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

Oude steenfabriek Erlecom
wordt gesloopt

De oude steenfabriek van Erlecom
wordt momenteel gesloopt. De fabriek
van Wienerberger is al al vele jaren buiten gebruik en in verval is geraakt. Op
het terrein worden nog steeds stenen
gemaakt, maar in een aangesloten nieuwere fabriek. Het oude gedeelte was
bouwvallig en daarom wordt het gesloopt.
Met de afbraak van het gebouw van de
oude oven verdwijnt één van de laatste
souvenirs aan de bloeiende steenindustrie in de polder. Een groot deel van
bevolking verdiende in de vorige twee

oplage: 25.000

Griezelen op de Mansberg
Traditiegetrouw werd tegen eind oktober de Mansberg in Groesbeek weer
“akelig en verschrikkelijk” versierd. De
bewoners maken er elk jaar weer een

eeuwen een inkomen ‘op de steenoven’.
Steenfabriek Erlecom bestaat sinds
1852. De fabriek was ruim 100 jaar in
handen van Terwindt en Arntz. Dit
bedrijf had meer steenfabrieken langs
de Waal. Dat bedrijf ging in 1985 failliet. Daarna ging het door onder de
naam Boral Nedusa en Hanson, waarna
Wienerberger, één van de grootse baksteenproducenten ter wereld, de fabriek
in Erlecom in 2002 over nam. Erlecom
is de enige fabriek in de polder die nog
actief is.
Foto: Henk Baron

groot spektakel van, waarbij bijna
iedereen zijn of haar tuin aangepast
heeft. Complimenten voor iedereen die
hier aan meegewerkt heeft.

Foto boven: Piet Spanjers
Foto links: Jan Leijn
Niet alleen in Groesbeek was het
griezelen geblazen. Ook in
Kekerdom was er versiering.
Vooral s’avonds kwamen er moeders met kinderen die verrast
werden met een traktatie.
En afgelopen vrijdagavond was
er een griezelig feest bij bij Sous
les Eglises in Beek (foto onder).

Wat wil Berg en Dal?
Woensdag 12 oktober
inventariseerde
het
bestuur van Dorpshuis
Kerstendal, samen met
andere verenigingen,
waar het dorp behoefte
aan heeft. Zij werden
gesteund door de
Leefbaarheidsalliantie
van
de
provincie
Gelderland die er voor
zorgde dat er een kleurrijke
bus
voor
Kerstendal gezet werd
met uitnodigende zitjes.
De opkomst was verrassend groot. Meer dan 50 inwoners zijn langs
geweest en hebben onder het genot van een kopje
koffie of thee hun wensen kenbaar gemaakt. Ook
kinderen van basisschool Titus Brandsma hebben
hun ideeën gedeeld. Er kwamen al direct mooie
initiatieven en ideeën naar voren.
Omdat niet alle bewoners overdag konden komen
willen we graag iedereen in de gelegenheid stellen
om alsnog mee te denken over de toekomst van Berg en Dal. Gebruik hiervoor het online formulier op
https://nl.surveymonkey.com/r/watwilDe Sint Maartenskliniek zamelt winbergendal of scan de QR code;
terjassen in voor mensen die letterlijk in de kou staan. Deze actie sluit
aan bij de naamgever van het gespecialiseerde ziekenhuis. De Romeinse
legionair Martinus van Tours
scheurde namelijk zijn mantel in
tweeën en gaf de helft aan een zwerver, die het koud had. Dit zorgzame
inzameling winterjassen
gebaar leidde tot zijn heiligverklaring als Sint Maarten.
Op 11 november, de dag van Sint
Maarten, organiseert het ziekenhuis het
congres Verder in beweging 2022 in De
Vereeniging in Nijmegen. En net als de
naamgever wil de Sint Maartenskliniek
die dag ook een zorgzaam gebaar

Vrijheidsmuseum Groesbeek
onderscheiden met
Architecture MasterPrize 2022
Het Vrijheidsmuseum Groesbeek is
onderscheiden met de prestigieuze
Architecture MasterPrize 2022. Het
museum vindt zijn onderkomen in een
Shaded Dome; een innovatie van
Shaded Dome Technologies, opgericht
door architectenbureau ZJA, Royal
HaskoningDHV en Polyned. Het
Vrijheidsmuseum heeft de vorm van
een enorme parachute, een herkenbaar
beeldmerk van de bevrijding destijds.
Met een Shaded Dome als dak heeft het

museum een uitgesproken en herkenbare vorm, maar door de vloeiende vorm
en de huid voegt het zich tegelijkertijd
in het groene, heuvelachtige landschap
van Groesbeek. Het museum wint de
award in de categorie ‘Cultural
Architecture’.
De Architecture Masterprize, een internationale Amerikaanse architectuurprijs, geldt als een toonaangevende
erkenning binnen de architectuur.

De Sint Maartenskliniek zamelt winterjassen in
maken. Vandaar de actie om winterjassen in te zamelen voor de stichting
Because We Carry. Deze stichting geeft
de jassen aan mensen die letterlijk in de
kou staan, zoals mensen uit Oekraïne
die gevlucht zijn voor de oorlog. Op
hun website roepen ze op om samen
gigantisch veel licht te brengen in deze
duistere dagen. Dat sluit dan weer mooi
aan bij het thema van het congres:
Licht.
Om rekening mee te houden
Because We Carry wil graag goede jassen overhandigen aan de mensen die
het nodig hebben:
• Maten van XS t/m XXL en voor kinderen 74 t/m 164. Ook skipakjes tot

maat 110.
• Het is een winterjas, dus de jas is
warm.
• De jas is schoon en vlekvrij, ruikt
lekker en heeft lege zakken.
• De rits werkt en alle knopen zitten
erop.
Inzameling start nu
Op vrijdag 11 november kunnen alle
deelnemers van het (gratis) congres
hun winterjassen meenemen die ze niet
meer nodig hebben. Vanaf nu tot 11
november kunnen mensen hun jassen
bovendien al inleveren bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
Meer informatie over het congres à
www.verderinbeweging.nl

10 november dag van de mantelzorg

Nooit in de kou met St. Maarten

Mantelzorgers zijn onze lokale helden.
En mogen op de dag van de mantelzorg
extra aandacht krijgen. Dat doen we dit
jaar door aanwezig te zijn op meerdere
locaties in Berg en Dal met een extra
attentie en het geven van informatie.
Mantelzorg Berg en Dal is voor informatie en advies die dag in de bibliotheken op 3 locaties aanwezig:
-Millingen 10-12u: Heerbaan 115,
-Beek 12.45-14.45u: Roerdompstr.6,
-Groesbeek 15-17u: Kloosterstraat 13,

Mantelzorgers die binnen lopen ontvangen ter plekke het mooie boek
“Klein geluk voor de Mantelzorger”.
Dit boek staat vol fijne tips voor mantelzorgers. Alleen op deze dag op de
locaties geldt dit unieke aanbod! Wees
er snel bij! Nabestellen per post is niet
mogelijk.
Je kunt er terecht met vragen over je
mantelzorg. Er is een informatiepakket
over diverse onderwerpen, ter inzage,
of via ons te bestellen. De medewerkers
kunnen advies geven.

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

We geven ook informatie over de
onlangs gelanceerde mantelzorg app
Berg en Dal. indien gewenst helpen we
bij het installeren van deze web app op
je telefoon.
10 november is ook de laatste dag dat
het mantelzorgcompliment 2022 kan
worden aangevraagd. Nog niet gelukt?
Kom dan even langs in een van de
bibliotheken op 10 november!
Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op www.mantelzorgbergendal.nl
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Sinterklaas
komt eraan!
Sinterklaas in Millingen
De kinderen van Millingen liggen erover te dromen
Zal Sinterklaas dit jaar weer met de
boot komen?
Dit jaar is het weer zoals het hoort, Sint
en Pieten staan weer aan boord.
Op 20 november rond half 3 komt Sint
op de loswal aan
En zullen we in optocht weer naar de
sporthal gaan
Samen vieren we daar een groot feest
Zoals het lange tijd niet is geweest
Hopelijk zijn jullie allemaal weer daar
Met een verrassing voor iedereen t/m
12 jaar
Sinterklaas in Groesbeek
Ook dit jaar komt Sinterklaas samen
met zijn traditionele pieten weer aan in
Groesbeek, dit jaar op 13 november van
16-18 uur. Dit jaar kunnen wij mede
door steun van de winkeliers in
Groesbeek, onze sponsoren, de
gemeente en diverse vrijwilligers eindelijk de intocht houden in ons mooie
dorpscentrum. Omdat wij de magie en
traditie omarmen, willen wij beginnen
met een (S)interactieve show. Terwijl
de schemering buiten invalt, zal
Sinterklaas samen met zijn paard aankomen. Feestpiet, de danspieten en een
DJ zullen dit alles met zang en dans
omlijsten.
Zien wij jullie ook op 13 november?

PvdD Café
BEEK. Donderdag 3 november is er
een Partij voor de Dieren Café in de
Buurtkamer van het Kulturhus te Beek.
Tussen 19.30 en 21.30 uur kunnen
leden én niet-leden hier op een laagdrempelige wijze met elkaar in contact
komen. Onder het genot van een kopje
koffie of thee is er volop gelegenheid
om te praten over groene onderwerpen
die je bezighouden. Er worden geen
hoogdravende speeches gehouden, het
is vooral bedoeld als een eenvoudige
ontmoeting tussen mensen die de Partij
voor de Dieren een warm hart toe dragen. Kom ook langs!

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Voor onafhankelijk
en gratis advies
06 - 1341 5972
Nieuwe leden welkom!
www.wmoadviesgroep-bergendal.nl

Klussief

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk

Kleding Stomerij
depot
reparatie





in Kranenburg naast Kodi - Rewe

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

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

*Werkplaats Klussief * Bouwkamp 13b, 6576 JX Ooij
* Telefoon 06-13217763 E-mail:Info@klussief.nl * www.klussief.nl

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



Uw verlichtingswinkel
in Kleve



Kranenburg:
Donsbrüggen:

E\/$03(18'2

Wij laten u niet
in het donker
staan!

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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Briener Straße 43
47533 Kleve
Tel.: 02821-980564
Open: Ma.-Vr. van 10 - 19 uur
Za. van 10 - 16 uur

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

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

1 november 2022

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-Leuth: Spar Kerkplein + Hubbers +VVLK
- Erlecom: steenfabriek Erlecomsedam 110,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 3 + Oortjeshekken + Ooijse
Bandijk 84 + CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19 + Rijksstraatweg 303
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
Stichting ‘Inn de natuur’, Kleinschalige
dagbesteding, voor mensen met een lichte
vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen. Breedeweg-Groesbeek.
www.inndenatuur.nl Tel. 0243974490
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
bellen: 024-3244200
Huisartsen:

tandarts

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)

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-nov+dec. expo Ellen Vos, Jos v.Tongeren,
Kalorama
-3.11. 19.30u. Partij voor de Dieren Café,
Kulturhus
-4.11. 20u. Trio Jansen&co, supplement
-8.11. 14u. ‘Impuls’, dweilorkest
-10.11. 12.45-14.45u. Mantelzorgdag bieb,
Kulturhus
-11.11. 18u. St. Maartenoptocht v.a. Höfke
-12.11. 11-14u. Repaircafé, Kulturhus
-12.11. 15u. boekpresentatie, oorlogsdagboek, kleine kerk
-12.11. 20.11u. Prinsenproclamatie
Cavalieren, Kulturhus
-1.11. 13.41u. prinsenreceptie Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-dond. 12-12.30u. Buurtsoepie, Kulturhus
-5.11. 20u. extra bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-9.11. 14.30u. Alzheimercafé, Gasthuis
-10.11. 10-12u. Mantelzorgdag bieb,
Kulturhus
-12.11. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-12+19.11. 10-12u. Nachtwacht kijken,
Gasthuis
-19.11. 20.30u. classicrock coverband,
Kastanje
OOIJ
-6.11. 14u. concert Ooijse Toekomst, DES,
Jubilate Deo, Sprong
-11.11. 18u. St. Maartenviering, Speulplek
LEUTH
-5.11. 20u. bokbieravond, Vriendenkring
-7.11. 10u. peutercafé, Kulturhus
-7.1. 14u. seniorenbingo, Vriendenkring
-13.11. 19u. live-formule1, Vriendenkring

COLOFON

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
-13.11. 16-18u. Sinterklaas, Dorpsplein
-16.11. 14u. WMO themabijeenkomst,
Mallemolen
DE HORST
-5.11. 10-14u. openhuis 2ehands zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-12.11. 11-13u. Legpuzzelmarkt, De Slenk
-13.11. 14u. Red House Rock, Slenk
BREEDEWEG
-5.11./ 18u. St.Maartenoptocht v.a. kerkplein
-8.11. 19.30u. infoavond kerken-gebouwenplan, Sleutel
HEILIG LANDSTICHTING
-5.11. 20u. projectkoor Cenakelkerk
-6.11. 15u. Nijmeegs Byzantijns Koor,
Cenakelkerk

KEKERDOM
-5.11. 20.11u. feestavond Polderschuupers,
zaal UNA
-6.11. 15u. bluessessie, Waard v.Kekerdom
BERG & DAL
-13.11. 10.30-13u. intoch Sinterklaas
-13.11. 14u. LBG-excursie, Holthurnse Hof
PERSINGEN
-17.11. 19.30u. Thornschemolen donateursavond
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-5+6.11. Tilly Mulders
-12+13.11. ‘meester & leerlingen’
GROESBEEK
-5.11. 19.30u. concert Wilhelmina, clublokaal, Kloosterstraat 7
-5+6.11. 11-17u. expo Kunst&kitschroute,
Margrietstraat 5-7
-6.11. 15u. concert Nijm.Kamerkoor,
prot.kerk
-7.11. 19.30u. Alzheimercafé, Groeske
-9.11. 19.30u. lezing Kristallnacht,
Vrijheidsmuseum
-10.11. 15-17u. Mantelzorgdag bieb,
-12.11. 13-15u. repaircafé, Op de Paap
-12.11. 20u. bingo gekleurde zanger, Op de
Heuvel

De Rozet

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.

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- alleen wanneer datum genoemd
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, elke 2e woensdag
van de maand om 10u een meditatieviering.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl
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Koppel-darttoernooi Leuth
LEUTH. Op 17 december vindt het
Koppel-darttoernooi in de Vriendenkring te Leuth plaats!
Het koppeltoernooi wordt gespeeld
door een team bestaande uit twee spelers. Het speltype is 501 - dubbel uit.
Teams dienen om 12:45 uur aanwezig
te zijn en zich te melden bij de wedstrijdtafel. Per team betaal je €10,00
inschrijfgeld.
Aanmelden: doe je via
darttoernooi.vriendenkring@gmail.com
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

inleveradressen

* 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

Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18,- p/u; tel.
06-23113595
Weduwnaar 73 jaar is op
zoek naar een leuke vrouw
of vriendin om samen leuke
dingen te ondernemen.
Alleen is maar alleen. Als jij
dat ook wil bel gerust
0640750400

3,00

Beek:

Voorwaarden

Rozetjes

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Stichting ‘Inn de natuur’
Kleinschalige dagbesteding

De Rozet
voor al uw familieberichten

voor mensen met een lichte vorm van
dementie en mensen die zich eenzaam
voelen. Breedeweg-Groesbeek.
www.inndenatuur.nl Tel. 0243974490

KERMIS Leuth 2022
Graag willen wij via deze weg iedereen
bedanken voor de mooie kermisdagen
die we als koningspaar beleefden.
Wij hebben ervan genoten dat er alle dagen
zoveel opkomst is geweest.
Voor iedereen die aanwezig was of heeft
geholpen op een andere manier:
BEDANKT !!

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Extra Bingo
Gevraagd:

ZATERDAG

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

5 NOVEMBER
Camera beveiliging

Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Wij doen alles voor uw auto

Velp (gld). VOLGEBOEKT
Zondag 6 nov. 9-16 uur
Sporthal De Dumpel,
Gruttostraat 14, Velp
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

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

BINGO

14

Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

GROTE
VLOOIENMARKT

Electro installaties

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Koningspaar Leuth 2022
Willy en Helma Jansen

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

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

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

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

Lianne Willemsen

Nijmegen

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK
Advertorial

Wijnproeverij La Vie & Passie
GROESBEEK. 13 november houdt La
Vie & Passie een Wijnproeverij van
16.00 tot 18.00 uur.
Richard Bos laat je een 8 tal heerlijke
wijnen proeven van o.a. zijn Chateau
www.janotsbos.eu.
Richard is een bekende in Nijmegen
en omgeving, hij heeft in Beaune zijn
opleiding gedaan. Hij neemt je graag
mee in zijn verhaal en enthousiasme.
De volgende topwijnen krijg je te
proeven: Bourgogne Rouge, Volnay,
Bourgogne blanc, Cuvée Speciale,
Macon-Vergisson,
Pouilly-F,
Montagny 1er Cru, Santenay 1er cru , St.
Aubin 1er cru ‘En créot.
Wij zorgen voor een passende borrelplank. Er is nog een aantal plaatsjes
vrij. Reserveren gewenst.
Deelnamekosten zijn 45 euro. Leuk
om samen te doen of verras iemand
met dit mooie cadeau.

