje in de rug geven
met extra koppel om het verbruik te
verlagen. De tijdige aanwezigheid van
extra koppel voor als het nodig is,
maakt het mogelijk om al bij zeer lage
snelheden In een hogere versnelling te
gaan. al de suggestie om een hoge versnelling te kiezen. Daarom lijkt het of
de schakelindicator altijd aangeeft dat
men in een te lage versnelling rijdt en
suggereert om bij 50 km/u de zesde
versnelling te kiezen, waarbij het toerental 1.250 tpm bedraagt. Dankzij de
elektrische assistentie kan men straffeloos naar een hoger versnelling, zonder
"bokken" of ander protesteren van de
motor tegen het lage toerental. Aan de
buitenkant klinkt de motor bij die hoge
versnelling echter wel heel erg ‘driecilinder’.

Met het moderniseren van de Fiat Tipo
voor modeljaar 2021 is een bijzonder
avontuurlijke uitvoering toegevoegd
onder de typeaanduiding "Cross". Net
zo als bij Dacia, die ook voornamelijk
voor Oost-Europa is gedacht, staat de
Tipo Cross wat hoger op de wielen om
de slechtere wegen in het voormalige
Oostblok comfortabel te nemen.
Nieuwe motor
Behalve het nieuwe ‘Cross’ model van
de Fiat Tipo is belangrijk nieuws dat er
een nieuwe motor in alle Fiat Tipo
modellen zit. Onder de motorkap ligt
een nieuwe 100 pk sterke 1,0-liter driecilinder FireFly benzinemotor met 190
Nm aan koppel en een gemiddelde
CO2-uitstoot van 121 g/km (WLTP).

De driecilinder vervangt de verouderde
1,4-liter viercilinder benzinemotor met
95 pk en 127 Nm.
De motor heeft geen enkele vorm van
elektrische assistentie (dus ook niet de
48 Volt hybride, zoals bij de Hyundai
Bayon) en zodoende is Fiat tot een zeer
scherpe prijs gekomen. Ook is gekozen
voor een versnellingsbak met vijf in
plaats van zes verzetten om de prijs te
drukken.
Pas bij hogere toerentallen gaat de Fiat
levendig rijden. Het benzineverbruik
gaat dan uiteraard ook omhoog en wij
reden gemiddeld zo’n 1 op 16 in plaats
van 1 op 18 zoals de fabrikant beloofd.
De prestaties zijn opperbest voor de
driecilinder. In 12,2 seconden trekt de
Fiat Cross op vanuit stilstand naar de

48 Volt badge
De Hyundai heeft de 48-volt mild
hybrid-technologie, die we in meer
moderne auto’s zien. Zoals de 48V-aanduiding op de zijschermen al aangeeft,
bestaat het systeem uit een 48-volt
accu, een Mild Hybrid Starter
Generator (MHSG) en een LDComvormer (Low Voltage DC/DC). De
MHSG-unit wekt kinetische energie op
uit de recuperatie en slaat die op in het
48V accusysteem, waar deze kan worden gebruikt om de 12V boordnetspanning te stabiliseren en zo brandstof te
besparen. Ook maakt dit systeem zeilen
(coasten) mogelijk: door de auto uit te
laten rollen, ontkoppelt de transmissie
van de aandrijflijn.
Zuinig en redelijke prestaties
Zonder doelbewust zuinig te rijden
bedroeg het verbruik tijdens iedere rit 1
op 20 of beter. De prestaties van de 100
pk / 171 Nm sterke krachtbron zijn heel
behoorlijk, wel een enkele keer moest
worden teruggeschakeld om direct vermogen paraat te hebben. Echt vlot en
sportief rijdend is de Bayon ook weer
niet. De topsnelheid ligt bij de 183
km/uur en de acceleratie vanuit stilstand naar de 100 km/uur verloopt in

