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Jacques Vriens op
Gemeentekoningsschieten in Beek
Op zaterdag 22 oktober mag
De Laurentiusschool in Kekerdom BEEK.
Schutterij B.U.B. het GemeentekoningKEKERDOM. Op maandag 10 oktober
heeft één van Nederlands bekendste
kinderboekenschrijver, Jacques Vriens,
een bezoek gebracht aan de Sint
Laurentiusschool.
Jacques Vriens is de auteur van boeken
als ‘Achtste groepers huilen niet’,
‘Meester Jaap’, Tommie en Lotje’ en de
serie boeken van ‘De bende van de
Korenwolf’. Hij vertelde veel over zijn
boeken en hoe hij op het idee kwam om

deze boeken te schrijven. Veel van zijn
boeken komen voort uit zijn eigen ervaringen uit zijn jeugd of uit de tijd dat hij
zelf nog leerkracht/schoolhoofd was.
De leerlingen genoten van al zijn verhalen en natuurlijk werd er ook uit verschillende boeken voorgelezen. Na
afloop nam hij zelfs nog even de tijd
om de boeken te signeren die de leerlingen hadden meegenomen.
Foto: Henk Baron

schieten organiseren. Koningen,
Koninginnen/prins-gemalen en jeugdkoning(in)en van nu en weleer van de
schutterijen uit Beek, Groesbeek,
Kekerdom, Leuth, Millingen en Ooij
zullen strijden om de ere-titels van
Gemeentekoning, Gemeentekoningin
en Jeugd-Gemeentekoning(in) van de
gemeente Berg en Dal.
De dag zal om 11:30 worden geopend
bij het Kulturhus met toespraken en het
proosten met de ere-wijn. Om +/- 12:00
uur zullen de vlaggen worden gehesen.
Indien het weer het toelaat, zal er een
rondgang door Beek volgen, waarbij
Harmonie K.N.A. zal zorgen voor de
muzikale begeleiding. Aansluitend zullen om +/- 13:00 uur de schietwedstrijden aanvangen.
Na afloop zullen de nieuwe

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

Gemeentekoning, Gemeentekoningin
en Jeugd-Gemeentekoning(in) worden
gekroond, waarna er nog na geborreld
kan worden in het Kulturhus in Beek.
Wij zijn erg blij dat wij deze kans hebben gekregen in het jaar dat onze vereniging 90 jaar bestaat. Zo’n jubileum
willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. De feestavond voor het 90-jarig
jubileum van de Schutterij zal rond
19:00 uur aanvangen en is toegankelijk
voor leden Schutterij B.U.B. en genodigden. De feestavond wordt gehouden
in de brasserie van het Kulturhus.
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Leerlingen Pro College maken houten vogels voor
gemeentekoningsschieten 2022

TeamNL op bezoek bij SVO korfbal

Leerlingen van Pro College in
Nijmegen kregen onlangs de vraag, van
de organiserende vereniging Schutterij
B.U.B., of zij de vogels zouden willen
maken voor het gemeentekoningsschieten op 22 oktober in Beek.
Leerlingen op Pro College leren door te
doen. Het oefenen van vaardigheden
zoals hout schaven, verlijmen en schuren op b.v. een bandschuurmachine zijn
onderdelen van de leerlijn techniek
Hout Bouw. Deze levensechte en betekenisvolle opdracht is een mooie kans
voor de leerlingen van Pro College. Zij
hebben met veel plezier aan deze
opdracht gewerkt en zij zijn ontzettend
trots op het resultaat.
De leerlingen van de afdeling
hout/bouw van Pro College hopen dat
het een mooie strijd wordt op 22 oktober tijdens het gemeentekoningsschie-

Einde zomertijd 30 oktober
Op zondag 30 oktober om 03.00
uur wordt de klok één uur terug
gezet. U heeft de volgende
morgen dus één uur extra.

ten en wensen alle deelnemers veel
succes.

Mensen jonger dan 60 kunnen stapsgewijs per
leeftijdsgroep de herhaalprik halen
OOIJ. Eind september kwam TeamNL, het Nederlandse korfbalteam,
bij SVO korfbal op bezoek. SVO
Korfbal blikt terug op twee fantastische dagen met TeamNL Korfbal!
Op 20 september jl. speelde het eerste
van SVO wedstrijden tegen TeamNL in
Sporthal De Boog in Nijmegen. De hal
kleurde groen, wit en oranje met een
zee aan enthousiaste supporters. De
dag erna gaf TeamNL in de ochtend
korfbalclinics aan de basisscholen uit

Kerk Berg en Dal gaat
sluiten

Leuth en Ooij bij SVO. Ruim driehonderd kinderen beleefden een leuke,
sportieve ochtend op de Kempkes. In
de middag sloten we met op maat
gemaakte clinics voor onze jeugdteams
af. De leuke reacties, energie en indruk
van de sport die deze dagen ons hebben
gegeven, zijn ongekend. Bij deze willen we dan ook alle vrijwilligers, sponsoren, betrokkenen en uiteraard KNKV
en TeamNL enorm bedanken! Ons
groen/witte korfbalhart heeft hierdoor
een oranje gloed gekregen.

De coronabesmettingen nemen toe.
Met een herhaalprik tegen corona
ben je beter beschermd. Want dat is
belangrijk voor ons allemaal.
Daarom kan iedereen, jonger dan 60
jaar nu ook de herhaalprik halen.
Dat gaat stapsgewijs, van oud naar
jong. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter we een verdere
opleving van het virus kunnen
afremmen. Kijk wanneer jij een
afspraak kunt maken op coronavaccinatie.nl/herhaalprik.
Iedereen van 12 jaar en ouder kan snel
een herhaalprik tegen corona krijgen
met vernieuwde vaccins. Je kunt een
afspraak maken nadat je bent uitgenodigd of als jouw geboortejaar aan de
beurt is. Ben je jonger dan 60 jaar, dan
krijg je geen uitnodiging in de bus. Is
jouw geboortejaar aan de beurt? Dan
wordt dit aangekondigd via de social
media kanalen van VWS, RIVM en

GGD en op coronavaccinatie.nl. Houd
deze dus goed in de gaten.
Herhaalprik beschermt bij opleving
van het coronavirus
Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Hoe meer mensen
de herhaalprik halen, hoe beter een verdere opleving van het coronavirus kan
worden afgeremd. De herhaalprik
tegen corona kan:
• beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als
gevolg van corona;
• helpen voorkomen dat de zorg het te
druk krijgt; en
• helpen om onder andere bedrijven,
horeca en sportscholen open te houden
doordat minder mensen ziek worden.

De decreten zijn te lezen op de site van de parochie:
https://h3eenheid.nl/bisschop-vaardigt-decreet-uitlourdeskerk-en-h-hartkerk-gaan-dicht/
Weer een pandje voor Ton
Hendriks?

De laatste Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van
het Heilig Hartkerk in Berg en Dal is op zondag 5 februari
2023. Het parochiebestuur onderzoekt de mogelijkheid van

Meer informatie
- Coronavaccinatie.nl/herhaalprik
- Ggdgz.nl/corona

Herhaalprik met vernieuwde vaccins
De GGD vaccineert met vernieuwde
mRNA vaccins. Deze bieden bescherming tegen meer varianten van het

Heilig Hartkerk en Lourdeskerk gaan sluiten
De Heilig Hartkerk in Berg en Dal en de Lourdeskerk in
Nijmegen gaan definitief sluiten. Bisschop Gerard de
Korte van het bisdom 's Hertogenbosch heeft twee decreten uitgevaardigd om de twee kerken aan de goddelijke
eredienst te onttrekken.
Het bestuur van de parochie Heilige Drie-eenheid, waar de
twee kerken onder vallen, had de bisschop hier om gevraagd.
Al jaren loopt het aantal kerkgangers en vrijwilligers sterk
terug, terwijl de tekorten oplopen.

coronavirus dan de vorige vaccins.
Ieder coronavaccin werkt anders. Maar
de veiligheid van alle coronavaccins
staat bovenaan. Hier gelden strenge
eisen voor.

het realiseren van een kapel of een andere plek waar vieringen kunnen worden gehouden in Berg en Dal.
De laatste Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van
Lourdeskerk in Nijmegen is op 29 juni 2025, de dag waarop
de kerk het 100-jarig bestaan viert. Parochianen hadden het
parochiebestuur gevraagd dit eeuwfeest nog te mogen vieren
en het parochiebestuur geeft daar gehoor aan, op voorwaarde dat er tegen die tijd nog genoeg actieve parochianen zijn
om dit jubileum te organiseren en te vieren.
Tot 1 januari 2023 zijn er nog reguliere vieringen in de
Lourdeskerk, maar daarna wordt het aantal vieringen beperkt
tot een per maand. Ook blijft de kerk open voor uitvaarten.
Tegen deze decreten kan volgens het kerkelijk wetboek binnen 10 nuttige dagen bezwaar worden aangetekend bij de
bisschop van het bisdom Den Bosch, Parade 11, 5211 KL 'sHertogenbosch. Bezwaren kunnen t/m morgen, woensdag 19
oktober, worden ingediend.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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in Kranenburg naast Kodi - Rewe

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

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

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

De Treffers – Spakenburg
Zaterdag 29 oktober - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Rob van Alst

RAMEN - DEUREN - SERRES

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

Telefoon: (024) - 388 3273

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

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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www.vblkozijnen.nl

Electro installaties

Luxe huurappartementen met
zorg & service in Villa Hamer
Villa Hamer biedt een luxe, veilige en sociale
woonomgeving met gastvrije service en
deskundige 24-uurszorg op maat.
Behouden wat waardevol is en uitkijken naar dat
wat komt. Uw leven leiden zoals u gewend bent
in de geborgenheid van onze villa. Met de voordelen
van het gezamenlijke dak, woont en leeft u
comfortabel en zo zelfstandig mogelijk in uw
eigen huurappartement. Met gelijkgestemden

“Dankzij intensieve
samenwerkingen op het
gebied van bijvoorbeeld
dementie en het
multidisciplinair overleg
hebben we aandacht voor
alle zorgvragen.”
Peter Degger, locatiemanager

en aandacht voor welzijn door bridge, beweging,
huisconcerten, lezingen en kerkvieringen, is het
leven in de villa erop gericht u een echt thuisgevoel
te bezorgen. Alle appartementen zijn ruim en ook
voor echtparen geschikt. Villa Hamer is onderdeel
van Zorggroep De Laren.
Vraag vrijblijvend een brochure aan of maak
een afspraak voor een rondleiding. Peter Degger
verwelkomt u graag!

Villa Hamer
Oude Kleefsebaan 82 • 6571 BJ Berg en Dal
T 038 - 452 40 67 • E contact@zorggroepdelaren.nl
www.zorggroepdelaren.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Stoppen met roken, gratis
Individueel of in groep
rookvrijenfitter.nl
of 06-50621214
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl
Stichting SSHB support. Gratis ondersteuning voor mensen met geldzorgen en die hun
thuisadministratie niet op orde kunnen houden. Info@sshb.nl
Www.sshbsupport.nl
Telefoon 06-30006035 of 06-83718053
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
6566 EV Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
U kunt een een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of
info@waardwonen.nl.
W: www.waardwonen.nl

MOND
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CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huis-

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-22.10. 11.30u. gemeentekoningschieten,
Kulturhus
-25.10. 14u. Film oud Beek, Kulturhus
-25.10. 14u. kinderexcursie herfst in het
bos, v.a. wasvrouwtje (vooraf opgeven)
-26.10. 20u. Schubert liederen concert
Verheijen-van Loon, kerkje
-27.10. 14.30u. KBO-themamiddag ‘toekomst vd zorg’, Spijker
-2.11. 20u. duurzaamheidscafé, Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-dond. 12-12.30u. Buurtsoepie, Kulturhus
-21.10. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-23.10. 15u. real roots, M’ooije Waard
-28,29,30.10. voorstelling Zeg Maar Pang
-29.10. 10-14u. repair &digitaalcafe,
Kulturhus
-29.10. 15-22u. Halloween
-30.10. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
LEUTH
-23.10. 16.00u. huisconcert+expo. Steenheuvelsestraat 2a
-29.10. 15-22u. Halloween
KEKERDOM
-29.10. 15-22u. Halloween
BERG & DAL
-30.10. 11-16u. Tesselschadeverkoop, Erica
-30.10. 13-17u. oogstmarkt, bij hotel Erica
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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:
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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

Krab op straat
In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9
oktober deed Joost Verbeek een bijzondere waarneming. Er liep zowaar een
krab in de Vondelstraat in Beek.

PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-22+23.10. Denny Baggen, Frank Biemans
-29&30.10. Margriet Monks
GROESBEEK
-23.10. 10-17u. Lili Marleendag
Vrijheidsmuseum
-23.10. 15u. afscheidsreceptie Louis v.
Waardenburg, fanfare Wilhelmina
-23.10. 16u. Parterre, prot.kerk
-25.10. 19.30u. schrijfavond Amnesty
-28.10. 15u.optreden Anneke v.
Giersbergen, Vrijheidsmuseum
-29.10. 19u. nacht v.d. nacht wandeling,
start kapel Dekkerswald
-2.11. 19.30u. lezing Dekkerswald, bieb
HEILIG LANDSTICHTING
-23.10. 14.30u. optreden Hatikwa,
Orientalis

Stichting ‘Inn de natuur’
Kleinschalige dagbesteding
voor mensen met een lichte
vorm van dementie en
mensen die zich eenzaam
voelen.
Breedeweg-Groesbeek.
www.inndenatuur.nl
Tel. 02439744909

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

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
actieprijs! €18 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)
Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

De Rozet

als er schaduw
op je pad ver schijnt

voor al uw familieberichten

zal de

Met spoed gezocht: huishoudelijke hulp die ʻwitʼ wil
werken, 3-6 uur per week in
Ooij. Dag en tijd in overleg.
Bel 024-6633333

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de
getoonde belangstelling in welke vorm ook
die wij als familie hebben mogen ontvangen
na het overlijden van onze vader, opa en
grootopa,

Herinnering
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

Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

5,50

Groesbeek:

Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansichtkaarten en fotoʼs. 0615451873

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?

5,00

Leuth:

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

Gerhard Verduijn
Wij zijn dankbaar dat hij zo lang
in ons midden mocht zijn.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar
personeel en vrijwilligers van het Gasthuis
St. Jan de Deo voor hun geweldig fijne
verzorging tijdens zijn verblijf.

je omarmen
Op zondag 30 oktober a.s. vindt er een herinneringsavond
plaats om 19.00 uur in Uitvaartcentrum Sion, aan de
Mozartstraat 41 te Groesbeek.
Op deze avond willen we met muziek en verhalen de
gedachtenis levend houden aan diegenen die we zijn verloren.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Millingen aan de Rijn, oktober 2022

We sluiten af met een kop koffie of thee.
Namens alle medewerkers van Begrafenisonderneming Jacobs
heten wij u van harte welkom.

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

Dankbetuiging
Graag willen wij u bedanken voor alle
kaarten, bloemen en lieve woorden
na het overlijden van

John en Gemma Jacobs

Broer Reijnen
Dit was een grote steun voor ons.
Speciale dank aan Dr. Krijgsman en de
medewerkers van de Thuiszorg voor de
goede verzorging.

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

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

Verdrietig delen wij u mede dat plotseling
is overleden de laatste paardenboer,
binnenvaartschipper, mijn lieve partner,
onze zorgzame vader en trotse opa

Gerardus Antonius
Gerritsen
* Rotterdam,
12 september 1927

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Correspondentieadres:
Prinses Wilhelminastraat 3
6566 BK Millingen aan de Rijn

praten over afscheid
geeft rust
Exclusief uw
flyer of folder
mee in de
volgende
Rozet?
Mail dan naar:

De uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Uw gift voor de Alzheimer Stichting heeft
€253,50 opgebracht. Dank daarvoor.

animo-vlooienmarkten.nl

† Nijmegen,
4 oktober 2022

Marianne Lamers
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

ARNHEM Zon. 23 okt. 9-16u
Parkeerplaats Rijnhal
Olympus 1
Inf. kraamhuur 06-39108152

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

Lianne Willemsen

bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel
06-23502075

Nijmegen

Sido
Si
do
one
ne K
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or
se & EEveline
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de La
Lan
nge
ng
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Korse
Lange

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

ZAKELIJK

Duurzaam cadeau maakt
Buurtmarkt Breedeweg toekomstbestendiger
GROESBEEK. Maar liefst 76 zonnepanelen liggen er binnenkort op
het dak van de Buurtmarkt
Breedeweg. Een gulle schenking van
de Vrienden van de Groesbeekse
Tehuizen, die gezien de stijgende
energieprijzen meer dan welkom is:
“Deze
schenking
maakt
de
Buurtmarkt weer een stukje toekomstbestendiger. We hopen met de
zonnepanelen een groot deel van ons
verbruik te compenseren.”
Advertorial

Op zoek naar
plezier en
zingeving?
Genieten van ontspannen, vloeiende
beweging en zo in je kracht komen,
dat is Dru Yoga. Kom het maar proberen, om te ontdekken dat het echt
waar is!
We geven les op een prachtige plek in
de natuur, waar je direct rust, verstilling en schoonheid kunt ervaren.
Contact: geertjelariviere@gmail.com
Meer informatie: https://www.dezendo.nl/activiteit/dru-yoga/2022-10-19/

Verduurzaming staat
al langer op de agenda
van
de
Buurtmarkt.
De
maatschappelijke
onderneming van
Pluryn wil graag zijn
steentje bijdragen
aan de grote maatschappelijke opgave
van dit moment:
“Daarom bakken we
ons brood al enige
tijd met elektrische
ovens”, legt bedrijfsleider
Bruno
Lendering uit: “We
verbruiken daardoor
een stuk minder gas. Maar onze elektriciteitsafname is wel hoog.”
Met een dak dat ruimte heeft voor heel
wat zonnepanelen en het vooruitzicht
op een stevige energierekening, benaderde Lendering de Vrienden van de
Groesbeekse Tehuizen. Deze stichting
zet zich in voor projecten die ten goede
komen aan cliënten van de voormalige
Groesbeekse zorgorganisatie, inmiddels onderdeel van Pluryn. Bestuurslid
Hans de Hoog was meteen enthousiast:
“Met deze investering waarborgen we
de toekomst van dit mooie bedrijf. Als
leerwerkplek voor cliënten en als ontmoetingsplek en winkel voor de buurt”.
Vrijdag 30 september ondertekenden
Pluryn, De Buurtmarkt en de stichting
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INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Dorpsagenda Leuth ernstig teleurgesteld in beleid
provincie Gelderland
“veelgebruikte oversteekplaats onder
het asfalt verdwenen”

Vrienden van de Groesbeekse Tehuizen
een overeenkomst over het plaatsen van
de zonnepanelen. Eddy van Doorn,
bestuursvoorzitter van Pluryn, sprak
daarbij zijn waardering uit voor de
stichting: “Zonder stichtingen als de
Vrienden van de Groesbeekse Tehuizen
zijn dit soort projecten niet mogelijk.
Zij zorgen al jaren voor de kers op de
taart voor cliënten.”
Het plaatsen van de zonnepanelen
vraagt nog wel om een beetje geduld,
legt Lendering uit: “Het bedrijf dat de
panelen komt leggen is er helemaal
klaar voor, maar wacht nog op een
onderdeel. We hopen zo snel mogelijk
onze eigen elektriciteit te kunnen gaan
opwekken.”

Slaapsfeer: jaarlijkse magazijn stuntverkoop
2022 is het jaar van ‘prijsstijgingen en hoge kosten’, dus
‘ouderwets hoge kortingen’ zijn nu meer dan welkom! Van
20 t/m 30 oktober ruimt Slaapsfeer haar magazijnen op. Dat
betekent grootse kortingen tot 50% op bedden en boxsprings,
matrassen, overtrekken, kussens, en meer!
Iedereen kan uiteraard vertrouwen op de kwaliteit en de uitmuntende service van Slaapsfeer. De winkels in Beers,
Beuningen en Groesbeek zijn goed bereikbaar met ‘gratis
parkeren voor de deur’. De adviseurs staan klaar om iedereen
te voorzien van deskundig en persoonlijk advies, iedere dag
van de week én op extra koopavonden.
De Slaapsfeer winkels:
Slaapsfeer Beers: Gildeweg 17, 5437 AJ Beers
Slaapsfeer Beuningen: Hadrianussingel 34, 6642 AJ
Beuningen
Slaapsfeer Groesbeek: Ambachtsweg 13, 6562 AZ
Groesbeek
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Nu de Steenheuvelsestraat, die dwars
door Leuth loopt, is voorzien van
nieuw asfalt, vragen veel mensen zich
af waarom het oude zebrapad ter hoogte van de nummers 60-62 niet opnieuw
is aangelegd. Daarom geven wij als
Dorpsagenda graag een toelichting op
het proces dat de afgelopen periode is
doorlopen.
Sinds enkele jaren is de Werkgroep
Verkeer&Veiligheid van de Dorpsagenda in gesprek geweest met de provincie Gelderland om de Steenheuvelsestraat veiliger te maken. Een wens
die al lange tijd leeft onder de inwoners
van Leuth. Daartoe werden onder meer
voorstellen gedaan als het aanleggen
van meerdere, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, het verbreden
van de fietsstroken en het ophangen
van snelheidsdisplay’s bij de ingangen
van het dorp. Van meet af aan verliep
het overleg moeizaam. Zo sprak de provincie zich uit tegen het aanleggen van
zebrapaden, omdat deze “alleen maar
schijnveiligheid zouden bieden”. Na
lang aandringen was zij toch bereid het
‘oude’ pad te handhaven en een nieuwe
zebra aan te leggen ter hoogte van het
Kerkplein.
Verbijsterd waren wij toen onlangs tijdens de presentatie van de renovatieplannen in de Vriendenkring bleek dat
er twee nieuwe oversteekplaatsen zouden komen, één bij het Kerkplein en

één bij de Vriendenkring. Het oude,
veel door voetgangers en met name
kinderen gebruikte pad, zou worden
weggehaald.
Vanaf dat moment hebben wij als leden
van de Dorpsagenda alles in het werk
gesteld om de provincie ervan te overtuigen dat de oude zebra moest blijven
liggen. Veel mensen die in de Meester
Pontenstraat en Pastoor van Tielstraat
wonen, komen hier immers uit het pad
dat rechtstreeks op deze zebra aansluit
en steken daar ook over. Na brieven en
telefoontjes van onze kant, maar ook
van aanwonenden en zelfs met medewerking van de gemeente Berg en Dal
door wethouder Barber van Verkeer is
het niet gelukt de provincie ervan te
overtuigen dat dit nou juist de meest
logische plek is voor een oversteekplaats. Onbegrijpelijk!
Wij zijn ernstig teleurgesteld hoe de
provincie Gelderland in deze zaak heeft
gehandeld. Op geen enkele wijze geeft
zij er blijk van serieus met haar inwoners rekening te houden waar deze vragen om meer bescherming bij het oversteken van deze drukke weg.
Wij beraden ons op verdere acties.
(reageren
kan
per
mail:
contact@dorpsagendaleuth.nl)
Dorpsagenda Leuth
Werkgroep
Verkeer&Veiligheid
Lieke Spann, Frank Saris, Guydo
Mulder, Koos Donné en Jo
Coerwinkel

Rommelmarkt CV de Berggeiten
in Kerstendal Berg en Dal
Carnavalsvereniging De Berggeiten uit Berg en Dal hield afgelopen zondag haar
jaarlijkse rommelmarkt in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal. De markt werd
weer zeer druk bezocht.
Foto: Onno Swart

Kijk ook alvast op www.slaapsfeer.nl

Gratis spreekuur voor grenspendelaars door
GrensInfoPunt Rijn-Waal op 25 oktober
In Duitsland wonen, werken of studeren heeft vele voordelen: de huizenprijzen zijn over het algemeen lager, werkende
ouders hebben recht op meer kinderbijslag en studenten
betalen geen collegegeld. Hoe mooi deze voordelen ook zijn,
er zijn ook ingrijpendere zaken waar je als grenspendelaar
rekening mee moet houden. Een goede voorbereiding is dan
ook noodzakelijk.
Het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal in Kleve weet
daarbij raad: iedere maand kunnen grenspendelaars tijdens
spreekuren terecht voor persoonlijk advies. Het eerstvolgen-

de spreekuur staat gepland op dinsdag 25 oktober, van 9:00
tot 12:30 uur, in het Forum van de Euregio Rijn-Waal
(Emmericher Straße 24, 47533) in Kleve.
Het spreekuur is gratis; aanmelden is noodzakelijk. Er wordt
gewerkt met tijdvakken van een halfuur per expert; daarbij
dienen geïnteresseerden vooraf aan te geven bij welke deskundigen zij advies willen inwinnen.
Aanmelden kan telefonisch via +49 (0)2821 793079 of per email via gip@euregio.org.

Kom de herfst proeven…
LEUTH. Ha, eindelijk!
met karameltoetsen
De blaadjes vallen van
met een alcoholperde bomen en het is
centage van 7.2%. En
weer vroeg donker. Na
het 3e bokbier voor
een laatste stuiptrekdeze avond is inmidking is de zomer echt
dels bekend… Het is
voorbij. Tijd voor bok“Oehoe Donker” van
bier dus! En wat hebde Heidebrouwerij uit
ben we er weer zin in.
Ede. Het is een dubDus ook weer in de
belbock met een volle
Leuthse Bokbieravond.
zachte afdronk met
Het concept blijft
een vleugje van kofonveranderd, 3 verfie… Dit smaakvolle
schillende bokbieren
bier heeft alcoholperen Schrobbelèr voor
centage van 7.5%.
Reserveren via bokbieravond@gmail.com
Schrobbelèr en lekker eten voor € 30.een all in prijs van € 3 soorten bokbier,
Tevens zal deze avond
Aanvang 20.00- 00.00 uur
30.- in de voorverkoop.
het, inmiddels bekenWe presenteren dit jaar
de, Brabantse kruiwederom de koppige Hertog Jan bock dendrankje Schrobbelèr gedronken
van de tap, met zijn uitgesproken romi- kunnen worden. Gemaakt uit 43 kruige smaak waarin je een vleugje kara- den en een alcoholpercentage van
mel kunt ontdekken. Het heeft een 21.5%, een lekkere borrel voor de
prachtig robijnrode kleur met een alco- gevoelige maag. Ook zal onze kok Ben
holpercentage van 6.5%. Het 2e bok- weer aanwezig zijn om heerlijke herfstbier wat we kunnen presenteren is hapjes te bereiden. De zaal zal herfstJeronimo Bokking. Een bokbier van achtig aandoen om de ideale sfeer te
brouwerij Jeronimo. Inmiddels ook creëren. De bokbieravond op 5 novembekent van het Leuthse bierfestival ber zal starten om 20.00 uur en 24.00
waar de brouwerij uit Elst zijn heerlijke uur eindigen.
bieren heeft gepresenteerd. Bokking is Reserveren van kaarten kan via
een bokbier dat licht moutig is, zoet bokbieravond@gmail.com

Tesselschade
oktober 2022
Uitnodiging Tesselschade afdeling
Nijmegen
Zondag 30 oktober, 11.00-16.00 uur
Verkoop van unieke, originele en duurzaam handgemaakte producten: kerstartikelen, interieur en lifestyle, diverse
handwerken, kraam- en kindercadeaus,
bridge, gold en nog veel meer!
Aan deze verkoop neemt ook deel:
www.oliveramicovic.com met mooie
textielontwerpen.



Komt u, met uw vrienden en kennissen,
gezellig langs:
Fletcher Hotel-restaurant Erica
Molenbosweg 17, Berg en Dal
www.hotelerica.nl

Rommelmarkt KNA in Beek
Zondag 9 oktober heeft Harmonie
K.N.A. uit Beek een druk bezochte
Rommelmarkt gehouden in het
Kulturhus te Beek. Al om 08.30 uur
stonden de eerste bezoekers te wachten
tot ze om 11.00 uur naar binnen mochten. Vele bezoekers waren te vinden
tussen een mooie collectie spullen,
waarmee de grote zaal van het
Kulturhus volledig was gevuld. Daar
was het gezellig schuimen tussen de
opgehaalde spullen, uitrusten met een

kopje koffie en zelfgebakken taarten!
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
gebruik van maken. De overige spullen
konden ze gemakkelijk afvoeren door
middel van een grote container, die
Rowill Millingen gratis ter beschikking
heeft gesteld.
Foto: Henk Baron
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SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO

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

vrijdag 21 oktober

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

aanvang 20.00 uur

JEUGDAFDELING OEV

BINGO
zondag 30 oktober
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur

024-6633100
www.frankbv.nl

Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Wereld van Groene Daken: Uw specialist in
groene daken van de Betuwe en omstreken.

Kwaliteitsbrandstoffen van Argos
Hoge prestaties, lage emissie,
zuinig in verbruik

We streven ernaar de wereld een beetje groener te maken. En wij hopen u
ook. Want groene daken dragen bij aan biodiversiteit, energiebesparing,
isolatie, duurzaamheid, waterberging en leefbaarheid vooral nu in deze
tijden van verstedelijking en klimaatsverandering. Voor elke toepassing
geschikt* of het nu uw mooie uitbouw, veranda of tuinhuis etc betreft,
wij kunnen u voorzien van een prachtig groen dak. Wist u dat een groen
dak 1 kg fijnstof/m2 bindt? En dat een groen dak ook CO2 en stikstof
filtert uit de lucht? En met een groen dak is uw ruimte 4-7°C koeler in de
zomer en 5°C warmer in de winter! Onze producten worden al 25 jaar met
ervaring en vakmanschap gekweekt en komen van Nederlandse bodem.
Gegarandeerd 90% begroeid aangeleverd.

