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

Prinses Margriet onthult laatste
steen nieuwbouw Kalorama

BEEK. De nieuwbouw van het
Centrum voor doofblinden is op maandag 25 oktober jl. officieel geopend. In
het bijzijn van bewoners, collega’s en
genodigden heeft Prinses Margriet de
laatste steen onthuld. Dit deed zij
samen met twee bewoners die de steen
ontworpen en gemaakt hebben. En om
de opening te bezegelen volgde daarop
een ferme slag op een grote gong. Het
geluid en de trilling van de gong was
voelbaar voor iedereen. Met de komst
van Prinses Margriet, was ook de burgemeester van Berg en Dal, de heer M.
Slinkman aanwezig. Hoog bezoek dus!

Toneel Mooi Uitzicht, de theatergroep
van Kalorama met doofblinde acteurs,
zong een lied dat speciaal voor de opening geschreven is. Precies 50 jaar
geleden opende Prinses Margriet de
nieuwbouw van toen. Als aandenken
kregen de prinses en de bewoners een
klein zakje met steen van de oude
gebouwen. Na de officiele opening
bezochten Prinses Margriet en haar
entourage de woongroepen in de
nieuwbouw. Vol trots lieten de bewoners samen met hun begeleiders hun
nieuwe huis zien.
(Zie verder op de gemeentepagina)

De vernieler slaat weer toe
langs de dijk in Ooij
heeft dit figuur geen idee wat
het allemaal weer kost om dit
te verwijderen. Het monument
moet het vaak ontgelden en
even zo vaak wordt het weer
schoongemaakt. Hopelijk kan
iemand de dader ooit op heterdaad kan betrappen.
Foto’s: Henk Baron

oplage: 25.000

Oplopende cijfers:
weer strengere coronamaatregelen
De coronabesmettingen stijgen weer
razendsnel, sinds eind september de
coronamaatregelen versoepeld zijn.
Het OMT had destijds al gewaarschuwd dat het aantal besmettingen in
de herfst weer zou oplopen en dat
gebeurt dus nu. Niet alleen exponentieel meer besmettingen, ook weer
overvolle ziekenhuizen en IC’s, waardoor geplande reguliere zorg weer in de
kenl komt.

onderzoeken of de coronapas op korte
termijn kan worden ingevoerd in het
hoger onderwijs en het mbo, maar daar
is eerst een wetswijziging voor nodig.
Het kabinet wil ook dat mensen de helft
van de tijd thuiswerken.
Wellicht wordt nog onderzocht of de
coronapas ook op de werkvloer ingevoerd kan worden, maar ook daarvoor
is een wetswijziging nodig.

Ook in de gemeente Berg en Dal verviervoudige het aantal besmettingen
vorige weer: van zo rond de 50 per
week (2 weken geleden) naar bijna 200
vorige week. Spelbrekers zijn o.a. het
optreden van De Kèls in Ooij en een
bus met staf en supporters van De
Treffers op weg naar een uitwedstrijd
geweest.

‘Kindje zoeken’

Vandaag, dinsdag 2 november, komt
het kabinet met een vervroegde persconferentie. Volgens minister De Jonge
is het onontkoombaar dat de coronaregels worden verscherpt. De verwachting is dat het coronatoegangsbewijs
wordt uitgebreid naar meer sectoren en
dat de mondkapjesplicht terug keert in
publieke binnenruimtes en bij contactberoepen zoals bijvoorbeeld kappers.
Vanaf vrijdag is de coronapas waarschijnlijk verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea.
Het demissionaire kabinet wil verder

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

H.LANDSTICHTING. Zondagmiddag
19 december is er in en rondom de
Cenakelkerk weer het traditionele
"kindje zoeken"
Om 16.00 uur start het kerstconcert.
Om ongeveer 16.30 uur begint het spel
vanuit de kerk. We gaan samen met
Simon op zoek naar zijn weggelopen
schaapje. Onderweg komen we een
herbergier tegen die ons de weg naar
een stal wijst, daar vinden wij niet
alleen het schaapje…..
Na afloop chocomelk bij het kampvuur
op het kerkplein.
Wij zijn op zoek naar kinderen vanaf
5 jaar die een rol willen spelen tijdens het “kindje zoeken” !
Je kunt je daarvoor vóór 3 december
opgeven bij :
Jasmijn van Benthum 06-23562275 of
Anita van Rijn-Rijnholt 06-38265524
e-mail: jasmijn_v_b@hotmail.com en/
of anitarijnholt@gmail.com
Werkgroep “kindje zoeken”

jaargang 35 nr. 22

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
Jeugd & Jongeren op 6
Cultureel op 7
Welzijn op 10
Senioren op 11
Gemeentepagina op 12-17
Begroting & Algemene
Beschouwingen op 18-22
Natuur op 23
Kerk op 24
Autopagina op 27
Nijmegen op 28-29
Duits nieuws op 30
Sport op 31
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 16 november
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 12 november
Vervolg colofon: zie pagina 3

Willibrordzondag
7 november, feest voor hele parochie
Dit jaar al 1300 jaar is Willibrord verbonden met Millingen. Wat bijzonder
dat de beelden van Willibrord en
Bonifatius uit de grote Bartholomaeus,
op deze Willibrordzondag worden
ingezegend op hun nieuwe plek links
en rechts van het priesterkoor in de
plaats van de orgelpijpkasten die er eerder hingen. De inzegening gebeurt door
Mgr. Rob Mutsaerts.
(vervolg zie de kerkpagina)

Concert De Fraps afgelast
OOIJ. De aantallen van de besmettingen van Corona lopen weer in rap
tempo op. In overleg met de medemuzikanten Die Original Maastaler uit
Heijen heeft De Fraps het moeilijke
besluit genomen om het concert van 7
november in Dorpshuis de Sprong voor
uw en hun eigen gezondheid af te lasten en op een later moment plaats te

laten vinden. ‘Wij vinden het enorm
spijtig dat wij dit besluit moesten
nemen, de voorbereidingen waren al in
volle gang en we hadden er weer erg
veel zin in om na 1,5 jaar weer voor u
te mogen spelen. Wij laten u natuurlijk
weten wanneer wij weer voor u mogen
optreden. Blijf gezond en hopelijk tot
gauw!’

De afgelopen dagen heeft
de ziekelijke vernieler weer
toegeslagen langs de
Ooysedijk-Ooijse Bandijk.
Met zijn graffitileuzen
heeft hij weer vernielingen
aangericht op het monument de Cirkul van de Ooij
en het publicatiebord van
Staatsbosbeheer bij de
Oude Waal. Waarschijnlijk

‘Kindje zoeken’

Uitwisseling concert fanfare
SHIATSU-MASSAGE
Wilhelmina afgelast uit angst voor & ACUPUNCTUUR
bij gezondheidsklachten
coronavirusbesmettingen
www.floorpieper.nl
Op dit moment loopt het aantal besmettingen met het coronavirus weer in een
rap tempo flink op, daarom heeft het
bestuur besloten om deze vervelende
beslissing te moeten nemen. Zeker
omdat er al zolang geen optredens meer
plaats hebben gevonden.

Vlijt en Volharding uit Heumen en het
Nijmeegse Amusement orkest waren al
weken aan het repeteren om een mooi
programma in elkaar te zetten. In goed
overleg met onze gasten gaat
Wilhelmina kijken om een nieuwe
datum volgend jaar te plannen.

Toekomstwijzer
Berg en Dal
Houd de camera van uw
smartphone voor de QR-code en
doe mee aan de enquête over de
toekomst van uw dorp/gemeente.
Of vul de enquête in die verderop
in De Rozet staat.
Is ie kwijt dan?

024 - 397 5052

Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81

ESTHER VAN SON
Fysiotherapie Jonkerbos
www.jonkerbosfysio.nl
Tel:
06.4358.1497

Veelal vergoed door verzekeraars

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

De absolute prijsknaller

www.wwinstallaties.nl

Lampen • Verlichting • LED en restanten
Lid van:

47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64

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

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

Inh. Mike Jedwill

De Treffers – Jong Volendam

www.lampen-udo.de

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

Zaterdag 6 november - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek
Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”

Achilles ‘29 – Spijkenisse

BINGO

14

ZATERDAG
13 NOVEMBER

Zaterdag 6 november - aanvang 14.30 uur

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

Locatie Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5, Groesbeek

Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

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

onderhoud

airco

banden

www.vblkozijnen.nl
Fanfarekorps
Ons Genoegen

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Extra Bingo
ZATERDAG

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

Voor als
je iets
ANDERS
wilt!

6 NOVEMBER

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE

Augustijnenstraat 2 • 6511 KG Nijmegen
Telefoon: 024-3233951 • www.brillencentrale-francissen.nl

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
raac
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf
Voor uw tuinonderhoud bent u nu aan het juiste adres
bij KRAAYENHOF HOVENIERS, LEUTH

Ook voor snoeiwerk, tuinrenovatie,
periodiek onderhoud.

info@kraayenhofhoveniers.nl
tel 0653994251

2 november 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9 +
CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 3e zondag, 10 uur
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-6.11. 10.30-12u. speelgoed-weggeef popup-store, Kulturhus
-11.11. 18u. St. Maartensoptocht va Höfke
-13.11. 11u. repaircafe, Kulturhus
-13.11. 19.u. Prinsenproclamatie, Kulturhus
-14.11. 13.30u. prinsenreceptie, Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-6.11. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-13.11. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-14.11. 14.30u. nachtkleding modeshow,
Gasthuis
-16.11. 19.30u. inloopavond Zeg Maar
Pang, Kulturhus
OOIJ
-6.11. 14-16u. seniorenmuziekmiddag,
feesttent De Vink
-12.11. 19u. st. Maarten, Speulplek
LEUTH
-6.11. 20u. bokbieravond, Vriendenkring
-9.11. 19.30u. mantelzorgfeest,
Vriendenkring
-13.11. 13.30u. sinterklaasviering,
Kulturhus
-14.11. 14.30, Nederland leest, Kulturhus
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

BERG & DAL
-14.11. 11-16u. Tesselschadeverkoop, hotel
Erica
UBBERGEN
-6,7,13,14.11. 13-17u. expo Track Tracing,
Refter
PERSINGEN
-11.11. 20u. donateursvond Thornsche
Molen
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-6+7.11. Thea de Vries
-13+14.11. Janos Bittenbinder
GROESBEEK
-6.11. 11-14u. open huis, 2e hands-zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-14.11. 11u. lezing Helma Groenen,
Mallemolen
-14.11. 13u. Sinterklaasviering, Kringloop
Industrieweg 19
-14.11. 16u. Parterregesprek, prot. kerk

Poëziepad
De werkgroep Poëziepad Berg en Dal
heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Er waren veel
inzendingen voor het poëziepad.
Slechts negen daarvan hebben de bordjes bij de bankjes gehaald.
De andere gedichten zullen we in de
loop van dit jaar in De Rozet publiceren, hieronder is er weer één.

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

ROEZEMOEZEMOES
ROEZEMOES
STILTE
PRT
LIG
PRT

Artikelgemist.nl

BETER

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

APPLAUS
DE BAL IS ROND
ZO ROND ALS HET LEVEN ZELF

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

Bart van Eck

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

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

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

Nederlands
sprekende
Francaise begeleidt gezellige Franse conversatie
groep. Beginners welkom.
Kranenburg.
02826
992377

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Op zondag 15 oktober heb
jij/u mijn telefoon gevonden op de dijk nabij
Kekerdom. Je naam is
Paul... Wil je aub contact
met me opnemen? op 0644100607

4,00

6,00

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

3,00

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

Rozetjes

inleveradressen

De Rozet
voor al uw familieberichten

Dankbetuiging
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle berichten en steun
na het overlijden van

Tonnie

Winterstalling voor motor,
€30,- per maand. 0626034588

Mieke Haan
kinderen en kleinkinderen

Huishoudelijke hulp voor
gezin in Ooij gezocht.
EWerktijden in overleg. 0613979566

Service en onderhoud
Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

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

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

Sidone Korse & Eveline de Lange

Brompton-dealer

Centrale verwarming

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud voorzitter
en erelid de heer

van Nijmegen en omstreken

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Duurzame oplossingen

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

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

Installatietechniek

Geert van Rossum
Wij danken hem voor de vele jaren van
inzet voor onze vereniging en wensen
zijn vrouw en overige familieleden
heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
Bestuur en leden EHBO Vereniging
Millingen aan de Rijn-Kekerdom

HERFST-AANBIEDING
1 kg Lakenvelderrundergehakt
voor slechts 6 Euro!
Boerenhofstede de Haerenshof
Weverstraat 2 – Kekerdom
e-mail: hvckroon@ziggo.nl
tel.: 0481-431234

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.co
m of bel 06-23502075

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

Coppes Hoorzorg
Eindelijk weer horen in gezelschappen!
GROESBEEK. Met alle versoepelingen die inmiddels hebben plaatsgevonden is het gelukkig weer mogelijk om
er met z’n allen op uit te gaan! En dat
is natuurlijk een heel prettig gegeven,
maar daarmee wordt het eens te meer
duidelijk hoe belangrijk het is om in
gezelschap goed te kunnen verstaan.
Want goed kunnen horen betekent
immers ook, goed deel kunnen nemen
aan gesprekken in gezelschap. Ook
wanneer deze situaties wat minder ideaal zijn doordat er meer rumoer aanwezig is.
Dankzij de nieuwste hoortoestellen en
innovaties op het gebied van horen
heeft Coppes Hoorzorg als enige hoorspecialist in uw regio, met meer dan 10
jaar ervaring en expertise de mogelijkheid om u een uitstekende hoorervaring
te leveren, uitgevoerd in de kleinste
hoortoestellen. En dit alles gecombineerd met een geheel draadloze verbindingsmogelijkheid met uw mobiele

telefoon en/of TV.
Zo kunt u niet alleen uw gesprekspartners beter verstaan dankzij geavanceerde richting microfoons en lawaaionderdrukkers om spraaksignalen uit achtergrondrumoer te filteren. Maar geniet u
ook weer optimaal van uw favoriete
muziekstuk, TV programma of telefoongesprek doordat de spraak of
muziek draadloos wordt gestreamd
naar uw hoortoestellen.
Gun daarom uw oren en uzelf eens een
geheel vrijblijvende nieuwe ervaring
op het gebied van horen. Het kan!
Maak is een afspraak bij Coppes
Hoorzorg in een van onze winkels voor
een gratis hoortest en/of vrijblijvend
advies op maat.
Voor het maken van een afspraak kunt
u telefonisch contact met ons opnemen
via het telefoonnummer: 024-8445599.
Graag tot horens! U kunt ons vinden
aan de Bellevue 2 te Groesbeek.

Uitnodiging
TAA-verkoop
BERG en DAL. Op zondag 14 november vindt onze jaarlijkse verkoop plaats
in Hotel Erica van 11-16 uur. De
opbrengst is volledig voor het
Tesselschade Studiefonds (voorheen
Betsy Perkfonds).
Er zijn unieke, originele en duurzaam
handgemaakt producten: kerstartikelen,
diverse handwerken, kraam- en kindercadeaus, bridge, golf en nog veel meer!
Aan deze verkoop nemen ook deel:
• breicafé Van Wanten met mooie producten van wol
• www.zooitjegoedgemaakt.nl met
glasproducten
• www.oliveramicovic.com met textielontwerpen

Nieuwe leden gevraagd
Dit jaar bestaat de afdeling Nijmegen
135 jaar en we willen vooral doorgaan.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe
leden (15 euro per jaar) en nieuwe
bestuursleden! Heeft u belangstelling
om ons gezellige en bevlogen bestuur
te komen versterken? Kom de 14e
november kennismaken met ons of
stuur een mail.

Zondag 14 november, Gasthuis Millingen
Zondag 14 november 2021 organiseert
Lingerie By M een nachtkleding modeshow in het Gasthuis Millingen.
Aanvang 14.30 uur. Entrée is gratis en
de koffie staat klaar.
Deze middag wordt ondersteunt door:
• Petit Juul, Baby Lifestyle
• Liselott

• De cadeaushop Mimi in het Gasthuis
Millingen
Hier wilt u toch bij zijn.
De coronamaatregels zullen leidend
zijn deze middag. Er is een beperkt
aantal zitplaatsen, wees dus op tijd als
u bi deze nachtkleding modeshow aanwezig wilt zijn.

Nazorg bij Corona
Veel mensen ervaren nog lang klachten
nadat ze Corona hebben gehad.
Vermoeidheid, ademhalingsproblemen,
hart- en vaatlijden, pijn, etc. Veel mensen kunnen na een hele tijd nog steeds
niet deelnemen aan sociale activiteiten,
werk, of het uitvoeren van algemene
dagelijkse levensverrichtingen. Dit
betekent een groot verlies van kwaliteit
van leven.
Een effectieve behandeling voor al
bovengenoemde problemen wordt nu
geboden door Floor Pieper (acupuncturist) en Esther van Son (fysiotherapeut). Wij kunnen in samenwerking
met de patiënt een nazorgtraject ‘op
maat’ bieden gericht op herstel.
Acupunctuur richt zich op moeheid,
kortademigheid, hoest, hartkloppingen,
druk op de borst, spierpijn, diverse
andere pijnklachten en andere restverschijnselen van een Covid-19 infectie.
Fysiotherapie kan ook bijdragen in het
herstellen van Covid-19. Patiënten die
blijvende klachten ervaren krijgen een
indicatie voor fysiotherapie als er sprake is van verminderde conditie, spierkracht, ademhalingsproblemen, proble-

men door verminderde mobiliteit, zelfredzaamheid en deelname aan het
sociale leven.
Combinatie acupunctuur en fysiotherapie
Door de combinatie van acupunctuur
en fysiotherapie ondervind je snel verbetering van lichamelijke conditie, psychische gesteldheid en vermindering
van pijnklachten. We bieden verder ook
aanvullende massages, ademhalingsoefeningen en ondersteuning op psychisch vlak.
Patiënten die nazorg nodig hebben,
melden zich als eerste aan bij Floor
Pieper voor acupunctuur. Daar kun je 4
keer een consult voor post-covid klachten krijgen. Daarna pas gaat het fysiotherapie traject in. Als het nodig is,
wordt dit ook nog ondersteund met
acupunctuur. Het gaat altijd om behandelingen ‘op maat’. We kijken wat de
patiënt nodig heeft en stellen samen
met u doelen op.
Voor meer informatie of om een
afspraak te maken kun je contact opnemen met Floor Pieper 0657596681
(www.floorpieper.nl)
en/of
Esther van Son 0643581497
(www.jonkerbosfysio.nl).
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Het centrum wordt weer sfeervol verlicht!
GROESBEEK. Fanfare Wilhelmina is
er weer klaar voor: een kleine 100 sfeerornamenten staan klaar om binnenkort
het centrum van Groesbeek feestelijk te
verlichten. Vlak voor de verjaardag van
De Sint zullen de vrijwilligers van

Kom gezellig eens langs bij:
Fletcher Hotel-Restaurant Erica,
Molenbosweg 17, Berg en Dal

Nachtkleding modeshow

2 november 2021

Meer informatie
www.tesselschade-arbeidadelt.nl
www.instagram.com/tesselschade.nijmegen
www.hotelerica.nl
TAA stimuleert en ondersteunt vrouwen
in hun streven naar economische zelfstandigheid.

Fanfare Wilhelmina
de gevels van vele
bedrijven en particulieren versieren met
de bekende twinkelende sfeerornamenten.
In de afgelopen periode heeft de Fanfare
haar assortiment nog
wat uitgebreid, want
de vraag blijft groot.
Bedrijven, maar ook
particulieren,
met
name in en om de
Pannenstraat,
Dorpsstraat
en
Molenweg worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze fraaie
verlichtingsactie. Een vlaggenstokhouder en minimale stroomvoorziening want LED is erg energiezuinig! - zijn
voldoende. Voor het plaatsen en verwijderen van de verlichting wordt
gezorgd. Heeft u belangstelling voor
het huren van zo’n prachtig ornament?
Stuur dan vóór 21 november aanstaan-

de een e-mail naar info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl of bel 024-3971454.
Alle deelnemers van voorgaande jaren
kunnen binnenkort weer iemand van de
fanfare aan de deur verwachten voor
het maken van nieuwe feestelijke
afspraken.
Wees welkom in het sfeervolle centrum
van Groesbeek. Dat wordt weer volop
genieten!

Boeken-, puzzel- en mediamarkt
DE HORST. In het weekend van 20 en
21 november is er weer een grote boeken-, legpuzzel- en mediamarkt in
dorpshuis De Slenk.
De markt is vorig jaar niet door gegaan.
Daarom zijn er nu vele duizenden
mooie en bijzondere boeken, cd’s, legpuzzels, elpees en dvd’s te koop.
Bezoekers kunnen nu op twee dagen
hun slag slaan. Naast thrillers en
romans zijn er veel informatieve boeken over koken, kunst en tuinieren.
Voor kinderen zijn er leesboeken, strips
en sprookjesboeken. Tot slot zijn er
honderden cd’s, elpees en dvd’s. Voor
het eerst zijn er dit jaar ook honderden
legpuzzels te koop. De meeste boeken,
cd’s en films kosten €1,- . Bijzondere
exemplaren zijn apart geprijst.
Legpuzzels zijn te koop voor €2,-. De
opbrengst komt geheel ten goede aan
het dorpshuis.
Op zaterdag 20 november bent u van
harte welkom tussen 11.00 – 14.00 uur

op Reestraat 2 de Horst in Groesbeek.
Op zondag is de verkoop van 12.00 tot
14.00 uur.
In verband met de zorgwekkende corona ontwikkelingen dienen bezoekers
een vaccinatiebewijs te tonen.
Heeft u thuis nog boeken, legpuzzels,
films, elpees en/of cd’s over, brengt u
ze dan gerust tijdens de openingstijden
van de Slenk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Resie
Meilink (06-23166038) of per mail
resiemeilink@upcmail.nl

Gezellige ledenmiddag Huurders Vereniging
Woonbelang in de Mallemolen
Eindelijk was het weer zover! Nadat HV Woonbelang bijna
2 jaar door de corona-pandemie haar leden niet kon ontmoeten, vond woensdag 20 oktober jl. de Algemene Vergadering
voor de leden in De Mallemolen te Groesbeek plaats. Mede
vanwege het vorig jaar niet kunnen houden van de ledenvergadering was gekozen om een aantrekkelijke en gevarieerde
ledenmiddag te houden.
Alle bezoekers werden verwelkomd met een lekkere kop
koffie of thee met heerlijke Limburgse vlaai, waarna de algemene ledenvergadering kon starten. Naast de gebruikelijke
vaststelling van de financiële en secretariële jaarverslagen,
begroting 2022 en werkplan 2022 werd vanuit de leden een
aantal onderwerpen naar voren gebracht.
Belangrijke onderwerpen die besproken werden waren de
mogelijke sloopplannen/renovatieplannen van de huurwoningen aan de Chopinstraat in Groesbeek en de Ericastraat in
Malden. Vanuit de leden ter vergadering kwam ook naar
voren dat communicatie vanuit de vorige directie van
Oosterpoort veelal te wensen overliet en dat met de huidige
nieuwe directie van Oosterpoort (aangetreden per 1 juni dit
jaar) in korte tijd al een veel betere communicatie met de

huurders tot stand gekomen is. Inmiddels zijn met ondersteuning van HV Woonbelang voor beide projecten bewonerscommissies in het leven geroepen die de belangen van de
huurders zoveel mogelijk gaan vertegenwoordigen. Over de
projecten Ericastraat en Chopinstraat werd een kleine videoimpressie in de vergadering vertoond.
Minder goed nieuws is dat het voor wooncorporaties in 2022
weer mogelijk is een inkomensafhankelijke huurverhoging
door te voeren.
Na de vergadering werden de bezoekers getrakteerd op een
overheerlijk warm en koud buffet, fantastisch verzorgd door
Hofmans Maaltijden & Catering uit Malden en begeleid door
de mooie muzikale klanken van Lisette Cillessen op piano.
Ook gaat grote dank en waardering uit naar de Mallemolen
voor de zeer goede organisatie en het fijne contact.
HV Woonbelang vertegenwoordigt de huurders van
Oosterpoort en woningzoekenden in de gemeenten Heumen
en Berg en Dal. Kijk op website www.hv-woonbelang.nl om
u aan te melden als lid. Ook kunt u zich aanmelden als
bestuurslid om actief op te komen voor de belangen van de
huurders.

Boerenhofstede de Haerenshof biedt aan

Nieuwe oogst: natuurrundvlees en walnoten
Boerenhofstede De Haerenshof is een kleinschalige dorpsboerderij gevestigd in Kekerdom (Weverstraat 2). Hier zorgen wij voor een unieke kleine kudde Schotse Lakenvelders
en beheren een honderd jaar oud walnotenbos.
- uitsluitend voeding van grassen, bloemen en kruiden,
- schoon drinkwater of indien voorradig gefilterd regenwater,
- dag en nacht buiten in de openlucht,
- na de geboorte tenminste 8 maanden samen met je moeder
en vader en uiteraard moedermelk.
- daarna, alle ruimte voor natuurlijk sociaal gedrag.
Het vlees is hierdoor donkerrood geaderd, rijk van smaak en
krachtig van structuur. Mede dankzij het langzaam groeien in
alle rust en vrijheid is de verhouding omega 3 en 6 (onverzadigde) vetzuren identiek aan die van vis.
De walnoten zijn dit jaar overdadig en door de groeizame
zomer vol en lekker romig van smaak. In deze noten kom je
de meest gezonde plantaardige olie tegen: er is geen inheemse vrucht die zo rijk is aan onverzadigde vetzuren, volwaardige eiwitten en noodzakelijke mineralen.
Wij bieden (zonder winstoogmerk) voor een zeer schappelijke prijs recent samengestelde, diepgevroren vleespakketten
van 5 of 10 kilogram aan. Elk pakket bevat vacuum verpakt
diverse soorten rundvlees, zoals kogelbiefstuk, entrecote,
stooflap, gehakt, etc.

Onze prijzen zijn voor nieuwkomers resp. 50 en 100 Euro
(excl. 9% BTW). Bij herbestelling kosten de pakketten resp.
55 en 110 Euro (excl. 9% BTW).
De ongepelde, reeds gedroogde walnoten kosten slechts 3
Euro per kg (excl. 9% BTW).
U kunt per e-mail bij ons bestellen: hvckroon@ziggo.nl. Na
bestelling bezorgen wij, indien gewenst, het vleespakket of
de walnoten bij u thuis. Maar u bent natuurlijk ook van harte
welkom op onze boerderij, mocht u in de buurt zijn of onze
dieren willen ontmoeten.
Harri Cruijsen, De Haerenshof Weverstraat 2
6579 AD Kekerdom

De Rozet
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11 november Sint Maartenoptocht
in Beek vanaf ‘t Höfke
BEEK. Op donderdag 11 november
vieren we Sint Maarten, een lichtfeest
waarin gelijkheid, aandacht voor de
ander en het delen van overvloed centraal staat. Als het donker wordt ontsteken de Beekse kinderen hun lichtjes om
in een optocht door de straten te gaan.
Op de Biezenkamp (groep 1 t/m 4,
samen met ouders) is in de periode
voorafgaand aan Sint Maarten aandacht
voor het feest en de bijbehorende lampionnen. Kinderen van groep 5 en
hoger nodigen we van harte uit hun
eigen lampion te maken. Aan ouders
wordt gevraagd voor de lampjes te zorgen (let op! In verband met de veiligheid zijn echte kaarsjes niet toegestaan).
Tijdens de optocht loopt 'Sint Maarten
te paard' voorop. Onderweg is er
muziek verzorgd door de KNA. Alle
kinderen zijn welkom om mee te lopen
met hun (zelfgemaakte) lampion.
Omwonenden hebben de afgelopen
jaren hun tuinen prachtig verlicht! Doet
u dat dit jaar opnieuw? Het maakt de
route nóg sfeervoller! De bewoners ’t
Höfke versieren hun ramen ook als

Warm onthaal
Sinterklaas
in Leuth

activiteit. Na de lichtjesoptocht door
het dorp is er warme chocolademelk
voor alle kinderen!
Praktische informatie: de optocht
start op dezelfde locatie als andere
jaren: op het veld voor ’t Höfke (parkeren graag rondom het eindpunt
Basisschool de Biezenkamp, of beter
nog: te voet/fiets). Om 18:00 uur verzamelen!
Route: Start bij grasveld voor ’t
Höfke, via Waterstraat, Oude Gracht,
Sprongstraat, Colonel Eckmanstraat,
Bongerdstraat, Waterstraat, Blekershof,
Esdoornstraat, Lindestraat, Wilgenlaan,
Eikstraat, Bongerdstraat, Sperwerstraat, Kievitstraat, Leeuwerikstraat,
Patrijsstraat, Koekoekstraat, Baron van
Voorst tot Voorststraat, Buizerdstraat,
Fazantstraat, Roerdompstraat, naar
eindpunt Schoolplein Biezenkamp.

Griezelige tocht in Berg en Dal
Het was zondagavond 31 oktober gruwelen en griezelen in
Berg en Dal want het spookte in het dorp.
Berg en Dals Bloei organiseerde deze avond een
Halloweentocht met een lampjes- en griezelroute. Inwoners
hadden van te voren aangegeven dat ze meededen aan deze
griezeltocht door hun huis zo griezelig mogelijk te versieren. Het meest griezelige huis kon een griezelig mooie prijs
winnen. Op basis van alle aanmeldingen werd een griezelig
ingewikkelde routekaart gemaakt. En iedereen kon te voet of
met de fiets deze route doen.
Ongeveer 100, vaak griezelig verklede, deelnemers lieten
zich tussen 18.00 uur en 18.30 inschrijven bij de griezelige
caravan op het Kerkplein. Ze begonnen daar, meestal in de
stromende regen, aan hun griezelige tocht door Berg en Dal.

Onder de griezelige oude foto’s viel de volgende tekst te
lezen: ‘Once a year on Halloween day the Mansberg ghosts
come out to play’.

Griezelen in Beek
Ook in Beek was het op 31 oktober griezelen geblazen, zij
het niet zo uitbundig als vorig jaar. Vaak in stromende regen
trok een aantal kinderen, al dan niet verkleed, door de
Beekse straten om bij de versierde woningen te griezelen en
hun felbegeerde snoepwaren te krijgen.
Foto’s: Henk Baron

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'

Griezelige taferelen op De Mansberg

De Sint in
Groesbeek
Op zondag 14 november is het de
bedoeling dat de Sint ook naar
Groesbeek komt. In verband met corona is dit jaar de ontvangst in de open
lucht, op het terrein achter De
Kringloop Sint Micheal aan de
Industrieweg 19. De Sint zal omstreeks
13.00 in een spantent aldaar de kinderen toespreken. Rond 15.30 zullen de
Sint en zijn Pieten weer vertrekken.
Met het oog op de huidige besmettingscijfers is het nog de vraag of een intocht
überhaupt mogelijk is.

Sint en piet op bezoek? Bel of app naar:
06- 30 00 96 21. Of mail naar:
Sinterklaas_leuth@outlook.com.

Bericht van
Sinterklaas

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

Griezelen op 31 oktober

Tot 11 november!
Leden van de werkgroep Sint Maarten

13 november is het zover, dan komt de
Sint samen met zijn pieten weer aan in
Nederland. Dan kan een bezoekje aan
ons dorp natuurlijk niet uitblijven. Dit
jaar is er geen intocht zoals jullie van
ons gewend zijn. Wel hebben wij een
alternatief programma opgezet. Dit
gaat plaatsvinden op zondag 21 november van 13.30 uur tot +/- 16.00 uur. Er
wordt gestart bij Het Kulturhus aan de
Reusensestraat. Om op de hoogte te
blijven, kunnen jullie ons volgen op
Facebook: 'Sint in Leuth'.
Wij hebben er al zin in en zien jullie
graag daar, tot dan!

Intocht
Sinterklaas in
Millingen

Jeugd & Jongeren

OOIJ. Als de coronamaatregelen dat
toelaten wil Sinterklaas weer met een
van zijn pieten een bezoek brengen aan
de kinderen in Ooij en omgeving.
En ook dit jaar heeft hij muziekvereniging `Ooijse Toekomst` gevraagd hem
daarbij te helpen.
Hij wil graag langskomen op zaterdag
27 november, zondag 28 november of
zaterdag 4 december na 16 uur, of zondag 5 december de hele dag.
Per bezoek van 15 minuten kan hij 3
kinderen spreken en een cadeautje
overhandigen. Voor elk kind extra heeft
hij
5
minuten
extra
nodig.
Muziekvereniging “Ooijse Toekomst”
vraagt voor een bezoek van 15 minuten
27,50 euro, en voor elke 5 minuten
extra 8 euro extra.
U kunt voor 20 november aan Hennie
Basten , email w.basten@hetnet.nl,
opgeven op welke dag en hoe laat u de
Sint en zijn trouwe knecht wil verwelkomen, en hoe veel kinderen een toespraakje en cadeautje van de Sint willen. Daarna neemt zij contact met u op
voor een definitieve afspraak. Graag
uw adres en telefoonnummer vermelden en om hoe veel kinderen het gaat.
Voor informatie kunt u bellen met
Hennie Basten telefoon 024 6331277,
mobiel: 06 83123678 of Kees Rijk telefoon 024 3224833, mobiel 06
13688763.

Circa 40 huizen aan de Mansberg in Groesbeek hadden hun
voortuin versierd in griezelige sfeer. De Mansberg wordt zo
langzaamaan bekend als de engste straat van Nederland (tijdens Halloween).
Vrijdagavond 29 oktober werd het griezelige feest al op de
Mansberg gevierd. De straatverlichting was uit, dus het
spookeffect was groot!

Kinderen aan de deur in de Potgieterstraat in Beek

Nederlands-Duitse Studiekeuzebeurs op
13 november bij de Euregio Rijn-Waal

Een opleiding in Duitsland: volop kansen
Eindexamen gedaan – en dan? Een vraag waar veel jongeren die nu in het laatste jaar van de havo of het vwo zitten, tegenaan lopen. Voor wie wil gaan studeren, kan een
kijkje in Duitsland de moeite waard zijn. Welke hogescholen, universiteiten en opleidingen daar te vinden zijn
en waar je bij een studie in het buurland op moet letten,
komen scholieren en hun ouders te weten tijdens de
Nederlands-Duitse Studiekeuzebeurs van de Euregio
Rijn-Waal op zaterdag 13 november. Ze kunnen zowel op
locatie in Kleve als digitaal deelnemen.
Aanmelding en meer informatie
Wie op zaterdag 13 november van 10.00 tot 14.30 uur aan de
Nederlands-Duitse Studiekeuzebeurs wil deelnemen, kan
zich via het aanmeldformulier op de website www.euregio-

hochschultag.eu aanmelden of een e-mail sturen naar
gip@euregio.org. Op locatie (Emmericher Straße 24, 47533
Kleve, D) kan de Euregio Rijn-Waal als gevolg van de coronamaatregelen slechts een beperkt aantal personen ontvangen. Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs kunnen
overleggen. De Euregio Rijn-Waal bekijkt op basis van de
aanmeldingen welke personen er fysiek op de beurs aanwezig kunnen zijn. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Alle andere deelnemers kunnen digitaal het evenement
bezoeken, de presentaties bijwonen, in gesprek gaan met de
onderwijsinstellingen en vragen stellen. De link voor de digitale deelname ontvangen de bezoekers ruim op tijd per mail.
Op de website is ook alle informatie over het programma, de
opleidingen en de deelnemende onderwijsinstellingen te vinden.

Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland

Nieuwe tijdelijke expositie in het Vrijheidsmuseum
“Ik heb geleefd op wat mijn hart mij
vertelde. Gevochten om mezelf te zijn.
Eigenlijk moet ik dat nog steeds.” Dit
vertelde Aaïcha Bergamin (19322014). Omdat ze leefde als de vrouw
die ze van binnen was, werd ze lastig
gevallen, verstoten, gearresteerd en
gedwongen opgenomen. Maar ze bleef
staan voor wie ze was, reisde de wereld
over en vocht voor toegang tot medische zorg en het woord ‘vrouw’ in haar
paspoort. Ze keek als oude vrouw
tevreden terug op haar leven. “Toch ben
ik blij dat alles zo gelopen is. Als ik als
meisje was geboren, dan was ik waarschijnlijk een huisvrouw geworden met
een boel kinderen. Bah, zo saai.”
Het verhaal van Aaïcha is één van de
velen in de expositie Buitengewone
geschiedenis.
Transgender
in
Nederland, een tijdelijke tentoonstel-

ling gemaakt door historicus Alex
Bakker en IHLIA (Internationale erfgoedorganisatie op het gebied van
lhbti-personen). Deze expositie is te
zien in het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek van 6 november t/m 31
december 2021.
De tentoonstelling vertelt het verhaal
van de lange weg van uitstoting en
vooroordelen naar emancipatie en
erkenning. Zeventig jaar geschiedenis
van trans personen in Nederland komt
samen in een visueel rijke expositie
met levensgrote portretfoto’s, filminterviews en unieke objecten. Persoonlijke
verhalen tonen de moed die mensen
hebben (gehad) om zichzelf te zijn,
dwars tegen maatschappelijke beelden
en verwachtingen in.
Het Vrijheidsmuseum is zeer verheugd
met de nieuwe tijdelijke expositie.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Sinds het museum in 2019 haar naam
veranderde van Bevrijdingsmuseum
naar Vrijheidsmuseum, toont ze naast
zelfgeproduceerde tentoonstellingen
over onderwerpen gerelateerd aan de
Tweede Wereldoorlog ook producties
van anderen over vrijheid door de jaren
heen
en
vandaag
de
dag.
“‘Buitengewone Geschiedenis’ past
natuurlijk perfect in onze nieuwe brede
programmering” vertelt conservator
Rense Havinga, “want wat is er nu fundamenteler dan de vrijheid om jezelf te
kunnen zijn?”
Locatie:
Vrijheidsmuseum,
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Datum: 6 november t/m 31 december
2021.
Standaard
tarieven
Vrijheidsmuseum
Informatie: drs. Rense Havinga, conservator, via 024-3974404 of per mail
naar welkom@vrijheidsmuseum.nl
Website: www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL,
Twitter: @nooit1verhaal
Instagram: /vrijheidsmuseum
LinkedIn: /company/vrijheidsmuseum

C U LT U R E E L

Herfstconcert Harmonie KNA
Harmonie Kunst Na Arbeid (KNA)
hield
zondag
haar
jaarlijkse
Herfstconcert in het Kulturhus in Beek.
Niet op het podium maar in de zaal terwijl het publiek daarbij in afzonderlijke
groepjes zat. Zoveel mogelijk coronaproof. Er werd gestart met een optreden
van het Harmonieorkest KNA onder

leiding van Leo van Zantvoort, waarna
er een optreden was van de
“Jeugdbende” onder leiding van
Marieke van Ruitenbeek. Na de pauze
was er opnieuw een optreden van het
Harmonieorkest KNA.
Het kerstconcert zal gehouden worden
op 19 december.
Foto: Henk Baron

Culturele
Agenda
FF Anders - Patricia Heijmen en
Jacqueline Pulles
Alle zondagen in november | 11.0016.00 | expositie ? KunstLokaalMook,
Rijksweg 86 in Mook
Kwetsbaarheid en Kracht
Zaterdag 6 november | 20.00 | vrijwillige brijdrage | concert en expositie | De
Schakel in Wijchen
Lunchpauzepoëzie
Zaterdag 6 november | 12.00 | poezië |
Poëziecentrum
in
bibliotheek
Mariënburg
‘Nachtlied’ - Kamerkoor Mnemosyne
Zondag 7 november | 15.30 | €15,- |
concert | Antonius van Paduakerk in
Nijmegen

Bluesmoose Radio Live opnames
Allman-brothers keyboard legende Bruce
Katz met Giles Robson
Maandag 15 november 2021
Cafe zaal de Comm
Ingang pompweg 2b, Groesbeek
Bluesmoose radio ontvangt op maandagavond 15 november Bruce Katz,
keyboardlegende van onder andere
Allman Brothers.
Zoals gewoonlijk worden er bij
Bluesmoose opnames gemaakt voor
hun radioprogramma en YouTube
kanaal. Het Bluesmoose YouTube
kanaal heeft 28.000 abonnees en scoor-

de meer dan 14 miljoen hits. Het radioprogramma wordt o.a. uitgezonden bij
Omroep Berg en Dal en GL8 en is
wereldwijd een van de werelds best
beluisterde blues podcasts o.a. via
ITunes, google Play en Amazon Music
en vele ander platformen.
Tickets
te
reserveren
op
http://www.bluesmoose.nl
De geldende corona maatregelen zullen
van toepassing zijn. Dus momenteel is
dat een QR check.