Schilderwerken van Anita zullen deze
dag geexposeerd worden.
Puur Persoonlijk Gepassioneerd
Donderdag tot en met zaterdag van
16.00 - 22.00. Zondags van 12.00 22.00. Dinsdags extra geopend van
09.00 - 12.00 voor koffie en taart.
Dorpsstraat 16A, 6562 AB Groesbeek
Telefoonnummer: 06 51062017
www.lavieenpassie.nl

Legpuzzelmarkt De Horst
DE HORST. Op zaterdag 12 november
is er weer een legpuzzel markt in
Dorpshuis De Slenk. Van 11-13 uur
bent u van harte welkom op Reestraat
2.
Het dorpshuis heeft inmiddels weer
honderden legpuzzels in haar bezit,
geschonken door inwoners van onze
gemeente. De puzzels zijn in prima
staat, compleet en bestaan merendeels
uit 1000 stukjes.
De puzzels kosten € 2,- per stuk, bijzondere exemplaren kosten € 3,- of
meer. De opbrengst komt geheel ten
goede aan het dorpshuis.
Heeft u thuis nog legpuzzels over,
brengt u ze dan gerust tijdens de openingstijden van Dorpshuis de Slenk.

Vragen beantwoorden
De wethouders Erik Weijers en Alex
ten Westeneind openen de avond. Ze
gaan met u in gesprek over het zonnepark in relatie tot het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De initiatiefnemers lichten hun plannen toe met 2D-

Donateursavond
Thornsche Molen
PERSINGEN. Op 17 november as
wordt weer de jaarlijkse donateursavond gehouden in het restaurant van
de Thornsche Molen. De laatste keer
was in 2019. Natuurlijk zijn niet alleen
de donateurs maar ook toekomstige
donateurs, belangstellenden en betrokkenen van harte welkom om deze
avond bij te wonen.
De avond begint met een inloop om
19.30 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur
duren.

Het programma is als volgt:
1. Welkomstwoord
door
Zeger
Stappershoef, voorzitter
2. Mededelingen bestuur
3. Obligaties door Wim Jansen
4. Activiteiten afgelopen jaar door
René van Driel en Christel Vierboom
5. Pauze
6. Lezing “Landschapsontwikkeling”
door Arno van der Kruis
Wij zien u graag op 17 november.
Bestuur Stichting De Thornsche
Molen

Kom de herfst
proeven…
Ook boeken, dvd’s, lp’s en cd’s zijn van
harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Resie Meilink (0623166038) of per mail
resiemeilink@upcmail.nl

Inloopavond zonnepark
gemeente Berg en Dal
Bent u benieuwd naar het ontwerp van
het geplande zonnepark tussen
Millingen, Leuth en Kekerdom? Kom
dan op dinsdag 22 november van 19:30
tot 22:00 uur naar het Kulturhus in
Kekerdom. De initiatiefnemers van het
zonnepark - ABO Wind, Statkraft en
ZEBRA - houden daar samen met de
gemeente Berg en Dal een inloopavond.

1 november 2022

LEUTH. Ha, eindelijk! De blaadjes
vallen van de bomen en het is weer
vroeg donker. Na een laatste stuiptrekking is de zomer echt voorbij. Tijd voor
bokbier dus! En wat hebben we er weer
zin in. Dus ook weer in de Leuthse
Bokbieravond op 5 november. Het concept blijft onveranderd, 3 verschillende
bokbieren en Schrobbelèr voor een all
in prijs van € 30.- in de voorverkoop.
De avond is van 20.00 - 24.00 uur.
Reserveren van kaarten kan via
bokbieravond@gmail.com

en 3D-visualisaties. U kunt met hen
doorpraten over de plannen voor het
zonnepark. Ook zijn er experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden
over bijvoorbeeld de techniek die wordt
toegepast en de invloed van het zonnepark op het landschap en de biodiversiteit.
Meer informatie
Zet u 22 november alvast in uw agenda? Locatie: Kulturhus, Schoolstraat 7
in Kekerdom. Aanmelden is niet nodig.
In De Rozet van 15 november leest u
het programma van de inloopavond.
Meer informatie: www.zonneparkbergendal.nl

Reserveren via bokbieravond@gmail.com



3 soorten bokbier, Schrobbelèr en lekker eten voor € 30.-

Aanvang 20.00- 00.00 uur

Open dag de Duffelt zondag 27 november

Advertorial

Oog voor zorgen van nu, klaar
voor uitdagingen van morgen
Uitnodiging: Informatie-avond voor
alle inwoners van Berg en Dal
Woensdag 9 november: Klimaat en
energie: wat moet de burger van Berg
en Dal ermee?
Een avond in het kader van
* de Nationale Klimaatweek van 31
oktober tot 6 november 2022
(iedereendoetwat.nl/nkw)
* de Internationale Klimaatconferentie
6 - 18 november 2022 (cop27.eg)
Het is een wetenschappelijk feit: de
aarde wordt warmer; dit wordt veroorzaakt door de mens en het heeft zeer
schadelijke gevolgen. Deze informatieve avond wordt ingeleid door prof.
dr. Heleen de Coninck,
verbonden aan de TU
Eindhoven en de Radboud
Universiteit en woonachtig
in onze gemeente op de
Vlietberg bij Ooij.
U komt meer te weten over
klimaatverandering
en
energie en de klimaatonderhandelingen die op dat
moment in Egypte plaatsvinden. Ook kunnen we
met elkaar van gedachten
wisselen over wat we in onze gemeente kunnen doen.
We hopen u allen te ontmoeten op
deze avond.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 19:30 inloop in het Kulturhus te
Beek, de koffie en thee staat voor u
klaar
20.00u: Opening door Louis Bloemers, voorzitter PvdA Berg en Dal
20.05u: Presentatie prof .dr. Heleen
De Coninck:
• Inleiding over klimaat en energie
• Wat zijn IPCC-rapporten?
• Hoe weten we dat klimaatverandering door de mens komt?
• Wat zijn de gevolgen?
• Wat kunnen we eraan doen?
• Wat gebeurt er tijdens de internationale klimaatconferentie in Egypte.
• Wat kan je zelf doen aan energiebesparing – ook als je een kleine portemonnee hebt – en aan de klimaatcrisis, en wat is daarvoor
nodig?
21.00u: Pauze
21.15u: Energiecoaches
van de gemeente Berg en
Dal vertellen wat zij doen
voor de inwoners.
Aansluitend: Vragen en
discussie met het publiek
22.00u:Sluiting avond
Deze avond wordt georganiseerd door de PvdA afdeling Berg en Dal en is bedoeld voor
alle belangstellenden uit de gemeente
Berg en Dal. U bent van harte welkom!

Dorpshuis van het Jaar

Stem op De Slenk in de De Horst!
Op 10 november 17:15 uur is er op
Omroep Gelderland een speciale uitzending in het kader van Dorpshuis van
het Jaar 2022 over Dorpshuis De
Slenk en Oefenruimte Red House.
Elk uur wordt de uitzending herhaald,
zodat u ook op een later tijdstip kunt
kijken. Dit
is tevens
een oproep
om op ons
dorpshuis
te
stemmen:
dorpshuisvanhetjaar.nl/stem
We hebben

jullie stemmen nodig! Het is geweldig
wanneer jullie massaal stemmen!
Wanneer we eerste mogen worden
komt er een groot feest op De Horst!

Prijs

Aantal

Gevallen op

1e prijs

Geldprijs t.w.v. € 15.000,-

1

1071930

2e prijs

Geldprijs t.w.v. € 7.000,-

1

0463738

3 prijs

Geldprijs t.w.v. € 2.500,-

1

0730367

4e prijs

Elektrische ﬁets t.w.v. € 2.000,- Batavus

1

0257117

5e prijs

Elektrische ﬁets t.w.v. € 2.000,- Batavus

1

0526349

6e prijs

Geldprijs t.w.v. € 1.000,-

1

0673064

e

7e prijs

Geldprijs t.w.v. € 1.000,-

1

1043258

8e prijs

Laptop t.w.v. € 770,- *

1

0120689

9e prijs

Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,-

1

1002272

10e prijs

Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,-

1

0258875

11e prijs

iPad t.w.v. € 445,- *

1

0250091

12e prijs

iPad t.w.v. € 445,- *

1

1038193

13e prijs

Weekendje weg voor 2 personen: Zuiderduin t.w.v. € 410,-

1

0472150

14e prijs

Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,-

1

0242207

15e prijs

Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,-

1

0385713

16e prijs

Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,-

1

0313821

17e prijs

Airfryer Philips t.w.v. € 220,- *

1

0089893

18e prijs

Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- *

1

0446975

e

Impressie bezoekersruimte
lokale ondernemers, oprechte dank
hiervoor is op zijn plaats.
Na ruim 100 jaar als korenmolen te zijn
gebruikt is het ook een verkoopruimte
voor antiek, woning en expositieruimte
geweest. Logisch, de molen is fantastisch en indrukwekkend. De oude
imposante techniek werkt nog steeds.
Het perfect in elkaar grijpen van zoveel
raderen e.d.is een metafoor voor het
leven. De molen beschikt over meerdere zolders, ieder met hun eigen sfeer,
maar vooral de belt en de ontmoetingsruimte nodigen uit tot multifunctioneel
gebruik. Stichting Kekerdomse molen
de Duffelt organiseert zelf veel activiteiten. Doel van deze activiteiten is
voorlichting te geven over de molen als

De Rozet

Uitslag Zonnebloemloterij 2022

19e eeuw ontmoet de 21e eeuw
KEKERDOM. Na een ruime voorbereidingstijd, nodig om de benodigde
vergunningen te verkrijgen, nadert de
voltooiing van de bouw van een bezoekersruimte en werkplaats bij de
Kekerdomse molen de Duffelt.
Aannemersbedrijf Spann-Eerden en
haar onderaannemers hebben, in
opdracht van de Stichting Kekerdomse
molen de Duffelt, geweldig werk geleverd. De bouw van aan een zowel
gemeentelijk- als Rijksmonument
maakt dit tot een zeer bijzondere klus.
Het resultaat is een fantastische bezoekersruimte geworden voorzien van
goede sanitaire voorzieningen, keuken
en presentatiemiddelen. Daarnaast is er
een werkplaats gekomen waar de vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden
aan de molen kunnen uitvoeren. Wat
ook zeer bijzonder is dat de molen
energieneutraal is geworden, zonnepanelen en een eigen energieopslagvoorziening maakt het mogelijk de molen te
voorzien van buitenverlichting. Maar
ook de molen zelf is flink aangepakt.
Onder meer is het volledige “kruiwerk”, waar de molen mee op de wind
gedraaid kan worden vernieuwd en is
de molen zowel in de binnenkant als
ook aan de buitenkant opnieuw
geschilderd.
De realisatie van deze verbouwing was
alleen mogelijk dankzij de ruime sponsering door Jack en Ineke Bongers en
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rijks- en gemeentelijk monument.
Daarnaast probeert de stichting door de
organisatie van de activiteiten gelden te
krijgen voor het instant houden van de
molen. Het onderhoud is veruit de
grootste onkostenpost. Ook kan de
molen/ontmoetingsruimte
gehuurd
worden voor activiteiten.
Graag laten wij het resultaat zien, u
bent welkom op de Open Dag op zondag 27 november 11.00- 17.00 uur,
Botsestraat 25, Kekerdom. Kom kijken,
kom de riefkoek proeven, kom luisteren naar muziek en maak kennis met
lokale producten.
Voor informatie: info@molendeduffelt.nl

19 prijs

Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- *

1

0180207

20e prijs

Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- *

1

0589153

21e prijs

E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- *

1

0695959

22e prijs

E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- *

1

0508761

23e prijs

Geldprijs t.w.v. € 250,-

15

99600 (5 eindcijfers)

24e prijs

BOL.com bon t.w.v. € 50,-

15

50837 (5 eindcijfers)

25e prijs

HEMA bon t.w.v. € 50,-

15

89470 (5 eindcijfers)

26e prijs

Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 44,90 *

15

30540 (5 eindcijfers)

27e prijs

Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 35,-

15

85111 (5 eindcijfers)

28e prijs

Tafelzeil Zonnebloem t.w.v. € 23,50 *

15

82846 (5 eindcijfers)

29e prijs

Tuinen Appeltern: toegang voor 2 personen t.w.v. € 28,- *

15

56601 (5 eindcijfers)

30e prijs

Geldprijs t.w.v. € 50,-

150

0982 (4 eindcijfers)

31e prijs

Geldprijs t.w.v. € 50,-

150

5499 (4 eindcijfers)

32e prijs

Geldprijs t.w.v. € 25,-

150

6991 (4 eindcijfers)

33e prijs

Proefpakket LocalTea t.w.v. € 36,- *

1500

202 (3 eindcijfers)

34e prijs

Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500

753 (3 eindcijfers)

35e prijs

Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500

328 (3 eindcijfers)

36e prijs

Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500

167 (3 eindcijfers)

De Rozet
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VAKOPLEIDING TECHNIEK
Werkend leren. Slimme zet.

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

OPEN DAG
4 NOVEMBER
CUIJK

024-6633100
www.frankbv.nl

Albert Heijn van den Hatert

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

Inschrijven verplicht! Check vakopleidingtechniek.nl

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

s
Bonuler
knal

Week 44

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

31 oktober t/m 6 november 2022

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

Géro

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

1+1
gratis

Alle Lipton flessen en thee*
Bijv. ice tea original sparkling
2 flessen à 1.5 liter
*M.u.v. gekoeld
De actieprijzen
variëren van
1.09-3.29

2.⁶⁵

5.³⁰
per kilo

Spaar voor steengoede
ovenschalen en
n
bakvormen.

AH Elstar appels of
conference peren
Los
10

0.⁹ ⁹

Aanbiedingen geldig t/m zondag 6 november

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

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

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Jeugd & Jongeren
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Leerlingen Montessori College actief aan de slag
bij Inloop en Ontmoeting het Groene Hart

Leerlingen aan de
slag bij Inloop en
Ontmoeting het
Groene Hart
Foto: Forte
Welzijn

Inloop en Ontmoeting het Groene
Hart
Mensen die eens het huis uit willen,
graag gezelschap of een praatje willen
maken of een keer samen met anderen
iets leuks willen doen, kunnen terecht
bij Inloop het Groene Hart. Dit is de
plek waar ouderen elkaar kunnen ont-

Sint Maarten
Sint Maarten Optocht Breedeweg
Zaterdag 5 november is weer de jaarlijkse Sint Maarten Optocht. Na het succes
van vorige jaar gaan we er weer een leuke avond van maken voor de kleintjes. We
lopen een lampionnenoptocht van ca. 2 kilometer, vanaf het Kerkplein door de wijken van Breedeweg. Ligt uw huis aan de route? Wij zouden het leuk vinden als u
uw huis en/of tuin ook leuk verlicht. Kerkplein Breedeweg om 18 uur

Sint Maarten op de Speulplek in Ooij

www.griezeltochtleuth.nl

Harry
Potterkamp
bij Fanfare
St. Cecilia
MILLINGEN. Dit jaar reisde de jeugd,
en ieder die zich nog jeugdig voelde, af
naar Lunteren voor een weekend vol
magie en Hokus-Pocus. Het thema was
namelijk Harry Potter, iets waar veel
van onze leden fan van zijn.
We begonnen met traditionele appeltaart en speculaas van Cor, wat weer
smullen was! Daarna kon je door een
geheimschrift te ontcijferen erachter
komen of je bij Griffoendor,
Zwadderich, Ravenklauw of Huffelpuf
hoorde. Nadat iedereen zijn eigen
toverstok gemaakt had trokken we het
bos in voor het nachtspel. Hedwig,
Aragog, Pluisje en zelfs een Dementor;
ze zaten allemaal in het bos verstopt
met raadsels.
Natuurlijk gingen we daarna nog niet
slapen, maar kwamen er allerlei borden kaartspellen op tafel. De volgende
ochtend startten we met Zwerkbal,
waarbij er flink gescoord is met de
Slurk en waarbij de Beukers je om de
oren vlogen. Een lekkere lunch met
soep ging er dan ook wel in, en ’s middags stond het volgende spel op het
programma. Wie bouwde de langste
Zweinstein Express? Door opdrachten
uit te voeren kon je treintjes winnen om
een route langs bekende Harry Potter
locaties te bouwen. Onze chef-koks
hadden ondertussen alweer een heerlijke maaltijd voorbereid en de toetjes
waren binnen no-time op.
’s Avonds was er weer een spel in het
bos, waarbij we op excursie gingen tijdens een les Plantkunde. Gemaakte
foto’s van bepaalde dingen, dieren en
mensen in het bos leverden punten op
voor je groep. De volgende ochtend
werden er schattige Mandragora’s
geknutseld, die gelukkig niet krijsten.
Tot slot was er een Harry Potter quiz
die iedereen op de telefoon kon spelen.
Griffoendor werd de winnaar van het
weekend, maar iedereen heeft een
geweldig kamp gehad!
Namens de jeugdcommissie dank aan
iedereen die is mee geweest, we hebben
genoten!