10,7 seconden. Omdat de Hyundai
Bayon nauwelijks hoger is dan een
standaard personenauto, rijdt deze
Hyundai Bayon ook zo. De bestuurder
ervaart geen hoge zit en daarmee ook
geen extra overhellen in de bocht. De
Bayon stuurt als een lichte, levendige
en compacte auto. Omdat de Bayon is
bedoeld als compacte gezinsauto is het
weggedrag stabiel en voorspelbaar,
waardoor het ontspannen reizen is met
Hyundai's crossover.
Meer keuze
De Hyundai Bayon heeft een prijskaartje voor het instapmodel van €
21.695,- Dat is een hybride-versie met
een 100 pk sterke driecilinder met
handbak met de 11 pk sterke 48-volt
elektrische starter/generator. Met
zeventraps automaat plus bijbehorende
upgrade tot 120 pk-versie van dezelfde
motor kost de Bayon € 25.795. De
gesteste ’Premium’-uitvoering met
modern infotainment, verwarmbare
stoelen, verwarmbaar stuur, adaptieve
cruise control, regensensor, parkeercamera, -sensoren en -assistentie en automatische airco, kost € 26.695,-. Met de
auto krijgt men 5 jaar garantie.
Met zijn scherpe lijnen
en opvallende proporties onderscheidt de
Hyundai Bayon zich
nadrukkelijk. De ranke
luchtinlaat strekt zich
uit over het front en
accentueert met de
smalle LED-dagrijverlichting de breedte van
de BAYON.

Road Test
Fiat Tipo Cross 1.0 FireFly 100
Koets: 5-deurs Crossover
Prijs: € 28.190,Gewicht: 1220 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 100 pk
Top: 192 km/uur
Acc.0-100: 12,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 16,1
Lengte: 436, cm
Breedte: 180,2 cm
Kofferruimte: 440 liter
Aanhangergewicht: 1500 kg
100 km/uur. De topsnelheid ligt bij de
192 km/uur.

Het belangrijkste nieuws van de Fiat Tipo zit onder de motorkap. Daar zien we
een nieuwe 100 pk sterke 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 190 Nm aan
koppel en een gemiddelde CO2-uitstoot van 121 g/km (WLTP).

De Hyundai Bayon
wordt alleen met een
1.0 T-GDi motor
geleverd, die met de
handbak 100 pk
levert en met de
automatische versnellingsbak 120 pk.
Er is altijd 48-volt
mild hybrid-technologie ingebouwd, dat
wordt aangegeven
met de 48V-aanduiding op de zijschermen.

No-nonsense
Ondanks de verhoging is het weggedrag van de Fiat Tipo naar behoren.
Niks opmerkelijks, maar gewoon goed
voor de niet-veeleisende automobilist.
Opvallend is de nieuwe frontgrille met
grote letters FIAT erin. Voor en achter
zien we LED-verlichting in moderne
smalle lichtunits. De vormgeving is
modern en ook de velgen en bumpers
zijn met moderne vormgeving vernieuwd, waardoor de no-nonsense Fiat
toch een aantrekkelijke uitstraling
heeft.
Ruimte
In de 4,396 meter lange Fiat Tipo Cross
kan men achterin 440 liter bagage verstouwen. Men kan ook nog een trailer
trekken van maximaal 1500 kg.
Infotainment
Met de vernieuwing is er ook een fors
infotainmentdisplay op het dashboard
gekomen. Een 7-inch digitaal TFTcluster en een groot UConnect 5 systeem met 10,25-inch touchscreen ziet

De Fiat Tipo is een middelgrote auto waarbij het vooral draait om de
functionaliteit en de prijs.
men in het interieur als het centrale
brein. Het UConnect 5 systeem ondersteunt draadloos Apple CarPlay en
Android Auto en via Bluetooth kunnen
twee telefoons tegelijk gekoppeld worden. Ook is de nieuwe Fiat Tipo voorzien van parkeersensoren aan de voorkant, ‘Keyless Entry/Go’ en draadloos
snelladen van de smartphone.
Conclusie
De Fiat Tipo is met de facelift en de
scherpe prijs van € 28.190,- duidelijk
aantrekkelijker geworden. De rijkere
uitrusting maakt de Tipo comfortabeler

Op opfrisbeurt van
de Fiat Tipo is met
name aan de grille
met de grote letters
FIAT tussen de
moderne full-LED
koplampunits
herkenbaar.

