sinds 1987

dinsdag 27 oktober 2020

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

Afscheid van Pastoor
Henk Janssen in Groesbeek

oplage: 25.000

Stuk grond gevraagd voor
Groesbeekse Moestuin
Aan het Schoolpad in Ooij is een mooie
moestuin gerealiseerd waar Nieuwe
Nederlanders, Participatiekandidaten
en Buurtbewoners samenwerken op
een zo duurzaam mogelijke manier.
Het bijzondere aan deze moestuin,
naast de samenwerking, is dat het stuk
grond beschikbaar is gesteld door een
andere buurtbewoner. De mensen
mogen gratis van de grond gebruik
maken.
Duurzaam leven wordt steeds hipper. Je
eigen groenten en fruit verbouwen
wordt ook steeds leuker. En er zijn best
veel mensen in Groesbeek die in een

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

moestuin willen werken. Ook hierbij
gaat het om onder anderen Nieuwe
Nederlanders. Het enige wat er mist in
Groesbeek is een vrij beschikbaar stuk
grond.
Dus heeft u misschien een stukje grond
over waar u niks mee doet? Lijkt het u
leuk om in contact te komen met uw
buurtbewoners en met Nieuwe
Nederlanders? Laat het ons dan weten
door te bellen 06-83544053, of te mailen met lisanne.bron@fortewelzijn.nl.
Forte Welzijn ondersteunt initiatieven
in de wijk.
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Aloys v.Velthoven (l) overhandigt een fotocollage van de kerken aan Henk Janssen
GROESBEEK. Pastoor Henk Janssen
(71) heeft vorige week zondag afscheid
genomen van de Groesbeekse parochie.
Hij doet vanwege gezondheidsredenen
een stapje terug. Dat betekent dus niet
dat hij er helemaal mee stopt.
Het afscheid gebeurde met een sobere
coronadienst waar weinig publiek aanwezig was. Henk Janssen, die op 1
november 2011 benoemd werd als
opvolger van Pastor Thüring van
Breedeweg, werd nu afgelopen vrijdag
benoemd tot “halftime pastor” van de
Martinusparochie in Cuijk. Daarbij
blijft hij nog enige tijd actief in zijn

oude parochie, de Cosmas en
Damianus, om zaken af te handelen.
Bij zijn benoeming in 2011 kreeg hij
van toenmalige bisschop Hurkmans
van Den Bosch de opdracht om in
zowel Groesbeek als Beek en de polder
een kerkenfusie tot stand te brengen.
En, indien mogelijk, die twee ook weer
te laten fuseren. Dat laatste is uiteindelijk niet gebeurd. Van Riet van
Leeuwen van het Ceciliakoor kreeg
Janssen een enveloppe en een bloemetje en van zijn opvolger Aloys van
Velthoven een lijst met een serie
afbeeldingen van de kerken.

Soms geen
columns

Na 50 jaar sluit het Gemengd Koor
Beek-Ubbergen de koorboeken
Nassaustraat Ooij lang afgesloten
De Nassaustraat in Ooij
gaat binnenkort op de
schop vanwege rioleringswerkzaamheden en
daarvoor moet de bus
van vervoersmaatschappij Breng omrijden. De
haltes bij dorpshuis de
Sprong en bij de Prins
Willem Alexanderstraat
worden dan tijdelijk
opgeheven en de bordjes zijn inmiddels
geplaatst.
Dit gaat in op maandag
Foto: Henk Baron
2 november en eindigt
op vrijdag 6 augustus. Dat is wel heel erg lang. De fractie van Polderbreed zal a.s.
donderdag vragen stellen in de gemeenteraadsvergadering, met name over het feit
dat de bus nu niet meer door Ooij komt en de Hubertusweg voor veel mensen wel
erg ver is.

Gemengd Koor Beek stopt

Na het zingen de kerk uit

Alzheimercafé
weer dicht
door corona
GROESBEEK. Na twee hartverwarmende, interessante en zeer kleinschalige alzheimercafés in september en
oktober moet het Alzheimercafé toch
weer de deuren sluiten. Dit alles in verband met het coronavirus.
Dit betekent dus dat de Alzheimercafés
van 2 november en 7 december niet
doorgaan. Hopelijk mag er in het nieuwe jaar weer gestart worden en kunnen
we u begroeten in het Groeske op
maandag 4 januari. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Voor een praatje of voor meer informatie kunt u mailen of bellen. g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
tel.
06-44900806.
Het team van het Alzheimercafé Berg
en Dal hoopt u in januari weer te zien
en wenst u van harte toe gezond te blijven!

BEEK. Afgelopen maand hebben we
mede door het Coronavirus moeten
besluiten het het Gemengd Koor op te
heffen. Het koor was op 23 augustus
1970 opgericht door een paar enthousiaste zangers.
Erg jammer. Het enthousiasme en de
sfeer onder de overgebleven koorleden
was groot.
Corona heeft ons letterlijk het zwijgen
opgelegd. Repeteren was niet meer
mogelijk en muzikaal de vieringen
opluisteren was ook uit den boze. Goed
beschouwd, erg jammer, dat we juist nu
na 50 jaar het koor op moeten heffen.
Het komt natuurlijk niet alleen door de
corona, dat we dit besluit hebben moeten nemen.
De sluiting van onze geliefde
Bartholomeuskerk heeft ook veel
impact op het koor gehad.
Het was voor zes leden onbespreekbaar
om buiten de Bartholomeuskerk te zingen.
Onder de muzikale leiding van Cor van
Wageningen zijn we, met 5 sopranen, 6
alten en 3 mannenstemmen, doorgegaan en hebben de afgelopen jaren
samen toch nog lekker kunnen zingen.
Met
hoogtijdagen
in
de
Bartholomeuskerk, tot de verkoop aan
de heer Hendriks, en met regelmaat in
de kerk van Ooij. Maar vooral aan het

zingen in Kalorama en het Höfke hebben we goede herinneringen.
Aan die 50 jaar hebben we een boek
vol herinneringen overgehouden. Zo
was het koor eens meer dan 50 leden
groot en moesten er bij een
Kerstviering kaartjes verkocht worden
om te voorkomen dat de kerk overvol
zou raken. Het koor, met vier solisten,
Cor van Wageningen op het orgel en
een heus orkest, voerde toen de
Krönungsmesse van Mozart uit.
Ook met Pasen waren er complete uitvoeringen. De uitstapjes met de bus, de
gezellige kooravonden, met de leukste
thema’s. Iedere maandag repetitie in
Kalorama, met gezellig een kopje koffie in de pauze. Hadden we goede dirigenten, maar ook minder goede.
Ook grensoverschrijdende activiteiten.
Samen met het Gemengd Koor uit
Kranenburg hebben we toch vaak
samen op het koor gestaan. Dat was een
bijzondere ervaring, om samen een
groot koor te zijn.
Dit was 50 jaar in vogelvlucht. Een herinnering die door de overgebleven
koorleden gekoesterd wordt en waar
we met weemoed op terugkijken.

Beste Rozet-lezer,
Natuurlijk heeft u er al wat van
gemerkt, ook De Rozet is wat dunner in
corona-tijd: aan de ene kant minder
adverteerders, dus minder inkomsten,
aan de andere kant is er gewoon minder
te doen, nu alle grote en kleine evenementen al maanden afgelast zijn.
Ook wij moeten dus een beetje zuinig
aan doen.
Hierdoor kan het zomaar gebeuren dat
er één of meer van onze vaste columnisten geen plaatsje krijgen in de Rozet.
Dat ligt dus zeker niet aan hun gebrek
aan tijd of creativiteit.

024 - 397 5052

De uitspraak van een koorlid: “ik
heb aan de wieg gestaan, nu sta ik
aan het graf”.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

www.vblkozijnen.nl

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

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

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Uw hengelsport specialist in Kleve!

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

Kapellenstraße 13

NEU!

Parkplätze

Ma-vrij 9.00-18.30 uur, zat. 9.00-13.00 uur
Sackstraße 15-19 (achter EOC)
Tel. 0049-2821-7116893
www.angel-zylle.de
DPD-shop

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

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

Trap stofferen:
rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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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 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955

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: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
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, vr: 14-18u
di: 9.30-18 u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-donderdagen november, 10u. “gedichten”,
Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-31.10. 9.30u. Halloweenparty Switch,
sporthal
-14.11. snertactie Ons Genoegen bij AH
BERG & DAL
-november: expo Peter Pilzecker, Babylon
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-31.10+1.11. Riette van Dijk
-7+8.11. Jan v.Strien & Liesbet Optendrees
GROESBEEK
-maandag 12u, buurtlunch Op den Heuvel
(m.u.v. schoolvakantie / feestdagen)
-28.10. 9.45u. herfstwandeling v.a.
prot.kerk
-29+31.10. doorlopende film ‘De
Verzoening’, Vrijheidsmuseum

Herfstwandeling
met aandacht:
coronaproof
GROESBEEK. Buiten zijn, samen
wandelen, genieten van de natuur, dat
is heerlijk om te doen in deze coronatijd. Op woensdag 28 oktober is er een
meditatieve wandeling vanuit de Serre
van de Protestantse Kerk, Kerkstraat 18
te Groesbeek. Vanwege de strengere
coronamaatregels gaan we dit keer
wandelen in groepjes van vier. De wandeling begint om 9.45 uur met een
korte inleiding op het thema: kleuren
van de herfst. Er wordt een uur gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half
uur is de wandeling in stilte, het tweede
half uur kunnen gedachtes met elkaar
gedeeld worden. Rond 11.00 uur wordt
met het aansteken van een kaarsje in de
kerk per groep de wandeling afgesloten. De wandeling wordt georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van
Groesbeek en iedereen is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl, maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154
Foto: Carla Timmerman
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
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

Column
Scheiding
‘Neem de auto, neem de boeken, het
is allemaal voor jou, de televisie en de
kinderen, het is allemaal voor jou.’ Dit
zingt Boudewijn de Groot in het lied
over zijn scheiding. Ik heb mij laten
vertellen dat mensen die (gelukkig ?)
getrouwd zijn totaal geen interesse
hebben in deze problematiek.
Kennelijk lees je er pas over, als je het
zelf heb meegemaakt. Enige tijd geleden las ik een artikel over de film
‘Marriage Story’. Het verhaal had als
kop: ‘Romantisch Scheiden’. Ik vraag
mij af, bestaat het? Man en vrouw
spreken in restaurantje af en onder
kaarslicht, zeggen ze, ‘het is goed
geweest’ en daarna Doei? De film
begon heel goed. Romantisch. Humor
en tederheid wisselden elkaar af.
Maar dan werd er geschreeuwd.
Gedreigd. Dan kwamen de verwijten.
Advocaten bemoeiden zich ermee,
waardoor de zaak alleen maar erger
werd. Liep het uit op een vechtscheiding? Voor Boudewijn de Groot in
ieder geval niet. Hij zegt, hou je spulletjes maar en zoek het maar uit, ik ga
weer op mezelf wonen. Persoonlijk
heb ik wel moeite met de zin,’ neem
de kinderen’. Kinderen zijn toch geen
wegwerpartikelen. Boudewijn was
denk ik een ‘afwezige’ vader, zijn
leven stond in het teken van de
Muziek.
Phil Poffé , Groesbeek.
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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

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Rozetjes

De Rozet

Actie tuinverzorging €15,p/u. 06-23113595

voor al uw familieberichten

Te huur: opslagruimte van
± 5 bij 22 m. Inlichtingen:
06-22445444.
Huurprijs
€200,- per maand
Te koop droog haard- en
kachelhout, alles tropisch
hardhout,
wordt
thuis
bezorgd per 3m3 of container met 30 m3, 0615681335
Opa - oma: ʻn leuk kado
voor uw kleinkind!! 2
boekjes met wel 140 onderwerpen: ʻhoe dat is en hoe
dat werktʼ! Mooi kado voor
Sint of Kerst. p.set €35,- .
Telefoon: 06-27282287
Gezocht: flinke hulp in de
huishouding, 1x per 2
weken 3 uur. Tel. 0248444597

Tot ons verdriet is

Truus Houkes - Janssen
overleden

C o ro n a b u f f e t
8 p e rs o n e n € 1 0 0 , vleessalade , gebakken aardappelen,
stoofvlees, gehaktballetjes
g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Gevr. Sloopbrommers,
sloopfietsen, oud ijzer, enz.
Tel.: 024-3779474

Sonderausverkauf

Bücher + CD
alle 1€
-weg ist wegKapellenstraße 15 - Kleve
(neben der Post)
Mo.-Fr. 15-18, Sa. 9-12.u.

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

Truus was 25 jaar als vrijwilligster
verbonden aan het Gasthuis.

Voor kindgerichte coaching trajecten waarbij het kind centraal staat.
• Bij overprikkeling
• Bij slechte nachtrust
• Moeite met omgaan met je emoties
• Bij verminderde concentratie en
focus
• Om beter te kunnen leren
Samen op reis naar een fijner
leven!
Bintkindercoaching.nl
Bel gerust : Tasja Kroon 0642117268
Mail : t.kroon90@gmail.com
Waar : Millingen aan de Rijn

Wij herinneren Truus als een
toegewijde, lieve vrouw die actief
betrokken was als vrijwilligster van
het Gasthuis. Truus was jarenlang de
drijvende kracht achter de
handwerkmiddagen, runde het
[MROIPXNIIRWGLSROOSǽIZSSV
onze bewoners. Door haar gevoel
voor humor en de juiste woorden
voor iedere bewoner werd haar
aanwezigheid enorm gewaardeerd.
Wat zullen we haar inbreng, haar
lach en waar nodig, kritische kijk
gaan missen.
Wij wensen haar familie sterkte bij
het dragen van dit verlies.
Bewoners, management, medewerkers
en vrijwilligers van Gasthuis Millingen

•
•
•
•
•

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

Arno's
Haarmode

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

Tel. 0481-433407

w w w. k u i j p e rs g ro n dw e r k e n . n l

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

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

of bel 06-23502075

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

Ooijse
Klinkertjes
Het was een grote verrassing, eindelijk eens een spraakmakend televisieprogramma op TV en nog wel op
zaterdagavond. Het was zelfs zo
goed, dat het zondagavond nog een
keer werd overgedaan. Het is nu
alweer zo’n veertien dagen geleden,
maar toch. Heel onverwacht een
Ooijs prominent op de plattebuis. Ik
moest dan ook even met mijn ogen
knipperen, toen ik opeens Tini
Huijbers bij “Dit was het Nieuws”
zag schitteren. Ik dacht meteen aan
zijn vele glansrollen bij “De
Deurzakkers” in het F.M.T (Farce
Majeure Team), waarbij het Ooijse
wereldnieuws op de hak genomen
werd. Heel wat kolderieke optredens heeft hij in ruim 40 jaren op
het podium neergezet. Wat te denken over zijn glorieuze performances
als playback-parodist bij “De
Schuimhappers”. Het lied van de
Zangeres Zonder Naam “Mexico”,
waarbij hij bij de hoge tonen als een
raket omhoogschoot, galmt bij mij
nog onbedaarlijk in de oren. Maar
ook het “elastieken pak” waarbij
zijn broek omlaag zakte, als hij zijn
handen in de lucht stak, zal nog bij
de vele “Tinifans” een schaterlach
op hun gezicht toveren. In de buut
als “Dokus” heeft hij bijna alle
“Ooijenezen” op de korrel genomen. Degenen die nog nooit
genoemd zijn, leven een wel erg
teruggetrokken kluizenaars bestaan.
Hebben dan ook dat gemis aan zichzelf te wijten. Hij probeerde nog als
zanger op te vallen, zoals bij “The
Four T’s”, maar het resultaat viel
meer onder de noemer: “Mag gin
naam hebbe”. Alles is, denk ik, nog
niet opgesomd, wat Tini op één
avond allemaal op de planken
bracht. Hij zal de Ooijse geschiedenisboeken
ingaan
als
de
“Wercherense Toon Hermans”.
Zoveel acts en liedjes op een avond,
dan mag je bij hem ook wel spreken
van een: “One Men Show”. Dat viel
natuurlijk op bij de redactie van de
NPO. Ze hadden hem eigenlijk al een
paar jaar geleden willen gebruiken
in een programma als: “Man bijt
Hond”, of Jambers. Daar treden
vaak uitzonderlijke talenten voor het
voetlicht. Zo’n spraakmakend optreden is er echter nooit van gekomen.
Kortgeleden kregen ze in Hilversum
opeens het licht. Onder de bergen
purschuim voor zijn jeugdcarnavalswagen toverden zij Tini tevoorschijn.
Hij werd grondig afgestoft, in het
strakke zwarte pak gehesen, waarna
de geheime opnames begonnen. De
presentator Harm Edens van de NPO
dacht in Tini namelijk de burgemeester van Berg en Dal te herkennen. Dat is zeer wel begrijpelijk,
want zowel de heer Slinkman als
Tini verwacht je niet in een volley- of
basketbalteam. Die twee voldoen
meer, vergeef mij de vrijpostigheid,
aan de “Coronaafstand”. Onder
luide tonen van een carnavalskraker
van René Schuurmans: “Hela Hela
Hela Ho”, werd Tini als BOA
(Bijzondere
Onbezoldigde
Ambtenaar) bij de vergadering van
het “HeLaHo” als “vroede vader”
opgevoerd. Zij dachten met dit bijzondere optreden alsnog in aanmerking te komen voor de Gouden
Televizierring. Voor Tini zat er dan
altijd nog een eervolle prijs in als
beste acteur in een grote komedie.
Met omfloerste stem maakte Tini
gewag van het afgelasten van het
Berg en Dalse carnaval. Hij werd
daarbij ondersteund door niemand
minder dan een clowneske Rob van
Elst uit Groesbeek. Hij trad op als
doventolk met zijn artiestennaam
“Dik de Onmundige Doventolk”. De
kijkcijferdichtheid die dit alles veroorzaakte deed “Boer zoekt Vrouw”
en “Heel Holland Bakt” in het niet
gaan. Grappig of vreemd was wel,
dat Tini in het programma als burgemeester werd opgevoerd. Voor de
hele natie moest Tini, als burgervader, afstand doen van zijn geliefde
“Vastenaovond”. Het is niet te geloven, dat zo’n veelzijdig en talentrijk
artiest als Tini, zich zo door de
Publieke Omroep aan de ketting laat
leggen.
Groetjes medeklinker.

Pumpkin Drive Thru
GROESBEEK. Het zal niemand verbazen dat de inmiddels traditionele
Halloween
Pompoendagen
van
Groentenhof Poelen in Groesbeek dit
jaar niet door kunnen gaan. Om van
Halloween toch een klein feestje te
maken, kun je op alle zater- en zondagen in oktober door “de drive thru” rijden. Met de auto of de fiets, of hé,
waarom niet met paard en wagen! Het
mag allemaal. Je rijdt door de feestelijk
aangeklede pompoenenstraat en wijst
de pompoen van je keuze aan. Deze
wordt je aangereikt of als je wilt in de
kofferbak gelegd. Vervolgens nog een
heerlijke beker warme chocolademelk
of pumpkin spiced latte en zo rijdt je

weer verder. Allemaal zo contactloos
mogelijk. In de Pumpkin drive thru kun
je terecht voor:
• Halloween pompoenen
• Soeppompoenen
• Pompoentas met sjablonen, snijinstructies en nog veel meer!
• Pompoensoep om thuis op te warmen
• Warme chocolademelk to go
• Pumpkin Spiced Latte to go
• Koffie en thee to go
De Pumpkin drive thru is op zaterdag en zondag open van 10.00u tot
17.00u. Onze pompoenwinkel is en
blijft hiernaast gewoon 7 dagen per
week geopend.
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Eefs Voetmassage:
praktijk voor voetreflexmassage en
zwangerschapsreflexologie in Beek
Eveline Duermeijer is het
gezicht
achter
Eefs
Voetmassage in Beek. Zij
heeft een fijne en rustige
energie en kan je met haar
enthousiasme en vakkundige
kennis helpen bij een stuk
bewustwording, meer ontspanning en het verlichten
van uiteenlopende lichamelijke klachten.
Verhoog je weerstand met
een ontspannen voetreflexmassage!
Voetreflexmassage helpt je weerstand
te verhogen en is erg ontspannen!
Voetreflexmassage kan o.a. toegepast
worden voor het verlichten van spanning & stress, rug-en nekklachten,
oedeem, bekkenklachten, misselijkheid, spijsverteringsproblemen en
hormonale klachten.
Kun jij in deze Corona periode wel
wat extra ontspanning gebruiken? Wil
jij graag op een veilige manier jouw
lichamelijke klachten verlichten?
Informeer naar de mogelijkheden. Bel

Eveline voor een afspraak op 0644832637 of mail info@eefsvoetmassage.nl
Eefs Voetmassage is onderdeel van
haar bedrijf Voet en Verbinding
(natuurcoaching,
stembevrijding
dansworkshops en retraites) Neem
een kijkje op www.eefsvoetmassage.nl en www.voetenverbinding.nl
Adres Eefs Voetmassage:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637

14 november Grote Snert-Actie
fanfarekorps Ons Genoegen
Ledenvergadering HV Woonbelang
te Groesbeek gaat niet door
Door de tweede coronagolf die nu
volop heerst, heeft het bestuur van
Huurders Vereniging Woonbelang
helaas moeten besluiten de Algemene
Ledenvergadering op 9 november 2020
niet te laten doorgaan.
Op de website van www.hv-woonbelang.nl wordt binnenkort meer informatie geplaatst.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

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

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

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties. Dorpshuis de Slenk
zoekt voor 1 of meerdere dagen een
gastheer/vrouw. De werkzaamheden
zijn o.a. het openen van het gebouw,
het verzorgen van koffie en thee, afrekenen en opruimen. In overleg met de
andere vrijwilligers bekijk je wanneer
je ingeroosterd wordt. Contactpersoon
is Elma Burg tel.06 55341232
beheer@dorpshuisdeslenk.nl
De Historische kerk aan de
Groesbeek is op zoek naar een webmaster/ medewerker ICT. Het gaat om
het inrichten en bijhouden van de website, activiteiten plaatsen op sociale
media en technische assistentie bij activiteiten. Contactpersoon is Ignas
Jansen
tel.06
26802634
kerk6561@gmail.com
Of wil je graag een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, SWOM of Forte
Welzijn. Kijk voor de vele mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal Contactpersoon is
Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl tel; 085 0406066.
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij dan gaan we graag met je in gesprek
over de mogelijkheden.

Graag willen wij de leden van de vereniging via e-mail informatie kunnen
sturen.
Het bestuur doet dan ook een dringende oproep aan alle leden die hun emailadres nog niet hebben doorgegeven. Geef uw e-mailadres s.v.p. door.
Dit kan via het e-mailadres:
ledenadministratie@hv-woonbelang.nl

MILLINGEN. Het wordt kouder en
niets is dan zo lekker als een goede kop
erwtensoep. Zaterdag 14 november is
het weer zover, de Grote Snert Actie
van Fanfarekorps Ons Genoegen in de
AH van Millingen aan de Rijn. Vanaf
10.00 uur-14.30 uur kunt u een heerlijke zelfgemaakte erwtensoep kopen à
€4,50 per liter (3 liter voor €12,50).
Lekker om direct op te eten of handig
voor in de vriezer.

U kunt nu al ingevroren erwtensoep
bestellen in literbakken vanaf €4.50 per
liter.
Bestellingen: onsgenoegensnertactie@gmail.com / 0615621962 of een
briefje met naam, adres, telefoonnummer en het aantal liters erwtensoep in
brievenbus deponeren op Werfstraat 1.
Alvast smakelijk eten!
Fanfarekorps Ons Genoegen

BIZ Millingen centrum goed uit de startblokken
De Vereniging BIZ Millingen Centrum
heeft als doel het ontplooien van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen
van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander algemeen
belang in de openbare ruimte van BIZ
Millingen Centrum en Millingen.
Fleurig Millingen
Het centrum van Millingen heeft dit
voorjaar een metamorfose ondergaan.
Weelderig bloeiende eenjarige planten
hebben vanaf half mei vanuit diverse
baskets en bloembakken gezorgd voor
een kleurrijk geheel. Vrijwilligers hebben zich onvermoeibaar ingezet gedurende de hele warme zomer, zodat de
planten er zelfs nog begin oktober goed
bijstaan. Het bestuur is de vrijwilligers
dankbaar voor hun onmisbare inzet. We
hebben in Kwekerij Maasdijk uit
Beugen een goede samenwerkingspartner gevonden. Met de kennis die we op
hebben gedaan streven we naar nog
meer kwaliteit. Vorige week hebben we
de zomerbeplanting vervangen door
herfst- en winterbeplanting en zijn we
klaar voor de donkere wintermaanden.
Infopaneel
Op 20 oktober is er een informatiebord
onthuld aan het St. Antoniusplein ter
gelegenheid van de evacuatie van
Millingen op 20 oktober 1944. De
andere kant van het infopaneel biedt
bezoekers van het centrum ook een
fotocollage over BIZ Millingen
Centrum en Millingen.
Kerstboom:
Het Gasthuis heeft de kerstboom die
naast Den Inloop op het bordes komt
geadopteerd. Samen met medewerkers
en vrijwilligers van het Gasthuis zal de
kerstboom worden versierd.
Wandeltip
De wintermaanden nodigen regelmatig
uit om een frisse wandeling te maken.
De winter-wandeltip is Ommetje
Millingen “Van Pol naar Pol”. Een
wandelroute van 4,3 km (rolstoelvriendelijk) plus (als u wilt) 8 km langs historische relicten in het huidige rivier-

Foto: Frans Derksen
landschap. De afwisselende route is te
verkrijgen bij diverse horecagelegenheden en bij andere ondernemers: De
Gelderse Poort, HMC, De Taverne, De
Kastanje, Café ’t Fuske, De Mooie
Waard, Camping Rijnhof, Zeelandsche
hof, Crumpse Hoekje, Den Ienloop,
B&B Hamsche Kuul, B&B Millingen,
Primera en Kievits Veerdiensten. Ook
is de GPS-route en de wandelroute te
downloaden via de gemeentesite van
Berg en Dal:
www.visitnijmegen.com/berg-endal/wandelen/wandelroutes/355794951
1/ommetje-millingen.
December feestmaandactie
Op zondag 29 november t/m 24 december gaat de commissie Winkeliers
Promotie Groep van BIZ Millingen
Centrum weer de jaarlijkse “December
Winkeliersactie” opstarten met een
prijzenpakket van 5.000 euro. Met als
hoofdprijs een elektrische fiets. Via de
regionale media wordt u de komende
tijd op de hoogte gehouden van deze
winkeliersactie en welke ondernemers
hieraan deelnemen. De trekkingsdatum

is maandag 28 december in Café de
Kastanje.
Het nieuwe jaar
BIZ Millingen Centrum gaat in 2021
naast het bloemenplan diverse initiatieven oppakken o.a. een vervolg op het
Millings Ommetje, het parkeerbeleid
binnen het centrum, markeren grensovergang en het verlichten van de SintAntonius van Paduakerk -en Kulturhus
Den Ienloop. We houden u op de hoogte over de initiatieven die we gaan
realiseren.
Vrijwilligers gevraagd
Wij zijn op zoek naar nog meer vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren
aan een fleurig en kleurig centrum
en/of actief willen deelnemen in één
van de werkgroepen. Aanmelden: laat
het ons weten door het aanmeldingsformulier in te vullen op www.millingseondernemers.nl onder de kop BIZ
Millingen Centrum of stuur een mail
naar bizmillingen@gmail.com. Laten
we samen de handen uit de mouwen
steken en werken aan een fraaier
Millingen.

De Rozet

PAGINA 6

Jeugd & Jongeren

27 oktober 2020

Dagje uit met de Werkgroep
Autisme Millingen (WAM)
lang hebben moeten
wachten bij de attracties.
Wel zo fijn voor de kinderen die snel overprikkeld
kunnen zijn. De kinderen
hebben de tijd van hun
leven gehad (zie foto).

MILLINGEN. De WAM organiseert
elk jaar een aantal leuke, gezellige en
prikkelarme activiteiten voor kinderen
met autisme uit Millingen en omgeving. Op zondag 4 oktober zijn we voor
het eerst echt een dagje uit geweest met
kinderen en de familie. We hebben een
onvergetelijk dag gehad in pretpark
Toverland bij Sevenum. We hadden een
rustige dag uitgekozen zodat we niet

Het dagje uit is mede
mogelijk gemaakt door
Stichting Beurs voor een
Kind en de Albert Heijn
van den Hatert in
Millingen.
Daarnaast
hebben we een mooi
bedrag opgehaald bij de
statiegeldautomaat in de
AH. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage, ook namens alle kinderen!
Heeft u vragen over autisme of wilt u
ervaringen met anderen delen? Of vindt
u het leuk om aan te sluiten bij activiteiten van de WAM? Dan bent u van
harte welkom. Neem daarvoor even
contact op met Jesse Jansen van Forte
Welzijn (jesse.jansen@fortewelzijn.nl).

Bint Kindercoaching

Nieuwe kindercoachpraktijk in
Millingen aan de Rijn

Kleinschalige Sint Maarten
viering De Biezenkamp Beek
BEEK. Woensdag 11 november:
Kleinschalige Sint Maarten viering
voor leerlingen van De Biezenkamp,
dit jaar geen optocht
Elk jaar op 11 november vieren we Sint
Maarten, een lichtfeest waarin gelijkheid, aandacht voor de ander en het
delen van overvloed centraal staat.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4
van De Biezenkamp geldt dat ook dit
jaar, alleen zorgt het coronavirus van
een geheel andere invulling van het
feest.
Dit jaar is er geen optocht door de straten van Beek. Daarom is er een schoolinterne Sint Maarten viering in de
schooltuin van De Biezenkamp. Als het
donker wordt ontsteken de kinderen
hun lampion. Via een sfeervolle route
rondom het schoolgebouw trekken de
leerlingen met hun meester of juf langs
typische Sint Maarten thema’s. En net
als ieder jaar is er chocolademelk aan

het einde van de route!
Op de Biezenkamp (groep 1 t/m 4) is in
de periode voorafgaand aan Sint
Maarten aandacht voor het feest en de
bijbehorende lampionnen. Helaas is het
dit jaar niet mogelijk voor kinderen van
groep 5 t/m 8 om mee te doen aan de
activiteit in de schooltuin.
Over startijden en andere praktische
informatie worden de ouders via een
ouderbrief geïnformeerd.
Volgend jaar hopen we weer op een
mooie optocht door de sfeervol verlichte straten van Beek!
Leden van de werkgroep Sint
Maarten
Sint Maartenliedje:
'Als 't zonlicht gaat verdwijnen
Laat dan mijn lichtje schijnen
Mijn licht doordringt de donk're nacht
O, lampje schijn en houd de wacht'

Heilig Vormsel in Millingen
Op zondag 25 oktober vond het Heilig
Vormsel plaats in de St. Anthonius van
Paduakerk in Millingen aan de Rijn.
Celebrant en vormheer was Pastoor
Rudo Franken. Een gedeelte van het
Familiekoor luisterde de viering muzikaal op.

De kinderen die het vormsel toegediend kregen waren: Imke Roelofs,
Milan van der Vegte, Noortje van
Winden, Amy Groothuizen, Senna de
Haan, Chantal en Robin Hess, Bente
Janssen, Els Janssen, Evie Mallo,
Marith van Mens en Aniek Polman.