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.
Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

www.argosretail.de

Kijk voor al onze producten en informatie op onze website:

www.wereldvangroenedaken.nl
Burgemeester Chevallierplein 6
6673 BS ANDELST
Tel: 06-10831146

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

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

Jeugd & Jongeren
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Opening 60e Bibliotheek op school Kinderexcursie Herfst in het bos, Heerlijkheid Beek
De boswachters van Geldersch Landschap & Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excurop basisschool Op Weg in Ooij BEEK.
Kasteelen organiseren op dinsdag 25 oktober een kinderex- sies
cursie door Heerlijkheid Beek. Met het hele gezin gaan we
klauteren op de stuwwal én bezoeken we de beek. We wandelen vanuit Beek de steile helling op en onderweg genieten
we van de herfstkleuren. Natuurlijk stoppen we even bij de
hele oude ‘kabouterboom’. Boven aangekomen hebben we
een prachtig uitzicht over de Ooijpolder en de Waal. We
bespreken ook de verschillende bomen die we tegenkomen,
waarvan de vroegere generaties nog door de Romeinen zijn
aangeplant.
Vooraf online reserveren is noodzakelijk.
• Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca.1,5 uur.
• Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro
p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Halloween 2022!
Leuth, Millingen aan de Rijn & Kekerdom

De oudste en jongste leerling openen de Bibliotheek op school samen met directeur Monique Vromen
Foto: Marcel Krijgsman
Op woensdag 5 oktober opende
basisschool Op Weg in Ooij een eigen
Bibliotheek op school. In meerdere
opzichten een feestelijk moment: het
is de 60e Bibliotheek op school van
de Bibliotheek Gelderland Zuid en
de aftrap van de Kinderboekenweek.
Directeur Monique Vromen van Op
Weg: “Dankzij de Bibliotheek op
school werken we actief samen met
de bibliotheek en ouders aan het
bevorderen van leesplezier onder
onze leerlingen.”
Met een boekenquiz, het doorknippen
van een lintje door de jongste en oudste
leerling en onder luid gejuich is de
bibliotheek van basisschool Op Weg in
Ooij geopend. De leerlingen hebben nu
toegang tot hun eigen collectie bibliotheekboeken. Ook kunnen ze via het
uitleensysteem boeken uit de hele collectie van de Bibliotheek Gelderland
Zuid reserveren en ophalen op school.
Directeur Monique Vromen is blij met
de eigen bieb: “Door de Bibliotheek op
school wordt lezen en het lenen van
boeken toegankelijker voor kinderen en
ouders. Wij stimuleren ouders om ook
na schooltijd boeken voor thuis te
lenen. Hiermee willen we op een laagdrempelige manier lezen stimuleren.”
Extra inzet op taalontwikkeling
Basisschool Op de Heuvel in
Groesbeek was in 2018 de eerste met
een eigen Bibliotheek op school in de
gemeente Berg en Dal. Hoe ervaart
directeur Roel Kuppens ‘zijn’
Bibliotheek op school? “We zien dat
onze leerlingen meer en beter gaan
lezen door alle activiteiten die we
samen met de Bibliotheek op school op
leesgebied aanbieden. Het is, door de
actuele collectie, heel makkelijk om in
te spelen op de actualiteit. Boeken sluiten goed aan bij de interesses van de
kinderen en dat stimuleert enorm.” De
wethouder van de gemeente Berg en
Dal, Erik Weijers, opende destijds de

Bericht van
Sinterklaas
OOIJ. Dit jaar wil Sinterklaas weer
voor zijn verjaardag een bezoek brengen aan de kinderen in Ooij en omgeving. En ook dit jaar heeft hij muziekvereniging Ooijse Toekomst gevraagd
hem daarbij te helpen.
Hij wil graag langskomen op 26
november, 3, 4 of 5 december.
Per bezoek van 15 minuten kan hij 3
kinderen spreken en een cadeautje
overhandigen. Voor elk kind extra heeft
hij
5
minuten
extra
nodig.
Muziekvereniging Ooijse Toekomst
vraagt voor een bezoek van 15 minuten
27,50 euro, en voor elke 5 minuten
extra 8 euro extra.
U kunt voor 19 november aan Hennie
Basten, email w.basten@hetnet.nl,
opgeven op welke dag en hoe laat u de
Sint en zijn trouwe knecht wil verwelkomen, en hoe veel kinderen een toespraakje en cadeautje van de Sint krijgen. Daarna neemt zij contact met u op
voor een definitieve afspraak. Graag
uw adres en telefoonnummer vermelden en om hoe veel kinderen het gaat.
Voor informatie kunt u bellen met
Hennie Basten telefoon 024 6331277,
mobiel: 06 83123678 of Kees Rijk telefoon 024 3224833, mobiel 06
13688763.

Bibliotheek op school bij Op de
Heuvel. Hij is zeer te spreken over de
samenwerking tussen school en bibliotheek. “Een goede taalontwikkeling is
belangrijk om je kansen in de samenleving te vergroten. Kinderen worden
door de Bibliotheek op school op een
laagdrempelige manier gestimuleerd
om te gaan lezen. Ook kinderen wiens
ouders niet of nauwelijks lezen. Hier
plukken ze later de vruchten van.” Ook
Kuppens beaamt dit. “Bij Op de Heuvel
hebben we leerlingen met zeer uiteenlopende achtergronden. Wij hebben
extra ingezet op de taalontwikkeling
van kinderen met een andere thuistaal,
zodat zij volwaardig mee kunnen doen
in het Nederlandse onderwijs. De teamleden van Op de Heuvel hebben we, in
samenwerking met de bibliotheek,
extra getraind in het inzetten van taalen leesactiviteiten in de groep. De taalontwikkeling zien wij hierdoor sneller
op niveau komen. Hierbij zien we een
belangrijke rol voor de ouders die
voortdurend worden betrokken bij deze
inzet.”
Kinderboekenweek
De opening van de schoolbieb vond
niet voor niets plaats op de eerste dag
van de Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek met als thema ‘Giga-groen’ draaide alles om kinderboeken, taal en leesplezier. Monique
Vromen: “De opening van de
Bibliotheek op school is de perfecte
start van de Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we voorleesrondes voor bovenbouw-leerlingen aan onderbouw-leerlingen. Elke klas organiseert een eigen
activiteit. De boeken uit onze nieuwe
bieb komen dus meteen goed van pas!”

Koppel-darttoernooi
Vriendenkring
LEUTH. Op 17 december start vanaf
13:00 uur het Koppel-darttoernooi in de
Vriendenkring te Leuth!
Het koppeltoernooi wordt gespeeld
door een team bestaande uit twee spelers. Het speltype dat gespeeld wordt is
501 - dubbel uit. We beginnen met een
eerste ronde (poulesysteem), de teams
die als 1e en 2e in de poule eindigen
gaan naar de winnaarsronde en de
teams die als 3e en 4e in de poule eindigen gaan naar de verliezerronde. Na
de poule fase wordt er gespeeld volgens
het knock-out principe in deze volgorde: achtste finales, kwartfinales, halve
finales, 3e/4e plaats en finale.
Teams dienen om 12:45 uur aanwezig
te zijn en zich te melden bij de wedstrijdtafel. Per team betaal je €10,00
inschrijfgeld.
Aanmelden: doe je via
darttoernooi.vriendenkring@gmail.com

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

Hulpsinterklazen
en Pieten gezocht
Stichting Spelend Kamperen (SSK) is
op bezoek geweest bij Sinterklaas in
Spanje. Want ook dit jaar wil de
Stichting weer vele kinderen blij maken
met een bezoekje van Sinterklaas aan
huis, bij de sportclub, op het bedrijf van
papa of mama of op school. De Sint gaf
aan graag weer voor de Stichting op
pad te gaan om de kinderen blij te
maken, want daar heeft hij al ruim 30
jaar veel plezier aan beleefd.
Echter de drukte neemt maar toe en de
Sint is niet meer in staat om in zijn eentje alle bezoekjes af te leggen tijdens
deze drukke dagen, maar wilt het grote
feest ook dit jaar toch weer laten slagen.
Dus de Sint is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die zich in willen zetten
als Hulpsinterklaas of Piet en gedurende de laatste weken van november en
de eerste week van december een steentje bij willen dragen, aan het plezier
van de kinderen uit Nijmegen en omgeving.
Heb je interesse in deze leuke vrijwilligers baan, en ben je gedurende de
Sintperiode overdag en ’s-avonds enkele uren beschikbaar, stuur dan een
berichtje naar: sinterklaas@spelendkamperen.nl
Of bel voor meer informatie met de
Sintklaascoördinator; Theo Bleeker 0650234176
Ervaring is fijn maar niet vereist. Op de
inspeelavonden raak je vertrouwd met
je rol als Hulpsinterklaas of Piet en ga
je altijd op pad met ervaren collega’s en
een heuse secretaris.
Goed om te weten: Het betreft vrijwilligerswerk omdat de opbrengst van de
Sintactie volledig ten goede komt aan
SSK, een Stichting die jaarlijks een
aantal zomerkampen organiseert voor
kinderen van de basisschool.

Sint in
Kekerdom
Ook dit jaar komt Sint en pieten weer
naar Kekerdom. Noteer alvast zondag
middag 27 november in uw agenda.
Om er weer een mooie middag van te
maken komen leden van het Sint
Nicolaas comité van 24 - 28 oktober bij
u langs voor een bijdrage.
Alvast bedankt hier voor.
Meer info volgt in de volgende Rozet.



Het bestuur Sint Nicolaas comité
Kekerdom
Zaal open 12.30 uur – Aanvang toernooi 13.00 uur

Aanmelden via:

In een dorp komen wonen, niet veel
mensen kennen en dan Halloween
organiseren. Dan denk je dat gaat NO
WAY, ECHT NIET lukken. MIS... Dit
wordt inmiddels ons 3e jaar!
Wij hebben een gezamenlijke hobby en
dat is (Halloween) organiseren.
Nee, we vinden het niet leuk om mensen achterna te lopen en de stuipen op
het lijf te jagen. We vinden het leuk om
dingen te creëren tot een verhaal. Liefst
met licht, geluid en rook effecten. Dat
Halloween zich daar goed voor leent
dat is een feit! Vorig jaar en het jaar
ervoor hebben de meest geweldige creaties voorbij zien komen.
We hebben Halloween in het leven van
Leuth geroepen en wat een geweldig
dorp is dit toch. Zoveel enthousiasme
en leuke reacties, zelfs cadeautjes en
kaarten hebben we gekregen. Een wel
erg enthousiaste dorpsgenoot organiseert dit jaar super gedreven mee, echt
een mega kanjer!
Vorig jaar heeft Millingen aan de Rijn
voor het eerst ook meegedaan. Dat was
best spannend want Millingen aan de
Rijn is toch iets groter en voor ons best
lastig in te schatten of daar ook versierd
zou worden. Gelukkig, dat werd zeker
gedaan en hoe! Ondanks weer en wind
was het een geslaagde dag en we zijn
onwijs trots op iedereen die heeft
geholpen, versierd en zelfs verkleed

rond hebben gelopen.
Zo geweldig om te zien dat er buren,
vrienden, kinderen samen werken met
het versieren van huis en tuin.
Halloween vieren we dit jaar op zaterdag 29 oktober in Leuth, Millingen aan
de Rijn en Kekerdom vanaf 15.00 tot
22.00. Iedereen kan dan een kijkje
nemen bij de opgegeven "spookhuizen"
en waarschijnlijk is er bij de meeste
ook iets lekkers te halen.
Spookhuizen kunnen zich opgeven via
een pb of mail en ontvangen een leuke
goodiebag bij aanmelding. Ga je rond
lopen en kijken dan hoef je je daarvoor
niet aan te melden.
Volg onze Facebook pagina daar zal de
actuele plattegrond gedeeld worden en
er zijn wekelijks prijzen te winnen.
Facebook:
www.facebook.com/halloweenleuth
mail: halloweenleuth@gmail.com
https://halloweenleuth.jouwweb.nl/

Burgemeestersontbijt in het
gemeentehuis Groesbeek

De eerste week van oktober was er
tweemaal een zogenoemd Burgemeestersontbijt in de raadszaal van het
gemeentehuis. De ene keer schoven
kinderen van basisschool Op de Heuvel
uit Groesbeek aan. De andere keer
Oekraïense schoolkinderen. Samen met
locoburgemeester Irma van de Scheur

of Erik Weijers konden zij genieten van
een gezond ontbijt.
Het doel van dit ontbijt is om samen
met ambachtelijke bakkers (in dit geval
Hans De Echte Bakker) de kinderen te
laten zien hoe belangrijk een gezond
ontbijt is. En dat dat ook lekker is bleek
wel.
Foto: Henk Baron

Jeugdbingo
bij OEV

Ren mee met de
Mini NN Zevenheuvelenloop!

MILLINGEN. Op zondag 30 oktober
wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn gehouden. Een leuke gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en wellicht
nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. De zaal is open om
19.00 uur. Kom op tijd want vol = vol!

Hartelijk welkom namens
Bingocommissie van O.E.V.

de

Op 19 november is de Mini NN
Zevenheuvelenloop. Een super leuke
hardloopwedstrijd voor alle basisschool kinderen. Kinderen uit groep 1
t/m 4 lopen 400 meter, vanaf groep 5
ren je 800 meter. Iedereen krijgt een
leuke medaille en voor de snelste jongens en meisjes zijn er zelfs leuke prijzen te winnen! Deelname kost slechts
€3,- en een deel hiervan gaat naar het
goede doel: het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboud UMC.
Inschrijven kan via
www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini
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Ankie Rampaart & Paul Verstegen
Elke zondag in oktober | 11.00-16.00 |
kunsttentoonstelling
|
KunstLokaalMook, Rijksweg 86 Mook
Lustrumconcert Nieuw Nijmeegs
Kamerorkest
Dinsdag 18 oktober | 20.15 |
€22,50/€17,50 | concert | De
Vereeeniging | www.nieuwnijmeegskamerorkest.nl
Erik van Muiswinkel - Moojen ligjes
in de lugt (try-out)
Woensdag 19 & donderdag 20 oktober
| 20.30 | € 18,50 / € 17,- | cabaret |
Steigerzaal | De Lindenberg
Oddstream - NFT Feed
Donderdag 20 oktober | 19.30 | € 8,- |
lezing | Karolingenzaal | De
Lindenberg
31e Int.Kapellen Carrousel 2022 Die Original Maastaler
Zondag 23 oktober | 13.30-18.00 | gratis entree | concert | Lijsterbesstraat 10.
Heijen
Moving Adventures - European
Outdoor Film Tour 2022
Zaterdag 22 oktober | 20.00 | € 19,90 /
€ 16,90 | film | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Elke Vierveijzer - Lucht
Zaterdag 22 oktober | 20.30 | € 19,- / €
17,50 | muziektheater | Steigerzaal | De
Lindenberg
Tg. Winterberg - Aan de andere kan
Zondag 23 oktober | 15.00 | € 8,50 / €
13,50 | jeugd (4+) | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Workshop ‘Voordragen van gedichten’ - Zwaan de Vries
Maandag 24 oktober, 31 oktober en 7
november | 14.00-15.30 | €15,00 |
workshop, poëzie | aanmelden kan tot

20 oktober via poeziecentrumnederland@gmail.com, of telefonisch 0653856040
Festival Jazz International Nijmegen
- Wolfert Brederode: Ruins and
Remains
Woensdag 26 oktober | 20.30 | € 18,29 |
concert | Steigerzaal | De Lindenberg
Festival Jazz International Nijmegen
– Double bill: Alessandro Fongaro –
The Pack Project& Craig Taborn
Vrijdag 28 oktober | 20.00 | € 23,29 |
concert | Steigerzaal | De Lindenberg

Open dichtPodium
Zaterdag 29 oktober | 11.00 | poëzie |
Poëziecentrum Nederland, bibliotheek
Mariënburg, Nijmegen
Collectief Ludvik - Sonder
Zaterdag 29 oktober | 20.30 | € 17,- / €
15,50 | muziektheater | Steigerzaal | De
Lindenberg
Theater Terra - De Kleine
Zeemeermin mini-musical
Zondag 30 oktober | 14.00 & 15.30 | €
8,50 / € 13,50 | jeugd (3+) | Steigerzaal
| De Lindenberg
Straatexpo 3D Street Paintings World Street Painting
Tot en met 31 oktober | graffitikunst |
Binnenstad van Arnhem | www.worldstreetpainting.nl
Expositie Els Crum
Tot en met 4 november | maandag t/m
vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en zondag
10.00-16.00 | expositie schilderijen |
Huygensgebouw, Radboud Universiteit
| www.elscrum.ml

schillende Joodse tradities en in verschillende talen: Jiddisch, Ladino en
Hebreeuws. Van ingetogen, melancholisch tot vrolijk en uitbundig.
Het optreden is gratis. Er is wel kaartje
(of museumjaarkaart) nodig om in het
museum te komen.
Wegens de herstvacantie zijn daar nog
veel meer activiteiten.
Meer informatie: www.koorhatikwa.nl
en
www.museumparkorientalis.nl,
024- 3823110

Vier de herfst bij
Museumpark Orientalis
De herfst moet je vieren! In dat
kader opent Museumpark Orientalis
de poorten tijdens de herfstvakantie.
Jong en oud zijn welkom om het erfgoed in herfstsferen te beleven, te luisteren naar kleurrijke verhalen in
het verteltheater, mee te doen aan
workshops en de nieuwe documentaire van Sinan Can te zien.
Museumpark Orientalis is van 22 t/m
30 oktober dagelijks geopend van 1117 uur. Het park is een ontmoetingsplek die ruimte biedt om stil te staan bij
de zoektocht naar de betekenis van
leven en de kunst van bezinning. Zo
zijn in de drie historische dorpjes de
monotheïstische godsdiensten te zien
en heeft het museumpark sinds kort een
boeddhistisch centrum op het terrein.
Tijdens de herfstvakantie zijn er bovendien verschillende activiteiten die het
park extra kleur geven.
Op vrijdag 21 oktober trapt het
Museumpark af met de opening van de
nieuwe educatieruimte. Vervolgens
wordt in deze ruimte een week lang
‘Ongekende verhalen’ vertoond, de
nieuwe documentaire van Sinan Can.
Can maakte de documentaire in het
kader van Ongekend en verbindt hierin
Museumpark Orientalis en het naastgelegen Afrika Museum met elkaar. Op
woensdag 26 oktober is het bovendien
mogelijk om met Sinan Can in gesprek

Harmonie KNA hield zondag 16 oktober haar jaarlijkse Herfstconcert in het
Kulturhus in Beek. Niet op het podium,
maar in de zaal. De “Jeugdbende”
onder leiding van Marieke van
Ruitenbeek kwam als eerst langs. Zij
brachten drie muziekstukken ten gehore, Daarna volgde een optreden van het
Koper ensemble, gevolgd door het
Houtwerk ensemble. Het harmonieorkest KNA speelde daarna de
“Zwaanriddersage” van Jan Bosveld.

Dit onder leiding van dirigent Jos
Orval, die onlangs geslaagd was voor
het dirigenten examen. Zo kon hij zijn
“eigen KNA” dirigeren, hetgeen hem
goed afging.
Na
de
pauze
speelde
het
Harmonieorkest, onder leiding van Leo
van Zantvoort, nog een aantal nummers. Voor de bezoekers was het een
mooi optreden.
Het kerstconcert zal gehouden worden
op 18 december.

Rikkert van Huisstede - Boys Won't
Be Boys
Vrijdag 28 oktober | 20.00 | € 19,50 / €
18,- | muziektheater | Lindenbergzaal |
De Lindenberg

Koor Hatikwa in Museum Orientalis
Wanneer u zondag 23 october naar
museum Orientalis gaat, kunt u een
optreden van koor Hatikwa verwachten. Aanvang: 14.30 in het
Hoofdgebouw van het museum (binnenmuseum).
Ons koor past goed in het Museum
waar verschillende wereldreligies uitgebreid belicht worden, zoals de
Joodse religie in het dorp Beth Juda oa
met een nagebouwde synagoge.
Koor Hatikwa zingt liederen uit ver-

Kleurrijke olieverfschilderijen van
Margriet Monks
U bent van harte welkom op zaterdag
29 & zondag 30 oktober van 11.00 uur
- 17.00 uur, Persingensestraat 7,
Persingen.
Haar stijl in het kort: vogels ~ vrouwen,
fantasie & realistisch, uitgesproken &
kleurrijk.

Geslaagd Herfstconcert
Harmonie KNA Beek

Margriet heeft ook een prachtig prentenboek gemaakt. De illustraties
bestaan uit haar schilderingen van olieverf met soms prachtige kleurschakeringen. Het thema is de 12 maanden
met hun seizoenen. Er is tevens een
spelelement in verweven: de zoekvogel. Zo is het een uniek boek geworden
voor jong en oud. Kleurrijk, educatief
en speels.
Meet & Greet Margriet Monks in dit
weekend, waar ook dit kunstboek te
koop is.
www.margrietmonks.nl

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

Den Zuuten
Ienval maakt
veel mee
GROESBEEK. Toneelvereniging Den
Zuuten Ienval treft de voorbereidingen
voor een nieuwe reeks voorstellingen
In november staat de vereniging zeven
keer op de planken met de komedie Ge
makt wa me op de camping!. Het is een
vervolg op het toneelstuk Ge makt wa
me, dat de vereniging in 2017 speelde.
De deftige familie van Henegauwen en
de chaotische familie van Geffen
komen weer terug op het podium. Oma
neemt de familie mee naar de camping
van haar dochter Sonja en zoon Danny
in het Spaanse Benidorm. Buschauffeur
Cor brengt de familie in een oude bus
naar Spanje. Roderick en Mari, allebei
nog steeds verliefd op Trude, reizen de
familie achterna. Danny is druk bezig
met het organiseren van een Mister verkiezing op de camping. Wie van de
mannen gaat deze verkiezing winnen?
En maakt Trude uiteindelijk de juiste
keuze? U ziet het tijdens deze hilarische voorstelling.

OKTOBER
22 T/M 30 S OPEN
DAGELIJK

0 - 17:00
VAN 11:0
VERTELTHEATER
BIJZONDERE BOMEN
ET
WANDELINGEN
BEKIJK H
MA
KINDERACTIVITEITEN
PROGRAM

WWW.MUSEUMPARKORIENTALIS.NL

te gaan tijdens een wandeling vanuit
Orientalis naar het Afrika Museum.
Voor deze wandeling zijn aparte tickets
te koop via de website van Orientalis.
Ook op de andere dagen is er van alles
te beleven. Zo is er bijna iedere dag een
verteltheater, kunnen bezoekers op
bepaalde dagen kastanjes poffen of
voedermanden vlechten en is er voor
kinderen een gratis bomenbingo te spelen. Kaarten zijn te koop aan de kassa
of via de website. Op de website is ook
het complete programma te vinden:
www.museumparkorientalis.nl

Speeldata
De première vindt plaats op zondag 6
november om 19.00 uur. Verder wordt
er gespeeld op vrijdag 11 en zaterdag
12 november (20.00 uur), op zondag 13
november om 14.00 uur (matinee) en
om 19.00 uur, op vrijdag 18 en zaterdag
19 november (20.00 uur).
De speellokatie is zaal De Sleutel,
Bredeweg 71 in Groesbeek.
Reserveren
Kaarten reserveren kan via
www.denzuutenienval.nl of de reserveerlijn: 024 – 357 83 90. Kaarten kosten €10,- en pinnen is mogelijk.

Jos Orval dirigeert zijn “eigen KNA”

Foto: Henk Baron

Anneke van Giersbergen
zingt over Vrijheid
in Vrijheidsmuseum en Roze Huis Nijmegen
Op vrijdag 28 oktober treedt zangeres Anneke van Giersbergen op in
het Vrijheidsmuseum en in het Roze
Huis Nijmegen. Ze zal onder andere
het lied laten horen dat ze recent
schreef, geïnspireerd door de tentoonstelling over ‘De Zwarte
Driehoek’ die onlangs werd verlengd.
Na het optreden vertelt de muzikant
over de totstandkoming van het
nummer.

Bezoek het optreden
Tickets voor het optreden kosten 5 euro
per persoon. Voor het optreden bij het
Vrijheidsmuseum kunnen geïnteresseerden zich aanmelden door te mailen
naar welkom@vrijheidsmuseum.nl of
door te bellen naar 024 397 44 04.
Aanmelden voor het optreden in het
Roze Huis Nijmegen kan via de website rozehuisregionijmegen.nl. In beide
gevallen worden de tickets aan de deur
betaald.

Concert en expositie in Leuth
zondagmiddag 23 oktober 16.30u
LEUTH. Op zondag 23 oktober om
16.30u is er een huisconcert aan de
Steenheuvelsestraat 2a in Leuth.
Dit concert is de afsluiting van een
masterclass voor zangers en pianisten,
begeleid door Robbert Muuse, bariton,
en Micha van Weers, pianist.
Het concert wordt georganiseerd door
Eric van den Bergh, nieuwkomer in
Leuth en initiatiefnemer van Muziek in
de Polder.
Uitgevoerd worden werken van o.a.
Ralph Vaughan Williams, Frederic

Keel, Ivor Gurney en Rodger Quilter.
Ook is er die dag een verkoopexpositie
van pasteltekeningen van beeldend
kunstenaar/ontwerper Willem Wits, die
half in Amsterdam en half in Leuth
woont en werkt. Willem is die dag ook
aanwezig.
Na afloop van het concert kunt u onder
het genot van een drankje napraten en
de kunstwerken bekijken.
U bent van harte welkom bij Eric en
Willem!
Toegang is gratis. Inloop vanaf 16.00u.