Fanfare St. Cecilia nog één keer
onder leiding van Dick Bolt
MILLINGEN. Na een lange periode
van onzekerheden is het hoog tijd voor
meer liefde en verbintenis. Fanfare St.
Cecilia organiseert daarom op zaterdag 20 november om 20:00 uur een
prachtig concert met als thema:
Candlelight. Vanaf 19:30 uur bent u
van harte welkom in Sporthal De
Duffelt in Millingen. Dit concert
wordt gegeven ter ere van onze dirigent
Dick Bolt, die meer dan 30 jaar lang
ons orkest tot grotere hoogten heeft
gebracht.
Nadat Dick Bolt een tijd geleden had
aangegeven het dirigentstokje te willen
overdragen aan een ander, moest er een
moment gekozen worden voor een
afscheidsconcert. Covid gooide roet in
het eten, maar gelukkig bood Dick aan
om nog wat langer bij onze vereniging
te willen blijven. Na een lange periode
waarin er weinig samen gerepeteerd
kon worden, kan er nu zelfs weer een
concert gegeven worden! Het belooft
een bijzonder concert te worden, omdat

dit het laatste concert van ons orkest zal
zijn onder leiding van Dick Bolt. Op
het programma staan muziekwerken in
het teken van de liefde. Onze orkestleden hebben deze zelf kunnen aandragen, wat het des te persoonlijker maakt.
Er komen er gedichten aan bod en verder staat het concert natuurlijk in het
teken van Dick Bolt, met wie we zoveel
mooie herinneringen hebben gemaakt.
Een gehele generatie muzikanten van
St. Cecilia is opgegroeid met het verenigingshart, de muzikale kennis en
virtuositeit van Dick Bolt. Het concert
zal een eerbetoon worden aan Dick, en
daarnaast zijn we erg enthousiast om
eindelijk weer voor het publiek te spelen!
Belangrijk: voor dit concert is, zoals
voor elk concert momenteel, een coronatoegangsbewijs nodig. Deze wordt
aan de deur gecontroleerd. We hopen u
te zien tijdens ons concert op zaterdag
20 november!

Lezing:

Arris Roordink, docent popmuziek
Het Nederlands Wijnbouwcentrum
Groesbeek is erin geslaagd om Arris
Roordink te strikken voor een lezing
over de oorsprong van popmuziek.
De oorsprong van popmuziek: Een
muzikale reis door de Verenigde
Staten van voor de Rock & Roll
Welke muziek brengt tot op de dag van
vandaag mensen aan het dansen, doet
ons zwijmelen van geluk of wegzakken
in treurnis? In de binnenlanden van de
Verenigde Staten ontstaat aan het begin
van de vorige eeuw muziek die uiteindelijk wereldwijd muzikanten zal beïnvloeden. De jazz, blues, gospel, western en folk die ontstaat op de vlaktes
van Mississippi, de bergen van NorthCarolina en in steden als Memphis en
New Orleans, prikkelt ons. In een twee
uur durende lezing neemt Arris
Roordink ons mee op reis langs de
plekken waar het ontstond, vertelt over
de mensen die het ontdekten en over de
dingen die het teweeg bracht. Dat doet
hij met beeldfragmenten en geluidsfragmenten direct van vinyl en bakeliet.
Arris was programmeur van poppodium Atak in Enschede, doceert popgeschiedenis aan het ArtEZ conservatorium. Hij richtte boekingskantoor Alles

Los Agency op, programmeerde verschillende feesten en festivals, doceert
popgeschiedenis aan het ArtEZ
Conservatorium in Enschede en is cultureel ondernemer. Daarnaast is hij verwoed verzamelaar van vinyl en discjockey. Arris: “Ik bouw mijn bestaan op
met het luisteren naar, draaien van,
lezen over, handelen in en vertellen en
schrijven over mijn grote liefde:
muziek.
Zondag 21 november, 14.30 uur
Locatie: Nederlands Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2, Groesbeek.
Tickets 9.50 euro inclusief gratis glas
wijn. Reserveren op onderstaande
website.
https://nederlandswijnbouwcentrum.nl/
activiteit/art-music-wine-blues-jazzen-gospel/

Ontmoet De Dichter: Bernke Klein
Zandvoort
Zaterdag 13 november | 14.00 | poëzie |
Poëziecentrum bibliotheek Mariënburg
Nijmegen
Jubileumconcert Symfonieorkest
Nijmegen
Dinsdag 16 november | 20.15 | €27,25 |
concert | De Vereeniging | meer info:
www.symfonieorkestnijmegen.nl
Een ogenblikje alstublieft… Theatergroep Greppel
19 november t/m 4 december | theater |
het voormalig belastingskantoor aan de
Stieltjesstraat in Nijmegen | meer informatie: https://tggreppel.nl/een-ogenblikje-alstublieft/
Lumière du jour - Cappella ad
Fluvium
Zaterdag 20 november | 20.00 | €15
(voorverkoop), €18 (kassa) | concert |
Wijkcentrum de Bakermat, G.A. van
Nispenstraat 139 te Arnhem | meer
infor: www.adfluvium.nl
Stem en Stilte - CantAnimus
Zondag 21 november | 15.00 | vrijwillige bijdrage | concert | St. Maartenskerk
in Elst
Moonshot - Horizon
Tot en met 2 januari 2022 | reeks tentoonstellingen over zwarte gaten |
Moonshot | Museum Het Valkhof

Zeg maar Pang
zoekt vissen
MILLINGEN. Toneelvereniging Zeg
maar Pang zoekt nieuwe leden om de
vijver aan te vullen! De toneelvereniging, die sinds 2004 bestaat, heeft na
bijna twee jaar niet te repeteren, er
weer helemaal zin in. Daar kan een
frisse, nieuwe en creatieve aanwas
bij. Op dinsdag 16 november organiseert ZMP een vrije inloop-repetitieavond zodat alle vragen beantwoord
kunnen worden en men kan kijken
en horen of er voor of achter de
schermen een toneelcarrière glanst.
ZMP is een gedreven club mensen,
mannen en vrouwen van 16 tot zeggenwe-liever-niet-jaar die iedere dinsdagavond van 20:00-22:00 uur repeteren.
Bij Zeg maar Pang is iedereen vanaf 16
jaar welkom, ook als je geen toneelervaring hebt. We willen het vooral leuk
hebben met elkaar, onze passie voor
toneel delen en minimaal één productie
per jaar aan het publiek laten zien. Wil
je niet spelen, maar wel helpen? Ook
dan ben je van harte welkom!
Interesse?
Kom naar de open, en vooral laagdrempelige, inloopavond op dinsdag 16
november van 19:30 tot 21:30 uur bij
Kulturhus Den Ienloop in Millingen
aan de Rijn, gebruik dan de zijingang
rechts van het gebouw, naast het consultatiebureau. Je wordt van harte welkom geheten!
Koffie en thee staat klaar en onze leden
vertellen alles wat je nog wil weten
over toneel, de club en wat we doen.
Ben je deze avond verhinderd, maar
ben je wel geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar info@zegmaarpang.nl
en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
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Marieke en BoerenMaasjazz
spelen bij La Vie
Op zondagmiddag 14 november aanstaande spelen BoerenMaasjazz en
Marieke in La Vie & Passie in
Groesbeek (schuin tegenover het
gemeentehuis). We beginnen om 15.00
uur. Reserveren is misschien handig
zodat je weet dat je een plaatsje hebt.
Bel of mail (024-3977110 of info@lavie.nl)
We gaan er een leuke middag van
maken: kom je ook?

Lezing Helma Groenen in
De Mallemolen Groesbeek
GROESBEEK. Zondag 14 november
(11 uur) geeft Helma Groenen een fotolezing "Nederland Waterland" in de
theaterzaal van cultureel centrum De
Mallemolen. Helma’s fascinatie voor
de natuur en de grootsheid daarvan wil
ze graag met anderen delen. Als middel
daarvoor kiest ze voor fotografie. Haar
talent voor natuurfotografie blijkt uit
haar gevoelige platen, die technisch en
compositorisch goed zijn en aanspreken door hun intensiteit.
Helma fotografeert het liefst spontane
vondsten, die ze vaak al wandelend
tegenkomt. Soms gaat ze op zoek naar
opvallende dingen, maar regelmatig

loopt ze zomaar tegen een situatie aan
die haar raakt: beelden uit de natuur die
een grote indruk maken vanwege hun
schoonheid en waar velen – door de
haastige cultuur van nu – aan voorbijgaan. Helma opent met haar foto’s de
ogen van mensen voor de natuur en dat
is precies wat ze wil.
Bekijk een voorproefje op de vernieuwde website: www.wonderendernatuur.nl
Toegangsprijs € 4,00 incl. kopje koffie/thee. Reserveren kan via
info@mallemolengroesbeek.nl. Meer
informatie vind je op onze website:
www.mallemolengroesbeek.nl

Expositie Track Tracing in de Notre
Dame des Arts, Refter in Ubbergen
Op 6 en 7, 13 en 14 november exposeren 12 beeldend kunstenaars onder
het thema Track Tracing in de kapel
van de Refter in Ubbergen. De opening van de tentoonstelling vindt
plaats op 6 november om 15.00 uur.
De expositie laat de uitkomst zien
van een gezamenlijk verdiepingstraject dat aangevangen werd vlak vóór
de coronapandemie in alle hevigheid
uitbrak en hierdoor een jaar langer
duurde dan gepland. De persoonlijke
zoektochten van de kunstenaars
gedurende de pandemie werd het uitgangspunt voor de tentoonstelling
Track Tracing.
De deelnemers leerden elkaar kennen tijdens het traject Blikopener.
Het traject Blikopener, sinds 2019 ook
in Nijmegen actief, brengt beeldend
kunstenaars met een kunstvakopleiding
in de beeldende kunst samen, waaronder fotografie, schilderkunst, grafiek,
textiel, keramiek, audiovisueel werk en
soms schrijven en muziek. Gedurende
een seizoen wordt door middel van
maandelijkse bijeenkomsten naar verdieping gezocht in eigen werk. Voor

veel kunstenaars betekent de uitkomst
van het traject het verleggen van perspectief. Schilders gaan bouwen, fotografen naaien, schrijvers tekenen, tekenaars animeren of er wordt gezocht
naar een combinatie van dit alles, om
het verhaal dat verteld wil worden optimale uitdrukking te geven in een persoonlijke beeldtaal.
“Corona overkwam ons, de lockdowns
riepen op tot concentratie en verstilling. Virusachtige vormen bevolkten
onze dromen. Dood, hoop, verandering, geen thema bleef ons bespaard.
Terwijl het jaar voortschreed zocht
iedereen naar een eigen evenwicht met
deze pandemie. Track Tracing is een
expositie vol vragen over de tijd waarin we leven en het hoogst individuele
pad dat we bewandelen”.
Voor meer informatie:
www.trajectblikopener.nl/tracktracing,
tel.0634725266
Expositie te bezoeken op 6 en 7, 13 en
14 november van 13.00 – 17.00 uur,
De Refter, Rijksstraatweg 37, Beek
Ubbergen.

Geef Popkoor Ap/Art
een steuntje in de rug
Tot en met zaterdag 13 november kun
je sponsorpunten sparen bij de Plus in
Beek.
Bij elke €10,00 aan boodschappen en
bij geselecteerde actieproducten ontvang je een sponsorpunt via een voucher. Met de unieke code op de voucher
kun je online jouw sponsorpunt(en)
schenken aan koor Ap/Art. Je kunt ook
digitaal sparen via de Plus app, je ontvangt dan meteen
één sponsorpunt
gratis.
Als popkoor met
live band willen
we ons blijven
verbeteren en vernieuwen, hiervoor zijn nieuwe
partituren en op
zijn tijd nieuw
instrumentarium

nodig. Met workshops choreografie als
toevoeging op onze zang onderscheiden we ons nog meer.
Om dit financieel voor elkaar te krijgen, is een extra financiële bijdrage
zeer welkom!
Dus bent u in de gelegenheid schenk
uw sponsorpunt(en) dan aan koor
Ap/Art.
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Aanrijding in Persingen
PERSINGEN.
Maandagmiddag
18 oktober vond
een
aanrijding
plaats
op
de
Thornsestraat in
Persingen.
De
bestuurder van een
bedrijfswagen met
aanhangwagen
wilde linksaf de
inrit naar zijn
woning inrijden,
waarop de bestuurder van een achter
hem
rijdende
bedrijfswagen op zijn combinatie botste. Laatstgenoemde automobilist kon
een aanrijding niet meer voorkomen
met als gevolg dat de aanhangwagen,
waarop een grasmaaier stond, met koppeling en al afbrak van de linksafslaan-

de auto. De achteropkomende bedrijfsauto kwam in de rechter berm tot stilstand. De andere auto belandde, nu
zonder aanhangwagen, in de andere
berm. Wonder boven wonder waren er
geen gewonden.
Foto: Henk Baron

Brand in schuur Leuth
LEUTH. Zaterdagavond 23 oktober,
kort voor 21.00 uur, is er brand uitgebroken in een schuur, deel uitmakend
van een woonboerderij aan de
Bredestraat in Leuth. De bewoners, die
in de huiskamer zaten, hoorden geluiden en ontdekten vervolgens zelf de
brand. De vrijwillige brandweer van
Millingen was snel ter plaatse en
begonnen gelijk met blussen, even later
gevolgd door de vrijwillige brandweer
van Ubbergen. Gezamenlijk hadden ze

Prinsenproclamatie Cavalieren
Wie wordt na 2 jaar de
nieuwe Prins van Beek?

na korte tijd de brand onder controle.
De schuur van de woning had zowel
een betonnen vloer als een betonnen
plafond, waardoor de schade beperkt
bleef. Wel ging de gehele inboedel van
de schuur verloren. De bewoner verklaarde dat hij enige tijd daarvoor de as
van de open haard in een container had
gedaan. Vermoedelijk is dat gaan smeulen en had de container vlam gevat.
Foto: Henk Baron

Op zaterdag 13 november,
(let op, eerder dan normaal!) om 19:41 uur is het
dan eindelijk zover. De
Cavalieren presenteren op
deze avond de nieuwe
Prins van Beek. De
Cavalieren staan te popelen om na alle gezelligheid
die niet door kon gaan, weer een heerlijk feest voor u te organiseren. Op deze
avond nemen we dan na 2 jaar afscheid
van onze doorstgeleste hoogheid Prins
Joost den Draaijer.
De Prinsenproclamatie 2.11 belooft een
gezellige feestavond te worden waarbij
de zaal van het Kulturhus weer zal worden omgetoverd tot een grote feesttempel. Tijdens deze avond zal de beroemde
dansgarde,
De
Beekse
Heerlijckheden, hun nieuwe uitvoering
voor het eerst laten zien. Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk de onthulling van de nieuwe Prins en zijn
kabinet. Dit jaar een uurtje eerder i.v.m.

de sluitingstijd om 00.00
uur. De kersverse Prins en
zijn kabinet zullen u daarna
voorgaan om de dansvloer
onveilig te maken.
Receptie voor de nieuwe
Prins van Beek.
Op zondag 14 november
organiseert
C.V.
de
Cavalieren in het Kulturhus
om 13:41 uur een receptie
voor de nieuwe Prins. U heeft de mogelijkheid om de nieuwe Prins en zijn
kabinet te feliciteren en samen het glas
te heffen op het nieuwe carnavalsseizoen.
Tijdens deze twee dagen zijn de geldende corona regels van kracht en zal
er om een QR code gevraagd worden.
Kortom:
Prinsenproclamatie: zaterdag 13
november, 20:41 uur in het Kulturhus
Beek
Receptie: zondag 14 november, 13:41
uur in het Kulturhus Beek

Carnaval in Groesbeek:
‘t Sökske 2022
Het carnavalsseizoen staat weer op het
punt van beginnen, de 11e van de 11e
komt er weer aan. Zo ook bij de redactie van hét carnavalsmagazine van
Groesbeek: ’t Sökske.

Maaike Noij, Hermelijnstraat 1, 6562
LM in Groesbeek. Een mailtje naar de
redactie kan natuurlijk ook:
sokske@sok-groesbeek.nl.

Carnaval 2022 in het Keulen van
Gelderland, het lijkt nog ver weg. Toch
zijn diverse werkgroepen al druk in de
weer om er ook komend jaar een mooi
carnaval van te maken.
Na een vreemd “tussenjaar” hopen alle
feestvierders weer op een gezellig carnavalsseizoen en zal er weer een kleurrijk exemplaar van ’t Sökske huis aan
huis bezorgd gaan worden.
Er is weer voldoende ruimte voor leuke
verhalen, foto’s of anekdotes. Wordt er
een carnavalsjubileum gevierd, of wilt
u met uw bedrijf een pakkende advertentie plaatsen? Een terugblik: hoe is
het carnaval gevierd in coronatijd?

Brandweer red hond in Ooij
De
vrijwillige
brandweer van
Ubbergen heeft
dinsdagavond 19
oktober een 15jaar oude poedel
uit de droge
Ooijse
Graaf
gehaald.
De hond was op
de kruising van de
Sint Hubertusweg
en het Schoolpad
in de droge sloot
terecht gekomen
en kwam er op
eigen kracht niet
meer uit. Ook het
baasje kon dit zelf
niet waarna de
hulp ingeroepen werd van de brandweer. Deze was snel ter plaatse en met
vereende krachten werd de hond weer
naar boven gehaald. 'Is weer eens iets

Cover Sökske

Afsluitingen A325 en N325 op
5 en 11 november
De technische installaties op het traject
van de A325 tussen knooppunt Ressen
via het kruispunt Nijmeegseplein en de
N325 (Pleijroute) naar het knooppunt
Velperbroek vragen onderhoud. Het
gaat om zagen en aansluiten van diverse detectielussen, herstel van schades
langs en boven de weg en het opruimen
van oude niet langer gebruikte monitoringssystemen. Voor het uitvoeren van
deze werkzaamheden is de weg 3 nachten afgesloten.
anders dan een kat uit de boom halen',
aldus de brandweer. Vervolgens gingen
ze terug naar de kazerne voor de wekelijkse oefenavond. Foto: Henk Baron

Gaslek in Ooij
Maandagmorgen moest de vrijwillige
brandweer van Ubbergen uitrukken
voor een gaslek in de Nassaustraat in
Ooij. Bij de wegwerkzaamheden was
een gasleiding geraakt. Het lek werd
onmiddellijk afgedekt met een lading
grond om verspreiding te voorkomen.
Een goede actie.
De aannemer verklaarde dat het erg

U kunt uw verhaal, artikel met foto of
advertentie uiterlijk 15 december a.s.
insturen naar de redactie van ’t Sökske,

moeilijk is om geen leidingen te
beschadigen, omdat ze nogal “grillig”
en slecht gedocumenteerd onder de
grond liggen. Maar met behulp van de
beheerder Liander en met de veiligheidsmaatregelen van de brandweer en
een kraantje van de fa. Basten uit
Horssen lukte het om de leiding af te
sluiten en om te leggen.

Foto: Henk Baron

Omleidingen
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via
de hoofdomleiding via de A15, A50 en
de A12. Deze route is met borden aan-

gegeven. Plaatselijk verkeer wordt
omgeleid via gele borden. Nood- en
hulpdiensten kunnen langs de werkzaamheden. De wegen in de andere
richtingen zijn gewoon open.
Rijkswaterstaat voert voor de provincie
Gelderland deze onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit.
Vrijdag 5 november 21.30 uur tot
zaterdag 6 november 8.00 uur: A325
vanaf Knooppunt Ressen tot kruispunt
Nijmeegseplein
Donderdag 11 november 21.30 uur
tot vrijdag 12 november 6.00 uur tussen
kruispunt Nijmeegseplein tot kruispunt
Lange Water.

Lijn 80 weer door Ooij
Lijn 80, de busverbinding tussen
Millingen aan de Rijn en Nijmegen
Centraal, gaat binnenkort toch weer
door Ooij rijden. Nu rijden de Brengbussen tijdelijk over de St.
Hubertusweg "langs" het dorp vanwege werkzaamheden in de Nassaustraat.

Breng wilde aanvankelijk deze route zo
houden, ook nadat de werkzaamheden
klaar zijn. Op die beslissing kwam veel
kritiek, waardoor Breng ervoor heeft
gekozen om lijn 80 toch weer het het
dorpscentrum van Ooij te laten rijden.
Foto: Henk Baron

Lijn 80 bij de tijdelijke bushalte op de St. Hubertusweg

Ooijse
Klinkertjes
Er werd onlangs in Beekse kringen
gefluisterd, dat de jaarvergadering
van de roemruchte “Groengele”,
wel eens druk bezocht kon worden.
Ik heb het over de oudste vereniging
aan de oostkant van de stuwwal.
Smiespelaars vreesden, dat in deze
bijeenkomst het voortbestaan van
B.V.C.’12 op het spel zou komen te
staan. Die gedachte werd versterkt,
doordat er volgens die kletsmeiers
een soort van “degradatieheimwee”
is ontstaan. Dat heeft dan waarschijnlijk te maken met een groenwit
gekleurde voetbalclub uit een niet
nader genoemd polderdorp. Die jongens hebben namelijk in een grijs
verleden de “Groengele” gered voor
de kelderklasse van de K.N.V.B. Dat
zal toch niet weer gebeuren, moeten de hotemetoten binnen de
Beekse club gedacht hebben. Voor
deze jaarconventie werden, vanwege de verwachte toeloop, zelfs twee
verkeersregelaars naar de vergadering op de Alde Wetering gedirigeerd. Gezien de vele onderscheidingen die dit duo op hun borstkas
droeg, moeten dat wel twee prominente ex-voorzitters zijn geweest.
Het zou kunnen kloppen, want ene
Mathieu C. en Henk V. zijn voor
deze belangrijke taak wel geschikt.
Camerabeelden gaven prijs, dat ’t
Groothuis niet zo overvol was. Dat is
jammer, want momenteel regeert in
Beek een actieve voorzitter. Deze
hoofdbestuurder zou, qua naam,
zeker niet misstaan bij het zachte
fruit uit Barton Arnts fruitparadijs
”Ooijs Moois”. Hij hurkt daarmee
dus al een beetje tegen Ooij aan.
Vandaar dat waarschijnlijk dat ongeagendeerde vergaderpunt, aansluiten bij de fusie tussen S.V.O. en
V.V.L.K. naar voren kwam. Dat was
koren op de molen voor een heel
toevallig aanwezige journalist. Hoe
hij daar terecht kwam, weet ik niet.
Hij zal wel door de “Maas” van een
of ander net gekropen zijn. Toeval of
geen toeval wil, dat zij beiden aan
“gene” zijde van de grens woonachtig zijn. Zou deze proefballon of
losse flodder met betrekking tot de
vrijage tussen Leuth en Ooij soms in
Wyler of Kranenburg bedacht zijn.
In het “Klinkervakjargon” noemen
wij dit de “Duitse lobby”. Als dit zo
is, dan moeten wij in de polder toch
ernstig spreken over “grensoverschrijdend” gedrag. Wat de kwaliteit van het Beekse voetbal betreft,
zullen zij toch niet vrezen, gezien
hun resultaten, dat zij verworden tot
een parachutistenvereniging. Van de
1e klas naar de 5e klas is toch wel
een heel grote vrije val. De verwachting in de polder is, dat de Beekse
Marcel Boekhoorn dat niet zal laten
gebeuren. Ook de wens voor een
gezamenlijk nieuw sportpark, nabij
de Thornsche Molen, zal op veel
weerstand kunnen rekenen. In dat
gebied komt namelijk de zeer zeldzame blinde- en slavink voor.
Wakker geschud, schijnt nu opeens
ook S.C. Millingen toenadering te
zoeken via hun voorzitter. Dat hersenspinsel zal ik maar scharen onder
de noemer van “reactiepolitiek”. Die
voorzitter zal toch wel snappen, dat
een nieuw sportpark een heel
“Tenwesteneind” van Millingen
komt te liggen. Vijf of zes jaar
Leuths/Ooijs overleg kun je en mag
je toch niet vertragen door een paar
losse kreten in het dagblad van het
Oosten. Ik geloof nooit, dat de preses van V.V.L.K. en S.V.O., de B&W
van Leuth en Ooij, zich daardoor
laten tegenhouden. De besturen van
“Roodzwart” en “Groenwit” gaan
toch wel gewoon door met hun
progressieve plannen. Wat de verdere toekomst ook mag inhouden, het
is tijd voor een sterke midden-polder- vereniging. Daar zal een nieuwe
naam aan gekoppeld worden. Als ik
een schot voor de boeg mag geven,
wat te denken van: “S.V. De
Duffelt”. Deze naamgeving past
goed in de regio. Daarnaast zou het
een geste kunnen zijn voor een
warme ontvangst van de Leuthse
voetballers. Met deze naam zouden
zij dan niet op, maar dan toch bij
“De Duffelt” hun balletje kunnen
trappen..
Groetjes medeklinker.
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Weer volop activiteiten in het
Kulturhus Kekerdom

In de afgelopen weken hebben in totaal
142 Klimaatburgemeesters uit 101
gemeenten zich aangemeld via

Door de coronamaatregelen konden er
geen activiteiten worden georganiseerd. De tijd is gebruikt om met vrijwilligers de foyer en andere ruimten op
te frissen en een gezellige uitstraling te
geven. Het resultaat mag er zijn. Er is
o.a. een biljart en een dartbord
geplaatst. Inmiddels zijn de deuren
open en vinden de mensen hun weg
weer naar het kulturhus.
Om dit te vieren heeft het bestuur van
het Kulturhus samen met Vitaal
Kekerdom op vrijdag 8 oktober jl. een
gezellige avond met het thema “omdat
het weer kan” georganiseerd.
Dorpsbewoners hebben volop van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om
elkaar te treffen en bij te praten.
De vaste activiteiten die plaats vinden
in het Kulturhus zijn de bibliotheek,
buitenschoolse opvang, zumba, middag
voor de ouderenbond met koersbal,
repetitie van de tamboers en de schietcompetitie van Schutterij EMM.
Op maandag t/m woensdag, is er in het
kulturhus ‘s morgens en ‘s middags
gelegenheid tot inloop voor iedereen.
Op donderdag en vrijdag is dit alleen

‘s-morgens. Er kan o.a. gebiljart worden. Het gebruik van het biljart is gratis. De bar is open voor een kopje koffie of een ander drankje.
Op de agenda van de komende
weken staan de volgende activiteiten:
• Vanaf 1 november elke dinsdagmiddag kaarten en andere spelletjes
• 16 november van 14:00 tot 16:00 uur,
gelegenheid om een herfstkrans maken.
Kosten 5 Euro incl. materialen kop koffie of thee. Opgave hiervoor kan via
info@kulturhuskekerdom.nl of telefonisch bij de beheerder Moniek Heitink
op 06-21624305.
• 11 december van 11:00 uur tot 15:00
uur kerstmarkt. Het is mogelijk om een
tafel te huren voor verkoop van spulletjes. Info via bovenstaand e-mailadres
of telefoonnummer of via de website:
www.kulturhuskekerdom.nl
Er zijn plannen om andere activiteiten
te organiseren zoals kennismaking met
bridgen, kleuren voor volwassenen en
een dart activiteit.
Mocht je interesse of ideeën hebben of
wil je ons als vrijwilliger helpen, voel
je vrij om met ons contact op te nemen.
Team Kulturhus Kekerdom

Dierenkliniek De Aam: ook bij u in de buurt!

“Persoonlijk en dichtbij”
Dierenartsen Tim en Fraukje staan met
een dierenambulance op meerdere
plaatsen in uw gemeente. U vindt ons
op onderstaande locaties, gedurende de
desbetreffende tijden. Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden is het
raadzaam om van te voren een afspraak
te maken. Dit kan door te bellen naar:
085-4000124.
U kunt bij ons terecht voor alle problemen en/of vragen omtrent uw huisdier(en).
Maandag:
• Mook, winkelcentrum (plus) 16.1517.00
• Molenhoek, winkelcentrum 17.15-

18.00
Woensdag:
• Beek, DHZ Marius 15.00- 16.00
• Leuth, kerkplein 16.15- 17.00
• Millingen, kastanjeplein 17.15- 18.30
Vrijdag:
• Ooij, Reiner van Ooiplein 16.0016.45
• Millingen, kastanjeplein 17.00- 18.30
U kunt natuurlijk ook een afspraak
maken op onze vaste vestigingen:
Groesbeek: Bredeweg 109, 6562DD
Elst: Nieuwe Aamsestraat 26c, 6662
ND
Kijk voor alle informatie op:
www.dierenkliniekdeaam.nl

Single heren gezocht:
Hike for Love op 20 november Millingerwaard
Het is weer de hoogste tijd voor een
spannende Hike for Love, een prachtige wandeling in goed gezelschap, met
natuurlijk de kans om een leuke match
te ontmoeten!
Heb je nog niet eerder meegedaan aan
een Hike? Het concept is simpel:
Speeddating terwijl je wandelt. Je
groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 koppels.
Zaterdag 20 november gaan we een
wandeling
maken
door
de
Millingerwaard, van zo'n 6-7 km. Dit
prachtige natuurgebied is onlangs
opnieuw ingericht, en je kan
er nu nog beter
van de natuur
en dierenleven
genieten. We
spreken af bij
het gezellige
wilderniscafé
'De Waard van
Kekerdom' in
Kekerdom. Na
afloop van de
wandeling
komen we hier
weer terug, en
kletsen we na

met koffie met gebak, of een lekker
drankje met bitterballen, afhankelijk
van je starttijd.
De leeftijdscategorie voor deze editie is
ca. 50-65 jaar. Deze keer is er met
name nog plaats voor enkele heren.
Maar iedereen kan zich aanmelden,
sowieso voor de nieuwsbrief voor een
volgende keer.
Deelname is €15 pp incl. consumptie.
Aanmelden (onder vermelding van je
leeftijd) kan tot uiterlijk 8 november:
singlesforlovenijmegen@gmail.com.

De Rozet

Anneloes Buijs-Vink is eerste
Klimaatburgemeester van Berg en Dal
BERG en DAL. Anneloes Buijs-Vink
(36)
mag
zich
de
eerste
Klimaatburgemeester van gemeente
Berg en Dal noemen. Dat maakt het
ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) 28 oktober
bekend als startsein van de Nationale
Klimaatweek. Een week waarin de
Klimaatburgemeester een belangrijke rol speelt voor haar medebewoners. Het is namelijk de bedoeling
dat Anneloes Buijs-Vink de inwoners
van Berg en Dal inspireert zich ook
in te zetten voor een beter klimaat.

Sinds januari van dit jaar heeft het
Kulturhus in Kekerdom een nieuw
bestuur en een nieuwe beheerder.
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www.iedereendoetwat.nl/nkw.
Anneloes uit gemeente Berg en Dal is
één van hen. Met haar eervolle benoeming hoopt zij tijdens de Nationale
Klimaatweek andere inwoners uit de
gemeente te inspireren om ook iets te
doen voor een beter klimaat. Dat kan
iets groots zijn of klein. Goedkoop of
duur. Van zonnepanelen op het huis tot
minder voedselverspilling. Of een
duurzame actie in de straat of wijk met
de buren. Anneloes is veel met het klimaat bezig en hoopt met haar duurzame voorbeeld mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie. Anneloes
Buijs-Vink, medeoprichter FairShares
app: ''FairShares heeft als doel je meer
inzicht te geven in je CO2 uitstoot en

het gemakkelijk te maken om jouw
steentje bij te dragen om via een simpele app jouw uitstoot op te ruimen.
Klimaatverandering is de grootste uitdaging waar we als mensheid voor
staan. Samen kunnen we het oplossen!”

Lijkt het je leuk om als energiecoach (m/v)
mede-dorpsbewoners te helpen?
Begin 2022 wordt gestart met het inzetten van Energiecoaches in de verschillende dorpskernen van Berg en Dal.
Huisbezitters weten vaak niet hoe ze
moeten beginnen met besparen op hun
energierekening en het verduurzamen
van hun huis; een energiecoach kan
daarmee helpen. Hij/Zij komt op huisbezoek en stelt aan de hand van een
checklist een besparingsrapport op.
Tijdens dit bezoek wordt het energieverbruik bekeken en de mogelijkheden
besproken van energiebesparen.
Energiecoach worden?
Heb je hart voor een duurzame wereld?
Meld je dan aan als aspirant energiecoach! Na de training geef je mensen
thuis advies hoe zij energie kunnen
besparen en dus minder kosten maken.
Daarnaast zullen verschillende aspecten van verduurzamen besproken worden.
Taakomschrijving
Je gaat bij mensen thuis advies geven.
Signaleer je onzuinige apparaten of een
verwarming die altijd staat te loeien?
Als Energiecoach (m/v) krijg je een
training waardoor je precies weet hoe
bewoners kunnen besparen op de energierekening. Je geeft advies op maat
over het bewonersgedrag, uitleg over
bespaarproducten en hoeveel geld er
bespaard kan worden. Na je bezoek

ontvangt de bewoner een bespaarrapport met de beste tips voor dat specifieke huishouden.
Wat voor kennis of vaardigheden
zijn nodig?
Voorkennis is niet nodig, wel vinden
we het belangrijk dat je sociaal bent,
een boodschap goed kunt overbrengen
en dat je het leuk vindt om bij mensen
thuis te komen. Natuurlijk vinden we
het ook belangrijk dat je gemotiveerd
bent om je steentje bij te dragen om de
klimaatdoelstellingen te behalen in
onze gemeente.
Wat voor scholing krijg je aangeboden?
We bieden je een training van zes keer
2 uur. Deze training wordt in onze
gemeente (wellicht deels online) gegeven. We leren je van alles over energie
besparen, maar leggen ook de praktische zaken uit, zoals kennis over verschillende bespaarproducten. Ook
wordt uitvoerig stilgestaan hoe je een
"keukentafelgesprek" kunt uitvoeren en
hoe je burgers op een positieve manier
kunt verleiden om te gaan besparen /
verduurzamen. Ook wordt stil gestaan
bij het verduurzamen van een woning
en het stappenplan dat daarbij hoort.
Met regelmaat organiseren we een kleine scholing of een mogelijkheid om te
sparren met energiecoaches onderling.

Activiteiten (november) in Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda november
Zaterdag
6
nov:
Leuthse
Bokbieravond om 20.00 uur in de
Vriendenkring
- Dinsdag 9 nov: Gemeente
Servicepunt van 09.00-12.00 uur in
Kulturhus
- Zondag 14 nov: NL leest … en wandelt om 14.30 uur in het Kulturhus
- Donderdag 18 nov: Griepvaccinatie
10.00-13.30 uur in sportzaal/Kulturhus
- Zaterdag 20 nov: Griezeltocht (aanmelden: www.griezeltochtleuth.nl)
- Zondag 21 nov: Sinterklaasfeest
13.30-16.00 uur rond Kulturhus (meer
info volgt)
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Volleybal Switch (MC1) van 18.30 –
20.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting (met maaltijd
in even weken) van 15.00-19.00 uurKulturhus
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info:
024
6631727)
in
de
Vriendenkring
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken - Vriendenkring(info:
024 6631727)
- Stoelyoga – van 19.00-19.45 uur
(even weken) in de kleine zaal van de
Vriendenkring.
-Yoga 20.00-21.00 uur (even weken) in
Vriendenkring en digitaal (oneven

weken). Info: Angelique BrokVerhoeven te. 024 3249700 (3 proeflessen voor € 10,-)
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30-22.00 uur in sportzaal /
Kulturhus
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)
- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het
Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 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)
- Volleybal (jeugd) van 18.30-20.00 uur
in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
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 bijv. de 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).

Er wordt begeleiding gegeven door een
lid van de werkgroep die veel kennis en
ervaring heeft op dit gebied.
Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Na het bezoek van jou als energiecoach
weet de bewoner precies wat hij of zij
kan besparen op het energieverbruik.
Minder verbruik = een lagere rekening!
Daarnaast draag je bij aan de klimaatdoelstellingen, want minder verbruik =
ook minder uitstoot van CO2. De
groenste energie is de energie die je
niet gebruikt!
Wanneer werk je?
De werkzaamheden zullen zich over
een langere periode uitstrekken. Je kunt
zelf bepalen op welke momenten van
de week je ingezet wilt worden. We
gaan uit van 1 à 2 dagdelen per week.
Er wordt nog nagedacht over een
geschikte vrijwilligersvergoeding.
Interesse?
Neem contact op met Wil Meertens (06
5258 3875). We organiseren in het
najaar een informatieavond, dan vertellen wij jou meer!
Dit is een initiatief van vrijwilligersorganisatie het Duurzaamheidscafé Berg
en Dal, in samenwerking met de
gemeente Berg en Dal.

Met LBG naar
de Biesselt
Zondag 28 november organiseert
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG)
weer een natuurexcursie.
We gaan daarvoor naar de Biesselt, een
buurtschap tussen Groesbeek en Mook.
De start is om 14.00 uur bij Herberg
Restaurant ’t Zwaantje, Groesbeekseweg 106 in Mook.
De Biesselt is ontstaan rond 1750 met
de stichting van een kleine kolonie en is
een interessante buurt om een excursie
te organiseren. Centraal gelegen tussen
de bossen van Groesbeek en Mook
bovenop de stuwwal is het van oudsher
een geliefde woonstek. Woon- en verblijfsporen uit het verleden zijn op
diverse plekken te vinden. Door de
LBG-gidsen zal onderweg uitgebreid
over natuur en historie verteld worden.
Omdat we de 28e nog volop in de herfst
zitten zullen de gidsen daar ook aandacht aan besteden. Misschien zijn er
nog paddenstoelen, maar zeker zullen
we de veranderingen in de natuur zien
op weg naar de winter.
De route is pittig met steile klimmen en
afdalingen, dus u moet goed ter been
zijn. Meelopen is op eigen verantwoordelijkheid, deelname is gratis.
Aanmelding is verplicht bij Paul
Leenders:
024-3972405,
pleenders33@gmail.com
Dit kan tot woensdag 24 november.