Bint: Een bint is een balk
om te verbinden en te
verstevigen
Ik werk 28 jaar in het
basisonderwijs
in
Nijmegen. Het blijft een
mooi beroep om kinderen
te kunnen begeleiden en ze
te zien groeien. Maar wat
ik regelmatig in de klas zie
is dat een kind soms een
tijdje nog iets extra’s nodig
heeft.
Vandaar een opleiding tot
kindercoach en een opleiding voor meditatie en mindfulness
voor kinderen die ik heb afgerond.
Wat heeft een kind van nu echt
nodig!
In deze maatschappij vol prikkels en
drukte is het belangrijk dat kinderen
een balans kunnen vinden tussen
inspanning en ontspanning.
Ook is het belangrijk dat ze goed weten
wie ze zelf zijn en waar hun kracht zit.
Hier gaan we samen naar op zoek!
Kinderen lopen regelmatig over of
ervaren onrust
- wil het lichaam slapen maar het hoofd

niet.
- heeft het kind moeite met het concentreren en focussen op school.
- heeft het kind moeite met het omgaan
met emoties.
- heeft het kind minder zelfvertrouwen
en kan het zich niet goed uiten.
Voor kindgerichte coaching waarbij het
kind centraal staat.
Tasja Kroon
Bintkindercoaching.nl
Bel gerust: 0642117268
Mail: t.kroon90@gmail.com

Leerlingen van Montessoricollege
in Groesbeek bouwden een boot
GROESBEEK. De afgelopen tijd zijn
leerlingen van het Montessoricollege
onder leiding van hun docent Max
Wagener druk bezig geweest om in
eigen beheer een boot te bouwen. De
boot was beschilderd met teksten om
aandacht te vragen voor Energy4All.
Op 16 oktober zou de boot te water
worden gelaten, maar dat kon helaas
door de coronamaatregelen niet door
gaan. De hele school had er naar toegewerkt.
De vakgroep “organiseren van evenementen” had alles voorbereid met
betrekking tot bezoekers, parkeren en
looproutes. De leerlingen van “media

en vormgeving” hadden flyers en posters gemaakt om in de regio te verspreiden. En zelfs de leerlingen van
“gastheerschap en culinair” hadden
koekjes gebakken in de vorm van een
bootje.
Helaas mocht het niet gebeuren. ' We
wachten op betere tijden', aldus Max
Wagener. 'De voorbereidingen zijn
klaar en alles kan zo plaatsvinden. Ik
ben niet alleen trots op het resultaat,
maar ook op de leerlingen die dit voor
elkaar hebben gekregen.' De beschilderde boot was vrijdagmorgen opgehaald om voorlopig in de opslag te
plaatsen.

Max Wagener bij de boot

Foto: Erik Hell (BD1 Media)

RepairCafé
Groesbeek
Virusvrij
GROESBEEK. Onze locatie op de
Paap is nog steeds dicht, maar desondanks blijft het RepairCafé Groesbeek
bezig met verschillende activiteiten,
zoals:
Reparatie apparaten
Het is nog steeds mogelijk kapotte
apparaten
bij
het
RepairCafé
Groesbeek ter reparatie aan te bieden
en, indien mogelijk, gerepareerd weer
terug te krijgen. De reparaties gebeuren
nu bij de reparateurs thuis, volgens de
in eerdere persberichten aangegeven
procedure.
Wanneer u iets te repareren hebt moet u
dat per email aanmelden bij:
repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren
hebt en geeft u uw telefoonnummer.
Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd heeft om de
reparatie uit te voeren en bellen u terug.
Reparaties gebeuren inder de gebruikelijken voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.
N.B. Reparatie van kleding etc. is op
dit moment niet mogelijk.
Mondkapjes
Het RepairCafé Groesbeek is nu al
enige tijd bezig met het maken van
mondkapjes. Goed om te weten met de
huidige toename van de Coronabesmettingen en de aanbeveling om in
de publieke ruimte mondkapjes te dragen. De mondkapjes zijn beschikbaar
in verschillende maten, zijn uitwasbaar,
dus meerdere malen te gebruiken en
gemaakt volgens een patroon dat een
goede aansluiting op het gezicht garandeerd. Ze zijn gemaakt van verschillend gekleurde stoffen zodat er effen tot
zeer bont gekleurde mondkapjes
beschikbaar zijn. Deze mondkapjes
kosten € 3.- en zijn te verkrijgen via
Metty Kaïnama, tel: 06 10474589
(maandag t/m vrijdag).
Met de aanschaf steunt u tevens het
RepairCafé Groesbeek en een nog
nader te bepalen goed doel.

Sint Nicolaas komt ook niet naar Kekerdom
Net als in de andere dorpen in de gemeente Berg en Dal komt
Sint Nicolaas dit jaar 2020 niet naar Kekerdom. Vanwege het
coronavirus is het niet verantwoord om samen met de kinderen de optocht door het dorp te lopen.
Ook bij de optredens in zaal U.N.A. door de Pieten en de
kinderen voor Sinterklaas is het niet mogelijk om 1,5 meter
afstand te houden.
Wij als comité vinden het heel erg sneu voor de kinderen dat
het dit jaar allemaal niet door gaat. Maar we willen toch allemaal dat de Sint en de Zwarte Pieten volgend weer een

bezoek komen brengen.
Dus dit jaar geen collecte, geen rondgang met de E.M.M.
door het dorp, geen optredens van de kinderen en Pieten,
geen sinterklaasliedjes en jammergenoeg ook geen zak met
snoep en fruit.
Maar de Sint en het comité beloven jullie dat, als het coronavirus volgend jaar gedoofd is, we er samen weer een
geweldige middag van zullen maken.
Blijf allemaal gezond.
Het Sint Nicolaas comité Kekerdom

Groesbeekse Kwis inschrijving
‘Gaot Nie Van De Hut’ editie al heel succesvol
GROESBEEK. De gezelligheid in Café
De Comm moesten de deelnemers aan
de komende Groesbeekse Kwis wel
missen bij de inschrijfmiddag, maar
inschrijven via de website groesbeeksekwis.nl ging voor deze bijzondere
‘Gaot Nie Van De Hut’ editie ook
prima. Er hebben zich op de eerste dag
al ruim 40 teams ingeschreven.
De Groesbeekse Kwis op 28 november
is aangepast naar de belangrijke corona
maatregelen. Momenteel mag men 3
gasten per familie in huis ontvangen en
voor dat aantal personen is de
Groesbeekse Kwis nu samengesteld.
Natuurlijk kan en mag men op de
avond kennissen en deskundigen voor
advies telefonisch raadplegen. Tijdens
de inschrijvingen zag de organisatie dat
er teams zich gesplitst hebben in meerdere teams. Dus zo krijgen teams naast
een gezonde rivaliteit tussen de deelnemende teams ook een rivaliteit binnen
hun eigen oorspronkelijke team.
Kwisboek digitaal aan- en ingeleverd
Bij de gebruikelijke opzet bestaan
teams veelal uit heel veel personen en
worden de hoofdstukken verdeeld
onder de deelnemers van een team. Nu
worden de hoofdstukken niet allemaal
tegelijk beschikbaar gesteld. Dus
hoofdstukken worden 1 voor 1 aangeleverd. Dit om te voorkomen dat mensen
toch grote groepen gaan samenstellen

(in een buurthuis of zo) wat niet verstandig is en op dit moment zelfs verboden. Moeilijk ook om 1,5 meter
afstand te houden over de gehele avond
tijdens zo’n gezellige avond. Dit bijzondere jaar ook geen geheime
opdracht of de hort op maar wel een
zeer gevarieerde kwis die dit jaar digitaal zal worden aangeleverd.
Inschrijfdatum
Inschrijven voor de Groesbeekse Kwis

kan nog steeds en wel tot 21 november.
De teams die voor 25 oktober inschrijven krijgen ook dit jaar weer een joker.
Met deze joker is weer voordeel te
halen bij de puntentelling.
Inschrijven kan uitsluitend via de website: www.groesbeeksekwis.nl/aanmelden/
Goed doel
De organisatie zal € 500,- doneren aan
een Groesbeeks goed doel.

Spaces van Wil
9 oktober zijn de werkzaamheden in de
polder gevorderd en wordt er een middendoor - ontsluiting gemaakt. 10 oktober exposeerden drie personen in het
Kerkje van Persingen. 11 oktober was
in de kunstgalerie Zeven Zomers de
expositie van Annemarie
Petri. In het Huis der
Geschiedenis was er
tevens op 11 oktober de
Pop-up tentoonstelling
Oost/West. 17 oktober
exposeerden er drie personen met het thema
Natuur om ons heen.
20 oktober werd er een
Herdenkings-bord
geplaatst over de oorlog
verwoesting
in

Millingen. Aan de andere kant van het
bord informatie van de Onderneming
vereniging. 21 oktober de werkzaamheden door de zandzuigers in plas bij
zandwinninginstallatie.
Google: spaces van Wil

Herdenkingsbord

Doorlopende Première Betuwse
Film in Vrijheidsmuseum
Door corona maatregelen moesten de
opnames worden stilgelegd maar nu is
hij er toch eindelijk: de korte film De
Verzoening. Dit is een waargebeurde
episode uit de film Betuwe44 en is
vanaf 29 oktober 2020 te zien in het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek. In de
tijdelijke tentoonstelling van het museum, De Tweede Wereldoorlog in Films,
wordt deze nieuwe shortfilm van 15
minuten gepresenteerd, samen met
objecten van de filmset en een behindthe-scenes film.
De film De Verzoening vertelt een
waargebeurd verhaal uit oktober
1944. De Amerikaanse luitenant
William (Bill) J. Call heeft met zijn
mannen een Duitse patrouille onder
vuur genomen. Een zwaargewonde
Duitse kapitein roept om hulp. Bill
spreekt met de man tot hij komt te overlijden. Het menselijke contact met 'de
vijand' maakt grote indruk op hem. Een
moment van verzoening tussen twee
mannen aan het front.
Regisseur Bram van Workum uit
Leiden brengt deze en andere oorlogsverhalen uit de Betuwe op het witte
doek. De korte film De Verzoening
wordt onderdeel van zijn grotere productie Betuwe44. De grote film zal nog
even op zich laten wachten en het had
niet veel gescheeld of ook De
Verzoening was niet gefilmd. Door de
maatregelen rond corona moest de
geplande filmdatum meerdere malen
worden uitgesteld. Acteurs en figuranten uit het buitenland mochten niet reizen en groepen konden niet samenkomen. Maar na maanden wachten, schuiven en puzzelen is het toch gelukt.
Een opluchting voor Bram van
Workum en voor het Vrijheidsmuseum.
Het museum geeft de film namelijk een
bijzondere plaats in haar tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in
Films. Deze tijdelijke expositie laat de
ontwikkeling van speelfilms over de
oorlog zien van de jaren '40 tot nu, aan
de hand van beelden, kostuums, props
uit beroemde films en een uniek kijkje
achter de schermen op een echte filmset van nu. Die filmset is Betuwe44.
Conservator Rense Havinga en projectmedewerkster Iris Möller van het
Vrijheidsmuseum keken achter de
schermen mee op de filmset en bestu-

deerden alles dat bij het maken van een
film komt kijken, van de grime en catering tot licht en geluid. Met een tweede
cameraploeg van Cactus Films maakten ze een korte behind-the-scenes
documentaire. In de tijdelijke tentoonstelling komt alles bijeen: informatie,
foto's, authentieke objecten van de
filmset, de behind-de-scenes film en
natuurlijk de korte film De Verzoening.
Ook is er een heuse 360 graden virtual
reality experience van de filmset
gemaakt. Deze wordt vanaf 1 november 2020 via de social media kanalen
van het museum als download aangeboden om thuis te bekijken.
Vanwege de landelijke corona maatregelen is er geen speciaal première evenement. In plaats daarvan is er op donderdag 29 en zaterdag 31 oktober
een doorlopende première: dan draait
de korte film continue de hele dag op
groot scherm in de bioscoopzaal van
het Vrijheidsmuseum. Daarna is de
film nog tot en met 12 januari 2021 te
bekijken in de tentoonstelling De
Tweede Wereldoorlog in Films. Voor
een bezoek aan het museum (inclusief
première én expo-bezoek) is reserveren
noodzakelijk. Dit kan via https://tickets.vrijheidsmuseum.nl/nl/tickets.
Vrijheidsmuseum
Wylerbaan 4, 6561 KR
Groesbeek
Website film: www.betuwe44.nl
Website museum: www.vrijheidsmuseum.nl.

Sierlijke “kraanvogels” te koop
KRANENBURG. Misschien herinnert
u zich nog de kleurrijke vogels (sorry,
kraanvogels), die afgelopen zomer de
Hauptstraße in Kranenburg sierden.
Toen bij een storm drie vogels ongelukkig landden, werden ook de andere
vogels om veiligheidsredenen verwijderd. Jammer, want de bedoeling was
om de vogels ’s avonds te belichten,
wat een mooi schouwspel zou hebben
opgeleverd. Het vogelproject kwam uit
de koker van de initiatiefgroep “Door
burgers voor burgers”. Deze probeert
met allerlei activiteiten Kranenburg
voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk(er) te maken. De groep biedt nu de
sierlijke kraanvogel – ook het wapendier van de gemeente Kranenburg – te
koop aan. De ranke, sierlijke vorm
maakt de vogel tot een mooie decoratie
voor zowel binnen- als buitenshuis. Dit
maakt de vogel ook geschikt als cadeau

De “Kranich” (kraanvogel) in volle
vlucht. Het sierlijke model doet voor
het origineel niet onder.
in de feestmaand december. De vogels
(niet beschilderd) zijn gemaakt van aluminium en zijn in verschillende formaten beschikbaar. Bestellen is mogelijk
tot eind november. Info: Heinz Nielen,
tel.
0049
28261733,
heinz.nielen@online.de

Expositie Huiskamerrestaurant Babylon:

‘Equilibrium’ van Peter Pilzecker
Abstraheren is een hele kunst. Peter
Pilzecker beheerst het tot in de finesses. Natuurlijk, het vraagt wat meer
van de kijker, maar het draait toch
allemaal om de compositie. Peter
Pilzecker was ooit eerste lijns psycholoog in Amersfoort, waarna hij zich
definitief in Berg & Dal vestigde. Hier
verdeelt hij zijn tijd tussen het schrijven van boeken en schilderen. Het
zoeken naar evenwicht. Wanneer is
een schilderij af? De schilder brengt
drie lagen aan, met diverse materialen
en acryl. In felle kleuren.
‘On the beach ‘heet het schilderij op de
foto. Opspattend water, de deining. Een
ruwe zee, vurig en blauw. De schilderijen van Peter Pilzecker zijn te zien

van 1 november tot 1 december in
Huiskamerrestaurant
Babylon,
Kwakkenbergweg 150 Berg & Dal.
Openingstijden di t/m zondag 13.00 –
17.00 uur.
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Expositie

Bijzondere Duo Expositie in het
Kerkje van Persingen

Homo homini
lupus est
31 oktober en 1 november 2020 |
11.00 – 17.00 uur | Kerkje van
Persingen
Onder de titel “The Room of Hope” zet
Riëtte van Dijk sinds 2009 thema’s als
vergankelijkheid en vervreemding centraal. Thema’s die almaar actueler worden. In 2019 en 2020 is de werktitel
“Homo Homini Lupus Est” (“de mens
is mensen een wolf”), ofwel: het is
inherent aan mensen om zelfzuchtig te
zijn. In schilderijen en ruimtelijk werk
zijn hybride figuren te zien: half dier,
half mens. Het gebruik van was verwijst naar vroeger gebruik van dit
materiaal in votiefbeelden, reliëfs en
als offergave. Het geeft het werk een
kwetsbare uitstraling. Riëtte van Dijk
vraagt zich daarmee af of er hoop is. Of
er een “Homo Homini Deus bestaat
(“de mens is mensen een god”), ofwel:
is het inherent aan mensen om goed te
zijn?

Op zoek naar
jouw ideale boek
Nu we vanwege corona vaker thuis
zijn, hebben mensen meer tijd om te
lezen. Uit onderzoek van GfK uit mei
2020 blijkt dat vier op de tien
Nederlanders sinds de lockdown in
maart meer tijd zijn gaan besteden aan
het lezen van boeken. Maar het is niet
altijd makkelijk om een boek te vinden
dat je bij je past. Jouw bibliotheek heeft
vast en zeker een boek in de collectie
dat je binnen mum van tijd verslindt. Je
moet deze alleen nog zien te vinden.
Dat kan via de website van de bibliotheek: www.obgz.nl/leestips. Hier vind
je een heleboel leestips voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Heb je een
leuk boek gevonden? Dan kun je als
bibliotheeklid de titel met één druk op
de knop gratis reserveren en laten
bezorgen bij jouw bibliotheek.
Jongeren tussen de 15 en 18 jaar kunnen persoonlijke leestips aanvragen bij
leesexpert Marjolein Hordijk. Vul een
online formulier in waarop je aangeeft
wat je hobby’s zijn, welke onderwerpen
je interessant vindt, of welke films of
series je graag kijkt. Marjolein mailt je
vervolgens persoonlijk terug met een
aantal leestips. En ze vertelt er natuurlijk ook bij waaróm deze boeken zo tof
zijn. Je vindt het formulier op
www.obgz.nl/leestips/jongeren.
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PERSINGEN. Op 7 en 8 november van
12.00 tot 17.00 uur exposeren Jan van
Strien met bronzen beelden en Liesbet
Optendrees met materie schilderijen in
het Kerkje van Persingen
De bronzen beelden van Jan van Strien
zijn gelaagd en / of met vierkante vlakken. Voor 95% hebben alle beelden een
gat in het lijf wat staat voor de onvolmaaktheid van de mens ongeacht welk
ras of welke stand. Deze gezamenlijke
onvolmaaktheid verbind ze met elkaar.
De materie schilderijen van Liesbet
Optendrees zijn ook in vele lagen opgebouwd. Het is herkenbaar abstract. De
opbouw is belangrijk. Een schilderij is
als het leven. Laag na laag voeg je toe.
Soms mooi en soms een "lelijke" laag,
maar elke laag heeft zijn nut en zijn
doel, want elke laag werkt mee aan het
uiteindelijke schilderij. We willen u tijdens deze dagen graag ontmoeten.

Gedichten in Kulturhus Beek
In november, donderdags van 10.0012.00 uur, is het thema “Gedichten”
aan de beurt : Wat is een gedicht? Wat
is je favoriete gedicht? Schrijf je zelf
gedichten? De bar van de Buurtkamer
in het Kulturhus blijft voorlopig dicht,
maar met gepaste afstand kunnen we
toch aan de slag! De eerste bijeenkomst

is 5 november. Opgeven bij
marja.schoenmakers@hetnet.nl
“NOVEMBER
Er hangen nog twee blaren
aan mijn esdoorn. Duizend andere zijn
rood geworden, alvorens dood.
Vergeten te kijken.”
Herman de Coninck

“Windvanger in de Duffelt”
Boek over de Kekerdomse Molen
U hebt waarschijnlijk al het kloeke
boek zien liggen: “Windvanger in de
Duffelt” .
In dit boek neemt de auteur Daan
Rieken u mee in de boeiende geschiedenis van 150 jaar molen de Duffelt. En
dit doet hij geheel op zijn eigen manier
aan de hand van de vele informatie uit
historisch onderzoek en de verhalen
van lang geleden en heden. Al met al is
het een fantastisch lees- en kijkboek
geworden dat past in geschiedbeschrijving van ons gebied de Duffelt en
molens in het bijzonder.
Het boek is te koop voor € 25.00 op
onderstaande verkooppunten.
• Primera, Hebbes en HUBO in
Millingen aan de Rijn
• Waard van Kekerdom
• Spar Leuth
• Thornse molen
Of te bestellen op info@molendeduf-

felt.nl, dan wordt het boek voor € 30,00
toegezonden.

De Amerikanen kuieren al door ons dorp (vervolg)
Op 21 november verschijnt het dagboek
van Eva de Ranitz-van Mourik in boekvorm met als titel De Amerikanen kuieren al door ons dorp. ‘Ons dorp’ is Beek
waarin in de septemberdagen van 1944
verschrikkelijk is gevochten. Het centrum - rondom de kerk - werd totaal verwoest en deels weggevaagd. Ook vele
andere gebouwen in het dorp werden verwoest.
Eva beschrijft van september 1944 tot
mei 1945 (bijna) dagelijks over het leven
in Beek en Ubbergen. Zij schrijft met
veel gevoel over de gevechten in Beek,
Ubbergen, Nijmegen (oost) en omgeving.
Eva woont samen met haar dochter Meta
in de blokhut aan de Natte Beek 2 en om
de blokhut heen hebben de geallieerden
hun thuisbasis ingericht. Zo schrijft ze 76
jaar geleden.

inwoners van Beek, Ubbergen, Berg en
Dal en Groesbeek naar Hoge en Lage
Mierde en een verslag van de Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers afd. Ubbergen
over haar werk in het laatste oorlogsjaar.
Verder worden alle oorlogsslachtoffers
van Beek en Ubbergen vermeld met daarbij de oorzaak van hun overlijden.
Alsook een verslag over het leven in
Waalheuvel dat in die periode diende als
noodhospitaal en waar Dr. Van Hasselt en
Margot van Boldrik de scepter zwaaiden.
De geplande feestelijke presentatie van
het boek in Supplement in Beek kan vanwege de Corona-maatregelen helaas niet
doorgaan. Het boek, met harde kaft en
full color, is vanaf zaterdag 21 november
voor 15 Euro te koop in de boekhandel.
Het wordt uitgegeven door de Stichting
Margot van Boldrikfonds en de Stichting
Kwartier van Nijmegen en is mede
“Beek, 25 October 1944
mogelijk gemaakt door de steun van
Eva de Ranitz-van Mourik (Foto
Piet Roessingh is al 3 maal in levensge‘Berg en Dal Herdenkt 75 Jaar Vrijheid’.
vaar geweest door die ellendige gevaar- archief Stichting Jacques van Mourik) In de volgende Rozet vermelden we waar
lijke granaten, die meestal op Berg en
het boek in de gemeente Berg en Dal te
Dal neer komen; nauwelijks is hij den dood ontsnapt, toen
koop is.
hij – als ’t ware – in een regen van splintergranaten fietste,
ik houd soms mijn hart voor hem vast maar, “we hebben
onze beschermengelen”, zeggen de geloovige Bekenaars en
dan zal onze dokter er zeker een hebben!
Ik lig met wat koorts in bed en Cookie vond ’t noodig om mij
eens te tracteeren; hij bracht mij een heerlijk reep chocola en
de barbier fuifde op een kopje echte koffie! Men fluistert
overal dat de Engelschen de plaats van de Amerikanen
komen innemen, we zullen onze vrienden missen. Mochten ze
behouden in hun vaderland weerkeeren!”
Eva de Ranitz-van Mourik blijft de gehele oorlogsperiode in
haar blokhut wonen. Beek is geëvacueerd, maar zij zit nog
net aan de ‘veilige’ kant van de evacuatiegrens.
Het boek ondersteunt aan de hand van vele foto’s en de huidige adressen het verhaal van Eva. Het boek is uitgebreid
met een aantal zeer interessante bijdragen, welke nooit eerder zijn gepubliceerd. Onder meer over de evacuatie van de

Zo zag een deel van Beek eruit in de zomer van 1945. We
zien hier uitgebrande huizen aan de Nieuwe Holleweg.
(Foto archief Margot van Boldrikfonds)
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DAS BESTE Licht
FÜR IHR ZUHAUSE!

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

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

LUKASSEN LEUCHTENZENTRUM GMBH
Bedburger Weide 8 · 47551 Bedburg-Hau · Tel.: 02821 74 700 · Fax: 02821 74 702
info@leuchten-lukassen.de · www.leuchten-lukassen.de

Sta jij ‘je mannetje’ als

C o ro n a b u f f e t

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

8 p e rs o n e n € 1 0 0 , vleessalade , gebakken aardappelen,
stoofvlees, gehaktballetjes
g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

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

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

STORMSCHADE?
INFRA & MILIEU

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

WIJ RUIMEN VOOR U OP!

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

24

SER UUR
VIC
E

Pepsi, Sisi en 7Up 1.5 literflessen
Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. Pepsi Max cola
2 flessen
De actieprijzen
variëren van 1.49-1.95

e

3.³⁰ ⒈⁶⁵

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

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

12

Meer dan 1000 producten 2e gratis

De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10233 d.d. 23/12/2016. © 2020 Nationale Postcode Loterij N.V. Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam.

2
gratis
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Lekker eten én een
steentje bijdragen.
Wist je dat als je kiest voor een dagje zonder vlees, dat beter is voor mens en dier, maar ook voor
het milieu? Iedere keer dat je vegetarisch eet, help je namelijk om de CO2-uitstoot te verminderen.
Probeer jouw favoriete gerecht daarom eens vegetarisch. Makkelijk te maken en net zo lekker.
En zo draag je ook een steentje bij aan een betere wereld!

ACTIVEER JE CADEAUKAART!

Als je meespeelt met de Postcode Loterij, ontvang je een
cadeaukaart t.w.v. €12.50. Kijk op vegafavorieten.nl hoe je de
cadeaukaart activeert en gebruik de cadeaukaart voor een van
deze mogelijkheden:
^ Probeer een van de twaalf vegetarische maaltijden.
^ Kies voor de doos vol inspiratie voor een dagje zonder vlees.
^ Of stel je eigen vegetarische maaltijd samen.

NOG GEEN CADEAUKAART?

Nog geen deelnemer van de Postcode Loterij en wil je toch meedoen? Dat kan! Je kunt nog
t/m 15 november lid worden van de Postcode Loterij om mee te doen aan deze actie. Kijk op
vegafavorieten.nl voor meer informatie.

Alle De Vegetarische Slager
Bijv. mc2 burger
Schaal 160 gram
De actieprijzen
variëren van 1.19-3.37

25% korting

⒈⁹⁹

2.⁶⁵

Aanbiedingen geldig t/m zondag 1 november

SENIOREN&WELZIJN

Museum Plus Bus brengt
kunstwerken naar Villa Hamer
Nu het niet mogelijk is om naar het
museum te gaan, draaien we het om:
Wij brengen de kunstwerken naar Villa
Hamer in Berg en Dal. De museum
Plus Bus heeft hiervoor de tentoonstelling ‘Topstukken on Tour’ samengesteld.
Peter Degger van Zorggroep de
Laren, Villa Hamer in Berg en Dal
meldde het volgende:
Topstukken on Tour? Voor een periode
van 2 weken krijgen wij in Villa Hamer
onze eigen tentoonstelling te leen.
Twee medewerkers van de Museum
Plus Bus kwamen maandag 19 oktober
deze tentoonstelling in ons restaurant
opzetten. De tentoonstelling bestaat uit
vier replica’s van topstukken uit veertien deelnemende musea. Ook heeft
een museumdocent in de villa (met
inachtneming van de maatregelen van
het RIVM) een inspirerende lezing bij

de tentoonstelling gegeven.
‘Topstukken on Tour’ kan dankzij de
steun van de BankGiro Loterij aangeboden worden. Binnen Villa Hamer
zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om te blijven verrassen. Laten
we niet teveel treuren om de zaken die
niet kunnen, maar op zoek blijven naar
de zaken die ons leven kleur geven.
Waar we in het voorjaar nog het
Praathuis als ontmoetingsruimte konden aanbieden, willen we nu vooral
binnen de muren van onze eigen villa
onze bewoners verrassen. De komende
tijd willen we blijven verrassen en
nodigen we iedereen uit om mee te
denken over de wijze waarop we op
veilige manier Welzijn op de kaart kunnen blijven zetten.
Geef uw suggesties door aan locatiemanager
Peter
Degger:
p.degger@zorggroepdelaren.nl.

Peter Degger toont 3 van de 4 museumstukken en wijst naar het Zeeuws Meisje
Foto: Henk Baron

Wordt u de nieuwe coördinator
van SchuldHulpBuddy?
In verband met uitbreiding van onze
werkzaamheden, zijn wij op zoek
naar een enthousiaste coördinator
voor het poldergebied van de
gemeente Berg en Dal.
Als coördinator geeft u leiding aan een
team van maximaal twaalf vrijwilligers
(buddy’s), die op hun beurt mensen met
financiële problemen ondersteunen. U
begeleidt buddy’s in hun werk, meldt
hen aan voor trainingen, voert jaarlijks
functioneringsgesprekken en organiseert drie tot vier keer per jaar bijeenkomsten om contacten met buddy’s te
onderhouden. Daarnaast signaleert u
problemen, bent u wegwijzer en vraagbaak en controleert u gedeclareerde
onkosten. Tevens voert u, samen met
uw buddy's, intakegesprekken met
nieuwe hulpvragers.
Verder heeft u regelmatig overleg met
uw collega-coördinatoren en het

bestuur. U levert rapportages aan
betreffende aantal hulpvragen, behaalde successen en andere kengetallen die
van belang zijn. Daarnaast onderhoudt
u contacten en bevordert u samenwerking met externe partijen, zoals
gemeenten, woningcoöperaties en kerken.
Wij vinden het belangrijk dat onze
coördinatoren beschikken over voldoende deskundigheid. Daarom volgt u
ter voorbereiding op uw werkzaamheden een Nibudtraining en kunt u deelnemen aan diverse bijscholingsbijeenkomsten. Uiteraard komen de kosten
hiervan voor rekening van Stichting
SchuldHulpBuddy. Verder wordt u in
uw werk als buddy ondersteund door
één van onze afdelingscoördinatoren.
Wilt u meer weten over deze functie of
wilt u solliciteren? Ga naar
www.schuldhulpbuddy.nl/vrijwilligerswerk.