‘t Sökske 2023
GROESBEEK. Het carnavalsseizoen
staat weer op het punt van beginnen, de
11e van de 11e komt er weer aan. Zo
ook bij de redactie van hét carnavalsmagazine van Groesbeek: ’t Sökske.
Carnaval 2023 in Groesbeek, het
Keulen van Gelderland, lijkt nog ver
weg.
De diverse werkgroepen zijn toch al
druk in de weer om ook komend jaar
een mooi carnaval te organiseren, de
wagenbouwers zijn begonnen en de
schlagerzangers smeren de stembanden.
Na het carnaval dit jaar als corona-editie te hebben moeten vieren, hopen alle
feestvierders weer op een ouderwets
gezellig carnavalsseizoen en zal er
natuurlijk hiervoor weer een kleurrijk
exemplaar van ’t Sökske huis aan huis
bezorgd gaan worden.
Er is weer voldoende ruimte voor leuke
verhalen, artikelen, foto’s of anekdotes.
Wordt er een carnavalsjubileum
gevierd of wilt u met uw bedrijf een
pakkende advertentie plaatsen? Een
terugblik: hoe is het carnaval gevierd in
coronatijd?
U kunt uw verhaal, artikel met leuke
foto’s of uw advertentie uiterlijk 10

Omslag Sökske 2022 met Prinses
Ummenie d’n 61ste
december a.s. insturen naar de redactie
van ’t Sökske, Maaike Noij,
Hermelijnstraat 1, 6562 LM in
Groesbeek. Een mailtje naar de redactie kan natuurlijk ook:
sokske@sok-groesbeek.nl

C U LT U R E E L

Kamerkoor Sotto Voce zoekt bassen en tenoren
Sotto Voce heeft 25 september jl het
Stabat Mater van Dvorak en het
Schicksalslied en Nanië van Brahms
uitgevoerd, met solisten en orkestbegeleiding.
Sotto Voce voert grote werken met
begeleiding en solisten uit, afgewisseld
met een a-capella programma of met
alleen pianobegeleiding. Van oude
muziek tot modern en alles er tussenin.
Na het concert verdwenen de projectzangers, zo gaat dat. We zoeken dus

met grote spoed nieuwe aanwas bij de
bassen. Ook bij de tenoren is er nog
plaats om het koor weer op volle sterkte te brengen.
Sotto Voce is een ambitieus maar ook
gezellig koor. Kom eens een of meer
avonden vrijblijvend kijken, luisteren,
de sfeer proeven en meezingen.
Noten kunnen lezen heeft weliswaar de
voorkeur, maar we weten uit ervaring
dat het heel goed mogelijk is je partij
via Musescore in te studeren, mocht

noten lezen niet je állersterkste kant
zijn. Dus aarzel niet. Kunnen zingen is
het belangrijkste criterium.
Sotto Voce zingt op dinsdagavond van
19.45 uur tot 22.00 uur in basisschool
de Meander aan de Celebesstraat 12 in
Nijmegen.
Zie voor informatie de website:
www.sottovoce.nl of meld je aan:
info@sottovoce.nl

Lili Marleen dag in het Vrijheidsmuseum
Hoe ontstond de grootste hit uit de Tweede Wereldoorlog?
Wie was Lili Marleen werkelijk en waarom raakt het lied nog
steeds iedereen recht in het hart? Het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek geeft op deze en andere vragen antwoord tijdens
een speciale Lili Marleen dag op zondag 23 oktober a.s. in
het museum. Dit gebeurt door middel van een publiekslezing, verzorgd door historica Wietske van der Spek, een
doorlopende filmdocumentaire en live muziek. Het legendarische lied zal live worden vertolkt door zangeres Majorie
Ceulemans-Scholtz. Zij brengt daarnaast een repertoire van
(nostalgische) evergreens.
Het programma is doorlopend van 13.00-17.00 uur. Dit betekent dat de bezoeker op elk moment kan aanschuiven bij één

van de programmaonderdelen en ook het museum zelf kan
bezoeken. Voor een bezoek aan het Vrijheidsmuseum gelden
de reguliere entreeprijzen.
Let op : Het is niet mogelijk om met contant geld af te rekenen. Betaling is alleen mogelijk door middel van pinbetalingen of creditcard.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Reguliere
entreetarieven
Vrijheidsmuseum.
De
Museumkaart is geldig.
Informatie: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl ;
www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal

Kom muziek maken bij fanfarekorps Ons Genoegen!
MILLINGEN. Wil je graag muziek
maken? Ben je een beginnend of ervaren muzikant? Kom ontdekken hoe
leuk het is om samen muziek te maken
bij Ons Genoegen! Je krijgt 2 proeflessen gratis van professionele docenten.
Of kom een keer langs bij de repetitie
van het jeugdorkest, slagwerkgroep en
de fanfare om de sfeer te proeven. De
repetitie van het jeugdorkest is op vrijdagavond om 19.30 uur, de fanfare
repeteert op woensdag om 20.00 uur en

de repetitie van de slagwerkgroep op
maandag om 19.30 uur.
Je bent van harte welkom.
Volwassenen
je bent nooit te oud om te leren. Als je
als volwassenen overweegt om muziek
te bespelen, snappen we dat er drempels zijn. Daar helpen we je graag overheen. We gunnen iedereen het plezier
in en van muziek maken. je volgt een
speciaal traject dat we samen met jou

vormgeven. Je ontwikkelt jezelf vaak
snel omdat aan motivatie geen gebrek
is.
De volgende instrumenten zijn
beschikbaar: trompet, bugel, saxofoon,
euphonium, trombone, slagwerk, bas
en waldhoorn.
Voor aanmelden of vragen, mail naar:
muziekmaakjezelf@gmail.com
Fanfarekorps Ons Genoegen
Millingen aan de Rijn

KennisPodium Dekkerswald 1913 - 2022
Op woensdag 2 november van 19.30
tot 21.00 uur vertelt historicus Toon
Bosch in Bibliotheek Groesbeek over
de geschiedenis van Dekkerswald.
Daarin speelde ook Groesbeek vanaf
het prille begin een rol. Ongetwijfeld
leven de herinneringen daaraan nog
voort. Ook bij jou?
Historicus Toon Bosch schreef mee aan
het boek Dekkerswald 1913-2022.
Longzorg in een golvend landschap. Na
het vertrek van de longzorg naar het

Radboud UMC kwam er een einde aan
een lange geschiedenis van onder andere tuberculosebestrijding en de behandeling van andere longziekten. Tijdens
het KennisPodium op woensdag 2
november in Bibliotheek Groesbeek
vertelt Bosch over de ontwikkelingen
die Dekkerswald van 1913 tot en met
2022 doormaakte.
Over KennisPodium
Weet je veel over een bepaald onderwerp of heb je een bijzonder verhaal?
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Najaarsexpositie kunst&kitschroute
Op 5 & 6 november organiseert
kunst&kitschroute in samenwerking
met atelier HUB een najaarsexpositie
in de Margrietstraat 5 -7 in Groesbeek.
Deze expositie is ontstaan omdat veel
deelnemers van de voorjaars expositie
het jammer vonden elkaars werk niet te
kunnen bewonderen. Bij het vrij komen
van een grote ruimte naast atelier HUB
werd het idee geboren dat hier een
mogelijkheid was om deze wens te verwezenlijken. Een 17 tal deelnemers
zullen in het weekend van 5 en 6
november tussen 11.00 en 17.00 uur
hier hun werk laten zien. Uiteraard is
deze expositie ook geopend voor
publiek . Toegang is gratis.
Bezoekadres: Margrietstraat 5-7 in
Groesbeek.

Tentoonstelling Helende Kracht in
Afrika Museum Berg en Dal
Sjamaanjassen, video-installaties, rituele objecten, beeldende kunst en schilderijen. Dit en meer is te zien in de tentoonstelling Helende Kracht in het
Afrika Museum. Helende Kracht is een
reizende tentoonstelling over eeuwenoude rituelen en tradities (naast de
medische wetenschap) waarmee mensen proberen de lichamelijke en geestelijke balans te herstellen. En over kunstenaars die zich hierdoor laten inspireren. Helende Kracht toont zo winti en
sjamanisme tot hekserij, gecombineerd
met werk van (internationale) kunstenaars zoals Johan Tahon, Renée Stout.
Als ook Belkis Ayón en Frantz
Zephirin. In Helende kracht ook het
altaar van de Nederlandse vodou priesteres Maria van Dalen.
Vrijdagmiddag, 14 oktober was de
feestelijke opening van de tentoonstel-

ling in het gezelschap van wethouder
Erik Weijers en veel belangstellenden
met een voor iedereen interessant programma. Bij aanvang konden de bezoekers deelnemen aaneen rituele handwassing door Desta Deekman, gevolgd
door Performance en muziek door
OTION, de openingsspeech door
museumdirectie Wayne Modest en
Marieke van Bommel, gedicht door
Siham Amghar en openingsritueel en
plengoffer door vodunpriester Alfred
Quenum. Daarna konden de bezoekers
een bezoek brengen aan de tentoonstelling met toelichting door de conservatoren, hapje en drankje . Het programma eindigde met ‘A Decolonizing
Ritual’ door Fazle Shairmahomed,
Ruby Joemai en community leden.
Helende Kracht is te zien t/m 23 mei.
Foto: Henk Baron

KennisPodium biedt jou de gelegenheid om jouw expertise, passie of ervaring met anderen te delen. Als bezoeker
steek je altijd wat van deze verhalen op,
raak je geïnspireerd en ontmoet je
anderen uit de lokale gemeenschap.
Kosten
Leden en studenten: gratis
Overige bezoekers: € 2,50
Koop vooraf je ticket in de Bibliotheek
of via www.obgz.nl/agenda.

Trijntje Oosterhuis voor “het perfecte plaatje”
op de Canadese erebegraafplaats
Trijntje Oosterhuis maakte dinsdagmiddag 11
oktober opnamen voor het tv-programma Het
Perfecte Plaatje op de Canadese erebegraafplaats
in Groesbeek.
Voordien had ze een oproep geplaatst op sociale
media om daarvoor figuranten te krijgen in kleurrijke kleding. En dat was gelukt. Ongeveer 80
mensen waren naar de begraafplaats gekomen.
‘Mijn bedoeling is om een positief en uniek beeld
neer te zetten, een foto vol levensenergie’, schreef
ze. Ze had de Canadese erebegraafplaats uitgezocht, omdat het thema van haar perfecte plaatje
‘vrijheid’ is. Het idee van Oosterhuis is om een
drieluik te fotograferen rond haar thema. ,,Hallo
allemaal”, zo heette ze de aanwezigen ook welkom. Na dat ze zelf, meestal op een trap, de situaties bekeken had, nodigde ze de aanwezigen uit
om allemaal achter een grafsteen plaats te nemen,
zodat zij haar perfecte plaatje kon maken.
De uitzending zal in december te zien zijn.

Afscheid louis van Waarsenburg
fanfare Wilhelmina Groesbeek
Ruim 18 jaar is Louis van de
Waarsenburg dirigent geweest bij fanfare Wilhelmina in Groesbeek. In die
periode heeft hij bij de vereniging het
themaconcert geïntroduceerd en ook
talloze arrangementen geschreven.
Geert Nellen is bereid gevonden om
Louis op te volgen. Om Louis te bedan-

Reünie ter ere van 58 jaar
tamboerkorps EMM Kekerdom
Foto: Henk Baron

Nieuw infobord historie Persingen

Ruud List en Hans Maas presenteren
het nieuwe infobord in de avondzon.

ken en om iedereen persoonlijk in de
gelegenheid te stellen afscheid te
nemen biedt fanfare Wilhelmina Louis
een receptie aan in het repetitielokaal
aan de Kloosterstraat 7 in Groesbeek,
op zondag 23 oktober van 15.00 tot
17.00.u. Iedereen is van harte welkom.
Bestuur fanfare Wilhelmina Groesbeek

Als u in Persingen langs het kerkje wandelt of fietst, hoeft u
zich niet langer vragen over de geschiedenis van het kerkje
te stellen. Sinds kort geeft een zeer overzichtelijk bord bij de
kerk informatie over het kerkje en over de ‘Heerlijkheid
Persingen’ waartoe het kerkje vroeger behoorde. Het infobord toont een overzichtskaartje van de historische
‘Heerlijkheid Persingen’, interieurfoto's van het kerkje en
een pentekening van het vroegere kasteel van Persingen. Het
geheel wordt geflankeerd door historische wapenschilden en
aangevuld met een beknopte en heldere tekst. De sfeervolle
overzichtsfoto onderin geeft extra kleur aan de bijzondere
plek van het kerkje in de omgeving.
De stichting ‘Kerkje van Persingen’ komt met dit infobord
tegemoet aan de wensen van vele voorbijgangers en geeft
bovendien de mogelijkheid om via de QR-code meer gedetailleerde informatie op te zoeken.
Het infobord is tot stand gekomen in nauwe samenwerking
tussen de stichting en de grafisch ontwerper Ruud List uit
Beek.

Dit jaar bestaat schutterij Eendracht
Maakt Macht Kekerdom 75 jaar. Reden
voor het tamboerkorps van EMM om
alvast een reünie te organiseren in het
Kulturhus te Kekerdom. Ofschoon ze
pas over twee jaar 60 jaar bestaan wilden ze nu toch hun 58e jaar van bestaan

gezamenlijk vieren. In al die jaren zijn
er ongeveer 85 leden geweest en daarvan hadden zich nu 60 opgegeven voor
deze reünie. De oudste was 77 jaar en
lid vanaf het begin en de jongste 13
jaar.
Foto: Henk Baron

De leden en oud-leden van EMM Kekerdom tijdens de reünie
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Rabo ClubSupport Stemcampagne:
felicitaties aan 370 deelnemende clubs
in Rijk van Nijmegen!
Op woensdag 12 oktober maakte de Rabobank in Rijk van Nijmegen de uitslag bekend
van de Stemcampagne voor Rabo ClubSupport 2022 in Gelderland-Zuid tijdens een
spectaculaire finale-avond met Sven Kramer. Rabobank bedankt al haar leden die
gestemd hebben op hun favoriete clubs. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan de
maatschappelijke doelen en ambities van verenigingen in onze regio. In totaal hebben er
in Rijk van Nijmegen 6.000 Rabobankleden hun stem uitgebracht op 370 verenigingen en
stichtingen die zich hadden ingeschreven met een maatschappelijk doel. Een geweldig
resultaat!
Rabo ClubSupport: kennis, netwerk
en geld
Iedereen verdient een club. Een plek
waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker
maakt en helemaal jezelf kunt zijn.
Daarom ondersteunt de coöperatieve
Rabobank al 20 jaar verenigingen
door heel Nederland. Een gezond
verenigingsleven is een belangrijk
onderdeel van een duurzaam en
leefbaar Gelderland-Zuid. Samen
met onze partners NOC*NSF, LKCA en
verschillende bonden ondersteunt
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Rabobank verenigingen en stichtingen
met kennis, netwerken en geld. De
bank vindt het belangrijk om de regio
en clubs te versterken. In totaal is er
in Rijk van Nijmegen 170.000 euro
gedoneerd aan de verenigingen en
stichtingen die hebben deelgenomen
aan de Stemcampagne van Rabo
ClubSupport. Zo helpen we samen
om het verenigingsleven in onze regio
gezond en toegankelijk te houden.

Verenigingsondersteuning
Naast de Stemcampagne bestaat
Rabo ClubSupport ook uit
Verenigingsondersteuning. Met
Verenigingsondersteuning helpen
we clubs bij het realiseren van hun
ambities, door het delen van onze
kennis en ons netwerk. Dit kan door
1-op-1 begeleiding, masterclasses
of workshops. Begin 2023 starten
we met een nieuwe ronde van het
Verenigingsondersteuningstraject
in Gelderland-Zuid. Tot deze regio

behoren de leefgebieden Arnhem
en Omstreken, Maas en Waal –
Oost Betuwe, Rijk van Nijmegen,
Vallei en Rijn en West Betuwe. Je
kunt je club aanmelden voor dit
traject. Onze experts uit sport en
cultuur ondersteunen je dan bij je
hulpvraag over een onderwerp,
zoals bijvoorbeeld: ledenbinding,
vrijwilligers werven, sponsoring of
verduurzaming. Meer weten over
Verenigingsondersteuning? Ga dan
naar www.raboclubsupport.nl

11-10-2022 15:48
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Dansavond Seniorencafé
Burgerlust in OBG
Dinsdag 25 oktober zijn dansliefhebbers weer welkom in Seniorencafé
Burgerlust in OBG Nijmegen. De
muziek wordt verzorgd door Frans
Arntz en de toegang is gratis.
Seniorencafé Burgerlust organiseert
elke tweede en vierde dinsdag van de
maand een dans- en muziekavond in
OBG Nijmegen. Vaste entertainers
staan garant voor een gezellige avond
met foxtrot, wals; maar ook beat en line
dance horen tot het repertoire.

Gemiddeld zo’n zeventig tot tachtig
mensen komen er per avond; trouwe
bezoekers, soms al vele jaren lang,
maar ook veel nieuwelingen weten het
danscafé te vinden. Jij ook misschien?
Trek je dansschoenen aan, breng een
goed humeur mee en je hebt vast een
geweldige avond.
OBG is er voor iedereen die actief en
gezond wil leven en ouder worden. Het
is een ontmoetingsplek waar iedereen
gezien wordt en iets voor anderen kan
betekenen. Daarom stelt OBG het
gezellige Grand café graag open voor
deze dansavonden. Niet alleen voor
eigen bezoekers, maar ook voor gasten
van buiten. Ervaar het zelf en loop eens
binnen voor een kopje koffie of een
broodje. Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
19.00 uur.
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Echtpaar Meurs uit Beek
60 jaar getrouwd
Op 13 oktober 2022 waren Eef Meurs
(84) en Annie Meurs-de Lang (86) uit
Beek 60 jaar getrouwd.
Het echtpaar woont in verzorgingshuis
’t Höfke te Beek en daar kwam op vrijdag 14 oktober wethouder en locoburgemeester Ria Barber van de gemeente
Berg en Dal het diamanten bruidspaar
feliciteren. Het burgerlijk huwelijk
vond plaats in Beek op 13 oktober 1962
en het kerkelijk huwelijk op 29 december 1962. Namens de gemeente was al
een bloemstuk naar het bruidspaar
gestuurd alsmede een ingelijst kopie
van de huwelijksakte uit 1962.
Het bruidspaar, dat altijd in Beek
gewoond heeft, heeft elkaar tijdens de

danslessen leren kennen. De bruidegom was in zijn werkzame leven metselaar en later portier bij de PGEM en
later NUON.Annie deed het huishouden. Samen genoten ze ook van vele
wandelingen, lekker eten en de vakanties in Oostenrijk.
Ze zijn erg dankbaar voor de goede verzorging die ze in ’t Höfke ondervinden
van zowel de afdeling de Terp als de
overige zorg en vrijwilligers van ’t
Höfke. Daarnaast zijn ze erg blij met de
liefde en zorg van Petra en Ben Verbeet
uit Beek, die zich al jarenlang inzetten
voor dit diamanten echtpaar.
Annie en Eef, van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Laatst grote seizoen fietstocht van het jaar
door de prachtige Duffelt. Er werd
onderweg nog een pauze ingelast om
een zelfverzorgde lunch te nuttigen.
Daarna ging het langzaamaan terug,
richting Beek, waar we in het
Kulturhus nog werden getrakteerd op
een versnapering ter afsluiting van de
laatste grote fietstocht van het seizoen.
Foto: René Hendriks

Het diamanten echtpaar Meurs met locoburgemeester Ria Barber

Klussenservice Stichting Welzijn
Ouderen Millingen (SWOM)
Woont u in Millingen aan de Rijn? En
heeft u een kleine klus in huis maar niemand die daarbij kan helpen? Of heeft
u niet de financiële middelen om
iemand in te huren? Dan kunt u bij de
vrijwilligers van de SWOM terecht.
De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij
het ophangen van een lamp. Is de stekker van de strijkbout kapot, of moet de
batterij van de rookmelder vervangen
worden, ook dan komen zij graag bij u

KBO Beek naar het Mosterdmuseum
Donderdag 6 oktober
vertrok de KBO Beek
om 11.30 uur met vervoersbedrijf Leenders
vanaf het Kulturhus
naar het fraaie Hanzestadje Doesburg. Het
weer was de gehele
prachtig.
Daar
aangekomen
gebruikten we eerst de
lunch, uiteraard een
kopje mosterdsoep en
luxe, goed belegde
broodjes met toebehoren, niet te versmaden
dus.
Helemaal voldaan staken we in groepen over naar het Mosterdmuseum en
Azijnmuseum, daar kregen wij een uitgebreide humoristische uitleg en
demonstratie van de bereiding van deze
producten, die bijna bij iedereen in de
keuken staan.
Voor ons vertrek uit Doesburg was er
nog even de tijd om over het pittoreske
pleintje te flaneren, ook werd het zon-

nige terras veelvuldig bezocht.
Om 16.30 uur reden we naar het Wapen
van Rheden, waar wij deze interessante
dag afsloten bij Johan en Aloys, die
weer voor enkele hoogstandjes voor
ons gezorgd hadden, met enkele consumpties en koffie na, het was wederom voortrefelijk, een groot applaus na
afloop viel hen dan ook ten deel.

KBO Beek themamiddag “de toekomst van de zorg”
Donderdagmiddag 27 oktober geeft de
ZZG Zorggroep een presentatie niet
alleen voor de leden van de KBO Beek,
maar voor alle senioren uit Beek, het
liefst die dan ook nog lid willen worden
van onze seniorenvereniging. De bijeenkomst in hotel `t Spijker begint om
14.30 uur.
Landelijk komt het onderwerp “de toekomst van de zorg” regelmatig in het
nieuws. Hoe gaan we de zorg in de toekomst organiseren? Wat zijn de zorgen
van de zorgmedewerkers? Wat zijn de
verwachtingen an die mensen die zorg
nodig hebben? En wat staat hen in onze
maatschappij te wachten?
Graag willen wij met u hierover praten
waarbij we dan eveneens willen kijken
welke zorgtechnologie u hierbij kan
ondersteunen. Uiteraard bent u een
belangrijke schakel in het huidige proces. Denk u weleens aan de toekomst?
Hoe groot is uw netwerk? Heeft u veel

langs.
Voor de klusjes berekenen wij € 5,- per
uur inclusief administratiekosten.
Heeft u een klusje dat gedaan moet
worden of wilt u zelf vrijwilliger worden bij de klussenservice van de
SWOM?
Stuur dan een e-mail naar swom@hetnet.nl of bel 0481-431105, elke werkdag bereikbaar van 09.00-11.00uur.

Film over oud Beek (1961)
in Kulturhus, dinsdag 25 oktober

Foto: Gerard van der Pluijm

sociale contacten, heeft u mantelzorgers? Wat kunt u zelf doen om u voor te
bereiden op de komende tijd.
De KBO Beek blijft altijd in beweging
om u alles te laten vernemen over de
zorg en nog veel meer voor een fijn en
gezond leven. Zoals gewoonlijk wordt
u ontvangen met een kopje koffie/thee
en tijdens de pauze ontvangt u nog een
consumptie.
De KBO Beek en de zorgmedewerkers
hopen u allen te zien op 27 oktober,
want de toekomst van de zorg is
belangrijk voor u en voor de zorgmedewerkers.
Kom ook bij de KBO Beek en beleef
het zelf allemaal mee. Voor maar € 20,=
per kalender jaar geniet u al van alles
wat de KBO Beek u ieder jaar weer
biedt.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377

De Rozet

Overleden
Rutger Daamen
Zondag 9 oktober
is
Rutger
Daamen
uit
Kekerdom op 50jarige
leeftijd
overleden.
Rutger was al
enige tijd ziek en
op zaterdag 20
augustus was er
door veel vrienden en bekenden
al op indrukwekkende wijze afscheid
van hem genomen.
We wensen zijn vrouw Anneke en zoon
Niek, alsmede zijn ouders en overige
familieleden, vrienden en bekenden
heel veel sterkte bij het verwerken van
dit grote verlies.
Donderdag 13 oktober was er gelegenheid afscheid te nemen van Rutger in
zijn loods in Kekerdom. De begrafenis
vond in besloten kring plaats.

Lenie Derksen-Elemans

Nieuws van KBO Beek
BEEK. De weergoden waren ons goed
gezind op vrijdag 30 september. Om 10
uur vertrok de groep richting Zyfflich.
Over stille landweggetjes en een prachtige natuur kwamen we tegen twaalf
uur bij de Lindenhof waar we werden
getrakteerd op koffie met heerlijke
Duitse "Kuchen".
Vol nieuwe energie ging het verder
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BEEK. Weet u het nog? Die opmerkingen zijn zo vaak gemaakt toen de film
over oud Beek vertoond werd in het
Kulturhus, dat besloten is om die nog
een keertje te laten zien.
Op dinsdagmiddag 25 oktober bent u
om 14.00 uur van harte welkom in het
Kulturhus om onder het genot van een
kopje koffie nog een keer te genieten
van deze oude beelden en herinneringen op te halen. De scholen, wasserij,
straten en verenigingen zijn te zien
maar vooral de mensen die in Beek
woonachtig waren en wellicht nog zijn.
De films zijn iets vertraagd omgezet
zodat goed te volgen is wie er loopt of
staat. Om ervoor te zorgen dat e.e.a.

goed verloopt vinden wij het wel prettig om te weten op hoeveel personen
we mogen rekenen. U kunt zich opgeven voor deze middag via telefoonnummer 06-82060680 van Inloop &
Ontmoeting in Beek.
Tot ziens

Op zondag 9 oktober is Lenie DerksenElemans
uit
Leuth, na een
kort
ziekbed
overleden. Ze is
85 jaar geworden.
De crematie vond
zaterdag 15 oktober in crematorium te Beuningen
plaats. We wensen haar man,
haar dochter en
echtgenoot,
kleinkinderen en achterkleinkind, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
Foto’s: Henk Baron

Rabo
Clubsupport
SWOM

bedankt de Rabobank en
iedereen die een stem op SWOM heeft
uitgebracht.
Wij zijn aangenaam verrast met het
bericht dat wij het mooie bedrag van
€838,52 mogen ontvangen van de Rabo
ClubSupport actie. Het bedrag reserveren we om in de toekomst de maaltijdauto te kunnen vervangen.
Rabobank en iedereen die een stem op
ons heeft uitgebracht: Heel erg
bedankt!
Hartelijke groet, Bestuur SWOM

Fanfarekorps Ons Genoegen!
Van 5 - 27september had de Rabobank
weer haar jaarlijkse Rabo ClubSupport
actie. Leden van de Rabobank konden
stemmen op hun favoriete verenigingen. Ook wij fanfarekorps Ons
Genoegen & Stichting werkcomité
deden aan deze actie mee en we hebben
samen een prachtig bedrag opgehaald
van €1352,68.
Rabobank en stemmers super bedankt!
Bestuur en leden fanfarekorps Ons
Genoegen

Accounts goed beveiligen is lastig voor veel senioren
Een op de vijf snapt veelgebruikte termen niet
UTRECHT. Online heb je tegenwoordig overal accounts voor nodig. De vele
wachtwoorden onthouden blijft echter
lastig voor veel senioren. En ook het
gebruik van nieuwe beveiligingsmethodes blijkt moeilijk. Alleen al een op de
vijf ouderen heeft moeite met de
gebruikte termen. Zo begrijpen zij niet
(goed) wat woorden als accounts,
inloggen en verificatie betekenen. Dit
blijkt uit onderzoek van SeniorWeb
onder bijna 900 ouderen.
Wachtwoorden blijven een crime
Zeven op de tien ouderen vinden het
onthouden van al hun wachtwoorden
lastig, slechts 14 procent heeft hier
geen moeite mee. Het wijzigen van
wachtwoorden is dan ook iets wat veel
senioren niet al te vaak doen, maar een
derde doet dit regelmatig. Omdat het
onthouden van wachtwoorden moeilijk
is, bewaart bijna de helft van de senioren ze op papier, bijvoorbeeld in een
notitieboekje. Ook worden wachtwoor-

den digitaal opgeslagen. Ongeveer een
kwart van de ouderen slaat ze op in een
bestand op de computer. Een even
groot aantal doet dit in de internetbrowser of gebruikt een wachtwoordmanager. Van hen heeft respectievelijk
37 en 31 procent (soms) moeite met het
gebruik hiervan.

vooral aan dat ze dat niet doen, omdat
ze niet (goed) weten hoe het werkt
(24%) en dat het te veel tijd en moeite
kost (23%). Een van de deelnemers
verwoordde het zo: ‘Wachtwoorden
zijn een probleem, tweestapsverificatie
moeilijk maar nuttig, alles evolueert zo
snel.’

Nieuwe methodes zijn ingewikkeld
en gedoe
Op het gebied van beveiliging van
accounts gaan de ontwikkelingen snel
en komen er telkens weer nieuwe
mogelijkheden bij. Zoals het beveiligen
van een digitaal apparaat met een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Of
pas toegang krijgen na een extra verificatie via bijvoorbeeld sms of authenticatie-app. Behalve sms-controle worden veel nieuwe methodes nog maar
weinig gebruikt door ouderen. Dit
komt met name doordat men hier moeite mee heeft. Zo geven de ouderen die
geen tweestapsverificatie gebruiken

Hulp is hard nodig
Het onderwerp ‘accountbeveiliging’ is
dus voor veel ouderen nog ingewikkeld. SeniorWeb ondersteunt hen daarom met hulp en uitleg. Veel informatie
over dit onderwerp hebben we nu
gebundeld op seniorweb.nl/accounts.
Op deze website is ook de online presentatie terug te kijken die we onlangs
over dit onderwerp gaven. Maar liefst
13.054 senioren hadden zich aangemeld om deze presentatie bij te wonen!
Mensen met vragen kunnen ook altijd
terecht bij een van onze leslocaties.

van Nijmegen en omstreken

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

18 oktober 2022
Tooropstraat 3 - 6521 NH Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl
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Brompton-dealer

De Rozet

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
Nu ook in Groesbeek mogelijk!

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

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

Marga Huinink
Strijkcentrale
Hoveniersbedrijf
en bestratingen

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

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

Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

Millingen en
omstreken

Albert Heijn van den Hatert

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

ACTIE
meten en
montage
gratis.

*M.u.v. groot- en kleinverpakkingen
Per stuk van 2.00-6.00

4 stuks

40%
korting

Alle DubbelFrisss en Taksi*
Bijv. DubbelFrisss 1 kcal
2 pakken à 1.5 liter
*M.u.v. ijs
De actieprijzen
variëren
van 0.65-3.29

⒈⁸⁵

3 stuks

Per combinatie kan de prijs verschillen. Kortingen worden altijd berekend over de totaalprijs.

in vele soorten

Alle AH Borrelgemak
van de versafdeling*

gratis

Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

Buitenzonwering

1+1
3.⁷⁰

Dat is het

30%
korting

2 stuks

20%
korting

van Albert Heijn
14

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

Aanbiedingen geldig t/m zondag 23 oktober

18 oktober 2022
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ De Slenk voor iedereen
Mensen met een beperking moeten zonder moeite mee kunnen
doen aan de samenleving. Dat
vinden de vrijwilligers van dorpshuis De Slenk op De Horst ook.
Ze hebben het afgelopen jaar
hard gewerkt aan een gebouw
waar iedereen welkom is. Dat
leverde het dorpshuis het bronzen certificaat voor toegankelijkheid op. Wethouder Van de
Scheur onthulde het certificaat
begin oktober tijdens de Week
van de Toegankelijkheid.

Het hele dorpshuis is drempelloos,
heeft automatische deuren, een
groot toilet, een verlaagde bar en
ga zo maar door. De wethouder is
heel blij met het initiatief en hoopt
dat De Slenk een voorbeeld is voor
andere openbare gebouwen.
Intussen werken de vrijwilligers op
De Horst aan nog meer voorzieningen om het zilveren certificaat te
halen.

■ Woningbouw in de gemeente
Er wordt in verschillende dorpen
in onze gemeente gebouwd. Of
de bouw start binnenkort. Hieronder ziet u een overzicht.
Waar wordt er nu gebouwd?
▪ Beek: Hubertushof , 11 woningen
(al opgeleverd)
▪ Millingen: Oefenhoek, 10 woningen (al opgeleverd)
▪ Berg en Dal: Vijverhof, 72 woningen (hergebruik hoofdgebouw)
▪ Groesbeek: Kloosterpad-West, 23
woningen
▪ Groesbeek: Schreven/De Tichel,
31 woningen
▪ Groesbeek: Heikant en De Horst,
nog enkele woningen worden
gebouwd

Waar start binnenkort de bouw?
▪ Beek: Oude gemeentehuis, 25
woningen
▪ Leuth: Kalfsheuvel, 11 woningen
▪ Leuth: Spieringshof, 25 woningen
▪ Millingen: Schoollocatie, 26
woningen
▪ Ooij: Jonkmanshof, 10 woningen
▪ Groesbeek:
Bremstraat
&
Bosbesstraat, 11 woningen
▪ Groesbeek: Dries, 18 woningen
▪ Groesbeek: Knapheideweg, 53
woningen
▪ Groesbeek: De Linde, 44 woningen
▪ Groesbeek: Spoorlaan (‘fase 2’),
24 woningen

na 2023) zijn er nog meer bouwplannen. In totaal gaat het om
1.647 woningen. Wilt u daar meer
over weten? Richt dan de camera
van uw smartphone op de QR-code
bij dit artikel. Er opent dat een pdfdocument. Hierin staat ook informatie over bijvoorbeeld de woningbehoefte per dorp, de planning en
over de woningtypes.