De Rozet
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Prikbus opnieuw in Leuth en Groesbeek aanwezig
Vrijdagmiddag 22 oktober was de
“Prikbus”voor de tweede keer in
Groesbeek aanwezig. 117 mensen haalden deze middag een coronavaccin in
de GGD-prikbus. De bus stond daar al

Eerste hulp bij
psychische
ongevallen

eerder op 29 september en toen was er
zoveel animo, dat de vaccins op een
gegeven moment op waren. Daarom
kwam de bus nu voor de tweede keer
op het Marktplein in Groesbeek.
Het regende een groot deel van de middag maar dat weerhield de 117 mensen
er niet van om zich daar te laten vaccineren. Van hen waren er ongeveer 10

die zich voor de derde keer, na een
oproep, lieten vaccineren. De mensen
varieerden in de leeftijd tussen 12 en 88
jaar.
Ook in Leuth was de prikbus voor een
tweede ronde aanwezig, daar stond de
GGD op 19 oktober.
Foto: Henk Baron

BERG EN DAL. Pro Persona biedt
in samenwerking met de gemeente
een (gratis) cursus aan op het gebied
van
psychische
problemen.
Hedendaags heeft bijna een kwart
van de Nederlandse bevolking te
kampen met psychische problemen.
Het is een actueel probleem wat zorgt
voor veel verdriet & eenzaamheid,
wat helaas ook weer bijdraagt aan
een alsmaar stijgend ziekteverzuim.
Gebrek aan kennis hierover, vooroordelen en niet weten wat te doen, maakt
dat er vaak geen hulp wordt gezocht
en/of geboden. Of pas heel laat. De
internationaal erkende cursus MHFA
(Mental Health First Aid, ofwel: Eerste
Hulp bij Psychische Problemen) is een
soort EHBO-cursus, maar dan voor
psychische problemen. Deze cursus
helpt om deze drempel(s) te verlagen
en in een vroeger stadium samen passende hulp te zoeken om hiermee veel
leed (en ziekteverzuim) te besparen!
De MHFA-cursus bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur en wordt gegeven op
woensdagmiddag 17 & 24 november en
1 & 8 december a.s. van 13.30 tot
16.30u in Berg en Dal. Deze cursus is
bedoeld voor iedereen uit de gemeente
Berg & Dal en sluit in het bijzonder
goed aan op mensen die in hun (vrijwilligers-)werk / maatschappelijke rol
te maken krijgen met mensen met psychische problemen (zonder persé een
uitgebreide zorgopleiding op dit
gebied).
In deze cursus wordt op een hele verhelderende (en laagdrempelige) wijze
geleerd wordt om signalen & symptomen te herkennen van (beginnende)
psychische problemen én een eventuele
crisissituatie, hoe het gesprek hierover
aan te gaan middels een handig
Actieplan om zo (samen) de eerste stap
naar (professionele) hulp te kunnen zetten.
De effectief gebleken MHFA-cursus
draagt op deze manier bij aan vroegsignalering, meer begrip en ‘erger voorkomen' en dat maakt deze cursus zo
waardevol, nuttig én nodig!
Meer informatie over de cursus en aanmelden: www.propersonaconnect.nl /
tel: (026) 312 44 83
of mail: preventie@propersona.nl

Kleine klus?
Buurtklus
helpt!
Heb je een klusje en heb je niemand die
je hierbij kan helpen en heb je er niet de
financiële middelen voor om iemand in
te huren? Neem dan contact op met
Buurtklus. Buurtklus zijn vrijwilligers
die inwoners uit Groesbeek, de Horst,
Heilige Landstichting en Breedeweg
gratis helpen met kleine klusjes in en
om het huis. Wil je een klus aanmelden? Bel dan op werkdagen naar Forte
Welzijn op het nummer 085-040 60 66.
Geef aan dat het om de Buurtklus gaat.
Buurtklus helpt bij kleine incidentele
klussen die binnen een paar uurtjes
gedaan kunnen worden. Denk aan een
deur die niet goed in zijn scharnieren
hangt, een kleine heg snoeien, plankjes
die opgehangen moeten worden,
(rol)gordijnen die opgehangen moeten
worden, of aan steunbeugels die moeten worden opgehangen. Regulier tuinonderhoud valt hier niet onder! De aangeboden hulp is gratis, alleen de materialen die nodig zijn moeten door jou
zelf worden betaald. De vrijwilligers
vinden het fijn als je op jouw manier
een beetje helpt.
Kijk voor meer informatie over Forte
op www.fortewelzijn.nl

Open Huis 6 november bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zater-dag 6
november is het weer zover:
“Open Huis” bij stichting
2ehands-zorghulpmiddelen aan
de Reestraat 5 te Groesbeek.
Voor de tweede keer in 2021!
We willen ons graag houden
aan het dringend advies om
1,5m afstand houden. Ofte-wel,
u bent van harte welkom, maar
geef elkaar de ruimte.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak
vooraf) komen kijken naar onze
rollators – douchekrukjes – (douche)rolstoelen – toiletstoelen – toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen – sta-op-stoelen – etc..
Voor alle andere keren dat u langs wilt
komen kunt u een telefonische afspraak
maken op 06 – 4289 8537 of een mail
sturen naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl. We plannen in met mini-

maal een half uur de tijd per persoon,
Raadpleeg s.v.p. onze website:
www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons aanbod wisselt!
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Repair Café Beek
Bibliotheek en GGD bieden
gezamenlijk hulp bij
coronatoegangsbewijs
De Bibliotheek Gelderland Zuid en
GGD Gelderland-Zuid slaan de handen ineen om mensen te helpen met
het coronatoegangsbewijs. Bij het
Informatiepunt Digitale Overheid in
vijf bibliotheken is vanaf deze week
een GGD-medewerker aanwezig om
vragen te beantwoorden over de
Corona Check-app en de QR-code.
Bij het Informatiepunt Digitale
Overheid
van
de
Bibliotheek
Gelderland Zuid kan iedereen wekelijks terecht met vragen over digitale
overheidszaken. Bijvoorbeeld over

DigiD, het aanvragen van zorgtoeslag,
een nieuw paspoort of een uitkering.
Maar het informatiepunt is er ook voor
vragen over het coronatoegangsbewijs.
In vijf vestigingen (De Mariënburg,
Zwanenveld, Beuningen, Groesbeek en
Malden) is hiervoor speciaal een medewerker van GGD Gelderland-Zuid aanwezig. Deze medewerker helpt bijvoorbeeld met de koppeling van de vaccinatiegegevens in de Corona Check-app.
Ook voor hulp bij het aanvragen van
een papieren coronabewijs kunnen
mensen bij het Informatiepunt terecht.

Nu de herfstbladeren weer mooi beginnen te kleuren en het sneller donkerder
wordt, zoeken we de sfeerverlichting
weer op. En werkt die nog naar behoren? zo niet, dan kan Repair Café je
helpen op 13 november van 11:0014:00 in het Kulturhus in Beek. We zijn
benieuwd naar wat er deze keer meegenomen wordt, meestal zit er wel iets
bijzonders tussen waar onze creativiteit
bij aangesproken wordt. We houden
nog rekening met de 1,5 meter, en nieuwe regels. Deskundige vrijwilligers
bekijken wat het probleem is en wat er
aan te repareren valt. Je kunt ook met
het advies van de vrijwilliger zelf aan
de slag. Zo leer je met de kennis van de
vrijwilligers om zelf te repareren. Wij
repareren elektrische apparaten, kleding, fietsen en klein meubilair.
Samen met de deskundige reparatie-

vrijwilligers gaan we zoveel mogelijk
spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

Openingstijden Informatiepunt Digitale Overheid met GGD-medewerker:
Locatie
Bibliotheek Groesbeek
Bibliotheek Zwanenveld
Bibliotheek De Mariënburg
Bibliotheek Malden
Bibliotheek Beuningen

Dag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

Spaces van Wil

Tijd
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
14.00 – 16.00 uur

11 oktober was de laatste dag van de
bijdrage aan De Rozet. Nieuwe bijdragen:
6
november
In
het
Bevrijdingsmuseum meerdere lezingen
en opening van tentoonstelling buitengewone geschiedenis Transgender in
Nederland. 23 en 24 oktober expositie
in het Kerkje van Persingen. 15 en 16

Collecte Alzheimer Millingen
Van 7 t/m 13 november komen wij als
vrijwilligers van Alzheimer Nederland
weer aan de deur bij de inwoners van
Millingen aan de Rijn.
Vorig jaar is de collecte in verband met
Corona niet door gegaan. Dit jaar doen
wij een beroep op iedereen om extra
diep in de buidel te tasten. Met een
financiële bijdrage hoopt Alzheimer
Nederland deze gevreesde en veel
voorkomende ziekte te kunnen bestrijden. Wij, collectanten, kunnen ook nog
wel wat hulp gebruiken. Dus; heb jij
zin om tijdens de collecteweek enkele
uurtjes vrij te maken om bij dorpsgenoten langs te gaan, dan ben je van harte
welkom!
Geef je hiervoor op bij: Ton Moors,
Mozartstraat 59, Millingen aan de Rijn,

Telefoon: 0481-432936,
E-mail: Amoo.gn@hetnet.nl
Namens alle collectanten
bedankt!

Schrijfavond voor Amnesty
GROESBEEK. Op dinsdag 23 november a.s. is er een
schrijfavond voor Amnesty International in de Serre van de
Hervormde kerk in Groesbeek.
Vanaf 19.30uur liggen de voorbeeldbrieven klaar en zijn er
leden van de schrijfgroep aanwezig in de Serre. Iedereen is
welkom om mee te komen doen. Meer info op tel. 024
3972362/3978225.

Collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting
groot succes
In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in
heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in Ooij, Leuth en Erlecom
gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag van €820,66 opgehaald. De
opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting
in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort
te zetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt
de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers
in Ooij, Leuth en Erlecom voor hun bijdrage aan ‘de strijd
tegen de littekens’.

alvast

oktober evenementen in Nijmegen en
Valkhof. 14 oktober benefietavond in
het Bevrijdingsmuseum. 13 Oktober
een wandelroute gelopen in de
Millingen Polder.
Alles bekijken: Op internet invullen:
Spaces van Wil. Of URL whmgipman.wordpress.com.

Foto: Optreden Zang Kwartet In Dubio in Persingen

Collectanten
Nierstichting in
Leuth halen 573
euro op tijdens
collecteweek
LEUTH. Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 19 tot en met 25 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. In Leuth
bracht dat zo’n 573 euro op. Je ziet het
niet meteen, maar kinderen met een nierziekten hebben het zwaar. Alle bijdragen
helpen om ervoor te zorgen dat we nierziekten kunnen genezen zodat kinderen
met een nierziekte weer mee kunnen
doen.
Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nierstichting is
misgelopen, kan alsnog een donatie
doen op https://nierstichting.nl/. Doneer
en help mee zodat kinderen met een
nierziekte weer mee kunnen doen.

Op zoek naar een deskundige audicien
welke de tijd voor u neemt?
OPENINGSTIJDEN:
DI T/M VR: 9.00 - 17.30
ZATERDAG: 9.00 - 16 .30

ADRES:
BELLEVUE 2, GROESBEEK
Gratis parkeren voor de deur

www.coppeshoorzorg.nl • 024 - 844 55 99
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Seniorendanscafé Burgerlust
Dinsdag 9 november
gaat Seniorendanscafé
Burgerlust in OBG
Nijmegen na ruim
anderhalf jaar weer van
start. Toegang is gratis.
De avonden zijn voor
50-plussers
uit
Nijmegen en omgeving
die houden van dansen
en muziek. Ook beginners en alleengaanden
zijn meer dan welkom.
Vaste entertainers staan
garant voor een gevarieerde en gezel- Foto: Esther Otten (Nieuws uit Nijmegen)
lige avond met foxtrot, wals; maar
ook beat en line dance horen tot het Seniorencafé Burgerlust, elke 2e, 4e
repertoire.
en evt. 5e dinsdagavond tussen 19.30
Burgerlustvrijwilligers zorgen beurte- en
22.30
uur,
OBG,
Prof.
lings voor de bar, bediening en (gratis) Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen.
hapjes. Toegang alleen met de corona Zaal open vanaf 19.00 uur.
QR-code (op telefoon of papier) alsme- Interesse? Kijk op www.obg.nu of bel
de een geldig ID-bewijs.
met het Informatiepunt OBG, 024 327
92 79.

KBO-lid Ooij Thé Huisman 90 jaar
OOIJ. Alweer kon een bestuursdelegatie van de afdeling KBO
Ooij (Katholieke Belangen
Organisatie 50+) een lid feliciteren voor het bereiken van de 90jarige leeftijd. Ditmaal was het
Thé Huisman. Ter gelegenheid
hiervan verleende vicevoorzitter
Arnold Wulterkens hem op zondagmiddag 17 oktober bij hem
thuis het Erelidmaatschap van de
KBO afdeling Ooij. Dit ging vergezeld met een ingelijste
Oorkonde en natuurlijk een mooi
boeket bloemen, overhandigd
door
bestuurslid
Mientje
Huisman.
Foto: Bert Roodbeen
Het feest werd later op de dag
afgesloten met een etentje met verdere familie in het plaatselijke restaurant.

Mantelzorgfeest
LEUTH. In de week waarin de nationale dag van de mantelzorg valt zet
Mantelzorg Berg en Dal mantelzorgers
uit gemeente Berg en Dal in het zonnetje. Dit doen ze met het
Mantelzorgfeest! Deze is op dinsdag 9
november van 19:30 – 22:30 uur bij
Vriendenkring, Steenheuvelsestraat 39
in Leuth. “Bep en To” komen langs om
je met zang en spel te komen vermaen.
Ben je mantelzorger en lijkt het je leuk

om een avondje te ontspannen? Geef je
dan voor 5 november op via
info@mantelzorgbergendal.nl of 085
0406066. Neem gerust degene voor
wie je zorgt ook mee. Het feest is gratis. Neem wel je coronatoegangsbewijs
en identiteitsbewijs mee.

Samen sterk
voor senioren
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60 jaar getrouwd
en dan slaat corona toe

BEMMEL. De tijd van samen dingen
doen en elkaar ontmoeten is eindelijk
weer aangebroken. Om dat te stimuleren gaat seniorenorganisatie KBOPCOB op inspiratietour door Nederland. KBO-PCOB gaat langs elf locaties en organiseert daar ontmoetingsdagen, waarbij inspireren, informeren en
activeren centraal staan. Zowel leden
als niet-leden van KBO-PCOB zijn
welkom.
Op 11 november om 10:00 uur vindt dit
evenement in Gelderland plaats, in de
KerkTheater (Markt 5 in Bemmel). Het
programma voor deze dag ziet er als
volgt uit:
09:30 uur: Inloop
10:00 - 10:30 uur: Spreker Peter Faber
10:45 - 11:15 uur: Spreker Frits de
Lange
11:30 uur - 12:00 uur: Video-lezing
12:00 uur - 13:00 uur: Mogelijkheid tot
bezoeken beurs
Tijdens deze dag krijgt u inspiratie rond
de thema’s zingeving, beweging,
omzien naar elkaar en digitalisering én
heeft u de mogelijkheid gelijkgestemden te ontmoeten. Ook kunt informatie
krijgen van de KBO-PCOB afdelingen
bij u in de buurt en presenteren welzijnsorganisaties zich. Kortom, het
wordt een geweldige dag. De tour is
bedoeld voor deelnemers van 50 jaar en
ouder, zowel leden als niet-leden.
Neem daarom vooral ook een vriend of
familielid mee! Deelnemen is gratis,
koffie en thee zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
Voor meer informatie over de tour
kijkt u op www.kbo-pcob.nl/tour.
Hier vindt u tevens vragen en antwoorden op veelgestelde vragen, zoals over
de Coronacheck of hoe u zich kunt aanmelden. U kunt zich ook telefonisch
aanmelden. Bel met de KBO-PCOB
Servicetelefoon: 030 – 3400 655. Dit
nummer is bereikbaar op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag van
10:00 tot 13:00 uur.

Bruidspaar Brugman-Arnts samen met burgemeester Mark Slinkman
Foto: Henk Baron
Op 24 oktober waren Wim Brugman
(87) en Netty Arnts (84) uit de
Pinksterbloemstraat in Leuth 60 jaar
getrouwd. Dat was een reden voor burgemeester Mark Slinkman om het diamanten paar, namens de gemeente, op
vrijdag 22 oktober te komen feliciteren.
Voordien had hij al een bloemstuk en
een kopie van de trouwakte uit 1961 bij
het bruidspaar laten bezorgen.
Het werd een gezellig samenzijn, maar
met een donker randje.
Nog niet zo lang geleden is hun zoon
Erik, mister Polderpop, op 59-jarige
leeftijd overleden en dat heeft wel zijn
sporen achter gelaten.
Wim, afkomstig uit Leuth, en Netty,
afkomstig van “het Kasteel” uit Ooij,
hadden voor hun trouwen al zes jaar
verkering. Uiteindelijk trouwden ze op
24 oktober 1961 in het gemeentehuis in
Beek en dezelfde dag ook in de kerk.
Wim heeft in zijn werkzame leven
diverse beroepen gehad, waaronder
werkzaamheden in diverse magazijnen
en bij Rijkswaterstaat. Netty daarentegen moest al op jeugdige leeftijd (12
jaar) in de huishouding op de boerderij
werken en bleef daarna ook het dankbare beroep van huisvrouw uitoefenen.

Thuis bij Netty waren negentien kinderen in het gezin en bij Wim waren dat
“slechts” acht.
Samen kregen Wim en Netty vijf kinderen en tien kleinkinderen, waar ze
erg van genieten. Wim heeft ook altijd
genoten van zijn hobby’s waaronder
het biljarten en het zingen bij Vox
Virorum. En met Netty ging hij naar de
seniorengym in Leuth. In het verleden
hebben ze veel gereisd en landen zoals
Canada, Australië en Nieuw Zeeland
bezocht, waar ze ook familieleden hadden. Maar ook met hun caravan hebben
ze veel plaatsen bezocht.
De hele familie zou om het feest te vieren gezamenlijk een weekend naar
Zeeuws Vlaanderen gaan maar dat
werd in verband met het overlijden van
Erik afgelast. Wel was er een diner bij
de Thornsche Molen en is het diamanten feest in huiselijke kring gevierd.
Buiten was een spandoek voor hen
opgehangen en was het huis versierd.

Overleden
Helaas is Wim Brugman afgelopen
weekend, in de nacht van 30-31 oktober aan de gevolgen van corona overleden.

Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op
www.mantelzorgbergendal.nl

Nieuws van KBO Beek
KBO Beek themamiddag 21
oktober

Garderen Zandsculpturen op
donderdag 28 oktober

Op donderdagmiddag 21 oktober begon de KBO
Beek om 14.30 uur in hotel `t Spijker met een
speciale themamiddag met de ZZG.
Helaas moest de HBO verpleegkundige Henny
door ziekte verstek laten gaan. De uitleg over de
ZZG als organisatie in alle haar facetten en de
vragen daarover werden door Mirna vakkundig
beantwoord.
Geriatries arts Anouk vertelde vol overtuiging
over de zorg in verpleeg en verzorginghuizen
binnen de ZZG en over de zorg die daar geleverd
wordt en dat het daarmee veel beter is gesteld
dan vroeger. De aanwezigen hingen aan haar lippen, een interessante middag voor onze senioren.
De leden, die het slechte weer getrotseerd hadden, werden ontvangen met een kopje koffie of
thee en in de pauze werd er ook nog een versnapering genuttigd.

Wij vertrokken om 10.30 uur met de bus van
vervoersbedrijf Leenders richting Garderen.
Rond lunchtijd waren wij op de plaats van
bestemmig en stond er een heerlijk lunchbuffet
voor ons klaar. Daarna konden de sculpturen
over de Tweede Wereldoorlog, Anne Fank, de
verzetshelden en nog veel meer bekeken worden, ook was er een expositie over het dagelijks
leven tijdens de oorlogsjaren te zien. Er waren
miniaturen van de Slag om Arnhem en Pearl
Harbor te bekijken en natuurlijk ook nog de
fraaie beeldentuin.
Om 16.30 uur reden wij naar ons dineradres,
waar een heerlijk totaal buffet onze smaakpappilen deden strelen. Iets over achten waren wij
weer, na een zeer geslaagde dag, terug in Beek.
Ook van alles en nog veel meer meemaken,
gewoon lid worden van de KBO Beek, voor €
20,= per kalender jaar bent u er altijd van dichtbij bij.

De attentie voor onze leden tgv. ons 70-jarig
bestaan ontvangt u door omstandigheden bij
de nieuwsbrief van eind november.

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

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

Foto: Rene Arts
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 13.00
gemeente@bergendal.nl
Telefoon 14024
Vanuit buitenland +31 24 751 65 00

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

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

■ Maatregelen tegen wateroverlast in
Breedeweg
De gemeente Berg en Dal en
Waterschap Rivierenland pakken
wateroverlast en verdroging in
de kern Breedeweg aan. Dit doen
we samen met inwoners. We
nemen ongeveer 40 maatregelen.
Onder andere in het gebied rondom
Klein
Amerika
–
Knapheideweg – Hemeltje Wilgstaat.

deren gaan we onder andere drempels aanleggen, sloten verbreden
en verlagingen in het landschap
maken. Hiermee kunnen we het
regenwater vertragen, opvangen
en tegenhouden in het hoger gelegen buitengebied. Zo vermindert
wateroverlast en komt het water
juist terecht waar het hard nodig is:
in de bodem.

Wat gaan we doen?
Bij hevige neerslag stroomt regenwater vanaf de helling bij Klein
Amerika naar beneden het dorp in.
Dit kan wateroverlast veroorzaken.
Om deze wateroverlast te vermin-

Benieuwd wat we allemaal gaan
doen
bij
Klein
Amerika,
Knapheideweg/pad - Hemeltje Wilgstraat - Kruksebaan? Kijk dan
naar de animatie op
www.bergendal.nl/stroombaan1.

■ Prinses Margriet opent Centrum voor doofblinden
Prinses Margriet opende maandag 25 oktober de nieuwbouw
van het Kalorama Centrum voor
doofblinden in Beek. Daarna
bezocht ze de verschillende
woongroepen. Dit deed ze samen
met de bestuurder van Kalorama,
Fieke van Deutekom, en burgemeester Mark Slinkman. In de
woongroepen sprak Prinses
Margriet met de bewoners en
hun begeleiders.

huishoudelijke apparaten, looproutes en ramen die zonlicht filteren.

een gezamenlijke woonkamer en
keuken. Iedere bewoner heeft een
eigen slaapkamer en badkamer.

De woongroepen hebben allemaal

Het Centrum voor doofblinden
Het Centrum voor doofblinden is
één van de vijf locaties van
Kalorama. Het Centrum telt zeven
woongroepen die functioneren als
zelfstandige huishoudens. Bij de
bouw en inrichting is rekening
gehouden met de gehoor- en zichtbeperkingen van de bewoners. Dat
uit zich onder meer in materiaalkeuze, kleuren, handig bedienbare
Foto: Facebook Koninklijk Huis

■ Hoe kan de gemeente vrijwilligers het beste
ondersteunen?

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

Onze vraag aan alle vrijwilligers,
verenigingen en stichtingen: hoe
kan de gemeente het beste
€ 10.000 besteden aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk? Doe
mee en kies uit 12 verschillende
opties. Ga snel naar
www.samenbergendal.nl!

▪ Stook niet bij windstil of mistig
weer
▪ Zet de luchttoevoer in de kachel of
de klep in de schoorsteen helemaal open
▪ Controleer of u goed stookt: een
goed vuur heeft gele, gelijkmatige
vlammen en er komt bijna geen
rook uit de schoorsteen
▪ Laat de schoorsteen minstens
één keer per jaar goed vegen
▪ Blijf vrienden met uw buurt; stook
niet iedere dag en niet langer dan
4 uur per dag

De 12 verschillende opties hebben
we de afgelopen periode ontvangen van vrijwilligers uit onze
gemeente. Dank daarvoor!

Meer informatie
Meer informatie en tips vindt u op
de website www.milieucentraal.nl.
Zoek op ‘stoken’.

Hoe kunt u dit doorgeven?
Ga naar www.samenbergendal.nl
en meld u aan. Bent u nog niet eerder aangemeld dan moet u zich
eerst registreren. Dat is zo
gebeurd. Daarna kunt u meteen
aan de slag. Selecteer de opties die
u het beste vindt en vul uw mandje

tot het maximale budget. Daarna
kunt u uw keuze indienen.
Komt u er niet uit?
Lukt het niet? Bel of mail dan
Sanne Verburg, coördinator van het
Vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn. Haar telefoonnummer is
085 - 040 60 66 en haar mailadres
is vspbergendal@fortewelzijn.nl.

Kies uit 12 opties
We kunnen niet alle 12 opties
oppakken, dat is te duur. We hebben een budget van €10.000. Aan u
de vraag welke opties het beste zijn
en het meeste opleveren voor onze
vrijwilligers. Waar hebben de vrijwilligers in onze gemeente het meeste (behoefte) aan?

■ Met uw inzet gebruiken we al ons
gft-afval opnieuw!
Afval scheiden gaat goed in onze gemeente. Daar zijn we trots op.
Met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat we ál ons groente-, fruiten tuinafval (gft-afval) en etensresten opnieuw kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld als compost of als groen gas. Dit bereiken we alleen als
we geen ander afval bij het gft-afval doen.
De komende tijd start Dar acties voor het beter scheiden van gft-afval.
Afvalcoaches helpen daarbij. Bijvoorbeeld met een speciale containersticker.
Twijfelt u welk afval waar hoort?
Weet u niet zo goed welk afval waar hoort? Kijk in de Dar app of op
www.dar.nl/afvalwijzer. Dar helpt u graag!

Hoe gaan we verder?
Op de website leest u ook het vervolg. Uiteindelijk komt er een nota
vrijwilligerswerk.
Hierin
staat
beschreven wat de gemeente en
het Vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn gaan doen voor vrijwilligers
en vrijwilligerswerk.
https://samenbergendal.nl/nlNL/projects/hoe-kunnen-we-je-alsvrijwilliger-ondersteunen.
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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
▪ Bongerdstraat 62, plaatsen dakopbouw met dakkapellen en
realiseren erker (aanvraag)
▪ Iepstraat 5, realiseren dakopbouw (verleend)
▪ Oosterbergweg 2, uitbreiden woning (van rechtswege verleend)
▪ De Ravenberg 9, realiseren keerwand en veranderen in- of uitrit
(verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 68, terugbrengen deur in voorgevel en vergroten
van een aantal dakkapellen (verleend)
▪ Stollenbergweg 5a, verwijderen draagmuur (aanvraag)
▪ Wyler 2, aanpassen voorgevel (buiten behandeling stellen)
Erlecom
▪ Erlecomsedam 112, gedeeltelijk slopen gebouw (aanvraag)
Groesbeek
▪ Kamp 14, kap drie bomen (verleend)
▪ Kloosterstraat/Gooiseweg, bouw 31 woningen ‘plan de Tichel’
(verlengen beslistermijn)
▪ Reestraat 24, plaatsen aanbouw achterzijde woning (niet
vergunningplichtig)
Heilig Landstichting
▪ Kon. Davidlaan 17, verbouwen woning en garage (aanvraag)
▪ Kon. Davidlaan nabij huisnummer 30, bouw woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Meerwijkselaan 21, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
Leuth
▪ Kerkplein 7, gedeeltelijk vervangen kozijnen (aanvraag)
▪ Pastoor van Tielstraat 8, verbouwen/uitbreiden woning (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 53 en 53a, wijziging gebruik van bedrijfs- naar burgerwoning (verleend)
▪ Heerbaan 161, realiseren aanbouw, plegen onderhoud, plaatsen van
dubbele beglazing en zonnepanelen (buiten behandeling stellen)
▪ Palsstraat 10, realiseren afdak (niet vergunningplichtig)
▪ St. Willibrordstraat 1-0001, aanpassen en creëren huiskamer
gasthuis (verlengen beslistermijn)
▪ Van Egmondstraat 16, aanleggen nieuwe inrit (aanvraag)
▪ Van Lyndenstraat 2, wijzigen winkelbestemming naar woning /
appartement (verleend)
Ooij
▪ Karperstraat 14, aanleggen inrit (weigering)
▪ Kerkdijk 32, renoveren woning (buiten behandeling stellen)
▪ Persingensestraat 1, bouw loods voor agrarisch gebruik (aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 3L, bouw lift en inpandige aanpassingen en uitbreiden
galerij op bestaand dak (aanvraag)
▪ Kasteelselaan 22, vernieuwen dakpannen en dakbeschot (verleend)
▪ Kasteelselaan 22A, vernieuwen dakpannen en dakbeschot (verleend)
▪ Rijksstraatweg 37-81, verplaatsen voordeur appartement op kerkzolder (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
▪ Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Herontwikkeling
Schoollocatie fase 3, Millingen aan de Rijn’
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.
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■ Grote kerstboom gezocht
Elk jaar staat er met kerst een
grote kerstboom bij het gemeentehuis. Dit was tot nu toe altijd
een boom uit de tuin van één van
onze inwoners. Wij willen deze
traditie graag voortzetten. Heeft
u een grote boom in uw tuin waar
u graag vanaf wilt? Dan gebruiken wij uw boom graag als kerstboom.
Wij zagen de boom om en vervoeren hem naar het gemeentehuis.
Ook verwijderen we de boomstronk. Dit kost u niets.
Welke boom zoeken we?
Wij zoeken:
▪ een spar (fijnspar, zilverspar,
blauwspar of douglasspar) of een
scheerlingsden;
▪ van minimaal 12 meter hoog;
▪ die volledig vrijstaat en vanaf de
straat uit uw tuin getakeld kan
worden.

Geschikte boom?
Heeft u een geschikte boom? Wij
horen het graag! Neem dan contact
op met René Gerritzen.

Hiervoor kunt u een mail sturen
naar r.gerritzen@bergendal.nl of
bellen naar het algemene nummer
14 024.

■ 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.
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.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een
tekort is aan pleeggezinnen?
Vooral aan gezinnen die pleegzorg
in deeltijd willen bieden: een paar
dagen in de week of in de vakanties. Op
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl
vindt u heel veel informatie, onder
andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders in de regio.
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 de opvoeding. Neem voor meer informatie
over Forte Thuis contact op met
coördinator Anne de Jong via telefoonnummer 06 – 53 81 71 09 of
via e-mail
anne.de.jong@fortewelzijn.nl.
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen koppelt gezinnen
die overbelast zijn (vraaggezinnen)
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. Of ze af en toe
een middag, avond of weekend
opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Afgelopen jaar koppel-

Aandacht voor je kind als je dit zelf even niet kan geven
Anne de Jong, coördinator Forte Thuis van Forte Welzijn, vertelt over
haar werk. “Onlangs hebben we een gezin uit Iran geholpen. Het gezin
woont al jaren in Nederland. Hun zoon is autistisch en ging drie keer per
week naar het dr. Leo Kannerhuis. Dit stopte in de meivakantie en pas na
de meivakantie zou hij naar een andere school en opvang gaan. Hierdoor
viel er een gat van acht dagen. Normaal gesproken zou moeder voor hem
kunnen zorgen, alleen heeft zij onlangs gehoord dat ze kanker heeft en
krijgt hiervoor zware chemokuren. Nadat ik de situatie voorlegde aan
onze vrijwilligers was er direct een vrijwilliger die zei: “Ik wil dit wel gaan
doen!”. De vrijwilliger heeft acht dagen gezorgd voor deze jongen. Op
deze manier had moeder rust en kon zij zich op haarzelf richten. Dit is een
typisch voorbeeld dat ieder verhaal of behoefte anders is en niks binnen
één hokje past.”, vertelt Anne. De ouders zijn de vrijwilliger en haar man
ontzettend dankbaar “

de Buurtgezinnen in onze gemeente 10 gezinnen aan elkaar. 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 – 42 92 18 83 of
marloes@buurtgezinnen.nl.

“Ruimte voor persoonlijke aandacht”
Sinds april 2021 is Charlotte, een
moeder met twee kinderen, vla
Buurtgezinnen gekoppeld aan een
steungezin in de buurt. Elke vrijdagmiddag gaan haar kinderen,
om en om, naar Debby toe. Dit
geeft haar de ruimte om haar volledige aandacht op elk individueel
kind te kunnen richten. “Voor mij is
er nu eindelijk ruimte gekomen om
mijn kinderen, los van elkaar, de
persoonlijke aandacht te geven
waar ze zo naar verlangden.
Mijzelf heeft dit ook een gevoel
van voldoening gebracht, mijn kinderen vinden het ontzettend leuk
om zowel samen met mij tijd te
hebben, als samen met het steungezin op de vaste tijd en dag. Ook
in het dagelijks leven merk ik verschil. De kinderen hebben meer
vertrouwen gekregen in de wereld
om zich heen en kunnen zich beter
zelf vermaken, zij zijn minder claimend naar mij toe, doordat ze zich
meer persoonlijk gehoord en
gezien voelen.”
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■ Ondernemers gezocht voor woensdagmarkt Millingen
aan de Rijn

■ Doe mee met onderzoek naar
gezondheid kinderen

Op de woensdagmarkt in Millingen aan de Rijn zijn
2 plaatsen van 6 strekkende meter ruimte beschikbaar. De markt is van 08.00 tot 12.30 uur. Voor deze
ruimte zoeken we nieuwe marktondernemers.

Iedere ouder met een kind van 012 jaar kan meedoen aan de kindermonitor. De kindermonitor is
een onderzoek met vragen aan
ouders over gezond en veilig
opgroeien. U doet mee door een
korte vragenlijst in te vullen via
www.kindermonitor.nl/ggdgz.

Komt u in aanmerking?
In verband met de huidige invulling komen de volgende branches niet in aanmerking:
▪ Brood, koek en banket
▪ Aardappelen, groente en fruit
▪ Vis
U kunt een standplaats alleen innemen met eigen
materiaal.
Reageren?
U kunt tot uiterlijk maandag 15 november 2021 inschrijven. U doet dit door op de website www.bergendal.nl
het aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning
in te vullen. Zijn er voor de twee standplaatsen meerdere ondernemers die voldoen aan alle voorwaarden?
Dan bepalen we dinsdag 16 november 2021 met een
loting aan wie de twee standplaatsvergunningen wor-

den verleend. De standplaatsen kunnen vanaf 17
november 2021 worden ingenomen.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw
Bakker (marktmeester) of met mevrouw van Echtelt via
14 024 of vergunningen@bergendal.nl.

Kindermonitor
Om de vier jaar onderzoekt GGD
Gelderland-Zuid hoe het gaat met
kinderen tussen de 0 en 12 jaar.
Hiervoor vragen zij aan ouders om
een vragenlijst in te vullen. Het
onderzoek helpt scholen en
gemeenten.
Bijvoorbeeld om
gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen
en hun ouders. Dit jaar is iedereen
natuurlijk extra benieuwd of de
coronamaatregelen invloed hebben
gehad op kinderen. Het onderzoek
is anoniem.

Uitnodigingsbrief voor sommige
ouders
Sommige ouders hebben begin
oktober al een uitnodigingsbrief
gekregen om mee te doen aan het
onderzoek. Deze ouders zijn willekeurig met een steekproef geselecteerd. Zij hebben een uitgebreide
vragenlijst gekregen.
Kijk voor meer informatie op
www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor.

■ Uit de raad: De Mallemolen, afkoppelen en Poëziepad
■ Frikandellen happen
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 21 oktober
2021. Deze vergadering sprak de
raad onder andere over De
Mallemolen en de afkoppelsubsidie.

van € 155.000,- voor de architecten adviseurskosten. De raad ging
unaniem akkoord met het voorstel.
Als de plannen zijn uitgewerkt komt
het onderwerp in het voorjaar van
2022 terug in de raad.

Voordat het eerste debat begon
bracht
burgemeester
Mark
Slinkman het Poëziepad onder de
aandacht. Het Poëziepad Berg en
Dal is 2e geworden bij de
Loopaward 2021. Het pad is een
mooi voorbeeld van een inwonersinitiatief met impact. Het poëziepad
is een route van 7 kilometer door
de natuur en wijken van het dorp
Berg en Dal. Start- en eindpunt is
aan de Molenbosweg 17. De raadsleden kregen een flyer en een brief
met informatie over het pad.

Hulp bij het afkoppelen van
hemelwater
De raad sprak ook over de subsidieregeling
voor
afkoppelen.
Regenwater komt nu vaak met vies
rioolwater terecht bij de waterzuivering. Dat is zonde. Het regenwater
kan beter in de bodem zakken. Met
afkoppelen zorg je ervoor dat
regenwater niet langer in het riool
terecht komt. De gemeente is
bezig met het afkoppelen. Zo legt
de gemeente vaak gescheiden riolen aan. Een vieswaterriool dat
naar de waterzuivering gaat en een
hemelwaterriool dat zorgt dat het
regenwater in de bodem kan zakken. Maar ook voor inwoners zijn er
mogelijkheden. Met de afkoppelsubsidieregeling kunnen inwoners
de daken van hun woning of bedrijf
afkoppelen van de riolering. Zij krijgen daarbij hulp van een afkoppelcoach.

Toekomst voor De Mallemolen
De raad heeft in juli gesproken over
de bibliotheek, het Agora-onderwijs
en De Mallemolen. De raad heeft
toen besloten dat er een duidelijke
en gedragen visie voor De
Mallemolen moet komen. De onzekerheid over De Mallemolen duurt
al bijna 10 jaar. De raad wilde niet
dat dit nog langer duurde. In de toekomstvisie kiest de gemeente voor
een oplossing voor zeker 15 jaar of
langer. Deze zogeheten ‘revitalisatie’ kost tussen de 4,6 en 5,7 miljoen euro. De raad hoefde nu geen
besluit te nemen over dit bedrag.
Nu is eerst gevraagd om de visie
vast te stellen. En om een krediet

Bij dit voorstel dienden GVP,
Sociaal Groesbeek en VOLG
samen een amendement (wijziging
op het voorstel) in. Het subsidiebedrag dat een huishouden maximaal
kan ontvangen is verlaagd van
€2.000,- naar €500,-. Zo kunnen
meer huishoudens gebruik maken

van de regeling. Het totaal beschikbare bedrag voor de regeling is
€ 60.000,- per jaar tot en met 2025.
De raad nam het amendement met
een ruime meerderheid aan: 16
voor en 6 tegen. Meer informatie
over deze regeling volgt snel.
Overige genomen besluiten
Tijdens de vergadering nam de
raad verder de volgende besluiten :
▪ Bestemmingsplan Winkel- en
woonontwikkeling Spoorlaan fase
2, Groesbeek vastgesteld;
▪ Akkoord gegaan met het uittreden
van de gemeente West Maas en
Waal uit de MARN;
▪ Verstedelijkingsconcept Groene
Metropool vastgesteld.
Meer zien en lezen?
U kunt de raadsvergadering per
agendapunt
terugkijken
via
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook
te vinden via de app Politiek Portaal
in de App Store. Wilt u de laatste
informatie over de gemeenteraad?
Volg ze dan op Twitter, Facebook
en Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 4 november; dan wordt de begroting besproken.