De Rozet

Pieter Corté de tweede gemeente
schutterskoning van Berg en Dal

moeten. Gezellig
een kopje koffie/thee drinken,
lekker eten met
anderen of meedoen met activiteiten, het kan bij
Inloop het Groene
Hart. De Inloop is
te vinden in het
gebouw
De
Kloostertuin in
Groesbeek.
Meedoen
met
activiteiten is vaak
gratis.

GROESBEEK. Na een succesvolle
proef zijn de leerlingen van het
Montessori College Groesbeek nu
standaard twee keer per week te vinden bij Inloop en Ontmoeting het
Groene Hart van Forte Welzijn in
Groesbeek.
De leerlingen gaan samen met de deelnemers van de Inloop aan de slag met
een activiteit. Ze krijgen hierbij begeleiding vanuit zowel het Montessori
College als de Inloop. Het Groene Hart
geeft de leerlingen de ruimte om vaardigheden te leren vanuit hun eigen
nieuwsgierigheid en talenten. Het is
mooi dat jong en oud op deze manier
samenkomt en van elkaar leert.

Zet alvast in je agenda en geef je op via
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Op vrijdag 11 november willen
we graag weer met jullie allemaal
Sint Maarten vieren. Vanaf 18:00
uur zijn jullie welkom op De
Speulplek in Ooij en zorgen wij
voor vuurkorven, warme chocolademelk en marshmallows!
Neem je zelf een beker mee voor
de chocolademelk en een stok
voor de marshmallows?
In de zandarena (bij de glijbaan) zal
een extra groot kampvuur zijn waar
vanaf 18:30 uur een verhaal wordt
verteld door Vertelbedrijf Femke
Klein!

Dus neem allemaal een mooie lampion,
een beker en een stok mee en kleed je
warm aan. Dan zien we je graag op 11
november!
De Speulplek

Weer een echte optocht in Beek
Na twee coronajaren zal Sint Maarten
dit jaar op 11 november weer een echte
optocht lopen door Beek. In dit lichtfeest staan gelijkheid, aandacht voor de
ander en delen van overvloed centraal.
Thema's die in tijden als deze belangrijker zijn dan ooit. In de weken voor
11/11 wordt er daarom op school en bij
KION aandacht besteed aan het verhaal
en het waarom van Sint Maarten.
De kinderen van Beek en omgeving
ontsteken op 11 november hun lichtjes
tijdens de optocht, met een echte Sint
Maarten te paard voorop. De muziek
wordt zoals altijd verzorgd door de
KNA. Alle kinderen uit Beek en wijde
omgeving zijn welkom om mee te
lopen met een (zelfgemaakte) lampion.
Omwonenden van de route hebben hun
tuinen prachtig verlicht om de avond
van nog meer sfeer te voorzien.
We verzamelen om 18 uur bij het
Höfke en vertrekken na een kort toneel-

Bingo met vleesschalen
stuk waarin het verhaal van Sint
Maarten wordt verteld. Na de optocht is
er warme chocolademelk voor alle kinderen op het schoolplein van de
Biezenkamp.

Voorleeswedstrijd op de
St. Martinusschool Millingen
Als afsluiting van de
Kinderboekenweek
vond op vrijdag 14
oktober de voorleeswedstrijd
op
de
Martinusschool plaats.
De voorrondes zijn in de
groepen 7 en 8 gehouden en daar zijn vier
kandidaten uitgekomen.
Het was een ontzettend
spannende wedstrijd.
Een groot compliment
voor alle kandidaten!
Uiteindelijk
heeft
Marente van der Waal
de jury weten te overtuigen van haar voorleestalenten. Zij mag de
Martinusschool vertegenwoordigen in de
regiorondes.
Van harte gefeliciteerd
Marente!
V.l.n.r. Janne Buil, Loes
Pennings, Marente van
der Waal, Loek
Hendriks

V.l.n.r. Lotte Buil, Sharona Lohnstein en Pieter Corté
Foto’s: Henk Baron
Tijdens een goed georganiseerd tweede in 2020 niet gehouden. Het volgende
schutterstreffen van alle schutterijen schutterstreffen is in 2024.
van de gemeente Berg en Dal bij het De scheidende jeugdkoning Sander
Kulturhus in Beek is Pieter Corté van Hendriks en koningin Mariette ten
schutterij Eendracht uit Ooij de tweede Westenend-van den Berg (beiden uit
Gemeenteschutterskoning geworden. Millingen aan de Rijn) en koning Ivo
De huidige koningen en koninginnen, Hendriks uit Ooij kregen elk een herinalsmede de vier laatsten mochten mee neringsspeld. Het koningschieten werd
doen aan dit schuttersgebeuren.
afgesloten met een vendelhulde door de
De schutterijen van Millingen (OEV en jeugd van B.U.B.
OEV1), Kekerdom (EMM), Leuth (de
Vriendenkring), Ooij (Eendracht), Zilveren draagpenning voor Theo
Beek (B.U.B) en de Horst-Groesbeek Groothuijse
(St. Hubertus) deden mee. Alle vereni- Voorafgaand aan het Gemeente
gingen maakten, na de ontvangst in het Koningschieten werd aan Theo
Kulturhus met toespraken van burge- Groothuijse van schutterij B.U.B de
meester Mark Slinkman en pastoor zilveren draagpenning van de schutRudo Franken, een rondgang door het tersfederatie Rijk van Nijmegen-de
dorp, voorafgegaan door muziek van Betuwe uitgereikt door de voorzitter
KNA.
van de federatie Hans Schreven en
Daarna werd geschoten voor de titel secretaris Hans Puntman voor buitenjeugdkoning, gemeentekoningin of gewone diensten aan de Federatie of
prins-gemaal en gemeentekoning. voor de schutterijen in het algemeen.
Pieter Corté (Eendracht) werd koning, Van harte gefeliciteerd!
Lotte Buil van
OEV
werd
jeugdkoningin en
S h a r o n a
Lohnstein ook
van OEV werd
de
gemeentekoningin.
Het gemeentekoningschieten
wordt één keer in
de twee jaar
gehouden
en
werd voor de eerste keer in 2018
in Leuth gehouHans Schreven (links) en Theo Groothuijse
den. Door de corona werd het

GROESBEEK. Op zaterdag 12 november organiseert de vogelvereniging De
Gekleurde Zanger weer een gezellige bingoavond met vleesschalen, fondueschalen, rollades en tassen boodschappen, waaronder een supervleesschaal. Deze
bingo wordt gehouden in: Wijkcentrum Op de Heuvel, Ericastraat 39. De zaal is
open om 19.00 uur en de aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één super ronde. Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 12 november.

Marketentster treffen in Angeren
Met heupvaatjes en mandjes waaruit
een stokbrood steekt, marcheerden
zondag marketentsters van diverse
schutterijen uit heel Gelderland op uitnodiging van het schuttersgilde St.
Bavo door Angeren. De vrouwen waren
dit keer hét middelpunt van het schuttersfeest. Onder hen ook de marketentsters uit Millingen aan de Rijn (schutterij OEV) en Ooij (schutterij
Eendracht).
Voorafgaand aan deze parade door het
dorp waren er eerst officiële plichtplegingen in het dorpshuis van Angeren en

werd een nieuwe beschermvrouw van
de marketentsters geïnstalleerd. Daarna
werd een zeer “luchtige” eucharistieviering gehouden met pastoor Donders
als celebrant. Tijdens de rondgang door
het dorp werd halt gehouden bij de
dijk, waar een groepsfoto werd
gemaakt. Terug in het dorpshuis werd
er geluncht, gevolgd door een feestmiddag in het dorpshuis.
Eigenlijk zou St. Bavo het marketentster treffen vorig jaar, ze bestonden
toen 65 jaar, maar corona voorkwam
dat.

Foto: Henk Baron
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Het Nijmeegs Kamerkoor
in Romantische sferen
GROESBEEK. Het Nijmeegs Kamerkoor geeft een concert met de titel
‘Sehnsucht, een reis door de
Romantiek’.
Op 6 november, om 15.00 uur, in de
Protestantse kerk in Groesbeek, worden onder leiding van Paulien Roos liederen gezongen van Mendelssohn,
Schumann, Brahms, R. Strauss en
Bartok. De Utrechtse pianist David de
Best, opgegroeid in Nijmegen, begeleidt het koor en speelt pianomuziek
van Schumann.
Waar we in de huidige, onstuimige tijden soms de behoefte voelen om even

weg te vluchten in de schoonheid en
rust van de natuur, was dat gevoel in de
achttiende eeuw, tijdens de verlichting
en de industriële revolutie, ook alom
aanwezig. Even wegdromen van de
alledaagse rauwe werkelijkheid met
composities, gebaseerd op volksmuziek.
Het programma toont de muzikale ontwikkeling van de Duitse Romantische
liedcultuur van 1800 tot 1920.
Entree € 15,-. Protestantse kerk,
Kerkstraat 18 Groesbeek
Reserveren: zie
www.hetnijmeegskamerkoor.nl

Opening educatieruimte in
Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis heeft een nieuwe educatieruimte in het hoofdgebouw,
midden in het park. Daar kunnen binnenkort onder meer bedrijven die een
“op de heidag” houden en schoolklassen terecht. Deze ruimte werd op vrijdag 21 oktober op feestelijke wijze
geopend met toespraken van voorzitter
Walter Hamers van Orientalis en wethouder Erik Weijers van de gemeente
Berg en Dal.
De ruimte is ingericht in een vleugel
die voorheen werd gebruikt als tentoonstellingsruimte. Nu kan men daar
terecht om hun dag gezamenlijk af te
trappen. De ruimte biedt plaats aan
zo’n zestig mensen. Het is een van de

projecten waarmee Orientalis meer
leven in de brouwerij wil brengen.
Elk jaar ontvangt Orientalis zo’n
zevenduizend kinderen en studenten in
schoolverband. Zij leren in Heilig
Landstichting over diverse geloven op
de wereld, maar bijvoorbeeld ook over
goed burgerschap.
De nieuwe zaal, met tribune en presentatiescherm, is mede mogelijk gemaakt
door de familie van wijlen Wim
Burghouts van het voormalige schildersbedrijf. Zij waren ook bij de opening aanwezig en een dochter kreeg,
als dank, een ingelijste foto die speciaal
uit Amerika was overgebracht.

Wethouder Erik Weijers (links) bij de opening van het nieuwe “Educatielokaal”
in Orientalis
Foto: Henk Baron

Uitwisselingsconcert muziekvereniging Fanfare Wilhelmina
GROESBEEK. Zaterdag 5 november
organiseert fanfare Wilhelmina een uitwisselingsconcert in het clublokaal aan
de Kloosterstraat 7 in Groesbeek. De
gasten zijn deze avond muziekvereniging fanfare Vlijt en Volharding uit
Heumen en fanfare Excelsior uit
Oploo. Fanfare Wilhelmina staat voor
het eerst onder leiding van de nieuwe

dirigent Geert Nellen. Ondanks de
korte voorbereiding, slecht 3 repetities
onder leiding van Geert, heeft het
orkest een mooi programma ingestudeerd. Wilhelmina trapt af om 19.30
uur waarna de andere 2 orkesten het
programma vervolgen. De zaal is om
19 uur open en de entree is gratis.
Iedereen is van harte welkom!

Najaarsconcert D.E.S., Jubilate
Deo en Ooijse Toekomst
OOIJ. Op zondag 6 november zullen
muziekvereniging D.E.S. uit Leuth,
fanfare Jubilate Deo uit Breedeweg bij
Groesbeek en muziekvereniging Ooijse
Toekomst een concert houden in dorpshuis de Sprong in Ooij
De 3 orkesten gaan een gevarieerd programma ten gehore brengen met beken-

de filmmuziek, klanken uit de Efteling,
nummers van Glenn Miller en van
John Denver, Schotse volksmuziek, een
Polka uit Tirol , enkele klassieke fanfarenummers en nog veel meer.
Zeer de moeite waard om te komen luisteren. Het concert begint om 14 uur en
de toegang is gratis.

Red House Rock 2022: Lazy
Sunday Afternoon edition
DE HORST. Op zondagmiddag 13 november spelen drie
bands –die alle in muziekoefenruimte Red House repeteren– in de grote zaal van dorpshuis de Slenk (Reestraat 2).
Dit jaar geven “De Ka-mergenoten”, “Memphis Belle” en
“De Rolero’s” acte de présence.
De Kamergenoten speelt ballads, classics, swing en easy
listening uit de jaren ’50-’60’70.
Memphis Belle speelt –zoals
de naam al doet vermoeden–
Amerikaanse “Southern Rock” covers.
De Rolero’s is dé Nijmeegse feestband
bij uitstek met een repertoire van rock, soul-, reggae- en latin music. Zij

Trio Jansen & Co in Supplement
BEEK. Vrijdag 4
november maakt antiquariaat Supplement
het podium vrij voor
een optreden van het
Trio Jansen & Co. Het
trio zingt liedjes, die
prettig in het gehoor
liggen, van evergreen
tot luisterlied, van folk
tot swingende popsong. Een onverwachte
liedkeuze maakt de
optredens steeds weer
spannend.
Laat U prettig verrassen door dit trio in
de bezetting: Frank Jansen, gitaar en
zang - Simon Feddema, gitaar en zang
- Corrie Janssen, zang.
Als ‘pauzeprogramma’ verzorgt Henk
Rullmann een luchtige reis in woord en
beeld langs historisch Koninklijk groen
onder de titel ‘Koninklijke bomen in en
rond Nijmegen’. Bij een eerdere lezing
in Supplement bracht hij diverse helden

uit de rijke geschiedenis van Nijmegen
tot leven. Met zijn lezing rondom het
Koninklijke groen zijn we net op tijd
vooraleer de bladval tengevolge van de
herfst definitief inzet.
Antiquariaat
Supplement,Van
Randwijckweg 2, 6573 EJ te Beek
Ubbergen
4 november, 20.00 uur, toegang gratis
www.supplementboek.nl en /of
info@supplementboek.nl

Nieuw boek over de oorlog in Beek
Op 12 november verschijnt het boek
van Josine Franken getiteld Alle
dagen kermis in de lucht.
Oorlogsdagboek Marie Dazert 17
september 1944 – augustus 1945 en
verhalen over enkele Beekse families
in oorlogstijd
“Op zondag 17 september 1944 in de H
Mis van tien uur hoorden we schieten,
bommen vallen, eng. De kapelaan
stond juist te preeken… De kapelaan
hield even op en maakte toen maar
resoluut een einde aan z'n preek. Onder
voortdurend lawaai gingen we te
Communie. Ik dacht als we nu eens
dood moesten zou het toch wel een
plechtig oogenblik zijn…”
Met deze strofe begint Marie Dazert
haar dagboek en daarmee is meteen de
toon gezet. Marie woonde in de
Blokhut aan de Natte Beek en net als
haar buurvrouw Eva de Ranitz schreef
zij een dagboek over de periode van
Market Garden tot aan de bevrijding.
We nemen ook een kijkje in de belevenissen van domineesvrouw Hermine
van der Linde-Fontein, middels een
aantal authentieke brieven die zij in
deze periode schreef aan haar zus Betty
en aan haar ouders.
De Beekse families Companjen en
Franken vluchtten vanuit Beek naar de
Werchense “Thornse Hof.” Achteraf
bezien en ondanks het warme welkom
van de familie Janssen, was dit geen
goede keuze…
Josine Franken ontdekte de kopieën
van de dagboeken van Marie Dazert en
Eva de Ranitz in de archieven van het
NIOD, waar zij zich na haar pensione-

ring als logopedist, als vrijwilliger
bezighoudt met het transcriberen en
redigeren van oorlogsdagboeken.
Op zaterdagmiddag 12 november
15.00 uur vindt de boekpresentatie
plaats in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek. Inloop vanaf 14.30 uur;
om 15.00 uur begint de boekpresentatie
en wordt het eerste exemplaar overhandigd.
Het boek levert een belangrijke aanvulling aan de geschiedenis van Beek en
omgeving.
Het boek is verkrijgbaar voor € 15,-.bij de Primera Beek, Spar Ooij en
Leuth, Supplement Beek, Wijnkoperij
Jos Peters Beek en in de boekhandels in
de omgeving. Het boek is uitgeven
door de stichting Margot van
Boldrikfonds.

formatie van kleine
Joodse verzetsgroepen en
maakt op basis daarvan
een analyse van individuele én groepsmanifestaties van Joods verzet tijdens de Duitse bezetting
van Nederland tussen
1940 en 1945.