Andere bouwplannen
Op de langere termijn (start bouw

Interesse in woningen?
De sociale huurwoningen worden
verhuurd door de woningcorporaties. Deze komen online via Entree
(www.entree.nu). De koopwoningen en particuliere huurwoningen
worden verkocht of verhuurd via
makelaars. U kunt zich inschrijven
bij de makelaars of bij overkoepelende
woningzoeksites
zoals
Funda, Jaap en Pararius.
Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem dan contact
op via wonen@bergendal.nl.

Wethouder Van de Scheur (r) en Elma Burg, beheerder van De Slenk

Sociaal Team Berg en Dal

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

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

Het gaat om het verhaal áchter de boom. Misschien
weet u een boom met een bijzondere geschiedenis? Of
een boom met een betekenis, voor u of iemand
anders?
U kunt uw boom tot 30 oktober aanmelden op
www.samenbergendal.nl.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Hubertushof nabij nr. 15 en achter nr. 19 en 21, legaliseren van het
plaatsen van keerwanden en gaashekwerk (verleend)
▪ Koningsholster 1 tot en met 17, plaatsen dakkapellen en veranderen
indeling van 17 woningen (verlengen beslistermijn)
▪ Nieuwe Holleweg 12, brandveilig gebruik van pand (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 79, kap boom (verleend)
▪ De Ravenberg 8, plaatsen zonnepanelen op plat dak (aanvraag)
▪ De Ravenberg 54, plaatsen zonnepanelen op plat dak bijkeuken
(aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 66, vervangen keerwanden (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 98 kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 177, plaatsen zonnepanelen op plat dak (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 225a, aanleggen in- en uitrit (verleend)
▪ Schellingshof 29, uitvoeren van bedrijfsactiviteiten i.v.m. personal
fitness trainingen (aanvraag)

2

www.bergendal.nl

■ Nieuw! Alle informatie over mantelzorg met de webapp
snel op uw telefoon of tablet
Mantelzorg Berg en Dal heeft een
nieuwe website die heel makkelijk leest op uw telefoon of tablet.
Zet de webapp op uw telefoon of
tablet, dan heeft u alle informatie
snel bij de hand.
Via de webapp ziet u heel veel
lokale en landelijk informatie. Maar
u kunt via de webapp bijvoorbeeld
ook een oproep doen voor hulp bij u
thuis. Of een eigen netwerk inrichten waarbinnen u familie, vrienden,
kennissen of zorgaanbieders uitnodigt voor een gezamenlijke agenda.
Hoe zet u de webapp op uw telefoon of tablet?
Ga op uw telefoon of tablet naar
www.mantelzorgbergendal.nl. Klik

op de oranje knop bovenaan de
pagina. De webapp wordt automatisch op uw telefoon of tablet gezet.
Dit kan even duren. Als het klaar is
ziet u de webapp met het logo van
Mantelzorg Berg en Dal op uw telefoon. Gelijk klaar voor gebruik.
Heeft u een iPhone of iPad? Dan
gaat het installeren niet helemaal
automatisch. Maar nog steeds heel
makkelijk. Ga naar de website
www.mantelzorgbergendal.nl. U
ziet dan in de oranje knop hoe u
zelf in 2 stappen de webapp op uw
telefoon kunt zetten.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de webapp?
Neem dan contact op met Hanneke

Klievink van Mantelzorg Berg en
Dal via (085) 040 60 66 of mail naar
info@mantelzorgbergendal.nl.

Berg en Dal
▪ Kadastraal perceel sectie K, 715 nabij Watertorenweg, vervangen
huidige telecommast (buiten behandeling stellen)
Groesbeek
▪ Cranenburgsestraat 23a, aanleggen van 2 padelbanen op het terrein
van Tennisvereniging Groesbeek (verleend)
▪ Lagewald 13, bouw veldschuur voor agrarisch gebruik (verleend)
▪ Mariëndaalseweg 38, wijzigen in- en uitrit i.v.m. realiseren parkeerplaats in zijtuin (verlengen beslistermijn)
▪ Oude Kleefsebaan 168, verbouwen/uitbreiden aanbouw (aanvraag)
▪ Spoorlaan 32, realiseren carport (niet vergunningplichtig)
▪ Vlasrootweg 12, vervangen kozijnen voorzijde woning (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 21, kap boom (aanvraag)
Leuth
▪ Lieskes Wengs 5, plaatsen magazijnvloer (buiten behandeling stellen
aanvraag)
▪ Steenheuvelsestraat 71, verbouwen restaurant (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Van Lyndenstraat2, vervangen buitentrap door buitenlift (aanvraag)
▪ Mozartstraat 50, plaatsen bijgebouw (verlengen beslistermijn)
Ooij
▪ Pr. Beatrixstraat 40, verwijderen draagmuur (aanvraag)
▪ Kadastraal perceel sectie E, 292 nabij Hezelstraat, aanplanten bos
Hezelstraat Ooijpolder (aanvraag)
▪ Kerkdijk 26, restaureren buitenmuur (verlengen beslistermijn)
▪ Dr. Kochtlaan 49, uitbreiden woning door dakopbouw op eerste
verdieping (aanvraag)
▪ Kruisstraat 26, kap 2 bomen (niet vergunningplichtig)
▪ Ooijse Bandijk 12, kap 5 bomen (niet vergunningplichtig)
▪ Ooijse Bandijk 70, verbouwen woning (aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 22, plaatsen zonnepanelen op dak van dakkapel
(aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ter publicatie vrijgegeven
▪ Bestemmingsplan 'De Dries 25-35, Groesbeek'
Afwachten publicatie
▪ Bestemmingsplan 'Zeelandsestraat 65, Millingen aan de Rijn'
▪ Bestemmingsplan 'Lage Horst 18, Groesbeek'

----------------------------------------------------------------------------------------------

Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Dit kan via
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Voor de mededelingen over
Ruimtelijke Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de
gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Ontmoeten en Groeten voor maatschappelijke
organisaties uit Berg en Dal
De gemeenteraad van Berg en
Dal organiseert op 5 november
2022 van 13.00 uur tot 15.30 uur
een kennismakingsmarkt in het
Kulturhus in Beek.
Waarom een kennismakingsmarkt?
Tijdens de markt kunnen organisaties en de nieuwe gemeenteraad
kennismaken. De organisaties en
raadsleden kunnen elkaar vertellen
wat ze doen voor de inwoners van
Berg en Dal. Het is goed om dat
van elkaar te weten. Het is niet de
bedoeling de markt te gebruiken

om leden of inkomsten te werven.
Voor wie is deze markt?
De markt is bedoeld voor organisaties, verenigingen en stichtingen uit
de gemeente Berg en Dal die zich
(vrijwillig) inzetten voor (groepen)
inwoners. Van hulp tot het organiseren van activiteiten. Of bijvoorbeeld het geven van informatie aan
een specifieke groep. Dit noemen
we organisaties met een algemeen
belang of een maatschappelijk nut.
Denk bijvoorbeeld aan taalmaatjes,
de Voedselbank, het Alzheimercafé
of een seniorenraad.

Het gaat niet om stichtingen of verenigingen waar inwoners een
hobby uitoefenen, zoals bijvoorbeeld een voetbalclub of een
muziekvereniging.
Waar kunnen organisaties zich
aanmelden?
Organisaties die deel willen nemen
aan de markt, kunnen zich tot uiterlijk 23 oktober 2022 aanmelden via
http://bergendal.nl/ontmoetenengroeten. Meld u zo snel mogelijk
aan.
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■ Aanmelden voor papieren afvalwijzer 2023

■ Veilig online in gemeente Berg en Dal
We zijn steeds meer actief op
internet. Dit biedt kansen, maar
helaas zijn er ook mensen die er
misbruik van willen maken.
Criminaliteit via het internet
neemt nog steeds sterk toe. En
internetcriminelen
worden
steeds slimmer. Ook in de
gemeente Berg en Dal. Zorg
goed voor uw veiligheid online,
want iedereen kan slachtoffer
worden.
Weet u wat u moet controleren?
Zorg dat u de volgende dingen controleert:
▪ Krijgt u een link naar een website?
Controleer dan eerst de URL (het
adres) van de website. Ga met uw
muis op de URL staan (niet klikken natuurlijk!). Kijk goed of u rare
tekens of vreemde woorden in de
URL ziet staan.
▪ Controleer het e-mailadres van de
afzender.
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Op www.dar.nl/afvalwijzer en in de
Dar app vindt u uw ophaaldagen en
informatie over afval. Daarom krijgt
u van ons niet meer standaard een
papieren afvalwijzer. Krijgt u in
2023 nog wel graag een papieren
afvalwijzer thuis? Meld u dan voor 1
november 2022 opnieuw aan via
www.dar.nl/afvalwijzer.

■ Heeft u al rookmelders?
▪ Krijgt u een onverwacht betaalverzoek van een (on)bekende of een
bedrijf? Bel op en vraag of het
klopt.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of direct aan
de slag? Kijk dan op
https://veiliginternetten.nl.

■ Fietsroutes Kweek uit de Streek in Top 100 Green
Destinations
De fietsroutes Kweek uit de
Streek zijn opgenomen in de Top
100 van Green Destinations.
Kweek uit de Streek zijn 3 fietsroutes langs (h)eerlijke streekproducten.

Rookmelders zijn sinds 1 juli verplicht in elke woning. Heeft u ze
al? Wacht niet langer want rookmelders redden levens! Een
brand kan binnen 3 minuten tot
een levensgevaarlijke situatie leiden. Een rookmelder waarschuwt u zodat u op tijd kunt
vluchten.
Er moet een rookmelder zijn op
elke verdieping van uw woning. Dat
wil zeggen, op elke verdieping waar
een verblijfsruimte is, zoals een
slaap- of woonkamer. U moet ze
plaatsen in de vluchtweg. Meestal
is dit in de gang of op overloop.
Wie moet de rookmelders ophangen?
De eigenaar van de woning is ver-

antwoordelijk 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.
Waar kunt u terecht voor meer
informatie?
Wilt u weten welke rookmelder u
het beste kunt kopen, waar u de
rookmelder moet kopen en waar u
hem moet ophangen? Of hoe u uw
rookmelders moet onderhouden?
Kijk dan op www.rookmelders.nl.
Hier vindt u onder andere de
Rookmelderwijzer en heel veel
informatie over rookmelders.

De fietsroutes brengen u langs verschillende plekken waar u streekproducten kunt proeven en kopen.
Rechtstreeks bij de producent.
Lekker en dichtbij. Er zijn 3 routes:
▪ Streekproducten door ’t Laag
▪ Groente- en Fruitroute
▪ Wijnroute Groesbeek.
De fietsroutes vindt u op de website van VVV Berg en Dal: www.visitnijmegen.com/berg-en-dal/fietsen.
Green Destinations
Green Destinations is een non-profit organisatie die wereldwijd duurzaam toerisme onder de aandacht
brengt. Jaarlijks brengen zij een top
100 van duurzaam toerisme initiatieven uit.

Green Destination Platina Award
2020
Berg en Dal wil een duurzame toeristische bestemming zijn. De afgelopen jaren hebben we hard
gewerkt aan het verder verduurzamen van de bestemming Berg en

Dal. Dit doen we samen met andere organisaties. Green Destinations
heeft de gemeente Berg en Dal in
2020 uitgeroepen tot een groene
bestemming met een Platina
Award.

■ Vitaliteitsmarkt Groesbeek

Meld u aan
voor onze
digitale
nieuwsbrief
Ga naar www.bergendal.nl/nieuwsbrieven

Zaterdag 7 oktober opende wethouder Van de Scheur de vitaliteitsmarkt in de Mallemolen in
Groesbeek. De markt was voor
60+-ers die nog thuis wonen en
dat de komende jaren in goede
gezondheid willen blijven doen.
In de verschillende kraampjes was
informatie over welzijn, wonen, vei-

ligheid, sport, bewegen, voeding en
gezondheid. Er werden fittesten
afgenomen en er was een workshop door een diëtiste.
Het was een gezellige middag. De
volgende vitaliteitsmarkt is in het
voorjaar van 2023 in Millingen aan
de Rijn.
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■ Welke toekomst ziet u voor uw
dorp?
“De fietsverbindingen van en naar
de dorpen moeten veiliger”.
“Zonnevelden zijn noodzakelijk.”
“Nee, we moeten onderzoeken of
er windmolens kunnen komen.”
“Groei van het aantal inwoners is
nodig om de school, winkels en
sportaccommodaties in het dorp te
kunnen behouden”. “Het geld dat
duurzame energie oplevert moeten
we gebruiken om dorpshuizen te
onderhouden”.
Dit zijn enkele conclusies van de
zogenoemde Omgevingstour op 12
locaties in Berg en Dal, net voor de
zomer 2022. Inwoners konden hier
aangeven welke toekomst zij zien
voor hun dorp(en).
Wilt u weten wat er allemaal is
gezegd en wat we met alle reacties
doen? Of wat we al eerder hebben

gedaan met onder andere inwoners, verenigingen en ondernemers? Kijk dan op
www.samenbergendal.nl of richt de
camera van uw smartphone op de
QR-code bij dit artikel.
Aan alle deelnemers van de tour:
BEDANKT!
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■ Uit de raad van Berg en Dal 29 september 2022
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 29 september
2022. Hieronder leest u wat meer
over enkele onderwerpen die zijn
besproken.
In Memoriam: Riky Marsman
Oud-wethouder en oud-raadslid
Riky Marsman (GroenLinks) is op
15 augustus 2022 op 83-jarige leeftijd overleden. De raad stond hier in
de raadsvergadering bij stil.
Nabestaanden waren hierbij aanwezig. Er werd één minuut stilte
gehouden. Burgmeester Slinkman
blikte terug op de inzet van
mevrouw Marsman, zowel als
raadslid, wethouder, maar zeker
ook nog daarna.
Onderscheiding voor Dave van
Loon
De raad nam afscheid van Dave
van Loon als raadslid. Dave was
meer dan 13 jaar raadslid van het
CDA. Eerst in de gemeente
Groesbeek van 2006 tot en met
2014 en na de herindeling in de
gemeente Berg en Dal van 2017 tot
aan de verkiezingen dit jaar. Hij
kreeg tijdens de raadsvergadering
een Koninklijke Onderscheiding
voor zijn inzet als raadslid. Dave is
toegesproken door burgemeester
Slinkman en CDA-fractievoorzitter
Fleuren. Dave richtte zelf ook nog
een dankwoord tot de raad en blijft
politiek actief als carrousellid.
Moties
In totaal stonden er vijf moties (verzoeken of opdrachten aan het college) op de agenda. PvdA vroeg
met een motie aandacht voor het
Varend Ontgassen op de Rijn en

Waal. En de gevolgen daarvan voor
de gezondheid. Het CDA wil dat er
iets aan het tekort aan woonruimte
wordt gedaan. Met name jongeren
hebben hier steeds meer last van.
Het college is gevraagd om initiatieven van kleinere omvang te onderzoeken. Hierbij moet ook gedacht
worden aan alternatieve woonvormen, zoals Tiny Houses. De hele
raad steunde de moties van PvdA
en CDA.
Een andere motie over woningbouw kwam van Kernachtig
Groesbeek. Deze motie werd in
ruime meerderheid aangenomen.
De lokale partij is voorstander van
een plan voor woningbouw op de
locatie Kapittelland in Groesbeek.
Het college is verzocht de mogelijkheden tot ontwikkeling van plan in
beeld te brengen.
De coalitiepartijen brachten tot slot
een motie in over het zonnepark
tussen Leuth en Millingen. De raad
wil een weloverwogen besluit
nemen over dit zonnepark. Daarom
heeft de raad via een motie aandachtspunten meegegeven aan het
college. Ook deze motie is aangenomen.
Een motie van GroenLinks over de
opvangcrisis van vluchtelingen
komt de volgende vergadering
terug.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:

Groesbeek’ vastgesteld;
▪ Bestemmingsplan ‘Lage Horst 18,
Groesbeek’ vastgesteld;
▪ Bestemmingsplan ‘Zeelandsestraat 65, Millingen aan de Rijn’
vastgesteld;
▪ Budget beschikbaar gesteld voor
het project Vitale Vakantieparken;
▪ Nota Mantelzorg 2022-2026 vastgesteld;
▪ Budget beschikbaar gesteld voor
ondergrondse containers op locatie Spoorlaan (Aldi/Jan Linders);
▪ Coördinatieregeling voor zonnepark Leuth/Millingen van toepassing verklaard;
▪ Benoeming Maud Madsen tot lid
Rekenkamercommissie Berg en
Dal.
Het voorstel over het bestemmingsplan Oude Bosweg is niet inhoudelijk behandeld. Het voorstel is aangehouden tot de volgende vergadering.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://raad.bergendal.nl. Daar vindt
u ook de vergaderstukken. De vergaderstukken kunt u ook vinden via
de iBabs-app in de App Store en
Play Store. Kies om in te loggen
voor
sitenaam
‘bergendal’.
Gebruikersnaam en wachtwoord
zijn allebei ‘burger’. 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 20 oktober.

▪ Bestemmingsplan ‘Dries 25-35,

■ Bladbakken geplaatst

■ Concept-verordening inzien
Van 17 t/m 30 oktober 2022 ligt de geprinte versie van de conceptVerordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente
Berg en Dal 2023 ter inzage bij de gemeente Berg en Dal: Dorpsplein 1,
Groesbeek. Deze wordt ook digitaal gepubliceerd via het Gemeenteblad
(www.officielebekendmakingen.nl). Wilt u zienswijzen indienen? Meer
informatie vindt u in de officiële Kennisgeving (digitaal of geprint).

■ Veelgestelde vragen over
asielzoekers op
www.bergendal.nl/asielzoekers
In Groesbeek worden ongeveer 60
minderjarigen opgevangen. Ze zijn
tussen 13 en 18 jaar, de meesten
15-18 jaar. Het zijn jongens die zonder ouders of andere begeleiders in
Nederland zijn aangekomen om
asiel aan te vragen. De noodopvang is aan de Kasteelhof 2 en 4 in
Groesbeek. Op onze website hebben we heel veel vragen en antwoorden over de noodopvang

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.
Waar staan de bladbakken?
De bladbakken staan op plekken
waar bomen van de gemeente zorgen voor veel bladoverlast.
Bijvoorbeeld in tuinen van inwoners
en in de openbare ruimte die daar
direct aan grenst. De volledige lijst
met plekken waar de bladbakken
staan vindt u op onze website
www.bergendal.nl/bladbakken.
Legen en verkeerd gebruik
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 dit melden via onze app Meldpunt
Buitenruimte. Of via het formulier

op onze website www.bergendal.nl.
Half december halen we de bladbakken weer op.

gezet. Kijk op
www.bergendal.nl/asielzoekers.
Staat uw vraag er niet bij? Mail dan
gerust naar info@coa.nl. Zodra de
opvanglocatie in gebruik is, kunt u
24 uur par contact opnemen met de
locatie via mail en telefoon. Deze
contactgegevens vindt u vanaf de
ingebruikname
op
www.coa.nl/groesbeek.

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

WELZIJN

EHBO Beek-Ubbergen 71 jaar
Op 24 september heeft EHBO BeekUbbergen haar 70-jarig bestaan
gevierd. Vanwege Covid maatregelen
heeft dit feest niet in 2021 kunnen
plaatsvinden en is het feest doorgeschoven naar 2022. Eigenlijk hebben
we dus het 70+1 jarig bestaan gevierd.
Met de helft van de leden en hun partners hebben we de weg gevonden naaren in het muZIEum, waarna de dag
werd afgesloten met een geslaagde
feestavond in Kerstendal, waar vrijwilligers zorgden voor de versnaperingen.
Na het herdenken van de leden die ons
ontvallen zijn, hebben we de jubilarissen gehuldigd. Arno voor zijn 15-jarig
lidmaatschap van de vereniging,
Sijbrand omdat hij al 35 jaar zijn
EHBO-diploma heeft en natuurlijk
Ineke: zij is al 50 jaar lid van de vereniging en nog steeds een actieve
EHBO-er.
Na de huldigingen hebben we afscheid
genomen van onze instructrice Maria,
die al sinds 15 jaar verbonden was aan
de vereniging en de laatste jaren onze
oefenavonden alleen verzorgde.
Tijdens de avond is er ook stilgestaan

bij het dalende aantal leden als gevolg
van het prioriteren door de overheid
van BHV, vergrijzing van het ledenbestand zonder aanwas van jongeren,
steeds strengere eisen bij hulpverleningen en natuurlijk het opdelen van
EHBO in steeds kleinere modules en
certificaten.
Bij deze dus de oproep aan iedereen:
heb je vragen over EHBO, reanimatie
of wil je een diploma halen om mensen
te kunnen helpen in geval van nood,
mail dan naar info@ehbobeekubbergen.nl.
Dit geldt natuurlijk ook voor mensen
die lid willen worden van een vereniging die (al 71 jaar) zorgt, net als meerdere EHBO verenigingen in de
gemeente, voor opleiding en training
van gewone burgers die in geval van
nood een helpende hand kunnen bieden.
EHBO, iedereen kan het leren en opgedane de kennis geeft je zelfverzekerdheid bij kleine huis, tuin en keuken
ongelukjes, maar ook bij grotere
gebeurtenissen en evenementen.

Onderzoek naar beste behandeling van voetklachten bij diabetes
Samen met 11 andere ziekenhuizen
doet het Radboudumc onderzoek naar
de beste behandeling van zenuwklachten in de voeten en onderbenen (pijn,
tintelingen, een doof/vreemd gevoel)
bij diabetes. Deze zenuwklachten kunnen veel impact hebben op de kwaliteit
van leven en in ernstigere gevallen leiden tot wonden en amputaties. Het is
daarom belangrijk om te onderzoeken
of we de klachten kunnen verminderen.
12 ziekenhuizen in Nederland onderzoeken of een operatieve behandeling
helpt bij het verminderen van de klach-

ten en het voorkomen van wonden en
amputaties.
Dit onderzoek start binnenkort ook in
het Radboudumc en het onderzoeksteam zoekt daarom mensen met diabetes en klachten van de voeten en/of
onderbenen. U kunt contact opnemen
voor een uitgebreid onderzoek van de
voeten en om te kijken of deelname
gewenst is. Meer informatie over deelname aan de studie kunt u vinden op
www.lastvanmijnvoeten.nl.
U kunt ook mailen naar
decostudie@umcutrecht.nl.

Djembéles in Groesbeek
Muziek is een taal die ieder in zich
heeft. Muziek is niet alleen leuk,
muziek verbindt ook mensen. Muziek
leidt mensen af van hun dagelijkse routine en heeft een therapeutische werking. Muziek maken geeft je de kans
om in contact te komen met anderen.
In de huidige samenleving verloopt de
communicatie tussen mensen in toenemende mate via sociale media, en
steeds minder via persoonlijk contact.
Wij staan juist voor een wereld waarin
men wel met elkaar communiceert.
Het spelen van djembé heeft eigenaardig genoeg de kwaliteit om in zeer
korte tijd onderlinge verbondenheid,
spontaniteit en saamhorigheid op te
roepen. Trommelen is niet alleen
gezond voor je lijf maar zeker ook voor
je brein.
In de lessen worden verschillende
basistechnieken uitgelegd en er worden Afrikaanse ritmes gespeeld. Door
middel van vraag en antwoord spelletjes krijg je
vrij snel de besturing
van de trommel door.
Afrikaanse
ritmes
bestaan uit verschillende
partijen en worden
onderbroken door verschillende breaks. Er is
voor elk niveau een
ritme te spelen, waardoor beginners en

gevorderden makkelijk kunnen samenspelen. Daarnaast heb je de doundouns
(grote bastrommel), die de djembé ritmisch ondersteund en het meer als een
muzikaal geheel laat klinken.
De lessen worden gegeven door
Papsamba, die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in wekelijkse lessen, workshops en interactieve drumsessies, soms
in samenwerking met Afrikaanse muzikanten.
Kom wekelijks meetrommelen, talent
of ervaring niet nodig. Samen trommelen is niet alleen erg gezellig, maar ook
nog enorm gezond voor lichaam en
brein! De nadruk ligt niet op het stampen van ritmes maar gezelligheid, plezier en respect voor elkaar zijn de
belangrijkste ingrediënten.
Meer informatie:
https://mudansa.com/djembe
https://fb.me/e/2hvdzyOu4
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Oproep GGD: doe mee aan het corona-onderzoek!
Eind september ontving een geselecteerde groep inwoners
van Gelderland-Zuid een uitnodiging van de GGD om mee
te doen aan de coronamonitor voor ouderen en volwassenen.
Ben jij ook uitgenodigd voor dit gezondheidsonderzoek?
Doe dan mee! Ken je mensen die zijn uitgenodigd? Moedig

ze aan om de enquête in te vullen. De antwoorden helpen
jouw gemeente om goede voorzieningen te treffen voor
inwoners in het omgaan met corona. Voor nu en in de toekomst. Meer info: www.ggdgelderlandzuid.nl/coronagezondheidsmonitor

Ergotherapie bij dementie in het Alzheimercafe
GROESBEEK. In het Alzheimer-café ging het deze keer
over ergotherapie. Het verschil tussen fysiotherapie en ergotherapie is dat fysio zich voornamelijk richt op spieropbouw.
Ergotherapie kijkt meer naar hoe mensen hun dagelijkse
handelingen weer zelf kunnen doen zodat de zelfredzaamheid toeneemt. Maud Graff is gespecialiseerd op het gebied
van ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers, zij was de gastspreker van de avond. Maud legt uit
dat de benadering voor mensen met dementie meer is gericht
op de leefwereld van de cliënt en die van de mantelzorger. Er
wordt uitgegaan van wat mensen nog wel kunnen, er wordt
gezocht naar mogelijkheden.
Een huisarts, fysiotherapeut of een zorgtrajectbegeleider kan
je wijzen op ergotherapie bij EDOMAH maar je kunt ook
zelf contact opnemen. Een specialistisch ergotherapeut van
EDOMAH komt dan op huisbezoek om samen te kijken wat

Opbrengst
collecte KWF
Millingen
€3287,91
De collecte in Millingen aan de Rijn
heeft het mooie bedrag van € 3287,91
opgebracht.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald, kan er meer onderzoek
mogelijk gemaakt worden. Onderzoek
waarmee betere en minder ingrijpende
behandelingen tegen kanker ontwikkeld kunnen worden.
De KWF afdeling Millingen aan de
Rijn dankt iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan de collecte.
Alle collectanten bedankt voor jullie
inzet!!
Voor meer informatie over KWF
Kankerbestrijding kunt u gaan naar
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
met 0800-0226622.
Wilt u zich aanmelden om in 2023 te
collecteren in Millingen kan dat via
kwfmillingen@gmail.com

Chrysanten bij
O.E.V. bingo

er nodig is om een zinvol leven te hebben. Dit gesprek gaat
vaak samen met de mantelzorger of eventuele kinderen, zij
weten vaak goed waar behoefte aan is. Samen kom je tot een
levensverhaal waar goed gekeken wordt naar een betekenisvol leven. Ook wordt gekeken naar hoe je je dag invult en
welke hindernissen je hierbij tegenkomt. Iedereen krijgt 10
uur ergotherapie per jaar vergoed vanuit de basiszorgverzekering, meestal is dat genoeg om iemand weer op weg te
kunnen helpen.
Je vindt een gespecialiseerde ergotherapeut door naar de site
te gaan www.edomah.nl en klik dan door op: zoek een ergotherapeut.
De avond werd weer muzikaal opgeluisterd door het vaste
duo “woarumnie”.
De volgende Alzheimer-café avond is op 7 november, dan
gaat het over leven met dementie.