In Memoriam

Theo van der Velden 1941 - 2020
Het onverwachtse overlijden van onze
oud-voorzitter Theo in de ochtenduren
van 23 oktober 2020 heeft onze schutterij O.E.V. in Millingen aan de Rijn
aangegrepen.
Theo was een Dreuge Schutter in hart
en nieren. Van jongs af aan heeft hij
zich als schutter actief ingezet voor
onze vereniging. Hij was onze voorzitter van 1997-2002 en van 2009-2014.
Hij werd voorzitter van O.E.V. in een
tijd, dat het noodzakelijk bleek om ook
in het verenigingsleven het financiële
beheer ervan bedrijfsmatig aan te pakken, om een zekere toekomst veilig te
stellen. Die opgave was bij hem als
ondernemer in goede handen. Ook
nadat hij zijn functie als voorzitter had
neergelegd, heeft hij onze schutterij en
het bestuur gevraagd en ongevraagd
actief en met advies ondersteund.
Theo stond in Millingen en eveneens in
de gemeente Berg en Dal bekend als
politicus voor GJS. Voor al zijn maatschappelijke betrokkenheid ontving hij
enkele maanden geleden uit handen
van burgemeester Mark Slinkman een
koninklijke onderscheiding.
Nu nemen wij afscheid van Theo van
der Velden. Wij gedenken hem met
genegenheid en respect voor zijn
levenslange,
onophoudelijke
en
belangrijke inzet voor onze Dreuge
Schutterij.
Ons hart en onze gedachten zijn bij zijn

vrouw Jozé, zijn kinderen en kleinkinderen en al zijn dierbaren. Uit naam
van alle Dreuge Schutters condoleren
wij hen zeer en wij wensen hen veel
sterkte bij dit grote verlies.
Rust in vrede, Theo.
Bestuur O.E.V.
Michael Makaay, voorzitter
Robert Houkes, secretaris
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Theo en Truus Thijssen 60 jaar getrouwd
MILLINGEN. Op 14 en 15 oktober
waren Theo (89) Thijssen en Truus (85)
Thijssen-Dijkhoff uit Millingen aan de
Rijn 60 jaar getrouwd. Ze trouwden op
14 oktober 1960 al om 09.00 uur in het
gemeentehuis en op 15 oktober in de
kerk.
Normaalgesproken zou de burgemeester van de gemeente Berg en Dal ze op
de dag van het wettelijk huwelijk feliciteren. Deze keer had hij alleen een
bloemstuk laten bezorgen.
Het diamanten bruidspaar woont sinds
hun trouwen in Millingen, de geboorteplaats van Theo. Truus komt uit

Kekerdom en woonde daarvoor in
Heeswijk, Noord Brabant. Na hun
huwelijk werd Truus huisvrouw, een
taak die ze met verve volbracht. Ze
hielp vaak mensen en ze bracht veel
tijd achter de naaimachine door.
Theo was in zijn werkzame leven buschauffeur bij de CVD in Nijmegen. Dit
deed hij meer dan 35 jaar lang. De eerste jaren reed hij zelfs nog op de trolley
in Nijmegen. Eigenlijk had hij een dubbele taak want daarbij was hij veelal

erg druk met het “draaiende houden”
van de vrachtauto’s van zijn broers, die
een transportbedrijf in Millingen hadden.
Theo en Truus hebben twee zoons, één
dochter en zes kleinkinderen. Het diamanten bruidspaar verheugt zich ook al
op de komst van een achterkleinkind.
De geplande festiviteiten zitten er voorlopig nog niet in, maar er komt een tijd
dat ook zij weer hun feestje kunnen
gaan houden.
Foto: Henk Baron

KBO Berg en
Dal 65 jaar
Op 1 november bestaat de KBO Berg
en Dal 65 jaar. Geen officieel feest,
maar toch wel een dag om daarbij even
stil te staan.
De KBO Berg en Dal heeft al die jaren
een belangrijke functie vervuld voor de
ouderen van de kern Berg en Dal en is
door haar vele activiteiten voor veel
leden een aangename en nuttige organisatie gebleken. Het jaarprogramma
biedt voor velen regelmatige nuttige en
gezellige activiteiten, denk daarbij aan
de wekelijkse Gym, de biljartmogelijkheid op vrijdag, de maandelijkse bingomiddagen voor de liefhebbers en de uitstapjes naar vele windstreken in
Nederland. Zeer in trek waren de 3daagse buitenlandse reizen, naar o.a.
Aken, Köln, Münster, Trier, het Artahl
en vele andere, de reizen waren altijd
inclusief alles, eten drinken, excursies
enz. enz. Men kon de portemonnee in
principe thuislaten.
Ook dit jaar is er in het kader van dit
jubileum, in februari al een exclusieve
dagtocht naar een van de lichtjesavonden in de Orchideeën Hoeve gepland,
die helaas door de ontwikkelingen rond
het coronavirus mogelijk niet zal kunnen doorgaan, maar wat in het vat zit
verzuurd niet.
Ook de bij onze leden bekende
Kerstviering in samenwerking met het
Gemengd Kerkkoor van onze parochie,
als de Nieuwjaarsviering met de bekende wintermaaltijd worden ieder jaar
door velen bezocht.
Al met al een vereniging die zich creatief en actief opstelt ten dienste van de
ouderen van Berg en Dal.
Behoort u ook al tot de wat oudere personen van Berg en Dal wordt dan lid
van onze vereniging en meldt u aan bij
het secretariaat, Oude Kleefsebaan 27
G, 6571 BD Berg en Dal
Met de vele voordelen, die het lidmaatschap biedt hoeft u het voor het contributiebedrag
niet
te
laten.
Geïnteresseerd ? Vraag verdere informatie via nummer 024-6842956 of 0644878711
Theo van Steen, voorzitter

KBO Beek nieuws
BEEK. De laatste maandagfietstocht
van dit seizoen was op 12 oktober en
ging met een mooie tocht naar het rustpunt Weurt vandaar weer binnendoor
naar Beek. Dank aan de uitzetters,
begeleiders van deze maandag fietstochten, Mieke en Gerrit Groothuijse,
op naar een, hopelijk, volledig seizoen
volgend jaar. De foto is er een van een
van de vrijdag fietstochten uit de voor
corona periode.
Ook de wandeltochten zijn voorlopig
uitgesteld. Met z`n vieren lopen op de
juiste afstand, 1 ½ meter van elkaar kan
natuurlijk nog wel, samen goede
afspraken maken van te voren kan van

nut zijn.
Jezelf in conditie houden is momenteel
het motto, wij hopen u dan ook in
goede gezondheid weer te mogen ontmoeten. Blijf omzien naar elkaar, iedereen weet dat een vriendelijk woord
altijd wonderen doet.
Via de bekende media houden wij u op
de hoogte van onze intenties. Een van
deze intenties is het bloemschikken in
december.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226377 voor alle
info.

Archieffoto: René Hendriks

Collectes Alzheimer, Brandwonden en MS
Collectanten Alzheimer
collecteren zonder bus in
Millingen!

Collectanten voor MS
gezocht in gemeente Berg
en Dal

Dit jaar zullen de inwoners van
Millingen aan de Rijn de jaarlijkse collecte voor Alzheimer Nederland moeten missen. Helaas! Vorig jaar leverde
deze collecte landelijk méér dan 2 miljoen euro op!
Door de toenemende risico’s om het
Corona-virus verder te verspreiden is
besloten dat onze collectanten dit jaar
niet bij u zullen aanbellen. Wèl zullen
alle negentien collectanten in heel
Millingen aan de Rijn een folder in uw
brievenbus stoppen. Op deze folder
kunt u zien hoe u op andere wijze de
doelen van Alzheimer Nederland financieel kunt steunen. Dringend doen wij
een beroep op u om tijdens de collecteweek (van 1 tot en met 7 november)
een bijdrage te geven. Alzheimer
Nederland hoopt met de opbrengst
oplossingen te vinden die er voor zorgen dat dementie in de toekomst beter
genezen of vertraagd kan worden.
Namens alle collectanten wil ik u bij
voorbaat danken voor uw financiële
hulp. Mochten er nog meer mensen in
Millingen aan de Rijn zijn die ons ieder
jaar een paar uurtjes willen helpen;
Graag! Belangstellenden kunnen zich
hiervoor opgeven bij: Ton Moors,
Mozartstraat 59, 6566 DN Millingen
aan de Rijn, Tel: 0481-432936

Van 16 t/m 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn
hard op zoek naar collectanten in de
dorpen van de voormalige gemeenten
Ubbergen en Millingen aan de Rijn.
Help jij ons in de strijd tegen multiple
sclerose (MS)?
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit.
Collecteren mag van de overheid, maar
het is niet vanzelfsprekend dat onze
collectanten allemaal langs de deur
gaan. Daarom biedt het Nationaal MS
Fonds andere manieren van collecteren
aan haar collectanten. Collectanten
kunnen een donatieflyer met QR-code
door brievenbussen in hun omgeving
doen. Ook is het mogelijk om online te
collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u
op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
De opbrengst van de collecte is enorm
belangrijk voor het Nationaal MS
Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar
betere behandelingen en een betere
kwaliteit van leven voor mensen met
MS gefinancierd. Dit onderzoek mag
niet stil komen te liggen, MS staat
immers ook niet stil. Helpt u mee?

Word collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting
groot succes
In de week van 4 tot en met 10 oktober
collecteerden in heel Nederland 55.000
vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting.
Ook in Leuth en Erlecom gingen de
collectanten langs de deuren. En met
succes! Gezamenlijk werd een bedrag
van bijna €650,00 pgehaald. De
opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om
haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar strijd
tegen deze littekens. Dit doet zij op drie
fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling
(door onderzoek) en het bevorderen
van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de
Nederlandse Brandwonden Stichting
haar activiteiten voortzetten. Namens
de plaatselijke collecteorganisator
dankt de Brandwonden Stichting alle
collectanten en gulle gevers in Leuth en
Erlecom voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens’.

De Rozet
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Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!



ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk




Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

www.klussief.nl















Onze gemeente gebruikt in de toekomst slechts duurzame
energie. Prima! Maar dat wil niet zeggen dat er dan bij
Millingen een mega-zonnepark van 250 voetbalvelden groot
moet komen. Dus terug naar de tekentafel voor een plan dat
past bij deschaal, het landschap en de mensen van het gebied.
 overhaaste beslissingen, want nieuwe inzichten
Neem geen
over duurzame
energie ontwikkelen zich razendsnel terwijl het

transport van nieuwe elektriciteit stagneert.

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

 

Rijwielhandel
Bruinewoud

Een wateroverlast-vrij en aantrekkelijk centrum
voor Beek! Hiervoor ligt al sinds 2015 een dikke 9 ton
aan euro’s op de plank. Voordat we de centen ergens
anders aan kwijt zijn: gemeente maak er nu eens werk
van en ga samen met omwonenden en detailhandel
aan de slag!

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

VOOR BERG
EN DAL

Voor Berg en D
al
is weer een
beetje anders

Brompton-dealer










van Nijmegen en omstreken

Al lange tijd waarschuwt “Voor Berg en Dal” voor
het plukken uit de Algemene Reserve en voor het
vaststellen van een kostendekkend afvaltarief.
Het resultaat is nu dat de “kip met de gouden eieren”
al aardig is geslacht en u als burger, mede hierdoor,
de rekening krijgt gepresenteerd.

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












De fractieleden
Jos Peters en Toon de Jong bespreken

de begroting 2021 van de gemeente Berg en Dal.

Dit is op het moment (september ’20) dat de
 tweede coronagolf uitbreekt.



In Breedeweg komt een megaplan tegen wateroverlast.
Prima! Maar we vinden dat dat plan dan ook de uitdroging
van het zeldzame natuurgebied De Bruuk aanpakt. Dat kan
o.a. door slimmere inzet van graften. Daarnaast willen we de
financiën van het plan tussentijds strak controleren. Een
tweede financieel debacle na dat van het Centrumplan
Groesbeek kunnen we ons niet meer permitteren.

WEEM
ZZZW
MMLLLEEESSS
WE
NIEUW !

IN BERG EN DAL

Kleine groepjes, veel aandacht
Kleine- maximaal
groepjes,
veel
aandacht
Kleine
groepjes,
veel
aandacht
6-7 kinderen
per
groep

024 - 684 4770
www.nenini.nl

024 - 684 3312
woe-do-vr. open

Koopzondag! Even eruit!
8 november bij Nenini en/of Lott’s of nails
Corona proof winkelen
Schrijf je in voor een tijdsblok van een uur.
info@nenini.nl/ 0246844770

--maximaal
6--6-7
7 kinderen
groep
maximaal
kinderen
groep
- persoonlijke
sfeerperper
--persoonlijke
sfeer
persoonlijke
sfeer
- les op eigen
niveau en tempo
--les
eigen
en en
tempo
les-op
op
eigenniveau
niveau
tempo
inschrijven
als groep
mogelijk
- inschrijven als groep mogelijk

- inschrijven als groep mogelijk

SCHRIJF
NU
SCHRIJF
NU
ININ
!IN! !
SCHRIJF
NU

Zwemschool ““ De
DalDal
“ “
Zwemschool
DeVin
VinBerg
Bergenen
bevindt zich
zich in
‘ ‘
bevindt
in het
het‘Erica
‘EricaHotel
Hotel

ervaren zwemjuf
Hurkens
zal zal
- -ervaren
zwemjufAnnemie
Annemie
Hurkens
de zwemlessen verzorgen
de zwemlessen verzorgen
- rijkserkende diploma’s van de ENVOZ
- rijkserkende diploma’s van de ENVOZ
- warm water (30 – 31 graden)
- -warm
(30 – 31alsgraden)
zowel water
snelcursussen
reguliere lessen
- zowel snelcursussen als reguliere lessen

06 – 21371800

Rijksstraatweg 307 - 6573 CX Beek

We zien u graag! Ineke, Corien & Lotte

info@zwemschooldevinbergendal.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Voorkom verspreiding, download
CoronaMelder
Het coronavirus is er nog altijd.
Het is belangrijk om alert te blijven. Met de CoronaMelder-app
weet je eerder of je mogelijk bent
besmet. Zo voorkom je dat je
onbewust een ander besmet.
CoronaMelder waarschuwt je nadat
je in de buurt bent geweest van
iemand met corona. Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Het downloaden van
de app is altijd vrijwillig.
Hoe werkt het?
Je krijgt een melding nadat je extra
kans op besmetting hebt gelopen.
De app stuurt een melding als je
minstens 15 minuten dicht bij
iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben. Deze persoon
moet ook de app gebruiken.

CoronaMelder gebruikt bluetooth,
geen locatiegegevens
De app ziet via bluetooth of je dicht
bij iemand was. Hoe dichterbij, hoe
sterker het bluetoothsignaal. De
app weet niet waar je was en wie je
bent.
Bijvoorbeeld
Fietste iemand voorbij? Dan krijg je
later geen melding. Het bluetoothsignaal was sterk genoeg omdat
jullie dicht bij elkaar waren. Dit
duurde alleen zo kort dat de kans
op besmetting heel klein is.
Zat je dicht bij iemand in de bioscoop? Dan kun je later wel een
melding krijgen. Het bluetoothsignaal was sterk genoeg en jullie
waren langere tijd dicht bij elkaar in
de buurt.
Downloaden
Download de CoronaMelder-app in
de App Store of via Google Play.

■ Koninklijke Onderscheiding Jan-Jaap Schmitz
Op maandag 19 oktober 2020 kreeg Jan-Jaap
Schmitz
uit
Groesbeek
een
Koninklijke
Onderscheiding. Locoburgemeester Irma van de
Scheur van Berg en Dal reikte deze onderscheiding
uit bij het afscheid van Jan-Jaap bij zijn werkgever
Radboudumc. Jan-Jaap Schmitz is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Jan-Jaap is sinds 2008 werkzaam als hospitality officer
van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Hij
heeft bijgedragen aan het gastheerschap en de klantgerichtheid van het Radboudumc waarbij de medewerker, de student en patiënt centraal staan. In zijn rol
heeft hij gezorgd voor de versteviging van de reputatie
van het Radboud UMC. Hij draagt bij om de werkbezoeken en ontvangsten van de Raad van Bestuur,
zowel intern als extern, lokaal, regionaal, landelijk als
ook internationaal in goede banen te leiden. Hij organiseert mede de open dagen, Wereld Kankerdag en het
Weekend van de Wetenschap. De heer Schmitz zet
zich ook in voor de fondsenwerving voor onderzoek.
Daarnaast is hij hét gezicht tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Als onderdeel
van het project Klantgericht en Gastvrij, hoe doe je
dat? streeft hij naar een 'vijf sterren ervaring' in het
Radboudumc.
Daarnaast doet de heer Schmitz veel vrijwilligerswerk:
▪ Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting
Aesculaaf, een sociale ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers van het Radboudumc.
▪ Vrijwilliger bij de Stichting Hulphond. Hij voedt toekomstige hulphonden op van pup tot volwassen hond.
Daarnaast zet hij zich als ambassadeur in voor de
fondsenwerving.
▪ Ambassadeur van het Radboud Oncologiefonds. Hij
is vijfmaal chef d'équipe geweest van de wielerploeg
van het ziekenhuis. Daarnaast organiseert hij activiteiten in de opmaat naar de Alpe d'Huzes en bereidt
hij sponsoractiviteiten t.b.v. het kankeronderzoek
voor.
▪ Vrijwilliger bij de Nierstichting. Hij faciliteert de
Nierstichting tijdens de Zevenheuvelenloop. Mede
dankzij zijn inbreng is de Nierstichting daardoor in
staat jaarlijks veel geld op te halen.
Ook was hij:
▪ Bestuurslid Stichting Vrije School Amstelveen,
Parcivalschool
▪ Acteur bij en organisator van toneelstukken Vrije
School Amstelveen en Tiel

■ Geen inloopspreekuur Sociaal Team
Vanwege het coronavirus zijn er
voorlopig geen inloopspreekuren
van het Sociaal Team Berg en Dal
in Voorzieningencentrum Op Den
Heuvel, cultureel centrum De
Mallemolen, de Goei,j Kamer en
buurthuis De Slenk.

Activiteiten
Training Werken met Nieuwe Nederlanders
Wanneer: Woensdag 28 oktober 19.00 - 21.30 uur
Thema’s: Asielprocedure en Eenzaamheid
Waar: Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 in Groesbeek
Wanneer: Woensdag 4 november 19.00 - 21.30 uur
Thema’s: Trauma en Taal
Waar: Dorpshuis De Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout
Aanmelden: via info@fortewelzijn.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer, de data en dat het de Training Werken met Nieuwe Nederlanders
betreft.

▪ Bestuurslid Stichting Vrienden van de Vrije School
Amstelveen
▪ Coach en/of teammanager diverse vertegenwoordigende jeugdhockeyteams bij de Kromhouters Tiel en
NMHC Nijmegen
▪ Lid bestuur Parochiële Caritas Instelling Tiel
(Parochie H. Dominicus)
▪ Bestuurslid Stichting Antroposofische Ouderenzorg
(vanaf 2004 voorzitter)
▪ Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Antroz
▪ Voorzitter
Beroepenveldcommissie
Saxion
Hogescholen Deventer, Facility Management en
Hospitality Business School
▪ Voorzitter Facility Management Nederland (FMN),
Kring Zorg
▪ Deelnemer FMN Kring Klantbeleving
▪ Voorzitter beroepenveldcommissie bij de opleiding
Facility Management van de HAN
▪ Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)
▪ Ambassadeur Enjoy the ride
▪ Ambassadeur Bike for Parkinson
▪ Lid Centrale Cliëntenraad Middin
▪ Lid bestuur Stichting Kanker Zien!

■ Supermarkten en gemeente slaan handen inéén bij
aanpak coronacrisis
De supermarkten en de gemeente gaan samenwerken om
gezond de coronacrisis door te
komen. Zo hebben we bijvoorbeeld banners gemaakt met huisregels die in alle supermarkten
van de gemeente Berg en Dal
gelden.
De banners komen bij de ingangen
van de supermarkten te staan.
Burgemeester Mark Slinkman en
wethouder Irma van de Scheur
hebben de eerste banner woensdag 21 oktober bij de Spar in Ooij
neergezet.
Mark Slinkman en Irma van de
Scheur:
“Onze
supermarktondernemers
doen hun uiterste best om alle
inwoners op een veilige manier
boodschappen te laten doen. Dat is
een compliment waard, maar ook
een uitgestoken en helpende hand
van de gemeente.”

V.l.n.r. burgemeester Mark Slinkman, eigenaar Peter Looijschelder van de
Spar Ooij en wethouder Irma van de Scheur
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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/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Lindestraat 10, verbouwen woning (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 65, plaatsen kapschuur (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 69, inpandig verbouwen woning en verplaatsen
trappenhuis (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 126b, aanbrengen reclame tegen voorgevel
(verleend)
▪ Waterstraat 33, creëren van een woonfunctie voor bijgebouw
(weigering)
Erlecom
▪ Erlecomsweg 6, uitbreiden woning (verleend)
Groesbeek
▪ Bredeweg 91, bouw woning (verleend)
▪ Bruuk 118, renoveren woning (aanvraag)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 5, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 47c, tijdelijk plaatsen woonunit (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 47c, bouw woning met schuur (verleend)
▪ Derdebaan, kadastaal G perceelnummer 342, kap bomen nabij N841
(verleend)
▪ Gooiseweg 3, uitbreiden woning met erker (weigering)
▪ Nabij Grafwegen 8a/St. Jansberg, bouw woning (aanvraag)
▪ Hulsbroek 3, bouw fitnesscentrum met bedrijfswoning (verleend)
▪ Klein Amerika 7, verwijderen funderingen en mestputten (aanvraag)
▪ Reestraat 33, bouw woning en aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Spoorlaan 10, bouw 23 appartementen (ontwerpbesluit)
Heilig Landstichting
▪ Rechterslaan 12, bouw schuur met overkapping (aanvraag)
▪ Moses en Aäronlaan 13, kap boom (aanvraag)
▪ Thaddeuslaan 1, kap boom (verleend)
Kekerdom
▪ Nabij Schoolstraat 28, bouw woning (aanvraag)
▪ Schoolstraat 4, plaatsen airco-unit (verleend)
Leuth
▪ Kerkplein 2, vervangen T-Mobile antennes (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 5, renoveren dakkapel en plaatsen deuren achterzijde
(aanvraag)
▪ Heerbaan 29, uitbreiden woning (verleend) aanleggen inrit
(geweigerd)
▪ Heerbaan 99, vervangen reclame (aanvraag)
▪ Vissersstraatje 1, vervangen dakkapel (verleend)
Ooij
▪ Hezelstraat 24, aanpassen van de bg vloer gedeeltelijk verwijderen
van muren en vervangen dakramen (aanvraag)
▪ Kerkdijk 30a, plaatsen hek en poort (weigering)
▪ Rietlanden 4, plaatsen dakkapel (verleend)
Persingen
▪ Leuthsestraat 15, verbouwen boerderij, schuur en stal (verleend)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 16, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 37-02, aanpassen binnendeuren i.v.m. brandveiligheid (verleend)
▪ Rijksstraatweg 38, verbouwen kerkje (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 54, bouw tuinberging (intrekking)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout
▪ Plezenburgsestraat 19 Leuth
▪ Bruuk 93a Groesbeek
▪ Binnenveld 31 Groesbeek
▪ 2e Colonjes 5 Groesbeek
Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
▪ Grafwegen 8a en Boersteeg 3, Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.
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■ Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de
thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm
gezin opgroeien. Maar soms lukt
dat even niet. Voor kinderen die
het thuis even niet fijn hebben
zijn er in onze gemeente verschillende
mogelijkheden.
Ouders kunnen een beroep doen
op Buurtgezinnen of op Forte
Thuis. Maar ook pleegzorg is in
erg moeilijke situaties een optie.
Buurtgezinnen
Bij buurtgezinnen worden gezinnen
die overbelast zijn (vraaggezinnen)
gekoppeld aan warme en stabiele
gezinnen in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra
aandacht en worden ouders even
ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen
naar zwemles of sport brengen, ze
af en toe een middag, avond of
weekend opvangen of een rustige
huiswerkplek bieden. Voor meer
informatie of een vrijblijvende kennismaking kun u contact opnemen
met Marloes Bazuin. Zij is de coördinator van Buurtgezinnen in de
gemeente Berg en Dal. U bereikt
haar via 06-42921883 of marloes@buurtgezinnen.nl.
Forte Thuis
Soms kunnen ouders van jonge
kinderen wel eens een steuntje in
de rug gebruiken. Hebben ze
iemand nodig die hen met praktische zaken even verder helpt. Dan
is Forte Thuis een oplossing.

Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij
het ophalen/brengen van kinderen
naar school, gaan mee naar zwemles, doen iets leuks met de kinderen of ondersteunen bij opvoeding.
Neem voor meer informatie over
Forte Thuis contact op met coördinator Dorette van Lieshout via 06 82 64 85 21 of via dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of
voor langere tijd niet in hun eigen
gezin wonen. Of niet alle dagen in
de week of in de maand. Dan is het
fijn als een kind terecht kan in een
ander gezin. In een pleeggezin.
Meer informatie over pleegzorg
staat op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.

Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een
tekort is aan pleeggezinnen? Er is
nu veel vraag naar gezinnen die
pleegzorg in deeltijd willen bieden:
een paar dagen in de week of in de
vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl staat onder andere
informatie over de verschillende
vormen van pleegzorg. Maar ook
verhalen van pleegouders in de
regio. U kunt ook zien welke kinderen er bij u in de buurt nog op zoek
zijn naar een plek (de gegevens
van de kinderen zijn natuurlijk anoniem).
Lees ook het interview met pleegouders Bianca en René elders op
deze pagina’s!

■ Start van de reconstructie Nassaustraat/Pr. Willem
Alexanderstraat Ooij
Het riool in de Nassaustraat en in een gedeelte van de Prins Willem Alexanderstraat is slecht. Daarom
gaan we het vervangen. Vanaf maandag 2 november tot en met eind juli/begin augustus 2021 is de
Nassaustraat in Ooij afgesloten voor doorgaand verkeer.
Tijdens de hele periode rijdt de bus via de Hubertusweg. Er komt een tijdelijke halte aan de Hubertusweg. De bus
rijdt dus gedurende de hele uitvoering niet door de Nassaustraat en Ooij. De bus stopt dus ook niet meer in de
Nassaustraat.
Kijk voor meer informatie op www.bergendal.nl > Inwoners > Werk in de openbare ruimte > Projecten in de openbare ruimte > Nassaustraat - Prins Willem Alexanderstraat Ooij
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■ Pleegouders gezocht

■ Gemeentehuis kleurde blauw

Het verhaal van Bianca en René
In onze regio is een groot tekort
aan pleegouders. Er zijn nog
teveel kinderen die wachten op
een veilige plek om te wonen.
Wilt u pleegouder worden, maar
twijfelt u nog? Lees dan het verhaal van Bianca en René hieronder. Of kijk voor andere verhalen
van pleegouders op pleegzorgrijkvannijmegen.nl.
Ze hebben samen al vier kinderen
en toch was er nog ruimte voor
pleegkinderen. Sinds augustus zorgen Bianca en René uit Groesbeek
voor twee broertjes van 4 en 6 jaar
oud. Wethouder Irma van de
Scheur zocht ze op en vroeg
Bianca en René naar hun ervaringen met het pleegouderschap.
Waarom zijn ze eigenlijk pleegouders geworden?
“Ik werk in de kinderopvang en daar
had ik al eens te maken gehad met
pleegzorg”, vertelt Bianca. “We
hadden het er wel eens over, maar
dat werd nooit concreet. In het
voorjaar van 2019 vertelde een collega van me dat haar zus oma was
van twee kinderen die uit huis zouden worden geplaatst. Op de fiets
naar huis spookte dat door mijn
hoofd en toen ik thuiskwam zei ik:
‘René we krijgen twee pleegkinderen’. ‘Ik denk het niet’, zei René
toen gelijk. Maar uiteindelijk zijn ze
toch gekomen”.
“Er zijn zoveel (voor)oordelen over
pleegzorg en pleegkinderen. Ook
wij hadden hier een mening over.
Maar we ontdekten dat je op veel
manieren deel uit kunt maken van
pleegzorg. Wij hebben uiteindelijk
voor deze 2 jongens gekozen en
daarmee voor langdurige pleegzorg
omdat dit het beste bij ons past, De
jongens gaan om het weekend naar
hun opa en oma, die samenwerking
is heel prettig voor alle partijen.
“Alleen onze jongste dochter van 11
woont nog hier in huis. Daarom
hebben we haar heel bewust meegenomen in het proces. Zij wilde
graag dat de jongens kwamen. Ze
vindt het meestal fijn dat ze er zijn.
En de jongens zijn verliefd op
haar”. Het gaat heel goed tussen
de kinderen. En daar zijn Bianca en

René natuurlijk heel blij mee. “In
augustus zijn we met alle kinderen
een week naar Schiermonnikoog
geweest. De jongens zeiden vorige
week dat ze nog een keer gaan,
maar dan alleen met onze jongste
dochter”. Ze moeten er allebei om
lachen.
De zorg voor de jongens vinden
Bianca en René niet zwaar. Dat zijn
ze wel gewend. Wat ze wel wat is
tegengevallen, is alles wat daar nog
bij komt. Ze hebben te maken met
moeder en met de oma en opa van
de kinderen, met de voogd van de
William Schrikker Stichting, met de
pleegzorgbegeleider vanuit Entrea
Lindenhout en natuurlijk met
school.
“Ik vond de eerste maand emotioneel heel zwaar, zegt Bianca. “Ik
heb af en toe echt een potje zitten
huilen. Er kijkt altijd iemand mee,
vooral in de eerste weken. Dat
begrijpen we, maar is soms wel
benauwend. We zijn altijd een zelfstandig gezin geweest en proberen
veel zelf op te lossen, maar nu
moeten we ons regelmatig afvragen of we het zelf op mogen lossen. Dat is wel even wennen en
soms best ingewikkeld.“
“Maar we zijn ook heel blij met de
voogd van de jongens en de begeleiding vanuit Entrea Lindenhout.
Je staat er als pleegouder echt niet
alleen voor. Ik vind het ook fijn dat
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ik sommige dingen gewoon over
kan laten aan de voogd of kan
bespreken met de pleegzorgbegeleider”, vertelt Bianca.

Ons gemeentehuis kleurde blauw van 19 t/m 24 oktober vanwege de 75ste
verjaardag van de Verenigde Naties (VN). In heel Nederland kleurden
onder andere (historische) gebouwen, standbeelden en fonteinen blauw
om aandacht te vragen voor vrede en vrijheid en voor het werk van de VN.
#VN75.nl

“Je moet als pleegouder ook
gewoon nog groeien. Dat heeft tijd
nodig. Met je eigen kinderen groei
je er langzaam in, maar nu hadden
we ineens 2 jongens erbij. Het was
net een storm. Ik ben meisjes
gewend, maar jongens zijn echt
veel ondernemender. Toen ze me
hielpen in de tuin, trokken ze de
lavendel eruit, lieten het onkruid
staan en lag binnen de kortste
keren al het gereedschap door de
tuin verspreid”, lacht René.
“Wij denken dat we voldoende in
huis hebben om deze (pleeg)kinderen een veilige plek te bieden om
op te groeien. Natuurlijk is het
spannend en onzeker. Toch hopen
we dat we deze jongens een mooie
start kunnen geven in hun leven.
Daar gaan we voor! Verdient niet
ieder kind een veilige plek om op te
groeien? Wij kunnen niet alle kinderen helpen, maar alle beetjes helpen”.
Ook pleegouder worden?
Heeft het verhaal van Bianca en
René u geïnspireerd? Kijk voor
meer verhalen van pleegouders en
pleegkinderen op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl. Daar vindt u ook
meer informatie over alle vormen
van pleegouderschap.

Wethouder Irma van de Scheur met pleegouders Bianca en René

■ Geen spoed, wel brandweer ter plaatse
Heeft u de brandweer nodig,
maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Bel dan 0900-0904. Op die
manier blijft 112 vrij voor situaties die wel levensbedreigend
zijn.
Het nummer 0900-0904 is 24 uur
per dag bereikbaar. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u
doorverbonden met de regionale
meldkamer van de brandweer.
Wanneer belt u 0900-0904?
Het telefoonnummer is bedoeld
voor situaties die niet levensbedreigende of acuut gevaarlijk zijn. Denk
bijvoorbeeld aan een boom die over
de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt, een waterlekkage waardoor straten blank komen te
staan of een vermoeid paard dat
niet meer zelf uit de sloot kan
komen. Het nummer 112 blijft hét
alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties.

■ Woningbouwlocatie in Breedeweg
Denkt u mee over deze nieuwe
woonlocatie?
Jansen Bouwontwikkeling heeft
plannen voor woningbouw in de
kern Breedeweg. Tussen de Sint
Antoniusweg en de Bredeweg is
plaats voor ongeveer 30 woningen. Wilt u meedenken over deze
nieuwe woonlocatie als omwonende óf als mogelijk toekomstige bewoner van een nieuwbouwhuis op deze plek? Ga dan naar
https://nieuwbouwgroesbeek.nl/
home en vul de vragenlijst voor
29 oktober in.
De gemeente heeft met Jansen
Bouwontwikkeling een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van woningbouw op de
locatie te onderzoeken. Eén van de
afspraken
is
dat
Jansen
Bouwontwikkeling de omgeving en
toekomstige bewoners bij de planvorming
betrekt.
Jansen
Bouwontwikkeling heeft hiervoor
een website aangemaakt.
Het plan
De planlocatie ligt aan de zuidzijde
van de kern Breedeweg in de hoek

St. Antoniusweg – Bredeweg. Dit is
momenteel een weiland. De
bestaande woningen aan de St.
Antoniusweg – Bredeweg grenzen
met de achtertuinen aan de nieuwe
woningbouwlocatie. Aan de zuidwestzijde grenst de locatie aan het
sportcomplex
van
R.K.S.V.
Groesbeekse Boys.
Het exacte aantal woningen en de
verschillende woningtypes zijn nog
niet bepaald. Wel is al duidelijk dat
het alleen gaat om zogenaamde
grondgebonden woningen (met een
tuin of patio). De bedoeling is dat er
woningen gebouwd worden voor
verschillende doelgroepen, namelijk woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor
ouderen en woningen voor gezinnen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op
de website https://nieuwbouwgroesbeek.nl/home. Hier staat ook
een voorlopige planning van het
project.
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■ Bladbakken
We hebben op onderstaande plekken bladbakken
gezet. De gemeente plaatst een bladbak als bomen
van de gemeente zorgen voor veel bladoverlast in
tuinen van inwoners en in de openbare ruimte die
daar direct aan grenst.