Op 26 februari 2020 hebben de prinsen van de Sokkenummers, de
Berggeiten, de Cavalieren, de Polderschuupers en de Deurdouwers hun
sleutel van de gemeente ingeleverd. Prinses Rita van de Deurzakkers en
de prinsen Mike van de Feestneus en Andy van Net Aecht hebben dat toen
nog niet gedaan. Hun optochten waren door de wind uitgesteld. Natuurlijk
moeten ook deze laatste 3 sleutels voor het nieuwe carnavalsseizoen
terug naar het gemeentehuis. Dit gebeurde daarom op 22 oktober alsnog.
In plaats van haringen werden er frikadellen ‘gehapt’, samen met burgemeester Mark Slinkman en wethouder Sylvia Fleuren.

■ Evenement aanmelden voor
UITagenda
Organiseert u een evenement?
En wilt u dat graag plaatsen in de
UITagenda van het Rijk van
Nijmegen? Vul dan het formulier
in op www.visitnijmegen.com/
evenement-aanmelden.
Een
medewerker checkt of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden
en plaatst het evenement binnen
maximaal 3 werkdagen online.
Waarvoor is de UITagenda?
De UITagenda is er voor:
▪ tijdelijke activiteiten, evenementen en tentoonstellingen;
▪ die plaatsvinden in de gemeente
Berg en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen, Kranenburg, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijme-

gen, Overbetuwe of Wijchen;
▪ die geschikt zijn voor een brede
doelgroep (dus geen religieuze of
politieke evenementen).
Vindt uw activiteit plaats in de binnenstad van Nijmegen? Lever deze
dan aan via IntoNijmegen.com,
zodat de activiteit automatisch in de
UITagenda's
van
zowel
IntoNijmegen als Rijk van Nijmegen
verschijnt.
Instructie
Komt u er niet uit? Op www.visitnijmegen.com/evenement-aanmelden staat een stap-voor-stapinstructie.
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■ Brandveilig wonen: de elektrische
deken
Heeft u een elektrische deken?
Door slijtage en beschadigingen
kan kortsluiting of brand ontstaan in een elektrische deken.
Met onderstaande tips kun u met
een gerust hart gaan slapen.
▪ Vouw uw elektrische deken niet
op, maar rol hem op. Door vouwen kan de elektrische bedrading
breken en dit kan kortsluiting veroorzaken.
▪ Trek de stekker uit het stopcontact
als u de deken niet gebruikt. Dit
verkleint de kans op oververhitting
en brand.
▪ Vervang uw elektrische deken op
tijd want ook door ouderdom kan
de bedrading breken. Elektrische
dekens gaan ongeveer zeven jaar
mee.

▪ Plaats een rookmelder in de
kamers waar u een elektrische
deken gebruikt.
Dekens met automatische uitschakeling
Sommige elektrische dekens schakelen na een tijdje automatisch uit.
Veel mensen hebben de extra
warmte niet meer nodig als ze eenmaal slapen. Dit bespaart stroom
én vergroot de veiligheid.
Meer weten over brandveilig
wonen?
Op www.brandweer.nl/folders vindt
u verschillende folders met tips om
uw huis brandveiliger te maken. Of,
als er toch brand uitbreekt, de
gevolgen ervan te beperken.
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■ “Het gaat om de ander, niet om mij”
2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin
het belang van vrijwilligerswerk
centraal staat. Dit jaar laten we
vrijwilligers uit onze gemeente
aan het woord. Lees wat hen
beweegt om iets voor een ander
te doen. Dit keer het verhaal van
Kunnie Hilbrands uit Groesbeek.
“Vanuit mijn laatste baan als HRadviseur bij het Radboud UMC heb
ik echt leren luisteren. Maar het is
mijn overtuiging dat iedereen met
een groot hart, met belangstelling
voor andere mensen, kan doen wat
ik doe”. Kunnie ondersteunt mantelzorgers die het even te druk hebben. Ze neemt voor even hun taak
over.
Kunnie woont samen met haar man
in Groesbeek en benadrukt zelf
geen mantelzorger te zijn. Ze vin-

den het heerlijk hun vrije tijd te
delen met kinderen en kleinkinderen. Een keer per week doet Kunnie
mee aan het project ‘Zorgpauze’
van Mantelzorg Berg en Dal. Hierbij
neemt een vrijwilliger even de zorg
over als een mantelzorger bijvoorbeeld wil sporten of zelf naar het

■ 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.

■ Verduurzamen met Green Key
Gratis begeleiding 2021 nu nog mogelijk
De ‘Green Key’ is hét duurzaamheidkeurmerk voor bedrijven in
recreatie en toerisme. Bedrijven
laten er mee zien dat ze op veel
vlakken voldoen aan meer dan
de wettelijke eisen. Wilt u een
Green Key? Er zijn in 2021 nog
een paar plekken voor gratis
begeleiding naar een Green Key.
Voor recreatieve en toeristische
bedrijven
Het project is bedoeld voor
Gelderse ondernemers in recreatie
en toerisme die hun bedrijf willen
verduurzamen. De gemeente Berg
en Dal en de Stichting Toerisme en
Recreatie Berg en Dal bevelen alle
ondernemers het Green Key traject
van harte aan.
Voordelen van het project
Meedoen aan Green Key kost op
de korte termijn inspanning, maar
levert op de langere termijn veel
voordelen op. Wist u bijvoorbeeld
dat bedrijven met een Green Key of
ander groen label beter zichtbaar
zijn
op
boekingssites
als
Tripadvisor, Booking.com en bookdifferent of via Google? En dat grotere bedrijven steeds vaker liever
zaken doen met bedrijven die een
groen label hebben? Meedoen aan
het Green Key traject heeft nog
veel meer voordelen. Kijk voor alle

voordelen en meer informatie op de
website www.bergendal.nl. Zoek op
Green Key.
Kosten van deelname
Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland betalen deelnemende bedrijven geen bijdrage voor de
begeleiding. De kosten van de
maatregelen die een bedrijf moet
nemen om aan de eisen te voldoen
zijn voor eigen rekening van het
bedrijf. De hoogte van die kosten
verschilt per onderneming. Ook de
kosten voor deelname aan de
Green Key zijn voor eigen rekening.

Forte Thuis: help gezinnen uit de
brand
Forte Welzijn is op zoek naar vrijwilligers voor Forte Thuis. U helpt
gezinnen met kinderen van 0 – 12
jaar. U gaat 1 keer per week langs
om de ouder(s) te helpen met dingen waarbij ze ondersteuning nodig
hebben. U helpt het gezin ongeveer
1 jaar. U krijgt scholing en begeleiding vanuit Forte. Wilt u graag helpen? Neem contact op met Anne de
Jong van Forte Thuis via
06 - 53 81 71 09 of mail naar
anne.de.Jong@fortewelzijn.nl.
Tuinklus Millingen
Een inwoonster van Millingen zoekt
iemand die haar kan helpen met

onderhoud in de tuin. Ze kan dit tijdelijk niet zelf doen. Hierdoor is het
tuintje wat verwaarloosd en moet er
nodig gesnoeid worden. Heeft u
groene handen en wilt u deze
vrouw helpen? Neem dan contact
op met Jesse Jansen, opbouwwerker bij Forte Welzijn via
06 - 82 61 26 12 of via
jesse.jansen@fortewelzijn.nl.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Neem dan contact op met
Hanneke Klievink. Zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Contactpersoon is Sanne Verburg.
U bereikt Hanneke Klievink en
Sanne Verburg via het algemene
nummer van Forte Welzijn
085 – 406 06 66.

Informatie en aanmelden
De coördinatie en begeleiding van
het project is in handen van de
Stichting KMVK. Via de projectcoördinator Johan Kaspers kunt u zich
melden voor informatie en deelname. Mail
kaspers@brederodeadvies.nl
of bel 06 – 13 51 71 63.
Heeft u andere vragen over duurzaamheid en toerisme? Neem dan
contact op met Martine Norden. Zij
is beleidsmedewerker recreatie en
toerisme bij de gemeente Berg en
Dal. E-mail:
m.norden@bergendal.nl en
telefoon: 06 - 83 44 31 36.

“Een paar uur per maand helpt al
zoveel. En vooral, het is belangeloos, ik sta d’r neutraal in en in elk
bezoek ervaar ik de dankbaarheid
van de ander. Wanneer ik inspring
krijgt de mijnheer of mevrouw een
nieuw gezicht. Maken we samen
een wandeling, doen een boodschapje. Maar het gaat vooral om
de aandacht, om een gesprekje
waar de ander zijn of haar verhaal
kwijt kan. Een beetje mopperen
mag ook. Het gaat om de ander,
niet om mij.”
“Ik vind het een kleine terugbetaling
voor het geluk dat ik toevallig wél
heb gehad. Zowel in gezondheid
als in mijn werk. Als we allemaal
ons steentje bijdragen, al is het
maar eenmaal een paar uurtjes in
de maand, dan dragen we bij aan
een betere wereld. En dat geeft mij
een goed gevoel. Ik nodig iedereen
in de gemeente Berg en Dal uit
hiervoor een paar uurtjes vrij te
maken.”
Helpen of hulp nodig?
Wilt u ook graag anderen helpen of
zoekt u hulp? Kijk dan op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Wilt u liever persoonlijk met iemand
spreken? Bel dan naar
085 - 040 60 66 en vraag naar het
vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn.

■ Meld u aan voor
de nieuwsbrief
Bedrijvig
Berg en Dal

Activiteiten
Mantelzorgfeest
Wat: Een feestavond voor alle mantelzorgers. U mag degene voor wie
u zorgt meenemen. Het feest is gratis. Coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs zijn verplicht.
Wanneer: dinsdag 9 november van 19:30 – 22:30 uur.
Waar: Vriendenkring, Steenheuvelsestraat 39 in Leuth.
Aanmelden: voor 5 november via info@mantelzorgbergendal.nl of 085
– 040 60 66.
Meer info: www.mantelzorgbergendal.nl

Foto van Marja Hakoer (Walk of Wisdom)

ziekenhuis moet.

Sportcafé
Wat: Interactieve bijeenkomst voor sport-, beweeg- of cultuuraanbieders en vrijwilligers van sportclubs.
Wanneer: Maandag 15 november van 19:30-21:30 uur.
Waar: Golfbaan Het Rijk van Nijmegen aan de Postweg 17 in
Groesbeek.
Aanmelden: bij Loesan van Teeffelen-Bottema van Sportstimulering
Berg en Dal via loesan.bottema@fortewelzijn.nl
Meer info: wordt na 24 oktober bekend gemaakt.

Wilt u op de hoogte blijven van al
het ondernemersnieuws? Een
aantal keer per jaar brengen we u
via de nieuwsbrief Bedrijvig Berg
en Dal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van economische zaken en
recreatie en toerisme.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld
u
aan
via
www.bergendal.nl/nieuwsbrieven.
Klik hier op de knop: inschrijven
nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal.
Of stuur een e-mail naar
s.v.d.graaf@bergendal.nl. Zet in
deze mail het e-mailadres waarmee
u zich wilt aanmelden. Wij voegen
uw mailadres dan toe aan de lijst.
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Geef uw mening over de omgevingsvisie Berg en Dal
Hoe wilt u dat Ooij, Beek, Millingen, Groesbeek en de
andere mooie dorpen in Berg en Dal er in 2040 uitzien? Waar wilt u sporten of wonen? Meer ruimte
voor parkeren of voor groen? Laat uw mening horen
door deze enquête in te vullen. Het invullen duurt
ongeveer een kwartier. Met onder andere uw mening
maken we de Omgevingsvisie voor onze gemeente.
Daarin geven we aan hoe we onze dorpen en ons
fraaie buitengebied verder willen ontwikkelen.

Stuur uw ingevulde enquête voor 21 november naar
onderstaand antwoordnummer. Een postzegel is niet
nodig. Een andere mogelijkheid is de enquête digitaal
invullen via www.samenbergendal.nl.
LOS Stadomland
Antwoordnummer 52001
5266 ZS Cromvoirt

Vult u deze enquête in als bewoner of als vertegenwoordiger/medewerker van een organisatie?
O Ik vul deze enquête in als bewoner van het dorp
……………………………………………………………
O Ik vul deze enquête in als vertegenwoordiger van



……………………………………………………………

Wat is uw geboortejaar? ………………………………

Wat is uw meest favoriete plek in onze gemeente?
Kunt u aangeven waarom?

Wat is uw minst favoriete plek in onze gemeente?
Kunt u aangeven waarom?

Wat waardeert u het meest aan uw woonomgeving?
Maximaal 4 antwoorden mogelijk.
O De aantrekkelijke wandel- en fietsroutes
O Vlakbij Nijmegen en toch ‘buiten’ wonen
O De mooie natuurgebieden
O De sfeer en gezelligheid in onze dorpen
O De mogelijkheden om te sporten en bewegen
O Het rijke verenigingsleven
O De hoogteverschillen en het heuvellandschap
O De Waal met haar uiterwaarden en de polders
O Evenementen zoals kermis en carnaval
O Trekpleisters zoals musea of pretpark
O Het erfgoed zoals Romeinen en de WO2
O Anders, namelijk

Bij sommige verenigingen daalt het aantal leden. Om de
kwaliteit van het sportaanbod te behouden kan het nodig
zijn dat verenigingen samenwerken en mogelijk zelfs
samengaan. Hierdoor kunnen verenigingen niet meer in
elk dorp aanwezig zijn. STELLING: Ik heb liever een
grote en complete sportaccommodatie wat verder
weg dan een kleine eenvoudige accommodatie
dichtbij.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen is het
belangrijk dat er buiten voldoende speelplekken zijn.
STELLING: Ik vind dat er in mijn woonomgeving voldoende en goede speelruimte is voor kinderen.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Er is veel vraag naar nieuwe woningen. Vooral veel starters en ouderen in onze gemeente zijn op zoek naar een
woning.
VRAAG: Bent u tevreden met hoe u woont?
O Ja, ik ben tevreden over mijn woning
O Nee, ik wil verhuizen naar een andere plaats in
Nederland of daarbuiten
O Nee, ik wil graag een kleinere woning in mijn dorp
O Nee, ik wil graag een woning delen (gemeenschappelijke woonvorm)
O Nee, ik wil graag een grotere woning in mijn dorp
O Weet niet/geen mening

Berg en Dal is een aantrekkelijke woongemeente, dicht
bij de stad en toch landelijk. Toch daalt en veroudert de
bevolking in sommige dorpen. Daardoor staan verenigingen en voorzieningen (zoals winkels en scholen) onder
druk. STELLING: Ik vind dat we de dorpen moeten
uitbreiden zodat voorzieningen behouden kunnen
blijven.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Berg en Dal heeft een aantrekkelijk buitengebied/landschap. Maar er is ook extra ruimte nodig wonen, werken,
recreëren en duurzame energie. Daar moeten we keuzes maken. VRAAG: Welke functies mogen volgens u
in het buitengebied komen?
O Nieuwe woningen
O Nieuwe bedrijventerreinen
O Recreatie zoals campings
O Opwek van duurzame energie
O Meer natuur en/of bos
O Geen, het buitengebied moet blijven zoals het is
O Weet niet/geen mening

Meer groen kan een straat aantrekkelijker maken. Het is
goed voor de biodiversiteit (meer planten en dieren) en
bijvoorbeeld voor verkoeling tijdens hete dagen. Het
vraagt wel om extra ruimte die nu wordt gebruikt voor
verkeer en parkeren. STELLING: Ik vind dat er in mijn
wijk meer groen mag komen, ook als er daardoor
minder ruimte is voor parkeren direct voor de deur.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening



Door klimaatverandering hebben we vaker heftige
regenbuien. Om overlast te voorkomen is het belangrijk
dat regenwater in de bodem kan wegzakken.
Bijvoorbeeld door tegels weg te halen of de regenpijp af
te koppelen van het riool. VRAAG: Bent u bereid om
uw tuin aan te passen zodat water beter in de bodem
kan wegzakken?
O Ja, daar ben ik al mee bezig of ben dat van plan
O Nee, ik heb geen tuin dus kan ook weinig doen
O Ja, maar ik heb wel meer informatie en/of hulp nodig
O Nee, ik vind dat niet nodig en accepteer dat de straat
soms een paar uur onder water staat
O Anders, namelijk

De luchtkwaliteit in onze gemeente is over het algemeen
goed, onder andere omdat er weinig industrie en grote
wegen zijn. VRAAG: Ervaart u weleens slechte luchtkwaliteit in uw omgeving? Waar komt dat vandaan?
O Nee, eigenlijk nooit
O Ja, door scheepvaart
O Ja, door verkeer
O Ja, door bedrijven
O Ja, door houtstook
O Ja, door iets anders, namelijk

We hebben in onze gemeente over het algemeen weinig
geluidsoverlast, onder andere omdat er weinig industrie
en grote wegen zijn. VRAAG: Ervaart u weleens
geluidsoverlast in uw omgeving? Waar komt dat vandaan?
O Nee, eigenlijk nooit
O Ja, door evenementen
O Ja, door verkeer
O Ja, door bedrijven
O Ja, door geluid uit de buurt
O Ja, door iets anders, namelijk

We hebben veel plekken die verwijzen naar onze rijke
geschiedenis (denk aan het Romeinse Limes, de steenfabrieken en de Tweede Wereldoorlog). Sommige plekken zijn verdwenen of niet meer zichtbaar. STELLING:
Ik vind dat cultuurhistorie beter dan nu beschermd
en zichtbaar moet worden.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

We hebben verschillende mooie gebouwen in onze
gemeente die waardevol en beeldbepalend zijn maar nu
geen beschermde monumentenstatus hebben. VRAAG:
Welke beeldbepalende gebouwen vindt u belangrijk
om te behouden?



Met wie woont u?
O Ik woon alleen
O Ik/wij wonen met kind(eren)
O Wij wonen zonder kind(eren)

Om meer mensen te laten bewegen kan het helpen om
sportaccommodaties open te stellen voor andere sporten en activiteiten zoals kinderopvang, buurtactiviteiten
of fysiotherapie. STELLING: Ik vind het een goed idee
om sportaccommodaties ook voor andere activiteiten te gebruiken.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening
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Mensen die zorg nodig hebben (zoals senioren of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking) blijven
zo lang mogelijk midden in de wijken wonen. Het zijn
vaak bepaalde wijken waar mensen met een zorgvraag
terecht komen. STELLING: Ik vind dat in alle wijken en
dorpen woonruimte moet zijn voor mensen met een
zorgvraag.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Onze gemeente is in trek bij recreanten en toeristen. Dat
is goed voor onze economie maar op mooie vakantiedagen kan het op sommige plekken ook erg druk worden.
VRAAG: Vindt u dat het te druk wordt met recreanten
en toeristen in onze gemeente?
O Nee, hoe meer toeristen hoe beter voor onze lokale
economie
O Ja, op sommige plekken en/of dagen leidt het tot
overlast
Zo ja, waar? ..............................................................
O Weet niet/geen mening

We willen in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent
dat we alle energie die we nodig hebben zelf en op duurzame manier opwekken. We zetten nu alleen in op zonnevelden. Eén grote windmolen levert ongeveer evenveel energie op als 30 tot 35 voetbalvelden aan zonnevelden. STELLING: Ik vind dat we niet alleen moeten
inzetten op zonnevelden maar ook moeten kijken
naar windmolens.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

We hebben veel mooie routes om te wandelen en te fietsen. In 2020 was Berg en Dal landelijke wandelgemeente van het jaar. VRAAG: Welke routes voor wandelen
en fietsen kunnen volgens u nog verder verbeterd
worden?
O Van en naar Nijmegen
O Van en naar Duitsland
O In de polder bij Ooij en Millingen a/d Rijn
O De heuvels bij Groesbeek en omgeving
O De verbinding tussen de polder en de heuvels
O In en rondom de dorpen
O Niet nodig, het wandel en fietsnetwerk is al goed
O Anders, namelijk

Naast duurzame energie stimuleren we het verduurzamen van gebouwen door isolatie en zonnepanelen op
daken. Bij gebouwen die een monument zijn is dat vaak
lastig. STELLING: Ik vind dat ook monumentale panden verduurzaamd moeten worden.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening



VRAAG: Wie zou volgens u moeten bepalen hoe uw
straat wordt ingericht?den)?
O Dat zouden de bewoners van de straat vooral samen
moeten bepalen
O De (vakspecialisten van de) gemeente moet daarin
de keuzes maken

Het bedrijfsleven is naast werk, ook belangrijk voor bijvoorbeeld de sponsoring van het verenigingen. We hebben een aantal (kleine) bedrijventerreinen maar die
raken vol. STELLING: Ik vind dat bedrijventerreinen
niet verder moeten groeien, ook als dan niet alle
bedrijven een plek kunnen vinden.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

De Rijksoverheid wil overstappen naar een circulaire
economie. Dat betekent dat afval- en reststoffen
opnieuw worden gebruikt. De gemeente kan hierin de
Rijksoverheid volgen of we kunnen zelf het initiatief
nemen. STELLING: Ik vind dat we als Berg en Dal zelf
het initiatief moeten nemen om meer afval- en restmaterialen te hergebruiken.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Steeds meer mensen doen online hun boodschappen en
aankopen. Daardoor neemt het aantal winkels in de
dorpscentra af. Tegelijk willen bewoners elkaar graag
ergens kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen en
dorpsactiviteiten kunnen organiseren of bezoeken.
VRAAG: Hoe belangrijk vindt u de dorpscentra als
plek voor ontmoeten, ontspannen en dorpsactiviteiten?
O Heel belangrijk, de dorpscentra zijn hét sociale hart
van onze dorpen
O Wel belangrijk, maar het zijn zeker niet de enige plekken voor ontmoeting en dorpsactiviteiten
O Niet belangrijk, ontmoeten en dorpsactiviteiten kunnen ook/beter ergens anders plaats vinden
O Weet niet/geen mening

Veel boeren willen meer rekening houden met het landschap, biodiversiteit (planten en dieren) en de bodem.
Het is wel lastig voor hen om dan voldoende geld te verdienen. STELLING: Ik vind dat boeren (financieel)
moeten worden beloond als zij zich inzetten voor
landschapsontwikkeling, biodiversiteit of een gezonde bodem.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Lokale voedselproducten zijn steeds populairder. Deze
zijn duurzamer omdat er minder energie nodig is voor
vervoer, bewaren en verpakken. VRAAG: Heeft u interesse in lokale producten die afkomstig zijn uit Berg
en Dal?
O Nee, daar heb ik geen interesse in
O Ja, maar het moet wel makkelijk verkrijgbaar zijn
O Ja, maar de prijs is vaak te hoog
O Ja, ik zou wel met anderen een lokale voedselcoöperatie willen oprichten
O Weet niet/geen mening

Het aantal boerenbedrijven neemt langzaam af.
Boerenerven die vrij komen kunnen op een andere
manier gebruikt worden. Sommige boeren willen graag
een andere functie toevoegen op hun boerenerf.
VRAAG: Welke functies vindt u geschikt om een
(deel van een) boerenerf voor te gebruiken?
O Woningen
O Bedrijven
O Recreatie
O Geen, het moet alleen een agrarische functie houden
O Horeca
O Weet niet/geen mening
O Anders, namelijk

We willen het gebruik van de fiets stimuleren. Het is
gezond, schoon en levert minder verkeersoverlast op.
VRAAG: Wat kan ervoor zorgen dat u vaker de fiets
neemt in plaats van de auto?
O Niets, ik ga al altijd met de fiets of woon te ver weg
O Weet niet/geen mening
O Veiligere en aantrekkelijkere fietsroutes
O Betere fietsenstalling bij mijn bestemming zoals mijn
werk, school of winkels
O Anders, namelijk

De bus is belangrijk, vooral voor kwetsbare groepen.
Door een afname van reizigers kan het nodig zijn om
buslijnen aan te passen. STELLING: Ik vind het
belangrijker dat de bus snel op de plek van bestemming is dan dat er veel haltes dicht in de buurt zijn.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening

Begin 2022 organiseren we de Week van de Omgeving
waarin we met u in gesprek willen gaan over de onderwerpen uit deze enquête. VRAAG: Over welke onderwerpen wilt u graag met de gemeente in gesprek?
O Sporten, spelen en bewegen
O Historisch Berg en Dal
O Inclusief en gezond samenleven
O Werken en ondernemen
O Ruimte voor wonen
O Hart voor de dorpscentra
O Natuur en landschap
O Overal goed bereikbaar
O Bodem, lucht en waterhuishouding
O Energie van de toekomst
O Gezonde landbouwgebieden
O Recreatie en toerisme

VRAAG: In welk dorpscentrum komt u het vaakst?
Welk rapportcijfer geeft u dit centrum?
Het centrum van
O1
O8

O2
O9

…………………………………
O3
O 10

O4

O5

O6

Wilt u op de hoogte gehouden worden en meer informatie ontvangen over hoe u kunt deelnemen aan de Week
van de Omgeving? Vul dan hieronder uw mailadres in. Dank voor uw inbreng!
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In de woonstraten van onze dorpen en wijken is ruimte
nodig voor verschillende functies. Denk aan parkeren,
doorgaand verkeer, spelen, ontmoeten, groen etc.
VRAAG: Wat vindt u het belangrijkst bij de inrichting
van de straat en directe omgeving (max 2 antwoorden)?
O Spelen en ontmoeten
O Parkeren direct voor de deur
O Ruimte voor opvang van regenwater
O Doorgaand verkeer
O Groen, bomen en planten
O Weet niet/geen mening
O Iets anders, namelijk

Beeldbepalende panden zoals kerken komen vaker leeg
te staan. Zij zijn belangrijk voor de identiteit van de dorpen. Om ze te behouden moeten ze een andere functie
krijgen. Dat kan zijn een andere publieke functie zoals
een dorpshuis of ze kunnen omgebouwd worden tot
woningen. STELLING: Ik vind dat beeldbepalende
panden die een publieke functie hebben en leegkomen zoveel mogelijk publiek toegankelijk moeten
blijven.
O Eens
O Neutraal
O Oneens
O Weet niet/geen mening
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Begroting 2022
Berg en Dal, oktober 2021

Positief bericht voor het jaar 2022
Beste inwoners en ondernemers van de gemeente Berg en Dal,
De begroting is een van de belangrijkste documenten van onze gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.
We hebben een ander jaar voor de boeg. In de begroting van vorig jaar moesten we vooral kijken waar
we minder konden uitgeven. Door minder uit te geven wilden we de komende jaren onze begroting
sluitend krijgen. En tegelijk onze dienstverlening aan onze inwoners op peil houden. We wilden dit
stapsgewijs in vier jaar doen en hiervoor onze reserves inzetten.
De begroting 2022 is veel positiever. We hebben zelfs een voordelig saldo. Daardoor hebben we
enkele bezuinigingen uitgesteld of zelfs geschrapt. De belastingen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Er
is ook ruimte voor een aantal nieuwe onderwerpen. Dit is belangrijk, omdat we nog flinke opgaves
hebben voor onze inwoners. Zo moeten we de komende jaren veel verschillende soorten woningen
bouwen. En is het pand van Cultureel Centrum de Mallemolen in Groesbeek toe aan een flinke verbetering. Tenslotte merken we dat de arbeidsmarkt sterk verandert. Het is moeilijker en dus duurder
om personeel aan te trekken en te behouden. Dit moeten we anders gaan organiseren.
Ook in deze begroting 2022-2025 blijven de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt. Zeker nu de
effecten van de Corona-crisis steeds duidelijker worden. Corona heeft veel invloed gehad de laatste
jaren. Niet alleen op de zorg. Maar ook op onze ondernemers, onze inwoners en de werkwijze in de
organisatie. Wat de gevolgen in 2022 en later precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk.
In 2022 ontvangen we een groot bedrag van het Rijk. Dit bedrag is bedoeld als compensatie vanwege tekorten op de jeugdzorg. Dat ontlast onze begroting enorm. Meerjarig weten we nog niet definitief hoe groot de compensatiebudgetten voor de jeugdzorg worden. Daarom hebben we ze niet opgenomen in onze meerjarenbegrotingen van 2023, 2024 en 2025. Daarmee wordt meteen duidelijk dat
het zonder die extra budgetten erg moeilijk wordt om onze begroting sluitend te krijgen. Wij vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet dit inziet.
We hebben op dit moment nog geen nieuw kabinet. De financiële consequenties van Prinsjesdag
2021 zijn positief voor gemeenten. Maar er is nog wel sprake van een aantal onzekerheden en risico’s. Die kunnen het financiële plaatje, dat nu redelijk positief lijkt, op termijn veranderen. We moeten dus aandacht blijven houden voor onze uitgaven.
2022 is ook het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De gemeente Berg en Dal
telt per 1 januari 2021 meer dan 35.000 inwoners. Daarom stijgt het aantal raadsleden in de gemeenteraad van 23 naar 25. In 2022 wordt een nieuw coalitieakkoord gemaakt.
Voor de voorliggende begroting 2022-2025 zijn we uitgegaan van het coalitieprogramma ‘Duurzaam verder bouwen’. Dat is nader uitgewerkt in doelen en resultaten. We
zijn blij dat we in de laatste begroting van deze coalitieperiode een gezond financieel beeld kunnen geven. Voor onze
inwoners en ondernemers betekent dit dat we afgesproken
resultaten kunnen behalen.

Hoeveel geld geeft de gemeente uit?
De gemeente heeft allerlei uitgaven, zoals de kosten van de zorg voor jong en oud, het betalen van uitkeringen, onderhoud aan wegen, riolering en gebouwen en personeelskosten. In totaal geeft de gemeente volgend jaar € 99,4 miljoen uit. Daar staat de € 99,5 miljoen aan inkomsten tegenover. Ondanks dat
de gemeente een aantal bezuinigingen heeft teruggedraaid, heeft de gemeente dus in 2022 een bedrag
over. Er is in 2022 een sluitende begroting!
Wat betaalt u in 2022?
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de totale lokale lasten van een gemiddeld huishouden in
2022 en 2021.

Lok ale lasten per type huishouden 2022
Berg en Dal
Berg en Dal
Eigenaar woning
Huurder woning
Belastingsoort
Meerpers. Eenpers. Meerpers. Eenpers.
Ozb
272
272
Rioolheffing
264
132
264
132
Afvalstoffenheffing
287
205
287
205
Afvalzakken
26
17
26
17
Totaal
849
626
577
354
Lok ale lasten per type huishouden 2021
Berg en Dal
Berg en Dal
Landelijk*
Eigenaar woning
Huurder woning
Belastingsoort
Meerpers. Eenpers. Meerpers. Eenpers. Meerpers. Eenpers.
Ozb
268
268
305
305
Rioolheffing
260
130
260
130
201
184
Afvalstoffenheffing
273
195
273
195
305
249
Afvalzakken
26
17
26
17
Totaal
827
610
559
342
811
738
Waar zijn we vanuit gegaan bij het berekenen van de lokale lasten?
Ozb: Woningwaarde € 282.000, tarief 0,0949% + 1,6%
Rioolheffing: De totale opbrengst rioolheffing stijgt niet meer dan 1,6%.
Afvalstoffenheffing: Stijging tarief met 5,0% (1,6% inflatie, kostenstijging en minder toegerekende huisaansluitingen)
Afvalzakken: meerpersoonshuishouden ongeveer 26 zakken per jaar
Eenpersoonshuishouden ongeveer 17 zakken per jaar.
Risico’s
Een gemeente loopt ook risico’s die niet van tevoren bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan verontreinigde grond en het ruimen van explosieven. De gemeente schat die risico’s voor volgend jaar in op € 4,0
miljoen. Om deze risico’s op te vangen heeft de gemeente een vermogen van € 27,7 miljoen. De
gemeente Berg en Dal kan dus tegen een stootje.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Belangrijke onderwerpen in 2022

Wethouder Sylvia Fleuren
Financiën & Belastingen

Het college vindt dat sommige onderwerpen in 2022 extra aandacht verdienen. Hieronder leest u daar
meer over.

Samenvatting van de meerjarenbegroting 2022-2025
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven. Waar gaat de gemeente in 2022 geld aan uitgeven? Wat
wil de gemeente bereiken? En waar komt het geld vandaan?
De hele begroting vindt u op https://programmavan.bergendal.nl/.
Waar komt het geld vandaan?
De gemeente heeft volgend jaar in totaal € 99,5 miljoen aan inkomsten:
▪ € 70,9 miljoen komt van de Rijksoverheid;
▪ € 14,9 miljoen komt uit gemeentelijke belastingen zoals de riool- en afvalstoffenheffing, de onroerendezaakbelasting (Ozb) en de toeristenbelasting;
▪ € 2,0 miljoen komt van leges. Leges zijn kosten die een inwoner of ondernemer betaalt voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of voor het behandelen van een bouwvergunning;
▪ € 11,7 miljoen komt van bijvoorbeeld dividend, subsidies en gebruikersvergoedingen en bijdragen uit
de reserves.
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Verdeling inkomsten 2022

De Mallemolen wordt het bruisende hart van Groesbeek.
We willen dat Cultureel Centrum De Mallemolen het bruisende hart voor de kern Groesbeek wordt.
Hiervoor hebben we een toekomstvisie vastgesteld. We moeten het gebouw daarvoor flink aanpassen.
We willen het aantrekkelijker en energiezuiniger maken. Het verenigingsleven krijgt daarmee ruim
baan, met een groot aanbod waar inwoners behoefte aan hebben. We hopen dat we dat op 1 januari 2023
hebben bereikt.
We maken meer vaart met woningbouw
Het wordt steeds moeilijker om woonruimte te vinden in onze gemeente: dit geldt voor jongeren en
ouderen. Om de druk van de markt te halen en de doorstroom te stimuleren zetten we in op snellere
woningbouw. We richten ons daarbij op voldoende betaalbare woningen en woningen vlakbij voorzieningen. In onze planning staat de bouw van 1.200 woningen tot 2030. Daarvoor hebben we personeel
nodig dat plannen beoordeelt op haalbaarheid, verkeersafwikkeling, participatie en andere onderdelen.
We hebben op dit moment voldoende locaties om de planning te halen. Het is nu van belang focus te
houden op de locaties die al in ontwikkeling zijn zodat er snel gebouwd kan gaan worden.
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Begroting 2022
Bibliotheek blijft goed bereikbaar
De bibliotheek is een belangrijke voorziening voor iedereen. Niet alleen voor het uitlenen van boeken.
Maar ook voor het verminderen van laaggeletterdheid. En als ontmoetingsplek voor persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. We richten ons daarbij vooral op de jeugd en op ouderen. Daarom is het
belangrijk dat de bibliotheek goed bereikbaar blijft in de dorpen. Om dat zo te houden, schrappen we
een bezuiniging op de bibliotheek voor 2022.
Bouwen aan een duurzame toekomst van onze gemeente
We zijn op weg naar een duurzame toekomst en iedereen kan mee doen! We helpen inwoners, ondernemers en verenigingen om energie te besparen. Dit doen we met de Stimuleringsregeling voor nonprofit organisaties, de lening Toekomstbestendig Wonen, het Loket Duurzaam Wonen Plus en het project ‘Zon op dak’. Voor tips op maat komen daar volgend jaar ook nog de energiecoaches bij. Zo helpen we onze inwoners zich voor te bereiden op aardgasvrij wonen, door isoleren te promoten. Op plaatsen waar het kan en kansen biedt voor onze inwoners en bedrijven, blijven we opwekken van duurzame energie stimuleren en faciliteren.
We bouwen het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s uit. Ook vervangen we verouderde straatverlichting door led-verlichting. In de bouwsector en de toeristische sector werken we aan projecten
waarin afval als grondstof wordt gebruikt. Wat we daar leren, brengen we over aan anderen. Zowel binnen als buiten die sectoren. Samen met onze inwoners werken we er aan de negatieve gevolgen van
wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen te voorkomen of te verminderen. We willen het goede
voorbeeld geven met onze eigen gebouwen en de openbare ruimte.

Voorzieningen van goede kwaliteit
Het accommodatiebeleid gaat over gebouwen van verenigingen en dorpshuizen. Uit de gesprekken met
de verenigingen blijkt dat ze tevreden zijn met het huidige accommodatiebeleid. Dat betekent dat we
het beleid nu niet hoeven aan te passen. Verenigingen hebben het moeilijk. Dit komt doordat de samenstelling van de bevolking verandert en het aantal leden daalt. De kwaliteit van het aanbod wordt steeds
belangrijker. Verenigingen praten daarom over samenwerking en samengaan. Zo willen ze zorgen dat er
in de dorpen voldoende en afwisselend aanbod blijft. In het eerste kwartaal willen we een zogenaamd
koersdocument opstellen die door onze verenigingen wordt gedragen. Hierin staan dan de doelen waar
we de komende 5 jaar aan gaan werken.
Een volgende stap in de aanpak van wateroverlast
Op diverse plekken hebben inwoners hinder of overlast van water door hevige regenbuien. De overlast
bestaat vaak uit schade aan privé en gemeentelijke eigendommen. Vooral in de kern Breedeweg is sprake van overlast; hinder treedt vooral op in Beek, het centrum van Groesbeek en Heilig Landstichting.
We pakken situaties waarbij sprake is van overlast als eerste aan. In 2019 is dan ook gestart met het project ‘Wateroverlast Breedeweg’. Samen met het Waterschap Rivierenland werken we aan ongeveer 40
maatregelen in en rond de kern om wateroverlast (en droogte) tegen te gaan. Dit project loopt door tot
en met 2024. In 2021 hebben we agrarische gronden aangekocht. Hier gaan we in 2022 van start met
het aanleggen van retentiebekkens en graften. Ook gaan we aan de slag bij stroombaan 1 (Klein
Amerika richting Kruksebaan) en stroombaan 2 (St. Jansberg richting Boysvelden). Dit zijn maatregelen die zichtbaar resultaat geven. We hebben subsidie gekregen om de maatregelen uit te voeren.

Meer uren jeugdconsulenten
De afgelopen jaren hebben we extra ingezet op een nieuwe vorm van werken, namelijk met jeugdconsulenten op de basisscholen. Dat zijn medewerkers van ons Sociaal Team die regelmatig op de basisscholen aanwezig zijn. Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen bij hen terecht met vragen. Zij geven
informatie en advies en soms ook hulp. En dat bevalt heel goed! Daarom gaan we in 2022 hun uren uitbreiden. Zij kunnen dan op dezelfde manier werken bij de kinderdagverblijven en de middelbare scholen.

Voorbereiden op de Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt waarschijnlijk de Omgevingswet in werking. We bereiden ons goed voor op deze
nieuwe wet zodat we er op tijd klaar voor zijn. Onze inwoners en ondernemers moeten ook na 1 juli
2022 weten wat waar wel en niet kan. En hoe ze een vergunning kunnen aanvragen. De Omgevingswet
vervangt veel wetten op ruimtelijk gebied. De ODRN (Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen) gaat een
groot deel van de Omgevingswet voor ons uitvoeren. Belangrijk onderdeel binnen de Omgevingswet is
de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is verplicht voor gemeenten. Hierin staan de grenzen
waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Waar bijvoorbeeld het bouwen van huizen is toegestaan. Of waar we ruimte maken voor bedrijven. We zijn in 2021 gestart met het opstellen van een
Routekaart Omgevingsvisie. Die werken we in 2022 uit naar een koersdocument. Dat doen we samen
met onze inwoners en maatschappelijke organisaties. In 2023 kunnen we dan de visie zelf vaststellen.