en veiliger. De nieuwe motor zorgt
voor een lager verbruik bij prestaties
die ongeveer gelijk zijn gebleven.
De geteste Cross-versie geeft de Tipo
een sterkere persoonlijkheid en is
dankzij meer bodemvrijheid daadwerkelijk geschikt voor slechte wegen en
zeer licht terrein. Het instapmodel van
de 5-deurs hatchback heeft een prijskaartje van € 22.190,- en de beduidend
ruimere stationwagen is er vanaf €
23.390,-. De nieuwe Tipo’s zijn Fiat’s
met aantrekkelijke prijskaartjes een ze
zien er goed uit.
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Zwischen Rhein & Maahs
Stefan Verhasselt in Kranenburg:
„Kabarett 5.0 - Zwischen den Zeilen“
KRANENBURG. Auch in seinem 15.
Kabarettjahr bleibt der gebürtige
Niederrheiner Stefan Verhasselt seiner
Linie treu: Gesellschaftskritisch aktuell, stellenweise schräg, aber immer
empathisch, mit einem großen Herz für
die Eigenarten und Absurditäten seiner
Mitmenschen, schaut er auf das, was
um uns herum so passiert. Auf dass die
Zuschauer nachher sagen: „Genau wie
bei uns zuhaus“. Zusammen mit seinem Publikum philosophiert Stefan
Verhasselt über „Ein-Wort-Menüs-togo“, Flexitarier und „Sun Chairs“, die
keine Sonnenstühle sind. Man erfährt
außerdem
mehr
zum
Thema
„Waldbaden“ und dass Gendern klangliche „Verwandte“ am Niederrhein
hat. Seinen neuesten Entdeckungen aus
der immer verrückter werdenden Welt
hat er den Titel gegeben: „Kabarett 5.0
– Zwischen den Zeilen“. In dem
Soloprogramm ganz ohne Musik und
Kostüm zählt das Wort, das von uns oft
zwischen den Zeilen ausgesprochen
wird
und
durch
feinsinnige

Beobachtungsgabe, Wortwitz und
komische Überhöhung aus seiner
scheinbaren Nebensächlichkeit herausgeholt wird. Aktuell ist Stefan
Verhasselt
mit
seinem
5.
Soloprogramm auf Tour durch
Nordrhein-Westfalen und so auch am
Freitag, dem 29.10.2021, um 20.00 Uhr
im Bürgerhaus Kranenburg. Karten
zum Preis von 18,50 € sind in der
Tourist Info Alter Bahnhof im
Vorverkauf erhältlich. Mitglieder des
Verkehrsvereins Kranenburg zahlen
17,00 €. An der Abendkasse beträgt der
Eintritt 20,00 € für alle.

Stadtgutschein Kleve gewonnen
KLEVE Jasmin Kaiser hat sich
anlässlich des Gewinnspiels im
Rahmen der Aktion „Heimatshoppen“ am 10. und 11.
September auf einen Spaziergang durch Kleves Innenstadt
begeben. Dabei hat sie alle
großformatigenStadtgutscheine
und die darauf versteckten
Zahlen in den Schaufenstern der
Akzeptanzstellen gefunden und
die richtige Lösungszahl errechnet. Jasmin Kaiser kann nun mit
Stadtgutscheinen im Gesamtwert von 150 Euro auf
Shoppingtour durch Kleve
Die glückliche Gewinnerin bei der Aktion
gehen.
Alle
weiteren
„Heimatshoppen“: Jasmin Kaiser
Gewinnerinnen und Gewinner
wurden schriftlich benachrichtigt. sind weitere Informationen zum
Unter www.stadtgutschein-kleve.de Stadtgutschein Kleve zu finden.

Kirchenorgelführung
St. Peter und Paul
KRANENBURG. Die Orgel der Stiftsund Wallfahrtskirche St. Peter und
Paul, die 1958 durch die Firma B.
Speith in Rietberg erbaute und im Jahre
2004 umgebaute und um drei Register
erweiterte Orgel, wird vom Organisten
Dirk Willemsen ausführlich erklärt und

vorgeführt. Sonntag, 7. November,
10.30 Uhr. Dauer ca. 45 Minuten; 3 €
p.P, Kinder bis 12 Jahre frei. Treffpunt:
Südportal der Kirche; Anmelden bei
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de