▪ Koning Davidlaan, halverwege
▪ Joanneslaan, nr. 17, t.h.v. nabijgelegen parkeervakken
▪ Simonlaan, bij bosrand tegenover Simonlaan nr. 25
▪ Moses en Aäronlaan, op P-plaats tegenover huisnr. 3

U kunt de bladbakken gebruiken voor (uw) bladafval.
Niet voor snoeiafval, boomstronken of coniferen. Die
doet u in de gft-container, of levert u gratis in bij de
milieustraat. Ook plastic (huisvuil)zakken horen niet in
de bladbakken.

Breedeweg
▪ Kerkplein, nabij kruising Bredeweg (Bak op verharding plaatsen)
▪ Kerkpad, nabij kruising Esdoornstraat in parkeervak

Legen
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.
Dat is ook de reden dat wij een aantal bladbakken dit
jaar niet meer plaatsen. In de week van 14 december
halen we de bladbakken weer op.
Wilt u iets melden over bladbakken? Doe dat dan via
onze app Meldpunt Buitenruimte of doe een melding
via onze website www.bergendal.nl.
Waar staan de bladbakken?
Groesbeek
▪ Hobbemaweg, nabij nr. 117
▪ Nieuwe Drulseweg, nabij de kruising met 't Nijerf en
de Van de Veldeweg
▪ Lievensweg, nabij huisnrs. 108-114
▪ Koningin Wilhelminaweg in berm t.o. nr. 23-25 plus
rood/wit afzetlint (bomen Treffers)
▪ Knapheideweg, hoek W. Boothstraat
▪ Mooksebaan, nabij kruising Herwendaalsehoek
▪ Binnenveld, nabij kruising Binnenhof
▪ Gerard Douweg, hoek Vincent van Goghweg
▪ Pieter de Hooghweg, hoek Gooiseweg grenzend aan
speeltuin
▪ Kloosterstraat, nabij kruising Gooiseweg
▪ Hoflaan hoek Mariëndaalseweg, t.o. Hoflaan nr. 29
(Henk Geurts, Plurijn 06-53591215)
▪ Cranenburgsestraat, op parkeerplaats tussen nr. 12
en 16
▪ Haydnstraat, op grasveld tegenover nr. 28
▪ Margrietstraat
▪ Dries, ongeveer tegenover nr. 3a
▪ Nieuweweg (Parallelweg nr. 14)
▪ Jonkheer van Grotenhuisstraat tegenover nr. 20
▪ Nieuweweg/Dries/Ericastraat
▪ Siep, tegenover nr. 12
▪ Mesdagweg, t.o. 95 in speeltuintje
▪ Pompweg, hoek Spoorlaan t.o. nr. 6
▪ Kerkstraat, Bladkorf achter poort Dierenweitje
▪ Bremstraat, ter hoogte van nummer 38
▪ Maldensebaan

Berg en Dal
▪ Oranjelaan, nabij kruising Koningin Julianalaan
▪ Oranjelaan, onder boom naast nr. 52
▪ Stollenbergweg nabij eerste flatgebouw, bij huisnr.
63
▪ Molenbosweg, tegenover ingang tennispark
▪ Nachtegaalweg
▪ Hamersveld, parkeerplaats Leeuwerikweg
▪ Uilenputweg hoek Watertorenweg
▪ Bosweg, bij de Naald
Heilig Landstichting
▪ Koning Davidlaan, nabij kruising Philippuslaan

De Horst
▪ Ketelstraat, bij parkeerplaats De Slenk
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan, ter hoogte van nr. 246a op het gazon
▪ Heerbaan, ter hoogte van nr. 218 op verharding van
parkeerplaats
▪ Zalmstraat, nabij Trouwzaal 'De Zalm'
▪ Oranjeplein, op de hoek van de kruising Prinses
Beatrixstraat/Koningin Julianastraat
▪ Heerbaan, nabij nr. 140, tussen boom en lantaarnpaal (baktype kleine afmeting)
▪ Heerbaan, op het gazon ter hoogte van het
Koolmeespad
▪ Wethouder Arntzstraat, bij nr.18 op het gazon
▪ Heerbaan, bij nr. 36A op gazon
▪ Acaciahof, hoek Dennenstraat op het grasveld
▪ Heerbaan, hoek Plataanstraat op het ‘poepveldje’
links naast brandweerkazerne
▪ Zeelandsestraat, in bocht naast nr.54
▪ Zeelandsestraat, naast nr. 46 op het gazon
▪ Ravelstraat, ter hoogte van de Mozartstraat op het
grasveld
▪ De Kamp, ter hoogte van kruising met de Klaproos
op het gazon
▪ Pastoor Graatweg, ter hoogte van de kruising
Wilsonstraat op het verbrede trottoir
▪ Pastoor Graatweg, hoek Zeelandsestraat
▪ Hoek Willibrordstraat/Zeelandsestraat, natte tent
(OEV1)
▪ Schaapsveld/Nielingen
Beek
▪ Verbindingsweg, links naast bushalte nabij nr. 27
▪ Roerdompstraat, ter hoogte van huisnr. 3
▪ Koekoekstraat, hoek Baron van V-Voorststraat op
het gazon t.o. nr. 22
▪ Kwartelstraat, op het gazon t.o. nr. 14
▪ Plataanstraat, tegenover nr. 18
▪ Nieuwe Holleweg, bij het kleine protestante kerkje
t.o. nr.27
▪ Plataanstraat, tegenover nr. 2
▪ Vondelstraat, op het gazon tegenover nr. 21
Ubbergen
▪ Thilman Werenberztsstraat op het gazon
Ooij
▪ Pr. Bernardstraat, op het gazon t.o. nr. 10
▪ Koningin Wilhelminastraat, tegenover nrs. 18-22
Leuth
▪ Kerkplein bij ingang kerk
▪ Steenheuvelsestraat t.o.
Korenbloemstraat
Kekerdom
▪ Vissersstraat

zitbankjes

op

■ Dank aan stemmers op mooiste
wandeling van Berg en Dal
Een oproep om te stemmen op de mooiste wandeling van Berg en Dal
leverde zo’n 200 reacties op. Tijdens de Landschapsparade op 4
oktober werd bekendgemaakt dat de Natuurwandelroute N70 door de
meeste stemmers is gekozen als de mooiste wandeling.
Wij beloonden vijf stemmers met een pakketje streekproducten uit Berg en
Dal. Vier van de vijf hebben het inmiddels in ontvangst genomen. Wij wensen Joep Arnts, Emmy Hell, Gerry Helssen en Pieter Willemsen veel plezier met het pakketje en we danken alle stemmers nogmaals voor hun
stem.

Joep Arnts neemt zijn pakketje in ontvangst

■ Met de (klein)kinderen op zoek naar
kabouters
De herfst is een prachtige tijd om
met kinderen in het bos op zoek
te gaan naar tamme kastanjes,
kleurrijke bladeren en paddenstoelen. Voor kinderen die houden van speuren en ontdekken,
is de Kabouterroute in Beek een
leuk uitje.
Tijdens deze ontdekkingstocht
gaan kinderen op zoek naar kabouters die in het bos wonen. De
kabouters hebben zich verstopt in
paddenstoelen, maar ook in één
van de dikste en oudste bomen van Nederland, ‘de Kabouterboom’. In het
kabouterboekje staan leuke opdrachten voor de kinderen, met kleurplaat,
een memory-spel, invuloefeningen en zelfs kabouterliedjes voor onderweg.
Om de kabouters te vinden, moeten de kinderen goed speuren. Soms zijn
kabouters bang voor mensen en daarom hebben ze zich een beetje verstopt. De kabouters zijn vooral te vinden in de buurt van de houten paddenstoelen.

hoek
De kabouterroute vindt u op wandeleninbergendal.nl en is te koop bij de
VVV in Groesbeek. Als Hotel-Restaurant ’t Spijker in Beek open is, kunt u
hier ook een kabouterboekje kopen.
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■ Sneller tijdelijke overkappingen voor winkels en horeca
Horecazaken en winkeliers in de
gemeente Berg en Dal kunnen
vanwege de coronacrisis sneller
een tijdelijke overkapping plaatsen. Hiervoor versnellen we de
aanvraagprocedure. De verwachte doorlooptijd is nu 4 weken. Dit
was eerst 8 weken. Ook hebben
we besloten om de terrasuitbreidingen bij de horeca langer toe te
staan. Dit was tot 1 november. En
is nu verlengd tot 1 mei 2021.
Wilt u een overkapping plaatsen?
Voor het plaatsen van een tijdelijke
overkapping (tot 1 mei 2021) moet
u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl. Bij
de aanvraag stuurt u onder andere
een situatietekening mee op schaal
1:500. Om voorrang te krijgen kunt
u contact opnemen met Ronald van
Hal via 024-751 7735.

Voordat u de overkapping aanvraagt, moet u eerst goedkeuring
krijgen van uw buren. Dit om
bezwaren te voorkomen. Hier bent
u zelf verantwoordelijk voor. Ook
moet de overkapping aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in een memo op de
website www.bergendal.nl/terrasenoverkapping.
Wilt u uw terras uitbreiden?
Wilt u uw terras tijdelijk uitbreiden?
Dan vult u het aanvraagformulier in
op
onze
website
www.bergendal.nl/terrasenoverkapping. Bij dit formulier stuurt u
ook een tekening of plattegrond op
schaal 1:500 of 1:1000.
Voor een plattegrond op schaal
1:500 waarin u de situatie kunt intekenen, kunt u contact opnemen via
ruimtelijkeplannen@bergendal.nl.

Meedenken met ondernemers
Werkgroep KHN Berg en Dal, de
Winkeliersvereniging Bellevue en
BIZ Groesbeek Centrum hebben
gevraagd om overkappingen versneld mogelijk te maken en de terrasuitbreidingen langer toe te
staan.
Wethouder Irma van de Scheur:
“De horeca en detailhandel zijn
belangrijke sectoren in Berg en Dal.
Ze dragen bij aan de leefbaarheid
en de werkgelegenheid in de
gemeente. Nu de horeca weer
gesloten is, wordt het voor die
ondernemers nog moeilijker. We
willen hen helpen door terrasuitbreidingen en overkappingen tijdelijk toe te staan. Als ze weer open
kunnen, hebben ze dus meer
mogelijkheden om gasten te ontvangen. We hopen dat dit snel weer
kan. Maar dan moeten we ons wel
allemaal aan de regels houden.
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■ Afval inzamelen in Berg en Dal
verandert
Wij horen graag uw mening
De manier van afval inzamelen in de gemeente Berg en Dal verandert.
Wij horen graag uw mening hierover voordat we keuzes maken.
In november organiseren Dar en de gemeente daarom twee digitale bijeenkomsten. Geeft u ook uw mening? Als bedankje voor uw tijd en moeite krijgt u een cadeautje. Aanmelden voor de digitale bijeenkomsten kan
via www.dar.nl/afvalbergendal.

■ Ook zwerfafval opruimen in uw eigen buurt?
Wist u dat veel volwassenen en kinderen in onze gemeente al Wijkheld
zijn? Zij ruimen zwerfafval op en
helpen zo mee aan een schone
buurt. Ook Wijkheld worden? Meld
u aan via www.wijk-helden.nl. U
krijgt spullen waarmee u zwerfafval
kunt opruimen en kinderen krijgen
voor het opruimen een zakcentje.

■ Online afspraak maken bij loket duurzaam wonen plus
Wilt u uw huis isoleren of verduurzamen? Loket Duurzaam Wonen
Plus kan u hierbij helpen. Vanaf nu
kunt
u
via
onze
website
www.bergendal.nl online een
afspraak inplannen bij het Loket
Duurzaam Wonen Plus. Ga naar de
website en zoek op ‘Loket
Duurzaam Wonen Plus’.

U kunt ook contact opnemen via
info@duurzaamwonenplus.nl of
bellen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14024. U
wordt dan doorverbonden. Meer
informatie vindt u op www.duurzaamwonenplus.nl.

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
VoorleesExpress
Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert de VoorleesExpress en is op
zoek naar vrijwilligers. 20 weken
lang wordt een gezin bezocht om
het voorleesritueel bij ouders te
introduceren. Om kinderen taalvaardiger te maken, laat u zien hoe
leuk boeken zijn en motiveert u het
leesplezier bij het kind. Dit door
elke week een uurtje voor te lezen.
Contactpersoon: Floor Pullen, 024
3274974 of voorleesexpressbergendal@obgz.nl.
Gezinsondersteuning
Bent u de vrijwilliger die 3 uurtjes
per week ouders met jonge kinderen wilt ondersteunen met allerlei
praktische zaken? Bent u ervaringsdeskundige en heeft u zin om
tijd te investeren in gezinnen die
een steuntje in de rug kunnen

gebruiken?
Contactpersoon: Dorette van
Lieshout, 06 82648521 of dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl.
Wandelmaatjes
Het gaat om inwoners die graag
een wandeling maken maar dit niet
alleen kunnen of durven. Wandelt u
graag en wilt u iemand hiermee helpen ?
Contactpersoon: Anke Jacobs, 06
1286 7574 of vspbergendal@fortewelzijn.nl.
Andere vacatures
Kijk voor meer vacatures en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte
Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel 085
0406066.

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

Brandweer Ubbergen rukt uit voor gevaarlijk
brandje op de Kerkberg in Beek
BEEK. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen moest vrijdagmiddag uitrukken
voor een buitenbrand op de Kerkberg in
Beek. Het ging om een zogeheten prio 2
melding, waarbij wel haast was, maar geen
optische en geluidsignalen gebruikt hoefden te worden.

De brandweer heeft de brand onder controle

Foto: Henk Baron

Na de melding bleek al gauw dat het toch
iets anders was dan een buitenbrand. Een
voorraad open haardhout, dat tegen een
woning aan stond, had vlam gevat en daardoor veranderde de melding in prio 1. De
brandweer moest nu wel met optische en
geluidssignalen ter plaatse komen. Daar
gelukte het de brandweer om het vuur te
bestrijden, waarna bleek dat een aardig
deel van de houtvoorraad niet meer te
gebruiken was. Wat de oorzaak van de
brand was, is nog niet bekend.

Auto brandt uit in Groesbeek

GROESBEEK. Een auto is maandagavond 19 oktober uitgebrand op de
Burgemeester Ottenhofstraat. De brand werd rond 23:10 uur ontdekt. De vrijwillige brandweer van Groesbeek heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen
dat de auto volledig uitbrandde. De politie stelde een onderzoek in. De hulpdiensten gaan vooralsnog uit van brandstichting.
Foto: Waldie Rutten

De Rozet
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Begroting 2021
Berg en Dal, oktober 2020
Beste inwoners en ondernemers van de gemeente Berg en Dal,

Wat betaalt u in 2021?
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kosten/uitgaven
die een gemiddeld huishouden kwijt is aan de gemeente in 2021 en
2020.

We beleven een bijzonder jaar. Ons dagelijks leven wordt sterk
beïnvloed door de maatregelen tegen het coronavirus. Dit heeft
zeker ook na de jaarwisseling nog gevolgen. We moeten meer dan
ooit omzien naar elkaar. De gemeente kan dat niet alleen. Daar hebben we onze inwoners en ondernemers bij nodig.
Het college biedt hierbij de begroting voor 2021 aan de gemeenteraad aan. Die neemt hierover op 5 november 2020 een besluit. De
begroting is één van de belangrijkste documenten van onze
gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het
dagelijkse werk dat we doen. In deze begroting hebben we het
coalitieprogramma “Duurzaam verder bouwen’’ verder uitgewerkt
in doelen en resultaten voor de komende jaren.
Al vóór de coronacrisis maakten wij ons zorgen over de stijging
van de kosten in het Sociaal Domein (werk, zorg, schuldhulpverlening, jeugdwet etc.). Die zorgen zijn de afgelopen tijd toegenomen.
In de begroting hebben we daarom een plan opgenomen om deze
kosten te verlagen. Zo zorgen we ervoor dat hulp beschikbaar blijft
voor mensen die het echt nodig hebben. Ook op langere termijn.
Dat kost wel tijd. Daarom zetten we de komende jaren onze reserves (spaargeld) in om te investeren in de noodzakelijke veranderingen. We vinden dat juist nu verantwoord.
In de komende drie jaar werken wij toe naar een sluitende begroting in 2024. Daarin zijn de inkomsten en uitgaven weer met elkaar
in evenwicht. Daarom moeten we bezuinigen. De komende jaren
verlagen we de budgetten voor onderhoud van wegen en voor
onkruidbestrijding. En voor het verwijderen van hindernissen voor
voetgangers en fietsers. Ook bezuinigen we op de bibliotheek,
woningaanpassingen en passende kinderopvang.
We ontzien onze verenigingen omdat zij belangrijk zijn voor de
leefbaarheid. We verhogen de tarieven van sporthallen, het zwembad, bouwvergunningen en huwelijken. Ook moeten we de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting meer dan normaal
verhogen. Maar daardoor houden we wel onze voorzieningen op
peil, maken we stappen in duurzaamheid, blijven we onze minima
ondersteunen, pakken we de wateroverlast aan, investeren we in
een snellere woningbouw en versterken we onze samenwerking in
de regio.
Met deze begroting kunnen we
nog veel, maar niet meer alles. En
toch genoeg om te kunnen zeggen
dat we duurzaam verder bouwen
aan een gemeente waar het fijn is
om te wonen, werken en genieten.
Namens het college van B&W,
Wethouder Sylvia Fleuren
Financiën & Belastingen
Samenvatting van de meerjarenbegroting 2021-2024
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven. Waar gaat de
gemeente in 2021 geld aan uitgeven? Wat wil de gemeente bereiken? En waar komt het geld vandaan? De begroting is de basis voor
de keuzes die de gemeente maakt en het dagelijkse werk dat ze doet.
De hele begroting vindt u op https://programmavan.bergendal.nl/ .
Waar komt het geld vandaan?
De gemeente heeft volgend jaar in totaal € 98,2 miljoen aan inkomsten:
- € 69,5 miljoen van de Rijksoverheid.
- € 14,3 miljoen komt uit gemeentelijke belastingen zoals de rioolen afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelasting (Ozb) en de
toeristenbelasting.
- € 1,8 miljoen komt van leges (tarieven) voor bijvoorbeeld paspoorten, bouwvergunningen.
- De overige € 12,6 miljoen zijn bijvoorbeeld dividend, subsidies,
gebruikersvergoedingen en bijdragen uit de reserves.

Verdeling inkomsten 2021
Hoeveel geld geeft de gemeente uit?
De gemeente heeft allerlei uitgaven. Bijvoorbeeld de kosten van de
zorg voor jong en oud, het betalen van uitkeringen, onderhoud aan
wegen en gebouwen en personeelskosten. In totaal geeft de gemeente volgend jaar € 100,4 miljoen uit. Daar staat de € 98,2 miljoen aan
inkomsten tegenover. De gemeente heeft dus in 2021 een tekort. Er
is in 2021 geen sluitende begroting. Het tekort haalt de gemeente uit
het reservepotje dat in het verleden is opgebouwd .

Hoe zijn deze bedragen berekend?
Ozb
Woningwaarde € 262.000, tarief 0,0918% + 1,8% + 4,0%
*in het dekkingsplan 2021-2024 is nog 4% opgenomen. Dit betekent ongeveer € 10.
Rioolheffing
**Moet we nog bepalen, omdat we nog bepaalde keuzes moeten
maken. De totale opbrengst rioolheffing stijgt niet meer dan 1,8%.
Maar de keuze voor een bepaalde heffing kan voor individuele verschillen zorgen.
Afvalstoffenheffing
Stijging tarief met 22,0% (1,8% inflatie + extra kostenstijging 2020
en 2021)
Afvalzakken: meerpersoonshuishouden circa 26 zakken per jaar
Eenpersoonshuishouden circa 17 zakken per jaar.
Risico’s
Een gemeente loopt ook risico’s die niet van tevoren bekend zijn.
Denk bijvoorbeeld aan verontreinigde grond en de ruiming van
explosieven. De gemeente schat die risico’s voor volgend jaar in op
€ 3,0 miljoen. Om dit soort risico’s op te vangen heeft de gemeente
een vermogen van € 25,8 miljoen. De gemeente Berg en Dal kan dus
tegen een stootje.
Wat vindt het college van burgemeester en wethouders belangrijk?
Wat zijn de onderwerpen die volgens het college in 2021 extra aandacht verdienen? Hieronder lichten we enkele punten toe:
Hulp voor mensen die het nodig hebben
Door corona zijn er mensen die hun
baan verliezen. We willen hen graag
helpen om weer werk te vinden. We
verwachten helaas ook dat meer
mensen in financiële problemen
komen (schulden krijgen). We willen hen zo snel mogelijk helpen om
die problemen op te lossen. En als het
echt nodig is, ondersteunen we ook
financieel. Zo kan iedereen mee blijven doen in Berg en Dal. We
vinden het belangrijk dat kinderen niet de dupe worden van de situatie van hun ouders. Daarvoor hebben we een goede Doe Mee!
Regeling. We willen dat zoveel mogelijk mensen hier gebruik van
maken. Dus zorgen we dat de uitvoeringskosten laag zijn en dat
inwoners een aanvraag makkelijk kunnen indienen. Daarom gaan
we dit jaar kijken of het beter is als een andere organisatie de Doe
Mee! Regeling uitvoert. Bijvoorbeeld de Stichting Leergeld of het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
We maken meer vaart met woningbouw
Het wordt steeds moeilijker om woonruimte te
vinden in onze gemeente: van jongeren tot
ouderen. Om de druk van de markt te halen
en doorstroom te stimuleren willen we een
snellere woningbouw. We richten ons daarbij op voldoende betaalbare woningen en
woningen vlakbij voorzieningen zoals winkels en scholen. Maar we sluiten goede initiatieven in dorpen die verder weg liggen
niet uit. In 2020 hebben we plaatsen aangewezen waar we de haalbaarheid van woningbouw verder willen onderzoeken. In 2021 werken we verder aan
plannen op deze locaties. We zien het woningtekort als een kans om
onze dorpen te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer verschillende
soorten woningen en het stedenbouwkundig verbeteren van oude
(bedrijven)locaties. We beschermen zo veel mogelijk ons buitengebied en onze historische dorpsgrenzen. We willen een betere verdeling van sociale en betaalbare woonruimte. We maken daarover
afspraken met corporaties en ontwikkelaars. Een voorbeeld daarvan
is een proef met het jongerencontract (sociale huur).
Toekomstbestendige bibliotheek voor jong en oud
De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert mee. We
willen een toekomstbestendige bibliotheek. Hierbij vinden wij het
belangrijk dat de bibliotheek goed bereikbaar is, met name voor de

jeugd en senioren. Ook
de bestrijding van laaggeletterdheid vinden we
erg belangrijk. De
komende tijd zoeken we
samen met de bibliotheek naar creatieve,
innovatieve maar ook
betaalbare oplossingen.
We onderzoeken of het
mogelijk is om één of
twee kleinere hoofdlocaties te realiseren, aangevuld met steunpunten in de dorpshuizen of combipunten bij scholen. Zo hebben we
een toekomstbestendige bibliotheek waar onze inwoners in hun
buurt toegang tot blijven houden.
We gebruiken onze gebouwen beter
We kijken of onze eigen gebouwen nog
echt nodig zijn. We kijken kritisch
naar het gebruik en de kosten. Zijn de
kosten hoog en het gebruik laag?
Dan zoeken we betere oplossingen.
Eventueel verkopen we gebouwen.
We kunnen niet alle voorzieningen
meer in stand houden. Maar we vinden de leefbaarheid in de dorpen erg
belangrijk. Dorpshuizen spelen een centrale rol voor inloop, ontmoeting en activiteiten. We willen de
dorpshuizen net als sportaccommodaties en cultuur/verenigingsgebouwen betaalbaar houden. We gaan met de accommodatiebeheerders in gesprek over effectieve en kansrijke samenwerkingsvormen.
We pakken de wateroverlast aan
Op verschillende plekken hebben
inwoners hinder of zelfs overlast
van water door hevige regenbuien.
De overlast bestaat vaak uit schade
aan privé eigendommen en
gemeentelijke
eigendommen.
Vooral in het dorp Breedeweg is
overlast; hinder treedt vooral op in
Beek, het centrum van Groesbeek
en Heilig Landstichting. Situaties
waar sprake is van overlast vinden
we nu het belangrijkst. Daarom zijn we in 2019 gestart met het project ‘Wateroverlast Breedeweg’. Samen met het Waterschap
Rivierenland werken we aan ongeveer 40 maatregelen in en rond het
dorp om wateroverlast (en droogte) tegen te gaan. Dit project loopt
door tot en met 2024.
We versterken de samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen
De Regio Arnhem Nijmegen is
een regionaal samenwerking
tussen 18 gemeenten. Met
de samenwerking willen we
de regio (inter)nationaal
aantrekkelijk maken voor
inwoners en bedrijven in de
regio Arnhem Nijmegen.
De regio werkt samen in de
zogenoemde Triple Helix:
een samenwerking tussen
ondernemers, onderwijs- en
kennisinstellingen en de overheid.
De komende jaren gaan we deze regionale samenwerking versterken. We nemen ook deel aan één of meer van de vijf opgaven: de
groene groeiregio, de verbonden regio, de productieve regio, de circulaire regio en de ontspannen regio. We willen daarmee onder
andere het volgende bereiken: een gezonde groei, voldoende woningen, aandacht voor de arbeidsmarkt, verbeterde bereikbaarheid en
behoud van het goede leefklimaat in de regio Arnhem-Nijmegen. De
coronacrisis maakt het versterken van de regionale samenwerking
nog belangrijker.
We bouwen aan een duurzame toekomst van onze gemeente
We stimuleren maatregelen voor duurzame energie, zoals de lening
Toekomstbestendig Wonen
en de Stimuleringsregeling
voor non-profit organisaties. En we gaan verder met
de eerste 3 tot 5 (proef)projecten voor zonneparken. Samen met de inwoners en initiatiefnemers zorgen we voor draagvlak en een zo goed mogelijke inpassing
in de omgeving. We willen in de bouwsector en de toeristische sector werken aan projecten waarbij afval als grondstof wordt gebruikt.
Verder richten we ons op aardgasvrij wonen, bouwen we het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s uit en vervangen we verouderde straatverlichting door LED-verlichting. En samen met onze
inwoners werken we er aan om de gevolgen van wateroverlast,
droogte, hitte en overstromingen te voorkomen of te verminderen.
Goede zorg, maar voor minder geld
De kosten van het Sociaal Domein (dat zijn onze zorgtaken) stijgen
al sinds 2015. Toen kwamen deze zorgtaken van de landelijke overheid naar gemeenten. Het
gaat bij zorgtaken bijvoorbeeld om de kosten voor
hulp bij gezinsproblemen,
scheiding of psychische
problemen of de kosten
voor behandeling van dyslexie. Ook de kosten voor
huishoudelijke hulp stijgen
enorm. We ontvangen van
het Rijk onvoldoende geld
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om deze kosten te betalen. We moeten de stijging van de kosten dus
verlagen. Dat betekent dat we vaker “nee’’ gaan zeggen. En dat we
niet voor ieder probleem een individuele oplossing kunnen bieden.
Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ook op lange termijn hulp beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben.
We bezuinigen op het onderhoud van wegen en het bestrijden
van onkruid
Door de oplopende kosten in onze begroting moeten we keuzes
maken. Dit betekent ook dat we
de komende jaren aan het onderhoud van wegen en het bestrijden van onkruid minder geld uit
kunnen geven. We weten dat
onze inwoners de kwaliteit van
onze buitenruimte erg waarderen. Toch moeten we ook hier
bezuinigen. Natuurlijk blijven
we werken aan het voorkomen
van gevaarlijke situaties en blijven we voldoen aan onze wettelijke
taak voor het onderhoud van onze wegen.

Samen met inwoners werken we aan mooie pleinen in Ooij en
Groesbeek en een groen Leuth.
Inwoners en ondernemers van Ooij hebben
samen met de gemeente
plannen gemaakt voor
de inrichting van het
Reiner van Ooiplein.
Eind 2020 maken de
dorpelingen een keuze.
We gaan het komende
jaar werken aan de verdere voorbereiding van
de plannen en de uitvoering. Ook voor het
marktplein in Groesbeek bespreken we
samen de toekomstige planen. In Leuth gaan we op drie locaties het
dorp vergroenen. De basis hiervoor is de uitslag van een verkiezing
onder inwoners eind 2020.

We bereiden ons goed voor op de invoering van de
Omgevingswet
De Omgevingswet gaat op 1
januari 2022 in. Dat is een jaar
later dan gepland. Door dit uitstel hebben we de tijd om ons
beter voor te bereiden. De
Omgevingswet vervangt een
groot aantal wetten op ruimtelijk gebied. De werkzaamheden
voor 2020 waren gericht op een
soepele overgang naar de
Omgevingswet. Dat betekent
onder andere het opleiden van
personeel en het uitwerken van werkprocessen. Dit doen wij in
samenwerking met de ODRN (Omgevingsdienst Rijk van
Nijmegen), omdat de ODRN een groot deel van de Omgevingswet
voor ons gaat uitvoeren. Daarnaast beginnen we in 2021 met het
opstellen van een Omgevingsvisie (is verplicht voor gemeenten) als
beleidskader (uitgangspunten) voor de ruimtelijke ontwikkeling van
onze gemeente.