Repair- en Digitaal Café Millingen
MILLINGEN. Op zaterdag 29 oktober
is het maandelijkse Repair- en Digitaal
Café in Kulturhus “Den Ienloop”,
Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat je naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met jou weer aan de
praat. Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in
goede handen.
Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks of andere digitale zaken?
Samen met de Bibliotheek Millingen
organiseert SWOM het gratis Digitaal
Café. Vrijwilligers zijn aanwezig om je
te helpen en je vragen te beantwoorden. Graag je eigen tablet, smartphone of laptop meenemen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanleveren van artikelen is op eigen
risico. SWOM en haar vrijwilligers
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Bedankje voor de vrijwilligers
van gemeente Berg en Dal

MILLINGEN - Op vrijdag 21 oktober
a.s. is er weer de jaarlijkse herfstbingo
in de Dreuge tent. Dit betekent dat iedere speler met een prachtige bolchrysant
naar huis gaat. Er gaat dus geen enkele
deelnemer met lege handen naar huis en
vele tuinen zullen een kleurrijk tintje
krijgen.
Ook de tussenrondeprijzen zorgen voor
een warm gevoel. Hoe dat gaat..? Kom
kijken en speel mee. De te winnen prijzen, er zit € 1125,- in de pot, maken u
zomers blij, net als de gezelligheid. De
eerste consumptie is gratis en in de pauze zijn er hapjes verkrijgbaar.
De zaal biedt voldoende plaats om ruim
te kunnen zitten.
We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.00
uur is de zaal open.
(in het gebouw is een invalidentoilet
aanwezig)
Graag tot ziens op Heerbaan 190 in
Millingen aan de Rijn

Tijdens de Dag van de Vrijwilliger op 7
december, wil Forte Welzijn vrijwilligers en actieve inwoners uit gemeente
Berg en Dal in het zonnetje zetten. Ken
jij iemand die vrijwilligerswerk doet of
omkijkt naar een ander? Meld je dan
voor 18 november aan via

Grote Snertactie
fanfarekorps
Ons Genoegen

Kinderen met een nierziekte hebben
weinig energie, mogen niet eten en
drinken wat ze willen, moeten veel
zware medicijnen slikken en soms zelfs
dialyseren. Dat is slopend. Maar ze
geven niet op. Tom Oostrom, directeur
Nierstichting: “Elke dag weer vragen
deze doorzetters het uiterste van zichzelf om gewoon te léven. Jonge helden
zijn het. Voor hén willen wij er zijn. Nu
en later.”

Het wordt langzamerhand koud, dus is
het weer tijd voor het Oer-Hollandse
wintergerecht erwtensoep.
Zet het alvast in je agenda!
Zaterdag 19 november is er in de Albert
Heijn in Millingen aan de Rijn, weer de
jaarlijkse SNERT-actie van fanfarekorps Ons Genoegen, van 09.30 uur14.00 uur. De zelfgemaakte erwtensoep
is kant-en-klaar per liter ingevroren in
een handige verpakking. Wederom is
de snert natuurlijk goed gevuld! U kunt
nu al ingevroren erwtensoep bestellen
in literbakken vanaf €4.50 per liter.
Bestellingen kunt u mailen naar
onsgenoegensnertactie@gmail.com of
een belletje naar 06 4589 9788.
Fanfarekorps Ons Genoegen

Het volgende Repair- en Digitaal Café
is op zaterdag 26 november .
Het Repair- en Digitaal Café is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl.

fortewelzijn.nl/geluksmoment.
Op 7 december kun je als vrijwilliger
of actieve inwoner je eigen bedankje
tussen 16.00 en 20.00 uur ophalen op
de locatie van jouw keuze.
Meer informatie over Forte vind je op
www.fortewelzijn.nl.

Collectanten Nierstichting
in Leuth halen 491 euro op
LEUTH. Ruim 40.000 vrijwilligers
collecteerden van 18 tot en met 24
september in heel Nederland tijdens
de collecteweek van de Nierstichting.
In Leuth bracht dat zo’n 491 euro
op. Je ziet het vaak niet aan ze, maar
opgroeien met een nierziekte eist
ongelooflijk veel van kinderen. Alle
donaties dragen bij aan een toekomst
waarin nierziekten genezen kunnen
worden.

Collectanten essentieel
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat

kinderen met een nierziekte weer mee
kunnen doen. Door er aandacht voor te
vragen en door meer onderzoek te
doen. De Nierstichting krijgt geen
structurele financiële steun van de
overheid en is afhankelijk van giften en
donaties. “De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook fundamenteel voor
de Nierstichting”, benadrukt René van
Zutphen, Nierstichting collectecoördinator in Leuth. “Door een tekort aan
collectanten is in een groot aantal straten in Leuth dit jaar niet gecollecteerd
voor de Nierstichting, dat is erg jammer, we vragen maar één uurtje van je
tijd. Wij bedanken alle collectanten dan
ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet
en donateurs voor hun steun. En zijn
ontzettend blij met deze opbrengst.”
Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nierstichting
is misgelopen, kan alsnog een donatie
doen op https://nierstichting.nl/.
Doneer en help mee zodat kinderen met
een nierziekte weer mee kunnen doen.

Schrijfavond voor Amnesty
International in Groesbeek
GROESBEEK. Op dinsdag 25 oktober
worden in De Serre die is aangebouwd
aan de historische NH kerk in
Groesbeek brieven geschreven voor de
schrijfacties van Amnesty.
Vanaf 19.30 uur liggen de voorbeeld-

brieven klaar en zijn leden van de
schrijfgroep aanwezig.
Iedereen is welkom om mee te komen
schrijven. Meer info op tel.024
3972786 of kijk op de site van
Amnesty.
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UITVOEREND
COÖRDINATOR
20 uur per week

Draag jij graag bij
aan het welzijn van
ouderen?

Voor onze werkzaamheden in Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal)
zijn we per 1 januari 2023 op zoek naar een uitvoerend coördinator. Je komt
in dienst bij Forte Welzijn en je bent werkzaam voor de Stichting Welzijn
Ouderen Millingen aan de Rijn (SWOM).
Wat ga je doen
• Je hebt direct contact met inwoners die gebruik maken van de diensten van
de SWOM en de vrijwillige vervoersdienst in de gemeente Berg en Dal.
• Als spin in het web van de SWOM ben je aanspreekpunt voor de
vrijwilligers en help je hen bij het uitvoeren van hun taken.
• Je ondersteunt het bestuur van de SWOM bij secretariële en
administratieve taken.
•

Je verricht werkzaamheden voor de vrijwillige vervoersdienst Berg en Dal.

Meer weten of direct solliciteren?
Kijk voor de volledige vacaturetekst
op fortewelzijn.nl/vacature

N AT U U R

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

Een officiële hittegolf moet je vieren
en dan moet je naar het water vonden
Anneke en Roy en besloten een dagje
Wylermeer te doen. Of was het nu
Wylerbergmeer? Ach, wat zou het.
De zon scheen, de lucht was blauw en
als het water maar lekker was en dat
was het. De zwemplas lag er mooi
bij, zo in het weidse polderlandschap
aan de voet van de Duivelsberg. Maar
dat hadden meer mensen begrepen,
aan de auto’s op het parkeerterrein te
oordelen waren alle geledingen uit de
samenleving aanwezig, de ligweide
lag dan ook vol. Vooraan in het water
waren tientallen kinderen in oranje
zwembandjes druk in de weer met
plastic schepjes en emmertjes, terwijl
hun gespierde vaders met een blikje
bier in de hand stoer om zich heen
kijkend de boel in de gaten hielden.
Wat verderop waren de moeders druk
in gevecht met opwaaiende handdoeken en tegenstribbelende parasols.
Op een daarvoor bestemde plek
waren twee gebruinde mannen een
barbecue aan het aansteken, rook
kringelde omhoog. De een gaf de
ander een speelse stomp tegen de
schouder, toen er een wulpse meid in
bikini voorbijliep. In de menigte
wees een moeder met een “Waar was
je nou?” een kind terecht en aan de
oever stond een viertal tienermeiden
met ontluikende vrouwelijke vormen
tot aan hun knieën in het water wat
dromerig op hun mobieltje te kijken
om van tijd tot tijd naar een bekende
op het strand te zwaaien. Verspreid in
het zand lagen al de eerste lege bieren colablikjes en in de verte waaide
een krant weg. Roy, die gisteren het
begin van de vakantie had gevierd,
had last van een hardnekkige alcoholmist en deed daarom vreselijk zijn
best om de conversatie van het hard
pratende gezin naast hem niet te volgen, maar dat viel nog niet mee. Het
ging kennelijk over een puberzoon
die na de zomervakantie bijzonder
onderwijs diende te gaan volgen,
maar waarvoor nergens plek was.
Maar wel 40 miljard uittrekken voor
die stomme stikstof, terwijl het
onderwijs niet eens op orde is, bromde de vader. Daar zit wat in, vond
Roy en keek nog eens op z’n gemak
om zich heen. Toen het gezin vervolgens de koelte van het water opzocht,
viel zijn oog op twee surveillerende
agentes. Wat komen die hier in
hemelsnaam doen, vroeg hij aan
Anneke. Geen idee, luidde het antwoord. Misschien slingeren ze de
mensen die hier hun hond -ondanks
het verbod- uitlaten, wel op de bon.
Terwijl de kuierende politievrouwen
langzaam uit het zicht verdwenen,
werd Roy’s aandacht ineens getrokken door een cirkelende buizerd, die
hoog in de lucht perfect gebruik
maakte van de thermiek. Af en toe
klonk er een miauwende roep.
Terwijl hij het zwerk verder aftuurde
naar andere, mogelijk nog interessantere vogels, sliep Betty in haar reiswiegje intussen de slaap der onschuldigen. De temperatuur op deze tropische dag was inmiddels opgelopen
tot een niet te harden 35 graden, al
zeiden Roy en Anneke voortdurend
tegen elkaar dat het best meeviel.
Veel drinken was het devies. “Ze hadden geen kleinere”, zei Anneke verontschuldigend, toen ze Roy een
king-size blik cola aanreikte. “Komt
wel op”, zei deze, terwijl hij in de
reiswieg keek. Betty was nog steeds
in dromenland en produceerde een
ritmische ademhaling.
In het aanpalende vak keerde het
gezin terug, het zwemmen zat erop.
“Wie lust er een broodje?” vroeg de
moeder. “Thuis hang ik de vlag op de
kop.” sprak de man en zette boos zijn
zonnebril recht. “Wat denken ze wel
daar in Den Haag, besparen op het
onderwijs om het aan de stikstof uit
te geven? Greet, doe mij een broodje
kaas. En wat te drinken, wil je?”
Vanuit de verte klonk een schallende
lach. Afkomstig van een groepje meiden, waarvan de ene helft lag te zonnen en de andere helft met overgave
stokbrood met kaas en worst zat te
eten, om dit in rap tempo met
Prosecco weg te spoelen. Ze fleurden
er helemaal van op. “Kom op, we
nemen er nog eentje op de hittegolf. ”
blèrde een licht beschonken blondine.
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1e Oogstmarkt ‘Voedsel van hier’
Op zondagmiddag 30 oktober, van 13 tot 17 uur, vindt de
eerste oogstmarkt plaats bij Fletcher hotel Erica in Berg en
Dal. Lokale boeren en verwerkers presenteren hun vruchten,
noten en granen en wat daarvan gemaakt kan worden, in hun
kramen op het gazon vóór het hotel. Zij informeren bezoekers over duurzame landbouw en de teelt en verwerking van
het voedsel. Er is een breed aanbod aan heerlijke producten;
fruit van oude rassen, bakmeel van spelt en andere oude granen, vruchtensap, cider, wijn, bier, walnoten, kastanjes en
voedselbos-producten.
De oogstmarkt is een initiatief van de vereniging voor landschapsbeheer de Ploegdriever. De vereniging voert in de
gemeente Berg en Dal beheer- en inrichtingswerkzaamheden
uit in landschapselementen, natuurterreinen en op boerenbedrijven. Sinds 2020 experimenteert de Ploegdriever met
natuurlijke kringlooplandbouw op landbouwgrond in het
bosgebied van de Meerwijk achter hotel Erica. Dit
Waldboeren-project omvat vier hectare landbouwgrond. Er
staan houtwallen, er is bloemrijk grasland en strokenteelt
met oude graanrassen. Er zijn noten- en vruchtbomen
geplant. Het grasland wordt deels gehooid en deels begraasd
met schapen. Het project wordt ondersteund door de
gemeenten Berg en Dal en Nijmegen.
De oogst is bij de Waldboeren nog bescheiden van omvang.
Daarom nodigt de Ploegdriever voor deze oogstmarkt ook
andere lokale duurzame landbouwers uit om hun producten
op de markt aan te bieden: Doornik Natuurakkers, Bellefleur
Boomgaard-beheer, Schapenhouderij Op Dreef, Brouwerij
Nevel, Cidermaker 't Hamerstuk, Slow Food en Voedselbos
Ketelbroek. Op allerlei manieren zal de teelt en de verwerking van de producten in beeld worden gebracht. De granen
bijvoorbeeld; de teler vertelt over de oude granen en hij toont
verschillende halmen. De molenaar laat zien hoe de graankorrels gemalen worden. Twee bakkers maken deeg en ze
bakken (proef)broodjes. Horen, zien, ruiken, proeven en
kopen; dat is het motto van de markt.
Van 14 tot 15 uur vindt een podiumprogramma plaats met
product-presentaties en gesprekken met gasten. Met wethou-

der Irma van der Scheur wordt besproken hoe de gemeente
kan bijdragen aan duurzame lokale landbouw.
Vertegenwoordigers van lokale organisaties (Ploegdriever,
Via Natura) vertellen over hun projecten en geven hun visie
op de transitie van de landbouw.
Vanaf de markt vinden excursies plaats naar het Waldboerenproject (om 13 en 15 uur) en het kastanjebos in de Meerwijk
(om 15 uur). Deze wandelingen duren één uur. Als u deel
wilt nemen, meldt u dan aan op info@bellefleurboomgaardbeheer.nl (aanmelding gewenst, maar niet verplicht). Op de
markt worden kastanjes gepoft en door Slow Food worden
kastanjehapjes aangeboden. Voor informatie kunt u terecht
bij de kastanje-expert Anne Oosterbaan. Zijn nieuwe boek
over kastanjes is te koop.
Kijk voor informatie over het Waldboerenproject op
www.ploegdriever.nl/waldboeren

Aardappelrooimachine in de problemen
Een aardappelrooimachine is donderdagmiddag 13 oktober
in de problemen geraakt op de Leuthsestraat in Ooij, nadat
deze na gedane arbeid op het land, weer de weg op wilde
draaien. Bij het maken van de bocht zakte de machine weg
en gleed gedeeltelijk in een droge sloot.
Het lukte de tractorbestuurder niet om de machine weer zelf
recht te trekken waarna de Wido werd ingeschakeld en met
behulp van een grote kraan werd de machine opgetild en
samen met de tractorbestuurder lukte het daarna om de
machine weer veilig op de rijbaan te krijgen. Vervolgens kon
de combinatie op eigen kracht haar weg vervolgen.
Foto: Henk Baron

Natuurexcursie:
Nacht van de Nacht wandeling Dekkerswald
Zaterdag 29 oktober organiseert IVN
Rijk van Nijmegen een avondwandeling door Dekkerswald. De route zal
voeren over een deel van het 160 hectare grote terrein van Dekkerswald, gelegen tussen Groesbeek en Heilig
Landstichting.
De excursie begint om 19:00 uur en
duurt ongeveer twee uur. De start is bij
de "Kapel onder de bogen", Parklaan
273, Groesbeek. Hier kom je via de
ingang van Dekkerswald, aan de
Nijmeegsebaan 29 in Groesbeek.

Dekkerswald, bekend van het
Sanatorium dat hier in 1913 is opgericht, ligt midden in het bosgebied tussen Nijmegen en Groesbeek. Dit is een
gevarieerd bos en kent een rijke historie. Het bosgebied ligt op de stuwwal
en kent veel hoogteverschillen met een
grote variatie aan boomsoorten.
Afgelopen jaren zijn op een aantal
plekken nieuwe loofboomsoorten
geplant om zo de biodiversiteit te vergroten.
Een bijzondere belevenis met aandacht

Hoe besparen we op energie
Tips en trucs…
Het Duurzaamheidscafé Berg en
Dal verzorgt hierover op 2
november een thema-avond.
Ook u hoopt er vast en zeker
op dat u comfortabel en
betaalbaar de winter doorkomt.
En u vraagt zich mogelijk
ook af hoe u in uw huis -zonder al te hoge kosten- voorzieningen kan treffen waardoor u
minder energie gaat gebruiken. Want
dat is natuurlijk de beste oplossing:
zorgen dat u minder gas en elektra
nodig heeft!
In het Kulturhus in Beek verzorgt het
Duurzaamheidscafé Berg en Dal op
woensdag 2 november een informatieve avond over wat u zelf kan doen om
minder energie te gebruiken. Start 20
uur, Vanaf 19.30 koffie en thee.
Op deze avond stellen de energiecoaches, die sinds een aantal maanden
in de gemeente Berg en Dal actief zijn,
zich aan u voor. Zij vertellen wat een
energiecoach voor u kan betekenen en
geven daarbij voorbeelden uit praktijk.
Wij laten u ook zien hoeveel u kan
besparen. Vervolgens kunt u aansluiten
bij enkele workshops om uw persoonlijke vragen te stellen.
Wethouder Erik Weijers is deze avond
aanwezig. De gemeente speelt namelijk

een belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, kantooren bedrijfspanden en heeft
daarnaast te maken met
inwoners die met moeite
hun energierekening nog
kunnen betalen.
In de eerste week van
november, de Klimaatweek,
staat het Duurzaamheidscafé op
zaterdag 5 november tussen 12 en 16
uur in Millingen, Groesbeek en Beek
met een kraampje bij een van de supermarkten; bij Nico de Witt in Beek,
Albert Heijn aan de Bellevue in
Groesbeek en bij Albert Heijn in
Millingen. U kan dan direct informatie
over het werk van de energiecoaches
krijgen en zich ook opgeven voor een
kosteloos adviesgesprek met een
coach. Ook zijn er gratis materialen
aanwezig voor isolerende maatregelen,
naast duurzame verpakkingsmiddelen.
Informatie over het Duurzaamheidscafé Berg en Dal vindt u op onze website onder dezelfde naam.
Wilt u nu al aan de slag met verduurzaming en wilt u hulp van een
Energiecoach? Mail dan naar
EcoachBenD@gmail.com en vermeld
dan uw naam, adres en telefoonnummer.

voor het belang van de duisternis voor
mens en dier. Met respect voor natuur,
trekken we zonder licht over paden
door het bos. Maak kennis met de
nacht-natuur door o.a. geluiden en geuren. Goede schoenen nodig, zaklamp
mee (maar wordt alleen bij noodgevallen gebruikt), stijgende/dalende paden
(stuwwal).
Aanmelden kan via:
IVN_Natuurwandeling_Dekkerswald
@hotmail.com
Kosten: € 2,-. per persoon. Het is gratis voor jongeren onder de 16 jaar, voor
IVN leden, voor leden van de KNNV
en leden van Groei en Bloei

Asfaltvervuiling
in de Ooijpolder
Op de Kapitteldijk, de Thornsestraat en
de rotonde in Persingen is de rijbaan
ernstig vervuild door overtollig asfalt.
Deze asfalfthopen zijn waarschijnlijk
afkomstig van vrachtauto’s in gebruik
bij de wegwerkzaamheden op de
Steenheuvelsestraat in Leuth.
Langs en op alle genoemde wegen in de
Ooijpolder lag asfalt en op de rijbaan
van vooral de rotonde op de
Thornsestraat-Sint Hubertusweg was
dit zo veel, dat een aannemersbedrijf
werd ingeschakeld om het “losse”
asfalt te verwijderen. Zeker als het ging
regenen zou dit gevaarlijk zijn voor
motorrijders. Inmiddels is het meeste
opgeruimd.
Foto: Henk Baron
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Ooijse
Klinkertjes
In Ooij was enkele weken geleden
actief, het archeologisch “opgravingenbedrijf” G.W. Derks uit
Nijmegen. Dit geel uitstralende
bedrijf was drukdoende met de ontginning van het zogenaamde
“Wilhelminagat”. Toch best een
oneerbiedig gekozen naam voor
deze fraaie plas. Die schrijf je toch
niet toe aan een voormalig vorstin.
Dat gat is overigens in de zeventiger
jaren onheus behandeld, door het te
gebruiken als stort. In Amsterdam
kennen ze “Betondorp”, wij maakten toen kennis met “Betongat”.
Toch is het een tegenstellende werkzaamheid, over wat ik onder het
woord “gat” wil verstaan. Er werd
toen namelijk gestort in het gat, terwijl een andersoortig gat juist goed
functioneert als het iets “uitstort”,
maar dan moet je wel met de billen
bloot. De toenmalige gemeente
Ubbergen, dacht er een voordelig
slaatje uit te slaan, door op deze
wijze haar grote buurman Nijmegen
van dienst te zijn. Ik denk dat dit
voordeeltje met de huidige opgravingen geheel teniet is gedaan.
Veertigduizend ton aan betonblokken werden rücksichtslos in de plas
gekieperd. Hele gebouwen zoals
hotel “Groot Berg en Dal”,
“Joachim” en de kunstzijdespinnerij
“Nyma” gingen in het water kopje
onder, tenminste als de Waal hoog
stond. Bij een laagwaterpeil kwamen
de onooglijke blokken boven water
en vormden een gevaar voor de
recreatieve zwemmer. Het was ook
in die tijd dat aanwonende Piet R. er
zijn betonijzerbedrijf startte. Het
moet zeer lucratief geweest zijn,
want van de vroege ochtend tot de
late avond verwijderde hij als een
veredelde noeste beeldhouwer ijzer
uit het beton. Johnny V. zou nu met
een jaloerse blik naar Piets R’s ijzeromzet kunnen kijken. Inmiddels is
de plas heel behoorlijk geciviliseerd
en voor de watersporters veiliger
geworden. Op de site van Henk
Baron zag ik laatst een oproep om
ideeën te spuien, om de plas nog
verder te verfraaien. Een soort van
“ideeën-denkbank-crowd- funding”.
Ik heb er over nagedacht, hoe deze
plek meer internationale allure zou
kunnen
krijgen.
Bijvoorbeeld
ombouwen tot een tropisch zwemparadijs met daarbij enige toeristische trekpleisters. Een soort van
Saint Tropez of Côte d'Azur maar
dan in Ooij. Natuurlijk wordt Alwin V.
gevraagd als badmeester, want die
voelt zich daar als een Rietvoorn in
het water. Vanzelfsprekend mag
zeker niet ontbreken een jachthaven
met een open verbinding naar de
Waal en een prachtige flaneer pier
rondom het hele meer. Miljoenen
kostende jachten, prachtig geparkeerd op het “Wilhelmien du Lac”.
Bij een Rijksdienst, waar men werkt
met blauwe enveloppen, krabt men
zich wel eens achter de oren, of die
witte jachten wel altijd met dezelfde
kleur geld zijn betaald. De vele talen
sprekende Henk v.d. M. zou mij een
meer dan uitstekende jachthavenbeheerder lijken. Kuierende filmsterren
overstelpen de buurt en krijgen
natuurlijk veel bekijks. “De Vink”
kan inspelen met een florerende
horecagelegenheid “De Pier van
Ooij”. Jaarlijks zou hier ook een filmprijs aan gekoppeld moeten worden
zoals de “Gouden Palm” of de
“Golden Globes”. Ooij zou daarover
heen moeten gaan met de “Platina
Ballenmaker”. Ook aan cultuur moet
iets gedaan worden. Een archeologisch museum met vergane “karpervoerbootjes” en als trekpleister het
zwempak van Catootje Schelbergen.
Ouderen weten dat wel. De “ijsvrouw” van Chrit die het hele jaar
door elke dag haar baantjes in het
“Wilhelminagat” trok. Toch denk ik
wel eens met weemoed terug naar
de zeventiger jaren. Dan trok bijvoorbeeld de aanwonende familie Basten
met de bolderkar naar de plas, om te
recreëren. Dat gaf mij altijd zo’n
geweldig “Libellegevoel”. Als ik ze
dan zag lopen, zei ik steevast tegen
mijzelf, “Kiek toch us”; “Jan, Ans en
de kinderen”.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Out of this Love

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Projectkoor Heilig Landstichting
zingt weer een Allerzielenconcert
Het is bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de concerten van
het
Projectkoor
Heilig
Landstichting.
Samen met 2 sprekers vertellen de dit jaar
ruim 90 zangers in teksten en muziek uit
religieuze en wereldlijke tradities een aangrijpend verhaal over verdriet en pijn.
Over stilte en eenzaamheid, over afscheid
nemen en elkaar nabij zijn tot het eind toe.
Maar we zoeken samen ook naar troost en
nieuw licht en hopen uiteindelijk te mogen
ervaren dat de voortdurende herinnering
en de kracht van Liefde even sterk zijn als
de dood.
Door het zingen van een persoonlijk verhaal, dat tegelijk het verhaal is van velen,
herdenken we deze dag geliefden die zijn
overleden. Ze zijn weg, we zien hen niet
meer, hun stem is verstomd. Hoe onvoorstelbaar moeilijk ook, we proberen die
pijn en leegte te aanvaarden en ons daarmee te verzoenen. En al kan niemand zeggen wat ons ooit wacht, noch waar onze
geliefden nu zijn, diep in de bron, in het
midden van alle weten, van vallen en weer
opstaan, daar vinden we Hoop. En het
Licht schijnt overal waar Liefde heerst.
Om ons heen, in ons zingen en bidden, in
ons hart. “Out of this Love”.

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

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

Lezing De Heilige
Natuur op
23 oktober

Te Huur in Beek

In de Vuurvlieg wordt op zondagmorgen
23 oktober een lezing gegeven getiteld De
Heilige Natuur. De lezing is georganiseerd
door het Theosofisch Centrum Nijmegen.
De spreker is Christ Tielemans. Aanvang
10.30 uur, einde ongeveer 12.30 uur.
Entree 9 euro (bij smalle beurs de helft).
Adres: Tweede Oude Heeselaan 179A.
De huidige klimaat- en milieuproblematiek dwingt ons tot een bezinning op onze
houding ten opzichte van de natuur.
In deze lezing worden verschillende houdingen beschreven die mensen kunnen
hebben. Hoe kijken mensen in verschillende delen van de wereld en in verschillende
tijden vanuit religie en cultuur naar de
natuur en de kosmos? In tegenstelling tot
in het westen, gaan veel oude culturen en
religies uit van een bezieling van alles, van
een heilige natuur.
Voor meer informatie zie www.theosofienijmegen.wordpress.com/lezingen

Rijksstraatweg 171

Villa den Breul
Te huur: 2 kantoor- of praktijkruimtes

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

Ruimte B-31

U bent van harte welkom op:
5 november, 20 uur Cenakelkerk, Heilig
Landstichting
(ook op 30 oktober, 15.00 uur, Abdij van
Berne, Heeswijk-Dinther, en 5 november,
15.00 uur, Corneliuskerk, Beuningen.)
De deuren gaan een half uur voor aanvang
open.
Het Projectkoor wordt begeleid door
Tommy van Doorn op orgel en Janouk
Heidema op cello. Het geheel staat onder
leiding van Sophia Brink.
De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Een vrijwillige bijdrage na afloop
wordt bijzonder op prijs gesteld om de
concerten vrij toegankelijk te houden.

Cursus
Kennismaking
met de Bijbel

Protestanten raakten vroeger van kindsbeen af vertrouwd met de Bijbel: op
school en thuis werd er vaak, soms wel
dagelijks, uit gelezen. Bij katholieken was
dat heel wat minder vanzelfsprekend. Na
het Tweede Vaticaans Concilie is dat veranderd: veel katholieken zijn zelf in de
Bijbel gaan lezen. De Bijbel heeft een
enorme invloed gehad op onze cultuurgeschiedenis: in de beeldende kunst, de literatuur, de muziek en in films zijn allerlei
verhalen en thema’s uit de Bijbel verwerkt.
Maar wat is de Bijbel eigenlijk voor een
boek? De Bijbel is een bibliotheek van
heel uiteenlopende boeken: 46 in het Oude
Testament en 27 in het Nieuwe Testament
(volgens de katholieke telling). Er zit poëzie bij en geschiedschrijving, brieven en
profetische teksten, wetsteksten en wijsheidsteksten. Deze korte cursus van drie
zaterdagmorgens biedt een eerste kennismaking met de Bijbel.
De cursus wordt verzorgd door Peter
Nissen en vindt plaats op de zaterdagmorgens 22 oktober, 5 november en 19
november van 10 tot 12 uur in het
parochiecentrum van de Dominicus-kerk,
Prof. Molkenboerstraat 7 in Nijmegen.
Deelname is gratis. Er staat een mandje
klaar voor een vrijwillige gift. Het is handig om zelf een bijbel mee te brengen.
Aanmelden kan bij Peter Nissen
(peterjanissen@hotmail.com).

Parterre:
verdiepen op de begane grond
GROESBEEK. Parterre is eenvoudig van
opzet. Na een korte inleiding bij het thema
worden verhalen, gedachten en vragen
gedeeld. En ter afsluiting is er ontmoeting
en nagesprek met een hapje en drankje.
Er valt veel te ontdekken aan wat we van
elkaar kunnen horen en met elkaar kunnen
delen op de begane grond. Dan staan we
op ooghoogte, zijn we gelijkwaardig. In
die ontmoeting, waar hoog en laag er niet
toe doen, bereiken we ook diepgang. We
geven en ontvangen er rijke ervaring en
aandacht.
THEMA: Eén plaatje vertelt het héle

Kijk voor meer informatie op

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

Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN
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Kerst: 24, 25, 26 Oudjaar: 31 december

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)

Keuze
uit ruim

100

verhaal...
Van alle gebeurtenissen in je leven is er
vaak één die steeds weer kleur en kenmerk
geeft aan wat je nu denkt en voelt en doet.
Het mooie daarvan is, dat juist dat jou tot
een eigen persoon maakt. Herken je dat?
Of juist helemaal niet? Kom in de kring!
Ieder is welkom. Het is prettig voor de
organisatie als je je tevoren aanmeldt,
maar spontaan komen en/of iemand meenemen is ook prima.
Op 23 oktober van 16.00 - 18.00 uur in
Kerk PKN te Groesbeek, Kerkstraat 18
Info: nikoraaphorst@t-mobilethuis.nl.