Kinder der St.-GeorgGrundschule Nütterden laufen für
zwei Partnerschulen in Anatuya
KRANENBURG-NÜTTERDEN Seit
vielen Jahren unterstützt die St.-GeorgGrundschule Nütterden zwei Partnerschulen in Anatuya (Argentinien) jährlich mit einer Spende. Diese wurde bis
vor kurzem durch Einnahmen beim
Erntedank-Basar ermöglicht. Aufgrund
der Corona-Pandemie mussten nun
neue Wege gefunden werden, um für
die Kinder der Patenschulen Spenden
zu sammeln und ihnen so weiterhin
eine warme Mahlzeit am Tag finanzieren zu können. Dieses Jahr soll deshalb
ein so genannter Sponsorenlauf stattfinden. „So werden Bewegung und
soziales Engagement miteinander verbunden, und unsere Schüler und
Schülerinnen können sich als eine

Schulgemeinschaft erfahren, die sich
für einen guten Zweck engagiert“,
schreibt die Schulleiterin Verena
Nakath an die Eltern. Jetzt gehen die
Kinder auf Sponsorensuche in der
Familie, Verwandtschaft, Bekanntschaft und Nachbarschaft. Jeder
Sponsor kann bis Ende der
Herbstferien einen selbst festgelegten
Spendenbetrag pro gelaufener halber
Sportplatz-Runde (200 Meter) auf
einem Sponsorenzettel eintragen. Die
Kinder der Klassen laufen auf dem
Sportplatz in der Zeit vom 26. bis 29.
Oktober in Jahrgängen getrennt innerhalb von etwa 20 Minuten so viele
Runden, wie sie können.
Foto: Partnerschul in Anatuya.

Organist Cor van Wageningen in Kekerdom
DÜFFELT/KEKERDOM. Die Orgel
wurde von den Landesmusikräten in
Deutschland als „Instrument des
Jahres“ ausgewählt. Anlass genug, für
den grenzüberschreitend arbeitenden
Förderkreis „Musica Sacra“ in der
Düffelt, den IV. Internationalen
Orgelherbst in der Düffelt zu veranstalten. Das zweite Konzert spielt dabei am
Sonntag, 24.10. um 19.30 Uhr in St.
Laurentius Kekerdom (NL) Cor van
Wageningen aus Beek. In Kekerdom
steht ihm die 1864 erbaute Smits-Orgel
mit 15 Registern und angehängtem
Pedal zur Verfügung. Es erklingen
Werke von Franck, Sweelinck, Boyce,
C.Ph.E. Bach, Boellmann, Brahms und
Donizetti. Cor van Wageningen studierte am Konservatorium in Arnheim
bei Johan van Dommele. Neben seiner
Tätigkeit als Kirchenmusiker widmet
er sich vornehmlich dem Konzertieren
und dem Aufnehmen von Tonträgern.
Seine Diskographie umfasst ein stilistisch reiches Oeuvre, das vom deutschen Barock bis zum italienischen
Belcanto reicht. Er gilt als ausgesprochener Reger-Fachmann. Die RegerCD-Serie, die er auf großen romantischen Orgeln in Deutschland (vornehmlich der großen Sauer Orgel im
Berliner Dom) aufgenommen hat,

Code).
Aus
coronapräventiven
Gründen bittet der Förderkreis, eine
Maske zu tragen. Der Eintritt ist frei.
Am Ausgang erfolgt eine Kollekte zur
Deckung der entstandenen Kosten. Am
21. November findet um 18.00 Uhr das
letzte Konzert des Orgelherbstes in
Düffelward mit dem Domorganisten
Matthias Zangerle aus Xanten statt.

Nikolausmarkt
Kranenburg
fällt aus
wurde in „luister“, einer niederländischen Fachzeitschrift mit der
Höchstpunktzahl 10 bewertet. Er hält
Gastvorträge und Meisterkurse zu den
unterschiedlichsten Themenstellungen,
u.a. auch beim renommierten
Internationalen
Orgelfestival
in
Haarlem. Beim Eintritt ist ein
Nachweis vorzulegen, dass man
geimpft, genesen oder getestet ist (QR-

KRANENBURG. Am 4. und 5.
Dezember sollte in diesem Jahr wieder
der traditionelle "Große Nikolausmarkt" in Kranenburg stattfinden. Die
derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen
lassen einen "Indoor-Markt", wie in
den vergangenen Jahren, nur unter
erheblichen Einschränken zu. Ohne die
Veranstaltung im Bürgerhaus verliert
auch der Markt auf der Mühlenstraße
und auf dem Museumsplatz sein besonderes Ambiente. Daher wird der
Nikolausmarkt in diesem Jahr leider
nicht stattfinden.