Dr. Braber, historicus en
Honorary Research Fellow
van de University of
Glasgow, zal tijdens deze
Aanvang: 19.30 uur
avond de belangrijkste
(inloop om 19.00 uur).
bevindingen presenteren
Entree: € 6,50 per perDr. Ben Braber
van zijn nieuwe boek
soon. De Museumkaart is
Foto Norma Braber“Individuals and Small
geldig.
McKinney
Groups
in
Jewish
Let op: Het is niet mogeResistance to the Holocaust – A Case lijk om met contant geld af te rekenen.
Study of a Young Couple and their Betaling is alleen mogelijk door middel
Friends”. Hij concentreert zich op een van pinbetalingen of creditcard.
praktijkgeval, gebaseerd op materiaal
dat hij in de afgelopen veertig jaar heeft Reserveren is noodzakelijk en kan
verzameld. Hij bespreekt persoonlijke gedaan worden via
omstandigheden en karakteristieken welkom@vrijheidsmuseum.nl of televan Joodse verzetsdeelnemers en de fonisch via 024-3974404.

Bluessessie in Kekerdom
Foto: de Kamergenoten
komen naar De Horst in de volledige
Rolero’s XL bezetting.
Zaal open 14:00 uur. Entree Gratis

Zondag 6 november Bluessessie in
het wildernis café de Waard te
Kekerdom.
Iedereen is welkom, zowel als muzikant of als kijker en luisteraar. De blues
kent vele verschijningsvormen, van
Muddy Waters tot Steve Ray Vaughn.
Op deze middag
verzorgt de
Sessieband de muzikale omlijsting. De

Heb je altijd al gedichten willen
schrijven, of schrijf je al gedichten en
wil je hier beter in worden?
In Bibliotheek Groesbeek kun je vanaf
woensdag 16 november meedoen met
een poëziecursus voor volwassenen.
Samen met schrijver en dichter
Willemijn Kranendonk ga je zes avonden gedichten lezen en schrijven. Je
leert wat een goed gedicht is, welke
soorten metaforen er zijn, hoe je die
kunt gebruiken en hoe je spannende
onderwerpen voor een gedicht bedenkt.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten
en vindt plaats op woensdag 16, 23 en
30 november, 7 en 14 december 2022
en 11 januari 2023 van 19.30 tot 21.00
uur in Bibliotheek Groesbeek
(Kloosterstraat 13). Bibliotheekleden
betalen voor de complete cursus € 100,, overige bezoekers € 115,-. Je kunt je
inschrijven via de website van de
Bibliotheek
Gelderland
Zuid:
www.obgz.nl/agenda.

Voorlees- en signeersessie met
Joep Stapel

Lezing Kristallnachtherdenking
in het Vrijheidsmuseum
Dr. Ben Braber geeft in het
kader van de jaarlijkse
Kristallnachtherdenking
op 9 november in het
Vrijheidsmuseum
in
Groesbeek een lezing.

Gedichten lezen
en schrijven in
Bibliotheek
Groesbeek

band bestaat uit William Peters –
mondharmonica, Gert- Jan Ettematoetsen, Art Bouw – basgitaar, Phil
Poffé – zang en gitaar en als gast: zanger en drummer Ruud Abma.
Aanvang 15.00 uur
Entree gratis
Info : philpoffe@hotmail.com

MILLINGEN. Onlangs verscheen bij
uitgeverij Meulenhof het tweede boek
van Joep Stapel, ‘De Onzichtbare’,
zoals reeds in de Rozet in oktober aangekondigd.
Op zondag 20 november om 15.00 uur
leest Joep Stapel in Kulturhus
Kekerdom voor uit zijn nieuwe werk.
Een uitgelezen kans om de auteur van
dichtbij mee te maken. Toegang is gratis. Het boek kan ter plaatse gekocht
worden en op verzoek door de auteur
gesigneerd. (Kindervoorleeshoek aanwezig)
Joep Stapel: De Onzichtbare.
Uitgeverij Meulenhof, prijs € 22,99
(ook verschenen als E-book)

Jubilarissen bij
fanfare
St. Cecilia
MILLINGEN. Op zondag 2 oktober j.l.
zijn onze jubilarissen van 2021 en 2022
gehuldigd. Vanwege corona kon dat
vorig jaar niet plaatsvinden en daarom
werden de huldigingen nu ingehaald
tijdens een gezellige feestmiddag in het
verenigingsgebouw van St. Cecilia.
Onder het genot van een hapje en
drankje werden herinneringen opgehaald en voor iedere jubilaris was er
een persoonlijke speech. Ook hoorde
daar een oorkonde en insigne bij. 25
jaar lid waren Kristin Houkes, Leonie
Janssen-Klomberg en Joep Oteman. 40
jaar lid waren Helmie Wieland, Han
Gesthuizen, Ans Ermers-Cornelissen,
Gaby van der Velden-Staub, Thé Arts,
Gonnie Pouwels-Houkes en Wim Arts.
Wij feliciteren alle jubilarissen nogmaals met deze mijlpaal!
Bestuur fanfare St. Cecilia

Vlaamse
‘Bourgondiër’
Bart van Loo
KLEEF. Zaterdag 22 oktober verzorgde
de Vlaamse schrijver en meesterverteller Bart van Loo (1973) een spectaculair optreden in Museum Kurhaus
Kleef. Zijn boek De Bourgondiërs,
aartsvaders der Lage Landen ging
inmiddels ruim 300.000 keer over de
toonbank, is internationaal gelauwerd
en vertaald in onder meer in het Frans,
Engels en Duits.
De Bourgondiërs – Aartsvaders van de
Lage Landen. Auteur: Bart van Loo.
Uitgeverij De Bezige Bij, paperback €
27,50 (gebonden € 39,99)
Meer info: zie de Duitse pagina

C U LT U R E E L

Expositie Ellen Vos en
Jos van Tongeren in Kalorama
BEEK. Ellen heeft altijd al graag getekend en vanaf 2009 is zij bij atelier de
Schets in Veghel met schilderen begonnen onder de bezielende leiding van
Geert van den Vorstenbosch en Jolanda
v Doorn.
Zij hebben Ellen gestimuleerd om een
eigen vorm aan het schilderen te geven.
In deze expositie beperkt Ellen zich tot
acryl waarmee ze onder andere haar
meest favoriete onderwerp, haar kleinkinderen, aan ons toont: “Sinds ik
kleinkinderen heb, is het een
mooie uitdaging om die vast te
leggen, ze veranderen zo snel
dat je er mee bezig kunt blijven”.
Jos heeft zijn opleiding fotografie
gevolgd
op
de
Lindenberg te Nijmegen en
aldaar de vele facetten van het
fotograferen leren kennen.
Experimentele en natuurfoto-

grafie hebben
zijn voorkeur.
Met deze expositie wil Jos
weergeven hoe
belangrijk lijnen en vlakken
zijn in een
(natuur)- foto. Lijnen geven een sfeer
aan en zijn een belangrijk hulpmiddel
om het oog door de foto te leiden.
Vlakken in een beeld laten, zich in
kleur gefotografeerd, per
vlak beter onderscheiden.
De expositie is te zien tot en
met 29 december in
Kalorama, Nieuwe Holleweg
12 in Beek, dagelijks van 1019uur.
Tijdens de expositie is er
gelegenheid om Ellen’s en
Jos’ werk te kopen.

Culturele Agenda
Heimwee naar het onbekende Clark Ashton Smith (1893–1961)
Dinsdag 3 november | 19.00 | poëzie
fantasy en science fiction |
Poëziecentrum,
de
Mariënburg,
Nijmegen

Nieuwe Gang, Kloosterstraat 7,
Beuningen | www.denieuwegang.nl

En toen thuis - Lard Adrian en Oleg
Fateev
3, 4, 6, 18 en 20 november | muziektheater | de Zeepfabriek, Nijmegen |
tggreppel.nl

Twintig
jaar
Maelwael-Van
Lymborch in Nijmegen. Wat zijn de
resultaten van wetenschappelijk
onderzoek en publieksactiviteiten? Lieke Kamphuis en André Stufkens
Dinsdag 8 november | 19.00 | 5 euro |
lezing | Elinor Ostromgebouw, eerste
verdieping, zaal EOS N 01.610,
Heyendaalseweg 141, Nijmegen

Jan Beuving - Restante
Donderdag 3 november | 20.00 | €
19,50 / € 18,- | cabaret | Lindenbergzaal
| De Lindenberg

Verbeeldend in muziek - Tonentalen
Woensdag 9 november | 19.15 | vrije
toegang | Jac Marishuis, Looistrat 57,
Heumen | www.marishuis.nl

De verbinding van kunst en emotie in
het werk van Micky Hoogendijk Karin van Lieverloo
Donderdag 3 november | 20.00 | €15,- |
lezing over kunst | ZaadeL Makerij,
Nijmegen

Jochen Otten - Zijn stinkende best
Donderdag 10 november | 20.30 | €
18,50 / € 17,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg

Expositie Els Crum
Tot en met vrijdag 4 november | maandag t/m vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en
zondag 10.00-16.00 | expositie schilderijen | Huygensgebouw, Radboud
Universiteit | www.elscrum.ml
JESS ROSE 2.0 - Geloof in jezelf
Vrijdag 4 november | 20.00 | € 17,50 |
amateurtheater | Karolingenzaal | De
Lindenberg
Abel van Gijlswijk - AABZ ’22 Tour:
Rebranding Anarchisme
Vrijdag 4 november | 20.00 | € 19,50 /
€ 14,- | cabaret | Schouwburg Nijmegen
Lunchpauze poëzie
Zaterdag 5 november | 12.00 | poëzie |
Poëziecentrum,
de
Mariënburg,
Nijmegen
Dancebattle Hip Hop & All Style NON STOP ON TOP
Zaterdag 5 november | 15.00 | € 7,50 /
€ 5,- | dans | Valkhofzaal | De
Lindenberg
Dorine Wiersma - Vlieg op!
Zaterdag 5 november | 20.30 | € 18,50 /
€ 17,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
In Friede fahren - kamerkoor
Mnemosyne
Zondag 6 november | 15.30 | €17 | allerzielenconcert
|
Antonius
van
Paduakerk, Nijmegen | www.kamerkoormnemosyne.nl
Malletband Percussion Together –
Welkomstconcert
Zondag 6 november | 14.30 | € 5,- | concert | Lindenbergzaal | De Lindenberg

Melanie Dekker & Allan Rodger
(CAN)
Vrijdag 11 november | 20.30 | concert |
Sint Jacobskapel aan Glashuis 4 te
Nijmegen | www.cozyconcerts.nl
Stichting T.O.P Arnhem – Evita
Vrijdag 11 t/m zondag 13 november |
diverse tijden | € 19,50 / € 17,50 | toneel
en muziektheater | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
DAMN, HONEY - Zelf weten | UITVERKOCHT
Vrijdag 11 november | 20.30 | € 18,50 /
€ 17,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
Ontmoet de dichter ... Myrte
Leffring
Zaterdag 12 november | 14.00 | poëzie |
www.wolkenvankrijt.nl
Collectief XX - XX speelt met Allure!
Zaterdag 12 november | 20.15 | € 10,- |
amateurtheater | Karolingenzaal | De
Lindenberg
NBL Regional Breakdance Battle Voor kinderen tot 12 en jongeren 1214
Zondag 13 november | 12.00 | € 10,- / €
7,50 | dans | Marikenzaal | De
Lindenberg
Cie sQueezz - STIP IT (1,5+)
Zondag 13 november | 15.30 | € 8,50 /
€ 13,50 | jeugd | Steigerzaal | De
Lindenberg
Deel 1 strijkkwartetten van
Beethoven - New Zealand String
Quartet
Maandag 14 november | 20.15 |
€12,50-€22,50 | concert | Kleine zaal |
De Vereeniging | www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Theater Gnaffel - Weet je nog,
Sammie? (6+)
Zondag 6 november | 15.00 | € 8,50 / €
13,50 | jeugd | Steigerzaal | De
Lindenberg

Nabil - Absurd
Woensdag 16 november | 20.30 | € 19,/ € 17,50 | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg

Mijn werk moet leven - Klaus van de
Locht (1942-2003)
Zondag 6 november t/m 18 december |
Zaterdag en zondag 13.00-17.00 en op
afspraak | expositie | Kunstinitiatief De

Pfjoe! - Dominique Ebbeng
Tot en met 20 november | zaterdag en
zondag 13.00-17.00 | expositie abstracte kunst | Langehezel46, Nijmegen |
www.langehezel46.nl.
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Nieuws van de bieb
Nederland Leest:
De leescampagne Nederland Leest
heeft dit jaar als thema ‘ouder worden,
jong blijven’. In de bibliotheek staat in
november het proces van ouder worden
centraal. Het boek ‘Mevrouw mijn
moeder’ van Yvonne Keuls is gratis
verkrijgbaar. Ook zijn er verschillende
activiteiten in de bieb, zoals een ode
aan de 76-jarige kinderboekenschrijver
Jacques Vriens.
Oud worden willen we allemaal, maar
tegen het proces van ouder worden
kunnen we best opzien. Hoe word je op
een fijne manier ouder? Hoe blijf je fit
en vitaal? En hoe zorg je ervoor dat je
in elke levensfase contact houdt met je
medemens? Gedurende de maand
november krijg je bij de bibliotheek
antwoord op deze vragen en meer.
Kijk voor het hele programma, ticketverkoop en aanmelding voor de online
lezingen op
www.obgz.nl/nederlandleest.

Living Library: in gesprek
met levende boeken
Op 5 november kunnen bezoekers van
Bibliotheek De Mariën-burg een persoonlijk gesprek voeren met ‘levende
boeken’: mensen die in het dagelijks
leven veel te maken hebben met vooroordelen. De Living Library nodigt
mensen uit om in gesprek te gaan met
die vreemde ‘ander’.
Een boek kun je niet aan zijn kaft
beoordelen, een mens niet op basis van
zijn buitenkant. Tijdens de Living
Library (voorheen: Human Library)
stap je in de belevingswereld van een
levend boek. Op een heel simpele
manier: door onbevangen met het
levende boek in gesprek te gaan. Het
resultaat: verrassende, inspirerende
ontmoetingen mét humor.
Het doel van Living Library is het
samenbrengen van mensen en wegnemen van vooroordelen en taboes door
met elkaar in gesprek te gaan. Het geeft
je de mogelijkheid om mensen te spreken die je in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegenkomt. Onder

meer een ex-verslaafde, laaggeletterde,
vrouw met autisme, non-binair persoon
en iemand die een sekte is ontvlucht,
zitten klaar om hun verhaal te delen.
De Living Library werkt zoals een
bibliotheek: je kunt bij een speciale
balie een catalogus bekijken met daarin
de beschikbare 'levende boeken'. Op
een groot bord kun je zien welke boeken nog niet zijn uitgeleend. Via de
balie geef je aan met wie je een gesprek
wilt aangaan. De gesprekken duren
maximaal 20 minuten. De Living
Library is van 13 - 16.30 uur. De toegang is gratis.
Meer info op www.livinglibrary.nl.