Algemene beschouwingen 2021
Waar staan de partijen voor?
Op deze en de volgende pagina’s geven de elf politieke partijen hun mening over de begroting

Sterker uit de crisis
Onze gemeente wordt geconfronteerd met sterk
oplopende financiële tekorten. Deze worden voor
een belangrijk deel veroorzaakt door de almaar
stijgende kosten van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg. De afgelopen
jaren is geprobeerd deze kosten te beteugelen,
maar een (bovengemiddeld) vergrijzende bevolking en een groeiende groep jongeren die een
beroep doet op kostbare zorgtrajecten, zorgen
ervoor dat de noodzakelijke grip op de uitgaven
ontbreekt. Daarbij komt dat ook de hoge kosten
rondom de organisatie (de toeleiding naar zorg)
van WMO en Jeugdzorg het CDA een doorn in het
oog zijn.
Om de financiële tekorten te dekken moet een
beroep worden gedaan op de nog altijd ruime
reserves van de gemeente, in afwachting van een
hogere bijdrage voor WMO en Jeugdzorg vanuit
de Rijksoverheid. De inzet van het CDA intussen
is om de lasten voor inwoners zo laag mogelijk te
houden. Onder de huidige omstandigheden is een
lastenverhoging echter onontkoombaar, al was het
maar omdat het CDA dit ook niet alleen kan bepalen. En omdat er uiteindelijk toch een sluitende
begroting aan de provincie moet worden gepresenteerd, stemt het CDA hier om twee redenen
mee in:
• Er komt een herstelplan om de uitgaven aan
WMO en Jeugdzorg in de komende jaren alsnog

GroenLinks
In deze bizarre tijd, waarin het coronavirus en de
geldende maatregelen ons leven beheersen, willen wij vertrouwen houden in de toekomst. Dat is
lastig want in deze tijd zijn we soms onzeker,
angstig en verdrietig, om wie of wat we moeten
missen. We vragen ons allemaal af: wanneer
wordt het weer normaal?
Maar wat is ‘normaal’? Voordat dit virus toesloeg
was er ook geen sprake van normaal. Want de klimaatramp die gaande is, is dat allesbehalve. En
de groeiende kloof tussen arm en rijk vinden wij
ook niet normaal. Net als dat er te veel dieren en
planten uitsterven. Ons ideaal en streven is een
nieuw normaal. De kans om dat nieuwe normaal
te vormen, hebben we nu. Samen.
Het sociaal domein
De gemeente heeft, net als vrijwel alle gemeenten, een groot tekort op de begroting. Dat is grotendeels het gevolg van Rijksbeleid en komt
voornamelijk uit het sociaal domein. Dit is een
schijnbaar onontwarbare kluwen van regelingen
en vergoedingen waar veel inwoners voor in aanmerking komen. Dit domein is zo ondoorzichtig
en ongrijpbaar dat niemand lijkt te weten waarom
het zo veel kost.
Wij vinden dat deze kluwen snel ontward moet

om te buigen. Dit plan moet nog goed besproken
worden en moet vervolgens nauwlettend worden
gemonitord. Aanvullende ingrepen kunnen
noodzakelijk zijn.
• In de begroting worden belangrijke voorzieningen (zoals zwembad, sportaccommodaties,
buurthuizen etc.) maar ook de subsidies aan ons
verenigingsleven ontzien. Een bewuste keuze.
Zou je er nu op bezuinigen, dan beschadig je de
sociaal-maatschappelijke infrastructuur in onze
gemeente misschien wel voorgoed.
Wat het CDA betreft is de gemeente meer dan een
uitvoeringsloket voor WMO en Jeugdzorg. De
zorg mag wat kosten, maar niet ten koste van
alles. Het CDA wil een gemeente die eigen keuzes
kan maken op het gebied van wonen, werken en

worden. We moeten uitzoeken waar het geld blijft
en maatregelen nemen waar dat kan. Wij zijn
daarom blij dat het college besloten heeft deze
tekorten eerst grotendeels uit de spaarpot te
halen. Zo is er tijd om goed uit te zoeken waar
echt bespaard kan worden zonder te bezuinigen
op noodzakelijke hulp waardoor mensen verder
in de problemen zouden komen. Wij vinden dat er
vooral gekeken moet worden naar minder administratie en meer vertrouwen.
Gelukkig blijft de gemeente de inwoners met de
laagste inkomens ondersteunen in deze moeilijke
tijd.
Duurzame mobiliteit
Er wordt bezuinigd op het wegnemen van
obstakels voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Ook wordt het werken aan
een veilige schoolroute voorlopig uitgesteld. Dit zijn niet onze keuzes. Wij vinden
het belangrijk om het gebruik van de fiets
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit
kan ook door het afremmen van de maximumsnelheid van het overige verkeer.
Daarom zijn we blij dat er een plan ligt om
in het buitengebied op alle landelijke weggetjes de maximumsnelheid terug te brengen naar 60 km/h. Jammer natuurlijk dat
het nog zo lang duurt voor het Groesbeeks
centrum zo wordt ingericht dat het geen
racebaan meer is.

recreëren. Met name als het gaat om het bouwen
van woningen heeft de gemeente een grote opgave. Voor de leefbaarheid van onze dorpen is het
cruciaal dat met name starters en jonge gezinnen
een betaalbare woning kunnen vinden. Alleen zo
kunnen we belangrijke voorzieningen zoals scholen en winkels op termijn behouden.
Bij deze ambities hoort voldoende gemeentelijke
financiële armslag. Zeker in deze onzekere tijden
vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt daar
een grote uitdaging. De impact van corona op de

gemeente moet grotendeels nog komen en zal
naar verwachting aanzienlijk zijn. We kunnen dat
aan, want er komt ook een tijd ná corona. En het
is ons streven al datgene wat deze gemeente mooi
en uniek maakt zoveel mogelijk voor die tijd te
behouden.
Blijf gezond!
CDA Berg en Dal (Dave van Loon, Wim Bakker,
Wilm Janssen, Nick Bakker)

Klimaattransitie, landschap en biodiversiteit
GroenLinks wil vol blijven inzetten op alle duurzaamheidsmaatregelen. Bezuinigingen mogen de
uitvoering van het “Actieplan Duurzaamheid”
niet in gevaar brengen. Wij blijven vol inzetten op
de acties om elektrisch rijden te stimuleren, duurzaam in te kopen en te werken aan het opwekken
van duurzame energie in onze gemeente. Als eerste door het realiseren van zonneparken.
Een zonnepark bouw je niet 1,2,3. En zeker niet
als een park aan zo veel voorwaarden moet voldoen. Nu is er een uitdagend initiatief tussen
Millingen en Leuth waarbij de zonnepanelen

samengaan met versterking van het landschap en
meer biodiversiteit. En doordat het zo groot
wordt, kan het een zonnepark worden waardoor
Leuth en Millingen echt op de kaart worden gezet. Dit vereist wel een zorgvuldig
proces: inwoners moeten meepraten en
meeprofiteren. Zonder goede participatie
kan zo’n project sneuvelen. Zonde, want
wij vertrouwen erop dat we energie kunnen opwekken en tegelijk de natuur kunnen verbeteren. Zonneparken zijn nodig.
Sterker, uiteindelijk zullen we, om onze
duurzame energiedoelen te halen, ook met
inwoners moeten praten over windenergie.
We zijn op weg naar een klimaatneutraal
Berg en Dal. Daar is nog veel voor nodig,
maar als we zorgen dat dit voor iedereen
haalbaar en betaalbaar is, zijn we op de
goede weg. Dat wordt het nieuwe normaal.
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Algemene beschouwingen
Een groot gat tussen inkomsten en
uitgaven dichten is geen pijnloze operatie!
Hoewel een groot deel van het tekort op onze
begroting voor 2021 komt doordat we veel meer
aan jeugdzorg en WMO uit moeten geven dan dat
we van het Rijk ontvangen, kan zo’n groot tekort
niet zomaar bezuinigd worden op die zorg.
Naast goede zorg blijft Polderbreed pal staan
voor de voorzieningen en leefbaarheid in alle kernen, dus ook daar kan niet al teveel weggehaald
worden.
Maar hoe wordt het tekort dan opgelost?
Wel, om het tekort op te lossen is gekozen voor
een mix van een deel bezuinigingen, een deel
belastingverhoging en een groot bedrag bijpassen
uit de spaarpot. En hoewel iedere maatregel
ergens pijn doet vindt Polderbreed dit de redelijkste, of minst slechte, oplossing. De komende
drie jaar zal dus een deel van de tekorten aangevuld worden uit de reserve en in de tussentijd
wordt gewerkt aan een plan om inkomsten en uit-

Het kan anders?
Financiën
Alle gemeenten staan financieel onder druk en
bundelen de krachten om een vuist te maken naar
Den Haag. Via de achterdeur mogen wij u de
rekening presenteren. Hoe dan? Bezuinigen en
belasting verhogen. Tevens door gebruik te
maken van de opgebouwde reserves. Geld wat
gespaard is in betere tijden.
Corona houdt ons allen bezig. Een ongewisse toekomst. Voor 2020 is een miljoenentekort. Mede
door omstandigheden, die niemand heeft kunnen
voorzien. De begroting 2021 staat flink onder
druk. We ontkomen er niet aan; we zullen moeten
bezuinigen en een offer vragen. Helaas noodzakelijk.

gaven voor de zorg in balans te krijgen. Daarbij
blijven we toch nog hopen dat we via het
gemeentefonds meer geld zullen krijgen.
Polderbreed denkt echter dat dit ijdele hoop is.
De coronacrisis vraagt veel geld om problemen
op te lossen, wat blijft er nog over? Een ander
probleem dat zich aandient is dat het erop lijkt dat
de oplossingen die gezocht worden om het geld
van het Rijk anders over gemeenten te verdelen in
het voordeel van grote gemeenten zal uitvallen.
Ten nadele van ons dus.
Voor de komende tijd vraagt het woningbouwprogramma onze aandacht. Er ligt een ambitieus
programma. Maar de vraag blijft steeds voor wie
bouwen we met een open woningmarkt en vrije
huisvesting? Een mix van nieuwe inwoners en
huidige inwoners is het mooist, maar de jeugd uit
onze kernen of onze ouderen die naar een voor
hen meer geschikte woning willen verhuizen
moeten wel een kans hebben. Inwoners uit de
eigen gemeente moeten op de een of andere
manier een hogere ‘gunfactor’ krijgen zoals
Polderbreed ook in haar verkiezingsprogramma
heeft staan.
In het “Actieplan Wonen” dat onlangs is vastgesteld staat dat er versoepelde regelgeving gehanteerd zou moeten worden voor splitsing, aan-

2021
De schouders eronder is ons motto. Wij moeten
handelen naar de situatie zoals die is. Met name
in het Sociaal Domein lopen de kosten fors op.
WMO en jeugdhulp als koplopers. Hoe kan het
toch dat steeds meer geld naar jeugdzorg moet?
Zijn wij overgeorganiseerd? Is het nodig om voor
elk probleem aan te kloppen bij de gemeente?
Laten we een duidelijke scan maken en zorgen
dat het weer beheersbaar wordt.
19 bezuinigingen staan in de begroting, verhoging OZB en afvalstoffenheffing. Tevens grepen
uit de algemene reserve. Ook wij zouden het liever anders zien. Maar wij beseffen dat in deze
periode de saamhorigheid tussen partijen gevonden moet worden. Met gezonde tegenzin gaan wij
dus ook akkoord. Niet omdat het kan, maar
omdat het moet.
Is een sluitende begroting nog wel reëel? Moeten
wij alles maar over ons heen laten komen? Deze
discussie willen wij met de raad voeren.
Is 5% jaarlijkse verhoging van de rioolbelasting
noodzakelijk was onze vraag vorig jaar.
Nee dus, deze verhoging is gelukkig de komende
jaren van tafel!
Wonen
Wij zijn blij dat onze motie in de raad van 24-92020 is aangenomen.
Hiermee hebben wij bereikt dat alle kernen
gelijkwaardig worden behandeld en recht op
nieuwbouw hebben. Vooral voor starters, alleen-

bouw, vernieuwing en innoveren van woningen.
Het staat mooi op papier en papier is geduldig,
maar het komende jaar zal Polderbreed goed volgen wat er gebeurt met dit in onze ogen prima
idee. Mocht u het anders ervaren dan vragen wij
u dit bij ons te melden.
Polderbreed vraagt ook aandacht voor de communicatie met inwoners over zonneparken, met
name het grote gebied bij Millingen, Kekerdom
en Leuth. Tijdens de besprekingen over het aanwijzen van zoekgebieden is nooit gesproken over
dergelijke grote oppervlaktes. Een heel zoekgebied lijkt nu plangebied te worden. Een goede
inpassing in het landschap zal
voor dit project, maar tevens
voor alle projecten binnen onze
gemeente, voorwaarde moeten
zijn. De combinatie windmolens-zonnepanelen moet in de
discussie meegenomen worden.
Door de aankoop van Morgenfit
is de dreiging dat de kinderen
van Op Weg met busjes naar
Beek of Leuth gebracht moesten
worden voor hun gymles weg.
De jongste leden van SVO korfbal hoeven niet naar Millingen
of Groesbeek voor hun trainingen en andere verenigingen kunnen nog steeds in het dorp
terecht. Maar Polderbreed houdt
een grotere binnensportaccom-

modatie op het verlanglijstje. Bij de invulling van
ruimtelijke plannen zal hier steeds over nagedacht moeten worden.
Polderbreed blijft bewaken dat het middendeel
van onze gemeente (Beek, Ooij, Leuth,
Kekerdom) niet voor alle voorzieningen richting
Groesbeek of Millingen moet gaan reizen.
Ook hier zullen we voldoende voorzieningen
overeind moeten houden.
Helaas, het is wachten op betere tijden.
Financieel, maar zeker zolang corona onder ons
is wat gezondheid betreft. Beste lezers, blijf
gezond!

staanden en doorstromers. Wij blijven het college volgen.

mabeleid. Er staat wel een bezuiniging ingeboekt.
Wij zullen dit proberen terug te draaien. Wij willen tevens een stimuleringsregeling voor werkhervatting.

Energietransitie
Wij zijn trots op onze gemeente. Diversiteit aan
landschappen en groene omgeving. Het plan voor
een groot zonnepark in de polder kan dan ook
niet op onze goedkeuring rekenen. Moeten we
maar niets doen? Natuurlijk wel. Begin zoals wij
het afgesproken hebben. Woningisolatie, daken
en industrieterreinen als geschikte locaties voor
panelen. Kleinschalige zonneprojecten ingepast
in het landschap kunnen dan in de eigen lokale
behoefte voorzien.
Is er samenwerking met onze Duitse buren mogelijk?
Economie
Samenwerkingsverband Arnhem- Nijmegen. Wij
blijven kiezen voor de minimale variant voor de
komende jaren. De financiële situatie vraagt om
een pas op de plaats. Juist nu moeten wij klaar
staan om onze ondernemers te helpen. Geen ingewikkelde procedures. Horeca en toerisme zijn
extra zwaar getroffen en verdienen onze ondersteuning. Laten we samen onze lokale ondernemers ondersteunen. U doet toch ook mee!
Minimabeleid
Corona slaat hard toe. Minima hebben het al
zwaar. Laat ons ervoor zorgen dat het niet nog
zwaarder wordt. Geen bezuinigingen op het mini-

Ouderen en welzijn
Met name de groep ouderen heeft het moeilijk in
deze “corona” tijd. Wij blijven aandacht vragen
om deze kwetsbare groep niet te vergeten. Onze
zorginstellingen gaan door een moeilijke periode.
Sport en cultuur
Het zijn onzekere tijden voor vele verenigingen.
De smeerolie in onze samenleving. Wij roepen
het college op zich maximaal in te spannen om
onze verenigingen een toekomst te blijven bieden.
Milieu
De milieustraten in Millingen en Groesbeek voor
6 dagen per week openhouden is ook essentieel
voor het beperken van zwerfvuil. Meer service = minder
zwerfvuil.
Tot slot
Laten wij hopen dat er
snel grip is op corona.
Wij wensen alle inwoners
behoud van gezondheid!
Gemeente-Jeugd en Sportbelangen

Uitgangspunten GVP:

Begroting 2021
De situatie:
Grote financiële tekorten door:
1)
Veel meer huishoudelijke hulp en vraag naar hulpmiddelen;
2)
Veel meer uitgaven jeugdhulpverlening;
3)
Veel meer afval bij de milieustraten;
4)
Hogere kosten voor de behandeling van bouwvergunningen (ODRN);
5)
Meer meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld;
Onzekere toekomstverwachtingen
1)
Krijgen we extra geld van het Rijk of de provincie?
2)
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis?
3)
Hoe houden onze inwoners, werkgevers en verenigingen zich staande?
De gevolgen:
We moeten het als gemeente voorlopig zelf oplossen.
Hoe:
1)
Bezuinigen of versoberen daar waar het mogelijk is;
2)
In deze noodsituatie zetten we onze reserve fors in, zo’n 2,3 miljoen;
3)
De Onroerende Zaakbelasting (OZB) gaat omhoog;
4)
Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog.
Veel andere gemeenten kampen met dezelfde problemen en staan er ook niet goed voor. Gelukkig
hebben wij nog een financiële buffer die we in kunnen zetten.

• We houden onze voorzieningen in stand. Aan de leefbaarheid in onze gemeente tornen we niet;
• We gaan niet afbreken wat we in de afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd;
• We gaan bepaalde vormen van hulp en zorg versoberen om de hulp voor degenen die het echt nodig
hebben betaalbaar te houden;
• De reserve wordt in deze noodsituatie gebruikt om gaten te dichten;
• We blijven onze verenigingen steunen;
• De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en daardoor is het, hoe spijtig ook, noodzakelijk dat
de Onroerende Zaakbelasting meer dan trendmatig wordt verhoogd;
• Wateroverlast in Groesbeek-Breedeweg moet worden opgelost.
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Algemene beschouwingen
Van woorden naar daden
De inwoner
We leven nu in een vreemde tijd, waarin het coronavirus ons allen bezighoudt. Toch is het weer
tijd om de begroting op te stellen voor komend
jaar.
Voor VOLG staat de inwoner centraal. Bij alles
wat we doen moeten we ons constant afvragen:
wat betekent dit voor onze inwoners? De overheid moet nog beter luisteren naar de inwoner. Bij
nieuwe initiatieven zoals woningbouw, functieverandering van een gebouw of het plaatsen van
een fabriek in het buitengebied moet er, voor er
daadwerkelijk plannen worden gemaakt, worden
overlegd met de inwoners. En niet alleen met de
direct omwonenden! Daarbij moet duidelijk worden wat de mogelijkheden, maar ook wat de
onmogelijkheden zijn. Er moeten geen valse verwachtingen worden gewekt.
Inmiddels zijn er in tal van kernen dorpsagenda’s
gemaakt. Een prachtig initiatief waar de inwoner
in staat is om zijn eigen leefomgeving mede te
bepalen. VOLG is heel benieuwd naar de uitvoering van alle plannen. Wat komt er daadwerkelijk
terecht van al die brainstormavonden en mooie
ideeën. Het wordt tijd om de werkwijze te evalueren om te kunnen beoordelen of het datgene
oplevert wat we er van tevoren van hebben verwacht.

Door de corona zijn er
veel dingen die we nu
niet kunnen doen. Niet
gezamenlijk sporten,
niet samen zingen,
geen feesten, geen bijeenkomsten. VOLG
vindt dat we ook in
deze tijd niet moeten
bezuinigen op het verenigingsleven. Het is
heel belangrijk dat we elkaar, hopelijk over niet al
te lange tijd, weer kunnen ontmoeten in onze
clubs, verenigingen en in de buurthuizen.
De buurt
We leven met z’n allen in een fantastische omgeving! Met ook in de kernen volop groen.
VOLG pleit ervoor om dit groen goed te blijven
onderhouden en zoveel mogelijk te werken met
vaste, bloeiende planten. Helaas ligt er in dat
mooie groen regelmatig veel zwerfafval.
Zwerfafval is al jaren één van de meest besproken
onderwerpen in de dorpspolitiek. Net als de hondenpoep! Gelukkig wordt er ook in onze gemeente steeds meer gebruik gemaakt van de hondenpoepzakjes. Helaas verdwijnen een (groot)aantal
van die zakjes bij gebrek aan afvalbakken, in het

riool. Het is VOLG al jaren een doorn
in het oog dat er steeds meer afvalbakken in de openbare ruimte zijn
verdwenen. We spreken onze inwoner er wel op aan dat ze niks op de
grond mogen gooien, maar halen wel
een groot aantal afvalbakken weg!
Dat moet anders. VOLG pleit ervoor
om meer afvalbakken te gaan plaatsen zodat onze leefomgeving zowel
voor de inwoner als voor de toerist
schoner wordt.

We hebben in onze gemeente te maken met steeds
grotere weersextremiteiten. Hogere temperaturen
en meer regen in korte tijd. De eerste hoosbuien
dateren al van 2016. Gelukkig zijn er de afgelopen tijd in Breedeweg al een paar zaken aangepakt. En daar moeten we vooral mee doorgaan.
VOLG wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door Johanna Brouwer en Erik Weijers.

We moeten de komende jaren veel
extra woningen bouwen. Wat VOLG
betreft gaan we deze woningen zo verdelen dat
alle kernen erop vooruitgaan. Daarnaast moeten
er extra betaalbare woningen komen voor starters
en alleenstaanden.
De kerk op de Horst moet behouden blijven voor
de Horst! De gemeente moet samen met de lokale initiatiefnemers rond de tafel om te kijken
welke mogelijkheden er zijn. Denken in kansen
niet in onmogelijkheden!
De gemeente
De uitgaven op het Sociaal Domein lopen al een
paar jaar behoorlijk uit de hand en het blijkt voor
de gemeente lastig om hier grip op te krijgen.
Hierdoor moeten we ook dit jaar weer een greep
uit onze reserves doen.

Voor Berg en Dal:
De fractie van Voor Berg en Dal heeft voor een andere opzet van de begrotingsbijdrage gekozen.
Zie daarvoor elders in De Rozet.

Sociaal Groesbeek blijft kritisch
Van Sociaal Groesbeek blijft u een kritisch geluid
horen, ons eigen geluid. Een geluid dat uw stem
vertegenwoordigt als het gaat om besluitvorming
binnen de hele gemeente Berg en Dal.
Financieel
Wij blijven erop hameren dat onze Algemene
Reserve ook echt een reservepotje moet zijn. Een
buffer om tegenvallers te kunnen opvangen en
geen spaarpotje om ‘leuke dingen’ mee te doen of
‘onzinnige onderzoeken’ mee te betalen. De
bodem van ons reservepotje is in zicht aan het
geraken.
Met de begroting 2021 wordt er helaas al een
beroep gedaan op u als belastingbetaler.
Kritisch kijken is meer dan ooit nodig. Ook voor
de raadsleden is de ondoorzichtige voorliggende

begroting door alle open einden en onduidelijkheden niet transparant te noemen, laat staan te
controleren.
Duurzaamheid
Het mag wat ons betreft niet zo zijn dat de rekening van het veranderende klimaat wordt neergelegd bij diegenen waarbij het water al aan de lippen staat. Iedereen zal uiteindelijk een steentje
moeten bijdragen, maar wel naar vermogen en
draagkracht is onze mening.
We zien graag dat inwoners hulp krijgen op het
gebied van advies en een mogelijkheid krijgen
om te kunnen investeren, maar we willen wel dat
die keuze door onze inwoners zelf gemaakt kan
worden.
Duurzaamheid mag in onze optiek niet worden
opgedrongen, de inwoners maken hun eigen
afwegingen.
Samenwerking
Als Sociaal Groesbeek staan we voor open en
eerlijke politiek, dicht bij de burger.
We zien echter helaas steeds meer samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en regionale
samenwerkingsverbanden op vele terreinen. En
hoewel wij niet tegen samenwerking zijn, zien we
wel steeds meer inspraakmogelijkheden verdwijnen. Besluitvorming vindt steeds minder plaats in
de raadzaal, maar juist op andere plekken. En niet
alleen op de besluitvorming, maar ook op de kos-
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ten kunnen we daardoor minder invloed
uitoefenen. Wij maken ons zorgen over
deze ontwikkelingen. Tot op heden
constateren wij alleen stijging van de
kosten, minder service en meer organisatorische wanorde (ODRN).
Samenleven
Hoewel we vanuit Den Haag horen dat
het economisch nog best aardig gaat,
zien wij nog steeds een grote groep
mensen die daar niet van mee kan profiteren. Kosten stijgen en het inkomen
blijft achter. Door Covid-19 is de situatie voor een grote groep er niet beter
op geworden. De werkelijke impact zal
pas later duidelijk worden.
In hoeverre het Rijk hier nog aan zal
bijdragen is nog ongewis. Wat dit voor de lopende en de komende begroting(en) zal betekenen is
nog niet te overzien.
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de
hulp en de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Maatwerk moet geboden worden indien dat
gewenst is. Daar hoort ook goede voorlichting
bij.
Berg en Dal
We wonen in een prachtige omgeving die veel te
bieden heeft. Mooi polderlandschap, de stuwwal,
de heuvels en de bossen. Dat is wat onze gemeente uniek maakt. En dit moeten we koesteren en
beschermen. We zullen allemaal samen moeten
werken om ons moois te behouden en wellicht

nog mooier te maken.
Hierbij horen wat Sociaal Groesbeek betreft geen
zonneparken die zo groot zijn dat van het landschap nauwelijks iets overblijft.
Het aanpakken van overlast (in welke vorm dan
ook) moet wat ons betreft ook hoger op de agenda komen. Wij zien weinig in symptoombestrijding en zien meer in een structurele, breed gedragen oplossing. Geen halve maatregelen die niet
goed te handhaven zijn, maar duurzame oplossingen.
Want alleen samen kunnen we het verschil
maken!
Hans Peters en Wiebo Kersten
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Algemene beschouwingen
Waar blijft uw geld??
In economisch goede en zware tijden heeft de huidige coalitie in
Berg en Dal sinds 2018 de lokale lasten met ongeveer 25% verhoogd. Een keuze die de VVD Berg en Dal nimmer zou maken.
Zeker nu er voor zoveel inwoners van Berg en Dal economisch
zware tijden aankomen, kiest de VVD niet voor lastenverzwaringen (bijv. 9,8% OZB verhoging), maar juist voor het omlaag brengen van de lasten.
De uitgaven op het sociaal domein zijn sinds 2015 met 70% gestegen in Berg en Dal.
Deze uitgaven moeten in de pas komen met de inkomsten, anders
komt onze gemeente er binnenkort nog slechter voor te staan.
Thuis is ons altijd geleerd dat je niet meer uit moet geven dan er
binnenkomt en moet sparen voor tegenvallers. Sparen doet de
gemeente allang niet meer. De VVD kiest ervoor de burgers de
vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om te beslissen over
hun eigen uitgaven. U heeft de gemeente niet nodig om voor u te
kiezen, dat vertrouwen heeft de VVD.
Maar wat de VVD betreft mag er absoluut niet bezuinigd worden
op integrale veiligheid, dat is immers een prioriteit van de VVD,
en geen luxe project.
Fractie VVD Berg en Dal:
Mechteld ten Doesschate, Marie-José Verbeeten,
Remco Hammer, Stefan van Tol

Ontbreken van visie - grip op financiën kwijt - paniekbeleid!
Allereerst willen wij onze
waardering uitspreken voor
eenieder die zich inzet om
ons door de coronacrisis
heen te slepen. Van de zorg,
handhavers, Veiligheidsregio
tot aan ambtenaren die flexibiliteit moeten tonen. Maar
ook mantelzorgers die het nu
extra zwaar hebben. We hebben ook grote zorgen om de
ondernemers die door alle
maatregelen geraakt worden,
waardoor zaken moeten sluiten en medewerkers op straat komen te staan.
Begroting
In korte tijd verrast door een tekort van 2.5 naar 5
miljoen! Het begrotingsdocument last-minute
gewijzigd. Huppakee, van € 222.000 naar
€ 52.000 bezuiniging op het minimabeleid. Wij
zijn blij dat het college eindelijk naar ons heeft
geluisterd om niet op ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving te bezuinigen,
maar de ad-hoc manier waarop, geeft alleen maar
het gemis aan van visie en consistent beleid.
Ja, corona speelt mee in onze tekorten. Ja, hogere zorgkosten en te weinig tegemoetkoming vanuit het rijk speelt mee. Al jaren worstelen
gemeentes met dit laatste. Maar… ook het (ontbreken van) beleid van ons college speelt mee.

Knoppenmodel
Beleid wordt verengd tot ‘knoppenmodel’; in het kader van bezuinigingen
wordt bekeken ‘aan welke knoppen we
kunnen draaien’, wat levert dit onder de
streep aan getallen op, zonder te kijken
wat dit betekent voor het onderliggende
beleid.
Een eerder bezuinigingsvoorstel op het
minimabeleid van € 222.000, dat kon
rekenen op steun van het merendeel van
de raad, wordt ‘vanwege corona’ verminderd met € 170.000 tot € 52.000
structureel. Met de overgebleven bezuiniging beperken we wel de toegang voor ouderen
tot de gemeentelijke zorgverzekering en de
DoeMee-regeling en beperken we de inzet van
kinderopvang op sociaal medische indicatie.
Sociaal Domein
Twee jaar geleden was al bekend dat structureel
iets moest gebeuren in het Sociaal Domein. In de
nota ‘Grip op kosten’ werd dat ook al toegegeven.
Men was er niet aan toegekomen. Nu kan het
ineens wel!
Het ‘Dekkingsplan 2021-2024’ bevat een fors
oplopend ‘Herstelplan Sociaal Domein’ met daarnaast nog extra bezuinigingen op het Sociaal
Domein bovenop die in de primaire begroting
2021. Met name op woningaanpassingen WMO
wordt meer bezuinigd dan het merendeel van de

raadsfracties in haar bezuinigingslijstjes. Bij de
forse effecten hiervan wordt nauwelijks stilgestaan. De getallen lijken te tellen!
Het jaarlijks oplopend financieel tekort op het
Sociaal Domein baart ons ook zorg, we lopen
daar niet voor weg. Maar het is niet de bedoeling
om al draaiend aan de knoppen van beïnvloedbare kosten je hele beleid te ondergraven. Dit vraagt
om een goed onderbouwde visie op het Sociaal
Domein en het daarvoor in te zetten integraal
armoedebeleid. Daarbij hoort het regelmatig evalueren of de gestelde doelen ook met de ingezette middelen en tegen reële kosten worden
behaald.

Ondanks de roep vanuit meerdere partijen, wordt
op de eigen gemeentelijke organisatie slechts €
50.000 bespaart. Hoe is dat mogelijk? De rekening bij de burger leggen en zelf ongegeneerd op
dezelfde voet verdergaan. Door de gemeentelijke
herindeling kon het toch efficiënter? In plaats
daarvan grijpt het college telkens naar de toch al
slinkende reserves!
Meer weten over onze visie en moties op 5
november?
Volg ons op https://bergendal.pvda.nl

Tot slot
We hebben het nog niet eens gehad
over het telkens vooruitschuiven van
de evaluatie van het subsidie-/accommodatiebeleid. Of over de bezuiniging op onze bibliotheek. Dat laatste
betekent € 50.000 in het eerste jaar en
in de jaren daarna wordt dat verhoogd
met € 25.000. Wat uitdraait op sluiting van de vestigingen in Ooij, Leuth
en Kekerdom. Wederom zonder
gefundeerd beleid en visie. De raad
moet keuzes maken, maar moet wel
in staat worden gesteld om dat goed
te doen. Dat vergt een proactieve houding vanuit het college.

D66 Berg en Dal: samenwerking met alle inwoners van Berg en Dal
Burgerparticipatie en medezeggenschap
Als oppositiepartij kun je ook achter de schermen
nog heel wat bereiken. Zo is D66 Berg en Dal
onder andere zeer actief in het realiseren van burgerparticipatie en medezeggenschap. Samen met
inwoners, ambtenaren, projectontwikkelaars,
sociale teams en welzijn, zijn we nu zover dat er
behalve ambities ook daadwerkelijk een handig
hulpmiddel beschikbaar is voor iedereen die een
initiatief wil starten. Binnenkort hoort u hier nog
veel meer over.

hectare zonnepanelen! Wél verduurzaming, maar
mooi ingepast in ons landelijk gebied en een
combinatie van windmolens en kleinere zonnevelden. Met, waar mogelijk, de nadruk op panelen op onze daken, zodat elektriciteit wordt opgewekt waar het wordt gebruikt: thuis!
Verduurzaming dus ook vooral mét onze inwoners samen. Vanaf dag één onze inwoners betrekken in de plannen en degenen die er ‘last’ van
hebben zoveel mogelijk mee laten profiteren van
de opbrengsten.