Terugdraaien bezuiniging Sociaal Team
De mensen van ons Sociaal Team zijn zichtbaar en bereikbaar. Steeds meer mensen weten hen te vinden. Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2018. Daarom gaan we de eerder
afgesproken bezuiniging op dit team in 2022 terugdraaien. Want we willen niet dat er lange wachtlijsten ontstaan.

Terugdraaien bezuiniging op de obstakels in het verkeer en het bestrijden van onkruid
Onze inwoners hechten veel waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Het ruimere budget voor
2022 geeft de mogelijkheid aan die wens van inwoners tegemoet te komen. Vorig jaar stelden we voor
om te bezuinigen op het verwijderen van onkruid op stoepen en straten. Dat stellen we een jaar uit. Dat
doen we ook deels met de bezuiniging op het verwijderen van obstakels in het verkeer. We gaan meer
afvalbakken plaatsen. Het ontbreken ervan is namelijk een veel gemelde klacht. Hiermee hopen we
zwerfafval te voorkomen.

Schulden voorkomen
Tegenwoordig zijn er best veel mensen met schulden. En we merken regelmatig dat inwoners moeite
hebben om hun weg te vinden binnen alle (digitale) systemen, regelingen en formulieren. Daarom gaan
we door met onze formulierenbrigade (hulp bij het invullen van formulieren). En we gaan meer doen
om het ontstaan van schulden te voorkomen. Door goede voorlichting en snel contact bij betalingsachterstanden.

Nieuwe pleinen voor Ooij en Groesbeek
In 2022 gaat de schop in de grond op het Reiner van Ooiplein in Ooij en het marktplein in Groesbeek.
Inwoners hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Beide pleinen worden groener en toegankelijker. We
hebben ook oplossingen gezocht voor de evenementen die nabij het Reiner van Ooiplein en op het
marktplein plaatsvinden. Kermis en carnaval kunnen gevierd worden. De nieuwe inrichting geeft een
facelift aan beide kernen.

Fraude aanpakken
Gemeenten krijgen te weinig geld om de zorgtaken goed uit te voeren. Daarom is het belangrijk dat we
het geld goed besteden en maken we geld vrij om fraude aan te pakken. Dat gaan we samen doen met
de andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen.
Ondernemers blijven ondersteunen
De coronasteunmaatregelen van de rijksoverheid zijn op 1 oktober 2021 gestopt. Ondernemers die hierdoor in de problemen komen, kunnen ook volgend jaar nog bij ons terecht. Zo lang het nodig is, blijven we hen ondersteunen. Bijvoorbeeld door omscholing aan te bieden.
Met veel bedrijven gaat het wel goed. Daarom hopen we dat we in 2022 alle vrije kavels op de industrieterreinen kunnen verkopen.

Subsidieplafonds
De gemeentelijke subsidies zijn geen regelingen met een open einde. Er zit voor elke subsidieregeling
een maximumbedrag in de subsidiepot. We noemen dat het subsidieplafond. Is de subsidiepot voor een
bepaalde regeling leeg en is dus het subsidieplafond bereikt? Dan kunnen we geen subsidie meer toekennen. We hebben de hoogte van de subsidieplafonds gebaseerd op onze deelverordeningen en op de
begrotingsposten 2021. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de subsidies verhoogd met een index
van 1,6%.
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Algemene beschouwingen 2022
Waar staan de partijen voor?
Op deze en de volgende pagina’s geven de politieke partijen hun mening over de begroting

Weer investeren in de lokale samenleving
Wordt 2022 het jaar waarin we de coronazorgen definitief achter ons kunnen laten?
In ieder geval zien we dat ook onze
lokale samenleving voorzichtig weer
opengaat; het verenigingsleven start
weer op, de horeca is weer open en de
eerste grotere publieksevenementen hebben inmiddels plaatsgevonden. Laten we
hopen dat we het komend jaar verder terug
naar normaal kunnen.
Ook voor de gemeente belooft 2022 een ander jaar
te worden. Het wordt een jaar waarin er financieel
meer mogelijk is dan vorig jaar. Toen waren het
met name de grote tekorten op WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg
die voor een flinke uitdaging zorgden. De
gemeente moest voor het eerst sinds jaren echt
bezuinigen. Door ook een deel van onze nog altijd
ruime reserves in te zetten konden we de dienstverlening aan inwoners echter op peil houden.
Maar ondanks al het Haagse gesteggel van het
afgelopen jaar is de rijksoverheid eindelijk met
extra geld voor gemeenten over de brug gekomen.
Daarmee zijn onze problemen met WMO en
Jeugdzorg nog niet opgelost, maar de extra middelen verlichten de druk op de gemeentelijke
begroting voor het komende jaar wel aanzienlijk.
Verenigingen helpen
We gaan een aantal van de meest pijnlijke bezui-

nigingen van vorig jaar – zoals die op de
bibliotheek – terugdraaien, houden vast
aan lage lasten voor inwoners, maar willen ook investeren in de lokale samenleving. Het verenigingsleven heeft zwaar
te lijden gehad van de coronacrisis en
moet – daar waar mogelijk – geholpen
worden om er weer bovenop te komen,
waarbij we onderlinge samenwerking tussen
verenigingen natuurlijk toejuichen.
Een belangrijk doorbraak is de keuze voor behoud
van de Mallemolen in Groesbeek als ‘thuis’ voor
diverse verenigingen en maatschappelijke activiteiten. Het CDA houdt vast aan het uitgangpunt
dat er per kern tenminste één accommodatie voor
ontmoeting moet zijn en het zou gek zijn als zo’n
voorziening in de grootste kern van onze gemeente zou verdwijnen. In Millingen aan de Rijn willen we onderzoeken of een nieuwe multifunctionele accommodatie verenigingen kan helpen om
zich klaar te maken voor de toekomst. Ook de carnavalsverenigingen verdienen als broedplaats van
saamhorigheid onze aandacht. Zo willen we
ergens in de polder nissenhutten faciliteren, terwijl we ons in Groesbeek inzetten om ze vooral te
behouden. Verder willen we bekijken in hoeverre
het huidige subsidieplafond een belemmering
vormt voor onze verenigingen en hoe we met
maatwerk oplossingen kunnen bieden.

De ambitie van GroenLinks
Komend voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen raadsperiode maakte
GroenLinks deel uit van de coalitie, samen met
CDA, Polderbreed en GVP. GroenLinks heeft in
deze periode heel hard gewerkt aan oplossingen
voor de problemen van klimaatverandering,
onder andere door ruimte te maken voor opwekken van duurzame energie en het mogelijk maken
van de bouw van meer woningen. Daarbij zijn er
afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties
en bouwers om huizen duurzaam te maken. Dat
alles in een periode waarin we met grote tekorten
werden geconfronteerd.

ties voor de lange termijn. Wij willen de duurzaamheid benadrukken en flinke stappen zetten
om de toekomst binnen te gaan.
Meer groen, meer sociaal en meer open
bestuur in Berg en Dal
We hebben prachtige bossen, schitterende polders, vergezichten, heuvels en eeuwenoude cultuur. We hebben veel om trots op te zijn. Veel vrijwilligers en mantelzorgers, een laag werkloosheidspercentage en een hoge score op veiligheid.
De economie is weer vol potentie, de inwoners
zijn daadkrachtig, ondernemend en innoverend.

De raad stelt nu de begroting
voor het komend jaar vast. In
deze begroting is nu iets meer
financiële ruimte en wij zijn dan
ook blij dat enkele bezuinigingen
kunnen worden teruggedraaid.
Zoals enkele bezuinigingen op
het sociaal domein en het wegnemen van obstakels in de openbare ruimte en er is weer meer geld
beschikbaar voor duurzaamheid.

Meer bouwen
Maar alles begint met een dak boven je hoofd en
ook in onze gemeente is de woningnood hoog. Er
moet de komende jaren meer gebouwd worden en
om de vaart erin te houden moet er meer ambtelijke capaciteit komen om bouwplannen (die er
genoeg zijn) voortvarend op te pakken. Uiteraard
moet er voor verschillende doelgroepen gebouwd
worden, maar starters verdienen daarbij extra aandacht. We moeten voorkomen dat jonge inwoners
zich genoodzaakt zien om buiten onze gemeente
te gaan wonen. Zij zijn immers van wezenlijk
belang voor een vitale en toekomstbestendige
lokale samenleving.
De gemeente moet er intussen alles aan doen om
voorzieningen in stand te houden en problemen

We hebben kleinschalige dorpen en toch de grote
stad dichtbij.
Maar schoonheid van het landschap en natuur is
kwetsbaar, sociale ongelijkheid groeit en onze
inwoners willen beter betrokken worden bij de
beslissingen die op het gemeentehuis genomen
worden. Het kan en moet dus nog beter. De
komende jaren willen we inzetten op een meer
groene, meer sociale en meer open gemeente.
Een groene gemeente, waar de lucht, aarde en
het water schoon en gezond zijn. Waar we zuinig
zijn op onze grondstoffen en natuur, en waar we
onze energie uit duurzame bronnen halen. We
willen onze mooie dorpen nog mooier door kunnen geven aan onze kinderen en de daarop volgende generaties. De gemeente moet bijvoorbeeld meer werk maken van het behoud van zo
veel mogelijk bomen en van meer groen in elke
kern.
Een sociale gemeente, waar iedereen zich thuis
kan voelen. Betrokken, waarin we allemaal mee
kunnen doen, in betaald werk, vrijwilligerswerk
of op school. Waar iedereen zijn of haar passie
kan ontdekken en zich hierin kan ontwikkelen.
Waar niemand achterblijft en iedereen fijn kan
wonen. Dat betekent, meer investeren in mensen
en binding met elkaar. De gemeente moet zich
inzetten voor voldoende koop en huurwoningen
voor inwoners met lagere inkomens, en voor die-

Maar GroenLinks heeft een
nog hogere ambitie voor de toekomst. Niet alleen ambities voor
vandaag of morgen, maar ambi-

De begroting is sluitend maar we zijn er nog lang niet
Polderbreed gaat problemen niet uit de weg. De
komende jaren zien we als een flinke uitdaging
waar we na de verkiezingen samen met GJS en
Voor Berg en Dal als nieuwe partij LOKAAL!
met gebundelde kracht aan gaan werken.
Hoewel er een sluitende begroting ligt voor 2022
spreekt Polderbreed toch haar zorgen uit:
▪ Er is geen financiële ruimte voor wensen zoals
bijvoorbeeld een sporthal dicht bij een bestaande veldsportaccommodatie of andere voorzieningen die nodig zijn als de woningbouw op
gang komt.
▪ Voor nieuwbouw van scholen reserveren we tot
nu niet. Dit wordt straks een verplichting en die
ruimte hebben we niet in de begroting.
Naast deze punten van zorg voor de financiën is
er meer zoals:
Woningbouw
▪ Bij versnelling van woningbouw wordt nu
gezegd: “Als we maar veel bouwen komen de

eigen inwoners vanzelf ook aan bod”.
Polderbreed staat voor een mooie mix van
inwoners uit de dorpen en nieuwe inwoners
maar we moeten er als gemeente allereerst
voor onze eigen inwoners zijn.
▪ Wat die versnelling betreft: die staat onder druk
door het tekort aan vakmensen en de stijgende
kosten van bouwmaterialen. Er is nog iets dat
speelt. Als Waard Wonen speciaal voor ouderen
en jongeren uit Millingen een project probeert
op te zetten komen er, nog voordat er een echt
plan is, al bezwaren. Dit is wellicht een nog
groter probleem.
▪ We besteden veel geld aan rapporten over de
woningbouwbehoefte maar kloppen die cijfers
wel als je kijkt naar wat echt de behoefte in de
kernen is?

op te lossen, van de bestrijding van wateroverlast
in Breedeweg en Beek tot het behoud van goede
busverbindingen naar al onze kernen. Inwoners
moeten geholpen worden bij het verduurzamen
van de woning. Het actieplan duurzaamheid
omvat heel veel praktische maatregelen, maar veel
inwoners zijn er nog onbekend mee. ‘Zon op dak’
moet op termijn de norm worden, ook voor bedrijven. Tegelijkertijd proberen we de publieke ruimte steeds weer iets aantrekkelijker en duurzamer te
maken, zoals straks met het nieuw in te richten
Reiner van Ooiplein in Ooij en het marktplein in
Groesbeek. Na alle zorgen van de afgelopen
periode is er weer meer perspectief voor onze
mooie gemeente.

inwoners. Het gaat zelfs bij projecten in de eigen
buurt mis. Zoals op het Zand en de Nassaustraat
in Ooij. Als de bewoners duidelijk “fouten” aangeven in de inrichting van de straat gaat het werk
in opdracht van de gemeente gewoon door.
Schuin aflopende of te smalle stoepen. Gevolg:
dure aanpassingen.
Samenwerking verenigingen
▪ Goede initiatieven tot samenwerking van bijvoorbeeld SVO en VVLK moeten beloond worden.
▪ Wat wordt de rol van de gemeente als we vinden
dat samenwerking gestimuleerd moet worden
bij dorpshuizen en verenigingsgebouwen?

Toerisme
Gaan we door met steeds meer ontwikkelen van
overnachtingsmogelijkheden en ‘horeca’ in het
buitengebied? Is er niet een grens aan wat ons
mooie landschap kan hebben? Zijn we niet bezig
de kip met gouden eieren te slachten?

Duurzaamheid en energietransitie
We hebben een enorme opdracht te vervullen die
ook een grote claim op ons landschap legt.
Probleem of uitdaging? We moeten op zoek naar
mogelijkheden om in onze energiebehoefte te
voorzien. Samen met onze inwoners overleggen
en keuzes maken, maar wel kritisch blijven en
nieuwe technieken op de voet volgen.

Participatie
We hebben als gemeente de neiging om participatie heel groot en belangrijk te maken. Laten we
eerst eens beginnen met echt luisteren naar

De basis op orde
Er is nog veel werk te verrichten. Daar wil
Polderbreed (straks samen als LOKAAL!) mee
aan de slag. Om meer te kunnen bereiken moet

genen die om een andere reden niet gemakkelijk
aan een woning komt.
En we willen een open Berg en Dal, een
gemeente waarin we ons veilig voelen, ongeacht
afkomst, leeftijd of geaardheid. We elkaar vertrouwen en waar iedereen welkom is. Waar iedereen mee praat over belangrijke thema’s en waar
de gemeente actief luistert. We vinden het belangrijk dat mensen zich betrokken voelen bij hun
omgeving.
Wij vragen daarom aan inwoners om hun dromen
te delen. Dromen die wij met hen willen realiseren, waar we voor gaan. We horen graag wat we
concreet kunnen doen om deze dromen te verwezenlijken. Deze verhalen en deze idealen en
ambities stoppen niet met de verkiezingen in
maart 2022. Wij gaan hiermee verder, met heel
Berg en Dal met al die organisaties, met jullie,
met ons allemaal. Samen leggen we de lat hoog!
Mail: bergendal@groenlinks.nl

eerst de basis bij de gemeente op orde zijn.
Veel ambtenaren zijn vertrokken en het is niet
makkelijk om de vacatures op te vullen.
Financieel kan dit een risico inhouden en we
lopen de kans dat zaken niet op tijd of zelfs niet
afgehandeld kunnen worden.
Is dan alles zorgelijk en treurig?
Nee, natuurlijk gaat er heel veel goed en dat kunt
u zelf ook constateren. Misschien hebben we te
snel de neiging om alleen te zien wat misgaat.
Naast tevredenheid over goede resultaten mogen
we onze ogen niet sluiten voor zaken die beter
kunnen. Daar gaan we straks met LOKAAL! met
gebundelde krachten aan werken.
De begroting is sluitend maar we zijn er nog
lang niet.
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Algemene beschouwingen
Algemene beschouwingen GJS
Langzamerhand kruipen we uit het “corona-dal”.
Maar wel in de wetenschap dat de winter voor de
deur staat en de besmettingen weer aan het oplopen zijn.
In de samenleving dreigt een tweespalt tussen
wel of niet gevaccineerd. Laten wij ieders mening
respecteren. Dat kenmerkt Nederland; iedereen
telt mee en doet ertoe.
Verkiezingen werpen schaduw vooruit
Voor de huidige raad de laatste begroting die zij
vaststelt. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen waar een ander speelveld ontstaat door
een grote fusie tussen de lokale partijen. In de

polder zullen GJS, Polderbreed en Voor
Berg en Dal de krachten gaan bundelen
in een nieuwe partij: LOKAAL!
Wij kijken daarnaar uit en zien de toekomst
voor LOKAAL! in de gemeente Berg en Dal
met veel vertrouwen tegemoet. Samen werken
aan de toekomst van onze gemeente, dat blijft ons
uitgangspunt.
Sociaal Domein
Er lijkt wat ruimte door extra gelden die beschikbaar gekomen zijn op het sociaal domein.
Resultaat is voor 2022 een sluitende begroting.
De volgende jaren laten nog een fors tekort zien
omdat geen rekening is gehouden met extra gelden op het sociaal domein. Daarmee wordt afgeweken van het advies van de provincie om een
deel wel mee te nemen in de begroting. Dit geeft
een vertekend beeld voor de komende jaren.
Veel onzekerheden en voor ons reden om de hand
op de portemonnee houden; wij zien nu geen
ruimte voor nieuw beleid of ontwikkelingen.
Zonnepark of zon op daken
De aanleg van het zonnepark tussen LeuthKekerdom-Millingen is erg actueel. Inmiddels is
er een intentieverklaring getekend. Wij betreuren
het dat er nog steeds geen concrete plannen zijn
gepresenteerd. Volgens ons is de juiste weg om

een scan te maken waar we nu staan met
opwek van energie en vol in te zetten op
zon op daken. Daar valt nog veel te
halen en is voldoende om in combinatie met andere maatregelen (isolatie) de
doelstellingen voor 2030 te halen.
Ontsluiting op het elektriciteitsnetwerk
kan vanwege onvoldoende capaciteit de eerste jaren sowieso niet, zo heeft de beheerder van
het netwerk onlangs bekend gemaakt. Laten we
de ontwikkelingen volgen en slimme keuzes
maken voor onze inwoners, waarbij het ons kenmerkende open landschap maximaal wordt ontzien.
Belastingen blijven gelijk en afval
Een forse verhoging van de belasting blijft dit
jaar gelukkig achterwege. Wel stijgt de afvalstoffenheffing iets meer om kostendekkend te
zijn. Daarnaast stelt het college voor om de blauwe zakken nog maar 1x per 4 weken op te halen.
Dat lijkt een logische stap gezien het aanbod. Wij
zouden willen pleiten om dan per kern een punt
in te richten waar tussentijds de blauwe zak weggebracht kan worden. Ook zijn wij verheugd dat
er niet getornd wordt aan de openstelling van de
milieustraten. Door onze inzet is ook voor de polder de openstelling gedurende 6 dagen per week
gewaarborgd.
Wonen en economie
De woningmarkt staat enorm onder druk.

geld beschikbaar voor inwoners die hun tuin willen vergroenen (tegels eruit en planten erin) en
hun regenpijp willen afkoppelen. Daarnaast willen we meer inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning door gedegen adviezen te
geven. Een taak van de energiecoach.

De lokale Groesbeekse partijen V.O.L.G., Sociaal
Groesbeek en de Groesbeekse Volkspartij hebben
de krachten gebundeld. Samen vormen wij een
nieuwe partij: Kernachtig Groesbeek.
Met die naam doen we in maart volgend jaar mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de
begroting voor 2022 vinden wij het belangrijk om
aan te geven waar wij ons in 2022 en de jaren
erna hard voor maken.
Samen leven maakt een samenleving
Het verenigingsleven is erg belangrijk. Daarom
willen wij dat verenigingen geholpen worden om
samen zaken op te pakken om op die manier te
kunnen blijven bestaan. In elke dorpskern moet
een dorpshuis blijven (be)staan. Dit moet een
laagdrempelige, gezellige plek zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. We blijven inwoners ondersteunen bij het opzetten van nieuwe
initiatieven. Procedures zijn hiervoor nodig, maar
we zorgen ervoor dat die zo eenvoudig mogelijk
zijn.

We ontmoeten elkaar veelal in de kernen. Wij
vinden dat deze kernen hun gezellige, uitnodigende en dorpse karakter moeten blijven behouden. Minder steen en beton en meer groen. Het
Reiner van Ooiplein in Ooij gaat binnenkort eindelijk hiervoor op de schop.
Ook voor het centrum van Groesbeek staan
belangrijke keuzes op het programma. Wij kiezen
voor een veilig centrum met meer ruimte voor
voetgangers en fietsers met veel groen en meer
plekken om van de omgeving te genieten. Voor de
bezoekers van het centrum moet er in de zomermaanden een bewaakte fietsenstalling komen en
we gaan zorgen voor een openbaar toilet.
Duurzaamheid
De aanpak van de wateroverlast in verschillende
kernen zoals Breedeweg moet worden voortgezet.
Samen met de bewoners moeten we komen tot de
beste oplossingen. Ook moet er eindelijk worden
begonnen met het plaatsen van zonnepanelen in
de daarvoor aangewezen pilotprojecten. Er is

2022 wordt een belangrijk jaar
Fusie
In de landelijke politiek zien we steeds meer versnippering van politieke partijen. Krachtig beleid
wordt daardoor steeds moeilijker. Terwijl juist nú
duidelijkheid en besluitvaardigheid hard nodig
zijn. VBD wil tegen deze versnippering ingaan en
kiest vóór verbinding en krachtenbundeling. We
gaan fuseren met andere lokale partijen, zodat we
een grote lokale partij kunnen zijn met een sterke
stem voor de lokale politiek.
Financiën
Ondanks een sluitende begroting voor het jaar
2022 zijn we ongerust over de gemeentelijke
financiën. De meerjarenbegroting 2022 - 2025
toont immers voor de laatste 3 laatste jaren structurele tekorten van steeds ongeveer 2 miljoen
euro. We staan daarom achter de plannen om
eventuele extra aanvullende compensatie jeugdhulp door het Rijk nog niet te verwerken in deze
meerjarenbegroting. Veel is immers nog onzeker.

Hoeveel gaat het Rijk extra compenseren voor de
Jeugdhulp, de nog steeds toenemende kosten
voor de zorg, de invoering van de nieuwe
Omgevingswet, de energietransitie, maatregelen
op het terrein van de duurzaamheid en het klimaat? We zullen dus omzichtig te werk moeten
gaan met nieuw beleid (“oud voor nieuw”) en
houden vast aan een sluitende begroting. We willen nu niet te hard juichen en voor Sinterklaas
gaan spelen. We willen voorkomen dat onze
inwoners straks het gelag moeten betalen door
o.a. het extra verhogen van belastingen zoals de
OZB!
Wonen
Er staan veel nieuwe woningen gepland in onze
gemeente. We willen dat ook in Beek betaalbare
nieuwe huizen worden gebouwd. De huidige
brandweerkazerne in Beek is daar een geschikte
locatie voor .
OV
Wij zijn onaangenaam verrast door de plannen
van Vervoerder Breng om eventueel de streekbus
niet meer via de Rijksstraatweg in Beek en door
Ubbergen te laten rijden. De haltes in de
Smorenhoek tot aan de Verbindingsweg zijn al
ten prooi gevallen. Het is onacceptabel dat er
geen enkele opstapplaats meer zal zijn op de
Verbindingsweg en de Rijksstraatweg in Beek en

Wonen, een eigen dak boven je hoofd
We worden ook in Berg en Dal geconfronteerd
met een groot tekort aan passende woningen. Met
name woningen voor starters en ouderen ontbreken. Er moet daarbij meer aandacht komen voor
het wonen van alleenstaanden, zowel jong als
oud. Initiatieven zijn er te over maar er komt te
weinig van de grond. Wij
willen dat er een ambtenaar
wordt vrijgemaakt om initiatiefnemers te ondersteunen
in hun zoektocht om een
plan gerealiseerd te krijgen.
De ambtenaar als verbinder
tussen
initiatiefnemer,
belanghebbende en gemeente. We willen dat er meer
wordt gebouwd; uiteraard
met respect voor onze prachtige historische panden en
met behoudt van onze
natuur. Woongenot wordt
ook bepaald door je woonomgeving. Tenslotte willen
we meer bloeiende planten

Ubbergen. We vinden dat de bereikbaarheid van
het openbaar vervoer de hoogste prioriteit moet
hebben. En niet het zo snel mogelijk jakkeren van
A naar B.
Centrum Beek
En hoe zit het met het aantrekkelijk maken van
het centrum in Beek? De raad van de toenmalige
gemeente Ubbergen heeft er geld voor beschikbaar gesteld wat nu al jaren op de plank ligt en
waarvan steeds weer iets afgeknabbeld wordt.
VBD wil nu eindelijk wel eens actie zien om deze
plannen samen met aanwonenden uit te voeren!
Ook aan de wateroverlast in Beek moet op korte
termijn aandacht geschonken worden, zodat er in
hartje Beek niet steeds na iedere regenbui een
klein Wylermeer ontstaat.
De Bartholomaeuskerk in Beek is verkocht maar de omgeving rondom de kerk
ziet er niet goed uit! Wat kunnen wij als
gemeente hierin betekenen? En hoe staat
het met onze Sterrenbergtoren die wij
graag voor Beek willen behouden?
Kortom, een Dorpsagenda voor Beek is
nodig! Inwoners van Beek, wat willen
we voor en met onze mooie kern? Wij
willen met u graag meedenken!
Zonnepanelen
Natuurlijk is VBD voorstander van een
sterke energie-transitie o.a. met zonnepanelen. In Millingen-Leuth-Kekerdom is

Jongeren zijn nauwelijks in staat om een geschikte (starters)woning te vinden of te kopen. Een
huis kopen lijkt verder weg dan ooit. Ook het
huuraanbod is onvoldoende voor de grote vraag.
Wij willen hier extra aandacht voor en willen
samen kijken aan welke knoppen wij kunnen
draaien om dit in positieve zin te beïnvloeden. We
moeten duidelijke afspraken met de woningcorporaties maken om het woon- en leefklimaat te
verbeteren.
Onze ondernemers zijn de aanjagers van onze
lokale economie en ook voor verenigingen een
ontzettende steun in de rug. Denk Lokaal,
besteed Lokaal.
Verenigingen hebben het niet makkelijk en zijn
buiten de sponsorbijdragen van ondernemers ook
vaak afhankelijk van subsidies van de gemeente.
Zij blijven de smeerolie in de kernen en zijn
belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen.
Kort samengevat: pas op de plaats, geen extra uitgaven maar ook geen bezuinigingen.
Samen voor Berg en Dal, waar iedereen ertoe
doet!
Snel op naar de verkiezingen van 2022 in Berg en
Dal, waar het LOKAAL! goed vertoeven is.
Gemeente-Jeugd en Sportbelangen

in de straten en goed onderhoud van het openbaar
groen en de trottoirs.
Financieel gezien staan we er in 2022 goed voor.
We krijgen dan extra geld van het rijk. Maar het
is nog onzeker of we dit ook in de jaren daarna
krijgen. Daarom moeten we verstandig met ons
geld omgaan. Gelukkig hebben we wel een goed
gevulde spaarpot. Als het echt nodig is zetten we
die in om onze ambities te kunnen waarmaken.
Johanna Brouwer, Hennie Eikholt, Wiebo
Kersten, Hans Peters, Ruud Verstraaten en Erik
Weijers namens Kernachtig Groesbeek.

een groot zonnepark gepland. Er bestaan hierover
nog steeds heel veel onduidelijkheden, zoals
totaal benodigd oppervlak, toestemming overheden, netwerkaansluitingen, etc. De realisatie van
dit zonnepark lijkt de komende jaren daarom nog
niet mogelijk. We stellen voor om (tot er wel duidelijkheid is) de focus vooral te richten op zonnepanelen op daken en andere slimme transitieoplossingen.
Monument, Natuur en Landschap
We moeten heel zuinig zijn op het landschap, de
monumenten en natuur. Ze vormen onze kroonjuwelen. We willen daarom dat in bijzondere omgevingsplannen kruimelregelingen niet worden
toegepast en handhaving pro-actief en zorgvuldig
wordt ingezet.
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Algemene beschouwingen
Berg en Dal, een gemeente waar het fijn leven is !
Een veilige en schone gemeente is een basiseis
voor iedere inwoner. De opkomsttijden van
brandweer, politie en ambulance laten in Berg en
Dal te wensen over. In 2019 bleek dat in slechts
15% van de gevallen de norm werd gehaald. De
bijzondere geografische ligging van Millingen
vraagt om intensieve grensoverschrijdende
samenwerking, op dit gebied, met Duitsland. Niet
meer bezuinigen op veiligheid. Wat is een mensenleven waard?

eerste vereiste, net als participatie van de omwonenden. Bovendien is bij de aanleg van zonnepanelen/of windmolens een bankgarantie voor het
opruimen na 25 jaar een must.
Het grote aantal ondernemers in onze gemeente
vormt de kurk waarop onze economie drijft. Deze
ondernemers bepalen daarmee in belangrijke
mate de leefbaarheid van Berg en Dal.
De VVD waardeert dit en koestert dit. Naast de

Onderhoud wegen: beter preventief handelen dan reactief herstellen.
Goedkoop is duurkoop.

Zorg dicht bij huis, liefdevol en effectief,
waarin onze inwoners centraal staan, en
met ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Hierdoor kan je in je eigen
dorp, wijk of buurt prettig blijven wonen.

Het oplossen van de woningnood is een
van de speerpunten van de VVD. Om snelheid te maken bij het behandelen van de
bouwaanvragen is extra personeel nodig.
Wij geven de voorrang aan goedkope en
middeldure koopwoningen. Starters moeten eigen woonruimte kunnen vinden in
hun eigen gemeente. Dus: bouwen, bouwen, tempo maken.
Energietransitie
Wij ontkomen niet aan zonneparken alleen,
als Berg en Dal zijn doelen wil halen, want
er is nog geen zicht op renderende alternatieven. Natuurlijke inpassing van zonneweides/windparken in het landschap is een

werkgelegenheid dragen de ondernemers bij aan
de betaalbaarheid van vele verenigingen, zij zijn
immers altijd de grootste sponsoren van die verenigingen. Een economische sector die eruit
springt in Berg en Dal is recreatie en toerisme,
die de laatste jaren een grote groei heeft doorgemaakt, mede door de prachtige en gevarieerde
omgeving. De beste reclame zou het afschaffen
van de toeristenbelasting zijn, nu lijkt het op verblijfsboete.

VLNR: Stefan van Tol, Mechteld ten Doesschate,
Remco Hammer en Marie-Jose Verbeeten

Revitalisering van de Mallemolen in
Groesbeek blijkt mogelijk en blijft
beschikbaar voor vele verenigingen, en de
bibliotheek. Een bibliotheek is broodnodig
om de laaggeletterdheid te bestrijden. Niet
ideaal lijkt het voor de VVD als ook
Fanfare Wilhelmina en de Maddogs er
gehuisvest worden. Destijds is na grondig
onderzoek besloten dat deze twee groepen
beter elders ondergebracht moesten worden, gezien de decibellen die zij produceren. Andere activiteiten in de Mallemolen
zijn dan niet mogelijk.

Wat de VVD betreft blijven de lokale lasten op
het huidige niveau gehandhaafd en worden de
reserves alleen gebruikt voor noodgevallen en
niet voor luxe.
De klantvriendelijkheid van de gemeente Berg en
Dal ebt steeds verder weg, nu ook het gemeentehuis voor de burger vrijdagmiddag gesloten is.
Gelukkig is de digitale dienstverlening wel van
goede kwaliteit.
Kortom: Berg en Dal blijft, wat de VVD betreft,
een gemeente om prettig te wonen en om te koesteren, daar doen wij ons best voor, ook in 2022.

We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was
Dit beschrijft het gevoel
dat we overhouden aan de
afgelopen 4 jaar. Zo is er
bijvoorbeeld nog geen
accommodatiebeleid
en
geen concreet plan voor het
centrum van Groesbeek.
En al twee begrotingsjaren
vragen wij om in Millingen
(conform uitkomsten van
de GGD-monitor) dezelfde
integrale aanpak toe te
passen als in de wijk de
Stekkenberg. Drie keer is
scheepsrecht? Van de coalitie is inmiddels weinig over door fusies van coalitiepartijen met
oppositiepartijen, gebaseerd op geografische
lijnen en niet op basis van ideeën of ideologie.
De begroting ziet er positiever uit dan vorig jaar
nu we meer gelden van het Rijk krijgen en we
geen miljoenen hoeven te bezuinigen. De PvdA
vindt de begroting wel weinig concreet. Veel
onderwerpen worden benoemd, maar het blijft in
algemeenheden. Op punten missen we integraliteit. Bij onze gemeentelijke organisatie zien we
veel verloop bij het personeel en daarmee verdwijnt deskundigheid. In de begroting staan wensen voor personeelsuitbreiding, maar het onderzoek naar het huidige personeelsbestand (benchmark) hebben we nog niet gezien. Terwijl dit bij

de begroting 2021 is toegezegd, naar
aanleiding van onze motie.
Wonen
Het probleem van huisvesting geldt voor
de hele gemeenschap. Samen met de
corporaties moet de gemeente zorgen
dat meer en sneller sociale huurwoningen worden gebouwd.
De taakstelling om statushouders te
huisvesten legt druk op beschikbaarheid
van woningen. De woningcorporaties
zijn belangrijk om onze woondoelen te
realiseren. Zo is Waardwonen begonnen
met starterswoningen voor jongeren in
Millingen. Prachtig! We moeten hier de komende
jaren blijvend gemeentebreed aandacht aan besteden en nieuwe (woon)concepten durven uit te
proberen.

ren moeten opgroeien, met alle gevolgen voor
hun ontwikkelingskansen. De gemeente ondersteunt hen met diverse regelingen, maar stelt ook
regels, criteria, verantwoordingsplicht etc.
Landelijk zie je aan de toeslagenaffaire waartoe
dat kan leiden. Wat is de les die we als gemeente
kunnen trekken uit de toeslagenaffaire? En kunnen we voorkomen dat kleine schulden uitgroeien
tot onbeheersbare omvang?
De hulpverlening/ondersteuning is vaak gericht
op financiën, maar aandacht voor ‘regie op eigen
leven’ is zeker zo belangrijk. Tot onze verbazing
komen we de verdere uitwerking van dit begrip in
de begroting verder nergens meer tegen. En, wat
is nog aan ‘regie op eigen leven’ over als je moet
zien rond te komen van € 50,- om je noodzakelijke inkopen (eten, kleding etc.) te doen?

Iedereen gelijk
Bij de ambities wordt benoemd dat iedereen ertoe
doet en gelijke kansen moet krijgen. Hier is
bestaanszekerheid en regie op eigen leven aan de
orde. Dat er mensen zijn die mét laagbetaald
werk geen bestaanszekerheid hebben en geen
regie op eigen leven door de armoede waarin men
structureel verkeert, is onacceptabel.

We missen specifieke aandacht voor kinderen
die in armoede opgroeien, iets waar zij als kind
geen schuld aan hebben. Zie de SIRE-petitie
(https://stopkinderarmoede.petities.nl/), maar ook
een initiatief vanuit enkele Tweede Kamerfracties
om dit probleem bij de kabinetsformatie op de
agenda te krijgen. Eén zinsnede in onze begroting
is te mager. Vandaar ons voorstel om een
Taskforce Kinderarmoede in te stellen.

Het voorgestelde minimabeleid leidt niet tot het
oplossen van structurele armoede waarin kinde-

Meer weten of met ons meedoen? Kijk op:
https://bergendal.pvda.nl .

tie waarmaken. We geloven als D66 dat we Berg
en Dal met onze plannen nog beter kunnen
maken.

niet iedereen zich in kan vinden. Bij de verduurzaming moeten we goed kijken hoe we de
beschikbare daken kunnen inzetten, maar daarnaast moeten we kijken naar verantwoorde zonneparken in het landschap, en de mogelijkheid
van windmolens in deze strategie betrekken.

Taskforce Kinderarmoede
Als het aan de PvdA ligt, is het nu tijd om
een Taskforce Kinderarmoede in te stellen.
Status: adviesorgaan om inhoud/richting te
geven aan beleid om kinderarmoede te bestrijden, uit de gemeente te bannen, met ‘regie op
eigen leven’ hoog in het vaandel.
Samenstelling: mix vanuit alle geledingen die
in aanraking komen/ te maken hebben met/of
expertise hebben op het gebied van armoede in
huishoudens én (ervarings)deskundigen en
betrokken instanties.

In alle kernen thuis

Dat beter maken doen we vanuit vier stelregels
voor onze samenleving in Berg en Dal.