Live podcast over donorkinderen
Ben jij een donorkind, ken je iemand
die donorkind is of ben je gewoon
nieuwsgierig waar donorkinderen allemaal mee te maken krijgen? Kom dan
op 12 november om 20 uur naar de
live-opname van de podcast ‘De Kwak
Kwaakt’ in Bibliotheek De Mariënburg
in Nijmegen.
In Nederland zijn er tienduizenden
donorkinderen: kinderen die verwerkt
zijn met het zaad (en/of de eicel) van
een donor. Voor 2004 gebeurde dat
meestal anoniem. Toch kunnen ook
deze donorkinderen hun donorvader (of
donormoeder) nu opsporen. Hoe? Dat
leggen Ester de Lau en Eefje Habets uit
in de podcast ‘De Kwak Kwaakt’.
Heb je zelf een vraag over donorconceptie? Kom deze dan live stellen in de
bieb! Alles mag gevraagd worden, misschien tik je een vakje op de bullshitbingo aan, maar dat geeft niks; donorkindpodcast De Kwak Kwaakt doet
niet aan taboes.
Kaarten om de podcastopname bij te
wonen kosten € 7,50 voor leden en studenten, € 10,- voor overige bezoekers.
Het programma is van 20-22 uur.
Kaarten
zijn
verkrijgbaar
via
www.obgz.nl/agenda.
Bibliotheek
De
Mariënburg,
Nijmegen centrum, Mariënburg 29

Classic Rock Coverband in
de Kastanje in Millingen
Op 19 november speelt
de Duits/Nederlandse
Classic
rock
Coverband in café de
Kastanje, Heerbaan
119
6566EG,
in
Millingen aan de Rijn.
Aanvang 20.30
Gratis entree

Dreamtime Concerten zijn ligconcerten: de toehoorders kunnen liggend
genieten van de klanken van verschillende "wereldmuziek"-instrumenten:
didgeridoo, klankschalen, gong, hang,
drum, mondharpen, ondersteund door
zang.
Tijdens deze concerten ervaart de luisteraar doorgaans een diepe ontspanning. Wanneer instrumenten dicht bij
het lichaam bespeeld worden, is de

Herfstconcert:
“Innig & Zinnig”
BEEK. Drie
kleine
HerfstConcerten
met gedichten op zondag 20
november in
het sfeervolle kleine
Bartholomeuskerkje.
Het
programma - dat het thema “Innig en
Zinnig” heeft meegekregen - bestaat uit
drie verschillende miniconcerten van
een half uur, waarin muziek afgewisseld met poëzie de herfst zal bijstaan.
Aan de muur zijn er schilderijen en
fotos te bezichtigen van Ank van Rens
(www.ankvanrens.nl). In de pauzes kan
men genieten van warme dranken en
kruidkoek. De concertjes zijn ook
afzonderlijk te beluisteren. Voor de
Seizoenen-Concerten wordt er elke
keer een nieuw en verrassend ensemble
samengesteld. Deze keer zijn de uitgenodigde musici het Trio Carmo
bestaande uit Maria João Carmo - zang,
Jos Dingelhoff - ﬂuit en Anna
Oerlemans - gitaar. Concert 1 is
Vertellend, met muziek van Francis
Poulenc, Ernesto Cordero en een vertelling over een uil en poes van componist Matyas Seiber. Concert 2 is
Melancholiek met o.a. Sefardische
liederen van Manuel Valls en muziek
van Astor Piazzolla. Concert 3 gaat
over Hart en Gevoel met liederen van
Anton Diabelli en de treffende
Roemeense volksdansen van Bela
Bartok.
De gedichten worden voorgedragen
door Irma Bogers en gedeeltelijk door
Henk Barendregt en John Woudt.
20 november. Binnenkomst 13.50 uur.
1e concert 14.15 uur, 2e concert 15.15
uur, 3e concert 16.15 uur. Entree, inclusief drankje en versnapering, voor 1
concert € 12, voor 2 concerten €15,
voor 3 concerten € 20. Kinderen betalen voor de hele middag € 5.
Reserveren is zeker aan te raden in verband met beperkte zitplaatsen en de
versnaperingen in de pauzes. Adres
Nieuwe Holleweg 2 , 6573 DX Beek.
Reserveringen via email
lidiafrancis@yahoo.com.
Zie ook www.lidiafrancis.nl.

5 november: Tilly Mulders

luchttrilling vaak fysiek voelbaar. Door
het mee- resoneren van het lichaam
wordt de geluidstrilling overgebracht
en ondergaat de luisteraar een klankmassage. Het concert wordt ingeleid
d.m.v. een korte meditatie terwijl u al
comfortabel ligt op een matras, met
hoofdkussen en deken. Na afloop is er
voldoende tijd om weer rustig bij te
komen onder het genot van kopje thee.
Vanwege een beperkt aantal deelnemers (maximaal 18) is het belangrijk
om je van tevoren aan te melden.
Aanvang: 20.00 u. Eindtijd: 22.00 u.
Deelname: € 25, =; Reserveren:
waterwolf68@hotmail.com

De Nachtwacht in het Gasthuis
Millingen aan de Rijn
Altijd al eens de Nachtwacht van
Rembrandt willen zien, maar geen zin
om daarvoor naar Amsterdam te rijden?
Dat kan, want in het Gasthuis in
Millingen is binnenkort het werk op
ware grootte te bewonderen. Niet het
echte schilderij natuurlijk, maar wel
een levensechte reproductie van 4 bij 5
meter.

De Rozet

Exposities
Persings Kerkje

Dreamtime Concert
UBBERGEN. Op donderdagavond 17
november organiseren Huib Beerda en
Paul Mollen een Dreamtime Concert in
de Bibliotheekzaal van de Refter,
Rijksstraatweg 37, Ubbergen.
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Voor veel bewoners van verpleeghuizen en seniorencomplexen is op pad
gaan en musea en exposities bezoeken
moeilijk tot onmogelijk. Daarom komt
één van de iconen van Nederland naar
de senioren toe. Iedereen kan komen
kijken op zaterdagen 12 en 19 november tussen 10.00 en 12.00 uur in het
Millingse Gasthuis.

Zaterdag 5 en zondag 6 november van
11-17 uur exposeert Tilly Mulders in
het Kerkje van Persingen met kleurrijke
en intrigerende schilderijen.
Tilly schildert intuïtief, dat wil zeggen
zonder vooropgezet plan. Het enige dat
ze vooraf bepaalt is de keuze van doek
en kleuren.
Een werk ontstaat vervolgens in een
vaste ritmiek
van schilderen
en
afstand
nemen. Ze ziet
dat een werk af
is op het moment dat elke verdere toevoeging afbreuk aan het geheel zou
doen. Tilly’s werk intrigeert vooral
door kleur en compositie.
Laat u verrassen!
www.tillymulders.exto.nl

12-13 november: Meester
en Leerlingen
Zaterdag 12 en zondag 13 november,
11.00-17.00 uur in het kerkje van
Persingen, Persingsestraat 7
Ria Riswick, Anneke Verkruisen,
Lucia Gosselink, Theo Tomassen

De Rozet
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J.C. JANSEN

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

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

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

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

024-3733795

NIEUW ook op de

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

Oude Kleefsebaan 417a in Berg en Dal

(voorheen Magnus)

024-6841643
www.autoservicekuijpers.nl

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

Achilles ‘29 – Almkerk

Zaterdag 12 november - aanvang 18.00 uur
Locatie Sportpark De Heikant
Cranenburgsestraat 33A Groesbeek

De Treffers – Noordwijk

van
bergen
TWEEWIELERS

Zaterdag 12 november - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

onderhoud

airco

banden

NU ENERGIE EN GELD BESPAREN!
BOSCH Combiset
Accuschroefboormachine
GSR 18-V21 en accu boorhamer GBH 18V-21.
GSR 18V-21: 18V, 0-1.800 tpm,
koppel 55/21 Nm, 13 mm
snelspanboorkop.
GBH 18C-21: 18V, 2,0J,
0-1.800 tpm, boordiam.
hout/beton 30/21 mm,
brushless motor, SDS-Plus.
Incl. 1 x 2,0 en 1 x 4,0 Ah-accu
en oplader.

2,9999

TESA Tochtstrips “UNIVERSAL”

ende
Zelfkleitving
slu

Elastische schuimstofstrips voor het
dichten van kieren van 1 tot 5 mm.
Beschermt tegen tocht en geluid.
2 jaar houdbaar. Lengte individueel
aanpasbaar.
Ca. 6 meter
lang.

vanaf

53
553,53

cu’s,
c
a
2
.
l
c
In
ires en
accesspoorttas!
t ra n s

329,-

2,29

vanaf

Buisisolatie
B
i i l ti “Climatube®Easy“
“Cli
Gemaakt van gerecycelde en hernieuwEDUHJURQGVWRσHQ9RRUYHUZDUPLQJ
en waterleiding. Ca. Ø 15 x L. 1.000 mm.
Dikte 13 mm. Diverse afmetingen.

4,99

Bovendien zijn er regelmatig exclusieve
Partner-Card aanbiedingen.
Vraag hem nu aan in onze bouwmarkt!

29,9999

* m.u.v. genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverlening en

GROHE Douchekop
en doucheslang

pallethandel. Niet te combineren met andere acties.

Met anti-kalksysteem.
Diverse uitvoeringen.
Douchekop “Vitalio Start 100”
Universele bevestiging.
Van 29,99 € voor 17,99 €

vanaf

17,99
17,
*Adviesverkoopprijs fabrikant

Doucheslang
“VitalioFlex
Comfort”, 175 cm
van 22,99 €
voor 18,99 €

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

T: +49 (0) 28 23 - 929 40
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur

SENIOREN

Huwelijksjubilea
Ben en Bets Kuster-Makaaij 60 jaar
getrouwd
Op woensdag 26 oktober waren Ben Kuster (82) en Bets
Kuster Makaaij (79) uit Ooij 60 jaar getrouwd. De dag daarop trouwden ze voor de kerk. Beide keren in Millingen.
Dat was reden voor locoburgemeester Erik Weijers van de
gemeente Berg en Dal om het diamanten bruidspaar te
komen feliciteren. Voor het bruidspaar was er een bloemstuk
en een ingelijste kopie van hun trouwakte uit 1962.
Het paar had elkaar tijdens de Millingse kermis leren kennen
en de kennismaking was voortgezet tijdens de daarop volgende Kekerdomse kermis. Toen had de verliefde bruidegom
Bets onder druk gezet, dat, als ze niet verder met hem zou
gaan, hij vrijwillig naar Nieuw Guinea zou gaan. En dat
hielp, want vanaf dat ogenblik vormden ze een paar en Ben
ging niet vrijwillig naar Nieuw Guinea, hetgeen andere jongemannen uit de omgeving wel deden.
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KBO Beek gezondheidsmiddag

Bets heeft 40 jaar gewerkt, waarvan de eerste jaren in de
gezinszorg, daarna in een naaiatelier en vervolgens 20 jaar
als pakketbezorgster bij Selectvracht, het latere DHL. Met de
medewerkers van dit bedrijf heeft ze nu nog vaak contact.
Ben is begonnen als vrachtautochauffeur bij Haukes en zat in
de bouwmaterialen. Een dubbele hernia zorgde ervoor dat hij
dat moest opgeven. Hij ging aan het werk bij de gemeente
Ubbergen en was o.a. sportzaalbeheerder en bekleedde nog
diverse andere functies bij de gemeente, zoals beheerder over
sportzalen en speeltuinen. Hij deed daarnaast nog het onderhoud van de kerk en de pastorietuin in Ooij en maakte deel
uit van de z.g "tuinopa's". Daarbij waren beiden jarenlang
vrijwilliger bok SVO in Ooij.
Het paar heeft vier zonen en vijf kleinkinderen. En nu weten
ze ook wel raad met hun vrije tijd. Er wordt gebiljart,
gekaart, gewandeld en de internetbijeenkomsten in dorpshuis
de Sprong worden bezocht om daar hun kennis op te doen.

Wim en Ans 50 jaar getrouwd
Op 27 oktober waren Wim en Ans Heinen uit Ooij 50 jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
Foto: Ivo Hendriks

Donderdagmiddag 27 oktober gaf de
ZZG zorggroep een presentatie voor de
KBO Beek en overige senioren uit
Beek. Om 14.30 uur begon de bijeenkomst in hotel `t Spijker over “de toekomst van de zorg”. Er werd op deskundige wijze uitleg gegeven over hoe
we de zorg in de toekomst gaan organiseren. Welke zorgen zijn er bij de zorgmedewerkers.
Verwachtingen werden geschetst van
die mensen die in de toekomst zorg
nodig hebben. Wat kunnen zij verwachten in onze maatschappij.
De dames van de zorggroep, Henny en
Mirna, spraken hierover met de aanwezigen een open discussie, waarbij dan
ook de zorgtechnologische mogelijkheden om ons te ondersteunen werden
voorgehouden. Wij zijn uiteraard een
belangrijke schakel in het proces.
De toekomst, het huidige netwerk, de
sociale contacten, de mantelzorg, preventie en de voorbereiding op de
komende tijd werden belicht en wat wij

daar zelf aan kunnen doen.
Bij binnenkomst was er een kopje koffie of thee en in de pauze, ook toen
werd er veel gecoverseerd, werd er een
consumptie geserveerd.
De KBO Beek en de zorgmedewerkers
danken u voor uw moeite die u genomen heeft om bij deze middag aanwezig te zijn, de toekomst van de zorg is
belangrijk voor ons en voor onze zorgmedewerkers.
Agenda;
donderdag 10 november clubmiddag in
de brasserie
woensdag 23 november Sinterklaasfestival in de brasserie
De KBO Beek is er altijd voor u om u
op de hoogte te houden van wat er leeft
en de vooruitgang in onze maatschappij. Voor maar € 20,= per kalender jaar
blijft u ook op de hoogte
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. Info 024 3226377.
Foto: René Hendriks

Het briljanten paar met wethouder Erik Weijers
Foto: Frans Bootmsa

Jan Derksen uit
Leuth overleden
Op donderdag 20 oktober is Jan
Derksen uit Leuth op 85-jarige leeftijd
op Kalorama overleden. Jan is daar rustig ingeslapen. Elf dagen eerder overleed zijn vrouw Lenie.
We wensen zijn
dochter Ellen en
haar man Jan,
kleinkinderen en
achterkleinkind,
alsmede de overige familieleden en
vrienden heel veel
sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.

Spaces van Wil
Op de website van Wil Gipman zijn
weer diverse nieuwe fotoseries te zien.
22 oktober Regio Koning-schieten bij
B.U.B in Beek
18 oktober Tentoonstelling in het Huis
der Geschiedenis (foto)
15 oktober EMM Kekerdom vierde het
75-jarig bestaan
15 oktober Kunst in het Kerkje van
Persingen
1 oktober De Heemkunde kring organiseerde een bezoek aan het Koekoek
Museum
16 en 25 september Weer werkzaamheden in de Polder
En 24 en 25 september Expositie in
Persingen
Vul op Internet in: Spaces van Wil
Of https://whmgipman.wordpress.com/

Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Zaterdag 12 november
organiseert KRV Juliana een bingoavond in het verenigingsgebouw,
Heerbaan 93 te Millingen. De aanvang
is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.

Sinterklaasfestival Zonnebloem,
KBO & Inloop&Ontmoeting
BEEK. De inloop&ontmoeting, de
Zonnebloem en de KBO Beek presenteren voor alle senioren uit Beek
en omgeving woensdag 23 november
het “sinterklaasfestival”
Woensdagmorgen 23 november om
11.30 uur wordt u ontvangen met een
glaasje Glühwein waarna u rond 12.30
uur wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan het stamppottenbuffet met
natuurlijk spekjes, rookworst en speklapjes, een consumptie ontvangt u ook
hierbij.
Nadat wij ons te goed hebben gedaan
aan deze voortreffelijke maaltijd, wordt
u, uiteraard wanneer u dat wilt, vanaf
13.30 uur op de dansvloer verwacht.
Live-entertainer Perry, u wel bekend,
gaat dan weer voor een onvergetelijke

middag zorgen met muziek die bij
iedereen goed in het gehoor ligt, ook
onze lijndansers worden zeker niet vergeten.
Tijdens deze muzikale middag serveren
de drie samenwerkende organisaties u
ook nog een consumptie en enkele
snacks.
Rond 16.00 uur komt er langzaam een
einde aan een onvergetelijke middag.
Een Sinterklaasfestival dat zijn weerga
niet kent maakt u mee voor € 15,=,
inschrijven en betalen doet u vóór 10
november bij Paulien Willems,
Inloop&Ontmoeting,
Mieke
Groothuijse, de Zonnebloem of bij
Gérard Tesser, KBO Beek.
Paulien, Marian, Gérard, rekenen op
uw komst.