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd
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€ 24,95

kinderen tot 12 jaar € 14,95

Vlees, v
gevogel is,
salades, te,
ko
en warm ude
voorger e
echten

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
Tel. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de
Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

www.saraygarten.de

Houts
koolgrill
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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 (m.u.v. za voor 1e zondag vd maand:
dan is op zondag 10.30 uur WCV door H.Nieuwenhuis met
Encore)
zaterdag 19.00 uur Mariakapel Leuth (za voor 1e zondag vd
maand)
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef) Gelegenheid voor
zondag 10.30 uur Millingen
gebed en kaarsje:
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
Leuth Mariakapel elke
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
dag 9.00-17.00 uur
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Beek Mariakapel Grote
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Bartholomaeus elke dag
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
9.30-17.30 uur
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook
Beek kapel kerkhof elke
online te volgen:
dag
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen dagkapel elke
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
dag 9.00-17.00 uur
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Millingen Fatimakapel,
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Schoolstraat 4, elke dag
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, 0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674
Openstelling Cultureelhistorisch informatiecentrum kerk Millingen: zondag, dinsdag en vrijdag 13.00-17.00 uur
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 19 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus
Woensdag 19 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 20 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur.
Vrijdag 21 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen
Zaterdag 22 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met voor- en samenzang) 30e zondag door het jaar C
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 23 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor)
Dinsdag 25 oktober 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
Woensdag 26 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus
Woensdag 26 oktober 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel Leuth
Donderdag 27 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur.
Vrijdag 28 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen
Vrijdag 28 oktober 19.00 uur Marialof
Millingen
Vrijdag 28 oktober 19.00 uur
Jaargetijden viering in de H.
Hubertuskerk Ooij
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (Gemengd Koor Ooij) – 31e zondag door het jaar C
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 30 oktober 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) – aansluitend gravenzegening (Allerheiligen)
Jo en Maria Lamers-Awater, Overleden
ouders Jeuriëns-Frericks, Riet Janssen,
Truus Gesthuizen- Berns, Ben
Gesthuizen, Ad en Ina Janssen-Geutjes.
Maandag 31 oktober 19.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor Kekerdom)
- aansluitend gravenzegening
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Jan Sanders.
Dinsdag 1 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth - aansluitend gravenzegening
Woensdag 2 november 19.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus (Cantores
Gregoriaans) - aansluitend stille tocht
naar RK Begraafplaats en gravenzegening
Woensdag 2 november 19.00 uur
Woordcommunieviering
Ooij
(Encore)–aansluitend gravenzegening

Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Overleden ouders Kamps – Arts en
Diny, Ronald Rikken, Chris van den
Brink, Annie en Marie van den Brink,
Jo Delsink, Wim van den Brink,
Erlecom, Bernd en Grada Arens – van
den Brink, Ben en Anja Arens, Karel en
Ferdy Jeuken, Samira Basido
Gravenzegening en herdenking overleden parochianen
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 30 oktober, in
Kekerdom op maandag 31 oktober na
de Mis van 19.00 uur, in Leuth op dinsdag 1 november na de Mis van 19.00
uur, in Ooij op woensdag 2 november
na de dienst van 19.00 uur, in Beek op
woensdag 2 november na de Mis van
19.00 uur in de kleine Bartholomeus.
Daarna wordt in een gezamenlijke
tocht langs de lichtjes getrokken naar
de RK begraafplaats en worden de graven gezegend. Tijdens bovengenoemde
vieringen in de vijf dorpen gedenken
wij alle parochianen die zijn overleden,
met name hen die ons het afgelopen
jaar sinds Allerzielen 2021 zijn ontvallen en speciaal hen wier gedachteniskruisje in de kerk hangt.
Schriftlezingen
Woensdag 19 oktober Ef.3,2-12,
Jes.12,2-3.4bcd-6, Lc.12,39-48.
Donderdag 20 oktober Ef.3,14-21,
ps.33,1-2.4-5.11-12.18-19, Lc.12,4953.
Vrijdag 21 oktober Ef.4,1-6, ps.24,1-6,
Lc.12,54-59.
Zaterdag 22 oktober Ef.4,7-16,
ps.122,1-5, Lc.13,1-9.
Weekend 22/23 oktober Sir.35,1214.16-18,
ps.34,2-3.17-19.23,
2Tim.4,6-8.16-18, Lc.18,9-14.
Dinsdag 25 oktober Ef.5,21-33,
ps.128,1-5, Lc.13,18-21.
Woensdag 26 oktober Ef.6,1-9,
ps.145,10-14, Lc.13,22-30.
Donderdag 27 oktober Ef.6,10-20,
ps.144,1-2.9-10, Lc.13,31-35.
Vrijdag 28 oktober Ef.2,19-22, ps.19,25, Lc.6,12-16.
Zaterdag 29 oktober Fil.1,18b-26,
ps.42,2.3.5, Lc.14,1.7-11.
Weekend 29/30 oktober Wijsh.11,2312,2,
ps.145,1-2.8-11.13cd.14,
2Tes.1,11-2,2, Lc.19,1-10.
Zondag 30 oktober Millingen
Apok.7,2-4.9-14,
ps.24,1-4ab.5-6,
1Joh.3,1-3, Mt.5,1-12a.

Maandag 31 oktober (Allerheiligen)
Apok.7,2-4.9-14,
ps.24,1-4ab.5-6,
1Joh.3,1-3, Mt.5,1-12a.
Dinsdag 1 november (Allerheiligen)
Apok.7,2-4.9-14,
ps.24,1-4ab.5-6,
1Joh.3,1-3, Mt.5,1-12a.
Woensdag 2 november (Allerzielen)
Jes.25,6a.7-9, ps.27,4.7.8b.9a.13-14,
Joh.11,17-27 of 21-27.
Jaargetijdeviering Ooij
Op vrijdag 28 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, locatie Ooij, 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
Nieuwe koster voor Ooij
Voor Ooij is een nieuwe koster gevonden: David Brouwers, 35 jaar. Dat is
goed nieuws. Wiel de Haas en Leny
Rikken zijn blij hem per direct te kunnen inwerken in de taken die hij graag
en als vrijwilliger op zich neemt. We
hopen dat David (spreek uit: Devid)
gauw zijn draai vindt in de Ooijse
geloofsgemeenschap en dat deze taken
hem passen. David zal ook gaan assisteren als acoliet.
Sinds Mientje Hubbers wegens een
lelijke val met Allerzielen 2020 moest
stoppen als kosteres, heeft Wiel de
Haas die al acoliet was, trouw de kosterstaken behartigd ondanks zijn hoge
leeftijd en zijn gezondheidsklachten.
Veel dank en waardering, Wiel, voor
deze wel bovenmenselijke inspanningen. En geweldig dat je David nu kunt
en wilt gaan inwerken.
Rozenkrans
Oktober is de rozenkransmaand. Elke
zaterdag wordt de rozenkrans in de
kerk van Millingen gebeden na de Mis
van 9.00 uur. In oktober wordt op
woensdag om 19.00 uur in de kapel in
Leuth de rozenkrans gebeden. In de
kerk zijn rozenkransboekjes beschikbaar die willen helpen bij het bidden
van de rozenkrans, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Dag kerk!
Wat heb ik toch een kritiek op je, mijn
kerk, en wat houd ik tegelijk van je! Je
hebt me meer doen lijden dan enig
ander, en toch ben ik je meer verschuldigd dan enig ander. Ik zag je graag ten
onder gaan, en tegelijk kan ik niet zonder je aanwezigheid. Je hebt me veel
schandalen gegeven en toch heb je me
als enige jouw heiligheid doen begrijpen. In de hele wereld heb ik nooit iets
gezien dat zozeer was aangetast, zo
onecht, en tegelijk heb ik nog nooit iets
aangeraakt dat zuiverder, genereuzer en
mooier was. Vaker dan ik me kan herinneren heb ik de neiging gehad om de

deur van mijn ziel in je gezicht dicht te
smijten – en toch heb ik elke avond
weer gebeden dat ik in jouw veilige
armen mag sterven! Nee, ik kan niet
van je loskomen, want ik ben één met
je, ook al ben ik niet volledig jou. En
bovendien – waar zou ik dan heen moeten? Een andere kerk bouwen? Ik zou
er geen kunnen bouwen die niet dezelfde fouten heeft, want het zijn mijn fouten. En dan nog eens wat: als ik een
andere kerk zou bouwen, zou dat mijn
kerk zijn, en niet die van Christus. Nee,
ik ben oud genoeg, ik weet wel beter. Ik
zal deze kerk die op een dergelijk broze
rots is gebouwd niet verlaten, want dan
moet ik er vervolgens een bouwen op
een nog veel brozere rots: mezelf…
Wat ertoe doet is Christus’ belofte. Wat
ertoe doet is het cement dat de stenen
bijeenhoudt: de heilige Geest. Alleen
de heilige Geest kan de kerk bouwen
met stenen die zo ongelukkig van vorm
zijn als wij…
Of God bij ons aanwezig blijft is niet
afhankelijk van of wij trouw blijven
aan God. Maar als we blijven, ondanks
de verleiding om dit soms verachtelijke
instituut de rug toe te keren, zijn we
tekens van onze God die ons niet in de
steek laat en door wiens aanwezigheid
we de kerk, ondanks alles, nog steeds
heilig kunnen noemen…
‘Ik ga niet weg’. Dat is een van de
belangrijkste dingen die we ooit te
horen kunnen krijgen, of dat nu is van
iemand die aan ons bed zit als we ziek
zijn, of als we tijdens een borrel samen
bespreken wat er aan de hand is in onze
buurt en onze samenleving.
Uit: Timothy Radcliffe, Leven in volheid. Een christelijke verbeelding, blz.
197-198
Dankwoord Henk Nieuwenhuis bij
zilveren jubileum als diaken
Beste mensen,
Zondag 25 september mocht ik in uw
parochie, in de Hubertuskerk te Ooij
met u mijn 25-jarig jubileum als diaken
vieren. Met een prachtig versierde volle
kerk, een H. Mis met 3 heren pastoor
Rudo Franken, pastoor Henk Janssen
en ikzelf en de acolieten Willi de Haas
en Paul Spijkerman.
En de koren Encore en Les Alouettes.
o.l.v Henk Hubbers en Peter Rutten. De
lezingen en voorbede werden verzorgd
door Ineke Huilmand uit Beek, Thea
Poos uit Ooij en Diny van Eck uit
Leuth.
Ik was danig verrast met deze mooie H.
Mis uit dankbaarheid, waarna we voorafgegaan door Fanfare/tamboerkorps
Schutterij Eendracht samen met de
koninginnen en hofdames op weg gingen naar De Sprong waar een drukke
gezellige receptie plaatsvond. Met
dank aan het feestcomité. Het overtrof
voor mij alles
Ik wil allen die deze dag voor mij tot
een gedenkwaardige dag hebben
gemaakt, héél, héél hartelijk danken.
Ook u die mij met bloemen en cadeaus
hebt verrast, en met de vele
brief/kaart(en): heel hartelijk dank!!! Ik
wens u allen: “Alle goeds”!!!!
Henk Nieuwenhuis Diaken Em.

Van Allerzielen 2021 tot Allerzielen 2022
was er vanuit onze parochie een kerkelijk afscheid bij zijn/haar overlijden
04-11-2021
Jan Sanders Millingen/Kekerdom 83 jaar
12-11-2021
Jean Beeren Beek 93 jaar
30-11-2021
Mien Awater-Willemze Millingen 91 jaar
01-12-2021
Nelly Brugman Millingen 70 jaar
03-12-2021
Ina Janssen-Geutjes Millingen 88 jaar
07-12-2021
Annie Verriet-Damen Ooij 88 jaar
12-12-2021
Henk Giebels Millingen 79 jaar
16-12-2021
Wim Reijnen Ooij 81 jaar
17-12-2021
Cor van der Hoeven-Janssen Millingen 87 jaar
21-12-2021
Greetje de Kok-de Groot Millingen 84 jaar
23-12-2021
Theo Thijssen Millingen 90 jaar
19-01-2022
Theo Peelen Millingen 68 jaar
20-01-2022
Ria van Baal-Creemers Beek 91 jaar
18-02-2022
Samira Basido Beek/Ooij 77 jaar
02-03-2022
Tonny Sünnen-Peters Beek 88 jaar
05-03-2022
Corrie Coerwinkel-vd Zwaluw Millingen 90 jaar
16-03-2022
Harrie Kasteel Millingen 68 jaar
23-03-2022
Marietje Koppers-Verduyn Millingen 96 jaar
29-03-2022
Tonnie Dollevoet-de Laat Millingen 88 jaar
06-04-2022
Rob van der Sluis Ooij 89 jaar
11-04-2022
Marietje Driessen-Reijmers Millingen 90 jaar
21-04-2022
Wiesje Bach-Meeuwissen Millingen 82 jaar
26-04-2022
Wil Knuiman-van Elferen Beek 79 jaar
06-05-2022
Annie Huisman Millingen 77 jaar
25-05-2022
Richard Rikken Ooij 83 jaar
30-05-2022
Willie Bijsterveld-Wildenbeest Millingen 95 jaar
07-07-2022
Willemien Hol-Gesthuizen Millingen 77 jaar
10-08-2022
Piet van der Zwaluw Millingen 87 jaar
22-08-2022
Broer Reijnen Ooij 92 jaar
26-08-2022
Elsmarie de Preter-Weber Beek 86 jaar
17-09-2022
Nel van ’t Hooft Beek 91 jaar
19-09-2022
Jan Rutjes Millingen/Leuth 94 jaar
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Met de bus naar
diakenwijding
Op zaterdag 5
november wordt
de Groesbeekse
pastor Peter Pot
in de Sint-Janskathedraal
in
Den Bosch door
bisschop Gerard
de Korte tot diaken gewijd.
De
plechtige
eucharistieviering begint om 10.30 uur. Aansluitend
is er een receptie. Parochianen kunnen
voor deze speciale gelegenheid met de
bus naar Den Bosch rijden. De bus vertrekt op zaterdag 5 november om 9.00
uur vanaf het plein voor de Cosmas en
Damianuskerk. Voor 10 euro kunt u
heen en terug naar Den Bosch.
Wilt u meereizen? Dan kunt u zich
opgeven bij het parochiesecretariaat:
024-397 1473.

Kerkberichten
Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 23 oktober, aanvang: 10.00 u.
Voorganger is ds. G. Ruiterkamp uit
Wijchen. Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor INLIA, de netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en
vluchtelingen in nood helpen. Digitaal
doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. INLIA. Na de dienst is
er koffie- en theedrinken in de Serre.
Zondag 30 oktober, aanvang: 10.00 u.
Voorganger is ds. P. Van der Vange uit
Nijmegen. Tijdens deze dienst wordt er
gecollecteerd voor de Voedseltuin in
Groesbeek die, dankzij de inzet van
vrijwiligers, op biologisch wijze
geteeld voedsel levert aan de plaatselijke Voedselbank. Digitaal doneren kan
via NL 08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek O.v.v.
Voedseltuin
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek.

Lezing over
jodendom en
christendom
Hoe hebben christenen zich in de loop
van de geschiedenis opgesteld tegenover het Joodse volk en zijn religie? Is
het christendom mede verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het antisemitisme? Dat zijn spannende vragen.
Anne-May Wachters-van der Grinten
heeft zich verdiept in de rol die het
christendom in de loop van de geschiedenis heeft gespeeld in het ontstaan van
de Jodenhaat.
De avond vindt plaats in de dagkapel
van de Dominicuskerk in Nijmegen
(ingang Groenewoudseweg) op 27
oktober en begint om 19.30 uur. Rond
21.30 uur wordt de avond afgesloten.
Deelname is gratis, een gift wordt op
prijs gesteld.
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Nieuws uit Nijmegen
Verdriet in woorden gevangen: schrijvers over rouw
Rouw ontziet niemand, ongeacht rangen en standen,
maar hoe we ermee omgaan kan flink verschillen.
Schrijvers James Worthy, Tatjana Almuli en Lotte de
Schouwer zijn op dinsdag 25 oktober te gast in
Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen. Zij schreven
alle drie een boek over rouw. Wat betekende het schrijven
voor hun rouwproces?
Tijdens de avond ‘Verdriet in woorden gevangen’ in
Bibliotheek De Mariënburg staan verschillende uitingen van
rouw centraal. Boeken en kunst kunnen veel steun bieden in

het rouwproces, via herkenning of doordat iemand de woorden en beelden vond voor waar jij zelf niet bij kon. Daarnaast
biedt het maakproces voor de schrijver/kunstenaar in rouw
ook een bepaalde houvast. Wat betekenden boeken en kunst
voor de aanwezige schrijvers tijdens hun eigen maak- en
rouwproces? Kaarten kosten € 10 voor bibliotheekleden en
studenten en € 12,50 voor overige bezoekers. Ze zijn verkrijgbaar via de website van de Bibliotheek Gelderland Zuid
(www.obgz.nl/agenda). Het programma begint om 20.00 uur
en duurt tot 22.00 uur.

Activiteiten in De Bastei
Basteicafé: Nijmegen in
handen van de Fransen
Oktober is de Maand van de
Geschiedenis, met dit jaar als thema
‘Wat een Ramp!’. Donderdag 20 oktober staat het jaar 1672 centraal tijdens
het Basteicafé. Dit jaar is het 350 jaar
geleden dat de Zonnekoning Lodewijk
XIV de Republiek der Verenigde
Nederlanden binnenviel. Niet voor
niets wordt dit zogenaamde Rampjaar
op veel plaatsen in ons land herdacht.
Ook Nijmegen bewaart de nodige herinneringen aan deze inval: na een moedige verdediging tijdens de belegering
door het Franse leger moest Nijmegen
uiteindelijk capituleren en verbleven de
Fransen twee jaar in onze stad. Was dit
een ramp voor Nijmegen? En voor de
Republiek?
Met twee lezingen en een column proberen we een antwoord te geven op die
vragen. Over de achtergronden van de
strijd en de impact die deze had op onze
stad zullen twee historici hun bevindingen met ons delen, Emile Smit en
Vincent Cantrijn. De presentatie is in
handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door huis-dj
Jan-Willem Koolen plus de catering
van DROOM! de Bastei maken deze
avond compleet.
20 oktober 20.00 - 22.30 uur.
Kosten: € 5,00.
Aanmelden: Schrijf je van tevoren in
via debastei.nl/basteicafe29. Let op: het
aantal toegangsplaatsen is beperkt!

Vier de herfst met De Bastei!
De herfst is weer begonnen! De Maand
van de Geschiedenis en de herfstvakantie staan voor de deur. De Bastei, het
leukste familiemuseum van Gelderland, heeft daarom weer allerlei leuke
activiteiten klaarstaan voor jong en

Bijeenkomst
Parkinson Café
Regio Nijmegen
Op vrijdag 28 oktober is er weer een
bijeenkomst van ons Parkinson Café.
Het thema is: Langer thuis blijven
wonen voor mensen met Parkinson…..
Welke ondersteuning is hierbij mogelijk? Nicole Cobussen en Kayra
Muurling, ouderenadviseurs van
Sterker Sociaal Werk zullen ons hierover informeren.
De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Ark van Oost, Cipresstraat
154, 6523 HR te Nijmegen. De zaal is
open vanaf 13.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u
om zich vooraf aan te melden via
info@parkinsoncafenijmegen.nl. We
hebben plaats voor maximaal 75 personen. Bij overschrijding van dit aantal
moeten wij u op een wachtlijst plaatsen. Maar zonder tegenbericht bent u
van harte welkom. Toegang is gratis,
munten voor koffie/thee € 2,00 per
stuk, contant te betalen.
Meer info:
www.parkinsoncafenijmegen.nl
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oud.
Herfstvakantie in De Bastei
Bezoek op woensdag 26 oktober de
voorstelling Kabouter Fluitenkruid gaat
Gi-Ga-Groen. Er zijn nu allerlei mooie
herfstkleuren te ontdekken, maar
Kabouter Fluitenkruid houdt het meest
van groen, gi-ga-groen! ! Voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, maar jongere en oudere kinderen zijn uiteraard ook welkom.
Op vrijdag 28 oktober kun je weer
uilenballen pluizen in De Bastei van
13.00 tot 15.30 uur. De minimumleeftijd is 6 jaar. Kom op tijd, want op is
op! Het uilenballenprogramma is
bovendien een mooie voorbereiding
voor de Nacht van de Nacht, op zaterdag 29 oktober. Dan kun je 's nachts
zelf op zoek naar uilen en andere nachtdieren... als je durft!
Ongekend in De Bastei
Oktober is de Maand van de
Geschiedenis. Het Nijmeegse erfgoedveld presenteert zich deze maand met
het nieuwe initiatief Ongekend.
Ongekend vertelt de verhalen over de
Nijmeegse geschiedenis die we nog
niet kenden. Zo deed Joost Oomen
inspiratie op bij De Bastei en Museum
Het Valkhof, en Joost weet het nu
zeker: eerst was er de kip. In 'De eerste
kip van Nederland' schrijft de literaire

alleskunner over een wonderlijke ongekende Romeinse geschiedenis. Het
boekje is prachtig geïllustreerd door
Yoko Heiligers. Op zondag 30 oktober
nemen Joost en Yoko bezoekers mee
door De Bastei. Joost leest voor en
Yoko geeft een masterclass illustreren.
Ook leuk voor gezinnen!
024geschiedenis Nijmegen
Nog meer historisch plezier tijdens de
Maand van de Geschiedenis met een 9daags programma in het Valkhof-kwartier. De Nicolaaskapel vormt het prachtige middelpunt van dit gevarieerde
programma. De Bastei stuurt onder
andere Kanonnen Karel en Baroen naar
de kapel voor spannende workshops
voor jonge strijders. Daarnaast zijn er
vele lezingen, rondleidingen, sportieve
activiteiten, muzikale intermezzo's en
nog vele andere activiteiten te ontdekken. Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga naar www.024geschiedenis.nl voor
meer informatie.
Kijk op debastei.nl/agenda voor alle
activiteiten.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. Voor meer informatie:
www.debastei.nl.

Poëziecentrum vraagt vrijwilligers
Het Poëziecentrum Nederland, gevestigd achter in de bibliotheek
Mariënburg zoekt mensen!
Het Poëziecentrum brengt poëzieliefhebbers in contact met poëzie. Door
elke week activiteiten te organiseren en
door het beheer van onze collectie van
ruim twintigduizend dichtbundels,
bloemlezingen en boeken over poëzie.
Men kan er poëzie zoeken, lezen, beluisteren en de activiteiten op (vooral) de
zaterdag komen bezoeken.
Vrijwilligerswerk maakt dit alles
mogelijk: op dit moment zijn er twee

inhoudelijk belangrijke vacatures. Een
webredacteur die zorgt voor het actueel
houden van onze website en een penningmeester die verantwoordelijk is
voor het financiële en administratieve
deel van de het Poëziecentrum.
Op onze website www.poeziecentrumnederland.nl is onder ‘Nieuws/Laatste
Nieuws een uitgebreide omschrijving
te vinden van beide vacatures.
Gelezen en belangstelling? Mail dan
naar poeziecentrum@gmail.com of
naar Tine Mientjes, secretaris van het
bestuur: tinemientjes@hotmail.com.

Oude energiecentrale opgeblazen
Op vrijdag 7 oktober was de voormalige Nijmeegse
kolencentrale
neergehaald. Om
10:30 uur gingen
de explosieven af,
nadat de ontploffing een aantal
keer was uitgesteld. De explosie
was zelfs in Ooij
en Kekerdom te
horen. Een filmpje
van het instorten
van de fabriek
staat ook op YouTube.

Foto: Onno Swart

Poppenspelvoorstelling herfstvakantie
Femke Klein, verhalenverteller & poppenspeler, treedt binnenkort weer op in
haar Huiskamertheatertje 'Het Groene
Woud' in Nijmegen-Oost! Zij speelt in
de Herfstvakantie een mooi poppenspel, 'Het avontuur van de vlieger'. Het
past goed bij de herfst en gaat over
twee kinderen die met hun ouders een
vlieger maken. De vlieger wordt opgelaten, maar vliegt weg en komt op zijn
reis in de lucht van alles tegen.
Uiteindelijk komt hij vol met sterrenlicht weer op aarde terug.

Het is een sfeervol poppenspel met vele
liedjes (geen poppenkast, maar tafelspel). Komen jullie ook kijken? De
voorstelling duurt ongeveer een half
uur en optredens vinden in de
Herfstvakantie dagelijks plaats van
zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober
2022, telkens om 10.00 uur en 11.15
uur. Het zijn kleinschalige voorstellingen in huiselijke sfeer, telkens voor één
gezin tegelijk. Kijk voor meer informatie, voor de kosten én om te reserveren
op: https://vertelbedrijf.nl/huiskamertheatertje/

Fietspad Waalbrug omgebouwd
tot volledig tweerichtingsfietspad
Het fietspad van de Waalbrug in de
richting van Nijmegen Noord is van 24
oktober tot en met 16 december afgesloten voor fietsers en voetgangers. De
afsluiting is nodig om een deel van het
fietspad om te bouwen tot een tweerichtingsfietspad. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden
via het fietspad richting het centrum de
stad in en uit.

om de bunker heen richting de
Turennesingel.
Het nieuwe fietspad gaat aan de rechterkant langs de bunker. De trap die
daar nu ligt maakt plaats voor het nieuwe fietspad. Ook aan de Turennesingel
wordt het fietspad verbreed tot aan het
kruispunt met de Parmasingel zodat er
vanuit twee richtingen verkeer overheen kan.

Wat verandert er?
Het fietspad in de richting van
Nijmegen Noord wordt omgebouwd tot
een tweerichtingsfietspad. Daarnaast
gaat het fietspad aan het einde nu links

Omleiding
Fietsers worden met borden omgeleid
via het fietspad richting het centrum.
Autoverkeer heeft geen hinder van de
werkzaamheden.

Expositie Cornélie Metselaar in
de Cave de Portugal
13 oktober – 9 november

Hobbycentrum Nijmegen-Oost
NIJMEGEN. We hebben goed nieuws;
vanaf heden is er elke maandag- en
dinsdagmiddag weer soep in wijkcentrum Daalsehof. Deze wordt geleverd
door Onder de Bomen. De kosten voor
een bakje soep zijn €1,50, als je een
strippenkaart koopt via Hobbycentrum
Nijmegen-Oost krijg je 7 bakken soep
voor €10,- euro.
Kom jij ook gezellig een bakje soep
eten?

spelletjesmiddag in de ontmoetingsruimte. Deze activiteit is gratis!

Iets heel anders, wilde jij altijd al breien of haken? Kom gezellig op de oneven weken op de woensdagmiddag tussen 13.30-15.30 breien & haken in de
ontmoetingsruimte (zelf materiaal
meenemen), of kom op de oneven
weken op de donderdagmiddag tussen
14.00-16.00 uur genieten van onze

Ons adres is Daalsehof 2 te Nijmegen.
Wil je een rondleiding en/ of een kennismaking bel 024-3231330 of mail
info@hobycentrumnijmegenoost.nl
Wil je meer lezen over wat we allemaal
aanbieden of welke mogelijkheden er
zijn? Kijk op
www.hobbycentrumnijmegenoost.nl.

Als je wil deelnemen aan andere activiteiten (o.a. tekenen& schilderen op textiel, houtbewerken, beeldhouwen in
hout, quilten, edelsmeden, glasmozaieken en nog veel meer mogelijkheden)
bij Hobbycentrum Nijmegen-Oost
betaal je voor de maanden november en
december slechts €20,-.