Haus Freudenberg zu Gast beim BVB
KLEVE/DORTMUND. Der BVB-Fanclub Schwanenstadt
Kleve hat seine 20. "Soziale Maßnahme" durchgeführt. Zum
Spiel des BVB gegen den 1. FC Union Berlin hatte der Club
eine Gruppe von Haus Freudenberg, Werkstatt für
Behinderte, aus Geldern eingeladen. Die sieben Teilnehmer,
die jeweils ein Ticket, einen Fanschal und eine Gutschein für
einen Imbiss im Stadion vom Club erhalten hatten, freuten
sich über das torreiche Spiele, welches von Borussia
Dortmund mit 4:2 gewonnen wurde. Beim Abschied der
Freudenberg-Gruppe gab es Dank und Anerkennung für
diese Einladung.
Zum Spiel des BVB gegen den 1. FC Union Berlin hatte der
Club eine Gruppe von Haus Freudenberg, Werkstatt für
Behinderte, aus Geldern eingeladen. Foto: Dieter Stumpe

„More than Tango“ mit dem ASTORIA Streichquartett
KLEVE. Der musikalische Besuch aus
Düsseldorf (24. Oktober, B.C.
Koekkoek-Haus, Kleve) verspricht ein
spritziges
und
vielseitiges
Konzertvergnügen: das ASTORIA
Streichquartett
setzt
sich
aus
Mitgliedern
der
Düsseldorfer
Sinfonikern zusammen und hat vor
einiger Zeit die Klever Parks und das
B.C. Koekkoek-Haus als stimmungsvolle Kulisse für Fotos und Filme nutzen können. Zum Dank kommt nun ein
musikalischer Besuch für die Freunde
des B.C. Koekkoek-Hauses: Musik aus
Klassik, Jazz und Pop in den schönen

Salons der Künstlervilla. Das Astoria
Streichquartett tritt regelmäßig konzertant für Privat-, Firmen- sowie öffentli-

che Veranstaltungen auf. Neben zahlreichen Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben Aufnahmen rundet die Arbeit für Funk und Fernsehen
das Profil der Musiker ab.
Benefizkonzert „More than Tango“ mit
dem ASTORIA Streichquartett; B.C.
Koekkoek-Haus, 24. Oktober, 11.30
Uhr. 3 G Corona-Bestimmungen,
Eintritt frei, nur mit Voranmeldung;
kasse@koekkoek-haus.de, Tel.: 02821768833; um Spenden für das B.C.
Koekkoek-Haus wird gebeten.

Familienführung „Wir finden einen Schatz“
KLEVE. Zum Ende der Herbstferien
bietet die Wirtschaft & Tourismus Stadt
Kleve GmbH am Sonntag, den 24.
Oktober 2021 eine Familienführung
mit dem Titel „Wir finden einen
Schatz“ an. Die Gästeführerin Birgit
van den Boom schlüpft dann in die
Rolle von Elsa, der Frau des
Nachtwächters und erzählt die Klever
Stadtgeschichte in abwechslungsrei-
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chen und spannenden Geschichten. An
jeder Station gibt es für die Kinder kleine Aufgaben zu lösen, deren
Beantwortung schließlich zu einem tollen Schatz führt. Die Schatzsuche
beginnt um 14.30 Uhr am ElsaBrunnen (Fischmarkt), dauert 60 bis 90
Minuten und kostet 7 € pro Person. Es
gilt die 3G-Regel, Kinder dürfen in
Begleitung
mindestens
eines
Erwachsenen
teilnehmen.
Eine
Anmeldung unter Angabe von Name
und Anschrift bei der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve
GmbH (Tel. 02821-84806) ist aufgrund
der begrenzten Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich.

24.Wallfahrt der Vinzenzkonferenzen nach St. Peter und Paul
KRANENBURG. Ende August fand in
der Stifts- und Wallfahrtskirche St.
Peter und Paul in Kranenburg die
24.Wallfahrt der Vinzenzkonferenzen
der Diözese Münster statt. Dies
geschieht alljährlich zu Ehren des seligen Friedrich Ozanam, Hauptgründer
der ersten Vinzenzkonferenzen. Diese
erste Konferenz entstand 1833 und
wurde unter dem Schutz des heiligen
Vinzenz von Paul, Kämpfer für die
Armen und Benachteiligten, gestellt.
Die 35 Teilnehmer der Wallfahrt 2021
kamen aus Münster, Bonn, Emmerich,
Kleve, Materborn und Kranenburg.