Alzheimercafé’s
Alzheimercafé Berg en Dal
7 november in Groesbeek:
Over Leven met dementie
GROESBEEK. Steeds meer mensen
weten de weg naar het Alzheimercafé
te vinden. Zo was er in een goed gevulde zaal in oktober een gesprek met professor Maud Graff die ons de weg wees
naar een betekenisvol leven, ook met
dementie.
Komt u ook op maandag 7 november?
Deze avond praten we over hoe we zo
goed mogelijk en zinvol ons leven kunnen voortzetten, ook met dementie.
Dementie is een ziekte die iemand
overkomt. De ziekte beschadigt de hersenen. Welke vorm je ook hebt, je kunt
er niets aan doen. Het is belangrijk om
ermee te leren leven. Voor iedereen is
het anders, maar voor iedereen geldt
dat je kunt kijken naar wat wel goed
gaat. Deze avond komt een geriater uitgebreid bespreken wat je kunt doen om
een goed leven te hebben met dementie.
In de maand december is er geen alzheimercafé. U bent weer van harte welkom op maandag 9 januari van het
nieuwe jaar.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
U mag ook bellen 06 44900806.
Alzheimercafé, 7 november in ’t
Groeske. Stationsweg 9, Groesbeek.
Welkom vanaf 19 uur. Programma:
19.30-21.00 uur. Toegang is gratis.
Voor een kop koffie wordt gezorgd.

Alzheimer Café Ooijpolder
e.o. 9 november
Alzheimer Café weer geslaagd.
Eerstvolgende café op woensdag 9
november 14.00 – 16.00 uur.
In het Gasthuis Millingen was op

woensdagmiddag 12 oktober het onderwerp “leef je leven met dementie”.
Gastspreker John Ekkerink wist de gasten te boeien en ook een hart onder de
riem te steken. Met zijn ervaring van
tientallen jaren als gezondheidspsycholoog wist hij met aansprekende praktijkvoorbeelden en zonder enig gebruik
van vakjargon het kunnen leven en
vooral kunnen doorleven met dementie
uit te beelden.
Verschillende gasten werden daardoor
geprikkeld om in een veilige omgeving
hun ervaringen en zorgen met hem en
met elkaar te delen. John is ook de
auteur van een boek, waarin de eigen
ervaringen van mensen met dementie
zijn verwoord. John maakte opmerkingen, die door velen werden herkend.
Zoals “waar het verstand wijkt, groeit
de ruimte voor het gevoel”. En ook:
“wees er niet uit om te winnen, maar op
goed spel”. Anders gezegd: heel vaak
kun je je leven met dementie gewoon
blijven leven waarbij lang niet elke dag
ervan zorgelijk hoeft te verlopen.
Veel aandacht was er voor de verschillen tussen mensen qua karakterstructuur en hun levensgeschiedenis. Het
verloop van dementie heeft evenveel
verschillende gezichten als er mensen
zijn die met dementie te maken krijgen.
Een bijeenkomst op met voldoening op
terug te kijken.
Op woensdagmiddag 9 november tussen 14.00 en 16.00 uur is -en weer in
het Gasthuis Millingen- de eerstvolgende bijeenkomst. Thema is dan ”dementie en de betekenis van een levenstestament”. Gastsprekers zijn dan een huisarts en een juriste van ZZG die vaker en
samen dit onderwerp hebben behandeld. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie over het
Alzheimer Café Ooijpolder en
Omstreken kunt u bellen met 0651635774.

Dansavonden Seniorencafé
Burgerlust in OBG
Dinsdag 8 en 22 november zijn dansliefhebbers weer welkom in Seniorencafé Burgerlust in OBG Nijmegen. De
muziek wordt verzorgd door Cor
Kersten (8) en duo Jersey (22 november). Tijd: 19.30 -22.30 uur. Toegang is
gratis, zaal open om 19 uur.
Elke tweede en vierde dinsdag van de
maand staan vaste entertainers garant
voor een gezellige avond met foxtrot,
wals; maar ook beat en line dance
horen tot het repertoire. Trek je dansschoenen aan, breng een goed humeur
mee en je hebt vast een onvergetelijke
avond.

OBG is er voor iedereen die actief en
gezond wil leven en ouder worden. Het
OBG zet het gezellige Grand café
graag open voor deze dansavonden.
Niet alleen voor eigen bezoekers, maar
ook voor gasten van buiten. Ervaar het
zelf en loop eens binnen voor een kopje
koffie of een broodje. Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, OBG, Prof.
Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen.
Interesse? Kijk op www.obg.nu of bel
met het Informatiepunt OBG, 024 327
92 79.

Jubileumviering met
jubilarissen bij de Ooijse KBO
OOIJ. Donderdag 20 oktober vierde de
Ooijse KBO, de Katholieke Bond van
Ouderen, haar 71-jarig bestaan in het
dorpshuis de Sprong. Dat wilden ze
eigenlijk vorig jaar doen, tijdens het
70-jarig bestaan, maar toen gooide
corona roet in het eten.
De Ooijse KBO heeft 357 leden en is
toegankelijk voor mensen van boven de
50 jaar. Daarbij heeft de club nog 14
ereleden, dat zijn onder meer mensen
die 90 jaar of ouder zijn.
176 leden waren naar de Sprong gekomen om daar van een gezellige middag
te genieten en mee te doen aan een uitgebreide koffietafel. Zo werd er opgetreden door het koor de Waalklinkers
en konden de aanwezigen genieten van
twee optredens van tonprater-buutredner Rob van Elst. Hij kreeg de lachers
op zijn hand. Geweldig!
De middag werd afgesloten met een
uitgebreide koffietafel, verzorgd door
de Sprong in samenwerking met Spar

Looijschelder. Tijdens deze middag
werden acht leden gehuldigd voor hun
jarenlange lidmaatschap, terwijl nog
eens zes leden verstek moesten laten
gaan. Zij zullen op een later tijdstip
bezocht en gehuldigd worden.
De aanwezige jubilarissen waren:
mevr. Willy Corté Verriet (37 jaar),
mevr. Til v.d. Brink-Verriet (35 jaar),
mevr. Marietje Hofman-Blom (32
jaar); mevr. Riet Jacobs-Janssen (30
jaar); mevr. Mientje VermeulenPouwels (28 jaar); mevr. Diny ArntzGerbrands (25 jaar), mevr. Willemien
Hubbers-Groothuizen (25 jaar) en dhr.
Eef Boerboom (25 jaar). Allen van
harte gefeliciteerd.
Niet aanwezig waren de jubilarissen:
de dames Mientje Hubbers-Peters (42
jaar), Reggie Blom-Neuij (31 jaar),
Mientje Awater-Vink (28 jaar), Ton
Rikken-Teunissen (27 jaar), Marie
Kerkhoff-Kroes (26 jaar) en An ArntsNeienhuijsen.

De jubilarissen, staand v.l.n.r. Riet Jacobs, Willy Corté, Eef Boerboom. Zittend
v.l.n.r. Mientje Vermeulen, Diny Arntz, Thil vd Brink, Marietje Hofman en
Willemien Hubbers
Foto: Henk Baron
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Begroting 2023
Berg en Dal, november 2022

Begroting 2023 geeft ruimte voor extra’s

Wat betaalt u in 2023?
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de totale lokale lasten van een gemiddeld huishouden in
2023 en 2022.

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.
Het zijn financieel moeilijke tijden voor steeds meer mensen, misschien ook voor u. En er zijn helaas
veel factoren waar we met zijn allen weinig invloed op hebben, maar die wel onze financiën raken.
Voorbeelden zijn de inflatie en de prijzen van de energie. Dit raakt u, maar ook de gemeente.
Toch hebben we onze financiën op orde. Ik zeg bewust ‘we’ en ‘onze’, omdat de begroting van de
gemeente gaat over de uitgaven die we voor en soms met u doen. En over onze inkomsten waar u een
deel aan meebetaalt. Dit is overigens ongeveer 15% van het totaal aan inkomsten van de gemeente,
zoals u verderop in deze begrotingspagina’s kunt zien.
Gelukkig hebben we extra geld van het Rijk (de zogenoemde algemene uitkering) ontvangen. Dat
betekent dat we in deze begroting ruimte hebben om enkele bezuinigingen terug te draaien of om wat
extra’s te doen.
Waar willen we ons meer op richten?
Het college van burgemeester en wethouders wil onder andere de geplande bezuiniging op het groot
onderhoud van wegen terugdraaien. Dit geldt ook voor de bezuiniging op de bibliotheek.
Enkele andere onderwerpen waar het college meer in wil investeren zijn de aanpak van jeugdoverlast, het ondersteunen van inwonersinitiatieven en het vergroenen van de leefomgeving. Maar nogmaals: dit is wat het college graag zou willen. Uiteindelijk is de gemeenteraad de ‘baas’ in een
gemeente.
Op donderdag 10 november vanaf 16.00 uur bespreekt de raad deze begroting en welke wijzigingen
ze eventueel wil. U bent welkom om daarbij te zijn, of om het digitaal te volgen op
https://raad.bergendal.nl. Het gaat tenslotte over uw dorp, straat, vereniging, initiatief en nog veel
meer. Uiteindelijk zijn en maken we samen Berg en Dal.
Ria Barber,
wethouder van onder andere Financiën
Mede namens:
Burgemeester Mark Slinkman
Wethouder Irma van de Scheur
Wethouder Alex ten Westeneind
Wethouder Erik Weijers

Waar zijn we vanuit gegaan bij het berekenen van de lokale lasten?
Ozb: Woningwaarde € 313.000, tarief 0,0867% + 3,4% (inflatiecorrectie).
Rioolheffing: Stijging tarieven met 3,4% (inflatiecorrectie).
Afvalstoffenheffing: Stijging tarief met 5,0% (+3,4% inflatiecorrectie, meer toegerekende kosten).
Afvalzakken: meerpersoonshuishouden circa 26 zakken per jaar.
Eenpersoonshuishouden circa 17 zakken per jaar.
Risico’s
Een gemeente loopt ook risico’s die niet van tevoren bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan verontreinigde grond en het ruimen van explosieven. De gemeente schat risico’s voor volgend jaar in op € 3,1 miljoen. Om risico’s op te vangen heeft de gemeente een vermogen van € 30,5 miljoen. De gemeente Berg
en Dal kan dus tegen een stootje.

Belangrijke onderwerpen in 2023
Inkomsten en uitgaven begroting 2023

Het college vindt dat sommige onderwerpen in 2023 extra aandacht verdienen. Hierna leest u daar meer
over.

In de begroting staan de inkomsten en uitgaven. Waar geeft de gemeente in 2023 geld aan uit? Wat wil
de gemeente bereiken? En waar komt het geld vandaan?
De hele begroting vindt u op https://programmavan.bergendal.nl.

Projecten duurzaamheid, klimaatadaptatie en recreatie
We willen verder met projecten op het gebied van:
▪ Duurzaamheid, zoals inpassen van zonneparken in het landschap.
▪ Klimaatadaptatie, bijvoorbeeld graften tegen wateroverlast Breedeweg.
▪ Recreatie, zoals uitbreiding wandel- en fietsnetwerk.
Daarnaast willen we verder met het aanwijzen van een aantal bijzondere objecten als gemeentelijk
monument.

Waar komt het geld vandaan?
De gemeente heeft volgend jaar in totaal € 106,4 miljoen aan inkomsten:
▪ € 76,9 miljoen komt van de Rijksoverheid;
▪ € 15,5 miljoen komt uit gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (Ozb), de rioolen afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting;
▪ € 2,0 miljoen komt van leges. Leges zijn kosten die een inwoner of ondernemer betaalt voor een product of dienst van de gemeente zoals bijvoorbeeld een nieuw paspoort of voor het behandelen van een
bouwvergunning;
▪ € 11,8 miljoen komt van bijvoorbeeld dividend, subsidies en gebruikersvergoedingen en bijdragen uit
de reserves.

Voorkomen van problemen door hoge inflatie en energiekosten
Mensen en bedrijven kunnen in de problemen komen door de hoge inflatie en energiekosten. Dat willen we voorkomen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor doen we ook een beroep op onze samenwerkingspartners en inwoners. Samen voor elkaar!

Verdeling inkomsten 2023

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 € 106,4 miljoen uit. De inkomsten zijn € 106,7 miljoen.
Ondanks dat de gemeente een aantal bezuinigingen heeft teruggedraaid en wat extra’s doet, heeft de
gemeente in 2023 een bedrag over. De begroting van 2023 is dus sluitend.

Ideeën over straat, wijk of dorp uitvoeren
We vinden het fijn als inwoners een goed idee hebben voor hun straat, wijk of dorp. Vanaf 2023 willen
we meer geld beschikbaar stellen om die ideeën uit te voeren.
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Begroting 2023
Eenzaamheid voorkomen door dagbesteding en maatjes
Mensen wonen langer thuis en minder in instellingen. Soms voelen alleenstaanden zich eenzaam. Of
mantelzorgers raken overbelast. Daarom willen we meer geld voor dagbesteding en voor het zoeken en
vinden van maatjes.

Ondernemers helpen met verduurzaming
We willen ondernemers helpen een verduurzamingsslag te maken. Hiervoor werken we samen met
RVN@. Voor toerisme en recreatie doen we dit met Green Destinations.

Meer groen in de leefomgeving
Onze dorpen liggen in een prachtige
groene omgeving. De dorpen zelf
zijn vrij versteend. Dat willen en
moeten we veranderen. In de
openbare ruimte komt er
steeds meer groen en daar
gaan we mee door. Meer
groen zorgt ervoor dat er
meer water in de bodem
verdwijnt. Ook wordt een
omgeving met veel groen
minder warm.
Naast de vergroening van
de openbare ruimte kunnen ook particuliere tuinen
groener. Daarom willen we
acties organiseren om inwoners te stimuleren steen in
tuinen te vervangen door
groen. We hebben hierbij echt
uw hulp nodig en kunnen dit niet
alleen.
Samen met ondernemers het oude bedrijventerrein in Groesbeek opknappen
De openbare ruimte op het oude bedrijventerrein in Groesbeek is aan een opknapbeurt toe. We proberen de ondernemers enthousiast te maken om samen met ons het bedrijventerrein op te knappen. We
willen in ieder geval meer groen. Dat is belangrijk om hittestress te verminderen. En om water op te
vangen als er zware regenbuien zijn.
Gezonde sportverenigingen, samen sterk en niemand buitenspel
We willen de sportaanbieders helpen om de financiële en organisatorische basis op orde te brengen. We
stimuleren multifunctioneel gebruik van sportlocaties. En een beweegvriendelijke inrichting van de
openbare ruimte.
Plan voor de Mallemolen met bibliotheek
We draaien de bezuiniging op de bibliotheek terug en maken een prachtig plan voor een vernieuwde
Mallemolen. De bibliotheek krijgt een belangrijke plek in de Mallemolen.

Wateroverlast en verdroging aanpakken
In Breedeweg willen we door met het voorkomen van wateroverlast. Dit doen we met een groot pakket
aan maatregelen.
Voor Beek en Heilig Landstichting willen we waterstudies doen. Hiermee bepalen we welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast in deze kerkdorpen te voorkomen.
Een ander signaal van klimaatverandering is het tekort aan water. Bijvoorbeeld in beken en vijvers. We
willen voor dit nieuwe probleem de uitdaging aan nieuwe oplossingen te bedenken.
Openbare ruimte schoon en verzorgd
We zijn trots op onze mooie gemeente en willen dat de openbare ruimte schoon en verzorgd is. Daarom
draaien we de bezuinigingen op het onderhoud van groen en wegen terug.
Zoeken naar oplossingen voor passende huisvesting
De druk op de woningmarkt is groot. Samen met partners zoeken we naar oplossingen om woningzoekenden een kans te geven op passende huisvesting. Door de stijgende rente en hogere bouwkosten valt
dit niet mee.

We willen dat er geld beschikbaar komt voor het weghalen van graffiti en rommel. En om meer groen
aan te leggen in de dorpskernen.
We behouden onze dienstverlening om ons afval zo goed mogelijk te kunnen blijven scheiden.

Bescherming tegen cybercriminaliteit
Veiligheid van informatiesystemen krijgt hoge prioriteit. We zijn steeds meer afhankelijk van efficiënte
en betrouwbare informatiesystemen. We blijven waakzaam en beschermen ons tegen cybercriminaliteit.