Een groene, duurzame gemeente
Over de verduurzaming van onze gemeente is
D66 nog niet erg te spreken. Wél een 100 hectare
groot zonnepark, maar nog steeds geen discussie
over windmolens? Dat is niet acceptabel voor
ons. D66 is voor een combinatie van die twee.
Vier windmolens staan immers gelijk aan 100

Tijd voor eerlijk (afval)beleid
Er is onze inwoners altijd voorgehouden dat het
scheiden van afval lonend is. Helaas betaalt u ook
mee voor een tiental verenigingen die het oud
papier ophalen en daar een te hoge vergoeding
voor krijgen. U leest het goed: ú betaalt als goed
afval-scheidend burger mee aan die tien verenigingen. Niet álle verenigingen in Berg en Dal,
maar slechts enkele. D66 vindt dat niet eerlijk
tegenover ú, maar ook niet tegenover de andere
verenigingen in onze gemeente.
Willen wij dat die tien verenigingen omvallen?
Nee natuurlijk niet! Wij hebben immers altijd een
ruimhartig beleid gesteund voor onze verenigingen, maar wat ons betreft: géén verkapte subsidie
via het afvalbeleid.
Zorgen om de zorg
De coalitie wil snijden in de zorgkosten door de

sociale teams minder hulp te laten verlenen (“nee,
tenzij” in plaats van “ja, mits”).
D66 is van mening dat maatwerk de standaard
moet blijven per cliënt. Iets waar ditzelfde college mee heeft geschermd de afgelopen jaren, maar
nu vanaf wil. Ook is D66 voor preventie van ziektes en aandoeningen! Juist deze tijd met onzekerheden rond COVID-19 toont aan dat het van
groot belang is zo gezond mogelijk te leven. Wij
blijven voor u de ontwikkelingen op de voet volgen en vragen u ons vooral op de hoogte
te houden.
Kritische noten
Tot slot nog een paar kritische
noten waar wij het college op
blijven wijzen:
• Waar blijven de beloofde
Toeristische OverstapPunten
(TOPs)? De geplande TOP bij
de stoplichten in Beek lijkt
een TOP te worden voor
Nijmegen, dit kan niet de
bedoeling zijn.
• Waar blijven de beloofde
extra (hoogwaardige) toeristische verblijfsvoorzieningen?
• Wat
doen
we
met
Museumpark Orientalis? D66

hoort alleen maar van plannen maar er is nog niks
structureels veranderd.
• Wanneer keert nu eindelijk de uitkijktoren op
de Sterrenberg terug?
Namens D66 : Blijf gezond!
Tessa Vorderman D66 Berg en Dal
(Wij zijn op Social media en op de gemeentesite
te vinden onder “D66 Berg en Dal”)
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Leuterpraat
In quarantaine, beste en lieve mensen,
een zevental maanden geleden wist ik
niet wat dat was …. ONZE FIE zei,
dan moet ik je opsluiten en mag alleen
ik bij je komen. Niet langer dan een
kwartier overdag in beschermende
latex kleding en nachts moet jij in een
quarantaine bed, oftewel je mag kiezen
tussen bank of logeerbed. Nou, daar
deed ik al een hele week over. De bank
was te kort, het logeerbed te laag. Ik
kon dus kiezen uit een chronische nekhernia of vastklikkende knieën als ik
nachts twee tot drie maal het bed uit
moest om te plassen. Pinkelen na hinkelen leek het wel en goed nadruppelen anders moest je na een kwartier
weer terug om de rest van je blaas te
legen.
Maar onze Fie is een reuze mantelzorger en als het niet liep, met de mantel
der liefde bedekt, dan verpleegde zij
mij wel met strenge doch rechtvaardige handen. En om te zorgen dat ik niet
stiekem in het echtelijk bed zou kruipen, werd mijn helft van de liesjuumoo op zijn Frans tijdelijk onklaar
gemaakt. Dat deed ook nog erg veel
pijn, want de eerste keer stond het rissoort op scherp, zodat ik met heel de
beddeboel ter aarde stortte bij mijn
eerste poging de echtelijke staat weer
te herstellen na een quarantaine periode van 2 weken.
Ook van lokdown hadden we nog
nooit gehoord en zeker niet van een
intelligente. Eerst dachten we dat
alleen de lui en lieden die zich intelligent noemden, opgelost moesten worden. Maar nee, een lokdououn, daar
kwamen we al snel achter, betekent:
stoppen met Leuths leven en thuiswerken, de Picnicn of AH eten laten
bezorgen, je mantelzorger alleen benaderen binnen 1,5 meter als ze haar
latex mantel aan heeft, plus latex handschoenen en een anti-conceptiescherm. Visite mag je alleen ontvangen
met een negatieve anti-chrome verklaring en ze moeten eerst anaal of oraal
getemperd worden, eer ze de woonkamer mogen betrede. En dan nog hoogstens 3 gasten tegelijk, zodat je alleen
als trio of kwartet door het leven kunt.
Nou, dat hebben Fie en Jan goed opgelost: deurbel uitgezet, het huis in
tweeën verdeeld en ieder ons eigen
bubbel gevormd, ook weer zo’n chroma woord. Mijn bubbel bestond 7
maanden lang uit mezelf, één van mijn
kinderen naar keuze en de leverancier
van de brouwerij. Met doorgeefluiken
en draaideuren konden we van bubbel
wisselen. Fie haar bubbel bestond die
hele tijd uit de andere twee kinderen
en de dee-haa-el bezorger. Zo doorleefden we de intelli-lokdououn, tot
ieders tevredenheid. We zijn van plan
dit de rest van ons leven vol te houden.
Maar gelukkig hebben we hier in
Leuth het ungelokdounde leven weer
op kunnen pakken. We hebben alweer
drie keer gegeten in het onKookhus.
Zelf koken doen we dus niet meer, we
laten het eten komen uit Malden. En
Lies en nog efen Eef en onze Fie zorgen dan voor het opwarmen, het ronddelen en de tafels schikking. Onze fie
en ik mogen naast elkaar zitten, de rest
zit schuin tegenover elkaar op 1,5
meter. Ook de maandelijkse bingo
voor senioren is coronair van start
gegaan. Met zijn tweeën tegenover
elkaar aan een tafel en dan blijven zitten: 10 rondjes lang. Met mondkapje
en handschoenen zorgt Jeanne voor
het ophalen van de bordjes als iemand
bingo roept en zij is dus de enige die
loopt. Tenslotte zijn we ook met koersballen begonnen. Ieder apart aan een
tafeltje, koersen met latex handschoenen en alleen de scheidsrechters lopen
op 1,5 meter langs. De twee die aan de
beurt zijn staan 1,5 meter van hun
eigen ballen af en betreden het strijdperk pas als de ander teruggetreden is.
Maar helaas, intussen zijn we aangeland in de tweede lockdown, geen
intelligente deze keer. Maar een
gedeeltelijke. Fie en ik zij weer in
quarantaine, niet intelligent, maar
deels. We zitten in een domme quarantaine zogezegd. Ik wens alle corona
patiënten, behalve trumpfiguren en
coronaontkenners, een voorspoedig
herstel toe met voldoende anti-stoffen
om verder te leven. En alle goeds aan
ale lieve en beste mensen die deels in
quarantaine zijnen dus van goede zin.
Leutige groeten van Jan Wandelaar.

Prijsnummer

Aantal
prijzen Gevallen op

Prijs

€ 15.000,-

1

0407393

2 prijs

€ 7.000,-

1

1349554

3e prijs

€ 2.500,-

1

1300783

4e prijs

Tegoedbon elektrische ﬁets t.w.v. € 1.500,-

1

0684502

5e prijs

1e prijs
e

Tegoedbon elektrische ﬁets t.w.v. € 1.500,-

1

0854038

€ 1.000,-

1

1346219

e

€ 1.000,-

1

1354985

Acer Laptop t.w.v. € 800,-

1

0854293

Weekendje weg voor 2 pers. bij Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,-

1

1317970

1

0788728

1

1313303

1

0258991

13 prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,-

1

0029241

14e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,-

1

1399982

15 prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,-

1

0021823

16e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,-

1

1400831

17e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,-

1

0054032

18e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,-

1

0089725

19e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,-

1

0282379

7 prijs
8e prijs
e

9 prijs

10e prijs iPad air t.w.v. € 400,e

11 prijs

iPad air t.w.v. € 400,-

12e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,e

e

15

20e prijs € 250,21e prijs VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,e

22 prijs BOL.com cadeaukaart t.w.v. € 50,23e prijs HEMA cadeaukaart t.w.v. € 50,e

24 prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 39,50
25e prijs Madurodam: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,e

26 prijs Safaripark Beekse Bergen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,27e prijs Aviodrome: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90
e

28 prijs Kasteeltuinen Arcen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,-

45988

(5 eindcijfers)

15

46757

(5 eindcijfers)

15

99440 (5 eindcijfers)

15

31735

(5 eindcijfers)

15

59588

(5 eindcijfers)

15

07423

(5 eindcijfers)

15

77863

(5 eindcijfers)
(5 eindcijfers)

15

24201

15

42097 (5 eindcijfers)

15

02171

(5 eindcijfers)

30 prijs € 100,-

150

3782

(4 eindcijfers)

31e prijs € 50,-

150

7236

(4 eindcijfers)

32e prijs € 50,-

150

2758

(4 eindcijfers)

33e prijs € 25,-

1500

360

(3 eindcijfers)

34e prijs € 15,-

1500

578

(3 eindcijfers)

35 prijs € 15,-

1500

845

(3 eindcijfers)

36e prijs € 15,-

1500

539

(3 eindcijfers)

29e prijs Rijksmuseum: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,e

e

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
– cultuur – educatie – sport – ontmoeting –
Let op: Alle activiteiten die tussen
haakjes zijn geplaatst, kunnen door
de huidige corona-maatregelen niet
doorgaan. Dit geldt in het bijzonder
voor alle activiteiten die normaal in
de Vriendenkring plaatsvinden en in
ieder geval t/m 11 november.
Elke maandag
-Inloop en Ontmoeting van 14.0016.00 uur in Kulturhus. Voor wie andere mensen wil ontmoeten door samen,
met wat ondersteuning, bezig te zijn.
(-Vox Virorum - mannenkoor repeteert)
(-Biljarten BVOO van 20:00-22:00 uur
in De Vriendenkring)
Elke dinsdag
- Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:30-9:00 uur in het Kulturhus
-Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
(-Kookhus – tijdelijk gesloten vanwege
corona)
(-Dansgarde Sokkenummers van
18.30-19.30 uur in de Vriendenkring)
(-Biljarten SDE van 19:30-22:00 uur in
De Vriendenkring)
Elke woensdag
-Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
(-Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
in de Vriendenkring)
(-Senioren biljarten om 20.00 uur (oneven weken - info tel.024-6631727) )
(-Yoga & lichaamsbewustwording:
Stoelyoga van 18.00-18.30 uur in
Vriendenkring, van 19.00-20.00 uur en
20.30-21.30 uur in Vriendenkring /
DES-gebouw (info Angelique BrokVerhoeven tel. 024-3249700))
(-Volleybal Dames Recreanten Switch
van 20.45-22.00 uur in sportzaal /
Kulturhus) )

DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Kritiek op zonnepark

e

6 prijs

De Rozet

INGEZONDEN BRIEVEN

oktober 2020 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
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Eric Creemers
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Elke donderdag
-Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:30-9:00 uur in het Kulturhus
(-Senioren gym van 09.30-10.30 uur
o.l.v. Rik Kremer (info Bert v Swelm
024-6631727))
(-Senioren biljarten van 13.00-17.00
uur (info Bert v Swelm tel. 024-663 17
27))
-Vertel eens…verhalen delen met anderen, 15.00-16.00 uur in het Kulturhus
-Aerobic
Workout
o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00 -12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info 06-18514735)
-Logopedie Klaretaal van 13.00-17.00
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
-Volleybal Jeugd Switch van 17.3020.30 uur in sportzaal/Kulturhus
(-Biljartclub Vriendenkring van 20.0022.00 uur (info Jan Nielen tel. 06-50
61 43 35))
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.30 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt. Of om gewoon even een
tijdschrift of krant te lezen.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735)
en
voor
De
Vriendenkring (tel.024-3789351).

Mijn eerste reactie op het bericht in de
Rozet van 13 October jl., ‘Zonnepark
tussen Millingen, Kekerdom en Leuth,
240 voetbalvelden groot’ was: ‘Zijn ze
nu helemaal stapelgek geworden’. Dit
soort parken hebben een vriendelijke
naam. Maar zijn een verschrikking
voor het oog. In Italië heb ik een groot
zonnepark gezien, overigens veel kleiner dan het hier beoogde, maar daar
kon je bij mooi weer niet langs rijden
met de auto of de fiets zonder een
goede zonnebril, omdat de uitstraling
van zo’n park verblindend is. En met
een zonnebril blijft het ook gevaarlijk,
omdat lang niet elke weggebruiker zo’n
ding bij zich heeft. Bovendien pasten
heel wat automobilisten hun snelheid
niet aan, en waren daardoor niet in staat
de verkeersbordjes te lezen.
Een andere vraag, die bij mij opkomt,

is: ’Waarom zou je zo’n mooi en gevarieerd landschap opofferen voor zo iets
lelijks als een zonnepark?’ Ik begrijp
heel goed dat de plaatselijke bevolking
hier niet gelukkig mee is. Daarom ben
ik zeer benieuwd op welke gronden het
nieuwe plan bij de gemeente de voorkeur heeft gekregen boven het oorspronkelijke plan. Graag wil ik ook
weten, welke ‘ínfluencers’ (dit rot
woord heb ik niet op school geleerd;
het gaat kennelijk om onverantwoordelijke lieden van het Halbe Zijlstra-type)
hierbij betrokken zijn geweest en waar
zij wonen, vast niet in de buurt van het
toekomstige zonnepark.
C. den Hartog, emeritus hoogleraar
Aquatische Oecologie, Radboud
Universiteit Nijmegen.
Berg en Dal

Rioolheffing
Het is natuurlijk maar een kleine kwestie, vergeleken met alle uitdagingen
waar we mee te maken hebben, maar
toch. Op 29 oktober a.s. vergadert de
gemeenteraad van Berg en Dal over de
rioolheffing voor de komende jaren.
Tot nu toe is die gebaseerd op het
watergebruik. Hoe meer drinkwater je
hebt gebruikt, hoe hoger de heffing.
Bijvoorbeeld een huishouden van twee
personen met een watergebruik tussen
50 en 100 m3 betaalde in 2020 in Berg
en Dal een rioolheffing van 191 euro.
[Het gemiddeld jaarlijks watergebruik
ligt in Nederland op ca. 45 m3 per persoon.]
Vanwege uitvoeringsproblemen bij
Munitax en daarmee samenhangende
kosten wil een deel van het college nu
een andere systematiek kiezen.
Voorgesteld wordt om bedrijven apart
te belasten en de huishoudens simpelweg te verdelen in eenpersoons- en

meerpersoonshuishoudens. In de carrousel werd dit voorstel vooralsnog
gesteund door de fracties van het CDA,
Groen Links en GJS. Het maakt de
mensen toch niks uit hoeveel ze moeten
betalen, zo werd er gezegd. Is dat wel
zo? Voor duizenden tweepersoonshuishoudens met een normaal watergebruik
(minder dan 100 m3 per jaar) leidt het
voorstel tot een forse lastenstijging met
zo’n 70 euro per jaar. En ook bedrijven
zoals winkels gaan een aanzienlijk
hoger minimumbedrag betalen, ook als
ze nauwelijks water gebruiken. Maar
veelgebruikers van water zijn juist
goedkoper uit. Dat is niet eerlijk. Daar
sta je dan als brave burger met je zuinige douchekop en je afgekoppelde
regenpijpen. Mag je 70 euro per jaar
meer gaan betalen, omdat de ambtenarij zijn zaakjes niet op orde krijgt. Een
koude douche!
Nel van den Bergh

Overlast
Betreft: artikel in “Hét Gemeente
Nieuws” over jongeren Millingen
Geachte Redactie,
Groot was mijn verbazing toen ik vrijdag 23 oktober in “Hét Gemeente
Nieuws” het artikel las over de prestatie van de jongeren van Millingen:
opknappen van “hun” ontmoetingsplek.
Deze actie heeft veel meer voeten in
aarde dan het artikel doet vermoeden.
Vele klachten naar de gemeente over de
overlast (knalvuurwerk, “muziek”,
scooterlawaai etc.) na 22.00u met elke
keer hetzelfde antwoord: bel de politie
om het te melden en: “…..we zijn er
mee bezig met de jongerenwerker
etc….” en dat was al in juli!
Persoonlijk vind ik dat afschuiven van
verantwoordelijkheid en een overbelasting van de politie. En de gemeente
maakt misbruik van het gevoel ons

bezwaard te voelen de politie te bellen.
De politie is geen babysit! En weten de
ouders wat hun kroost uitspookt of zijn
ze blij dat het niet thuis rondhangt?
Hoe lang moeten de buurtbewoners
nog overlast ervaren zoals vrijdagavond 23 oktober jl. Toen de jeugd tot
zeker 01.00u harde muziek speelde en
2-3 keer een harde knal afvuurde.
Honden die weer getraumatiseerd worden en mensen die uit hun slaap gehouden worden.
Wat bedoelt de Gemeente dan met: uit
de raad van Berg en Dal: mooi wonen
in Berg en Dal, “zonder herrie”?
Wordt het niet eens tijd dat de ontmoetingsplek (lees hangplek) naar een
andere lokatie verplaatst wordt zoals
men de hangjeugd Jaren geleden liever
niet in Nielingen had en hier dumpten?
Hoogachtend,
Stilte na 22.00u

Aanrijding motor en auto bij de
Duivelsberg in Berg en Dal
BERG en DAL.
Op
de
Oude
Kleefse-baan ter
hoogte van de parkeerplaats naar de
ingang
van
Pannenkoekenrestaurant
de
Duivelsberg, heeft
zondagmiddag 18
oktober een aanrijding plaats gevonden tussen een
motorrijder en een
personenauto.
Hierbij raakte de
m o t o r r i j d e r Beide beschadigde auto’s en de motor op de Oude
gewond.
Ook Kleefsebaan in Berg en Dal
Foto: Waldie Rutten
raakten de motor
en de auto, alsmede een andere geparkeerde auto, aanrijding niet meer te voorkomen was.
beschadigd.
De motorrijder botste tegen de afslaanHet ongeval gebeurde toen een auto- de auto en kwam vervolgens tegen een
mobilist uit de richting Nijmegen links- geparkeerde auto tot stilstand. De
af de parkeerplaats op wilde rijden. De motorrijder is door een ambulance naar
motorrijder wilde op dat moment de het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.
personenauto inhalen waardoor een Ter plaatse geldt een inhaalverbod.
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Sinds 38 jaar

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Arno's Haarmode

Kleve, Briener Straße 43

Tel. 0481-433407

(Tegenover De Trinkgut inrit)

Uw

autodealer in Duitsland

• Verkoop van nieuwe en gebruikte autos
• inspectie en reparatie van alle merken • Banden service
• Inbouw van LPG installaties • TüV en AU onderzoeken
• Wij spreken Nederlands!

Autohaus Peters e. K.

Im Hammereisen 35 - 47559 Kranenburg-Nütterden
Telefoon: 028 26 - 9 22 33 - Fax: 0 28 26 - 9 22 34
mitsubishi-peters@t-online.de - www.mitsubishi-peters.de

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles
De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten
47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64

www.lampen-udo.de

Inh. Mike Jedwill

Varkensfiletlapjes

Installatietechniek

500 gram
€ 5.25

alle soorten

Verse hamschijf

500 gram

Verse kipdrumsticks

500 gram

Kipfilet naturel

100 gram

Gebraden gehakt

100 gram

€ 3.45
€ 2.45
€ 1.49

Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

€ 1.39

Wij verheugen ons op uw bezoek!

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn

Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

Aktie geldig 29 oktober - 7 november

024-6633100
www.frankbv.nl

45805467

D

rd
nA
essi

enn

e

t Eik

en

14,99

per m2

Haard Prag
6kW vermogen, aanlsuiting boven ca. 15 cm
Ø. Voldoet aan hedendaagse veiligheidsnormen. Stalen
behuizing, gietijzer grijs, theevak
van speksteen.
Energielabel A+
op een scala van
A++ tot G. Afm.
B x H x D ca. 51 x
49 x 105 cm (zonder kachelpijp
en bodemplaat).

449,-

45363981

12,9999

9,99

Beste klanten, denk
in verband met de
actuele situatie a.u.b.
aan een mondkapje
bij een bezoek aan
onze winkels. Het
s
rij
g
t
dragen hiervan is
h
ic
nL
i
verplicht.
Dank voor
s
s
De
uw begrip!

per m2

ken
n Ei

399,-

Designvloer Rigid
Houtnabootsing, diverse dessins, ca. 122 x 18,2 cm, 3,2 mm
dik, ca. 0,2 mm slijtlaag. Met
klik-verbinding.

D

n
essi

Grij

s

Vloertegels Stamford
1e kwaliteit, diverse kleuren, JHUHFWLðFHHUG
slijtklasse IV, anti-slip oppervlak (R9). 60 x 60 cm.
sin
De s

230760

S
sin
Des

s ar
pes

45809177

VOLOP HERFSTVOORDEEL

14,9999

12,99

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

kg 0,65€

LUGATO Flexlijm
Flexibele bouw- en tegellijm. Prima te verwerken
en goed klevend. Voor
alle gebruikelijke ondergronden, ook voor
dekvloeren met vloerverwarming. Muren en vloeren, binnen en buiten.
Kwaliteit C2TE conform
EN 12004. 20 kg

w
www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur

Bei

ge
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Hyundai Kona electric
Premium 64 kWh
De volledig elektrisch aangedreven Hyundai Kona is uiterlijk met zijn laatste
upgrade nauwelijks veranderd. Ook het interieur is niet schokkend gewijzigd, maar wat wel schokkend is, is het nieuwe rijbereik met de nieuwe
64kWh accu. Hiermee is volgens de WLTP standaard een actieradius van
maar liefst 484 kilometer mogelijk.
stilstand
naar
100 km/uur kan
accelereert
in
slechts
7,6
seconden.
Zware ballast
onderin zorgt
voor stabiliteit
Die acceleratie is
een enorme prestatie, want met
het onderin liggende accupakket weegt de
Hyundai Kona
maar liefst 1.760
kg en dat merkt
men bij het rijDe Hyundai Kona kan 484 km rijden met de volgeladen accu, den. De enorme
maar daarna kost het laden natuurlijk meer tijd. Goede rij- ballast onderin
planning is noodzakelijk.
zorgt voor goede
stabiliteit en weiDe Hyundai Kona electric is nu naar nig overhellen. De nieuwe uitvoering
keuze leverbaar met een 64 kWh- of met krachtige motor mag zelfs een aanmet een 39 kWh-batterijpakket. De hanger trekken. Je hoeft hiervoor geen
actieradius is bij de versie met de B-E rijbewijs te halen, want de aanhangrootste batterij 180 km meer dan bij ger mag maximaal slechts 300 kg
de 39 kWh-versie. Opmerkelijke verbe- zwaar zijn.
teringen in rijbereik zijn gerealiseerd Onder de testauto zaten 17-inch
door aanpassingen in het motorma- Michelin Primacy 4 voor het geven van
nagement en de montage van andere een geode grip. Dat is ook wel nodig,
banden. De elektromotor van de want de grote massa geeft ook een
Hyundai Kona met 64 kWh batterij voortzettingsvermogen als dat van een
levert maar liefst 204 pk en – nog mammoettanker. Een zeilschip met een
belangrijker – een koppel van maar zware ballast onder aan de kiel blijft
liefst 395 Nm over vrijwel het gehele mooi stabiel, zoals ook bij deze Kona,
toerentalbereik. Dat belooft altijd trek- maar de massa zet door en dat komt de
kracht.
wendbaarheid niet ten goede. Dat voelt
Het vermogen van de 64 kWh versie men ook een beetje bij de Hyundai
van de elektrische Hyundai Kona is dus Kona. In snel genomen bochten of bij
50 kW/68 pk meer. De topsnelheid is snelle verandering van richting, gaat de
daarmee ook hoger en bedraagt 167 auto, dankzij de goede banden, net niet
km/u terwijl de krachtige Kona vanuit slippen. Maar wat als de banden bijna

Smart ForFour EQ
We zien steeds meer dat compacte auto’s elektrisch worden met de gedachte,
dat een verbrandingsmotor efficiënter is voor de lange afstand. Compacte
auto’s worden meestal ingezet voor korte afstanden. De specialist in compacte auto’s, Smart, heeft de beslissing genomen om helemaal te stoppen met verbrandingsmotoren en derhalve nu een test van een elektrisch aangedreven
Smart. We reden met de grootste Smart, de ForFour met vijf deuren.
reis te bereiken.
Snel omschakelen naar de ecomodus en de verwarming
uitschakelen helpt
om nog wat verder te rijden. Het
stroomverbruik
varieert tussen de
18
en
22
kWh/100
km,
wat behoorlijk
veel is voor zo’n
kleine
auto.
Zowel de geteste
Hyundai Kona
als de eerder
Veel merken ontwikkelen geen compacte auto’s meer, omdat geteste
Tesla
vanwege de CO2-uitstoot de verkoopprijs niet meer lonend te Model 3 gebruimaken is. De overgebleven modellen, zoals deze Smart, zijn ken
minder
daarom bijna allemaal elektrisch.
stroom. Aan de
energie-efficiënDe batterij is het kostbaarste onderdeel tie is blijkbaar in deze laatste generatie
van een elektrische auto. Omdat de van dit model weinig gedaan. De grootForFour bedoeld is als stadsauto en om aandeelhouder Geely, een Chinese
de prijs beperkt te houden, kiest Smart autofabrikant, die samen met
voor een relatief kleine batterij (18 Mercedes-Benz de ‘joint venture’
kWh), die vervolgens wel snel is op te Smart met het nieuwe hoofdkantoor in
laden. Dat is een groot verschil met de Hangzhou Bay bezitten, zal waargrotere Hyundai Kona electric. Die schijnlijk in 2022 met een totaal nieuw
komt met zijn 64 kWh accu veel ver- model Smart komen. De 57-jarige
der, maar het opladen daarvan kost Chinees Li Shufu, de topman en stichmeer tijd.
ter van Geely, thans de tweede grootste
autobouwer van China, bezit al bijna
Korte range en snel laden
10% van de aandelen van MercedesVolgens de officiële cijfers kan de Benz en is al eigenaar van het Zweedse
ForFour EQ met de accu 114 tot 130 Volvo. Li Shufu woont in Hangzhou en
km afleggen, maar wij kwamen vaak is mogelijk in de toekomst ‘s werelds
niet verder dan 110 km. Bij de laatste belangrijkste autoproducent.
twintig kilometer begint de auto te
schreeuwen om naar een laadpaal te rij- Rijeigenschappen voor de stad
den en men rijdt niet meer met het vol- Ondanks het zeer compacte formaat en
ste vertrouwen om het einddoel van de beperkt aantal accu’s weegt de Smart

Road Test
Hyundai Kona electric Premium
64 kWh
Koets: 5-deurs
Prijs: € 49.595,- (vanaf € 41.595,-)
Gewicht: 1760 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 204 pk
Top: 167 km/uur
Acc.0-100: 7,6 sec.
Actieradius: 484 km (WLTP)
Lengte: 418,0 cm
Breedte: 180,0 cm
Kofferruimte: 332 liter
Aanhangergewicht: 300 kg

versleten zijn of als men na de oorspronkelijke set banden er goedkope
banden op monteert? En hoe zal het
zijn in de winter? Vragen, waar we nu
nog geen antwoord op kunnen geven,
maar wel een algemeen advies, dat
auto’s met zware accu’s (zie ook testverslag van de MG EV) banden nodig
hebben, die goede grip garanderen.
Uieraard is hier ook de vering en
schokdemping van belang om de wegligging te optimaliseren en dat hebben
de Koreanen beter voor elkaar dan bij
het Chinese MG. Het is een duidelijk
betere auto met relatief veel wagengewicht met de op de bodem van de carrosserie geplaatste accu’s.
Opladen van de accu’s alleen met 11
kW laadsnelheid
Als de accu’s na een lange rit weer
opgeladen moeten worden, dan komen
we de grootte van de accu weer tegen.
Het opladen kost uiteraard meer tijd.
Dan valt op, dat de accu bij een driefase oplaadpunt langs de straat met een
capaciteit van 11 kW toch maar zo’n
acht uur nodig heeft om weer op 100%
te komen. Bij een 1-fase laadpaal met
7,4 kW kost het nog een paar uur meer
en als men de auto het aan het 220 Volt
wandcontactdoos wil opladen, dan
moet men rekenen op een dag laden.
Dat is niet praktisch dus en daarom is