Sterren kijken op
de Radboud Universiteit!
Kom dat zien op vrijdag 28 oktober 2022!
Sterrenkijkavond Radboud Universiteit: Vanaf 19.00 tot 21.00 uur vrije
inloop, Huygensgebouw, FNWI.
Heijendaalseweg 135, 6525 AJ
Nijmegen (= Hoofdingang!)
Ook als het bewolkt is, is er een programma (excursie telescopen, voordracht en film). De toegang is gratis.
Gratis parkeren onder het Huygensgebouw, ingang P11.
Voor meer info: https://www.ru.nl/ast-

rophysics/public-outreach/opensterrenkijkavonden/

Cornélie Metselaar is wat men noemt
een fijnschilder. Met overwegend acryl
schildert zij stillevens in een figuratief
en realistische stijl. De enscenering is
evocatief, het roept beelden in je op. Op
een schilderij staat haar kleinkind
Féline balancerend op onze aardbol,
vol levenslust en uitbundigheid. Twee
tekens van de dierenriem vullen het firmament. Een ander opvallend werk is
de ‘Zeilboot in de Fles’. Op de voorgrond zien we draad en een schaar. Het
wordt een bijna operatieve aangelegenheid, maar de schaar blijkt niet te knip-

pen ! Dat is humor die op de panelen
van Metselaar regelmatig opduikt.
Naast humor is de keuze van onderwerpen vrij ongewoon. Een puntzak
vlaamse frites brengt je in culinaire
extase, mede veroorzaakt door de heerlijke klodder mayo, die daar op je
wacht.
Cave de Portugal, Hengstdalseweg 118,
Nijmegen
Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag 12 – 18 uur
Zaterdag 12 – 17 uur
Info: 0616408290 (Cornélie)

Hoog bezoek van Tibetaanse
leraar bij Jewel Heart
Het Boeddhistische pad laat zien hoe je
grote compassie en wijsheid kunt ontwikkelen en vrij kunt worden van je
egocentrische patronen. De hoog
gekwalificeerde Tibetaanse leraar
Chungtsang Dagyab Rinpoche geeft
meerdere lessen in Tibetaans boeddhistisch
centrum
Jewel
Heart.
Vrijdagavond 28 oktober starten de lessen met een lezing: Compassie, sleutel
tot geluk. 29 en 30 oktober is er een

scholingsweekend over De vier edele
waarheden, de vier pijlers waarop de
leer van Boeddha Sakyamuni berust.
Tijdens de lezing van vrijdagavond 4
november en in het lesweekend van 5
en 6 november vertelt Rinpoche over
de eindeloze cirkelgang van leven,
dood en wedergeboorte in twaalf schakels. Hij legt uit hoe deze schakels ontstaan en samenhangen en hoe ze te
doorbreken. Hij sluit zijn bezoek af met
een Witte Tara zegening op 13 november. Witte Tara wordt gezien als de
moeder van alle Boeddha’s. Rinpoche
geeft les in het Tibetaans. Er is vertaling naar het Engels en vanuit het
Engels naar het Nederlands. Er wordt
een donatie gevraagd naar draagkracht.
Informatie en opgeven: www.jewelheart.nl.
Jewel
Heart
is
gevestigd:
Hatertseveldweg 284, Nijmegen
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Nieuws uit Nijmegen
Programma herdenking razzia
Nijmegen in november

Foto: Albert de Valk
Herdenking Razzia 17 november
1942
In de nacht van 17 op 18 november
1942 vond in Nijmegen een grote razzia plaats. 196 Joodse inwoners werden
daarbij opgepakt en per trein naar doorgangskamp Westerbork getransporteerd. De meesten gingen enkele dagen
later al op transport naar Auschwitz.
Slechts 4 van hen overleefden de oorlog. Vanaf halverwege 1942 tot april
1943 werden in Nijmegen meerdere
razzia’s gehouden. Ze betekenden de
ondergang van bijna het hele Joodse
bevolkingsdeel van de stad. Meer dan
450 Nijmeegse Joden kwamen om in
de concentratiekampen. Op 17 november 2022 is het exact 80 jaar geleden
dat de grote razzia van 17 november
1942 plaatsvond, reden om hier uitgebreid bij stil te staan.
Expositie
Razzia 17 november 1942 is de titel
van een expositie in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis, te zien van 14
okt t/m 11 dec. Thema’s zijn de
Jodenvervolging in Nijmegen tijdens
de Tweede Wereldoorlog, de razzia van
17 november 1942 en de confiscaties
en roof van de bezittingen van de afgevoerde Joodse Nijmegenaren.
Openingstijden | wo t/m zo van 13.00
tot 17.00 uur.
Voorstelling
Theatermaker Godfried Beumers speelt
op 17, 18 en 19 nov samen met Kelvin
Klaassen en Veerle van Horssen de
voorstelling RAZZIA. Zijn tekst is
gebaseerd op een boekje van Fritz
Tauber, een Oostenrijkse Jood die in
Nijmegen woonde, tijdens de razzia
van 17 op 18 november 1942 werd
opgepakt en de Tweede Wereldoorlog
overleefde. De voorstellingen (aanvang
20.00 uur) zijn in de aula van het
Stedelijk Gymnasium aan de Kronenburgersingel, pal naast de toenmalige
Gemeentelijke HBS, waar de Joden die
bewuste nacht werden verzameld.
Stolpersteine
Op vrijdag 18 nov worden in de
Ruisdaelstraat, Beijensstraat, Van
Slichtenhorststraat, Mariënburg en
Groesbeekseweg
Stolpersteine
geplaatst voor 27 Joodse slachtoffers
van het naziregime. De Stolpersteine
worden gelegd in het plaveisel voor de
huizen waar ze voor het laatst hebben
gewoond of gewerkt. ‘Struikelstenen’
zijn klinkers die aan de bovenkant
bedekt zijn met een messing plaatje,
waarin de gegevens van het slachtoffer

zijn gestanst. De tekst begint met ‘Hier
woonde’.
Films
Filmhuis LUX sluit aan bij het herdenkingsprogramma met twee speelfilms
en twee documentaires: Die Wannsee
Konferenz (14 nov om 19.30 uur),
Hajo, een Joodse vluchteling (16 nov
om 19.45 uur), Auschwitz, ons verhaal
(18 nov om 20.00 uur) en The Pianist
(20 nov om 16.00 uur).
Freedom of the spoken word
Lokale en landelijk bekende spoken
word-artiesten
worden
door
Bibliotheek De Mariënburg uitgenodigd om het verhaal van een jongere
die tijdens de razzia in 1942 is opgepakt te vertalen naar hun eigen woorden en ervaringen. De artiesten vertellen hun verhalen 20 nov om 16.00 uur
in genoemde bibliotheek.
Regionaal Archief Nijmegen
Het Regionaal Archief Nijmegen zal in
de herdenkingsperiode archiefstukken
tonen die te maken hebben met de razzia’s op de Joden in Nijmegen. Het sluit
daarmee aan op de expositie in het
tegenovergelegen Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis.
Rondleidingen en fietspodcast
Historici geven op 15, 22 en 29 okt en
5 nov rondleidingen door de Nijmeegse
binnenstad. Lopend langs plaatsen van
herinnering wordt de Jodenvervolging
in Nijmegen besproken. De rondleidingen beginnen telkens om 14.00 uur bij
het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis en zijn een initiatief van
Stadswandeling Nijmegen. Deze organisatie presenteert op 17 nov ook een
fietspodcast: Sporen van een tragedie.
De podcast is kosteloos en op eigen
gelegenheid te gebruiken.
Voor meer informatie zie:
www.vrijheidregionijmegen.nl

Lezing
Amazone
Dinsdag 25 okt. | 20.00 – 22.00 uur |
KNNV Nijmegen | Lezing over de
Amazone, door Erik Jongejan.
Locatie: Parochiezaal van de Antonius
van Paduakerk, Slichtenhorststraat 81,
Nijmegen
Iedereen is welkom. Voor niet leden
KNNV, IVN, Groei en Bloei, Leesclub
Senia entree 5 Euro.

Nijmegen krijgt een nieuw
Broodfonds voor ondernemers
In Nijmegen is een nieuw Broodfonds in oprichting. Voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden
en zonder werk geen inkomen meer
hebben, is dit solidaire vangnet voor
en door ondernemers bedacht.
Hierin steunen zij elkaar bij ziekte met
schenkingen. Het nieuwe Broodfonds
heeft nog plaats voor zelfstandigen uit
de omgeving, op 27 oktober a.s. is er
een informatieavond.

leg en antwoord op vragen. Een kort
filmpje met uitleg staat op de site
www.broodfonds.nl

Informatieavond Nijmegen
De avond is voor mensen die een groep
zoeken om bij aan te sluiten of zelf een
Broodfonds willen starten. Je krijgt uit-

Het laatste #broodfonds nieuws staat
op www.broodfonds.nl,
twitter.com/broodfonds en www.facebook.com/broodfonds.

Donderdag 27 oktober a.s. (19.00 uur
inloop) start 19.30 uur, bij StartUp
Nijmegen, Stationsplein 26, 6512 AB
Nijmegen
Entree: aanmelden vooraf via de
www.broodfonds.nl/over_ons/contact.

WOUW 50+
vrouwen
De themabijeenkomsten van WOUW
(Wijzer OUder Worden) worden
gehouden op de eerste woensdag van
de maand in de Ark van Oost,
Cipresstraat 154. Deze is bereikbaar
met bus 8, halte Broerdijk. De bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00 uur met
een uitloop naar 16.30 uur.
Op 2 november houdt Henk Rullmann
twee korte voordrachten, beide in
woord en beeld. Hij schrijft hierover:
1. Stad in Detail: voor de pauze neemt
hij u mee op een virtuele stadswandeling, met aandacht voor de minder
opvallende details in het stadsbeeld
zoals een gevelsteen, een afsluitpaal,
een bouwfragment en al die andere
'kleinigheden' waar je meestal gedachteloos aan voorbij loopt: "Ik woon hier
al jaren, maar dit heb ik nog nooit
opgemerkt". Kortom, laat je meeslepen
in deze originele ontdekkingstocht.
2. Een handvol historische Helden:
na de pauze biedt de spreker u een verrassend en veelkleurig boeket aan van
Zijn Helden uit de Nijmeegse geschiedenis door de eeuwen heen. Wat en wie
is een held en waarom is hij/zij dat.
Een "twee-gangen maaltijd" vraagt ook
om een dessert. Maar het toetje is nog
een verrassing.

Het licht op de
St. Stevenstoren
gaat even uit
Op 17 t/m 30 oktober gaat in de avond
de buitenverlichting niet aan op de St.
Stevenstoren. Met deze actie vraagt
gemeente Nijmegen aandacht voor de
campagne ’Zet ook de knop om’ van de
Rijksoverheid en roept inwoners en
bedrijven op om energie te besparen.
Iedereen kan energie besparen. Zelfs
kleine maatregelen helpen, zoals goed
isoleren (kieren dichtmaken, radiatorfolie) en de thermostaat omlaag draaien.
Zelf is de gemeente ook al jaren bezig
om de gebouwen te isoleren, zonnepanelen op haar daken te plaatsen en
warmtepompen te installeren. Voor
bewoners en bedrijven heeft de
gemeente Nijmegen tips, lokale acties
en bijeenkomsten over energie besparen. Meer informatie: regionaal energieloket Nijmegen

Nijmeegse ‘Koekkoekjes’ vallen
bij Kleefse Koekkoek in de smaak
NIJMEGEN/KLEEF.
De ‘Koekkoekjes’ van
de Nijmeegse bakkerij
KoekKoek hebben de
weg naar museum Haus
Koekkoek in Kleef
gevonden. En daar zijn
ze er erg blij mee. Niet
alleen vallen de krokante chocoladekoekjes in
de smaak bij medewerkers en bezoekers van
het museum. Ook het
feit dat de koekjes
gemaakt worden in een
zogenaamde ‘zorgbakkerij’
spreekt
het De ‘choco-koekkoekjes’ van de Nijmeegse zorgbakkerij
Kleefse museum aan. In KoekKoek vinden in het Kleefse museum Koekkoek grede Nijmeegse bakkerij tig aftrek. Chris Zylicz (zie foto) en haar team zijn blij
werken jongeren tussen met het nieuwe contact over de grens.
16 en 27 jaar met een
Foto Heinz Maahs
afstand tot de arbeidsmarkt. Ursula Geisselbrecht, hoofd van ‘koekkoekjes’ in Huize Koekkoek
museum Haus Koekkoek: “Het is een komen proeven. De choco-koekkoekjes
geweldig leuk idee. Bovendien zijn de zijn te koop in de KoekKoek-winkel in
Nijmeegse koekkoekjes een mooie ver- de Molenpoort Passage, een zakje à
binding tussen de grenssteden 120 gr. kost € 3,75.
Nijmegen en Kleef.”
Bakkerij KoekKoek is geopend di, do,
Vanwege een grootschalige renovatie vrij, za 10.00-16.00 uur, www.bakkerijzal museum Haus Koekkoek vanaf 1 koekkoek.nl
november a.s. een jaar gesloten zijn. Museum
Haus
Koekkoek,
Tot 1 november is het museum in het Koekkoekplatz 1, Kleef (tot 1 novemweekend gratis te bezoeken (14.00- ber a.s. in het weekend gratis te bezoe17.00 uur). In het laatste oktoberweek- ken van 14.00 tot 17.00 uur),
end kunnen bezoekers de Nijmeegse www.koekkoek-haus.de

Ontdek de middeleeuwen op
Museumschip Kasteel Vlotburg
Ervaar het leven van ridders, jonkvrouwen en ambachtslieden in de middeleeuwen op Museumschip Kasteel
Vlotburg. Ridder Lenny en vrouwe
Christel laten u dan hun kasteel zien.
En zeker leuk en leerzaam voor de jongeren.
Het schip is met de hand gebouwd door
Len Vries, samen met zijn goede vriend
en ambachtelijk timmerman Jan
Westerhuis en het heeft drie jaar
geduurd.
Sinds 2005 varen Ridder Len en vrouwe Christel met hun museum en paardje door Europa en misschien nog verder. Zij zijn al in Zwitserland,
Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en

België geweest. En nu weer tijdelijk in
Nederland. Het Kasteelschip ligt tot 14
november in de Lindenberghaven.
Openingstijden: Maandag t/m zondag
11.00 – 18.00 uur

Gratis taxatiedag voor munten, bankbiljetten, goud,
zilver en sieraden in Nijmegen op 25 oktober
Die lade met wat oude sieraden en goud, is dat nog wat
waard? Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven?
Moesten die biljetten niet ingeleverd worden bij de bank?
Herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, papiergeld, gouden sieraden of oud zilver. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf verzameld. Het ligt er al
jaren maar wat is het eigenlijk waard?

Om die vraag te beantwoorden, houdt Heritage Auctions
Europe in Nijmegen een gratis tacatiedag op dinsdag 25
oktober. Wie deze dag zijn of haar verzameling deskundig
wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 12.00 en
16.00 uur terecht in ’t Sfeerhuys, Looimolenweg 15,
Nijmegen. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn
van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: 030-6063944.

Amizade percussiegroep Nijmegen zoekt nieuwe
leden en organiseert gratis proeflessen
Amizade
AMIZADE betekent vrienden en is
opgericht met het doel om gezamenlijk
Braziliaanse samba percussie te beoefenen. De nadruk ligt daarbij op plezier
en een goed gevoel.
Nieuwe leden
AMIZADE is doorlopend op zoek naar
nieuwe leden ter versterking van onze
gezellige band met Braziliaanse invloe-

den. Tijdens Corona zijn een aantal
leden vertrokken. Onze band komt nu
net wat leden tekort om er bruisende
optredens van te maken. Je hoeft geen
drumervaring te hebben; een ritme
meespelen en vasthouden is al een
goede basis.
Gratis oefenavonden
AMIZADE heeft als dirigent de
Braziliaanse musicus Dudu. De woens-

dagavond is onze oefenavond. We oefenen van 20:00 – 21:30 uur. Op de
woensdagavonden 9 november en 7
december a.s. organiseren we gratis
proeflessen in de Dorpsschuur te Lent
van
19:00
–
20:00
uur.
Belangstellenden zijn dan welkom om
met ons en de instrumenten kennis te
maken. Stuur als je komt vooraf svp
even een berichtje naar info@grupoamizade.nl.

Zilveren erepenning voor schrijver Thomas Verbogt
Op dinsdag 4 oktober ontving schrijver Thomas Verbogt de Zilveren
Erepenning van Nijmegen uit handen van burgemeester Bruls. Met deze
onderscheiding geeft de gemeente erkenning aan de rol die Verbogt de
stad Nijmegen al vele jaren in zijn literaire werken geeft. Daarmee draagt
hij bij aan de promotie van de stad.
Thomas Verbogt, bekend van vele boeken alsmede columns in De
Gelderlander, wordt dit jaar 70 jaar en vierde in 2021 zijn 40-jarig
auteursjubileum.
De uitreiking vond plaats tijdens de presentatie van het nieuwe boek
Maak het mooi, dat Thomas Verbogt naar aanleiding van een schrijfopdracht van de gemeente publiceert. Ook tekende hij het Boek van de Stad,
dat wordt ondertekend door bijzondere gasten van de stad.
Foto: Gemeente Nijmegen
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Zwischen Rhein & Maahs
Niederländischer Literaturherbst
im Museum Kurhaus Kleve
KLEVE. Nach den erfolreichen fünf
ersten Auflagen der Jahre 2007 bis
2018 findet im Herbst 2022 der sechste
Niederländische Literaturherbst statt.
In Zusammenarbeit mit dem WDRBüro Kleve stellen im Museum
Kurhaus Kleve am 20. und 27. Oktober
sowie am 3. und 10. November –
jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr –
renommierte Autor*innen ihre neuesten Publikationen vor. Moderiert werden die Lesungen in deutscher Sprache.
Karten zum Preis von jeweils acht Euro
gibt es im Vorverkauf im Museum
Kurhaus
Kleve
und
in
der
Buchhandlung Hintzen. Vier bekannte
niederländische Schriftsteller*innen
lesen im schönen Ambiente des
Museums Kurhaus Kleve aus ihren
druckfrischen, ins Deutsche übersetzten Büchern. „Einen amüsanten Abend
und eine gut erzählte Geschichte“ verspricht Sigrun Hintzen von der Klever
Buchhandlung Hintzen.
Programm: Bert Wagendorp: 20.
Oktober (Titel: Ferrara), Marcel
Möring: 27. Oktober (Titel: Amen),
Jessica Durlacher: 3. November (Titel:

Erfolgsautor Marcel Möring
Die Stimme), Ernest van der Kwast:
10. November (Titel: Versteckte
Wunder). Moderater an allen Abenden
ist
Ludger
Kazmierczak,
als
Niederlande-Korrespondent auch ein
Kenner der literarischen Szene im
Nachbarland. Weitere Infos unter
www.museumkurhaus.de

Ausstellung in Kalkar:
Christel Verhalen “Einblicke”
KALKAR. Bis 27. November ist im
Städtisches Museum Kalkar die
Ausstellung “Einblicke” mit Arbeiten
von Christel Verhalen zu sehen. Die
kalkarer Künstlerin (1957) bevorzugt
eine realistische Darstellungsweise.
Arbeitsgebiete
sind
Gemälde,
Aquarelle,
Zeichnungen
und
Radierungen. Spezialität: farbige
Drucke von einer Platte. Besondere
Bedeutung
erhalten
bei
ihr
Radierungen
durch
40jährige
Erfahrung mit Aquatinta und kalter
Nadel.
In
der
kompakten
Ausstellungsbroschüre schreibt Harald
Münzner (Stadt Kalkar): „Für Christel
Verhalen ist ein erster und dann ein
genauer, intensiver zweiter AugenBlick entscheidend, der den Impuls für
eine künstlerische Umsetzung, für das
Zeichnen, Malen und Drucken freisetzt.“ Und Marlies van Dornick
(Kalkar) in ihrer Rede zur Vernissage
am 1. Oktober: „Zeichnungen,
Aquarelle und Grafiken sind ihr Sujet:
ihre Stadt, die Menschen, die niederrheinische Landschaft, bekannte und
vergessene Motive bringt sie auf eine
neue, ungewöhnliche Art auf Papier.
Gezeichnet, gemalt und gedruckt in

Ausstellung in Forum Arenacum:
„Retro“ - von Brüx bis Brüx

neuer Farbigkeit und faszinierender
Intensität mit großer Liebe zum
Detail.“ Christel Verhalen lebt und
arbeitet in Kalkar. Am letzten
Oktoberwochenende
bietet
die
Künstlerin einen Workshop „Einstieg
in die Radierung“ an: 21.-23.10., Fr 1420 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr. Info und
Anmeldung bei Christel Verhalen. Tel.
02824
4406
oder
christelverhalen@gmx.de.
Christel
Verhalen:
Einblicke.
Städtisches
Museum
Kalkar,
Grabenstraße 66, Kalkar, www.kalkar.de, Öffnungszeiten: Mo-Di 11-13
Uhr und Mi-So 11-17 Uhr, Eintritt frei.
www.christel-verhalen.de | www.freunde-kalkars.de

Heimatkundeverein Die Düffel
besucht Schwanenstadt Kleve
DIE DÜFFEL. Mehr als 30 Mitglieder
des Heimatkundevereins Die Düffel
machten am Samstag, den 1. Oktober,
im Rahmen des jährlichen „Düffeltag“
einen Ausflug in die Schwanenstadt
Kleve.
Nach einer interessanten Führung
durch das Museum Haus Koekkoek,
dem ehemaligen Wohnhaus des
Landschaftsmalers Barend Cornelis
Koekkoek (Middelburg 1803-1862

Der neue Tiergarten-Kalender ist da
KLEVE. Ab sofort ist
der neue Tiergartenkalender exklusiv an der
Tiergartenkasse erhältlich. In DIN A 3 Größe
zeigt er die tierischen
Highlights der letzten
Monate und bietet mit
einem großen Kalendarium auch ausreichend
Platz für Notizen und
persönliche Termine.
„Derzeit befinden wir
uns in einer sehr spanFür 12,50 € ist der Kalender exklusiv an der
nenden Zeit im Tier-garTiergartenkasse erhältlich und eignet sich
ten Kleve“, berichtet
auch bestens als ideales Weihnachtsgeschenk.
Tiergartenleiter Martin
Polotzek. „Neue Tier-arten wie die schildkröte und Lisztaffe freuen.
Witwenpfeifgänse
oder
die Außerdem sind neue Postkarten und
Spaltenschildkröte sind neu zu uns an Magnete mit unseren tierischen Stars
den Niederrhein gezogen, während wir eingetroffen, sodass nun noch mehr
uns in wenigen Monaten leider von tierisch gute Erinnerungen an einen
unseren Seehunden verabschieden Tiergartenbesuch bei uns erhältlich
müssen. Grund genug, die tierischen sind.“
Lieblinge der letzten Monate noch einmal einzufangen und in unserem neuen Neben dem neuen Kalender hat der
Tiergartenkalender für 2023 ins rechte Tiergarten Kleve aber auch so derzeit
Licht zu rücken.“
besonders viel zu bieten: In den
Die Kalenderfotos stammen von Herbstferien von NRW wartet eine
Annegret Gossens und Dietmar Corne- spannende Tiergartenrallye auf alle
lissen. Die Gestaltung und den Druck interessierten Kinder und Jugendliche.
hat die Firma HBS Druck in Xanten Außerdem lädt der Familienzoo am
übernommen. Für 12,50 € ist der Niederrhein noch bis zum 16. Oktober
Kalender exklusiv an der Tiergarten- täglich zur kostenlosen Backstagekasse erhältlich und eignet sich auch führung ein. Für diese Aktionen ist
bestens als ideales Weihnachts- lediglich der normale Tiergarteneintritt
geschenk. Tiergartenleiter Polotzek: zu entrichten. Außerdem ist der
„Mit dem neuen Kalender hat man Vorverkauf
für
das
beliebte
auch eine bleibende Erinnerung an Halloweenfest am 31. Oktober von
unsere Seehunde und kann sich außer- 17.15 Uhr bis 20.30 Uhr gestartet.
dem auf Besucherlieblinge wie die Tickets hierfür sind ausschließlich an
Erdmännchen und Gürteltiere, aber der
Tiergartenkasse
erhältlich.
auch auf neue Tierarten wie Spalten- www.tiergarten-kleve.de

Kleve), wurde der alte Weinkeller von
Theodor Remy – damals niederländischer Konsul in Kleve – aus dem Jahr
1890 in der Kavarinerstraße besichtigt.
Es ist geplant, das alte Kellergewölbe
wieder als Ort für Feste und
Veranstaltungen zu nutzen. Im
Weinkeller genossen die Mitglieder des
Vereins ein festliches Glas Sekt. Bei
„Kaffee und Kuchen“ im Café Solo lies
man den Tag klassisch ausklingen.

RINDERN. Das Museum Forum ARENACUM wird bis zum 27. November
2022 die erste umfassende Werkschau
des für die Kunst- und Kulturgeschichte Kleves wichtigen Künstlertrios Gerd Brüx (1875-1944), Jupp
Brüx (1889-1944) und Walther Brüx
(1919-2006) zeigen. Über fast den ganzen Zeitraum des 20. Jahrhunderts
haben diese drei Kunstschaffenden das
Kunstgeschehen insbesondere in Kleve
und am gesamten Niederrhein geprägt
und mitgestaltet. Diese Schaffensperiode der hundert Jahre und der
Name Brüx in der Klever Kunstgeschichte lebt fort in öffentlichen
Skulpturen, Brunnen wie dem
Bältermann (Schüsterken), Reliefs und
Denkmälern im Großraum Kleve und
in den Sammlungen der Museen, insbesondere dem Museum Kurhaus und
dem Schloss Moyland. Zusammen mit
Hans Lamers hat Walther Brüx den jungen Joseph Beuys an die Kunstgeschichte herangeführt und ermutigt,

sein Talent über ein Kunststudium in
Düsseldorf zu entfalten.
Die umfassende Sammlung von Jörg
Sachisthal aus Balingen, einem Enkel
von Walther Brüx, erlauben es, einen
tiefen Einblick in die Klever Künstlerfamilie zu erhalten. Die mehr als 80
Ausstellungsstücke in Museum Forum
ARENACUM umfassen Aquarelle,
Holzschnitte, Holz- und Bronzetafeln,
Drucke, Fotos, Skizzen, Entwürfe,
Reliefs, Skulpturen und Büsten. Die
Ausstellung wird flankiert von
Führungen und insbesondere geführten
Fahrradtouren zu den ehemaligen
Atelierräumen der Künstler in Kleve
sowie den Skulpturen und Denkmälern
im öffentlichen Raum der Stadt Kleve
und den Ortsteilen wie z.B. in Rindern.
Museum Forum Arenacum, Hohestr.
116, Rindern; geöffnet sonntags 14.0017.00 Uhr. Eintritt 2 Euro; der 54-seitige Ausstellungskatalog kostet 14 Euro
(inkl. Eintritt).

Themenbasierte Werkstätten
Gemeinde Kranenburg
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der
Wohn- und Aufenthaltsqualität im
Ortskern von Kranenburg führt das
Quartiersmanagement der Gemeinde
Kranenburg zur Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger insgesamt vier
themenbasierte Werkstätten durch.
Aufbauend auf den Erkenntnissen der
Auftaktveranstaltung des Bürgerbeteiligungsprozesses am 20.09.2022 gilt es
in den folgenden Werkstätten themenbasierte Ideen und Anregungen zu entwickeln. Folgende Werkstätten werden
angeboten:
- 25.10.2022, 16:00 – 18:00 Uhr
Verkehrszukunft Große Straße
- 25.10.2022, 19:00 – 21:00 Uhr
Zukunftsnutzung Marktplatz
- 08.11.2022, 16:00 – 18:00 Uhr

Kultur- und Tourismusaktivitäten
- 08.11.2022, 19:00 – 21:00 Uhr
Lebendiger Ortskern & Bürgerengagement mit dem Verfügungsfonds
Die Gemeinde Kranenburg lädt alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger
herzlich ein. Alle Werkstätten finden
im Bürgerhaus statt (Mühlenstraße 7,
47559 Kranenburg).
Anmeldung
ist
notwendig.
Informationen hierzu finden Sie auf der
Website des Quartiersmanagements der
Gemeinde Kranenburg https://quartiersmanagement-kranenburg.de/ unter
der Rubrik „Bürgerbeteiligung“.
Alternativ ist die Anmeldung auch telefonisch beim Quartiersmanagement,
unter der Rufnummer 02826-7972,
möglich.

Wildgänse sind wieder da

Die Duffelt-Gruppe im schönen Hinterhof des Museums Haus Koekkoek in Kleef,
damals das mondäne „Bad Cleve“.
Foto: Henk Baron

NIEDERRHEIN. Der Herbst ist da und
mit ihm kommen nun auch die arktische Wildgänse zurück. Schon seit
einigen Wochen kann man größere
Grauganstrupps sehen.
Auch die erste Blässgänse
sind wieder da. Daneben
werden in den nächsten
Wochen vor allem noch
Saatgänse
und
Weißwangengänse erwar-

tet. Zusätzlich haben sich in den letzten Jahren auch immer mal wieder die
Rothalsgans oder die Ringelgans
gezeigt. Außerdem kann man gelegentlich beringte Gänse finden.
Jährlich kommen um die
200.000 arktische Gänse
zum Überwintern und liefern dem Beobachter ein
ganz
besonderes
Naturschauspiel.

Kranenburg à
la carte
Kirchenorgelführung St. Peter und
Paul – 6. November (11.00-11.45
Uhr)
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 D.
Willemsen ausführlich erklärt und vorgeführt. Anmeldung: Tourist Info
Center Alter Bahnhof
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 3 €, Kinder bis 12 Jahre frei
St. Martinszug Kranenburg – 13.
November (17.30 Uhr)
Nach einer kurzen Andacht in der
Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter
und Paul zieht der St. Martin mit dem
Musikverein und allen Kindern durch
die Straßen Kranenburgs.
St. Martinsumzug Zyfflich – 18.
November (17.30 Uhr)
Nach einer kurzen Andacht in der
Katholische Kirche St. Martin Zyfflich
zieht der St. Martin mit dem
Musikverein und allen Kindern durch
die Straßen des Dorfes.
Wie
in
alten
Zeiten...
Nachtwächterrundgang
in
Kranenburg 18. November (18.0019.30 Uhr)
Erkunden Sie mit dem altertümlichen
Nachtwächter
den
historischen
Stadtkern Kranenburgs. Dieser gibt
Ihnen allerlei Informationen rund um
die Vergangenheit Kranenburgs mit
Geschichten aus damaliger Zeit...
Treffpunkt: Mühlenturm. Info und
Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 02826-/7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 7 €,
Kinder bis 12 Jahre frei

Gemeinde sucht
Tannenbäume
KRANENBURG. Zur weihnachtlichen
Gestaltung und Ausschmückung des
Marktplatzes
und
des
Rathausvorplatzes sucht die Gemeinde
Kranenburg noch
entsprechend große (ca. 6 m bis 9 m
hoch) Tannenbäume. Des Weiteren
werden
noch Tannenbäume jeglicher Größe
gesucht. Die Bäume werden von der
Gemeinde abgeholt. Meldungen von
abzuholenden Bäumen nimmt der
Bauhof der Gemeinde Kranenburg
unter Telefon 02826/79-80, entgegen.