Buitendienst en Meldpunt Buitenruimte
De buitendienst is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud en heeft verschillende taken in de
openbare ruimte. Bijvoorbeeld klein herstel van straatwerk, riolering, speeltuinen en groen. Maar de
gemeente is zo groot, dat we niet alles zelf in de gaten kunnen houden. Ziet u iets dat kapot of onveilig
is? Geef dat aan ons door. Daarmee helpt u de openbare ruimte goed te onderhouden.
Doe een melding in onze app “Meldpunt buitenruimte”. Of bel naar 14024 als u dat fijner vindt. Zo houden we samen onze gemeente schoon, heel en veilig.
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Algemene beschouwingen 2023
Op deze en de volgende pagina’s geven de politieke partijen hun mening over de begroting

Kernachtig Groesbeek
Sinds dit jaar zijn we met 7 leden
vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Vorig jaar spraken we ons
al samen in de beschouwingen
uit. Op dat moment was er de
hoop de Coronacrisis achter ons
te kunnen laten. Nu zitten vele
van onze inwoners, zeker financieel, door hoge energieprijzen
en ongekende inflatie in lastig
vaarwater. Die crisis heeft
Corona voorlopig verdrongen en
die pijn willen wij waar mogelijk
en nodig verzachten.
Gelukkig staat onze gemeente er financieel beter
voor dan bij de vorige begrotingsbehandeling.
Samen maken we de samenleving
We vinden het verenigingsleven erg belangrijk.
Daarom willen we juist nu, bij deze hoge inflatie
en energieprijzen, ons blijven inzetten om deze
verenigingen te ondersteunen. We juichen dan
ook de voorziening “inflatie en energie” van ruim
een miljoen euro enorm toe. Deze ondersteuning
geldt ook voor dorpshuizen, zwembad en andere
belangrijke voorzieningen. Bij een tekort kan
worden aangevuld vanuit onze reserve.
Deelnemen aan sport en spel en lid van bijvoorbeeld de fanfare moet ook in deze tijd voor iedereen haalbaar blijven.

In elke kern moet een plek zijn
waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten. Eenzaamheid ligt
op de loer bij met name alleenstaanden. Hier is aandacht voor
en er wordt energie gestoken in
diverse activiteiten om mensen
te helpen. Er is ruimte om diverse bezuinigingen terug te draaien. Met name in het sociaal
domein waar de vraag maar toeneemt. Maar ook meer geld
voor dagbesteding ter ondersteuning van de mantelzorger.
Geen verhoging tarieven zwembad en geen bezuiniging bibliotheek.
Duurzaamheid
De aanpak van wateroverlast is in volle gang. De
pilotparken voor zonnepanelen zien er goed uit.
Al lopen we wel tegen vertraging aan omdat er te
weinig plek is op het energienet, zodat aansluiting voorlopig nog niet overal kan. Er is geld
beschikbaar voor inwoners die hun tuin willen
vergroenen. Daarnaast is er een energiecoach die
inwoners kan helpen met het verduurzamen van
hun woning.
Wonen
Er is een groot tekort aan passende woningen.
Met name woningen voor alleenstaanden, zowel
jong als oud, ontbreken. De komende jaren star-

ten er een heel aantal bouwprojecten. Daarmee
komt (hopelijk) de doorstroom op gang. Wel
moeten we er alles aan doen om deze woningen,
voor een groot deel, voor onze eigen inwoners
beschikbaar te krijgen. In de woonomgeving
moeten mensen zich veilig voelen en daarom zetten we in op extra inzet voor bestrijding van
jeugdoverlast, verwijdering van vuil en afval en
verwijderen van graffiti. Ook de bezuiniging op
onderhoud van wegen wordt teruggedraaid.
Vluchtelingen
Dit jaar kwamen er een groot aantal vluchtelingen naar Berg en Dal. Eerder dit jaar Oekraïners
en de komende weken een 50-tal jongeren, voornamelijk Syriërs. Het is goed te melden dat vele
van deze Oekraïense mensen
inmiddels ook werk hebben
gevonden. Gezien de schrijnende situaties als de oorlog
in Oekraïne en een overvolle
opvang in Ter Apel zullen alle
gemeentes hun steentje bij
moeten dragen.

We blijven realistisch. Er zijn grote
onzekerheden voor onze inwoners en
voor de gemeente. De energieprijs en stijgende
kosten voor huishoudens. Ook het verenigingsleven heeft daar last van. We staan voor grote uitdagingen: de versnelling van de woningbouw, de
opdracht voor de duurzaamheid- en energietransitie, moeite met opvullen van vacatures en hogere
kosten voor inhuur. Door de vergrijzing is er toenemende behoefte aan zorg. De komende drie
jaren is de begroting sluitend. Daarna nog niet,
maar 2026 is gelukkig nog ver weg. De lasten
voor de inwoners gaan het komend jaar niet extra
omhoog. Als we extra geld uitgeven, doen we dat
zorgvuldig.
Zichtbaar, betrokken en daadkrachtig
LOKAAL! is een fusiepartij van drie voormalige
lokale partijen. LOKAAL! bundelt haar krachten
en wil daarmee zichtbaar, betrokken en daadkrachtig zijn. We zijn er voor inwoners van onze

hele gemeente. Wij dragen bij aan
leefbaarheid van onze dorpskernen.
Het college presenteert een begroting
met voorstellen die passen bij het
coalitieplan van de coalitiepartners
LOKAAL! en Kernachtig Groesbeek.
Voor de begroting 2023 willen wij
aanvullend het volgende bereiken.
Steunregeling verenigingsleven
Sportaccommodaties, verenigingsgebouwen en
dorpshuizen zijn enorm belangrijk voor onze
samenleving. De hoge energieprijzen geven grote
onzekerheid voor de exploitatie van veel van onze
verenigingsgebouwen. Ondanks de investeringen
in duurzaamheid hebben verenigingen te maken
met stijgende (energie)kosten. LOKAAL! wil een
tijdelijke regeling om verenigingen te ondersteunen bij de stijgende vaste lasten.
Voedsel- en kledingbank versterken
We willen een tijdelijke steunregeling voor organisaties die inwoners helpen die moeilijk rond
kunnen komen. Bijvoorbeeld de voedsel- en kledingbank of organisaties die inwoners financieel
ondersteunen in hun levensonderhoud. De voedsel- en kledingbank hebben een regionale functie.
Heumen ondersteunt extra en Berg en Dal mag
niet achterblijven.

Wij, Kernachtig Groesbeek, zullen ons inzetten voor u!
Wiebo Kersten, Hans Peters, Sonja Postuma,
Johanna Brouwer, William Janssen, Hennie
Eikholt en Ruud Verstraaten
Foto: Juultje Weijers

Financiën
De komende jaren zien er
goed uit en onze reserve is
bestendig. Er zijn goede initiatieven in de samenleving en
die willen wij ondersteunen.
Zo wil de basisschool op de

De begroting 2023 is sluitend en geeft ruimte voor extra’s
LOKAAL! is blij met de sluitende
begroting. We hebben de komende
jaren meer te besteden. Zelfs enkele
eerder genomen bezuinigingen worden teruggedraaid. We staan er positief voor waardoor er ruimte is om iets
extra’s te doen.

Stekkenberg een ontbijt organiseren voor de leerlingen. Het lijkt ons een goed idee om te onderzoeken of dit, in samenspraak met de scholen,
kan worden uitgerold over de gemeente. Ook willen we kijken naar de mogelijkheid van een
streekmarkt, bijvoorbeeld op de vrijdag, waar
lokale producten worden verkocht.

Energie besparen
We hebben een belangrijke opgave om duurzamer te leven. Andere vormen van energie opwekken, maar vooral minder energie gebruiken. Dat
blijven we stimuleren. Maar dat lukt niet iedereen. Daarom willen we meer aandacht hiervoor
door bijvoorbeeld een energie fix-team zoals in
Nijmegen. Naast de bestaande duurzaamheidscoaches kan een fix-team in slecht geïsoleerde
woningen helpen met kleine ingrepen om de
woning beter te isoleren.
Bescherming stuwwal
Natuur, monumenten en erfgoed zijn onze kroonjuwelen. Daar zijn we heel zuinig op! Niet voor
niets tekenden ruim 2000 inwoners een
petitie om de stuwwal in Beek en
Ubbergen beter te beschermen tegen
overbebouwing. De gemeenteraad steunde de motie van LOKAAL! unaniem om
hiervoor beleid te ontwikkelen. Als daar
extra deskundigheid voor nodig is, dan
willen we daar geld voor vrij maken. We
blijven alert op ontwikkelingen rond
kwetsbare gebieden zoals de Elzen, de
Geest en de Pelmolen. Bij nieuwe bouwactiviteiten moet goed onderzoek gedaan
worden naar hydrologie en ondergrondse
waterstromen/sprengen.

Wateroverlast
Door de veranderingen in het klimaat hebben we
vaker overlast van hevige regen. In Breedeweg is
begonnen met de aanpak van wateroverlast. Maar
ook in Beek, Groesbeek-centrum en Heilig
Landstichting wordt door inwoners veel hinder
ervaren bij hevige regen. Hiervoor is geld gereserveerd, maar dat lijkt onvoldoende. Het is nu
een goed moment om extra geld vrij te maken uit
de algemene reserves om wateroverlast aan te
pakken.
LOKAAL! is en blijft realistisch
We staan er positief voor en is er ruimte om iets
extra’s te doen. Maar we blijven realistisch. Onze
gemeente kan tegen een stootje. Als we extra geld
uitgeven, doen we dat zorgvuldig.
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Algemene beschouwingen
CDA wil lagere belastingen nu het kan!
De begroting voor het nieuwe jaar biedt
meer financiële ruimte dan de afgelopen
jaren. Enerzijds begint het herstelplan
voor de zorgkosten en de gedane bezuinigingen effect te hebben. Anderzijds is
het Rijk de afgelopen maanden over de
brug gekomen met miljoenen extra steun
voor gemeenten. We hebben hier regelmatig voor gepleit en zijn dan ook blij dat de
extra gelden nu besteed kunnen worden. Dit geeft
de mogelijkheid een deel van de pijnlijke maar
destijds noodzakelijke bezuinigingen terug te
draaien in de begroting 2023. En te werken aan
een goede toekomst. Daarvoor doet het CDA een
aantal verbetervoorstellen voor deze begroting
2023. Hierbij alvast een voorproefje:
Lagere lasten voor onze inwoners
Het CDA vindt het een gemiste kans dat de lasten
voor de inwoners blijven stijgen. Denk aan de
onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het CDA wil hierop elk huishouden een korting geven, juist in deze tijden van
hoge energiekosten en dure boodschappen. De
gemeentekas is immers goed gevuld, mede dankzij onze inwoners.
Laat verenigingen en onze zwemmers niet in de
kou zitten
Veel van onze inwoners sporten in verenigings-

verband en/of maken gebruik van ons
zwembad. Het CDA vindt deze functies
van bewegen en ontmoeten erg belangrijk en doet dan ook een voorstel de
tarieven voor sporthal en een zwemkaart meerjarig NIET te gaan verhogen
voor onze eigen inwoners en verenigingen.
Laat het leven een feest zijn in alle hoeken van
de gemeente
In de gemeente zijn veel vrijwilligers actief om
mensen samen te brengen bij allerlei feesten en
evenementen. Mensen maken er samen iets moois
van. Het CDA wil dan ook de bezuiniging op het
verhalen van kosten van evenementen terugdraaien, zodat deze feesten na Corona weer tot volle
bloei kunnen komen. Ook zal het CDA het college vragen de organisatie van de kermis in
Millingen en een compacte kermis in de polder ter
hand te nemen, zoals dat al jaren succesvol in
Groesbeek wordt gedaan.
Meer fietsen vraagt om veiliger fietsen
Steeds meer inwoners gaan met de fiets naar hun
werk, sport en andere activiteiten. Het CDA mist
in de begroting investeringen voor het verbeteren
van de fietsveiligheid, zoals het verbreden van
fietspaden en/of de aanleg van nieuwe fietspaden.
De subsidie daarvoor ligt zelfs al op de plank.

GroenLinks investeert, inwoner profiteert
Voor een menselijke, eerlijke en duurzame toekomst
De financiën van onze gemeente
Berg en Dal zijn heel goed op
orde. Daarom pleit GroenLinks
al een tijd voor minder oppotten
en meer investeren in de toekomst van onze inwoners. Rond
deze begroting zetten wij in op
een kleinere reserve en op investeren in energie. Bovendien kan
de begroting wel wat meer biologische landbouw,
meer schoon verkeer en meer meedoen (participatie) gebruiken.
10 miljoen voor klimaat, tegen armoede
Volgens de landelijke maatstaven heeft gemeente
Berg en Dal minstens 10 miljoen euro teveel op
haar bankrekening staan. Het gespaarde geldbedrag is veel te hoog opgelopen. Het is tijd om dit
goed te investeren. GroenLinks stelt voor dit
bedrag te investeren in een duurzame en betaalbare toekomst voor iedereen.
Ons plan is om een groot deel van deze tien miljoen euro te investeren in een duurzaam energiebedrijf. Daarmee wordt de gemeente eigenaar van
de energie die bij ons wordt opgewekt. En, verdient de gemeente jaarlijks flinke sommen geld
uit de verkoop van deze energie. Dit geld kan
direct of indirect terugvloeien naar alle inwoners,

en zo armoede door oplopende kosten voorkomen.
Juist in tijden van onzekerheid en crisissen is een
goede investering als deze
noodzakelijk.
Duurzame landbouw met
natuur
Onze boeren hebben te maken met onzekere tijden. GroenLinks wil daarom meer inzetten op
ondersteuning om huidige boeren een duurzaam
toekomstperspectief te bieden en meer nieuwe
natuurinclusieve boeren te verwelkomen. Denk
aan gesprekken en bijeenkomsten waarin samen
wordt gekeken naar mogelijkheden voor alle
agrariërs in de gemeente. Waarin voorbeelden
worden gedeeld voor duurzame landbouw, eventueel in combinatie met kleinschalige recreatie of
andere activiteiten. En vooral met meer biodiversiteit en natuurbeheer in de agrarische gebieden.
Schoon verkeer & goed OV
De voorzieningen van het openbaar vervoer hollen achteruit en alternatieven zijn er onvoldoende.
GroenLinks wil inzetten op een nieuwe visie op
al het verkeer in de gemeente. Denk aan subsidies
voor versneld overstappen naar elektrische brom-

D66 – In alle kernen thuis
De gemeente Berg en Dal
staat er financieel goed voor!
De begroting laat voor de
komende jaren een positief
resultaat zien en er is zelfs
ruimte om de algemene reserve aan te spreken. Alle partijen kunnen hun ideeën indienen. Lees hieronder de plannen van D66 Berg en Dal.
Met de huidige reserve dekken we ons financieel
risico 3 keer zo goed als nodig. We kunnen dus
tegenvallers dekken, maar ook samen prioriteit
geven aan belangrijke onderwerpen die NU spelen, zoals armoedebestrijding, verduurzaming en
het groener maken van onze gemeente. De
Rijksoverheid heeft al zeer fors in de buidel
getast voor alle Nederlanders en in de laatste
raadsvergadering is reeds €100.000,- beschikbaar gesteld voor de acute bestrijding van armoede in onze gemeente. Wij willen hier met een
doordacht en effectief plan vervolg aan geven en
zo gericht het effect van inflatie en hoge energiekosten voor onze inwoners en verenigingen verminderen.
Bij de begroting voor volgend jaar heeft het college een lijst met voorgestelde ‘claims’ toegevoegd van minimaal anderhalf miljoen euro. Als
de raad toestemt zal dit bedrag ten laste van de
algemene reserve komen; die is bedoeld voor

incidentele uitgaven en
financiële tegenvallers.
Bij de ‘claims’ gaat het in
een aantal gevallen om
structurele plannen. D66
vindt dit niet correct. Wij
vinden dat structurele
plannen integraal onderdeel horen te zijn van de
begroting. In onze optiek
zouden we bij het instemmen met de ‘claims’ feitelijk een tekort hebben!
Berg en Dal is een van de mooiste gemeenten van
Nederland. Inwoners zijn met recht trots op hun
dorpen en toeristen bezoeken de gemeente graag.
Toch zijn er nog voldoende uitdagingen: er moet
meer woonruimte komen voor starters en doorstromers, meer aandacht voor onderwijs, werk en
inkomen, waardoor de kansengelijkheid voor
onze inwoners wordt vergroot. Ook voor statushouders en vluchtelingen moeten we klaarstaan
met hulp en woonruimte. En we moeten natuurlijk de energietransitie waarmaken.
We laten iedereen vrij, maar niemand vallen
D66 streeft naar een samenleving waarin we
gelijke gevallen gelijk behandelen, maar mensen
die op achterstand staan extra kansen bieden. De
sociale teams moeten hun cliënten maatwerk
leveren. We moeten sterker inzetten op preventie,
om financiële en gezondheidsproblemen te