Voor 2022 hebben we een positieve begroting, dit
in tegenstelling tot vorig jaar waar we fors hebben moeten ingrijpen. Betekent dit dat er weer
ruimte is om meer van onze idealen door te voeren en Berg en Dal beter te maken? D66 zal als
oppositiepartij de ruimte zoeken om hier een bijdrage aan te leveren.
Berg en Dal is een van de mooiste gemeenten van
Nederland; met prachtige veelzijdige landschappen en een rijke cultuurhistorie. Inwoners zijn
met recht trots op hun dorpen en toeristen bezoeken Berg en Dal graag. Toch zijn er nog voldoende uitdagingen en forse stappen te zetten om ook
in toekomst een aantrekkelijke gemeente te blijven; woonruimte voor starters en doorstromers,
aandacht voor onderwijs, werk en inkomen waardoor de kansengelijkheid voor onze inwoners kan
worden vergroot en we moeten de energietransi-

1. We laten iedereen vrij – maar niemand vallen
Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen, maar mensen die
op achterstand staan extra kansen bieden. Waarin
we iedereen vrijlaten, waarin mensen die er hard
voor werken ook goed mogen verdienen, maar
niemand laten vallen. Hoe het Berg en Dal van de
toekomst er ook uit ziet, wij zorgen ervoor dat we
mensen meenemen in die verandering. Maatwerk
moet de leidraad zijn voor de sociale teams bij het
helpen van de cliënten en met veel aandacht voor
preventie om zoveel mogelijk gezondheidsproblemen te voorkomen.
2. We bouwen aan een groene aantrekkelijke
omgeving
Berg en Dal staat voor een grote opgave om te
verduurzamen, om de landschappen te behouden
en om voldoende woningen te bouwen. We willen
dat de keuzes hierin goed zijn voor de toekomst,
want ook onze kinderen hebben recht op een leefbaar en fijn Berg en Dal. Dat betekent dat er soms
keuzes gemaakt worden die lastig zijn en waar

3. Transparante democratie waar verstandig
met geld wordt omgegaan
D66 Berg en Dal wil een gemeente die naast de
inwoners staat – die via haar uitvoeringsorganisaties de burger een helpende hand reikt.
Die niet alleen kijkt naar welvaart, maar
ook naar welzijn. Hiervoor vragen we
nog meer aandacht voor burgerparticipatie en medezeggenschap, iedereen tijdig betrekken bij plannen en nieuwe
ontwikkelingen en de lasten en lusten
delen. Daarnaast moet de gemeente
zorgvuldig met belastinggeld omspringen en zorgen dat de begroting tegen
een stootje kan. De begroting is positief
en nu er uit de septembercirculaire toch
extra middelen beschikbaar komen worden deze direct weer uitgegeven terwijl
we ook de reserves zouden kunnen herstellen.
4. We doen het samen – in alle kernen
van Berg en Dal
Verantwoordelijk leiderschap betekent

vooral ook: samenwerken. Binnen Berg en Dal
met andere partijen en politici en binnen de regio
met onze buurgemeenten en de provincie. Samen
met elkaar het beste voor iedereen bereiken. Niet
het recht van de sterkste, maar de kracht van eenheid. De leefbaarheid van alle kernen is een punt
van aandacht voor D66, wij zijn dan ook “in alle
kernen thuis”.
D66 Berg en Dal

N AT U U R

Herfstkiekjes
Het is herfst dus de
bomen verkleuren
en de bladeren vallen. En dat zorgt
voor mooie plaatjes.
Het is trouwens
wel laat in het seizoen dat de bomen
kleuren. De warme
septemberen
oktobermaand hebben de boel vertraagd. Doordat
nachtvorst uitblijft,
komt de bladver-

Herfst in Persingen

Herfstkleuren in Beek

Natuurbelevingsactiviteiten
en natuurcoaching
de natuur contact maakt met jouw
intuïtie krijg je weer koers om jouw
leven verder richting te geven. Op het
moment dat je de verbinding kunt voelen met de natuur ontstaat er verwondering en inzicht. Hiernaast organiseert
Naar Buiten verschillende verdiepende
natuurbelevingstochten in het Rijk van
Nijmegen waaronder workshops Bosbaden (zat.d 20 nov St. Jansberg), stiltewandelingen (28 nov. Dekkerswald),
Krachtplekkentochten
(21
dec.
Duivelsberg), Struindagtocht door het
Reichswald (zat. 11 dec. ).
Wil je meer weten over de mogelijkheden van natuurcoaching en wat dit voor
jou kan betekenen of je wilt op geven
voor een van de natuurbelevingstochten. Dan kan dat via naarbuitennatuurbeleving@outlook.com , 06-10180321
(Ron Hoenderboom) of neem een kijkje op de website
www.naarbuitennatuurbeleving.com

Kalorama wandeltocht in de herfst
De Kalorama Wandeltocht 2021 vond
dit jaar plaats op zaterdag 23 en zondag
24 oktober. Dit in tegenstelling tot
andere jaren want normaal wordt de
tocht gehouden in mei, en is voor velen
een training voor de Nijmeegse
Vierdaagse. De opbrengst van deze
wandeltocht komt ten goede aan extra
activiteiten voor het welzijn van de
bewoners van Kalorama.
De 12,5, 20 en 30 km wandelaars liepen een stukje door Duitsland. De routes liepen o.a. door Beek-Ubbergen, de
prachtige Ooijpolder en, afhankelijk
van de afstand, over Duits grondgebied. Uiteraard werd er ook geklommen door het heuvellandschap tussen
Beek en Berg en Dal, waarbij alle wandelaars verpleeghuis Kalorama in Beek
aan deden. Daar werden ze zondagmiddag verrast door muziek van
Batavorum
Pipes
en
Drums.
Wandelaars konden voor het eendaags
parcours kiezen uit vijf afstanden: 5,

10, 12,5, 20 en 30 km (dit jaar geen 40
kilometer).
Na afloop was er voor iedere wandelaar, na het volbrengen van de tocht,
een fraaie medaille. De organisatie was
dik tevreden over de aanmeldingen en
het verloop van deze tocht. Zondag kon
gewandeld worden onder een strakblauwe hemel. Er waren dit weekend
een kleine 800 deelnemers. Gezien de
periode waarin deze uitgestelde tocht
van 2021 gehouden is, was men zeer
tevreden met het aantal. Het prachtige
weer hier heeft uiteraard ook heel veel
aan bijgedragen. Favoriet was dit jaar
de vlakke 12,5 km route die voornamelijk door de Ooijpolder ging.
De tocht van 2022 wordt gehouden op
21 en 22 mei. Uiteraard hoopt de organisatie dan weer op een deelname van
minimaal 2000 deelnemers. De deelnemers konden dit jaar ook voor het eerst
met pin betalen en hiervan werd door
velen gebruik gemaakt.

Begin oktober kondigde ARK
Natuurontwikkeling, eigenaar van het
gebied, de bomenkap al aan in deze
krant. Omdat dat bericht niet iedereen
heeft bereikt, informeert ARK u graag
nogmaals over de maatregelen die zij
neemt in de Ooijse Graaf.
In het verleden was het gebied één
groot, open rietmoeras. Maar door de
constructie van dammetjes voor kleiwinning en de aanplant van populieren
voor houtproductie, was het gebied
lange tijd niet meer geschikt voor soorten die hier van nature thuishoren. Nu
de kleiwinning en de houtoogst al lang
zijn gestopt is het hoog tijd dat het rietmoeras weer open en aaneengesloten
wordt. Zodat rietvogels als de roerdomp en de grote karekiet kunnen
terugkeren. En op termijn laten hope-
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lijk ook de otter en de bever zich meer
zien.
Door hun enorme hoogte vormden de
populieren een obstakel voor rietvogels. Andere bomen zoals wilgen en
essen zijn minder hoog en vormen geen
obstakel. Deze blijven staan.
Belangrijk rietmoeras
Zelfs Europees gezien is het rietmoeras
in de Ooijse Graaf belangrijke natuur.
Daarom is het door de overheid als
‘Natura 2000-gebied’ aangewezen.
ARK Natuurontwikkeling heeft een
herstelplan gemaakt dat recht doet aan
de natuurwaarden. Dit plan is door de
provincie Gelderland goedgekeurd. De

uitvoering is half oktober van start
gegaan.
Na de kap worden de in het verleden
door de kleiwinning ontstane dammetjes die het rietmoeras in vakken verdelen, zo afgevlakt dat deze vakverdeling
verdwijnt. Open, aaneengesloten water
is namelijk óók belangrijk voor rietvogels. Daarnaast zullen op enkele plekken de dikke plakken met verdroogde
plantenresten worden verwijderd (plaggen), zodat het water weer vrijelijk kan
stromen en er nieuw riet kan groeien.
Dat biedt zeldzame rietvogels als het
porseleinhoen en het woudaapje de
kans om terug te keren. Daarnaast verwachten we dat meer amfibieën, bevers
en otters de Ooijse Graaf als leefgebied
zullen kiezen.
De stam van een van de populieren
wordt bewerkt tot een beeld van een
roerdomp, als symbool voor het herstel
van het rietmoeras. Deze zal zichtbaar
zijn vanaf het fiets- en wandelpad langs
de Kapitteldijk. Waar mogelijk en passend planten we elders nieuwe bomen.
Tijdelijke verkeershinder
Op woensdag 3 en donderdag 4 november zullen de boomstammen afgevoerd
worden. Daarvoor zal een deel van de
Kapitteldijk op beide dagen tussen 9.00
en 15.00 uur worden afgezet met borden. Verkeersregelaars zorgen dat het
verkeer er veilig langs kan rijden.

Nieuwe coördinatrice ANV de Ploegdriever
Na zes jaren onder de bevlogen leiding
van Bart Willers, die eerder Arno van
der Kruis opvolgde, heeft het bestuur
van agrarische natuurvereniging
(ANV) de Ploegdriever heeft Karina
Hendriks benoemd tot nieuwe coördinatrice. Zij wordt de komende maanden ingewerkt en zal met ingang van 1
januari 2022 de taken van Bart Willers
overnemen. Namens het bestuur en de
leden van de Ploegdriever willen Bart
graag bedanken voor zijn jarenlange
inzet binnen dit mooie gebied en laten
Karina graag aan het woord om zichzelf voor te stellen.
Karina Hendriks stelt zich voor:
Ik ben opgegroeid aan de rand van
Venray als kleinkind van keuterboeren.
Daardoor heb ik mijn hele jeugd veel
buiten gespeeld. Als tiener fietste ik
eindeloos rond in het Noord-Limburgse
en Oost-Brabantse landschap. Met
mijn jonge ogen zag ik de opkomst van
de intensieve veehouderij, ook in mijn
eigen familie. In die tijd ging het om
zure regen en steeds meer stallen;
ergens daar is het zaadje ontkiemd
voor een levenslange interesse voor de
verbinding van landbouw en landschap.
In Wageningen heb ik landschapsarchitectuur gestudeerd en daar tien jaar
onderzoek gedaan naar de relatie tussen een bedrijfssysteem en het landschap zoals je dat als mens kunt waarnemen en beleven. In alle seizoenen
ging ik op de fiets langs landbouwbedrijven in drie regio’s. Dit leverde
ideeën over hoe je het landschap kunt
lezen (het zogenaamde ‘leesbaar landschap’), wat kwaliteit van een landschap is en welke verschillen ontstaan
door verschillende manieren van landbouw.
Vanuit mijn ooghoeken zag ik hoe in de
Ooijpolder Via Natura, Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap en de

boeren in de Ooijpolder, Groesbeek en
de Nederlandse Duffelt in het deskundig beheer van het fraaie cultuurlandschap en zorgt dat zij daarvoor een passende beloning krijgen. De boeren worden daarbij ondersteund door betrokken burgers met kennis van en liefde
voor natuur en landschap in onze
woonomgeving. De Ploegdriever is met
name actief in de gemeente Berg & Dal
en soms in naburige gemeentes. Kijk
voor meer informatie op www.ploegdriever.nl en volg ons op facebook via
Ploegdriever om op de hoogte te blijven van onze projecten.

Ploegdriever met boeren werkten aan
een groenblauwe dooradering van het
gebied en ik was daar graag deel van
geweest. Maar het leven bracht me
eerst nog tien jaar naar Hilversum. Als
zelfstandig adviseur ben ik blijven werken aan de verbinding tussen landbouw
en landschap onder het motto ‘Eet je
uitzicht!’. Met je boodschappenmand
kies je immers ook voor je leefomgeving.
Nu, zo’n twintig jaar na de oprichting
van de Ploegdriever, woon ik in Berg en
Dal en wil ik mijn ervaring en ideeën
graag inzetten voor mijn eigen woonomgeving. Als aspirant bestuurslid bij
de Ploegdriever was er ineens een
vacature voor algemeen coördinator/coördinatrice. Mooi dat ik die kans
krijg en samen met jullie allemaal verder kan werken aan dit prachtige
gebied!

Vuil stort langs
de St. Hubertusweg in Ooij
Afgelopen vrijdag heeft een jongeman
met een grijze Opel een aantal zakken
met vuilnis gestort langs de St.
Hubertusweg bij de ingang van een
weiland in Ooij. Buurtbewoners zagen
het gebeuren maar konden niet zo gauw
het kenteken noteren. Het zou fijn zijn
als deze man de zakken weer komt
ophalen en gewoon mee geeft aan de
DAR.
Foto: Henk Baron

De Ploegdriever
De Ploegdriever is een ANV die landschapsbeheer stimuleert en uitvoert.
Als zodanig steunt De Ploegdriever de

Doe iets voor de natuur tijdens de Natuurwerkdag
Zin in een gezellige dag in de natuur?
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november
gaan duizenden vrijwilligers door
heel Nederland aan de slag in de
natuur. Samen iets terug doen voor
de lokale biodiversiteit en het landschap, daar gaat het om. Ook in
Nijmegen en omstreken werken vrijwilligers aan mooie
natuurklussen. Zin om mee te
helpen?

Deelnemers op weg naar Kalorama
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Populieren weg voor natuurrijk rietmoeras
Half oktober zijn in de Ooijse Graaf gelegen tegen de Kapitteldijk in
Erlecom - populieren gekapt. De
bomen zijn jaren terug in dit gebied
geplant voor houtproductie. Het weghalen van deze bomen zorgt voor een
rijker, open moerasgebied waar in de
toekomst tal van rietvogels en andere
dieren zich thuis voelen. Een aantal
populieren blijft staan vanwege hun
belang voor vleermuizen. Andere
vogelsoorten dan rietvogels, zoals aalscholvers, kunnen deze populieren ook
blijven gebruiken.

kleuring heel traag
op gang. Dat bladeren gaan vallen,
wordt
weer
bepaald door vorst,
de daglengte en
temperatuur.
Wat ook opvalt, is
dat er bijzonder
weinig eikels, kastanjes en beukennootjes zijn dit jaar.
Foto’s:
Henk Baron

Natuurcoaching en verdiepende
natuuractiviteiten in de gemeente
Berg en Dal met ‘Naar Buiten
natuurbeleving’
De gemeente Berg en Dal heeft een
enorme rijkdom aan bossen en prachtige natuur. Dit is dan ook het werkterrein van Ron Hoenderboom van Naar
buiten natuurbeleving. Inmiddels
weten we dat de natuur een enorme
geneeskrachtige werking heeft op
zoveel en veel goeds doet op ons fysieke en mentale welzijn. Als Natuurcoach neemt Ron Hoenderboom je dan
ook graag mee voor een coaching traject in een van de prachtige bossen van
de gemeente. Waarbij de natuur de
echte coach is en je spiegelt en inzicht
geeft in waar je in je leven tegen aanloopt of graag wilt veranderen. Tijdens
een sessie in de natuur ga je weer voelen wat voor jou van belang is en wat
jouw levensmissie is. Als je voelt en via
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Ontdek de natuur rondom
Nijmegen
Op verschillende plekken rondom Nijmegen wordt het eerste
weekend van november hard
gewerkt. Zo gaan vrijwilligers
in Niftrik wilgen knotten bij de
Loonse Waard. Op dit idyllische
plekje langs deze rustige dijk

leer je alles wat er te leren valt van deze
enthousiaste vrijwilligers.
Ook op de Galgenhei in Groesbeek
gaan vrijwilligers aan de slag. Van de
lugubere geschiedenis van dit natuurgebiedje valt nu niks meer terug te zien.
Tijdens de natuurwerkdag zal er op dit

prachtig kleine heideterreintje gewerkt
worden aan het verwijderen van braam
en ongewenst hout. Je kan hier met het
hele gezin komen, ook voor kinderen is
er genoeg te doen!
In Overasselt kun je meehelpen op
Scoutingkampeerterrein st. Walrick,
midden in de Hatertse vennen.
Op deze prachtige locatie moeten diverse heggen en hagen
worden gesnoeid. Met het
snoeiafval kunnen dan weer takkenrillen gemaakt worden die
een perfecte schuilgelegenheid
vormen voor vogels en kleine
zoogdieren.
Kijk voor deze en meer locaties
bij jou in de buurt op
www.natuurwerkdag.nl en meld
je aan!

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Gelegenheid voor
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Corona
U hoeft niet meer vooraf te reserveren
om deel te nemen aan een viering. Ook
hebben de bisschoppen aangegeven dat
het niet past bij het karakter van de
Kerk om onderscheid te maken tussen
gevaccineerden en niet-gevaccineerden
en dus is geen coronatoegangsbewijs
nodig. Wel vragen zij om de nodige
afstand te houden, waar niet geventileerd kan worden en thuis te blijven bij
klachten. De communie kan behalve
met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking blijft
het hoestscherm gehandhaafd.
Willibrordzondag 7 november, feest
voor hele parochie
vervolg van de voorpagina.
In Beek sierden de beelden van
Willibrord en Bonifatius het priesterkoor tot januari 2020, toen de kerk aan
de eredienst werd onttrokken. Ruim
anderhalf jaar hebben zij geduldig
gewacht in de rechterzijbeuk van de
Millingse kerk om voortaan deze kerk
te sieren. Hoe verdrietig het ook was
om de grote Bartholomaeus te moeten
sluiten, de plaatsing van deze beelden
in Millingen wil uitdrukkelijk een verbinding zijn met mensen in Beek, wil
mensen parochiebreed met elkaar verbinden, en wel in het geloof dat
Willibrord en Bonifatius heeft bezield.
Ook de kerk van Leuth hebben we
helaas – in juli 2020 – moeten sluiten.
Zo kunnen we overleven en tot vernieuwing komen, hoe moeilijk dat
soms ook is te aanvaarden.
Bijzonder dat juist in deze dagen de
Willibrordklok uit de grote Bartholomaeus een prachtige plek heeft gekregen op de RK begraafplaats achter de
Bartholomaeus, dankzij vrijwilligers
die er onvermoeibaar voor gingen en
gaan. Chapeau! Mooi dat Willibrord in
Beek weer van zich kan laten horen, op
momenten die ertoe doen, bv een
begrafenis of dodenherdenking.
Bonifatius en Willibrord hebben hun
leven lang mensen samengeroepen in
de Heer. Dat 7 november een ontspannen parochiedag zal zijn voor jong en
oud en voor mensen van Beek tot
Millingen, uiteraard met de nodige
afstand vanwege corona.
Langzaam maar zeker komt er meer
rust in het prachtige kerkgebouw van
Millingen door dingen weg te laten of
te plaatsen of te verplaatsen. Met opzet
is de nieuwe Lourdesgrot achter het
hoogaltaar geplaatst. Ook deze Lourdesgrot en de Fatimakapel in de pastorietuin worden deze dag ingezegend.
Na de eucharistieviering is er koffie
met taart. Aansluitend kunnen we
genieten van een lezing over Willibrord

door pater Willem Spann, ondersteund
door uitbeelding, zang en muziek.
Synodaal proces wereldkerk en bisdom
Op verzoek van paus Franciscus en ter
voorbereiding van de bisschoppensynode van oktober 2023 wordt katholieken en ook anderen wereldwijd
gevraagd om na te denken over
geloofsgemeenschap, hieraan deelnemen, en onze roeping en zending. We
zullen dit niet anders kunnen dan vanuit de inspiratie van de heilige Geest
die ons wil bezielen.
Laten we vooral bidden we om het welslagen hiervan: Kom, heilige Geest,
help ons om samen deze weg te gaan.
Maak ons meer bewust van ons geloof
en help ons om dit te leven op de plek
waar we zijn. Amen.
Eerste Communie en Vormsel
Met onze gemeenschap starten we
graag weer een eerste communie en
vormsel project op. Wilt u ook uw kind
aanmelden? Dan kan dat via het aanmeldingsformulier op de website. We
willen de kinderen enthousiasmeren en
kennis laten maken met onze geloofsgemeenschap. In november gaan beide
projecten van start, de eerste communie
op 14 november. Contact: Daisy,
jeroendaisy@xmsweb.nl,
06-1359
3322, Weth.Koenenstraat 9, Millingen.
Weer koffie na de zondagsmis in
Millingen
Vanaf zondag 7 november schenken we
elke zondag na de Mis koffie. Heeft u
interesse om regelmatig te helpen, dan
kunt u contact opnemen met Thea
Jeuriëns-Terwindt, 06-40589700.
Parochieblad ontvangen
Ons nieuwe fullcolour parochieblad
van eind september is er voor u: in
kerk, kapel en supermarkt enz. bij u in
het dorp. Wilt u het parochieblad ontvangen bij u in de brievenbus en/of
digitaal en hebt u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u dit graag doorgeven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

10, ps.112,1-2.4-5.9 Lc.14,25-33.
Donderdag 4 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot
18.00
uur.
Rom.14,7-12,
ps.27,1.4.13-14, Lc.15,1-10.
Vrijdag 5 november 09.00 uur H. Mis
Millingen; Rom.15,14-21, ps.98,1-4,
Lc.16,1-8.
Zaterdag 6 november 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 2Kor.4,1-2.5-7, ps.67,2-3.5.7-8,
Joh.12,44-50.
Zaterdag 6 november 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met samenzang) –
Willibrordzondag. Jer.52,7-10, ps.96,13.7-8.10,
Hebr.13,7-9a.15-17,
Mc.16,15-20 of Mt.28,16-20.
Wilma Donderwinkel – ten Haaf, Henk
Verriet, jaargetijde, Piet en Marie Kroes
– Cornelissen, Chris van den Brink,
Annie van den Brink – Verhoeven,
Hennie en Dory Muis – Arnts
Zondag 7 november 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (deel Laurentiuskoor) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 7 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Rita Megens-Janssen.
Dinsdag 9 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ez.47,1-2.8-9.12 of
1Kor.3, 9b-11.16-17, ps.46,2-3.5-6.8-9,
Joh.2,13-22.
Woensdag 10 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Wijsh.6,111, ps.82,3-4.6-7, Lc.17,11-19.
Donderdag 11 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Wijsh.7,22-8,1, ps.119,
89-91.130.135.175, Lc.17,20-25.
Vrijdag 12 november 09.00 uur H. Mis
Millingen: Wijsh.13,1-9, ps.19,2-5,
Lc.17,26-37.
Zaterdag 13 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Wijsh.18,14-16;19,6-9, ps.105,
2-3.36-37.42-43, Lc.18,1-8.
Zaterdag 13 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (Mannenkoor Beek) - 33e
zondag door het jaar: Dan.12,1-3,
ps.16,5.8-11,
Hebr.10,11-14.18,
Mc.13,24-32.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Riet
en Mart Arts – Maassen, namens KBO
Ooij, Hennie en Dory Muis – Arnts
Zondag 14 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Vivace) (zie boven)
Dinsdag 16 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Makk.6, 18-31,
ps.3,2-7, Lc.19,1-10.
Overleden Millingen:
Jan Pince van der Aa
Geert van Rossum 90 jaar

Kerkberichten
Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Vieringen:
Zondag 7 november, OOGSTDIENST, aanvang 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs
Voor deze dienst organiseert de diaconie een inzameling van producten uit de
"oogst" van de gemeenteleden. Deze
kunnen voorafgaand aan de dienst worden ingeleverd en worden na afloop
verkocht. De opbrengst is, evenals de
collecte tijdens de dienst, bestemd voor
Het Moeder en Kind Huis Groesbeek
dat een veilige plek biedt aan moeders
om zich te ontwikkelen in het moederschap. Voor meer info zie: www.moederkindhuis247.nl. Digitaal doneren
kan via NL 08 INGB0000961922 tnv
Diaconie Prot. Gemeente Groesbeek,
o.v.v. Oogstdienst.
Na de dienst is er koffie en thee met
zelfgebakken cake/taart en kunt u de
ingebrachte produkten kopen.

Geef voor klokken en uurwerk kerk
Millingen
en kies een orgelpijp linksvoor in de
kerk (Mariakapel) zolang de voorraad
strekt. U kunt uw gift/bijdrage overmaken op banknummer: NL36RABO
0134 4023 16 t.n.v. parochiebestuur
onder vermelding van KLOKKEN. Wij
danken hartelijk voor uw bijdrage.

Zondag 14 november, aanvang 10.00
uur
Voorganger: ds. D. Kruyt uit Arnhem
De diaconiecollecte is deze zondag
voor Harmonergy. Dit Eko-foresting
project is vorig jaar, o.a. met steun van
onze gemeente, opgezet door gemeenteleden in Zuid-Mozambique ten
behoeve van de lokale gemeenschap
aldaar. Zie ook: www.harmonergy.nl.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 tnv Diaconie .Prot. Gem.
Groesbeek o.v.v. Harmonergy

H. Missen en Misintenties
Woensdag 3 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Rom.13,8-

De vieringen zijn ook online mee te
vieren: Ga naar kerkdienstgemist.nl en
ga dan naar PKN-Groesbeek

Taizéviering 26 november
in Beek-Ubbergen
Kom zingen en stil zijn met hart en ziel
Samen met andere mensen zingen en
stil zijn in de prachtige en sfeervolle
kleine Bartholomeuskerk (Nieuwe
Holleweg 2). Dat kan op 26 november.
Een Taizéviering is voor iedereen.
Kenmerkend is het herhalend zingen
van mooie meditatieve liederen die
afgewisseld worden met korte stiltes en
gedichten of overdenkingen. Ben je
eenmaal bij een Taizéviering geweest
dan kom je waarschijnlijk ook naar een
volgende viering. Veel mensen vinden
de vieringen rustgevend en ontspannen.
Het thema van 26 november is “Met
hart en ziel”.
De viering start om 19.30 uur en duurt
ongeveer één uur. Vanwege de oplopende corona besmettingscijfers is er een
kans dat we de viering toch niet kunnen
laten doorgaan in de kerk. We willen je
graag hiervan op de hoogte houden. Als
u of jij wilt komen zingen, meld je dan
vooraf per email aan bij jvanderzan-

de8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt,
als je die dag toch niet aanwezig kunt
zijn. Dan kunnen we alle plaatsen optimaal benutten. Op Facebook kun je
nieuws over de Taizévieringen in de
gaten houden. Volg dan de pagina van
Taizévieringen
Kleine
Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen.

Nieuws uit de parochie Groesbeek
Allerzielenvieringen
Op 2 november viert de
katholieke
kerk
Allerzielen, ook in
Groesbeek. Dan worden de overledenen van
het afgelopen jaar herdacht. Voor de vieringen worden familieleden en nabestaanden
van de overledenen uitgenodigd. De naam van
elke overledene wordt
genoemd en voor ieder
wordt een kaarsje ontstoken. In de Cosmas
en Damianuskerk is de De wand met kruisjes met de namen van overledenen,
viering op 2 november voorin de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek.
om 19.00 uur en in
woonzorgcentrum De Meent om 17.00 maanden luisteren naar wat er leeft
uur. In de Sint Antoniuskerk in onder gelovigen in de parochies.
Breedeweg wordt op zondag 31 okto- Ook in Groesbeek krijgen mensen de
ber tijdens de eucharistieviering van gelegenheid hun meningen te geven
9.30 uur stil gestaan bij Allerzielen.
over de kerk van vandaag en gewenste
ontwikkelingen voor de toekomst.
Vieringen dinsdag en donderdag in
november, Zielenboek
Herstel lekkages Cosmas en
Voor de maand november is er een wij- Damianuskerk
ziging wat betreft het tijdstip van de Op verschillende plaatsen in de kerk,
eucharistieviering op donderdag in de bij het Jozefaltaar en bij het H.
Cosmas en Damianuskerk. Die is dan Hartaltaar, zijn de muren nat als gevolg
om 19.00 uur i.p.v. om 9.00 uur.
van lekkages. De oorzaak van die lekIn november zullen in de vieringen op kages is inmiddels verholpen. Het is de
dinsdag om 9.00 uur en donderdag om bedoeling dat vóór Kerst de herstel19.00 uur de overledenen worden her- werkzaamheden beginnen. Daartoe
dacht, van wie de namen in het zullen er tijdelijk grote doeken voorin
Zielenboek staan geschreven. U kunt de kerk gehangen worden bij de
de namen voor het Zielenboek opgeven betreffende muren, ter voorkoming van
in de sacristie of op de pastorie. De verspreiding van stof naar het priesterkosten per intentie zijn 5 euro.
koor en de rest van de kerk.
Paus raadpleegt gelovigen
Paus Franciscus heeft besloten wereldwijd de gelovigen te raadplegen ter
voorbereiding op de synode in het
najaar van 2023 in Rome. Dat gebeurt
ook in het bisdom Den Bosch.
Bisschop De Korte gaat in de komende

Nieuwe website!
De parochie heeft een nieuwe website:
www.parochiegroesbeek.nl
De nieuwe website is helder en overzichtelijk. Informatie is snel te vinden.
Ook is deze site goed leesbaar op de
mobiele telefoon en tablet.

Jubilaris bij het kerkkoor
Horst Sion Breedeweg
Tijdens het St. Caeciliafeest op zondag
21 november a.s. zal dhr. Simon
Meilink gehuldigd worden in verband
met zijn 40-jarig lidmaatshap. Dit was
eigenlijk vorig jaar, maar door de coronamaatregelen kon dit toen niet doorgaan. Wel kreeg Simon thuis een mooi
boeket bloemen.
Nu wordt er uitgebreid bij stilgestaan
tijdens de H. Mis in de St.
Antoniuskerk in de Breedeweg om 9.30
uur en tijdens het feestmatinee in de
Sleutel. In 1980 werd Simon lid van het
kerkkoor op de Horst. In 1985 gingen
de Horst en Sionsheuvel samen en
Simon was van dit fusiekoor tot 2015
de voorzitter. (35 jaar) In dit jaar kwam
ook het koor van de Breedeweg bij dit
fusiekoor. Alle koren rond het centrum
van Groesbeek gingen nu samen. Het
voorzitterschap vervulde hij met hart
en ziel, was betrokken en vastberaden.
Heel veel vrije tijd heeft hij ervoor
opgeofferd. Ook zette hij zich in voor
de restauratie van het kerkorgel en
zorgde voor de tot standkoming van

een cd met Gregoriaanse muziek. In
2004 nam Simon het dirigeerstokje ter
hand en nu nog steeds vervult hij deze
rol als de dirigent er niet kan zijn.
Verder is hij voorganger geweest bij
avondwaken (28 jaar) en was hij vele
jaren lid van de muziekcommissie. Ook
was hij heel actief voor de Slenk, schutterij en als sinterklaas.
Simon gefeliciteert met dit jubileum
van ons allemaal; leden, dirigent en
bestuur. Hopelijk kunnen wij nog lang
genieten van jouw mooie basstem en je
mededirigentschap.
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Programma Nederland leest ... en wandelt
Zondag 14 november in Kulturhus Leuth
De hele maand november voeren alle
bibliotheken de campagne ‘Nederland
leest’ en in Leuth is daar nog iets aan
toegevoegd ‘Nederland leest .. en wandelt’. Dit voorjaar is er immers door de
Dorpsagenda van Leuth in samenwerking met de gemeente een mooie flyer
gemaakt over het Dorpsommetje van
Leuth. Een handige flyer met informatieve teksten door Jan van Eck geschreven, over een mooie wandeling over
voornamelijk boerenlandpaden door
het open landschap rondom Leuth.
Deze flyer ligt bij de Spar en in het
Kulturhus en is al door veel mensen
ontdekt.
Programma
Voor zondagmiddag 14 november is
een gevarieerd programma over wandelen en lezen samengesteld, dat plaatsvindt in het Kulturhus van Leuth.
Wethouder Annelies Visser van Berg en
Dal komt het programma openen en
reikt daarbij het ‘eerste’ exemplaar van

de wandeling uit aan Jan van Eck.
Jan geeft hierna een lezing met beelden
over alle bezienswaardigheden die je
tijdens het ommetje tegenkomt.
Na een korte pauze kunt u luisteren
naar een column van een Leuthse wan-

delaar en vertellen mensen over hun
eigen wandelervaringen.
Ook worden nog twee boeken onder de
aandacht gebracht die wandelen als
thema hebben.
Na afloop ontvangt ieder bezoeker een
exemplaar van De Wandelaar van
Adriaan van Dis, het presentje van de
bibliotheek dat voor de campagne ‘NL
leest’ is uitgegeven.
Gratis toegang
De toegang en koffie/thee met iets lekkers is gratis. Het programma in het
Kulturhus begint om 14.30 uur (inloop
vanaf 14.00 uur) en duurt tot ongeveer
16.00 uur.
Bij goed weer kan er na afloop nog een
korte wandeling door het dorp worden
gemaakt, afgesloten met een lekkere
kop soep.
Het gehele programma is samengesteld
door bibliotheek OBGZ in samenwerking met de gemeente Berg en Dal en
Dorpsagenda/Kulturhus Leuth.

HV Woonbelang steunt gerichte
aanpak energiearmoede onder huurders
Veel huurders komen in grote problemen door de explosieve
stijging van de energieprijzen. Ruim een half miljoen
Nederlanders leeft al in energiearmoede. 87% van hen is
huurder. Verwacht wordt dat het aantal huurders in energiearmoede de komende tijd toeneemt door de hoge prijs van
gas, warmte en elektra. Daarom opent de Woonbond het
Meldpunt Energiealarm en start de campagne 'Haal energie
uit je rekening'.
Op het Meldpunt Energiealarm kunnen huurders melding
maken van de problemen om hun huis warm te krijgen en de
maatregelen die ze zelf al genomen hebben. Er zijn huurders
die in de kou zitten of veel te veel kwijt zijn aan stookkosten.
Huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben de grootste
problemen. Kleine maatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips en brievenbusborstels, helpen dan nauwelijks. Om de
energierekening te verlagen moeten deze woningen geïsoleerd worden, maar dat kunnen huurders niet zelf. Daarvoor
zijn zij afhankelijk van hun verhuurder. Zolang deze niets
doet, zitten deze huurders in de kou en met een extreem hoge

energierekening.
Met de campagne “Haal energie uit je rekening” helpt de
Woonbond huurders de energierekening te verlagen of binnen de perken te houden. Elke besparing loont nu de energieprijzen zo hoog zijn. Korter douchen en de verwarming op
tijd laag zetten, bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan,
heeft echt effect op de energierekening.
De meeste bespaaradviezen richten zich op kopers, huurders
hebben niet dezelfde mogelijkheden als kopers. En een grote
groep huurders kan helemaal niet investeren, zelfs niet in
kleine maatregelen. Als je aan het eind van de maand geen
geld overhoudt, dan kan je zelfs geen radiatorfolie of waterbesparende douchekop kopen.
HV Woonbelang vertegenwoordigt de huurders van
Oosterpoort en woningzoekenden in de gemeenten Heumen
en Berg en Dal. Kijk op website www.hv-woonbelang.nl om
u aan te melden als lid. Ook kunt u zich aanmelden als
bestuurslid om actief op te komen voor de belangen van de
huurders!

Groesbeeks Gemengd Koor: Parterre: verdiepen op
75 jaar jong, nieuwe dirigent
de begane grond
Anderhalf jaar was het Groesbeeks Gemengd Koor, zoals zo
vele koren in het Coronatijdperk, niet meer in actie gekomen.
Maar de pandemie bleek niet bestand tegen massale vaccinatie,
en er trad een nieuwe dirigent aan: Emiel Hoefnagel, professioneel zanger, dirigent, en logopedist. Terwijl her en der koren
wankelden en vaak definitief tot zwijgen kwamen, verzamelde
zich op 13 september 2021 het GGK weer in zijn vertrouwde
repetitie-omgeving: de Mallemolen in hartje Groesbeek. Een
gezelschap zangers en zangeressen, verrukt om eindelijk weer
met elkaar te kunnen zingen, enthousiast over de nieuwe, maar
vertrouwde dirigent, begint met overgave aan een nieuw seizoen: het vijfenzeventigste. En we zijn vastbesloten de honderd
te halen. In december zingen we weer, als vanouds, in de kapel
van Mariëndaal, en er wordt hard gewerkt aan een nieuw repertoire.
Zin om mee te doen? Neem eens een kijkje op onze website,
www.groesbeeksgemengdkoor.nl , of, nog beter: kom eens luisteren en kijken (of zelfs wat meezingen) op maandagavond in
de Mallemolen, wie weet wacht er een glorieuze toekomst als
koorzanger; ja, misschien wel ooit als solist. We kunnen echt
nog wel wat nieuwe leden gebruiken, en je hoeft geen auditie te
doen. Zingen is een fantastische belevenis, zeker in het GGK.
Of neem contact op met het bestuur: info@groesbeeksgemengdkoor.nl.

GROESBEEK. Parterre is eenvoudig van opzet. Na een
korte inleiding bij het thema worden verhalen, gedachten
en vragen gedeeld. En ter afsluiting is er ontmoeting en
nagesprek met een hapje en drankje.
Er valt veel te ontdekken aan wat we van elkaar kunnen
horen en met elkaar kunnen delen op de begane grond.
Dan staan we op ooghoogte, zijn we gelijkwaardig. In die
ontmoeting, waar hoog en laag er niet toe doen, bereiken
we ook diepgang. We geven en ontvangen er rijke ervaring en aandacht.
Thema: Eén plaatje vertelt het héle verhaal...
Veel van wat we ervaren en herinneren, delen we ook met
mensen om ons heen. Maar daarnaast heb je ook eigen
herinneringen die bij jouw leven horen. En soms is er
daarvan één die steeds weer kleur geeft aan wat je nu
ervaart en doet. Het mooie daarvan is, dat het jou tot een
eigen persoon maakt.
Ieder is welkom. Het is prettig voor de organisatie als je
je tevoren aanmeldt, maar spontaan komen en/of iemand
meenemen is ook prima.
Op 14 november van 16.00 tot 18.00 uur in Kerk PKN te
Groesbeek, Kerkstraat 18
Info: nikoraaphorst@t-mobilethuis.nl

Donateursavond
Thornsche Molen
PERSINGEN. Op donderdag 11
november organiseert het bestuur van
de Stichting Thornsche Molen de jaarlijkse donateursavond, die door Corona
vorig jaar helaas moest worden afgelast. Naast de donateurs zijn ook andere geïnteresseerden en betrokkenen van
harte welkom op deze avond in het restaurant Thornsche Molen, Thornsestraat 20 te Persingen.
De start is om 20.00 uur (inloop vanaf
19.45) en de bijeenkomst eindigt om
22.00 uur.
De volgende programmapunten komen
aan de orde:
1. Voorstellen nieuwe bestuursvoorzitter
2. Informatie over de actuele situatie
van de Stichting
3. Uitloten van een obligatie
3. Informatie over de voorjaarsexpositie 2022
4. Lezing met als onderwerp
“Landschapsontwikkeling” door Arno
van der Kruis

Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Hoera , wij zijn weer
begonnen met de Bingo van Juliana.
De volgende bingo is zaterdag 13
november om 20.00 uur. in ons verenigingsgebouw Heerbaan 93 te Millingen
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom met in achtneming van de geldende covid 19
regels.
Vergeet niet u qr code en legitimatiebewijs mee te nemen.

Extra Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- St. Werkcomite Ons Genoegen organiseert op zaterdag 6 november weer haar extra bingo avond.
De opbrengst van deze bingo is bestemt
voor de jeugdopleiding en jeugdactiviteiten.
Aanvang van de bingo is om 20:00 uur.
Zaal open 19:00 uur.
Ook op deze extra bingo is de hoofdprijs 250 euro en van de bonusronde
125 euro.
De locatie is het vereningingsgebouw
van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 in Millingen aan de Rijn.
Denk aan uw QR code en legitimatiebewijs.
Lukt het u niet om een QR code op uw
telefoon te krijgen, haal dan bij de bibliotheek een formulier waarmee u een
QR code op papier kunt aavragen.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen
van een QR code kunt u contact op nemen via onze mail secretariaat@fanfarekorpsonsgenoegen.nl
Graag tot ziens op onze extra bingo.