Rosenkranzandacht der kfd
Kranenburg
KRANENBURG. Zu den diesjährigen
Rosenkranzandachten lädt das kfdTeam Kranenburg wieder sowohl seine
Mitglieder als auch alle Gläubigen in
die Stifts- und Wallfahrtskirche St.
Peter und Paul Kranenburg herzlich
ein, und zwar für Montag, den
24.10.2022 um 17.00 Uhr.
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MINI Rockingham GT Cabrio
In de jaren 70 won de legendarische MINI 1275 GT race na race op het legendarische Britse circuit Rockingham Motor Speedway in Rockingham. Nu 50
jaar later is de sportiviteit van de fameuze MINI 1275 GT teruggekomen met
het actiemodel Rockingham GT. Wij reden het actiemodel met de supersnelle
John Cooper Works motorisering in de Cabrio uitvoering. De huidige generatie, grotere MINI kwam in 2014 op de markt met zowel in 2018 als 2021 een
tussentijdse facelift, maar de MINI heeft nog altijd de authentieke klassieke
uitstraling van het oude Britse model gehouden, maar wel met moderne Duitse
BMW techniek. De besproken laatste facelift ziet men alleen op de compactere MINI modellen, inclusief de cabrio en electric. Het is te herkennen aan de
grotere grille.

Het front van de nieuwe generatie MINI ziet er een stuk stoerder uit.
De nieuwe generatie herkent ment het
beste aan de neus, die net zoals bij zustermerk BMW een stuk grotere grille
heeft gekregen. Bij de geteste
Rockingham GT, die een John Cooper
Works motorisering met tweeliter
motor onder de motorkap heeft en
tevens de sportieve uiterlijke kenmerken van de JCW laat zien, ziet de grille
er overduidelijk agressiever uit met een
horizontale rode lijn. De Union Jack in
de achterlichten waren er al sinds de
vorige facelift als accessoire beschikbaar, maar vanaf nu behoren ze tot de
standaarduitrusting. Dat geeft MINI
weer meer présence op de weg. Wij
reden de Cabrio-uitvoering, die tegenwoordig een van de weinig overgebleven vierzits-cabrio modellen in de
betaalbare prijsklasse is.
Krachtige motor
De MINI Cooper Cabrio is vanaf €
39.190,- verkrijgbaar en heeft dan een
136 PK driecilinder motor. Sportief,
maar onze testauto is gebaseerd op de
normaal € 46.690,- kostende S-uitvoering met een 178 pk sterke viercilindermotor, waarmee een topsnelheid van
230 km/uur gereden kan worden. In
slechts 6,9 seconden sprint de kleine
Cabrio vanuit stilstand naar de 100
km/uur. Wil men nog meer, dan is er de
echte MINI John Cooper Works uitvoering, die deze sprint 0,4 seconden sneller kan doen met 231 pk onder de
motorkap. De John Cooper Works uitvoering is € 10.900,- duurder.
De door ons geteste Rockingham GT
uitvoering heeft een meerprijs van €
7073,- en krijgt daarvoor alle JCW
looks en de krachtige tweeliter viercilindermotor onder de motorkap. De
meerprijs van de geteste uitvoering ten
opzichte van de John Cooper Works
(JCW) zit onder andere in de BPM, die

bij JCW, vanwege het extra vermogen
van de auto, bijna tienduizend Euro
bedraagt. Ook de door ons gereden
MINI Cabrio is geen zuinigheidswonder, maar gezien zijn fijne rijeigenschappen, is een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 16 en energielabel D,
toch niet bezwaarlijk.
Wegligging als een comfortabele
skelter
Onze testauto had een manuele zes-versnellingsbak, die snel en soepel schakelende. Dankzij de vlotte aandrijving en
de excellente wegligging met adaptief
onderstel is het heerlijk rijden op bochtige landweggetjes. De acceleratie, het
altijd aanwezige koppel, de wegligging
en het stuurgedrag vormen een combinatie, die echt rijplezier oplevert. De
vering en demping is sportief afgesteld,
maar gelukkig niet skelterhard, zodat
we kunnen spreken van een snelle skel-

Road Test
MINI Rockingham GT Cabrio
Koets: 2-deurs Cabrio
Prijs: € 47.999,78
Gewicht: 1430 kg
Cil.inh.: 1998 cc
Vermogen: 178 pk
Top: 230 km/uur
Acc.0-100: 6.9 sec.
Brandstofverbruik: 1:16
Lengte: 387,6 cm
Breedte: 172,7 cm
Kofferruimte: 215 liter
Aanhangergewicht: niet
ter met goed comfort. Heerlijk om door
de bergen te toeren met het dakje open.
Van 1350 tot 4200 toeren per minuut
levert de motor het maximale koppel
van 280 Nm. Achter zitten de twee uitlaatpijpen in het midden, zoals dat bij
een John Cooper Works hoort. De
spannend uitziende, grote uitlaatpijpen
produceren een indrukwekkend geluid
bij het intrappen van het gaspedaal. Die
positionering van de uitlaat heeft wel
het gevolg dat een trekhaak niet kan.
Hoort ook niet op zo’n Cabrio, maar
we melden het toch even.
Open rijden
We hebben met de MINI Cabrio heel
vaak open gereden gedurende de testweek in een van de laatste weken van
de zomer. Dat gaat met windscherm
achter de voorstoelen opmerkelijk
goed. Men heeft minder wind in de
cabine dan verwacht. Het blijft warm
door de kachel, maar ook dankzij de
stoelverwarming en de stuurwielverwarming is het met minder weer ook
nog prima open rijden.
Het dak opent en sluit in slechts 18
seconden. Dat kan men eventueel rijdend doen tot een snelheid van 30
km/uur. Zo kan men ook bij regendreiging gerust open rijden, want bij een
rood stoplicht kan men met gerust hart
het dak sluiten of openen. Het is ook
mogelijk om met alleen het gedeelte
boven de voorste stolen (40 cm) open
te rijden. Dan vouwt een deel van het
cabrio-dak zich naar achteren.

Met de Polestar 3 wordt het productienetwerk uitgebreid naar de Verenigde
Staten. De Polestar 3 heeft nieuwe
aerodynamische lijnen in haar profiel.
In de Polestar 3 worden duurzame
materialen gebruikt, zoals bioMicroTech leder, dat is gecertificeerd op het gebied van dierenwelzijn, en volledig traceerbare wollen
bekleding. In lijn met Polestar’s
streven naar transparantie wordt,
zodra de productie is gestart, een
volledige
levenscyclusanalyse
(LCA) uitgevoerd voor de Polestar
3. De Polestar 3 is het eerste model
van Polestar dat is uitgerust met een
NVIDIA DRIVE-core computer,

Klassiek, fraai interieur
In het interieur herkent men de MINIkarakteristieke kenmerken, zoals het
ronde instrumentarium in het midden.
Het is geen klokkensamenspel, zoals
vroeger, maar nu een informatief beeldscherm, Eronder zitten duidelijke en
praktische knoppen en de voor de
MINI karakteristieke tuimelschakelaars. Het dashboardbeeldscherm achter het stuur met snelheidsmeter, toerenteller en verder informatie, zit niet
op het dashboard, maar op de stuurkolom gemonteerd. Zo beweegt het beeldscherm mee met de optimale stuurinstelling.
Het infotainment systeem inclusief de
navigatie komt van BMW en werkt snel
en gebruiksvriendelijk. Voorin zit men

comfortabel in de goed gevormde stoelen. Men verwacht het niet, maar ook
achterin is voldoende zitruimte. Krap,
maar ook voor volwassenen goed te
doen. In de 215 liter grote kofferbak
gaat ook nog voldoende bagage.
Conclusie
De MINI Cabrio is niet de praktische
gezinsauto, maar wel heel erg leuk. Het
is echt een auto die men vanuit de emotie koopt. De koper is meestal verknocht aan het karakteristieke uiterlijk
en de rijeigenschappen. De MINI
Cooper S Cabrio is een echt leuk rijdende auto, die een mooie balans tussen comfort en sportiviteit biedt. De
Rockingham GT-uitvoering doet er dan
nog een extra sportief sausje bovenop.

We hebben met de MINI Cabrio heel vaak open gereden gedurende de test-week.
Ook op lange afstanden op de snelweg. De auto is dan opmerkelijk stil en de wind
wordt goed via de voorruit weggeleid.

DS Automobiles introduceert
gelimiteerde DS 9 Opéra Première

De MINI Cooper S Cabrio is een echt leuk rijdende auto, die een mooie balans
tussen comfort en sportiviteit biedt. De Rockingham GT-uitvoering doet er dan
nog een extra sportief sausje bovenop.

Polestar 3 gelanceerd
Polestar heeft afgelopen week haar
elektrische performance SUV, de
Polestar 3 onthuld. De nieuwe SUV
voor het elektrische tijdperk combineert Scandinavisch minimalisme en
puurheid met de belangrijkste kenmerken van een SUV. De Polestar 3 maakt
SUV-rijden begeerlijk.

De MINI Rockingham GT, standaard met Cooper S motorisering, is stoer en sportief met het JCW Aerodynamica pakket, de 17" JCW Track Spoke velgen en de speciale Rockingham GT designelementen. De MINI Rockingham GT is verkrijgbaar
als Cabrio en Countryman.

waarop software van Volvo Cars draait.
Het hoogwaardige automotive-platform van NVIDIA fungeert als AIbrein en verwerkt gegevens van meerdere sensoren en camera's van de auto
om geavanceerde veiligheidsfuncties
en bestuurdersassistentie mogelijk te
maken.
Het infotainmentsysteem wordt aangedreven door het next-generation
Snapdragon Cockpit Platform, ontwikkeld door Qualcomm Technologies.
Een belangrijk onderdeel van het
Snapdragon Digital Chassis - een uitgebreide set van open en schaalbare

cloud-verbonden autoplatforms – is het
Snapdragon Cockpit Platform dat zorgt
voor meeslepende in-car experiences.
De Polestar 3 heeft nieuwe geavanceerde actieve en passieve veiligheidstechnologie aan boord. Het veiligheidspakket omvat innovaties, waaronder interieurradarsensoren die bewegingen van
minder dan een millimeter kunnen
detecteren, om te helpen voorkomen
dat kinderen of huisdieren per ongeluk
in de auto worden achtergelaten. Het
systeem is ook gekoppeld aan het klimaatbeheersingssysteem
om
te
beschermen tegen een zonnesteek of
onderkoeling.
Het lijkt erop dat de nieuwe Polestar 3
je hele leven in kaart brengt ter verbetering van hun product.
De Polestar 3 Long range Dual motor
(360 kW, 840 Nm) is verkrijgbaar
voor een indicatieve lanceringsprijs
vanaf € 89.900. De range op een volle
accu zal ruim 600 km worden.
Bestellingen kunnen vanaf 12 oktober
online worden geplaatst.

PSA komt weer met een luxe grote
limousine, die staatsauto waardig is. De
DS 9 OPÉRA PREMIÈRE is gebaseerd op de uitvoering RIVOLI+ van
DS, die al het toonbeeld van Franse
luxe bij DS Automobiles is. De u geïntroduceerde gelimiteerde uitvoering
heeft een exclusief interieur, dat is ontworpen en bekleed door het team van
‘Colors and Materials’, gevestigd in de
regio Parijs.
Het interieur van de DS 9 OPÉRA
PREMIÈRE heeft nappa-lederen
afwerking in Pearl Grey voor alle dashboard- en deurpanelen, in combinatie
met subtiel Pearl-stikwerk. De stoelen
zijn voorzien van nappa-lederen bekleding met horlogebanddesign in een
lichtere Pearl Grey. Rond het zonnedak
en aan de binnenkant van alle deurstijlen zorgt de bekleding in Pebble Grey
Alcantara® voor een rustige sfeer,
waarin
kleuren
nauwgezet
op
elkaar zijn afgestemd.
Tevens is de DS 9
OPÉRA PREMIÈRE als eerste DS 9
leverbaar in de carrosseriekleur
Whisper, als aanvulling op de kleuren Perla Nera
Black,
Platinum
Grey en Crystal
Pearl. Deze donkere kleur is verfijnd
en betoverend tege-

lijk en toont subtiele hints in violet
voor een onderscheidende uitstraling.
Deze onalledaagse carrosseriekleur
absorbeert en speelt met licht, waarmee
het gestroomlijnde silhouet van de DS
9 prominent tot uiting komt.
Met de PureTech 200 benzinemotor,
ondersteund door een 81 kW (110 pk)
sterke elektromotor op de vooras en
een 83 kW (113 pk) elektromotor op de
achteras, biedt de DS 9 E-TENSE 4x4
360 OPÉRA PREMIÈRE topprestaties
met een acceleratie van 0 tot 100 km/u
in 5,6 seconden, terwijl de gemiddelde
CO2-uitstoot beperkt blijft tot 35 g/km
(WLTP).
De DS 9 OPÉRA PREMIÈRE ETENSE 250 zal verkrijgbaar zijn met
prijzen vanaf € 79.990,- en de vierwielaangedreven DS 9 OPÉRA PREMIÈRE E-TENSE 4x4 360 vanaf
€ 90.340,-.
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SPORT
Cup van Berg en Dal Jeu de Boule
BEEK. Zondag 16 oktober waren uit bijna
alle dorpen van de gemeente Berg en Dal,
Jeu de Boulers naar Beek gekomen om
deze Cup te winnen. 3 teams uit de Ooij, 3
teams uit Groesbeek, 3 teams uit Leuth en
7 teams van de gastvereniging uit Beek.
Daarmee was de hal goed gevuld met
fanatieke Boulers. Het werd een sportieve
en gezellige dag waarbij mooie partijen
gespeeld werden. Na drie rondes waren er
drie teams met drie gewonnen wedstrijden
waardoor de pluspunten de winnaars
moesten bepalen. Als eerste eindigde
Geert en Marian Vissers en Jan de Haard
met 26 pluspunten, de tweede plaats was

voor Jan en Ine Gout en Jan Arnts met 25
pluspunten, derde werden Marianne van
Thiel, Trees Tissen en Toon Hendriks met
11 pluspunten. De winnaars waren allen
teams van PVBeek. De felbegeerde Cup
werd door de wethouder Erik Weijers uitgereikt aan de eerste prijswinnaars.
Al met al was het een zeer geslaagd toernooi waarbij weer eens duidelijk werd dat
Jeu de Boule een prachtige sport is die
mensen samenbrengt op een sportieve
manier.
Op de site van PVBeek zijn meerdere
foto`s van deze dag te zien.

Orion zoekt voetbalmeiden
NIJMEGEN. Orion MO15-2 – een voetbalteam voor meiden van 13 tot 15 jaar –
is op zoek naar enkele gezellige en fanatieke meiden die graag wekelijks willen
voetballen. Momenteel speelt het team 9
tegen 9 in de competitie, maar men zou
graag met een volledig team 11 tegen 11
willen spelen. Om dat te kunnen doen
heeft het team nog 3 a 4 extra speelsters
nodig. Voetbalervaring is een pré, maar
niet noodzakelijk.
De meidenafdeling van Orion is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Inmiddels
zijn er 7 meidenteams en spelen de MO171 (meiden onder 17) en MO20-1 (meiden

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Bezorger gezocht voor De Rozet

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

onder 20) op hoofdklasse-niveau. Op vrijdagavond worden er – naast de reguliere
teamtrainngen – extra trainingen speciaal
voor meiden gegeven.
Meiden tot 12 jaar spelen bij Orion samen
met de jongens. Daarna kunnen ze ervoor
kiezen om in een meidenteam te gaan spelen of bij een jongensteam te blijven voetballen.
Geinteresseerden voor een vrijblijvende
proeftraining kunnen zich aanmelden via:
meidencoordinator@sv-orion.nl
Meer informatie over het meidenvoetbal
bij Orion is vindbaar op:
www.sv-orion.nl/jeugd/meidenvoetbal

Leuth
Groesbeek
Wijk tussen: Knapheideweg, Helfrichstraat,
de Ruyterstraat en Piet Heynstraat

Breedeweg
te verdelen in meerdere wijken

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

Scan mij!

bezorgdienstderozet@gmail.com

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Uw verlichtingswinkel
in Kleve

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

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

Personeel
Gevraagd
Apotheken Nijmegen-Oost
E\/$03(18'2
Voor het bezorgen van medicijnen in Nijmegen
(Apotheken Beckers, Nijmegen-Oost en Pegasus)
zijn wij op zoek naar een nieuwe

BEZORGER
die ons team komt versterken.

Jouw proﬁel: een ﬁtte maar wel gepensioneerd
persoon die het leuk vindt om nog een aantal
jaren te werken.
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Je sollicitatiebrief kun je mailen naar:
info@pegasusapotheek.nl

VACATURE

Sta jij ‘je mannetje’ als

Wij laten u niet
in het donker
staan!
Briener Straße 43
47533 Kleve
Tel.: 02821-980564
Open: Ma.-Vr. van 10 - 19 uur
Za. van 10 - 16 uur
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SPORT
Opnieuw ‘probeerbadminton’ bij
Badmintonclub Groesbeek
GROESBEEK. Ben je
op zoek naar een nieuwe uitdaging of wil je
gewoon lekker sportief
bezig zijn samen met
anderen? Dan is badminton echt iets voor
jou! Je hebt vast al eens
badminton gespeeld.
Op de camping, op
school of in je eigen
achtertuin. Vond je dat
leuk? Pak dan nu je
kans en verbeter je skills bij onze vereniging.
Ook dit jaar doet doen
wij mee met ‘probeerbadminton’ voor jong
en oud. En kun je tijdens 10 introductietrainingen voor slechts €
25,- kennis maken met
de sport!
Wil je meer weten? Of jezelf aanmelden? Kijk dan op probeerbadminton.nu
en zoek bij verenigingen op BC
Groesbeek. Of stuur een mail aan

tot en met 14 jaar €4,=.
Kijk voor meer informatie
www.detreffers.nl.

op

Leden De Treffers
Leden van De Treffers hebben korting
op bovengenoemde prijzen op vertoon
van hun geldige ledenpas. De prijs voor
een staanplaats voor volwassenen
bedraagt dan €5,= en voor 65+ en jeugd

Nieuwe voorzitter en NKS/NHV Ton Loeffen waarderingsprijs

info@bcgroesbeek.nl.
Let op: bij ons kun je je de hele maand
oktober nog aanmelden! De introductietrainingen worden gegeven vanaf
woensdag 2 november 2022.
Graag tot dan!

Elke zaterdagochtend van 9.15 – 10.15
is er de Volleybalspeeltuin voor alle
kinderen van 4 - 6 jaar. De volleybalspeeltuin is een nieuw concept waarbij
jonge kinderen kunnen kennismaken
met sport en spel. Spelenderwijs leren
kinderen bewegingsvaardigheden, balvaardigheid, coördinatie én samenspel
in leuke spelvormen.

Voor wie?
De speeltuin is voor 4-6 jarigen.
Daarna krijgen kinderen de mogelijkheid om door te stromen naar de mini’s
van Switch. Interesse? Kom dan op
zaterdagochtend naar sporthal De
Duffelt en doe mee. De eerste 3x kun je
gratis mee doen. Wil je mee informatie
of heb je nog vragen, stuur dan een email naar tac@switch87.nl.

Wedstrijdschema
MA 1
12:15 Pegasus DS 3 - Switch'87 DS 2
16:15 Pegasus DS 4 - Switch'87 DS 1

Donderdag 20 oktober
19:30 Pegasus HS 7 - Switch'87 HS 1
21:30 Pegasus HS 8 - Switch'87 HS 2

Donderdag 27 oktober
21:30 Trivos HS 5 - Switch'87 HS 3

Zaterdag 22 oktober
10:00 Weekenders MA 1 - Switch'87

Maandag 31 oktober
18:45 Ikaros MA 2 - Switch'87 MA 2

Nieuw gebouw DVSG geopend
DVSG, de voetbalvereniging in de
Horst-Groesbeek, heeft een prachtig
nieuw complex. Vrijdagavond 14 oktober hebben DVSG’er Henk Janssen en
wethouder Erik Weijers de nieuwe kof-

strijd op 19 oktober nog toegangskaarten gekocht worden aan de kassa.
De prijzen van de entreekaarten voor
een staanplaats bedragen €10, = voor
volwassenen. Voor 65+ en jeugd tot en
met 14 jaar € 6,=.

Nieuws van Groesbeeks Glorie

Volleybalspeeltuin gestart bij Switch ‘87

Dinsdag 18 oktober
20:30 Pegasus HS 9 - Switch'87 HS 3

Op woensdag 19 oktober speelt De
Treffers om 20.00 uur in de eerste
ronde van het TOTO KNVB (hoofd)bekertoernooi thuis op sportpark Zuid
tegen eredivisionist RKC Waalwijk.
Kaartverkoopinformatie
Kaarten voor het bekerduel zijn zowel
via de website als in de kantine verkrijgbaar. De kantine is geopend op
maandag tot en met donderdag van
18.00 tot 22.30 uur.
Ook kunnen voorafgaand aan de wed-

Nieuws van Switch ‘87 Millingen

Wat gaan we doen?
De kinderen gaan actief bewegen op
een parcours of op een volleybalveld.
Dat doen we met én zonder ballen.
Denk aan ergens overheen klimmen of
onderdoor kruipen, ballen in een mand
of tegen de muur gooien, met ballonnen naar elkaar over slaan, koprollen
maken, spelletjes waarbij ze in duo’s
werken of met een groepje, etc. We
leren kinderen gooien en vangen en
dagen ze uit om dingen te doen waarvan ze dachten dat ze het niet konden.
Elk kind kan op zijn eigen niveau de
oefeningen uitvoeren. We doen in een
ongedwongen sfeer spelletjes en kleine
opdrachtjes. Het doel is om de kinderen
te laten bewegen en het zelfvertrouwen
te stimuleren.

KNVB Beker: Treffers - RKC Waalwijk

fie- en ontvangstruimte en de gerenoveerde kleedruimtes officieel geopend.
De vrijdagavond was voor genodigden
maar op zaterdag kon iedereen de nieuwe ruimtes bekijken. Foto: Henk Baron

Voorzitter Jan Coenen (midden) is trots op de nieuwe ruimtes in de Horst

Woensdag 28 september jl.
werd de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van handbalvereniging Groesbeeks
Glorie gehouden. Op deze
avond, was het na de presentaties van het algemene
en financiële jaarverslag en
de nieuwe begroting tijd
voor de bestuursbenoemingen.
Afscheid nemend voorzitter
Frans Nas werd in het zonnetje gezet na bijna 20 jaar
vrijwilligerswerk voor de
vereniging waarvan de laatste 13 jaren als voorzitter.
Voor hem waren er bloemen en diverse
cadeaus, waarvoor de pr-commissie
een zeer geslaagde inzamelingsactie
had georganiseerd.
Bas Wijers werd vervolgens benoemd
als de nieuwe voorzitter van
Groesbeeks Glorie. Bas combineert het
voorzitterschap met het trainen van
enkele jeugdteams.
Maaike Hoogstraten-Eeren werd gekozen tot vrijwilligster van het seizoen.
Maaike is actief als recreantenspeelster,
al vele jaren vrijwilligster en nu zeer
betrokken als coach bij het C en het D
team waarin haar dochters spelen.
Leeftijd en gezondheid laten het Cees
Arts niet meer toe om nog actief vrijwilliger te zijn bij de vereniging. Bijna
20 jaar was Cees actief als trainer,
coach, scheidsrechter en lid van de
technische commissie. Cees verzorgde

SVO C1
kampioen

met heel veel plezier vooral de jeugdtrainingen en schoolclinics en stond
altijd klaar om te helpen. Naast
Groesbeeks Glorie is Cees ook bij
diverse andere verenigingen actief
geweest als trainer. Op initiatief van
Groesbeeks Glorie is Cees voorgedragen voor de NKS/NHV Ton Loeffen
prijs. Dit is een waarderingsprijs voor
mensen die zeer veel voor de handbalsport hebben gedaan en vaak nog doen.
Het Nederlands Handbal Verbond heeft
de NKS/NHV Ton Loeffen prijs 2022
toegekend aan Cees Arts als dank voor
zijn grote inzet. Aan de waarderingsprijs is een geldbedrag verbonden dat
besteed zal worden aan een nog te kiezen handbalproject. Groesbeeks Glorie
zelf zorgde voor extra waardering door
Cees te benoemen als erelid van de vereniging.

Feestelijke opening en huldiging jubilarissen
Afgelopen zaterdag 1 oktober startte
handbalvereniging Groesbeeks Glorie
het nieuwe seizoen met een mooie presentatie en fotoshoot van de nieuwe
gesponsorde wedstrijdkleding en
hoodies met verenigingslogo voor alle
9 teams en actief spelende leden.
De fotoshoot werd op een mooie
manier afgerond met een verenigingsfoto van alle leden.
Fotograaf Rob Gieling zorgde er op
leuke wijze voor dat iedereen goed op
de foto kwam te staan.
Na de presentatie was het tijd om wat te
eten en te drinken. De mobiele friet en
snackkar zorgde voor iedereen in de
onvermijdelijke maar gezellige wachtrij voor lekkere frietjes en een paar
snacks.
Vanaf 20.00 uur ging het verder met de
ontvangst van leden en jubilarissen
voor een gezellige avond. In totaal
waren er 24 jubilarissen maar helaas
kon niet iedereen aanwezig zijn. Aan
kersverse nieuwe voorzitter Bas Wijers
de taak om de zestien jubilarissen persoonlijk naar voren te roepen, te feliciteren en zeker ook te bedanken voor

hun inzet en ondersteuning in al die
jaren van lidmaatschap. Zij ontvingen
allen een boeket en een gegraveerde
borrelplank.
Na een klein uurtje huldigen ging het
verder met een gezellige avond waarop
iedereen weer eens kon bijpraten met
elkaar.
De jubilarissen zijn: 50 jaar lid zijn
Marijke
Thijssen-Derksen,
José
Kosman-Hubers, Jos Groenen. 40 jaar
lidmaatschap voor Pauline BosveldDerksen, Marijke Lamers-Janssen,
Bernadette Janssen -Borgers, Sonja
Janssen, Esther de Bruin-Peters, Sylvia
Fleuren, Thea Schoofs, Pieter Verbeet.
25 jaar lidmaatschap voor Sandra
Vissers, Ingrid Janssen, Juul Thijssen,
Theo Janssen, John Toonen.
De niet-aanwezige jubilarissen waren:
50 jaar lid Marijke van Sas – Wijers,
Ine de Bruin – de Bruyn, 40 jaar lidmaatschap voor : Corine Zegers,
Natalie Poelen, Guus van Kollenburg
en 25 jaar lidmaatschap voor Loes
Smits, Anouk Nas en Loes van de
Boom.

OOIJ. 15 oktober stond de tweede wedstrijd tegen Spes op het programma,
eentje die gewonnen moest worden
want dan zou SVO kampioen zijn. De
spanning bij de meiden was aanwezig,
niet denken aan het kampioenschap,
maar aan de wedstrijd, is makkelijker
gezegd dan gedaan!! Maar met alle
ouders en nog meer support uit Ooij
moest dat wel goed komen.
SVO begon goed met heel veel kansen,
helaas wilden ze er echt niet in. Na 15
min viel dan eindelijk het verlossende
eerste doelpunt. Maar de rust om de
punten te maken was er niet zo.
Strafworpen werden door alle spanning
gemist, maar gelukkig ging de 0-2 en 03 er in de eerste helft toch in. De euforie in de kleedkamer was groot in de
rust. In de tweede helft ging het beter,
de 0-4, 0-5 en de 0-6 vlogen er ook nog
in. Super trots op deze meiden! Ze zijn
zo gegroeid. Heel veel dank daarvoor
ook aan Kim en Marit. Ria bedankt
voor het mee coachen. Was erg fijn.

Gezond en
gezellig
hardlopen
GROESBEEK. Al ruim 15 jaar loopt
een groep dames iedere maandagmorgen om 9.00 uur hard in de bossen rond
Groesbeek onder leiding van trainster
Karin Hombergen. We starten bij restaurant de Wolfsberg en na een korte
inloop starten we met loopscholing:
alle beenspieren komen aan de beurt.
Daarna volgt er een training van ongeveer drie kwartier. Dit kan bijvoorbeeld
een heuveltraining zijn of 6 minuten
duurloop en dan 1 minuut versnellen en
dat doen we dan bijvoorbeeld zes keer
of een fartlek training. Soms doen we
een rustige duurloop van 40 minuten.
We lopen vooral om gezond en actief te
blijven. Sommigen van ons trainen af
en toe voor een wedstrijd. Niet alle
dames lopen even hard, maar door
regelmatig te lussen – snellere lopers
halen de wat rustigere lopers weer op –
blijft de groep goed bij elkaar. Na een
cooling down drinken we – voor wie
daar zin in en tijd voor heeft - koffie/thee bij de Wolfsberg.
Iedereen (dus ook heren) die minimaal
30 minuten in een rustig tempo kan
lopen en die vooral loopt voor plezier
en conditie is hartelijk welkom bij deze
gezellige hardloopgroep.
Wil je meer info of om een keertje op
proef meelopen, neem dan contact op
met: Karin Hombergen tel 06
43580398
of
mail:
karin.hardlopen@gmail.com
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