Eingeleitet wurde der Tag um 9.30 Uhr
durch
ein
Pontifikalamt
mit
Kreuzsegen. Der Gottesdienst wurde
durch Weihbischof Dieter Geerlings,
dem Konzelebranten Dr. Christian
Schmitt und Dechant Christoph
Scholten zelebriert. Danach traf man
sich im Pfarrheim „Helleg Krüß“. Die
Wallfahrt endete mit dem Kreuzweg in
der Stifts- und Wallfahrtskirche StPeter und Paul. Der Kreuzsegen vor
dem „Wuntertätigen Heiligen Kreuz
von 1308“ bildete den passenden
Abschluß.
(Text: Ralf Brehm Vinzenzkonferenz
St. Martin, Kranenburg).
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SPORT
Renske Wekking wint
twee keer zilver bij NK Judo

Bridgeclub
Embece

Op 2 en 3 oktober gingen in
Topsportcentrum Almere meer dan
100 judoka’s in 14 verschillende
gewichtsklassen op jacht naar de
nationale titel tijdens de Medisana
NK judo 2021, het Nederlands
kampioenschap judo voor senioren.
Renske Wekking uit Beek van Top
Judo Nijmegen deed mee in de
gewichtsklasse tot -52 kilogram en
was met 16 jaar een van de jongste
deelnemers.
Doordat zij in de kwalificatie van
dit toernooi knap eerste was
geworden na drie winstpartijen
was ze in het hoofdtoernooi de eerste ronde vrijgeloot. In de halve
finale won Renske haar partij in de
Golden Score met ippon. In de
Renske Wekking met haar zilveren plak
finale bleek haar tegenstandster
helaas te sterk zodat Renske met een zilveren medaille naar huis kon, dezelfde
medaille die ze twee weken daarvoor ook al had gewonnen bij het NK -18.

MILLINGEN. We zijn weer begonnen
met onze clubcompetitie. Nu niet op
onze vaste locatie, maar bij café restaurant “De Kastanje”, omdat het bij Hotel
Millings Centrum vanwege Corona nog
niet mogelijk is. We zijn blij, dat we
deze mogelijkheid hebben gekregen en
de ontvangst bij hen valt ook in goede
smaak. Waarvoor dank.
De huidige regels van Corona worden
bij binnenkomst gecheckt. Ook de
nodige afstand van 1,5 meter wordt nog
goed met elkaar in de gaten gehouden.
De bridgemates; bidding box en de
speelkaarten voor 19 paren komen op
tafel. De koffie wordt geserveerd en
diverse onderlinge gesprekken vinden
plaats, voordat we daadwerkelijk gaan
beginnen. Onze wedstrijdleider geeft
nog even enige informatie door en de
wedstrijdklok wordt aangezet en dan
kan de competitie starten. Het is eindelijk weer zover.

Judovereniging Groesbeek doet mee met
Rabo
ClubSupport
2021. Leden van de
Rabobank kunnen hun
stem uitbrengen en
daarmee geld doneren
aan de judovereniging.
Met deze campagne
investeert de Rabobank
een deel van de winst in
lokale clubs en verenigingen. Leden van de
Rabobank bepalen met
hun stem hoeveel geld
clubs en verenigingen ontvangen.
Stem op Judovereniging Groesbeek en
help mee met de aanschaf van lichtgewicht judomatten. Met deze matten kan
de judovereniging clinics op scholen

Uitslagen lijn A maandag 4-10-2021
A lijn: 1. Aafje en Hein Everts 67.50%
2. Hennie Maas en Hans Smit 63.89%
3. Anneke van den Berg en Bjorne
Schenk 55.83%
B lijn: 1. Ineke Story en Ricky Cuppen
60.68% 2. Theo Luub en Teus Quispel
59.22% 3. Dorian Poolman en Jose
Tieleman 55.83%