Nieuwe predikant Protestantse Gemeente Nijmegen
Sinds september 2021 heeft de Protestantse Gemeente
Nijmegen, waar de kleine Bartholomeuskerk in Beek deel
van uitmaakt, een nieuwe predikant. Wouter Slob is zijn
naam. Eerder was hij predikant in Wildervanck en in ZuidLaren. Ook was hij enkele jaren bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit in Groningen, waar hij zelf ook godsdienst en
filosofie heeft gestudeerd. Hij is opgegroeid in Den Haag,
dus de regio Nijmegen is helemaal nieuw voor hem. Bij de
eerste kennismaking komt hij over als een man, die makkelijk contact maakt, veel interesse toont voor wat er leeft in de
gemeente en graag vertelt waar hij in gelooft.
De Protestantse Gemeente Nijmegen is blij nu weer een
eigen predikant te hebben, nadat diverse predikanten met
pensioen gingen en er enkele jaren tijdelijke krachten hebben
gewerkt. Ds. Wouter Slob wordt predikant voor alle drie de
protestantse kerken in Nijmegen, te weten de
Ontmoetingskerk, de Maranathakerk en de kleine
Bartholomeuskerk in Beek. Hij vormt een team samen met
kerkelijk werker Marije Klijnsma en diaconaal werker Theo
van Driel. Het is de bedoeling dat er steeds meer samen
gewerkt wordt tussen de drie kerken, zodat de diensten en
activiteiten op de 3 locaties blijven doorgaan.
Zo is er in de kleine Bartholomeuskerk in Beek iedere 3e
zondag van de maand een viering op zondagmorgen om 10
uur. Er zijn regelmatig Taizévieringen op vrijdagavond. Er is
de mogelijkheid om vanaf de kerk een pelgrimswandeling te
doen en er zijn diverse vormen van tussentijds contact. Twee

Vivace zingt
Ceciliamis

keer per jaar wordt er ingezameld voor de Voedselbank Berg
en Dal.
Op 17 oktober ging ds. Wouter Slob voor het eerst voor in de
kleine Bartholomeuskerk. Op 21 november gaat Marije
Klijnsma voor en worden de overledenen van dit jaar herdacht. Op zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, zal om 10
uur ds. Wouter Slob voorgaan, evenals op vrijdag 31 december, Oudejaarsavond, om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

MILLINGEN. Zondag 14 november
om 10.30 uur wordt in de parochiekerk
weer de naamdag van Sint Cecilia,
beschermheilige van muziek en muzikanten, gevierd. Zo zal Zangvereniging
Vivace de H.Mis muzikaal opluisteren
door het uitvoeren van de inmiddels
bekende ‘Missa Santa Cecilia’ van
Jacob de Haan. Daarnaast vertolkt het
koor liederen van andere componisten,
waaronder het Alleluia van Mozart.
Vivace staat onder leiding van dirigent
Frans Coerwinkel. De muzikale begeleiding is in handen van organist/pianist
Wouter Broens.
U bent van harte welkom deze mis mee
te vieren.
Het is lang geleden dat Vivace in de
kerk voor u heeft mogen zingen. Het
koor hoopt van harte dat Covid 19 geen
belemmering zal vormen, maar volgt
uiteraard de richtlijnen van het RIVM.
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

Er moest worden geklust, de babykamer van Betty moest snel in orde worden gemaakt. Oom Johan werd
gebeld en Rinus, een maat van Roy,
bood spontaan zijn hulp aan.
Gedrieën toog men naar de woning in
Berg en Dal om alles op te meten en
een plan van aanpak te maken. Ter
plekke werd besloten maar meteen de
hele bovenverdieping aan te pakken,
het kon maar gebeurd zijn. Intussen
werden Anneke en baby Betty liefdevol opgevangen door Roy’s moeder,
die al meteen in het diepe werd
gegooid toen Mary en Sylvia al gillend en zwaaiend met alle mogelijke
presentjes (“Kijk eens, voor u een
mooie bos bloemen.”) dezelfde dag
nog op kraamvisite kwamen. (“Och
meid, wat een dotje, het is sprekend
Roy. Twee druppels water. Nou, u zult
wel trots zijn, mevrouw van der
Kamp!”)
Met ‘n “Nou, ga eerst ‘ns effe zitten,
ik heb koffie met een beschuit met
muisjes voor jullie.” kreeg kersverse
oma Ellie beide zussen eindelijk tot
bedaren. Hoofdrolspeelster Betty
bleek niet onder de indruk van het
bezoek, ze sliep rustig door het gekakel en foto’s maken heen (“An, nog
even eentje van opzij. Weet je wat, Ik
app ze meteen door naar Anton en
Roy.”). Intussen ging het klusteam,
vijf kilometer verderop, aan de slag in
de nieuwe woning van Roy en
Anneke. Langdurig gehamer, geklop
en gezaag. Plafonds en tapijttegels
werden routineus verwijderd, behang
werd afgestoomd en er ontstond een
levendige discussie over de toestand
in de wereld. Oom Johan (‘Ik ben 75,
dus ik loop al even mee en weet echt
wel waarover ik praat’) velde een vernietigend oordeel over de hedendaagse politiek (slecht bestuur, geen visie
en geen daadkracht) en de rechterlijke
macht (lafaards die verkrampt vasthielden aan doorgeslagen regelgeving
in plaats van op te komen voor de
gedupeerden). Verder was hij helemaal klaar met het potverterende
Koningshuis (niet meer van deze tijd,
verkwisting van belastinggeld) en
kende hij geen genade voor criminelen (geen softe aanpak, achter de
dikke deur ermee). “Weet je, in Den
Haag hebben ze totaal geen visie, het
is allemaal korte termijn denken.
Neem het milieu. Speerpunt is terugdringing van PFAS. Prima. Maar
tegelijkertijd plempen ze het land vol
met windmolens en zonneparken, die
notabene barsten van de PFAS, dus
waar laat je die rotzooi als die dingen
zijn afgeschreven? Hebben ze niet
over nagedacht!” “Dus de volgende
generatie zit dan met de brokken.”
concludeerde Rinus, terwijl hij de
thermoskan nog eens liet rondgaan.
“Juist, daar staan ze niet bij stil.”
aldus oom Johan. “En neem nu zoiets
als PTSS, dat zou nieuw zijn. Nou,
dat had ik veertig jaar geleden al van
mijn schoonmoeder! Maar even serieus, we doen nog ’n blokje miskleunen van de politiek: de stijgende energietarieven, de oververhitte woningmarkt en de geëscaleerde immigratie
(Nederland is geen Canada of
Australië), het is om te huilen!”
En terwijl hij druk bezig was een
tegenstribbelend schrootjesplafond te
slopen, vroeg Roy zich bezorgd af of
het ooit nog wel goed zou komen met
ons land. Want als ik u zo beluister,
dan maak ik me hierover ernstig zorgen!” “En anders ik wel!” viel Rinus
hem bij. “Weet je wat het is,” antwoordde oom Johan, “met veel
geploeter kregen we ons land na de
oorlog weer op de rails en groeiden
we uit tot een voorbeeldige democratie en betrouwbare handelspartner. En
wat staat er nu op het visitekaartje van
het Koninkrijk der Nederlanden?
Narco-staat en belastingparadijs! Dat
laatste geldt overigens niet voor de
Nederlander zelf, die mag de belasting ophoesten, opdat de multinationals hun miljarden in de zak houden.
Dat hou je toch niet voor mogelijk?
Wat een land!” verzuchtte oom Johan
tot besluit.
Intussen ontkurkte Ellie vijf kilometer
verderop de champagne. En terwijl
Mary haar glas gracieus omhooghield, riep ze: “Laten we een toast uitbrengen op de geboorte van Betty. En
op een mooie toekomst voor haar!
Nou, proost! Syl, maak jij even een
foto voor later?”

De Rozet

PAGINA 26

2 november 2021

Bezorger gezocht

Werken bij
de grootste PLUS
van Nederland?

voor De Rozet in Kekerdom

Bezorger gezocht

Werken bij
PLUS Nico de Witt?

voor

De Rozet in Berg en Dal

Wijk: tussen ± Val Monte, Stollenbergflats

Wij zijn op zoek
naar collega’s.

en Oude Kleefsebaan

Solliciteer
direct!

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

(2 - 40 uur per week)

bezorgdienstderozet@gmail.com
werkenbijplus.nl
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

plus.nl

Beste
Webshop
Supermarkt

2021

2021

2021

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

Personeel
Gevraagd

U kun
natuurl t
reserver ijk
en

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

Kerst: 25 & 26 Oud&Nieuw: 31 december

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)

€ 22,50

Houts- l
koolgril

kinderen tot 12 jaar € 12,50
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten

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

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.

Vlees, v
gevogel is,
salades, te,
ko
en wa ude
voorger rme
echten

130
zitplaat
kegelbasen
aanwezian
g

Electro installaties
Ruim shop assortiment.

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

www.argosretail.de

www.saraygarten.de

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

•
•
•
•
•

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

Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

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

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

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

Wij doen alles voor uw auto

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

Rundergehakt

500 gram

Verse Kipfilet

500 gram

Verse rookworst
Vers gerookte

€ 4.45
€ 5.25

2 e halve
prijs

gram
Casselerrib 100
€ 1.49

(Bak)bloedworst

100 gram
€ 0.99

Ook weer verse Hachee en
Goulash, kant en klaar
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 4 - 13 november

www.autobedrijfwijlhuizen.nl
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Citroën ë C4
Citroën komt weer eens met opmerkelijke vormgeving. De nieuwe Citroën ëC4 heeft achterste zijruitjes en een sterk aflopende daklijn, die doen denken
aan de oude Citroën GS, XM en CX. De spoiler achterop, die de achterruit in
tweeën deelt, heeft overeenkomsten met de driedeursversie van de eerste generatie Citroën C4. De Citroën ë-C4 is een hatchback, die richting crossover
gaat, vanwege de carrosserie verhoging door de accu’s, die onderin liggen.
Bijzonder uitziende auto, die we deze week voor de Rozet autorubriek rijden.

De Citroën ë-C4 is een puur elektrisch aangedreven auto met een bereik van
meer dan 300 km.
We reden de Citroën ë-C4, wat een volledig elektrische variant is in de reeks
van Citroën C4 modellen op benzine en
diesel. Onder de motorkap ziet men
complexe elektronica, waaronder de
voorwielen door elektromotoren worden aangedreven. Hun voeding komt
van een 50 kWh accupakket onder de
vloer. De 136 pk en 260 Nm sterke
elektromotor is dezelfde als we in de
Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e zien.
Volgens WLTP haalt de Citroën ë-C4
hiermee een bereik van 350 kilometer,
maar dat is uiteraard wat te optimistisch vergeleken met de dagelijkse
praktijk. Gelukkig hadden we nu niet
zoveel verdamping van kilometerbereik als we bij andere vergelijkbare
Franse voertuigen hebben meegemaakt. We waren dus al voorbereid,
maar dan valt het toch mee en konden
tijdens de rijtest met de Citroën ë-C4
toch wel zo’n 300 kilometer ver rijden.
Het gemiddelde stroomverbruik
schommelde bij ons ongeveer tussen de
18 en 20 kWh per 100 km. Het valt ons
op, dat grote verschillen in gebruik bij
elektrische auto’s niet zo ver uiteen
lopen als bij benzineauto’s. De geteste
Citroën ë-C4 valt positief op vanwege
het lagere totaalgewicht van de auto.
Snel opladen
Met de 136 pk elektromotor is de
Citroën ë-C4 geen opmerkelijk snel

accelererende auto. Hij sprint vanuit
stilstand naar de 100 km/uur in 9,7
seconden. Dat bespaart in elektriciteitsverbruik, maar de auto profiteert wel
altijd van het aanwezige krachtige koppel van de elektromotor. Als het al eenmaal rolt, kost het tussen-accelereren
relatief minder energie. Dankzij dat
constant aanwezige koppel, waardoor
een versnellingsbak ontbreekt, is het
altijd het optimale moment om te versnellen. Daardoor voelt de auto tijdens
tussenacceleraties lekker rap aan.
Tijdens het rijden is er de keuze uit drie
rijmodi: Eco, Normal en Sport. De topsnelheid ligt bij de 150 km/uur.
De nieuwe Citroën ë-C4 kan snelladen
met 100 kW en zo laadt de Citroën ëC4 zich in een half uurtje weer op tot
80% van de batterijcapaciteit. Bij een
wallbox of openbare laadpaal zorgt de
3-fasen 11 kW onboard lader (AC)
ervoor dat de auto binnen een aantal
uren weer is opgeladen. Alleen thuis op
een normaal stopcontact kan het lang
gaan duren. Het display geeft aan, dat
men zo’n 27 uur moet wachten, voordat
de accu vol is. Een goede reden om een
wallbox aan te schaffen, die drie fasen
ondersteunt.
Comfortabel rijden
Het sturen in de Citroën ë-C4 gaat heel
licht en precies. Het maakt de auto lekker levendig, een gevoel dat vaak ont-

Road Test
Citroën ë C4
Koets: 5-deurs
Prijs: € 33.990,Gewicht: 1536 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 136 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 9,7 sec.
Actieradius: 350 km (WLTP)
Lengte: 436,0 cm
Breedte: 180,0 cm
Kofferruimte: 380 liter
Aanhangergewicht: niet toegelaten
breekt bij nieuw ontworpen elektrische
auto’s. Door de regeneratie van
remenergie voelt het rempedaal iets
minder direct. Dit went echter snel.
Met de one-pedal-driving in de B-stand
heeft de bestuurder het rempedaal nauwelijks nog nodig. Bij elektrische
auto’s slijten de remmen nauwelijks.
Citroën heeft een reputatie hoog te
houden op het gebied van vering en
wegligging. Dat is een uitdaging bij
een dergelijke zware auto. Het accupakket is het onderdeel met de grootste
massa en daar moet men rekening mee
houden. De vering is niet meer zo
‘klassiek Citroën’, dat de auto bij het
parkeren tot op de grond wegzakt,
zoals bij de DS en de BX van weleer.
Maar het comfort is er nog steeds dankzij de elektronica en de zogenaamde
Citroën
Progressive
Hydraulic
Cushions, die ervoor zorgen, dat alle
hobbels zoveel mogelijk worden weggenomen voor een comfortabele rit.
Die zogenaamde Citroën Progressive
Hydraulic Cushions zijn een voorziening naast de standaard veren en dempers, waarbij dubbele hydraulische
stops ervoor zorgen, dat de auto zacht
in- en uit veert.
Interieur vol elektronica
De nieuwe Citroën ë-C4 is standaard al
met vele elektronische accessoires uitgerust. waaronder een digitaal 5-inch
instrumentenpaneel en een 10-inch
capacitief kleuren touchscreen met
DAB+-radio, Mirror Screen en ondersteuning van Apple CarPlay. Voor meer
comfort zorgen de standaard cruise
control met snelheidsbegrenzer, Hill
Start Assist, airconditioning met pollenfilter en de elektrisch verstelbare- en
verwarmbare buitenspiegels.
Voorbereidingen voor autonoom rijden
ziet men ook al bij Citroën. Het semiautonome rijhulpsysteem Highway
Driver Assist combineert de adaptieve
cruise control met Stop & Go-functie
met de Lane Positioning Assist. De
bestuurder hoeft dus niet meer de snel-

Toyota introduceert de bZ4X
Toyota bZ4X is de eerste Toyota van een reeks modellen, die
specifiek ontwikkeld zijn voor batterij-elektrische aandrijving op het e-TNGA-platform. Toyota is al een kwart eeuw
met elektrische aandrijving bezig en is pioniert op het gebied
van hybride aandrijving. Met de Toyota bZ4X kondigt
Toyota de eerste van een reeks toekomstige batterij-elektrische auto’s aan.
De productieversie van de Toyota bZ4X volgt op de eerder
dit jaar gepresenteerde conceptversie. De letters bZ staan
voor ‘Beyond Zero’. De onder de vloer geplaatste batterij
vormt een integraal onderdeel van het chassis, wat volledig
ten goede komt aan het lage zwaartepunt, de uitgekiende
gewichtsbalans voor/achter en de hoge carrosseriestijfheid
van de auto, wat resulteert in optimale veiligheid, rijcomfort
en wegligging.
Toyota levert de bZ4X met keuze uit twee aandrijfvarianten.
De voorwielaangedreven versie heeft een elektromotor met
150 kW vermogen en 265 Nm koppel, waarmee een acceleratie van 0-100 km/u in 8,4 seconden mogelijk is. De topsnelheid bedraagt 160 km/u. Er is ook een vierwielaangedreven versie met 160 kW en 336 Nm koppel. De topsnelheid is
gelijk aan die van de voorwielaangedreven versie, terwijl de
acceleratie van 0-100 km/u slechts 7,7 seconden vergt.
De aandrijflijn biedt de mogelijkheid van ‘single pedal
drive’. Hierbij zorgt de extra sterke energieregeneratie bij
‘gas los’ voor een zodanig sterke vertraging, dat de bestuurder met enkel het stroompedaal kan accelereren én remmen.
De lithium-ion-batterij biedt een capaciteit van 71,4 kWh,
wat een actieradius van meer dan 450 kilometer (WLTP)
beloofd. In lijn met de ontwikkelingstargets verwacht Toyota
een marginale afname van de prestaties van de batterij –
ongeveer 10% – in tien jaar tijd of na 240.000 gereden kilo-

meters (wat het eerste is bereikt). De genoemde cijfers zijn
afhankelijk van de uitvoering van de Toyota bZ4X en nog
onder voorbehoud van homologatie.
De vierwielaangedreven versie van de Toyota bZ4X is voorzien van twee 80 kW sterke elektromotoren, waarbij een op
de vooras en een op de achteras gemonteerd is. XMODE met
diverse rijmodi is te selecteren voor rijden in moeilijke
omstandigheden, met instellingen voor sneeuw/modder,
diepe sneeuw en modder (snelheden tot 20 km/u) en Grip
Control voor zwaarder terrein (onder 10 km/u).
3
De bZ4X wordt verder als eerste productiemodel van Toyota
leverbaar met het nieuwe steer-by-wire-systeem ‘One
Motion Grip’. Hierbij werkt de besturing zonder mechanische verbinding tussen het stuur en de voorwielen. De wielen worden elektronisch bestuurd op basis van de input van
het stuurwiel. Dankzij dit ruimtebesparende systeem biedt de
auto meer beenruimte, een betere zitpositie en een gemakkelijkere in- en uitstap.

De Citroën ë-C4 heeft talloze handige opbergruimtes, waaronder een opberglade
in het dashboard aan de zijde van de voorpassagier, waarin een tablet kan worden opgeborgen. Deze vormt een aanvulling op het dashboardkastje.
heid en de koers van de auto te regelen:
deze functies worden door de auto
overgenomen. Het systeem blijft echter
alleen actief als de bestuurder zijn handen op het stuurwiel houdt. Dankzij het
head-up kleurendisplay kan de bestuurder zijn blik op de weg gericht houden,
zonder de belangrijkste rijinformatie
uit het oog te verliezen.
Bijzonder handig is een speciale lade in
het dashboard van de Citroën ë-C4
voor de passagier. Hierin past precies
een tablet. Citroën levert er nog een
speciale hoes bij, die men in het dashboard kan klikken. Een speciaal filter
zorgt ervoor dat de bestuurder niets ziet
op het tabletscherm; die wordt derhalve
niet afgeleid.
Binnenruimte
De ontwerpers van de Citroën ë-C4
hebben optimaal gebruik gemaakt van
de ruimte binnen de carrosserie. De
auto biedt geen hoge zitpositie, zoals
veel merken tegenwoordig wel doen.
De normale zithoogte betekent wel, dat
het hoofd nooit het dak raakt.
Op de achterbank is de Citroën ë-C4
een ruimtewonder. De hoeveelheid
beenruimte is enorm met veel been- en

hoofdruimte. Ook de ruime bagageruimte van 380 liter verrast. Onder de
vloer van de kofferbak is een apart
opbergvak voor de laadkabels. De
Citroën ë-C4 heeft geen frunk voorin,
maar met zo’n grote kofferbak en het
aparte opbergvak onder de kofferbodem is er volop ruimte.
Conclusie
De Citroën ë-C4 biedt ondanks zijn
geringe afmetingen maximale binnenruimte. Met veel ruimte voorin, een
ruime achterbank en een grote bagageruimte doet de Citroën ë-C4 denken
aan de hatchbacks van vroeger.
Daarnaast zet de ë-C4 met zijn vering
en comfort een lange traditie van
Citroën voort. Dit maakt deze eigenwijze Fransoos een fijne elektrische
gezinsauto. Een sterk punt is ook de
aantrekkelijke prijs voor deze volledig
elektrisch aangedreven auto, die bij een
aanschafwaarde onder de € 40.000,- bij
zakelijk gebruik veel fiscale voordelen
kan opleveren. De prijs van de ë-C4,
die allen dezelfde aandrijving hebben,
begint bij € 33.990,- en de door ons
gereden luxe topversie ‘Shine’ heeft
een prijskaartje van € 39.740,-.

We hadden slecht weer en de oogst werd van het land gehaald tijdens onze testperiode, waardoor de karakteristiek vormen nog beter werden afgetekend voor
de fotoshoot.

Elektrisch bestelauto wordt de
toekomst voor regiotransport
De eerder in deze autorubriek beschreven Toyota Proace, de Volkswagen
Transporter, de Peugeot Expert, de
Ford Transit, Fiat Talento, Peugeot
Expert, Opel Vivaro, Mercedes-BenzVito en vele andere bestelbusjes worden momenteel meestal verkocht met
een efficiënte dieselmotor. Een dieselmotor is lekker zuinig en biedt veel
trekkracht, maar de steeds strengere
eisen van gemeentes leiden er toe, dat
voor bestelauto’s in de stad en de buitenwijken, de beste keuze al zijn.
Bovendien rijden de elektrisch aangedreven voertuigen door hun enorm
grote koppel, dat al vanaf het wegrijden
aanwezig is, erg fijn in de stad.
Zonder twijfel zal de elektrisch aangedreven bestelbus uiteindelijk de bekende dieselbusjes gaan vervangen.
Emissievrije zones voor vrachtverkeer
gaan binnen afzienbare tijd in dertig tot
veertig Nederlandse steden komen.
Zeventien gemeenten hebben inmiddels al besloten om vanaf 2025 emissievrije zones in te voeren, dertien
andere gemeenten hebben al het voornemen.
De relatief schone dieselbusjes in de
emissieklassen Euro 5 en 6 krijgen nog
wel een paar jaar respijt, maar over
zo’n vijf jaar zal goederenvervoer binnen de zones van die gemeenten geheel
emissievrij moeten zijn. Dat gaat de
ondernemer en veelal middenstander

veel geld kosten, want een elektrisch
aangedreven exemplaar, die ook nog
een redelijke actieradius heeft, is dubbel zo duur in aanschaf.
Gelukkig helpt de staat bij deze milieuinvestering met onder andere de
Subsidieregeling emissie loze bedrijfsauto’s, SEBA, waarbij men 10% van de
aanschafprijs via de overheid kan
terugkrijgen. (zie: https://www.rvo.nl/
subsidie-en-financieringswijzer/seba ).
Daarnaast is er de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen), die
fiscale voordelen opleveren voor
bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Met de MIA-regeling mag dit jaar tot
36% van het investeringsbedrag worden afgeschreven van de winst. Dit
bedrag mag naast de aanschafkosten
van het voertuig mogen ook de kosten
van fabrieksaccessoires, een oplaadpunt, de verwijderingsbijdrage en
legeskosten hierbij opgeteld worden.
Voor de MIA-regeling is in 2021 een
budget van € 114 miljoen beschikbaar
gesteld door de overheid.
Met de Vamil-regeling kan men tot
75% van duurzame investeringskosten
afschrijven. Voor de Vamil-regeling is
in 2021 € 25 miljoen beschikbaar en
kan met de MIA gecombineerd worden. Gemakkelijker kunnen we het niet
maken.

De Rozet

PAGINA 28

2 november 2021

Nieuws uit Nijmegen
Meer Meedoen
voor mensen met
krappe beurs
Er komt meer geld beschikbaar om
mensen met een kleine portemonnee
mee te kunnen laten doen aan allerlei
activiteiten, zoals sport, theater en educatie. Dat besliste de Nijmeegse
gemeenteraad gisteravond na een breed
gesteund initiatief van de PvdA. De
zogeheten Meedoenregeling gaat van
110 naar 130 procent van het minimumloon.
Fractievoorzitter Ammar Selman: 'Dat
betekent dat mensen met een krappe
beurs - waaronder ook veel werkenden
- meer te besteden hebben om samen
met hun stadsgenoten te sporten, te
genieten van kunst en cultuur of een
cursus te volgen.' De nieuwe regeling
gaat in op 1 januari 2022. Wie er voor
een aanmerking komt, kan een voucher
aanvragen voor een activiteit naar
keuze.

Nijmeegs erfgoed beschermd
Nijmegen krijgt er nieuwe monumenten bij. Met het project
‘Nijmeegs Erfgoed Beschermd’ gaat
de gemeente de komende jaren een
groot aantal gebouwen in Nijmegen
beschermen als monument. De eerste
beschermingsprocedure van 32
objecten start nu.
De komende jaren zet de gemeente
Nijmegen zich in om het gebouwde erfgoed van de stad nog meer te beschermen. Hiervoor is het beschermingsprogramma
‘Nijmeegs
Erfgoed
Beschermd’ opgezet. Het totale
beschermingsprogramma gaat over 462
gebouwen en objecten. De gemeente
gaat de komende jaren onderzoeken of
deze gebouwen en objecten in aanmerking komen voor bescherming. De
selectie wordt jaarlijks in drie rondes
voordragen voor bescherming. Het programma loopt zeker tot 2026.
Start beschermingsprocedure
Zodra het college een beschermingsprocedure start ontvangen alle eigenaren een brief met een informatiebrochure over de voorgenomen bescherming
en hoe de procedure verloopt. De eigenaren van de eerste groep zijn al geïnformeerd. Bij de eerste groep zitten
woningen in Hees en Neerbosch, 2
begraafplaatsen, het seinhuisje in
Bottendaal en de burgersmederij in de
Van Dulckenstraat.

Herdenking Truus Mast
Cozy Concerts

Woensdag 10 november 14.00 bij
Truus MastPark, 16.00 op Rustoord

Brian Chartrand Trio in de Lutherse kerk

Voor het eerst familie bij herdenking
dood Truus Mast, stilstaan bij de
oorlogspijn van Componistenbuurt
Ze kijken er naar uit. De nichten van
Truus Mast willen op woensdag 10
november bloemen leggen bij de plaquette in het park aan de Beethovenstraat die herinnert aan de dood van de
15-jarige Truus op 10 november 1944.
Het is voor het eerst dat familie van
Truus Mast bij de herdenking is.
De nichten zijn al lang geleden vertrokken uit Nijmegen. Ze hebben pas recent
gehoord van het monument. Daarop
hebben ze besloten om naar de komende herdenking te gaan samen met hun
kleinkinderen.
Granaatinslag
Truus Mast werd op 10 november bij
het sportfondsenbad dodelijk getroffen
door een granaatinslag. Ze werkte hier
een tijdje als badmeisje. Tegelijk werd
trouwens ook een legertruck getroffen
met daarin een groep militairen. Ook
zij kwamen om.
Het verhaal van Truus Mast staat symbool voor het verdriet van Nijmegen
aan het slot van de oorlogsperiode.
Eerst werd Nijmegen op 22 februari
1944 getroffen door een allesvernietigend bombardement op het centrum.
Zo’n achthonderd mensen werden hierbij gedood. Zeven maanden later volgde de bevrijding van Nijmegen na een
heftige strijd. In de daaropvolgende
maandenlange frontstadtijd vielen nog
meer doden dan op 22 februari.
De herdenking van Truus Mast bij het
park in de Beethovenstraat is dan ook
mede stilstaan bij de pijn van de hele
stad.
Componistenbuurt
De herinnering aan de oorlogstijd, de
bevrijdingstijd heeft vele verbanden
met de Componistenbuurt en omliggende straten. Zo kwamen op 20 en 21
september 1944 vele granaten terecht
in de Bachstraat en Mozartstraat.
Daarbij werden kinderen en ouderen
dodelijk getroffen. Op 22 september
leek het even rustig en veel kinderen
gingen even uit de schuilkelders de

Vrijdagavond 12 november om 20:30u
treedt het trio van de Amerikaanse singer-songwriter en gitarist Brian
Chartrand op bij Cozy Concerts
Nijmegen in de Lutherse kerk. Na een
aantal succesvolle Europese tours en
met meer dan 20 miljoen views op
Spotify, heeft de band een loyale aanhang, zowel in de VS als in Europa.
De muziek van het Brian Chartrand
Trio is een verfrissende mix van de
West Coast sound en Folk Rock. Ze
spelen voornamelijk het eigen werk
van Brian Chartrand en zijn band. Voor
liefhebbers van akoestische muziek en
loepzuivere meerstemmige zang is dit
trio een lust voor het oor. De muziek
straat op. En groepje uit de Spoorbuurt
trekt naar het kazerneterrein. Daar
explodeert plots een granaat gaat echter
mis. Zes kinderen uit Oost, van 9 tot 16
jaar komen om, evenals enkele soldaten. Op 28 september treft een zware
bom een bakkerij en drogisterij op het
kruispunt Van Heutzstraat - Groesbeeksedwarsweg. Acht personen
komen om, onder hen ook enkele
bewoners van de Bachstraat. Bij de
laatste Duitse aanval op Nijmegen, 10
maart 1945, wordt ook nog een bewoner van de Mozartstraat dodelijk
getroffen door een granaat.
Zo werden dromen van velen werden
door de oorlog in één klap verwoest,
daar moet je je altijd bewust van zijn.
Herdenking
Het Truus Mastpark met de gedenkplaquette is daarom een bijzondere locatie
voor de herdenking van de ‘oorlogsherinneringen van Oost’.
Op 10 november wordt er weer bij stil
gestaan, voor het eerst dus ook met
familie van Truus Mast.
De herdenking met bloemlegging is om
14.00 uur. Onder andere burgemeester
Bruls zal een toespraak houden. Ook
spreekt Bart Janssen over de granatentijd in de laatste oorlogsmaanden.
Vanaf 16 uur is er ook een bijeenkomst
op de begraafplaats Rustoord waar
Truus Mast begraven ligt. In de aula
worden dan enkele korte films getoond

In de rij voor de griepprik

Vocaal
Ensemble
Tissonant zoekt
nieuwe leden
Vocaal Ensemble Tissonant is een
gemengd koor uit Nijmegen met 18
zangers. De repetities zijn onlangs weer
gestart en we hebben nog plaats voor
sopranen, ’n alt en ‘n tenor. Tissonant
zingt klassiek repertoire uit verschillende stijlperiodes en van vele componisten.
Wij repeteren woensdagavond van
20:00 uur tot 22:15 uur.
www.tissonant.nl
Contactpersoon: Wim Thomassen
wim.thomassen1@kpnplanet.nl
Mobiel: 06 13 64 37 27
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Start leesclubs literatuur,
biografieën en introductie filosofie
Leest u met plezier mooie boeken en
wilt u uw leeservaringen delen met
anderen? Word dan lid van een Senia
leesgroep.
In Nijmegen starten in november verschillende leesclubs. In de Bibliotheek
Mariënburg zijn daartoe op onderstaande data informatiebijeenkomsten.
Praktische informatie
Belangstellenden voor moderne literatuur zijn welkom op de volgende
dagen:
- zaterdag 20 november om 10:00 uur,
speciaal voor mensen die ’s avonds of
in het weekend de boeken willen
bespreken;
- donderdag 25 november om 10:00
uur, speciaal voor mensen die overdag
bij elkaar willen komen;

voor biografieën op
- maandag 22 november om 10:00 uur;
voor introductie filosofie op
- woensdag 17 november om 14:00
uur;
Deze leesclub richt zich op mensenn
die willen beginnen met filosofie en
daarover makkelijke toegankelijke boeken willen lezen en bespreken.
De bijeenkomsten zijn in de
Bibliotheek Mariënburg, Mariënburg
29 in Nijmegen.
Aanmelden is noodzakelijk in verband
met de geldende regels en het maximaal aantal beschikbare plaatsen.
Dit
kan
via
e-mail
herman.roovers@senia.nl
of
info@senia.nl.

laat zich het best vergelijken met de
stijl van John Mayer, The Eagles,
Venice en Crosby,Stills & Nash.
De avond belooft een programma van
topklasse, gebracht met de nodige
humor en verhalen.
Naast Brian Chartrand (gitaar/zang)
bestaat het trio uit Alex Miller
(gitaar/zang) en Jeff Vallone (percussie
/ zang).
Kaarten: €18 in de voorverkoop, €21
aan de deur.
Locatie: Lutherse kerk, Prins
Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
Informatie
en
kaartverkoop:
https://cozyconcerts.nl

Eindeloze muziek van
Nietzsche in Stevenskerk
Op vrijdagavond 12 november vindt in
de Grote of St. Stevenskerk te
Nijmegen een bijzondere performance
plaats rondom een muzikaal fragment
dat Friedrich Nietzsche in 1871 op
papier zette.
In ‘De Nacht van Nietzsche’ speelt
Dirk Luijmes (de ‘Harmoniumspeler
des vaderlands’) vier uur lang
Nietzsche’s noten op zijn kunstharmonium. Professor dr. Paul van Tongeren,
Denker des Vaderlands, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek en groot
Nietzsche-kenner geeft tussendoor een
inleiding op Nietzsche’s werk diens
gedachte over ‘de eeuwige terugkeer
van hetzelfde’. De Nacht van Nietzsche
is gepland tussen van 18.00 – 24.00 uur

en is opgedeeld
in vier (identieke)
blokken
van anderhalf
uur. U kunt de
gehele performance bijwonen of een deel
ervan. Lukt het
de luisteraars
om het ‘nu’ te
omarmen? Kan
de muziek een Foto: Merlijn
Doomernik
test
vormen
voor een filosofisch experiment?
Meer
informatie:
www.stevenskerk.nl/agenda
of
www.dirkluijmes.nl.

Het Nijmeegs Byzantijns Koor
start weer met de
Slavisch-Byzantijnse vieringen
Na ruim anderhalf jaar afwezigheid als
gevolg van corona gaat het Nijmeegs
Byzantijns Koor weer beginnen met de
maandelijkse viering volgens de
Slavisch-Byzantijnse ritus.

De eerste viering is op zaterdag 13
november om 19:00 in de Titus
Brandsma Gedachteniskerk aan het
Keizer Karelplein.
Wij hopen u dan te ontmoeten.

Vrijwilligers worden in
het zonnetje gezet tijdens
het Lokaal Compliment
Op vrijdag 12 november vindt het
Lokaal Compliment plaats. Dit jaarlijkse terugkerende evenement zet vrijwilligers van gemeente Nijmegen in het
zonnetje.
De Vrijwilligerscentrale Nijmegen en
gemeente Nijmegen willen vrijwilligers op deze manier bedanken voor hun
vrijwillige inzet voor onze stad. Of
iemand nu wekelijks, maandelijks of
één keer per jaar vrijwillig de handen
uit de mouwen steekt; dankzij al deze
vrijwilligers wordt Nijmegen een stukje mooier. Ook inwoners die zich actief
inzetten voor hun buurt zijn van harte
uitgenodigd.
Feestelijke avond met live muziek
De vorige editie van het Lokaal
Compliment vond vanwege corona
online plaats. Dit jaar is het feest weer
live in de Lindenberg.

Tijdens de feestavond verzorgt Benny
Solo een fantastische muzikale show.
Ook is er een muziekbingo, kunnen
aanwezigen op een originele manier op
de foto met collega-vrijwilligers en zijn
er lekkere hapjes en drankjes. Zoals elk
jaar vindt ook de symbolische uitreiking van het Lokaal Compliment aan
een van de vrijwilligers plaats.
Wethouder Petra Molenaar overhandigt
dit aan een vooraf geselecteerde vrijwilliger die symbool staat voor alle
vrijwilligers in Nijmegen.
De toegang voor deze avond is gratis.
Aanmelden kan via:
https://www.geldersehanden.nl/lokaalcompliment-2021
Vrijdag 12 november. Aanvang:
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Lindenberg Cultuurhuis,
Ridderstraat 23, Nijmegen

Montessoricollege Berg en
Dalseweg gesloopt
Het
Montessoricollege aan de Berg
en Dalseweg werd
onlangs gesloopt.
Tot 1992 heette het
De Sprong en was
het een school voor
VBO en IVBO.
Daarna werd het een
Montessori College
voor VMBO.
Foto: Albert de Valk
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Fietsen verwijderd bij het Centraal Station
Bij Nijmegen Centraal zijn zowel ondergronds als bovengronds fietsenstallingen. Ook onder Doornroosje is een fietsenstalling en beide locaties staan meestal bomvol. Ongeveer
vier keer per jaar (tijdens de afgelopen coronatijd is er niet

Medewerkers van Bureau Toezicht en AFAC verwijderen de
fietsen bij het station
Foto: Henk Baron

gehandhaafd) wordt bekeken wat voor fietsen er staan en of
er nog onnodig plaats ingenomen wordt of dat het wrakken
zijn. Zo worden, nadat de fietsen al enige tijd gemerkt zijn,
de fietsen die langere tijd op dezelfde plaats staan of hinderlijk buiten de rekken geplaatst zijn, gelabeld. Als ze na 28
dagen nog steeds op dezelfde plek staan, worden ze meegenomen. Vaak staan de fietsen al veel langer van 28 dagen in
de fietsenstalling, want ze moeten natuurlijk eerst “opvallen”
om gelabeld te worden.
AFAC staat voor Algemene Fiets Afhandel Centrale. Deze
instantie verwerkt de fietsen -wrakken en hinderlijk geplaatste fietsen- die op last van Bureau Toezicht van de gemeente
Nijmegen moeten worden verwijderd. Dan blijven ze 13
weken in het AFAC depot en kunnen de eigenaren op de
website van AFAC (www.afac-nijmegen.nl) zien of hun fiets
er bij staat. Voor €10,00 kunnen ze dan daar hun fiets weer
ophalen.
Deze dagen zijn er ongeveer 450 fietsen uit de stalling bij het
station verwijderd en opgeslagen bij AFAC. De regels staan
op borden in en rond de fietsenstallingen op duidelijke wijze
aangegeven.

Nieuw: Inspiratiecursus ‘Stilstaan bij zin en verlies’
Vanaf maandag 8 november in Marikenhuis
Geen lotgenotengroep, geen therapie, maar drie middagen
van studie en inspiratie. Verlies van een dierbare, van
gezondheid, werk of levensperspectief kan je leven danig
ontregelen. Het zet je ook aan het denken. Wat is de zin van
mijn leven eigenlijk? Voorheen vond men voor die vragen
steun bij een godsdienst, maar tegenwoordig is dit vaak
anders. Mensen gaan zelf op zoek naar zingeving, maar hoe
voorkom je dat dit oppervlakkig wordt of zweverig? En waar
zoek je dan, en waarnaar? In een sfeer van leren en nadenken, bezinning en beperkte uitwisseling verdiepen we ons in

deze belangrijke, maar lastige vragen.
Een compacte cursus ter verheldering en bemoediging, door
theologe dr. Lia van Aalsum. Toegankelijk voor mensen met
diverse vormen van verlies, niet alleen kankergerelateerd.
Start 8 november, 13.30 uur. Vervolg op 22 november en 6
december. Zie www.marikenhuis.nl
Het Marikenhuis, inloophuis voor iedereen geraakt door
kanker, vindt u aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in
Nijmegen.