Road Test
Smart ForFour EQ
Koets: 5-deurs
Prijs: € 26.995,- (vanaf € 23.995,-)
Gewicht: 1200 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 82 pk
Top: 130 km/uur
Acc.0-100: 12,7 sec.
Actieradius: 120 km (WLTP)
Lengte: 349,5 cm
Breedte: 166,5 cm
Kofferruimte: 185 liter
Aanhangergewicht: n.b.
ForFour 1.200 kg. Toch voelt de auto
niet zwaar aan, maar uiteraard merkt
men wel, dat het zwaartepunt laag ligt,
dankzij de in de bodem verwerkte
accu’s. De ForFour EQ ligt zodoende
zeer stabiel op de weg. Het stadsautootje laat zich heerlijk dankzij de
krachtige elektromotor met hoog koppel door het verkeer leiden. Er liggen
relatief brede banden onder de Smart
en daarmee blijft het wegcontact
gewaarborgd.
Ook bij hard remmen verraadt de
ForFour EQ zijn enorme massa niet.
Daar men in het algemeen minder snel
met deze stadsauto rijdt, neigt de auto
ook niet, zoals de veel grotere Hyundai
Kona, om de weg van de massa te vervolgen.
Actieradius en opladen
De belangrijkste verbetering voor
modeljaar 2020 is dat de laadsnelheid
sterk is verhoogd. Aan een 3-fasen
laadpunt van 22 kW kan men de
ForFour EQ nu in zo’n 40 minuten van
10 tot 80% laden. Op laadpunten, die
minder vermogen geven, bleek in de
praktijk dat we van bijna nul tot 100%
konden laden in drie uur. De ForFour
EQ kan niet laden bij snelladers. Met
de Smart ForFour EQ is men beperkt
tot publieke laadpalen of het stopcontact thuis. Bij een Fastned laadpunt
langs de snelweg kan men de Smart

het prettig, dat de accu bij een
snellaadstation met 100 kW (die
zijn er nog niet zoveel) in een
uurtje tot 80% is opgeladen en
dat dat bij een 50 kW snellaadstation (bijv Fastned) in één uur
en vijftien minuten tot 80% geladen wordt. Daarna gaat het een
stuk trager. Soms gaat het laden
wat trager. Dat kan met temperatuur of met de belasting van het
laadterminal door andere gebruikers te maken hebben.
Het laden gaat met het in acht
nemen van de 11 kW relatief De Hyundai Kona electric heeft met zijn SUVsnel, maar het is een grote accu, achtige uitstraling, een design, dat velen aandie opgeladen moet worden en spreekt.
dat kost tijd. Het boordsysteem accep- auto zich bevindt. Met de Bluelink-app
teert helaas niet de 22 kW oplaadsnel- is de accu op afstand te controleren en
heid van een daarvoor geschikte straat- kan men informatie over afgelegde ritlaadpaal, zoals de eerder beschreven ten en de status van de auto raadplegen.
Renault Zoe en de eveneens op deze
pagina beschreven Smart wel aankun- Prijs
nen.
De prijs van de Hyundai Kona Electric
in zijn basisuitvoering met 39 kWh batVeel bagageruimte
terij is scherp. Voor € 36.795 staat deze
Het interieur van de Premium uitvoe- uitvoering op de prijslijst. De Hyundai
ring van de Hyundai Kona is netjes en Kona Electric met 64 kWh accupakket
mooi afgewerkt, de stoelen met leder- heeft een vanafprijs van € 41.595,-. De
look bekleding zitten heerlijk en lange testauto was de meest luxe en dure verafstanden zijn dan ook geen enkel pro- sie met een prijskaartje van € 49.595,- .
bleem.
Op de modellen met een catalogusprijs
Er is een draadloze oplaadmogelijkheid onder de € 45.000, kan men de
voor de telefoon en handig is de groot- Nederlandse subsidie verkrijgen daarin
lichtassistent, die de LED koplampen biedt Hyundai met de Kona electric
met LED-positieverlichting dimt als er voldoende keus. Ook met het grote
tegenliggers komen. De auto heeft voor accupakket. Men krijgt dan gunstig
de ruitenwissers een regensensor en er een elektrische auto met een grote
zijn parkeersensoren.
actieradius.
Ondanks het grote accupakket, dat voor
de grote actieradius zorgt, is er toch
voldoende bagageruimte van 332 liter
om die lange reis te ondernemen. Met
het neerklappen van de achterbank ontstaat er 114 liter bergruimte.
De Kona electric is uitgerust met
Hyundai Bluelink, dat de bestuurder in
staat stelt via een app op de smartphone diverse functies van de auto op
afstand te bedienen, zoals de climate
control. Ook is het mogelijk de auto op De elektrische aandrijving van de
afstand te vergrendelen en te ontgren- Hyundai Kona electric biedt veel
delen en weet de bestuurder dankzij de souplesse, doordat er altijd voldoende
Find my Car-functie altijd waar zijn koppel aanwezig is.
niet laden.
Tijdens het laden geeft een display in de auto exact aam hoeveel stroom er in ampère en kW
wordt opgenomen. De elektromotor, die Smart al langer
gebruikt, levert een vermogen
van 82 pk/60kW en een koppel
van 160 Nm. Die staan garant
voor prima prestaties. Zoals verwacht, accelereert de ForFour
EQ lekker fel vanuit stilstand
naar de 100 km/uur in 12,7
seconden. Voor het rijplezier is
eigenlijk belangrijker om te Smart heeft een duidelijke keuze gemaakt en
weten, dat in slechts 5,2 secon- richt zich expliciet op gebruik in de stad.
den de Smart vanuit stilstand
naar de 60 km/uur sprint. In de stad voorverwarming.
biedt de elektrische aandrijving de perfecte souplesse, waardoor de ForFour Ruimte matig
EQ veel meer rust en comfort biedt dan Zoals bij de meeste kleine auto's is ook
de voorgaande generaties met benzine- bij de ForFour de ruimte achterin
motor. De topsnelheid zal men net zo matig. De goed toegankelijke bagagesnel rijden en ligt bij 130 km/uur. Het ruimte meet maar 185 liter.
is een echte stadsauto.
Prijzen
Nieuwe huisstijl
De Smart ForFour is even duur als de
Smart heeft als nieuwe huisstijl "Easy bekende ForTwo tweezitter. Onze
Urban Style", wat zich uit in eenvoudi- keuze zou dan naar de ForFour uitgaan,
ge vormen en het weglaten van onnodi- vanwege de duidelijk meer gebruiksge stijlelementen. De koplampen heb- mogelijkheden. De prijzen beginnen bij
ben fraaie LED-techniek, waarbij een € 23.995,- voor de ‘essential’, €
ring in de koplamp de dagrijverlichting 25.495,- voor de Comfort en € 26.995
vormt en de kern het dimlicht. De ach- voor de Comfort Plus, die wij reden
terlichten zijn kunstwerken, waarbij met onder andere lederen bekleding,
alle elementen (achterlicht, remlicht, panoramadak, full-LED koplampen en
knipperlicht, achteruitrijlicht) in een -achterlichten.
stervorm samenkomen.
Nieuw voor modeljaar 2020 zijn extra
bergvakken en waarbij die vakken zo
mogelijk zijn voorzien van netten aan
de bovenrand, zodat ze kunnen worden
volgepropt zonder dat er iets uitvalt.
Een handige optie is een elastische
band op de bijrijdersstoel, waar achter
een tas kan worden geklemd als men
alleen rijdt.
De Smart kan worden gekoppeld aan
een app. Daarmee kan men onder meer Door een kleine accu te gebruiken kan
de voertuigstatus en de oplaadtoestand de prijs relatief laag blijven, maar dit
van de accu controleren en kunnen de betekent ook, dat de actieradius gering
‘connected car’-functies worden is. Daarentegen gaat het opladen weer
bediend, zoals de optionele interieur- snel.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
De volledige schoonheid ...
Een schilderij is eigenlijk pas echt
mooi
wanneer het helemaal af is
en de schilder de laatste penseelstreek
heeft gedaan.
Het staat dan kant en klaar vóór je.
Je kunt genieten van de kompositie, het
lijnenspel,
de kleurenpracht en de lichtval.
Maar pas wanneer het rustpunt is
bereikt,
er niets meer afgehaald of aan toegevoegd kan worden,
ontvouwt zich de volledige schoonheid, de innerlijke rijkdom.
Tot de laatste penseelstreken zijn aangebracht,
de laatste toon verklonken ....
We noemen dat sterven, zoals de graankorrel sterft in de aarde.
Onze dierbare doden in dankbaarheid
gedenkend,
mogen we geloven en vermoeden: rijp
worden voor Hem die roept ....
Allerheiligen – Allerzielen - gravenzegening: zie rooster hieronder
Kerkbalans 2020
Bij deze uitgave van de Rozet vindt u
de brief over Kerkbalans 2020. Graag
uw aandacht hiervoor.
Rozenkransgebed
Op vrijdag 30 oktober is om 19.00 uur
in Millingen een Marialof met rozenkransgebed. Elke zaterdag na de ochtendmis van 9.00 uur bidden we samen
de rozenkrans. In Leuth wordt in oktober elke woensdag om 19.00 uur de
rozenkrans gebeden. Van harte welkom.
H. Missen en misintenties
Woensdag 28 oktober 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Ef. 2, 19-22,
ps.19, 2-5, Lc. 6, 12-19.
Woensdag 28 oktober 19.00 uur Leuth
rozenkransgebed
Donderdag 29 oktober 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Ef. 6,10-20, ps.144,12.9-10, Lc.13, 31-35.
Vrijdag 30 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen: Fil.1,1-11, ps.111,1-6,
Lc.14,1-6.
Vrijdag 30 oktober 19.00 uur Marialof
Millingen vw einde oktobermaand
Zaterdag 31 oktober 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed: Fil.1,18b-26, ps.42,2.3.5, Lc.14,
1.7-11.
Thé en Mies Hendriks-van Megen.
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur H. Mis
Ooij (voorzang) – Allerheiligen:
Apok.7,2-4.9-14.
ps.24,1-4ab.5-6.
1Joh.3,1-3, Mt.5,1-12,
Wilma Donderwinkel - ten Haaff, Henk
Verriet, jaargetijde, Wim Arts
Zondag 1 november 9.00 uur H. Mis

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Kekerdom (voorzang), waarna gravenzegening: (zie boven)
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen,
Jos van Deursen, Joep en Anneke
Geurts, Willie Gerritzen als jaargedachtenis.
Zondag 1 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang), waarna gravenzegening: (zie boven)
Rita Megens-Janssen, Herman Janssen
en Ria Janssen-van Haren, Wily en
Diny Leijgraf, Jo en Maria LamersAwater, Jan en Mien Nielen-Megens,
Adriaan van de Laak, Truus VerduijnArnts, Overleden familie SpaanGroenwald, Til Frieling-Lamers,
Henny Janssen als jaargetijde, Marian
en Willy Reijmers en zoon Erik.
Maandag 2 november vanaf 18.30 uur
samenkomst in grote Bartholomaeus,
waarna gebed en gravenzegening vanuit kapel kerkhof Beek
Harry en Thea Bömer – Gerretschen,
Henny van Haaren – Creemers, Frans
en Tilly Kester – Arts, Wil Pijnenburg.
Maandag 2 november 19.00 uur H. Mis
Ooij (voorzang), waarna gravenzegening: lezingen Allerzielen: Jes.25,6a.79 ps.27,1.4-7.8b.9a.13-14, Rom.5,5-11,
Joh.11,17-27of 21-27.
Wilma Donderwinkel - ten Haaff, Toos
Saris –Toonen, Piet en Marie Kroes –
Cornelissen, Mia Rutten – van Steen,
Overleden ouders van Steen – Geutjes,
Henk van de Ven, Ouders, Schoonouders en familie, Bernt en Grada
Arens, Anja en Ben, Ouders Verriet –
van Steen, overleden kinderen en
Echtgenoten, Ronald Rikken, Karel
Jeuken, Overleden ouders Leenders –
Tissen, Piet en Patrick, Chris van den
Brink en Echtgenote Johanna van den
Brink – Verhoeven, Marie van den
Brink, Jo Delsink.
Dinsdag 3 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth, waarna gravenzegening: lezingen Allerzielen: Jes.25,6a.79 ps.27,1.4-7.8b.9a.13-14, Rom.5,5-11,
Joh.11,17-27.
Fred van Eck.
Woensdag 4 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Fil.2,1218, ps.27,1.4.13-14, Lc.14,25-33,
Donderdag 5 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Fil.3,3-8a, ps.105, 2-7,
Lc.15,1-10.
Vrijdag 6 november 09.00 uur H. Mis
Millingen: 2Kor.4,1-2.5-7, Joh.12,4450.
Zaterdag 7 november 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed; Jes.52,7-10, ps.96,1-3.8.10,
Hebr.13,7-9a.15-17a, Mc.16,15-20.
Zaterdag 7 november 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en zang) – 32e zondag door
het jaar: Wijsh.6,12-16, ps.63,2-8,
1Tess.4,13-18, Mt.25,1-13.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Frans en Tilly Kester – Arts, Piet en
Marie Kroes – Cornelissen, Henk van

de Ven, Ouders, Schoonouder en familie
Zondag 8 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang) (zie boven)
Dinsdag 10 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Tit.2,1-8.11-14,
ps.37,3-4.18.23.27.29, Lc.17, 7-10.
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
u ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/. Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en
u tevens voorbereiden op de viering.
Allerzielen 2020 - Millingen
Op zondag 1 november gedenken wij in
onze kerk van de H. Antonius van
Padua te Millingen aan de Rijn alle
overleden parochianen en met name
hen, die ons het afgelopen jaar sinds
Allerzielen 2019 zijn ontvallen en wier
gedachteniskruisje in de kerk hangen:
Adriaan vd Laak (Kekerdom)
Jan Hendriks
Lieske Schmitjes – Basmer
Jozef Heijmink
Joke Giessen – Welling
Harry Spierings
Johanna van Ophuizen-Houkes
Dina Eerden – Hendriks
Piet Wattenberg
Joop Saat
Jan Heijmink
Grada Cillissen-van Haaren
Theo Spierenburg
Rud Awater
Gerardus van Oijen
Marian Reijmers – van Deelen
Marietje Janssen – Makaaij
Herman Verburg

97 jaar
78 jaar
89 jaar
88 jaar
76 jaar
90 jaar
99 jaar
98 jaar
76 jaar
65 jaar
78 jaar
88 jaar
67 jaar
81 jaar
80 jaar
87 jaar
87 jaar
79 jaar

Allerzielen 2020 Ooij – Persingen
Op maandag 2 november gedenken wij
om 19.00 uur alle parochianen die zijn
overleden met name hen die het afgelopen jaar sinds 20-10-2019 zijn ontvallen en wier gedachtenis-kruisjes in de
kerk hangen.
Mw.Leenders – Awater
Mw.Petronella Voerman-Rensen
Mw.Gerda Vink-Groothuizen
Mw.Mientje Strik-Ebben
De Heer Jo Philipsen
De Heer Wim Arnts
Mw.Annemie Tissen-Leensen
Mw.Tonnie Reijnen-van Wijck
Mw.Annie vd Brink-Hendriks
Mw.Marietje Leenders-Derks
De Heer Adri Janssen (Leuth)

92 jaar
106 jaar
78 jaar
82 jaar
87 jaar
84 jaar
75 jaar
90 jaar
90 jaar
90 jaar
87 jaar

Allerzielen 2020 Beek
Jo van den Elzen-Bongers
Corrie Arens-van Hemmen
Hans Groothuijse

90 jaar
88 jaar
76 jaar

Allerzielen 2020 Leuth
Ben Engelen

75 jaar

Mogen zij allen rusten in vrede en
Gods eeuwige vreugde genieten.

CantAnimus
Allerzielen
Liefdevolle en troostrijke klanken
voor allen die hun dierbaren willen
gedenken.
Wat zou Het Koor CantAnimus in het
kader van Allerzielen graag het programma Stem en Stilte voor u uitvoeren, juist in deze periode... Helaas is het
dit jaar niet mogelijk.
Maar... toch zijn er alternatieven om
ons verbonden met elkaar te voelen en
het prachtige Requiem veur mien Moe
van Caspar van der Vinne, en andere
liederen, te zien en te horen! Op onze
website www.cantanimus.nl kunt u
zien wat de mogelijkheden zijn. Wij
wensen u toe dat onze muziek u ook dit
jaar troost mag bieden.

Kerkberichten van de
PKN Groesbeek
Zondag 1 november
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is mevr. Herma VisserLocht uit Rhenen
Deze en ook de volgende zondag is de
collecte voor kamp Moria: “Stichting
Bootvluchteling” ondersteunt initiatieven van mensen in het kamp, met hun
kunde en talent houden ze perspectief
op goed leven open: onderwijs, tolken,
zorg…
Zondag 8 november: Oogdienst
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs
In deze, jaarlijks terugkerende, dienst
bezinnen we ons op de rijke vruchten
die de aarde ons geeft. De gemeente
wordt opgeroepen om gaven bijeen te
brengen uit en naar eigen vermogen, en
uit te delen.
In deze dienst staan de vluchtelingen in
kamp Moria centraal en is ook de collecte voor deze Stichting (info: zie
boven en www.bootvluchteling.nl).
Door de corona-dreiging kunnen we
helaas geen verkooptafel van inge-

brachte goederen organiseren. De preciese vorm van de dienst zal afhangen
van de dan gestelde Covid-maatregelen.
Digitaal doneren kan via: NL 08 INGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. Bootvluchtelingen
Elke zondag is vanaf 9.45 uur de deur
open en iedereen van harte welkom.
Vanwege het coronavirus gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen, o.a. bij binnenkomst en uitgaan van de kerk het
dragen van een mondkapje. Voor meer
info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Bijeenkomst Allerzielen
in Beek afgelast
In de Rozet van 13 oktober jongstleden
waren wij, de vrijwilligers van de
katholieke begraafplaats, nog optimistisch genoeg om een bijeenkomst op 2
november te organiseren.
Helaas zijn ook wij, na de persconferentie diezelfde avond, tot de conclusie
gekomen dat het niet verantwoord is
om een dergelijke bijeenkomst te hou-

den.
De families die het afgelopen jaar hun
dierbare begraven hebben op het kerkhof kunnen contact op nemen met de
heer Ben Willems om op een ander tijdstip het herinneringskruisje op te halen.
Wij wensen u allen veel sterkte maar
vooral veel gezondheid toe.
De vrijwilligers

Het raadsel van
de Remigiuskerk ontrafeld
“Het raadsel van het portret in de
Remigiuskerk”
Zo luidde de kop van het artikel in de
Gelderlander 31 juli jl. Inmiddels is het
raadsel opgelost. Een kenner met voldoende kennis van kerkelijke kunst en
kerkhistorie benaderde ondergetekende
m.b.t. dit onderwerp. Hij weet namelijk
met zekerheid te stellen dat het hier oud
pastoor J. Cruijsen van de Leuthse
Remigiusparochie betreft.
Cruijsen overleed in 1883. Zijn gewaad
- met kol – was in die periode, in
zwang. Ook de speld die hij draagt, het
N-G Herinneringskruis is voor hem een
aanwijzing. Pastoor Cruijsen is 25 jaar
Leuths parochieherder geweest: van
1858 tot aan zijn dood in 1883. Hij
heeft ook een grote rol gespeeld in de
ver- en herbouw van de oude parochiekerk, de ‘voorganger’ van de huidige
gesloten kerk. “Zeer waarschijnlijk
ook”, zo vervolgt de zegsman, “is het
portret geschilderd door de uit Vught
afkomstige Ch. Grips. Beiden - pastoor
Cruijsen en de kunstschilder – zijn niet
alleen tijdgenoten, maar ook bekenden
van elkaar. Zo is Grips in 1865 bij pastoor Cruijsen op bezoek om het
Smitsorgel in de oude kerk te bekijken.
Hij schildert namelijk ook kerkorgels.
Waarschijnlijk ook dat bij dat bezoek
de afspraak is gemaakt om een portret
van de pastoor te schilderen”.
Tot zover de informatie van onze
zegsman. Waarom deze informatie niet
door hemzelf aan het kerkbestuur
wordt verteld? De reden daarvan is dat
de betreffende persoon zich niet met
deze kennis wil profileren. Alhoewel
hij zeker ‘geen vreemde in Jeruzalem’
is, waar het kerkhistorie en kerkelijke
kunst betreft, beoefent hij zelf met succes een andere vorm van kunst waaraan
hij de voorkeur geeft.
Ondergetekende staat echter voor 100
% in voor de betrouwbaarheid van de
zegsman en voor de juistheid van diens
informatie.
Pastoor Cruijsen
Na deze informatie te hebben opgenomen ben ik op zoek gegaan naar meer
gegevens over pastoor Cruijsen. Die
vond ik in de Leutherlectuur, een
parochieorgaan dat is verschenen van
februari 1973 tot en met maart 1983.
De redactie hiervan stond onder voorzitterschap van toenmalig Leuths
parochieherder Drs. Willen Janssen. In
meerdere jaargangen is pastoor
Cruijsen onderwerp. Joannes Cruijsen
wordt op 29 september 1801 geboren in

Grootlinden. Hij is op 4 augustus 1824
tot priester gewijd. Hij staat als kapelaan in Groesbeek als hij op 29 september 1836 pastoor wordt in Ooij &
Persingen. Na daar ruim 20 jaar pastoor
te zijn geweest, komt hij op 5 februari
1858 als pastoor in Leuth. Dat blijft hij
ruim 25 jaar tot aan zijn dood op 9
november 1883.
Bij brief van 24 juni 1868 vraagt pastoor Cruijsen aan de bisschop toestemming tot ver- en herbouw van de
Leuthse parochiekerk. Die toestemming wordt verleend en pastoor
Cruijsen kan aan de slag. Het is een
ingrijpende restauratie geworden,
waarbij beter van nieuwbouw kan worden gesproken. Want het gehele middenschip en priesterkoor is nieuwbouw
geworden. Allen de toren is blijven
staan (zie foto). Ook is als gevolg daar-

van de offerte ruimschoots overschreden. Doch ook dat probleem is opgelost, dankzij de hoge Pachtopbrengsten
uit kerkelijke landerijen. Maar ook
dankzij de persoonlijke bijdrage van
pastoor Cruijsen. Zo schenkt hij onder
meer het hoofdaltaar voor de herbouwde kerk. Ook mocht het nieuwe orgel waarin enkele uit het oude Smitsorgel
afkomstige onderdelen worden verwerkt - op een bijdrage van hem rekenen.
Zijn portret heeft dan ook decennialang
in de oude en vanaf 1935 ook in de
nieuwe (huidige) kerk boven het altaar
gehangen.
Jan van Eck
Leuth augustus 2020
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Zwischen Rhein & Maahs
Noch ein wenig Geduld bitte…
KRANENBURG.
Autofahrer müssen sich
noch ein wenig
Gedulden bis die
Arbeiten am neuen
Kreisverkehr beim
Einkaufszenter in
Kranenburg abgeschlossen sein werden. Bis zur
Freigabe der
“Drehscheibe” regeln
Ampeln den Verkehr.
Ein Mitarbeiter des
Bauamtes Kranenburg
teilte mit das warscheinlich Anfang November
Die Arbeiten am Kreisverkehr: nur noch eine Frage
der Verkehr wieder norvon Wochen.
mal fliessen kann.
Geschäfte und Besucher werden sich freuen.

Kein Stüppkesmarkt 2021
in Kranenburg
KRANENBURG. Das Orgateam des
Stüppkesmarktes Kranenburg hat sich
nach
langen
und
intensiven
Diskussionen, auch in Absprache mit
der Verwaltung der Gemeinde
Kranenburg, dazu entschieden den vom
18.06.2021 bis zum 20.06.2021
geplanten Markt auf das Jahr 2022 zu
verschieben. Die aktuelle Situation und
die weiteren Aussichten machen eine
Planung bzw. damit verbundene
Durchführung
unmöglich.
Vereinbarungen,
Absprachen,
Buchungen
von
Bands,
Marktbeschickern, weitere unterschiedliche Gruppierungen etc. sind

nahezu nicht umzusetzen. Zudem ist
aktuell völlig unklar, was passiert im
Juni 2021…. wie geht es weiter… Der
Markt steht bekanntlich unter dem
Motto:
„Das mitreißend bunte Grenzstadtfest
für Familie, Musikfans, alte und neue
Freunde, einfach für Jedermann.“
Aber mit dem Entschluss in 2021 keinen Markt zu veranstalten ist natürlich
auch die Planung für 2022 verbunden.
Dort hat man den Termin auf den
17.06.2022 bis zum 19.06.2022 schon
mal festgelegt, in der Hoffnung, dass es
bis dahin wieder ein Fest in der bekannten Art und Weise sein kann.

Archiffoto: Henk Baron

Gemeinde sucht Tannenbäume
KRANENBURG. 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.

Gewinnspiel Tiergarten Kleve
KLEVE. Der Herbst malt die
Landschaft
bunt.
In
dieser
Farbenpracht hat unser Lama Sophie
am vergangenen Dienstag, den 13.
Oktober einen kleinen Jungen geboren.
Ein künstlerisch begabter Besucher hat
dieses Ereignis dazu inspiriert, ein Bild
von der kleinen Familie zu malen und
es uns zukommen zu lassen.
Wir haben uns sehr darüber gefreut und
uns gedacht, dass wir gerne noch mehr
solche einzigarte Bilder erhalten wollen. Deswegen haben wir uns ein
Gewinnspiel ausgedacht, bei dem jedes
Kind mitmachen kann (Alter: bis einschließlich 10 Jahren). Um teilzunehmen, gebt einfach euer Bild mit eurem
Namen und Alter persönlich an der
Kasse oder bei eurem nächsten Besuch
ab. Oder schickt es per Post an den
Tiergarten: Tiergartenstrasse 74, 47533

Das Lamafohlen wird bald einen
Namen haben…
Kleve. Einsendeschluss ist Ende
Oktober. Der Gewinner des 1. Platzes
darf sich nach Bekanntmachung stolzer
Pate des Lamafohlens nennen und ihm
sogar einen Namen geben! Der 2. bis
10.
Platz
bekommt
eine
Familientageskarte für den Tiergarten.
www.tiergarten-kleve.de
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Verkehrsregelung Europa-RadBahn
KRANENBURG/KLEVE.
Die
Europa-RadBahn zwischen Kleve und
Kranenburg bis zur Grenze erfreut sich
eines hohen Radverkehrsaufkommens.
Nachweislich schafft die EuropaRadBahn mit ihren Vorzügen eines
komfortablen Fahrens ein wirklich
attraktives Angebot zum Umstieg vom
Auto auf das Rad. Nach einem einjährigen Erprobungszeitraum zeigen die
Erfahrungen auf der Trasse aber auch,
dass sie aufgrund der Qualitäten widerrechtlich
von
anderen
Verkehrsteilnehmenden genutzt wird.
Wer darf die Europa-RadBahn nutzen?
Alle, die einen beschilderten Radweg
nutzen dürfen, können auch auf der
neuen Europa-RadBahn fahren. Das
gilt für alle Radtypen – auch für
Pedelecs.
Die
einzigen
Beschränkungen für die Nutzung setzt
die Straßenverkehrsordnung, die keinen Unterschied zwischen „normalen“
Rädern und Pedelecs macht. Wichtig
ist, dass der Motor beim Pedelec den
Fahrer nur unterstützt und das auch nur
bis zu 25 Stundenkilometern. Für SPedelecs und E-Bikes, bei denen die
Unterstützung höher ist oder nicht
mehr selbst in die Pedale getreten werden muss, gelten andere Regeln: Für
sie gilt Helm- und Versicherungspflicht
und sie gehören wie etwa Mofas nicht

bewegen. Sie gehören damit, allerdings
wie Fußgänger nicht auf Radwege, also
auch nicht auf die Europa-RadBahn.

Hohes Verkehrsaufkommen auf der
Europa-RadBahn Verkehrsregelung und – sicherheit
auf Radwege, also auch nicht auf die
Europa-RadBahn.
Fußgänger und Radfahrer auf der
Europa-Radbahn?
Die Europa-RadBahn wurde als
Radweg beschildert, um eine schnelle,
sichere
und
komfortable
Fahrradinfrastruktur für den Alltagsund Freizeitverkehr zu schaffen. Auf
Teilstrecken verläuft parallel zur
Europa-RadBahn auch ein Fußweg,
welcher sichtbar getrennt und separat
ausgeschildert ist, damit sich keine
Nutzungskonflikte
der
Verkehrsteilnehmer ergeben.
Inline-Skater gelten nicht als besondere
Fortbewegungsmittel im Sinne der
Straßenverkehrsordnung. Mit InlineSkatern darf man auf dem Gehweg fahren. Auch auf Wegen, die für
Fußgänger und für Radfahrer freigegeben sind, dürfen sich Inline-Skater fort-

Mit optimalen Ampelschaltungen
wird die Europaradbahn zur RadVorrang-Route
Der Radverkehr soll an Kreuzungen
und Einmündungen möglichst vorfahrts-berechtigt sein und so schnell
und sicher vorankommen. Das ist an
allen kleinen Kreuzungen und
Einmündungen der Fall. An den etwas
größeren
Kreuzungen
mit
Ampelanlagen wird der Radfahrende
von Kameras erkannt und es erfolgt
eine bevorzugte Signalschaltung der
Ampelanlage auf „GRÜN“, wenn der
Radfahrende mit einem gemäßigten
Tempo
(ca.
15
km/h)
die
Lichtzeichenanlage erreicht. In kürzester Zeit erhält er damit eine nahezu
ungehinderte Weiterfahrt.
Rücksicht hat Vorfahrt
In Bezug auf die Geschwindigkeit auf
der Europa-RadBahn gelten für
Radfahrer
das
gegenseitige
Rücksichtsnahmegebot. Es darf auch
auf Radwegen nicht so schnell gefahren werden wie möglich, sondern es
muss die Geschwindigkeit den
Gegebenheiten angepasst werden.
Andere Fahrradfahrer auf dem Radweg
dürfen nicht gefährdet werden.

Ausstellung “Die Beharrlichkeit der Form”
KALKAR. Seit nunmehr 20 Jahren
arbeiten Willy Oster (Kleve) und SG
Koezle (Velbert) in dem Projekt
OSTER+KOEZLE zusammen. Aus der
fotografischen Dokumentation installativer Arbeiten Willy Osters in verlassenen Räumen entstanden eigenständige
Werke, die die Grundlage für eine weitere Bearbeitung auf digitaler Basis
bildeten. 1999 wurden so die ersten
zwei Arbeiten auf
‚DIE GROSSE KUNSTAUSSTELLUNG NRW, Düsseldorf‘ gezeigt – die
Vita zeigt bis heute über 100
Veranstaltungen. Im Laufe der Zeit hat
sich die Arbeitsweise etwas geändert.
OSTER+KOEZLE suchen gemeinsam
nach geeigneten Orten, um dort
Aufnahmen zu machen. Veröffentlicht
wird nur, was im Ergebnis gemeinsa-

men Konsens findet. Mit rund 40 teils
sehr großen, bisher
im Westen Deutschlands noch nicht
gezeigten Arbeiten aus dem bauhaus100 Zyklus ist dies die erste museale
Solopräsentation
von
OSTER+KOEZLE.
Die Ausstellung kann bis zum 8.
November im Städtischen Museum
Kalkar besucht werden.
Städtisches
Museum
Kalkar,
Grabenstraße 66, 47546 Kalkar.
Öffnungszeiten: Mo 10-13 Uhr & DiSo 10-17 Uhr. Ein Besuch ist möglich
unter Einhaltung der gültigen
Hygieneanforderungen
möglich.
www.kalkar.de | www.freunde-kalkars.de | www.niederrheinischer-kunstverein.de

Publikumsverkehr Rathaus
Kranenburg eingeschränkt
Der nächste Stüppkesmarkt soll in 2022 stattfinden.
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KRANENBURG. Aufgrund der allgemein
steigenden
CoronaInfektionszahlen wird für das Rathaus
in der Gemeinde Kranenburg ab
Montag, den 19. Oktober 2020, der
allgemeine Publikumsverkehr eingeschränkt. Dennoch wird der Service
auch weiterhin, wenn auch begrenzt,
beibehalten. Somit können zur
Erledigung
dringender
Angelegenheiten
entsprechende
Terminabsprachen vereinbart werden.
Die Termine können per Mail unter

Rathaus@Kranenburg.de oder telefonisch unter 02826-79-99 angemeldet
werden. Selbstverständlich gelten auch
weiterhin die bekannten Abstands- und
Hygieneregeln. Ebenso muss unbedingt das Tragen der Mund-NaseBedeckung beachtet werden. Besucher
werden gebeten, sich beim Betreten des
Rathauses zunächst am neu eingerichteten Empfang anzumelden. Weitere
Hinweise zu den coronabedingten
Beschränkungen finden Sie auf der
Homepage www.Kranenburg.de.

Gewurztraminer, de comeback
van een klassieke druif
In de witte wijnafdeling van de supermarkt komt je hem niet of nauwelijks
tegen. Ook veel slijters en wijnhandelaren
moeten
even
nadenken.
Gewürztraminer, daar vraag je me
wat… Toch is het niet eens zo lang
geleden dat deze wijn, samen met riesling en pinot blanc een vaste plek in de
Nederlandse wijnschappen had. Ze
waren de trotse vertegenwoordigers
van de Elzas, dat mooie wijngebied in
Noordoost-Frankrijk met zijn rijke
culinaire traditie. Maar tijden veranderen, zo ook de voorkeur van de wijndrinker. De Elzas heeft moeite om in de
mondiale concurrentie tussen landen,
gebieden en druivenrassen overeind te
blijven, al worden er nog steeds fantastische wijnen gemaakt, ook van de
gewurztraminer.
Gewürztraminer nieuwe stijl
Klassieke gewurztraminer is met zijn
verleidelijke aroma (kruiden, honing,
rozen…) en zachte, volle smaak een
wijn voor bijzondere momenten. Het is
een wijn die aandacht en tijd vraagt.
Naast dit klassieke type komen we nu
ook geregeld gewurztraminer ‘nieuwe

Weihnachtsbaum
gesucht
DONSBRÜGGEN. Der Heimat- und
Verkehrsverein Donsbrüggen möchte
auch in diesem Jahr zu Beginn der
Adventszeit einen Weihnachtsbaum auf
dem Dorfplatz in Donsbrüggen aufstellen. Bürger aus der näheren Umgebung,
die hierzu eine Fichte oder Tanne (etwa
10m) abgeben bzw. für den vorgenannten Zweck zur Verfügung stellen wollen, werden
gebeten, sich beim
Heimatund
Verkehrsverein
Donsbrüggen zu melden, per E-Mail
hvv-donsbrueggen@web.de oder unter
der Telefon-Nummern 02821-18409.
Der Baum wird kostenlos gefällt und
abgeholt.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigen Kleve + Umgebung:
Norbert Leenders
Kapellenstraße 15, 47533 Kleve
Tel.: 02821-23686 / Tel.: 0173 243 4680
email: ottlee@gmx.de

Anzeigen Kranenburg
Gewürztraminer ‘nieuwe stijl’ verovert
de harten van wijnliefhebbers. Rank,
fris en prettig droog van smaak; in de
geur kruidige en florale nuances. Past
ook prima bij tal van gerechten.
stijl’ tegen. Deze wijnen zijn ranker,
frisser en iets droger van smaak, maar
bezitten toch het typische gewürztraminer aroma.
Ook Duitse Winzer hebben het speciale karakter van de gewürztraminer (in
het Duits met een trema/Umlaut) herontdekt en maken met de nieuwe versie
furore. Meer weten over wijn – Duitse
wijn – Gewürztraminer? Neem contact
op met h.maahs@telfort.nl, 06
14505539.

Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Getränke Hoffmann,
HuissenerStr.3, O&L + Tobacco&More
Kapellenstr.15

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 10. November
Redaktionsschluß: Freitag 6 November
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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Nieuws uit Nijmegen
Hoge nood? Extra openbaar toilet op Plein 1944
Het zal je maar gebeuren: je bent lekker aan het shoppen
en moet naar het toilet. Nu de horeca gesloten is, is dat
opeens een stuk lastiger. Gelukkig zijn er genoeg openbare toiletten in Nijmegen. Geen zorgen over hoge nood!
Huis voor de Binnenstad heeft zelfs nog een extra toilet
geplaatst op Plein ’44 om ervoor te zorgen dat jij veilig,
rekening houdend met alle coronamaatregelen, naar het
toilet kan.
Proef tijdens sluiting horeca
Tijdens de intelligente lockdown begin dit jaar bleek er veel
vraag te zijn naar meer en ‘veilige’ openbare toiletvoorzieningen. Daarom is er nu een extra toilet geplaatst in het centrum: naast de fietsenstalling op Plein 1944. Deze wc is
dagelijks geopend van 10:00 tot 18:00 en wordt goed gerei-

nigd. Zo kun je toch nog de stad in om ondernemers te steunen én gebruik maken van een schoon toilet.
Openbare wc-voorzieningen
In en om het centrum zijn nog een aantal bekende openbare
plekken om te plassen, die ook nu geopend zijn:
• Vendor Public Washrooms in de Molenpoortpassage
• Op het Centraal Station
• Aan de rand van het Kronenburgerpark (alleen herentoilet)
• Parkeergarage Keizer Karel
• Naast de bewaakte fietsenstalling op het Keizer Karelplein
• In de straat Klein Mariënburg, naast de fietsenstalling
• Parkeergarage Kelfkensbos
Wil je snel zien waar het dichtstbijzijnde toilet in jouw buurt
is? Download dan de app HogeNood of bekijk de interactieve kaart op intonijmegen.com.

Als een VIP langs Dürer in de Stevenskerk
Bezoekers aan de Stevenskerk kunnen
vanaf 24 oktober als een VIP langs de
werken van Albrecht Dürer worden
geleid. In de Nijmeegse Stevenskerk
heeft kunstenaar Uwe Poth een majestueuze Ehrenpforte, een triomfboog
voor het wonderkind van de noordelijke renaissance gebouwd. Een welkomsportaal om te vieren dat het dit jaar
500 jaar is geleden, dat Dürer een
bezoek bracht aan Nijmegen, waarvan
hij in zijn dagboek optekende:
“Niemägen ist eine schöne Stadt, hat
eine schöne Kirchen.”
Nijmegen was rond Dürers bezoek in
1520 op het hoogtepunt van haar economische en culturele bloei en de
Stevenskerk met haar rijke gewelven en
vele straalkapellen is daar het ultieme
resultaat van. In de loop van de eeuwen
heeft de kerk vele veranderingen
ondergaan. Toch zag Dürer 500 jaar
geleden in ieder geval iets wij nog elke
dag mogen aanschouwen: ‘een mooie
kerk’.
Het is in deze Stevenskerk dat kunstenaar Uwe Poth (geboren 10 juni 1946
in Kiel, Duitsland), die sinds 1979
woont en werkt in Nijmegen, een
geweldig eerbetoon aan zowel Albrecht

Robean Visschers, Ring under Construction, 2006, object, goud, zilver,
antieke Zeeuwse knoop, 4 x 4 x 2 cm
Foto: Doreen Timmers
Dürer als aan de Stevenskerk brengt.
Tijdens zijn lange carrière als kunstenaar heeft Uwe Poth meerdere schilderijenseries vervaardigd waarbij hij verwijst naar het werk van Dürer. Hij
nodigt u uit om te kijken, te delen en
opnieuw te kijken naar een schilderkunst die een ware lust voor het oog is.
Voordat Albrecht Dürer zich ontwik-

kelde tot meester van de tekenkunst
werd hij opgeleid tot goudsmid. Reden
voor Galerie Door om behalve werk
van hedendaags kunstenaar Uwe Poth
ook enkele hedendaagse sieraadkunstenaars in de schijnwerpers te plaatsen.
In de periode van 24 oktober t/m 1
november organiseert de galerie in de
Zuiderkapel van de Stevenskerk een
tentoonstelling ‘Dürer was here’. In de
geest van de Nürnbergse alleskunner –
goudsmid, perspectiefschilder, intellectueel, meester van de (hout)gravures –
ziet u ongeëvenaard houtsnijwerk, zeer
verfijnde tekeningen, uiteenlopende
technieken en subliem vakmanschap in
thema's die variëren van natuur, portretten en het alledaagse tot architectuur.
In de periode van 24 oktober t/m 1
november zijn kunstenaar Uwe Poth en
Doreen Timmers (Galerie Door) beiden
dagelijks tijdens de openingstijden aanwezig. U kunt u via info@galeriedoor.nl aanmelden voor een veilige VIP
rondgang langs de tentoongestelde
kunstwerken.
In de Stevenskerk gelden de richtlijnen
van het RIVM, het dragen van een
mondkapje is verplicht.
Wij wensen u een inspirerend bezoek.

Kwatta vindt zichzelf in coronatijden opnieuw uit
en introduceert luistertheater
Zoek is een sfeervol, modern sprookje
over verlies, geschreven door Maaike
Bergstra. Een verhaal waar je makkelijk in wordt meegezogen, louter en
alleen door ernaar te luisteren. Geen
klassiek hoorspel, maar een échte
audio-voorstelling met muziek en
geluidseffecten (gemaakt door Jolle
Roelofs). In de cast van stemacteurs
komen bekende namen voor zoals
Leendert de Ridder (ook bekend als
Mees Kees en verschenen in meerdere
Kwatta-voorstellingen), Sarah Bannier
(die ook meespeelde in o.m. Jabber en
Mariken), Wendell Jaspers en Jan
Elbertse, die veel mensen nog zullen

kennen als de stemacteur achter Buzz
Lightyear!
Kwatta’s artistiek directeur Josee
Hussaarts regisseerde dit luister-

theater; de opnames vonden begin september plaats. Met Zoek biedt Kwatta
een alternatief in coronatijden, zeker nu
we opnieuw vaker thuis moeten blijven
en veel podia noodgedwongen de deuren sluiten. Zoek is voor amper 3,99
euro te huur via het platform
Cultuurticket.
Voor scholen wordt een educatie-pakket samengesteld waarbij kinderen tijdens het luisteren in de klas hun fantasie de vrije loop laten gaan. Zodoende
krijgt Zoek er straks nog een extra
dimensie bij: de beelden die kinderen letterlijk- schetsen bij de voorstelling
die ze horen.

R’Evolutie
Vliegtuigmuseum in Nijmegen
Op zondag 8 november is het vliegtuigmuseum R'Evolutie weer open. Een
uniek museum met de grootste en
meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen in Nederland en is boeiend
voor jong en oud. Maak een ontdekkingstocht door het museum en laat u
verbazen over wat er mogelijk was, is
en leek.
Van de Kitty Hawk waarmee de
gebroeders Wright in 1903 het tijdperk
van de luchtvaart inluidden tot de
meest moderne Stealth-straaljager. Van
beroemde vliegtuigen uit de 2e
Wereldoorlog, zoals Spitfire, Mustang,
Messerschmitt en Dakota; tot voorbeelden van onbekende maar ingenieuze
ontwerpen. Ook de luchtlandingen van
Market Garden zijn in het museum te

beleven!
Museum R'Evolutie is gevestigd aan de
Griegstraat in Nijmegen (dit is aan de
achterzijde van de AH aan de
Daalseweg) en is normaal elke tweede
zondag van de maand van 11.00 tot
16.00 uur geopend.
Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bellen: 024-3600036.

Poëziecentrum vraagt vrijwilligers
Heb je enige affiniteit met poëzie? Het
Poëziecentrum Nederland, gevestigd
achter in de bibliotheek Mariënburg
zoekt weer mensen!
Het Poëziecentrum staat voor activiteiten rond poëzie en voor een gastvrij
lees- en studiestudiecentrum. Iedereen
kan er poëzie zoeken, lezen, beluisteren
en de activiteiten op (vooral) de zaterdag bezoeken Het brengt poëzieliefhebbers van verschillende achtergronden in contact met poëzie. De collectie
telt ruim vijfentwintigduizend titels
(dichtbundels, bloemlezingen, literatuur over poëzie) en een groeiende
audiocollectie.
Om dit mogelijk te blijven maken zoeken we nieuwe vrijwilligers. Op korte

termijn zeker voor een dagdeel balieactiviteiten, maar ook voor ICT en digitale PR- activiteiten. We voeren een kennismakingsgesprek en houden rekening
met de eigen voorkeur.
Zou je een dagdeel of meer tijd in de
week aan het PcN willen besteden dan
bieden wij je een leuke werkomgeving,
(desgewenst) nieuwe kennissen die
jouw interesse delen, gratis toegang tot
onze poëzieactiviteiten en natuurlijk de
collectie.
Heb je belangstelling?
Oriënteer je op www.poeziecentrumnederland.nl naar wat we zoal organiseren.
Mail
naar
poeziecentrumnederland@gmail.com of bel 06-16526870.

Herstelcafé Duurzaam Hengstdal
van start!
Op zaterdag 10 oktober opende Stip
Oost voor het eerst haar deuren voor
het herstelcafé. Eerder kwamen er vanuit deze zeer actieve wijk regelmatig
vragen over het opzetten van een dergelijke mogelijkheid, bedoeld voor het
laten repareren van bijvoorbeeld elektrische apparaten, laptops, fietsen, kleding etc.. De coördinator van Stip Oost
gaf daartoe de gelegenheid.
In deze sfeervolle ambiance kwamen
die middag totaal 13 mensen die zich
hadden aangemeld met de vraag of
reparatie van de door hen meegebrachte spullen mogelijk zou zijn. 7 daarvan

zijn gelukt; 6 niet, maar in 5 van die
gevallen werden wel adviezen gegeven
waarmee herstel mogelijk kan zijn. Al
met al een groot succes en zeker reden
het initiatief voort te zetten.
Het herstelcafé opent iedere 2de zaterdag van de maand (nu voor het eerst
weer op 14 november a.s.), van 13.00
tot 15.30 uur haar deuren.
Aanmeldingen dienen plaats te vinden
via het emailadres “herstelcafehengstal@gmail.com”. Reacties worden
beantwoord met de mededeling hoe, en
wanneer, eventuele reparatie kan
plaatsvinden.

De hort op met Waalstappers

Wethouder Velthuis legt eerste “Houd de lijn vrij!”
stoeptegel bij MuZIEum in Nijmegen
In het kader van de Internationale Dag
van de Witte Stok werd vrijdagmorgen
16 oktober de eerste “Houd de lijn
vrij!”-stoeptegel gelegd door wethouder Bert Velthuis van de gemeente
Nijmegen bij de ingang van het
MuZIEum aan de Ziekerstraat. De
internationale Dag van de Witte Stok is
een dag van acties voor bewustwording
over de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor slechtziende en blinde
mensen. Voor die toegankelijkheid zijn
slechtziende en blinde mensen grotendeels afhankelijk van geleidelijnen. Als
daar obstakels, zoals winkelwagentjes,

reclameborden of fietsen, op worden
geplaatst, leidt dat tot onveilige situaties.
De tegel wordt op verschillende strategische plekken in Nijmegen geplaatst.
Burgers kunnen ook zelf aangeven
waar zij het nodig en nuttig vinden dat

er een tegel komt. Dat kan via de
gemeentelijke app Meld en Herstel. De
actie is een initiatief van de gemeente
Nijmegen, Oogvereniging Gelderland,
MuZIEum,
Bartiméusfonds
en
Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.
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Via de website www.waalstappers.nl kunnen deelnemers zich registreren
en aanmelden voor activiteiten.
NIJMEGEN. Een drankje doen op het
terras, een film kijken in de bioscoop of
een flinke wandeling maken. Het kan in
je eentje, maar met meer mensen is dat
natuurlijk des te gezelliger. Dat ontdekken Waalstappers, een snel groeiende
gemeenschap, die graag samen eropuit
trekt. Dat is tijdens de Corona-crisis
een stuk lastiger, maar Waalstappers
zoekt de mogelijkheden en blijft inventief, binnen de grenzen van de RIVM
maatregelen. Buitenactiviteiten en
online activiteiten passen uitstekend.
In juni 2018 werd Waalstappers opgericht met als missie het verbinden van
mensen uit Nijmegen en omgeving
door samen actief te zijn. Het concept
van Waalstappers is uniek: ‘Je wil een
avondje naar de bioscoop, maar hebt
geen zin om alleen te gaan. Dan vraag
je andere Waalstappers om mee te
gaan’. Zo ontstaan er ontmoetingen en
breiden deelnemers hun sociale netwerk uit. Daar komen weer vele nieuwe

initiatieven uit voort. Deelnemers
inspireren elkaar.
Vanuit dit bewonersinitiatief is er
inmiddels een indrukwekkende vrijwilligersorganisatie opgetuigd. Via de
website www.waalstappers.nl kunnen
deelnemers zich registreren en aanmelden voor activiteiten. Ook de activiteitenkalender is te vinden op de website.
Daarnaast verschijnt er elke week een
nieuwsbrief.
Meer informatie over Waalstappers is
te vinden op de website www.waalstappers.nl. Waalstappers is voor mensen
uit Nijmegen en omgeving van alle
leeftijden. Iedereen mag gratis een half
jaar proefdraaien. Daarna kost het lidmaatschap slechts 24 euro per jaar. Dat
bedrag is ook te voldoen via de
Meedoenregeling van de Gemeente
Nijmegen. Waalstappers wil iedereen
in de gelegenheid stellen om aan te
sluiten! Wees welkom.
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Nieuws uit Nijmegen
Expositie tekeningen, schilderijen en foto’s van dak- en
thuisloze bezoekers van Kruispunt-Nijmegen in Stip Oost
Gedurende de hele maand november is in het gebouw van
Stip-Oost/tevens Rechtswinkel (voormalige bibliotheek,
Elzenstraat 4 Nijmegen) een expositie te zien van werk
gemaakt door bezoekers van het Kruispunt in Nijmegen.
Het Kruispunt is een stichting die zich inzet voor dak- en
thuislozen in Nijmegen. Dit door middel van straatpastoraat, koffie en thee brengen in de binnenstad zodat mensen
even met elkaar en met medewerkers en vrijwilligers een
praatje kunnen maken, verzorgen van uitvaarten voor overledenen zonder familie of anderen die voor ze zorgen,
geestelijke verzorging
en projecten. Kruispunt
had, tot dat Covid-19
toesloeg,
meerdere
keren per week in de
Titus-Brandsmakapel
een open inloop waar
mensen konden koffiedrinken, eten, praten of
schilderen. Dat kunnen
we op dit moment niet
meer doen, maar wel
het werk laten zien. Het
zal u verbazen hoe bijzonder, uiteenlopend en

spontaan dit werk is!
Tekeningen, schilderijen,
foto’s, vertellen iets over
de leefwereld van de
mensen die het maken:
wat houdt iemand bezig,
waar put hij zijn hoop uit,
of juist niet? Wat betekent iemands geboorteland of –stad voor hem?
Opening: zondag 1
november, 16.30-18.30
uur.
Geopend: ma. t/m donderdagmiddag; woe-ochtend; ma- en woensdagavond 19-20
uur; za 10.30-12 uur. De corona-maatregelen zijn van toepassing: er is een maximum aantal personen dat tegelijkertijd
in dezelfde ruimte aanwezig mag zijn, en de afstandsregels
moeten in acht worden genomen. Voor de zekerheid: Je kunt
de Stip bereiken ma/vr 9-17 uur op 024-3502000. In de
Corona tijd kun je tijdelijk ook appen of WhatsApp videobellen naar 06-1343 3934.
Kruispunt Nijmegen: www.kruispuntnijmegen.nl;
FB: www.facebook.com/KruispuntNijmegen

Open ateliers in de Kazerne gaat online
Laat je inspireren en verleiden!
21 kunstenaars tonen online kunst aan het publiek!
De Krayenhoffkazerne in Nijmegen
biedt een podium aan beeldende kunst
in verschillende disciplines zoals glaskunst, fotografie, schilderen, beeldhouwen, tekenen, textieldesign, keramiek
en video.
Vanwege de oplopende cijfers van het
aantal corona besmettingen en de
regelgeving omtrent een maximaal aantal mensen in gebouwen, is het dit jaar
niet mogelijk om veel bezoekers te ontvangen in de ateliers van de
Krayenhoffkazerne. Als alternatief
organiseren wij dit jaar een exclusieve
open atelier in digitale vorm.
21 kunstenaars bieden ieder 10 kunstwerken aan die online te bestellen zijn
via
een
speciale
verkoopsite:
www.kunstindekazerne.nl
Bezoekers kunnen kiezen uit kunstwerken van allerlei disciplines, materialen,
grote en kleine formaten, kleuren, vormen en verschillende prijsklassen.
In november kunnen belangstellenden
kijken, kiezen, kopen en genieten van
kunst die alleen in die periode online
wordt aangeboden. Belangstellenden
kunnen zich ook inschrijven voor
workshops, cursussen, portret opdrachten en (gesigneerde) boeken bestellen.
Laat je inspireren door de diversiteit
aan kunst en kijk van 1 t/m 30 november 2020 op de website : www.kunstindekazerne.nl
Wil je een kunstenaar persoonlijk ontmoeten en vrijblijvend de aangeboden
kunstwerken bekijken, dan is er de
mogelijkheid om een afspraak te
maken voor een atelierbezoek.
De digitale vorm van open ateliers is
een nieuwe manier om belangstellenden in deze ‘andere tijden’ te laten
genieten van kunst. Het is steeds weer

een bijzondere ervaring om het werkproces en nieuwe kunstwerken van de
kunstenaars te kunnen volgen.
Iedereen is van harte welkom om het
nieuwe werk van kunstenaars online te
bekijken!
Een speciale attractie dit jaar is de
kunstloterij
Iedere bezoeker die via de site een
kunstwerk koopt maakt kans op een
kunstwerk ter waarde van € 100,- , dat
ze zelf uit mogen kiezen.
Gedurende de maand november zijn er
drie trekkingen ( 10, 20 en 30 november) waarbij telkens 1 kunstwerk verloot wordt. Lees meer hierover op de
website!
De deelnemende kunstenaars
Denny Baggen • Jannie Benthem •
Lucy Besson • Frank Biemans •
Alexander Bobkin • Roderick
Brenninkmeijer • Maria Dabrowski •
Frans Drummen • Karin Elfrink • Funs

Kijken over de grens - Vrouwen
Fotograaf Ineke Janssen fotografeerde
vrouwen over de hele wereld. Zij vroeg
dichteressen haar vrouwen een stem te
geven. Ook zocht ze naar bestaande
gedichten bij haar foto's. Het resultaat
is te zien op de tentoonstelling 'Kijken
over de grens - Vrouwen', de gehele
maand november 2020 in Bibliotheek
De Mariënburg in Nijmegen.
De expositie bestaat uit negentien
foto’s van buiten Europa met een
gedicht. Acht gedichten zijn speciaal
voor de tentoonstelling gemaakt
Bij de tentoonstelling wordt op 4
datums in november woensdag 4
november om 16.00 uur, zaterdag 14,
zondag 22 en vrijdag 27 november telkens om 14.00 uur een coronaproof zitrondleiding gegeven.
Reserveren kan via de mail: kijkenoverdegrens-vrouwen@gmail.com
Bij de tentoonstelling en de rondleidingen geldt vrij entree
De bibliotheek is open: maandag t/m
zaterdag vanaf 09:00u, zondag vanaf
13.00u

De bibliotheek sluit: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 18:00u, donderdag 21.00u en zaterdag en zondag
17:00u.
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid
De Mariënburg
Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen
Website bij de tentoonstelling:
https://inekejanssenvrouwen.wordpress.com

Erens • Susan Evers • Annie van
Gemert • Madeleine Jansen • Jeroen
van Herten • Inge Hondebrink • Hans
Jebbink • Mechtild Kets • Francis
Kilian • Tajddin Özen • Judith
Walboomers • Philo van Wamel
Meer info over de kunstenaars
www.kunstindekazerne.nl
www.instagram.com/krayenhoffkazerne/
www.facebook.com/Kunstindekazerne
Adres Krayenhoffkazerne
Molenveldlaan 12 t/m 138, Nijmegen
De website www.kunstindekazerne.nl
biedt een diversiteit van kunstwerken
aan in de periode van 1 - 30 november.
Foto: Annie van Gemert

Start leesclub
filosofie
Hebt u juist nu in deze coronaperiode
tijd om mooie boeken te lezen en wilt u
uw leeservaringen delen met anderen in
een kleine groep? Word dan lid van een
Senia leesgroep. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels.
In Nijmegen start binnenkort een leesgroep filosofie. In Bibliotheek
Gelderland-Zuid,
vestiging
de
Mariënburg is op woensdagmiddag 4
november een informatiebijeenkomst
voor mensen die het leuk vinden om
over filosofie te (gaan) lezen en daardoor in contact willen komen met andere liefhebbers.
Senia richt in heel Nederland leesgroepen op en brengt zo mensen die graag
lezen en gelijke interesses hebben bij
elkaar. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.
Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 4
november in Bibliotheek Mariënburg,
Mariënburg 29 in Nijmegen. Aanvang
14.00 uur.
Onder de huidige omstandigheden is
aanmelden verplicht in verband met het
maximum aantal beschikbare zitplaatsen. Dit kan via e-mail info@senia.nl.
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SPOR T
Zilver voor mountainbiker
Van Eck op het EK Eliminator
In het Zwitserse Monte Tamaro werd
vrijdag 16 oktober gestreden om de
titel Europees Kampioen. Ondanks de
verschillende Covid-maatregelen die er
in de diverse landen gelden, was de
volledige internationale top aanwezig.
De mountainbikers streden op een
selectief parkoers waarbij de start van
groot belang was. Elders in het parkoers was inhalen lastig. Dat kwam
door de nauw opgezette baan met een
zeer beperkt recht stuk richting
de finish.
De Leuthse mountainbiker Jeroen van
Eck startte de finale, zoals noodzakelijk
bij dit parkoers, vol gas. Hij wilde
graag als eerste bij de bocht zijn vanwege de voordelen die dat zou opleveren voor de rest van de race. Helaas
kwam hij in het gedrang en daardoor
moest hij buitenom de bocht in. Toch

kon hij van plaats 4 naar 3 komen en
direct daarna, in de technische afdaling, doorstoten naar plaats 2.
Van Eck zat strak in het wiel van de
wereldkampioen Titouan en in de klim
deden ze niet voor elkaar onder. Helaas
voor Van Eck haperde hij iets op de
daaropvolgende technische rockgarden
en geraakte hij een goede twee meter
achter Titouan. Op het zeer smalle laatste gedeelte van het parkoers vond Van
Eck geen mogelijkheid de wereldkampioen nog te passeren.
Van Eck is alsnog blij om op een groot
kampioenschap als het EK het zilver te
pakken en hij kijkt uit naar het aankomende WK in Leuven. Daar is een wijder parkoers met meer mogelijkheden
tot inhalen. De Leuthse mountainbiker
voelde dat hij zeker zo sterk ben als
Titouan en hij zal in Leuven opnieuw
alles geven.

Halloween bij Switch ’87!
MILLINGEN.
Griezel je met ons
mee? Elk jaar vieren we Halloween
met de kinderen
van Switch ‘87 tijdens een leuke
Halloweentraining
op zaterdagochtend.
Zit je op de basisschool en zou je
mee willen griezelen tijdens de voll ey b a l t r a i n i n g ?
Dan ben je van
harte
welkom
op zaterdag 31
oktober in sporthal de Duffelt van 9.30-10.30 uur.
Kom op je spannends en griezeligst
verkleed naar de sporthal en dan maken
we er een leuke training van! Het
mooist (griezeligst) verkleedde kind zal
uitgeroepen worden tot ‘Griezel van de
Dag’!
Let op: geen glitters op de kleren, die
kunnen er tijdens de activiteiten afgaan
en zorgt voor veel rommel in de sporthal!
Je hoeft niet bang te zijn: het wordt niet

eng, wel heel sportief en gezellig (en
het lekkers zit er natuurlijk gewoon
bij)!
We horen graag of je erbij aanwezig
bent. Dit kan door een email te sturen
naar: jeugd@switch87.nl
Vanwege de verscherpte maatregelen
mag er geen publiek bij aanwezig zijn,
dus papa’s en mama’s mogen niet blijven kijken.
Tot dan!
Groetjes Jeugdcommissie Switch ‘87

Bridgeclub Embece’94
Beste bridgers,
Sinds een paar weken kunnen we vanwege herziene Corona-aanpassingen
niet meer fysiek bridgen bij Hotel
Millings Centrum. Ook bij onze zusterverenigingen in gemeente Berg en Dal
is dit momenteel niet mogelijk.
Jammer, maar niet getreurd want de
Bridgebond heeft voor zijn leden
Stepbridge clubcompetitie in het
leven geroepen.
Wist U dat er in Nederland 90.000 personen en ongeveer 1.000 verenigingen
lid zijn van de Bridgebond. Hiervan
hebben ca.450 verenigingen een
account bij Stepbridge clubcompetitie
(Embece’94 is daar een van).
Globaal spelen er ca. 60% van deze
leden Stepbridge clubcompetitie en
jong en oud (zelfs van boven 90 jaar)
beleven daar veel plezier aan.
In onze gemeente spelen van de 3 verenigingen t.w. BC Hoog Laag; BC de
Groebelton en Embece’94 ca. 250
leden bridge en daarvan zijn er 20
leden actief bij Embece’94 Stepbridge
clubcompetitie.
Eenmaal per jaar organiseren wij als
verenigingen om de beurt “Open
Bridgedrive Berg en Dal”. De opkomst
is dan groot en iedereen kijkt elk jaar
weer met genoegen op dit jaarlijks evenement terug. Dit jaar gaat deze gezamenlijke drive wegens Corona jammer
genoeg niet door. Maar wat let ons om
gezamenlijk via Stepbridge met elkaar
te bridgen.
Daarom heten we alle Berg en Dal
bridgers van harte welkom op

Embece’94 Stepbridge clubcompetitie. We noemen deze competitie Berg
en Dal Bridge Digitaal-BBD. We kunnen elkaar weer ontmoeten, maar dan
digitaal.
Tijdens het bridgen is het via de “chatbox” zelfs mogelijk om met elkaar in
gesprek te gaan, maar dan wel digitaal
over bridge of iets anders.
Stepbridge clubcompetitie wordt geregeld door Embece’94 en men kan zich
als lid van Bridgebond via site
Stepbridge.nl voor deelname opgeven.
We kijken met belangstelling uit naar
alle bridgers uit gemeente Berg en Dal.
We spelen op maandagavond vanaf
19.30 en zo’n speelavond van 6 x 4
spellen duurt ca. 2 uur en staat onder
leiding van Jan Schenning, wedstrijdleider Embece’94. Als je mee wilt spelen gaarne vooraf melden bij Jan
Schenning Tel.0481-432366.
Op Embece’94 site 15029.bridge.nl
staan officiële Bridgebond YouTubevideo’s met uitleg over Stepbridge
installatie en hoe te spelen. Het is echt
niet moeilijk om digitaal hiermee te
beginnen.
Deelname Stepbridge is gratis als lid
van Bridgebond.
Stepbridge uitslagen 19-10-2020
1. Jan Jacobs-Aafje Everts 64.06%
2. Johannes Mulder-Corrie Mulder
61.81%
3. Theo de Witte-Els de Witte 56.60%
Uitslag; bieding en het afspelen zijn
terug te zien op onze site via Categorie
Berichten/Stepbridge.
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Electro installaties
Camera beveiliging
M 06 12 32 98 57
E info@electroservicehuilmand.nl
I www.electroservicehuilmand.nl

Stalhouderij

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

Gezellig en lekker uit eten?
Bij ons bent u van harte welkom!!




 in Kranenburg
Oude Station

Regionaal eten is nu helemaal in
- wij hebben het al jaren op ons bord
Korte wegen, meer smaak.

Openingstijden "weerbestendig" perronterras
Donderdag en vrijdag van 17:00-22:00 uur/eindtijd
Zaterdag en zondag van 12:00 tot 22:00 uur/uiteinde
Caféhaus NiederRhein
Bahnhofstraße 15 47559 Kranenburg
Telefon +49 (0)2826 917 45 6
http://www.cafehaus-niederRhein.de

Soms moet je een berg over steken,
anders gaat het pad niet verder.

Onze afhaal- en stationsterras-catering is strikt volgens de ‘officiële regels’...
Alles onder voorbehoud van eventuele noodzakelijke wijzigingen! (Ludwig Thoma)

Het is herfst bij
Nierswalder Landhaus
Geniet bij ons van de
warme herfst-atmosfeer
en de heerlijke gerechten.
Verheug je op heerlijke visen wildgerechten, bospaddestoelen en pompoen

Kerstmis: 25 & 26 & 27 en 31 december
Vanaf eind oktober zijn er
ook weer knapperige gansgerechten. Op bestelling
ook een hele gans mogelijk.
Wij verwelkomen u graag!

Tegoedbon voor
2 gratis welkomstcocktails
Dorfstr.2
D-47574 Goch-Nierswalde
Tel. 0049-(0)2823-9288833
info@nierswalder-landhaus.de
www.nierswalder-landhaus.de

Hartelijk welkom!
in een mooie, nieuwe
en sfeervolle omgeving
presenteren wij
Hotel/Restaurant
“Nimweger Tor”.
Wat bieden wij:
Internationale gerechten
en specialiteiten

47559 Kranenburg
Nimweger Straße 4
Tel. 0049 28 26 / 99 27 00
info@nimweger-tor.de
www.nimweger-tor.de

Openingstijden:
Maandag - Zaterdag:
vanaf 15:00 uur open
Zondag:
vanaf 11:30 uur open
Dinsdag: rustdag

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)

€ 22,50

Houtsl
koolgril

kinderen tot 12 jaar € 12,50
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 16.00 t/m 23.00 uur
Zon- en feestdagen 12.00 t/m 23.00 uur

Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
Tel. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

www.saraygarten.de

Vlees,
v
gevoge is,
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salade
koude s,
warme en
v
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zitplaat
kegelb sen
a
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INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

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

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

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
Kranenburg:
So-Do: 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-21.30 Uhr
Donsbrüggen: Mo-Do: 11.30-21 Uhr, Fr-Sa 11.30-21 U
So: 16-21 Uhr
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