Walking Volleybal

Slottoernooi P.V.Leuth
LEUTH. Op zaterdag 9 oktober werd
het slottoernooi van de P.V.Leuth
gespeeld. Er deden 25 deelnemers mee
die er weer verzorgden dat het een
spannende, gezellige
maar vooral een sportieve middag werd met
daarna een heerlijk
stampotten buffet dat
was verzorgd door de
Fa. Splithof Kaashandel
& Catering. Zoals
gewoonlijk was na twee
rondes nog van alles
mogelijk. Na de drie
partijen werd Ben
Rutten
1e
Rieky
Groothuizen 2e en 3e
werden execo Hermi
Lentjes en Bernard
Damhuis. Hierna werd
er met een lekker drankje erbij gretig gebruik
gemaakt van het heerlijke buffet. Het is jammer

dat we dit seizoen geen andere toernooien konden spelen maar hopen dat
we dit in het volgende voorjaar weer op
kunnen pakken.

Uitslagen lijn A maandag 11-10-2021
A lijn: 1. Corry en Johannes Mulder
62.14% 2. Jan Jacobs en Arnold Raats
58.70% 3. Hennie Maas en Hans Smit
53.75%
B lijn: 1. Jan Jansen en Gerrit
Koorevaar 70.83% 2.Dorian Poolman
en Jose Tieleman 62.50% 3. Bea
Baartman en Loes Onbelet 59.17%

programma. Wat de inhoud precies is
wordt na 24 oktober bekend gemaakt.
Wil je niet wachten en weet je nu al dat
je wil komen? Geef je dan op via
Loesan van Teeffelen-Bottema via
loesan.bottema@fortewelzijn.nl van
Sportstimulering Berg en Dal.

Slottoernooi 2021 Jeu De Boules
De Zilveren Kogels
OOIJ. Op zaterdag 9 oktober vond het
slottoernooi plaats van de Zilveren
Kogels. We begonnen de middag met
koffie en gebak. De belangstelling van
de leden was goed. Ook het weer was
schitterend en dat was aan de deelnemers wel te merken. Er werd volop
strijd geleverd. Na twee wedstrijdronden was de uitslag als volgt:
1e plaats Annie van den Brink.
2e plaats Wilma Hendriks.
3e plaats Jo Vermeulen.
Hierna werd het nog gezelleger want de
BBQ was aan de beurt. Nadat eenieder

verzorgen en meer kinderen kennis
laten maken met deze leuke sport.
Kortom, uw stem is geld waard!
Kunnen wij op uw stem en steun
rekenen?

Nieuws van Switch ‘87
MILLINGEN. Bent u 55 jaar of ouder
en wilt u graag op een rustigere manier
volleyballen? Dan heeft volleybalvereniging Switch ’87 in Millingen de
oplossing voor u:
Op maandagochtend 18 oktober, 25
oktober, 1 november en 8 november
kunt u van 9.30-11.00 uur in sporthal
De Duffelt, ’t Genske 10 in Millingen,

deze sport GRATIS uitproberen. Ervaring met volleybal is niet nodig! Na
afloop gezellig een kopje koffie/thee.
U kunt zich opgeven door te mailen
naar tac@switch87.nl of te bellen naar
06-19177799.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door
het Lokaal Sportakkoord van de
gemeente Berg en Dal.

Walking
Basketball in
Nijmegen

Sportcafé gemeente Berg en Dal
Ben je sport-, beweeg- of cultuuraanbieder? Of ben je als vrijwilliger actief
bij een sportclub? Kom dan op maandag 15 november van 19:30-21:30 uur
naar het Sportcafé bij Golfbaan Het
Rijk van Nijmegen aan de Postweg 17
in Groesbeek. Deze avond staat er een
leuk en interactieve bijeenkomst op het

Judovereniging Groesbeek en
Rabo ClubSupport!

zijn buikje vol had gingen de leden met
een fijn gevoel naar huis. Dank aan de
dag leider Wil de Haas, de dames achter de bar en voor de bakker Henk
Verriet. En vooral niet vergeten
Herman Leensen onze vaste fotograaf.
Wij hebben onder elkaar wel afgesproken dat we bij goed weer in de middag
gaan spelen op woensdag en zaterdag
en op zondagmorgen.
Namens het bestuur.
Secretaris H. de Haas
Foto: Herman Leensen