Herdenkingsconcert Koor Hatikwa op 21 november
Zondag 21 november, aanvang 13:30
uur
in
de
Studentenkerk
Erasmuslaan 9A 6525 GE Nijmegen.
Het concert staat in het teken van een
grote razzia te Nijmegen in 1942. In de
nacht van 17 op 18 november, dat jaar,
zijn 200 Nijmeegse Joden opgepakt, en
naar de kampen gevoerd. Bijna niemand is daarvan teruggekeerd. Negen
leden van één gezin: de buren van één
van onze koorleden, waren daarbij.
Een eerbetoon, als nog. Koor Hatikwa,
wat m.n. Joods repertoire heeft, zal toepasselijke liederen zingen, onder leiding/begeleiding van dirigent: Gerard
Schoren. Ons koorlid vertelt bij aanvang enkele persoonlijke verhalen over

deze familie, er klinkt een gedicht en er
worden achteraf beelden getoond;
waaronder een geboetseerde herinneringswandtegel bij de nazit met koffie
tot 15:30 uur.
Entree inclusief consumptie: €7,50.
Reserveren graag door 7,50 over te
maken
op
rekening:
NL80
RBRB0955202310 t.n.v. Hatikwa

Nijmegen, onder vermelding van:
Concert 21 November 2021.
Voor meer info zie:
www.joodsmonument.nl
www.koorhatikwa.nl
www.ru.nl/studentenkerk
Tip: Erasmuslaan is die zondag alleen
te bereiken via de St. Annastraat

Gezelligheidskoor De Daalse Nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de
muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire. Iedere tweede en vierde maandag v.d. maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum Daalsehof, NijmegenOost. Nu: 8 en 22 november 2021. Info: Marinus, tel: 0610748973.

Nijmegen wandelstad: op 13 en 14 november de
61ste (uitgestelde) Lentewandeltocht-herfsteditie!
Vanwege corona mocht de populaire Nijmeegse
Lentewandeltocht in maart niet doorgaan. Nu heeft WSV
Zwanenveld
de
vergunningen
rond
om
de
Lentewandeltocht alsnog op zaterdag 13 en zondag 14
november 2021 te organiseren. Geen lente natuurlijk maar
ook in de herfst is het prachtig om door het Rijk van
Nijmegen te wandelen!
Deze uitgestelde Lentewandeltocht vertrekt net als de laatste
jaren vanaf de blokhut van ZV De Batavieren aan de
Groostalselaan 13 te Nijmegen. Vanaf hier leiden afwisselende routes de wandelaars door de glooiende en bosrijke
omgeving van Nijmegen.
Afhankelijk van de gekozen route lopen wandelaars over de
stuwwal, de bossen van Berg en Dal en Groesbeek. De 40
km route loopt deels over de beroemde en beruchte
Zevenheuvelenweg.
Ook voor beginners, rustzoekers en gezelligheidslopers is de
Lentewandeltocht een geschikt wandelevenement. U kunt
namelijk kiezen uit de volgende afstanden: 5-10-15-20-25-

30 en 40 km. Uiteraard is ook dit jaar de gezellige rustplaats
bij scouting Keizer Karel in het bos weer in de route opgenomen.
U kunt zich vooraf inschrijven voor deelname op www.lentewandeltocht.nl. U kiest uw route en tijdvak en kunt online
het inschrijfgeld betalen. Door de aangepaste coronamaatregelen is het ook weer mogelijk om u op de wandeldagen zelf
in te schrijven. Dit kan op het startbureau aan de
Grootstalselaan 13 te Nijmegen. Hier zijn coronamaatregelen getroffen om zo veilig mogelijk te kunnen starten en
finishen.
Het startbureau is open vanaf 08.00 uur en vanaf station
Nijmegen Centraal goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Kijk
voor
de
OV-mogelijkheden:
http://www.9292ov.nl/.
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle afstanden € 3,50 (€ 7,00
of € 5,00 als u een beloning wenst). Kijk voor meer informatie over de Lentewandeltocht op www.lentewandeltocht.nl of www.wandel.nl

Open ateliers Kunst in de Kazerne
25 kunstenaars stellen hun atelier open voor het publiek!
Op 6 & 7 en 13 & 14 november staat de Krayenhoffkazerne
in Nijmegen weer in het teken van de jaarlijkse open ateliers.
De bezoekers kunnen een blik werpen achter de schermen bij
de kunstenaars.
De Krayenhoffkazerne biedt een podium aan beeldende
kunst in allerlei disciplines zoals glaskunst, fotografie, schilderen, beeldhouwen, tekenen, textieldesign, keramiek en
video. Bezoekers kunnen kiezen uit kunstwerken in allerlei
vormen, kleuren, materialen, grote en kleine formaten en
verschillende prijsklassen.
Iedereen is van harte welkom om het nieuwe werk van kunstenaars te bekijken! We hebben een aangepaste looproute in
het gebouw met een aparte uitgang.
De open ateliers zijn gratis toegankelijk.
Meer info over de kunstenaars: www.kunstindekazerne.nl,
w w w. i n s t a g r a m . c o m / k r a y e n h o ff k a z e r n e / ,
www.facebook.com/Kunstindekazerne
Adres: Krayenhoffkazerne, Molenveldlaan 12 t/m 138, 6523

RN Nijmegen
Open: Zaterdag 6 en zondag 7 november en aterdag 13 en
zondag 14 november om 12.00 -17.00 uur

Kunstenaar Frans Drummen

Foto: Annie van Gemert

Woondemonstratie op Plein ‘44

Foto: Henk Baron
De Nijmeegse Wooncoalitie hield zondagmiddag een woonprotest op Plein
‘44 tergen de woningnood. Aan dit protest namen honderden mensen deel.
Het protest werd nu mede georganiseerd door DWARS, de jongerenafdeling
van
GroenLinks.
Studentenvakbond AKKU en de PvdA
Nijmegen hadden zich voor dit protest
bij DWARS aangesloten.
Het Woonprotest eist onder meer voldoende en betaalbare huisvesting, de
aanpak van ‘parasitaire beleggers’ en
wil dat de overheid maatregelen neemt
tegen de escalerende huur- en huizenprijzen. Met het motto ‘huizen voor

mensen, niet voor winst’ wil de
Nijmeegse Wooncoalitie bijdragen aan
het ontstaan van een brede beweging
van woonverzet.
Zo demonstreerden zij onder andere
voor een einde aan langdurige leegstand en voor de directe huisvesting
van internationale studenten die nog
steeds geen huisvesting hebben.
Op het Plein waren diverse sprekers en
er werd muziek gemaakt. Na het
gebeuren op Plein 1944 trokken de
deelnemers in een demonstratieve
optocht door het centrum van
Nijmegen, waarbij ook de Piersonstraat
werd aangedaan.

Scouts organiseren activiteiten
voor vluchtelingenkinderen in
noodopvang Heumensoord
Scoutingvrijwilligers organiseren sinds zondag 31
oktober wekelijks activiteiten voor tientallen gevluchte kinderen en jongeren in
noodopvang Heumensoord.
Met de laagdrempelige
activiteiten willen zij het
verblijf in de noodopvang
voor de kinderen draaglijker en plezierig te maken.
Met de activiteiten bieden
zij de kinderen afwisselende activiteiten waaronder
stoepkrijten, knutselen en springtouwen. "Door buiten- en binnenactiviteiten aan te bieden proberen we de kinderen een moment te gunnen waarin ze
hun veranderde woonsituatie los kunnen laten. Zodat ze echt weer kind kunnen zijn.", aldus Jordi van Nistelrooij,
vrijwilliger van Scoutingregio ZuidOost Nederland waar Nijmegen onder
valt. "Omdat er een taalbarrière is zijn
het laagdrempelige activiteiten die we
makkelijk uit kunnen leggen met voorbeelden. Geworven donaties van vrijwilligers en betrokkenen maken de activiteiten mede mogelijk." zegt Wouter
Dubbeldam, kartrekker van het vrijwillige organisatieteam. In Heumensoord
zijn ruim 1000 vluchtelingen opgevangen, waarvan ruim 400 kinderen en
jongeren onder de achttien jaar.
Scouting Nederland
Scouting staat voor uitdaging! Scouting
biedt leuke en spannende activiteiten
waarmee meiden en jongens worden

R.S.K. zoekt
nieuwe leden
We mogen weer zingen en we hebben
nieuwe, enthousiaste leden nodig voor
ons koor, het Radboud Senioren koor
(R.S.K.). De dirigent van ons koor is
Eugène Ceulemans en wij repeteren op
donderdagmorgen van 10 tot 12 uur in
Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat
22, 6535 RZ Nijmegen. Ons repertoire
is divers, voor elk wat wils dus. We treden regelmatig op in verpleeghuizen.
Kom gerust eens luisteren, meezingen
mag natuurlijk ook, misschien vind je
het wat.
Informatie Bertien Keijser (voorzitter)
tel: 0683440979 of Marie-Anne
Hilckmann
(secretaris)
tel:
0630648250.

uitgedaagd zich persoonlijk
te ontwikkelen. Scouting
Nederland is de grootste
jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouts
maken niet alleen vrienden
voor het leven, maar groeien ook in hun persoonlijke
o n t w i k k e l i n g .
Scoutingactiviteiten zijn
veel buiten in de natuur.
Andere activiteiten staan in
het teken van iets goeds
doen voor de samenleving.
Scouting draagt graag bij aan een betere wereld.

Resultaten
inleveractie
steekwapens
De gemeente Nijmegen, Politie en
Bindkracht10 namen half oktober,
tijdens de Week van de Veiligheid,
deel aan de landelijke inleveractie
van steekwapens. Hiervoor startte op
30 september ook de campagne
'#ShowSkillsNotKnives
You
Choose'. Op 4 locaties verdeeld over
Nijmegen, konden mensen hun steekwapen straffeloos inleveren. Daar is
gebruik van gemaakt; in totaal zijn
er 40 wapens ingeleverd.
‘Elk wapen dat is ingeleverd, maakt
Nijmegen weer veiliger. Ik ben dan ook
erg blij dat er gebruik is gemaakt van
de inleveractie. Wapens horen gewoon
niet thuis in onze stad.’, reageert burgemeester Bruls.
In de campagne ‘#ShowSkillsNotKnives - You Choose' spraken bekende
en onbekende jongeren uit Nijmegen
zich uit over en tegen steekwapenbezit.
Halt gaf op verschillende middelbare
scholen les over steekwapengebruik.
De Kristallis school en Bindkracht10
maakten met leerlingen een rap (met
clip). Deze video en de campagne hadden een groot bereik.
Burgemeester Bruls: ‘Het is erg belangrijk dat jongeren, en volwassenen, zich
bewust zijn van de risico’s voor zichzelf en een ander door het dragen van
een wapen. De boodschap van de campagne is om te je te richten op waar je
goed in bent, je skills. De gemeente
blijft natuurlijk inzetten op bewustwording over wapengebruik.’
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Zwischen Rhein & Maahs
Führungen in Kranenburg
KRANENBURG. Das Tourist Info
Center
Kranenburg
bietet
im
November
zwei
interessante
Führungen an.
• Wie in alten Zeiten.... Erkunden Sie
mit dem altertümlichen Nachtwächter
den
historischen
Stadtkern
Kranenburgs. Dieser gibt Ihnen allerlei
Informationen
rund
um
die
Vergangenheit
Kranenburgs
mit
Geschichten aus damaliger Zeit... 19.
November,
18.00-19.30
Uhr,
Treffpunkt:
Mühlenturm/Museum
Katharinenhof, Mühlenstraße 9
Kranenburg
(Tel:
02826-623);
Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 028267959, touristik@kranenburg.de; pro Person 6 €,
Kinder bis 12 Jahre frei
• Entdeckungstour
durch
das
Museum.
Die
umfangreiche
Kunstsammlung
des
Museums
Katharinenhof umfasst Arbeiten vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Auf fast
1.000 qm Ausstellungsfläche sind stän-

Endlich wieder
Martinimarkt
im Martinsdorf
ZYFFLICH. Nach 2 Jahren Abstinenz
richtet das Orga-Team rund um Gerda
Hansen am 7. November wieder den
Martinimarkt in der Dorfscheune aus.
Wir starten um 12:00 Uhr. Der besondere Flair entsteht durch liebevoll
gestaltete Stände, die hauptsächlich
selbst gemachtes anbieten, einige auch
zu wohltätigen Zwecken. Natürlich
besteht die Möglichkeit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee zu genießen
(und zu stiften). Das OrgaTeam sorgt
für die Einhaltung der aktuellen
Coronaregeln
der
Dorfscheune.
Überschüsse kommen der Dorfscheune
Zyfflich zu Gute.

Gemeinde Kranenburg sucht
Tannenbäume
KRANENBURG. Zur weihnachtlichen
Gestaltung und Ausschmückung des
Marktplatzes
und
des
Rathausvorplatzes sucht die Gemeinde
Kranenburg noch entsprechend große
(ca. 6 m bis 9 m hoch) Tannenbäume.
Des
Weiteren
werden
noch
Tannenbäume jeglicher Größe gesucht.
Die Bäume werden von der
Gemeinde abgeholt.
Meldungen von abzuholenden Bäumen
nimmt der Bauhof der
Gemeinde
Kranenburg unter
Telefon 02826-7980,
entgegen.
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Das Tourist Info Center Kranenburg
bietet am 19. Und 21. November zwei
interessante Führungen an.
dig etwa 500 Werke zu sehen. Die
Führung lädt ein, auf ungewöhnliche
Weise einige Kunstschätze des
Museums zu entdecken. 21. November,
14.00-15.00
Uhr,
Museum
Katharinenhof, Mühlenstraße 9
Kranenburg
(Tel:
02826-623);
Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 028267959, touristik@kranenburg.de; pro Person 5 €,
Kinder bis 12 Jahre frei.

Neu:
Mein-Kleve.de
KLEVE. Gemeinsam mit der Stadt
Kleve bietet die Wirtschaft, Tourismus
& Marketing Stadt Kleve GmbH
(WTM) mit der neuen OnlinePlattform „Mein-Kleve.de“ eine
Übersicht über die zahlreichen und
vielfältigen Angebote der Stadt. Hier
kann der Nutzer schnell eine Übersicht
über die Gewerbetreibenden, Händler
und Dienstleister im gesamten
Stadtgebiet erhalten. Ziel ist es, das reiche Angebot an Produkten und
Services in der Stadt digital noch besser sichtbar zu machen. Abgerundet
wird das neue Portal durch aktuelle
Informationen
zu
regionalen
Veranstaltungen und Neuigkeiten. Das
Portal wird des Weiteren auch in niederländischer Sprache angeboten, um
auch für die zahlreichen Besucher und
Kunden aus unserem Nachbarland
einen echten Mehrwert zu bieten.
Zudem ist die Plattform an das moderne
Parkleitsystem
sowie
den
Stadtgutschein von Kleve angebunden.
Kleve ist eine attraktive Einkaufsstadt,
doch der Einzelhandel und die
Gastronomie befinden sich in einem
intensiven Veränderungsprozess, der
durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurde. Online-Handel, Mobilität,
Digitalisierung, Demographie und jetzt
auch Pandemie – viele Schlagworte,
die
für
ein
verändertes
Einkaufsverhalten sorgen und zu neuer
Konkurrenz
und
gesteigertem
Erwartungsverhalten führen.
Neben der schnellen Übersicht, sind
auf der neuen Internetseite auch
Informationen zu den einzelnen
Unternehmen zu finden. Sofern vorhanden, leitet die Plattform auf den eigenen Online-Shop der Unternehmen
weiter, aber auch Unternehmen, die
nicht über einen eigenen Shop verfügen, haben die Möglichkeit, ausgewählte Produkte zu präsentieren.
Zunächst liegt der Fokus von „MeinKleve.de“ auf dem Handel und der
Gastronomie in der Innenstadt. Die
Internetseite ist aber auf einen stetigen
Entwicklungsprozess
ausgelegt.
Langfristig sollen über Einzelhandel
und Gastronomie hinaus auch z.B.
Ärzte, Handwerker sowie Friseure bis
hin
zu
Unterkünften,
Freizeiteinrichtungen, Vereinen und
Industrieunternehmen auf „MeinKleve.de“ zu finden sein.

Die Plattform mein-kleve.de bietet
einen digitalen Überblick über die
zahlreichen Angebote der
Schwanenstadt.

Neue Schilder für den Tiergarten Kleve
KLEVE. Bei einer Kooperation der
Hochschule Rhein-Waal mit dem
Tiergarten Kleve haben sechs
Studentinnen im Rahmen einer
Projektarbeit
sechs
neue
Informationstafeln für Besucherinnen
und Besucher erstellt.
Der Tiergarten Kleve zählt mit seinen
rund 350 Tieren zu einem der schönsten Ausflugsziele in der Region und
setzt sich besonders für den Erhalt der
Artenvielfalt ein. Um die Besucher und
Besucherinnen über die Tiere, ihre
Verhaltensweisen und spezifischen
Merkmale aufzuklären und Interesse
für den Schutz dieser Tierarten zu wecken, wurden auch in diesem Jahr zoologische Informationstafeln durch
Studierende der Hochschule RheinWaal erstellt.
Durch die Zusammenarbeit, die seit
2014 besteht, konnten bereits 36
Schilder zu unterschiedlichen Tierarten
erarbeitet und aufgestellt werden. In
diesem Jahr kommen sechs weitere
dazu: Besucher und Besucherinnen
können nach Abschluss des Projekts
nun auch detaillierte Informationen zu
Nachtreiher, Streifenskunk, JapanerKaninchen, Rheinischer Schecke,
Ouessant-Schaf und dem Großen Mara
auf den neuen Tiergartenschildern finden. Ausführlichere Texte zu den
Tieren werden mittels QR-Code auf der
Website des Tiergartens abrufbar sein.
Um ein möglichst breites Publikum
erreichen zu können, gibt es dort das

Gruppenbild im Tiergarten Kleve. Sechs neue Schilder informieren Besuchern
über sechs verschiedene Tierarten: Nachtreiher, Streifenskunk, JapanerKaninchen, Rheinischer Schecke, Ouessant-Schaf und dem Großen Mara.
Foto: Lisa Hanke
gesamte Material auch als Audiodatei.
Zusätzlich werden die Steckbriefe der
Tiere auch in Englisch und
Niederländisch verfügbar sein.
Unter der Betreuung von Axel Huth
und Ramona Kirsch von der
Hochschule
Rhein-Waal
sowie
Tiergartenleiter Martin Polotzek, seiner
Stellvertreterin Christine Oster und seinem Stellvertreter Dietmar Cornelissen
nahmen die Studentinnen aus der
Fakultät Life Sciences am Projekt teil.
Sie erlernten dabei die Grundlagen

Martinsmesse und Weckmannessen
mit der kfd Kranenburg
KRANENBURG. Der heilige Mann,
der seinen Mantel teilt, wird nicht nur
von den Kindern verehrt. Daher lädt
das kfd-Team Kranenburg bereits für
den 10.11.2021 nicht nur seine
Mitglieder, sondern auch alle interessierten Frauen zur Martinsmesse um
14.30 Uhr in die Stifts- und
Wallfahrtskirche ein.
Beim anschließenden gemeinsamen

Beisammensein im Pfarrheim „Helleg
Krüß“ wartet neben einer Tasse heißen
Kaffee
ein
frisch
gebackener
Weckmann darauf, verzehrt zu werden.
Der Kostenbeitrag beträgt 5,00 €.
Nichtmitglieder zahlen 6,50 €.
Eine Anmeldung zum Weckmannessen
ist zwingend bis zum 05.11.2021 unter
der Tel.Nr. 02826-7127 (Annemarie
Nickesen) erforderlich.

Karnevalssession 2021/22
Nach intensiven Überlegungen mit
allen Beteiligten hat die Krunekroane
e.V. für die kommende Session
2021/22 entschieden keinen Prinzen
mit Gefolge zu stellen. Die eigenen
Veranstaltungen werden unter den zu
dem Zeitpunkt geltenden Bedingungen
kurzfristig geplant. Der Prinz der
Session 2019/20 wird am 13.
November im Bürgerhaus verabschiedet und die Bunten Abende sollen möglichst stattfinden. Alles Weitere wird

wie in unseren Nachbargemeinden und
-städten spontan entschieden werden
müssen.
Wie alle Vereine und Karnevalisten
bedauern wir die anhaltende Situation
und
damit
eingeschränkte
Karnevalszeit. Bleibt gesund und lasst
uns auf eine Prinzensession 2022/23
hoffen.
Der Vorstand für die KG Krunekroane
Kranenburg e.V.

wissenschaftlicher Recherche als auch
die Kommunikation von Fachwissen an
eine breite Öffentlichkeit. Gleichzeitig
standen besonders Teamarbeit und
Projektmanagement im Vordergrund.
Auch mit technischen Programmen
beschäftigten
sie
sich:
Jede
Teilnehmerin arbeitete mit einem
Vektorgrafikprogramm, um ihr Schild
zu erstellen.
Aufgrund der Corona-Situation mussten alle Treffen der Hochschule online
stattfinden. Dies stellte die gesamte
Gruppe
vor
zusätzliche
Herausforderungen, die aber durch den
Einsatz verschiedener technischer und
webbasierter Lösungen gemeistert werden konnten.

Lob der kleinen
Leute im B.C.
Koekkoek-Haus
Für Barend Cornelis Koekkoek (18031862) galt die Zeichnung als der
Ursprung der Malerei. Dabei hatte er
nicht nur die Landschaft im Blick, sondern auch das einfache Landvolk – die
sogenannten „kleinen Leute“.
Der in Kleve lebende Fotograf Bruno
Meesters stellt den Zeichnungen den
Blick von heute gegenüber: Seine
Fotografien entstanden 2019-2021 im
Rahmen
seines
Projektes
„Lebenswerk“.
Lob der kleinen Leute, B.C.
Koekkoek-Haus, Koekkoekplatz 1,
Kleve; ab dem 31. Oktober bis auf
Weiteres. Öffnungszeiten: Dienstag –
Samstag 14-17 Uhr
Sonn- und Feiertage 11-17 Uhr.
www.koekkoek-haus.de

Jahreshauptversammlung 2021 des HVV Nütterden
NÜTTERDEN. Der Heimat- und Verschönerungsverein
(HVV) Nütterden blickt auf ein von Corona geprägtes Jahr
2020 zurück. Obwohl man auf etliche Veranstaltungen verzichten musste, kann der Verein auf eine effektive
Vereinsarbeit zurückblicken.
Der HVV bedankt sich bei Josephine Spettmann für ihr
langjähriges Engagement als 2. Geschäftsführerin im
Vorstand. Frau Schindler-Böhmer berichtete über die geleistete Vorstandsarbeit des vergangenen Jahres. Im Corona-Jahr
nutzte der Vorstand die Zeit zu Vorbereitungen und
Planungen einiger Meilensteine in der Geschichte des HVV.
So brachte der Verein den Anstoß zur Neugestaltung des
Dorfplatzes. Ein weiteres Projekt war die Koordination rund
um die Skulptur „Steinzeichen“ von Christoph WilmsenWiegmann, die anlässlich des Dorfjubiläums „1300 Jahre
Nütterden“ an der alten Schule errichtet wurde. Die umfassende und ansprechend gestaltete Vereinschronik anlässlich
des 75-jährigen Vereinsjubiläums konnte in diesem Sommer
veröffentlicht werden.
Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer Olaf Schübel
eine einwandfreie und ordentliche Kassenführung. Es gab
keinerlei Beanstandungen. Somit schlugen sie der
Versammlung vor, den Kassierer sowie den gesamten
Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.
Turnusgemäß wurden der stellvertretende Vorstandvorsitz
und die stellvertretende Geschäftsführung
gewählt. Einstimmig wurde Susanne Lamers als 2.
Vorsitzende wiedergewählt. Die Versammlung wählte einstimmig Christian Kupfernagel zum 2. Geschäftsführer. David
van Rooijen wird zukünftig das Amt des 2. Kassierer übernehmen. Verena Sander wurde als neue Beisitzerin vorgeschlagen und
einstimmig gewählt. Beisitzer Jos Mewe wurde in seinem
Amt bestätigt. Jan Hanenkamp wird Kassenprüfer für Hans
Nebelung, der ebenfalls nicht mehr zur Wahl stand. Margret
Schindler-Böhmer bedankte sich für die aktive
Unterstützung der Mitglieder in den verschiedenen
Arbeitsgruppen. Eine besondere Dankbarkeit brachte Frau
Schindler Böhmer gegenüber den langjährigen
Vorstandmitgliedern
Josephine
Spettmann
(2.

Geschäftsführerin) und Helga Borrmann (2. Kassiererin)
zum Ausdruck. Beide stellten sich aus privaten Gründen
nicht mehr zur Wahl, stehen dem Verein jedoch weiter zur
Verfügung.
In einer Jahresvorschau wurden die wichtigsten Termine und
geplanten Projekte vorgestellt. Insbesondere die gemeinsamen Aktivitäten werden wieder durchgeführt: das Aufstellen
des Maibaums, der Tagesausflug im Sommer, das traditionelle Erntedankfrühstück, die Halloweenwanderung und der
Weihnachtsbaumverkauf auf dem Dorfplatz. Weitere
Willkommensschilder mit neuen Motiven aus Nütterden
werden an der E-Rad-Bahn aufgestellt. Ein großes
Insektenhotel wird im Frühjahr errichtet. Und die Feier zum
75-jährigen Vereinsjubiläum wird nachgeholt.
In einer angeregten und konstruktiven Diskussion warf die
Versammlung weitere Blicke in die Zukunft. Um stärker mit
den Bürgern interagieren zu können, wurde beschlossen, die
vereinseigene Webseite stärker mit den Social-MediaPlattformen zu verbinden. Weitere Info: www.hvv-nuetterden.de

Der HVV bedankt sich bei Josephine Spettmann für ihr
langjähriges Engagement als 2. Geschäftsführerin im
Vorstand. (Jürgen Franken, Josephine Spettmann, Susanne
Lamers und Margret Schindler-Böhmer)
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SPORT
Trainer SVO jarig
OOIJ. Martin de Winkel, hoofdtrainer van voetbalvereniging SVO’68, vierde op
23 oktober zijn 50e verjaardag. Op het bord in zijn voortuin valt te lezen: ‘Al jaren
een drijvende kracht bij de lokale SPAR en op donderdags terug te vinden bij SVO
aan de bar! Ouwe mannen zoals Mart hebben altijd veel plezier, daarom feesten
we graag met onze “Piet Bier”.’ Van harte gefeliciteerd!
Foto: SVO

Darttoernooi De Vriendenkring
LEUTH. Zaterdag 11 december
vindt er weer een darttoernooi plaats
in de Vriendenkring.
Doe mee...er staat een leuk prijzenpakket klaar!
Meer info kan je vinden op op
Facebook: Voor L-kaar
Inschrijfbedrag €5,- p.p.
Zaal open 12.30 uur – Aanvang toernooi 13.00 uur
Aanmelden via:
darttoernooi.vriendenkring@gmail.com
Hoofdsponsor: HPR

De Treffers
ronde verder in
KNVB Beker
Op woensdag 27 oktober speelden De
Treffers thuis tegen de Rijnsburgse
Boys voor de 1e ronde van de KNVB
Beker. Beide clubs staan in het linkerrijtje van de Tweede Divisie en waren
dus aan elkaar gewaagd.
Na een spannende wedstrijd met verlenging stond de stand van 2-2 op het
scorebord. Een lange penaltyreeks
bracht de beslissing. Monteiro van de
Rijnsburgse Boys miste de zevende
strafschop, waarop Versteeg van De
Treffers wel raak schoot.
De Treffers gaan dus door naar de 2e
Ronde waarin ze het in Friesland
mogen opnemen tegen eredivisionist
SC Heerenveen. Deze wedstrijd gaat
gespeeld worden op dinsdag 14,
woensdag 15 of donderdag 16 december in het Abe Lenstra stadion.
Ook N.E.C. bekert verder na een 0-3
overwinning op hoofdklasser VV
Capelle. De Nijmeegse club gaat ook
naar Friesland, maar dan om het op te
nemen tegen SC Cambuur uit
Leeuwarden.
De Treffers – Rijnsburgse Boys 2-2
(6-5 penalties)
T. ten Den 6’ (1-0), M. Artien 61’ (1-1),
F. Zeldenrust 99’ (1-2), R. Janssen 107’
(2-2)

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Ex-voetballer Arno Arts komt met eigen autobiografie:

‘Linkspoot, Van ’t Vilje tot Champions League’
Arno Arts en voetbal. Het leest als een
twee-eenheid. Hij groeide op in de
volksbuurt ’t Vilje in Groesbeek en
debuteerde in het shirt van NEC in het
betaald voetbal. Het begin van een rijke
carrière die verliep via het Zwitserse
FC Luzern, FC Twente, Cambuur,
Willem II, opnieuw NEC, FC Utrecht
en VVV-Venlo terug naar Achilles'29.
Hij maakte van nabij vele hoogtepunten mee. De promotie van NEC in
1989, het spelen in jong Oranje, het
winnen van de beker met FC Luzern en
FC Utrecht, de Europese avonturen met
FC Twente , Willem II en FC Utrecht.
Het Champions League-avontuur met
Willem II. Dit alles gepaard met de
nodige voetbalhumor. Maar hij leerde
ook de keerzijde van de medaille kennen. Achterdocht, niet nagekomen
beloften en het belang van geld.
Ook na zijn carrière merkt hij dat de
voetbalwereld kei- en keihard kan zijn.

Vriendjespolitiek, ego's en machtslust
winnen het daarin van eerlijkheid,
onafhankelijkheid en clubliefde.
Desondanks staat Arno Arts telkens
weer op en drijft de voetballiefde hem
terug het wereldje in,
Ook privé incasseert hij de nodige
klappen en vloeien er vele tranen. In
deze autobiografie 'Linkspoot, Van 't
Vilje tot Champions League' komen
ook deze zwarte gebeurtenissen aan
bod. Arno: "Het is mijn verhaal en
gevoel wat ik beschreven heb."
Linkspoot is te bestellen op website:
www.ArnoArtsLinkspoot.nl
Vanaf 12 november is het boek te koop
bij:
- Bruna Groesbeek, Dorpsstraat 3,
Groesbeek
- The Read Shop, Winkelcentrum 17 ,
Malden
- Bruna vestigingen in Nijmegen op de
Daalseweg 263 en Fuchsiastraat 22-24
- Bruna Gennep, Zandstraat 56b.

Tijdens de wintermaanden liggen veel
teamsporten helaas stil. Maar wij hebben goed nieuws:
Je kunt nog wel tennissen! Daarom
hebben wij voor iedereen TV de
Oorsprong Winterchallenge.
Dat tennis een sport is waar je de 1.5
meter kunt waarborgen, zien steeds
meer mensen in. Vanaf het moment dat
de coronamaatregelen in zijn gegaan, is
er in Nederland een toename in de aandacht voor tennis. Je kunt nu kennis
maken me de sport door de Winter
Challenge.

jaar, waarvan 15 leden 80 jaar of ouder
zijn. Voor ouderen bieden we walking/dynamic tennis aan. Dit is een net
iets andere wijze van het spelen van
tennis. Minder belastend, minder snel,
op een kleinere baan en met lichtere
materialen.
Je kunt ook gebruik maken van het
kennismakingspakket van 5 lessen bij
de aangesloten tennisschool YA
TennisAcademy van Yannick vd Pol en
Alexander Elfrink. (zie website
www.tvdeoorsprong.nl (menu/vereniging/tennisles))

Wij dagen jou uit om fit te blijven deze
winter en meteen kennis te maken met
tennis!
In samenwerking met de KNLTB bieden we tijdelijk dit aanbod van 1
november ’21 t/m 31 januari ‘22

Inbegrepen bij de winterchallenge:
• Een KNLTB pas waarmee je een
baan kan reserveren om te tennissen.
• Toegang tot de ClubApp, waarin je
banen kan reserveren en heel veel
informatie kunt vinden over de vereniging
• evt. gebruik van leenracket (vraag
naar de mogelijkheden)

Je kunt 3 maanden onbeperkt bij onze
vereniging recreatief tennissen tegen
een laag tarief.
TV de oorsprong heeft 6 all-Weather
banen die de hele winter door uitstekend bespeelbaar zijn.
We zijn een groeiende vereniging met
meer dan 400 leden waarvan 100
jeugdleden. Tevens is tennis een sport
die je nog op hoge leeftijd kunt beoefenen.
We hebben 50 leden van boven de 70

Ben je enthousiast geworden, inschrijven kan op onze website www.tvdeoorsprong.nl (menu/vereniging/ lid worden) of stuur een mail naar ledenadministratie@tvdeoorsprong.nl
Als je nog vragen hebt, neem dan
gerust contact op: redactie@tvdeoorsprong.nl

Sinterklaas deelt gratis
tennislidmaatschappen uit
GROESBEEK. Sinterklaas deelt
gratis tennis lidmaatschappen uit tijdens zijn bezoek aan de Kringloop
Sint Michael.
Om de kinderen van Groesbeek sportief te stimuleren heeft Sinterklaas een
geweldige verrassing. De Sint heeft
met Tennisvereniging Groesbeek een
geweldige deal gesloten! Alle in
Groesbeek woonachtige kinderen tot
12 jaar mogen een jaar lang gratis ten-

nissen! Een jaar lang, 7 dagen per week
tussen 9.00 en 17.00 uur een balletje
slaan samen met een vriendje of een
vriendinnetje behoort vanaf nu voor
ieder kind in Groesbeek tot de mogelijkheden! De speciale aanmeldformulieren zijn alleen te verkrijgen op 14
november tijdens de "intocht" van
Sinterklaas en tot 5 december in te
leveren. Uiteraard hoopt Sinterklaas
hier heel veel kinderen blij mee te
maken!

Nieuws van Switch ‘87
Trainersclinic voor jeugdtrainers

Op 13 november is er een signeersessie
bij de Bruna in Groesbeek van 11.00
tot 14.00u.

Nieuw beweegpark op Sportpark Zuid
GROESBEEK. Op 29 oktober opende op Sportpark Zuid,
gevestigd aan het Nijerf 1 in Groesbeek, het nieuwe openlucht beweegpark. Het beweegpark is gericht op buiten-fitness en is bedoeld voor deelnemers van alle leeftijden die fit
en vitaal willen blijven, ook als ze nooit echt sportief waren.
Wil je individueel sporten of liever in een groep? Wil je daarbij begeleiding? Het kan allemaal. Het beweegpark is onderdeel van Vitaal-Zuid.
Het beweegpark bestaat uit meerdere onderdelen.
Deelnemers trainen op vaste trainingsapparaten om alle
spiergroepen te trainen en te versterken. Extra oefeningen en
wisselende trainingsmaterialen zorgen voor de nodige variatie. En het beweegpark heeft een wandelroute tussen de
bomen met onderweg veel oefeningen. Het beweegpark
traint zowel conditie als kracht, waardoor je lichaam in
balans blijft. De trainingstijd is kort en dus makkelijk in te
passen.
Op vaste momenten in de week is er, voor mensen die voor
een abonnement kiezen, een coach aanwezig die de deelnemers begeleidt. Je sport dan op een vast moment in de week.
De coach start eerst met een fitheidsmeting. Samen met de
coach stel je een eigen trainingsdoel. De oefeningen sluiten
daarbij steeds aan. Zo ben je ervan verzekerd dat je verantwoord en veilig traint en blessures voorkomt. Buiten de vaste
trainingsmomenten kunnen sporters ook terecht om zelfstandig te trainen. De coach helpt en motiveert om door te zetten.

Winterchallenge TV De
Oorsprong (nov/dec/jan)

MILLINGEN. Onze
professionele jeugdtrainer Niek Latuhihin
gaf op maandag 25
oktober van 15.30 –
17.30 weer een trainersclinic aan onze
jeugdtrainers en assistent-jeugdtrainers.
De opkomst van deze
maandag was groot.
Fijn om te zien dat er
vanuit de jeugdtrainers
zoveel animo is voor
deze clinics.
Deze middag stond de
aanval op het programma. De aanval
werd verdeeld in 3 onderdelen: aansluitpas – slagtechniek en timing. De
clinic was gedeeltelijk theoretisch maar
vooral ook praktisch. De jeugdtrainers

gingen zelf aan de slag met de oefeningen.
De clinic werd door de jeugdtrainers
als zeer leuk en leerzaam ervaren. In de
kerstvakantie komt er een vervolg.

Wedstrijdschema
Donderdag 4 november
19:30 Switch'87 HS 3 - Trivos HS 5
21:00 Switch'87 DS 4 - Hexagon DS 1
21:30 Switch'87 HS 1 - Kidang HS 3
21:30 Switch'87 HS 2 - Heyendaal HS 5
Vrijdag 5 november
20:30 AETOS DS 3 - Swikaros DS 1
Vrijdagmiddag is door wethouder Irma van de Scheur, door
het onthullen van een informatiebord, het beweegpark bij
De Treffers officieel in gebruik genomen. Foto: Henk Baron
Een onbeperkt abonnement met begeleiding van de coach
kost slechts € 9,95 per maand. Om vrijblijvend kennis te
maken met de mogelijkheden van het beweegpark, biedt
Vitaal-Zuid iedereen een gratis introductietraining aan. Voor
meer informatie over het park en de vaste trainingstijden,
kijk op www.vitaal-zuid.nl. Wil je aanmelden of een vraag
stellen, mail dan naar info@vitaal-zuid.nl.

Zaterdag 6 november
09:45 Excelsior JB 1 - Switch'87 JB 1
14:30 Switch'87 MC 1 - Smash '68SCM MC 1
15:00 Halley MB 2 - Switch'87 MB 2
Zondag 7 november
Sporthal Heuvelland, Groesbeek
Minitoernooi niveau 4 t/m 6
Dinsdag 9 november

18:45 REBO ERA Makelaars/Rebelle
MB 1 - Switch'87 MB 1
19:30 Switch'87 HS 3 - Switch'87 HS 2
Donderdag 11 november
19:30 Pegasus DS 11 - Switch'87 DS 4
Vrijdag 12 november
20:00 Kidang DS 5 - Switch'87 DS 2
Zaterdag 13 november
13:00 Trivos DS 7 - Switch'87 DS 3
15:00 Swikaros DS 1 - LIVO DS 2
15:00 Switch'87 JB 1 - AETOS JB 2
Maandag 15 november
18:00 Switch'87 MB 2 - Switch'87 MB 1
Dinsdag 16 november
18:30 Switch'87 JB 1 - Nuovo JB 1
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Albert Heijn van den Hatert

5
,9ltijd
€ 4aa
per m

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

)

(gratis thuisbezorgd

3 zakken
Senseo pads 36 stuks

Keuze
uit ruim

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

10.⁰ ⁰

12.⁸⁷-13.⁷ ⁷

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Ontvang 1 Bestekzegel bij elke €10

Een dagje zonder vlees is lekker én beter voor mens, dier en
milieu. Elke keer dat je vegetarisch eet, help je namelijk om
de CO2-uitstoot te verminderen. Een echte win-winsituatie
te
dus! We helpen je een handje op weg met de 12 favoriete
maaltijden van Nederland, maar dan vegetarisch. De
art.
ingrediënten haal je makkelijk in huis met de cadeaukaart.
Alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij
50.
ontvangen begin november een cadeaukaart t.w.v. €12.50.

Activeer
je cadeaukaart
snel op
n.nl
vegafavoriete

Speciaal voor
or
deelnemerss

Nog geen lid? Kijk op vegafavorieten.nl hoe je mee kan doen aan deze
eze actie.

Aanbiedingen geldig t/m zondag 7 november

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

De vergunning voor de loterijj is afgegeven
fgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10233 d.d. 23/12/2016. © 2021 Na
Nationale Postcode Loterij N.V. Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam.

100

Alle varianten, combineren mogelijk

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

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