Met OldStars walking basketball bieden Wildcats en United Academy een
aangepaste spelvorm voor basketball
op latere leeftijd. Deze spelvorm is
uitermate geschikt voor ouderen die op
een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven sporten. Je
hoeft niet eerder gebasketballd te hebben om mee te kunnen doen. De
gebruikte regels zijn simpel. De
belangrijkste aanpassingen: alles gaat
op wandeltempo en je mag niet springen met of zonder bal. De trainingen
staan onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+.
Hierbij staan gezond en fit blijven én
socialisatie in en rondom de sportvereniging centraal. Na elke training sluiten we gezellig af met koffie/thee of
ander drankje.
We starten op maandag 18 oktober om
10 uur en dan verder het jaar rond op de
maandagen. Tevoren aanmelden is niet
nodig, wel handig voor de trainer. U
hoeft alleen zelf te zorgen voor zaalschoenen en makkelijk zittende kleding.
Heeft u interesse om deel te nemen,
wilt u helpen bij de organisatie of heeft
u vragen? Bel of stuur dan een e-mail
naar Jan Buster, 0619043301, secretariaat@wildcats-nijmegen.nl of Frans van
de Geer, 0627219460,
frans@tbgdragons.nl en/of buurtsportcoach Janneke Verwoert, 0650154105,
j1.verwoert@nijmegen.nl.

Ton van der Knijff benoemd tot Erelid Switch ‘87
Woensdag
13
oktober namen
we tijdens de
A l g e m e n e
Ledenvergadering
afscheid van onze
voorzitter Ton van
der Knijff.
Als dank voor
zijn vele jarenlange vrijwilligerstaken
is
Ton
benoemd
tot
Erelid van Switch
’87. Niet alleen
stopt Ton met zijn
vrijwilligerswerk
in het bestuur,
maar ook met alle
andere vrijwilligerstaken binnen de
vereniging aangezien ze naar Friesland
gaan verhuizen.
Daarnaast kreeg Ton een eigen glossy
TON met mooie verhalen van (oud)
Switchleden en foto’s van zijn Switchtijd. Voor hun nieuwe huis kregen Ton
en Loes een nieuwe buitenkachel,
samen met wat houtblokken, glühwein
en marshmallows. Ton en Loes zijn 38
geleden lid geworden van Aksios en
vrij snel zijn ze beide vrijwilliger binnen de club geworden. Ton is jarenlang
voorzitter geweest van STAM, lid van
de PR-commissie, bestuurslid, voorzitter, samensteller van het Tribune-blaadje en zo kunnen we nog wel even door

Algemene Ledenvergadering
bij Rood Wit Groesbeek
We mogen weer meer bij elkaar komen en daarom is er weer gelegenheid om de
Algemene ledenvergadering te houden. Dat gaat gebeuren op vrijdag 19 november
om 20 uur in de kantine van onze club. Op de agenda staan de gebruikelijke zaken
als de notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen (2019 en 2020) van de
voorzitter, de financiële jaarverslagen (2019 en 2020) van de penningmeester, de
verkiezing van de kascontrole commissie en de (her)verkiezing van het bestuur.
Wat verder ter tafel komt. We hopen dat de kantine goed gevuld zal zijn met onze
leden. Tot dan.

gaan. Geen klus was Ton te veel. Vaak
rustig op de achtergrond, maar wel
alles in de gaten houdend. Namens alle
leden van Switch bedanken wij Ton, en
natuurlijk ook Loes, voor hun langdurige inzet voor de vereniging.

Wedstrijdschema
Donderdag 21 oktober
20:30 Switch'87 DS 4 - Touché DS 1
Zaterdag 23 oktober
14:00 Switch'87 MB 2 - Rabobank
Orion Volleybal Doetinchem MB 2
14:00 Switch'87 MC 1 - Rabobank
Orion Volleybal Doetinchem MC 3
15:00 Setash JB 1 - Switch'87 JB 1
Donderdag 28 oktober
19:30 Boemerang Komeet DS 2 Switch'87 DS 4
19:30 Pegasus HS 7 - Switch'87 HS 2
21:15 Hexagon HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 Heyendaal HS 5 - Switch'87 HS
3
Zaterdag 30 oktober
11:00 Labyellov DS 4 - Switch'87 DS 3
13:00 Victoria MC 1 - Switch'87 MC 1
19:15 AETOS MB 1 - Switch'87 MB 1
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21 t/m 31 oktober
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21 & 22 OKTOBER TOT 21:00
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