Denk niet alleen aan NU, maar ook aan later
Dat er nu meer geld is, mag niet leiden tot een
snelle besteding van alle reserves. Het huidige
college stelt voor een grote claim te doen op de
reserves, zonder daar een onderbouwing voor te
geven. Het CDA kan daarvoor geen vrijbrief
geven. Het gaat om miljoenen, zonder te weten
wat daarvoor gedaan wordt en welk doel het gaat
dienen. We komen hier bij de begrotingsbehandeling op terug.
Maak zichtbaar wat je wilt met zonneparken
en woningbouw
De plannen van de gemeente voor vele hectares
met zonnepanelen
en meer dan 1500
extra woningen leiden tot veel vragen
bij onze inwoners.
Wat staat hen te
wachten? Hoe gaat
dit eruit zien? Hoe
dicht
bij
hun
woning?
Het CDA zal bij de
begrotingsbehandeling een voorstel
doen om dit voor
inwoners beter in
beeld te brengen.
Door onder andere
bakens in het land-

mers of fietsen en aan ander schoon, openbaar en
betaalbaar deel- en dorpsvervoer.
Meer in wijk en dorp
GroenLinks ziet graag meer vertrouwen in de
samenleving. Dat betekent meer inzetten op ontmoeting en begrip en minder in handhaving en
controle. Denk aan wijkconciërges die samen met
inwoners de wijk schoon en veilig houden. Zij
kunnen de ogen en oren zijn vanuit de gemeente.
En inwoners kunnen makkelijker op iemand
afstappen met vragen of problemen. Denk ook
aan budgetten van €5 per inwoner, die door de
wijk of het dorp zelf worden beheerd. Zo kan
meer samen met de inwoners worden bepaald
waar het geld voor hun omgeving
aan wordt besteed.

schap te plaatsen. Met Virtual Reality-brillen en
apps kunnen inwoners beter ervaren hoe een toekomstig plan er uit zal gaan zien in ons mooie
landschap, waar we zo trots op zijn.
“We doen het samen”- geen woorden maar
daden
Bij de totstandkoming van dit nieuwe college riep
men vaak dat men het samen wilde doen met de
partijen in de oppositie. Wij roepen het college en
de coalitie dan ook op om onze verbetervoorstellen te omarmen. Belofte maakt schuld. En samen
komen we verder, nietwaar?
Foto: Gijs Kroes

Burgers aan het woord
Participatie is een begrip dat veel wordt gebruikt.
Voor GroenLinks betekent het dat inwoners echt
meedoen en dat echt naar hen wordt geluisterd.
Dat doe je niet alleen met de traditionele middelen zoals inspraak bij plannen. Dat doe je door
inwoners al vanaf de planfase te betrekken. Niet
alleen de mensen die de weg naar de gemeente
goed weten te vinden, maar juist ook de zwijgende meerderheid. Denk aan een burgerberaad,
waarin je een groep inwoners vraagt om intensief
mee te denken over moeilijke kwesties als energieparken, bouwplannen of de inrichting van een
dorpsplein. Of zelfs voor het uitgeven van de 10
miljoen euro!

Iedereen doet mee
Een open, eerlijke en gelijkwaardige samenleving is voor
GroenLinks cruciaal. Dat betekent
dat de gemeente veel inzet op het
betrekken van alle inwoners. Het
betekent toegankelijkheid voor
mensen met een beperking. En het
betekent ook inzetten op tolerantie voor diversiteit en inclusie. Dat
kan bijvoorbeeld door Vizier meer
te laten doen aan voorlichting
over discriminatie en inclusie.

voorkómen. Ook dáárom vereist de huidige problematiek, die voortvloeit uit de hoge energiekosten en inflatie, passende actie van de gemeente.
We versnellen de energietransitie
Berg en Dal staat voor de grote opgave om te verduurzamen en tegelijkertijd ons bijzondere landschap te beschermen. Wij zijn voorstander van
een gemeentelijke subsidieregeling voor energiebesparing. Hoe meer huishoudens hun energieverbruik verminderen, hoe minder we hoeven op
te wekken. Toch moeten er keuzes gemaakt worden die lastig zijn en waar niet iederéén zich in
kan vinden. Voor het opwekken van duurzame
energie willen we zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen, maar daarmee zijn we er
bij lange na niet. We ontkomen daarom niet aan
het ontwikkelen van zonneparken in het landschap, waarbij we de mogelijkheden voor windmolens onderzoeken
en niet op voorhand uitsluiten. Ook
kan de gemeente een substantiële
investering doen in de energiesector. Het is inmiddels ´5 over 12´ dus
er is geen tijd meer te verliezen!
Transparante democratie
D66 Berg en Dal streeft naar een
gemeente die via haar uitvoeringsorganisaties de burger een helpende
hand reikt. Die niet alleen kijkt naar
welvaart, maar ook naar welzijn.
Hiervoor vragen we meer aandacht
voor burgerparticipatie en mede-

zeggenschap, iedereen tijdig betrekken bij plannen en het eerlijk verdelen van lasten en lusten.
De gemeente moet in participatietrajecten meer
de regierol nemen.
We doen het samen – in alle kernen van Berg
en Dal
Verantwoordelijk leiderschap betekent vooral
ook: samenwerken. Binnen de gemeente met
andere partijen en politici. Binnen de regio met
onze buurgemeenten (ook in Duitsland!) en de
provincie. De leefbaarheid van alle kernen is een
speerpunt voor D66. We zullen ons daarom in
blijven zetten voor een diversiteit aan voorzieningen in iedere kern.
D66 Berg en Dal
Foto: Juultje Weijers
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Algemene beschouwingen
Oog voor zorgen van nu, klaar voor uitdagingen van morgen
Wij staan voor bestaanszekerheid, betaalbaar wonen,
goed onderwijs en toegankelijke zorg.
Wij streven naar een sociaal
Berg en Dal, waarin we ons
allemaal thuis voelen. Wat is
nu écht belangrijk? Dat we
samen de woningnood
oplossen. Dat er een betaalbaar huis is voor iedereen, in
een fijne buurt. Waar minder
verdeeldheid is en waar we
naar elkaar omzien. Dat we
opkomen voor mensen die
dat nodig hebben en ongelijkheid aanpakken.
▪ Structurele armoede accepteren wij niet, iedereen moet mee kunnen doen.
▪ Wij sluiten niemand uit, wij zetten ons in voor
een inclusieve samenleving.
▪ Wonen is een recht en geen verdienmodel.
Met onder andere deze doelen gingen we de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in.
Toen de stemmen geteld waren, hadden we twee
zetels in de raad, één meer dan daarvoor. Daar
zijn we blij mee. Nogmaals bedankt! Met deze
doelen bekijken wij ook kritisch de begroting
2023.
2022
Na de periode van corona, realiseerde begin 2022
niemand zich nog hoe ons leven beïnvloed zou

worden door de situatie in Oekraïne.
Inmiddels is duidelijk dat we allemaal
hierdoor worden geraakt. Zonder ingrijpen neemt de armoede snel toe. Waar
mensen op de grens van het bestaansminimum al langer de rekeningen niet konden betalen, zijn nu ook mensen met een
middeninkomen aan de beurt. Juist in
moeilijke tijden moet je kunnen rekenen
op een steuntje in de rug. PvdA en
GroenLinks hebben daarom eerder al
gepleit voor een nationaal noodplan stijgende kosten.
Stoken of koken
Er zijn veel inwoners, ondernemers en verenigingen die in de financiële problemen zitten of dreigen te komen. Een sterk stijgende energierekening. Mensen die moeten kiezen tussen verwarmen of koken. Of producten terugleggen bij de
kassa omdat ze hun boodschappen niet kunnen
betalen. In een periode waar de bestaanszekerheid onder druk staat zullen we, meer dan ooit,
oog moeten hebben voor elkaar.
Bij deze begroting vragen wij om een lokaal
noodplan. Waarin we meer doen dan we nu doen.
Waarbij het niet meer alleen zaak is om onze
inwoners met de laagste inkomens te helpen,
maar ook meer te doen voor middeninkomens.
Wij doen voorstellen om hierin ook structureel
iets te veranderen, bijvoorbeeld door de grenzen
van ons minimabeleid op te schroeven. Wij blij-

ven ons hardmaken voor het onderwerp
Kinderarmoede.
Ja-zeker, er is (voorstel van PvdA&GroenLinks)
een prijsplafond op de energierekening aangekondigd. Maar er zijn nu al inwoners waarbij het
water aan de lippen staat. En voor onze verenigingen en stichtingen (waaronder de dorpshuizen) is nog veel onzeker. Wij blijven ons inzetten
om voor iedere dorpskern een goedlopend dorpshuis te behouden.
Terugdraaien bezuinigingen
Het Regeerakkoord pakt voor alle gemeenten
voor 2023 t/m 2025 positief uit. Daardoor heeft
onze gemeentebegroting voor 2023 een overschot
en kunnen eerdere bezuinigingen worden teruggedraaid. Da’s heel mooi. Zo zijn we blij met het
terugdraaien van de bezuiniging op de biblio-

theek en de bezuiniging op het Sociaal Team; iets
waarvoor wij ons vanaf het begin af aan hard hebben gemaakt.
Duurt te lang ..
Ook dit jaar is het nodig dat wij aandacht hebben
voor het accommodatiebeleid. Het is jammer dat
opnieuw integraliteit ontbreekt bij een aantal
voorstellen, zoals die voor de Ooij. En het duurt
te lang. Dat geldt eveneens voor onze bouwplannen. Er wordt te weinig gebouwd. Wij willen af
van de wachtlijsten in het zorgdomein. Wij vinden bovendien dat meer stappen moeten worden
gezet op het gebied van klimaat en duurzaamheid
om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen,
waarbij we participatie en de betaalbaarheid voor
eenieder in het oog houden! Meer weten over
onze voorstellen – van plastic flesjes tot aan
armoedebestrijding? Zie: bergendal.pvda.nl
Foto: Flip Fransen

Begroting Berg en Dal 2023, een feest of mooimakerij?
De begroting voor 2023 van de
gemeente Berg en Dal ligt voor.
Die begroting roept een beeld op
van halleluja. Een beeld van feest,
een beeld van het geven van
cadeaus. En dat in tijden dat
zoveel mensen het moeilijk hebben. Dat zou nog eens mooi
nieuws zijn. De gemeente springt
bij, bij de mensen die het moeilijk
hebben. Maar is dat beeld wel
terecht? Klopt het beeld van de
cadeaus, waar we rondstrooien
met geld alsof het niets is? Nee,
helaas komt de VVD Berg en Dal
tot de conclusie dat dit lang niet altijd op gaat. Ja,
er zijn ook goede elementen in de begroting,
zoals het terugdraaien van de bezuinigingen op
de bibliotheek en het onderhoud van het openbaar
groen. Maar onze fractie ziet de toekomst helaas
niet zo rooskleurig in als anderen. Dat is jammer,
want de VVD is altijd positief ingesteld en wil
graag het positieve zien in alles.
De VVD ziet wat gevaren voor het komende jaar
en de jaren daarna. Zo wordt er, bijvoorbeeld,
maar 1% gereserveerd voor tegenvallers rond de
energieprijzen en de inflatie. Iets wat voor veel
mensen onrealistisch laag lijkt en natuurlijk ook
is. Daarnaast zijn veel voordelen in de begroting

eenmalig, terwijl de kosten
wel structureel zijn. En als
derde voorbeeld, noemt de
VVD de voorspelde kosten
voor het aangaan van leningen. De komende jaren moet
de gemeente extra geld lenen
om de plannen uit te voeren,
oplopend tot 21 miljoen euro.
Met de oplopende rente zet
dat de financiën de komende
jaren nog verder onder druk.
Geld dat dan alleen gevonden
kan worden bij de burger,
middels een verhoging van de
belastingen.
De VVD pleit dan ook voor een zuinigere begroting. Het is nu de tijd om te sparen, nu kan het
nog in economisch redelijk goede tijden. Ieder
mens wil sparen in goede tijden, zodat je in slechtere jaren wat over hebt. De begroting van 2023
laat zien dat we juist alles uitgeven en dat is niet
de weg die de VVD in wil slaan. Wij willen nu al
licht de hand op de knip houden en het schip
zachtjes laten omdraaien, zodat we in de komende jaren minder hard op de rem hoeven te trappen
om het schip snel te laten draaien. Als we het
schip snel moeten laten draaien, zullen er mensen
van boord vallen die we niet kunnen helpen. Dus

doe het rustig en ruim op tijd!
Het spaarzame geld dat we hebben als gemeente
zou de VVD graag ook deels anders verdelen.
Sober en zonder franje, met focus op de kerntaken van de gemeente. Met minder lasten voor
ondernemers en inwoners, in geld en in regels.
Wij hoeven als gemeente namelijk niet te bepalen
hoe iemand zijn leven inricht of onderneemt. Te
vaak zien we dat
ondernemers door
regels in de weg
worden gezeten of
worden vertraagd.
Daarnaast willen
wij de woningbouw
versnellen; we bouwen
in
onze
gemeente veel te
weinig woningen
en het wordt tijd dat
er woningen bijkomen voor iedereen.
Iedereen met een
goed
bouwplan
moet door de
gemeente omarmd
worden. Dit kan
onder andere door
de grondpositie van

de gemeente versterken. Verder is nu niet de tijd
om selectief te zijn in woningbouwplannen. Het
is de tijd voor doen. Als laatste willen we meer
geld investeren in de leefbaarheid van onze dorpen, waar er nu juist bezuinigd wordt op bijvoorbeeld veiligheid. De VVD wil bijvoorbeeld de
overlast in parkeergarages bij de Jan Linders en
Albert Heijn in Groesbeek echt aanpakken en de
kruising Boersteeg-Cranenburgsestraat-Reestraat
moet ook eindelijk eens veilig worden.

Meer informatie over
de gemeenteraad kunt u
digitaal vinden op
https://raad.bergendal.nl.

1 november 2022

1

Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Vraag het mantelzorgcompliment
aan!
De gemeente Berg en Dal telt
veel mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen
voor een ziek familielid, iemand
met dementie, een zieke vriend
of een kind met een beperking.
Dat doen ze onbetaald, soms
dagelijks. Met het mantelzorgcompliment steekt de gemeente
hen graag een hart onder de
riem. Wethouder Irma van de
Scheur: “Mantelzorgers worden
steeds belangrijker. Zij verdienen
dit compliment, dus vraag het
aan!”
Het mantelzorgcompliment bestaat
uit een cadeaubon van 50 euro.
Iemand die verzorgd wordt kan het
compliment
aanvragen
voor
zijn/haar mantelzorger. Dit kan digitaal via het formulier op de website
www.mantelzorgbergendal.nl.
Aanvragen kan alleen van 10 oktober tot en met 10 november 2022.
Het compliment wordt in de eerste
helft van december uitgereikt.
Voor wie is het mantelzorgcompliment?
Degene die verzorgd wordt kan het
compliment aanvragen voor zijn /
haar mantelzorger als hij / zij in de
gemeente Berg en Dal woont.
De mantelzorger:
▪ geeft de zorg onbetaald;
▪ helpt meer dan 8 uur per week
over een periode van meer dan 3
maanden;
▪ verleent de hulp als naaste (dus
niet als professional).

■ Taalmaatjes Millingen gezocht!
Taalmaatjes helpen nieuwe Nederlanders bij het
leren van de Nederlandse taal. Wilt u een taalmaatje worden? We zoeken taalmaatjes in alle dorpen,
maar nu vooral in Millingen. U kunt bellen, appen of
mailen naar Elisabeth Loman, 06 - 18 70 61 42,
e.loman@bergendal.nl.
Wat doet een taalmaatje?
Een taalmaatje spreekt 1 keer per week met de inwoner af om samen de Nederlandse taal te leren. Dit kunnen bijeenkomsten zijn tussen 1 uur en 2,5 uur. Dit
spreekt u samen met de inwoner af. U bent taalmaatje
voor 1 jaar voor de betreffende inwoner. Vindt u het
leuk en wilt u doorgaan? Dan wordt u na 1 jaar gekoppeld aan een nieuwe inwoner.

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

Wat doet de gemeente voor een taalmaatje?
De gemeente koppelt de inwoner die de taal wilt leren
aan een taalmaatje. De gemeente is altijd bij de eerste
kennismaking. We zorgen ook voor leermateriaal zodat

u de inwoner goed kunt begeleiden bij het leren de
Nederlandse taal. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met de taalmaatjes om u nog beter te kunnen
begeleiden. Heeft u vragen? Dan staan wij altijd voor u
klaar.

■ Gezocht: stageplaatsen voor inburgeraars
We zijn op zoek naar stageplekken
voor
inburgeraars.
Inburgeraars zijn mensen die als
gezinsmigrant of vluchteling
naar Nederland zijn gekomen.
Volgens de wet moeten zij duaal
inburgeren. Dat wil zeggen werken en leren tegelijkertijd.
Daarom zijn we op zoek naar
bedrijven, ondernemingen, instellingen, scholen, enzovoort die deze
mensen een plek en een kans willen bieden. Heeft u een stageplaats
waar de inburgeraar Nederlands
kan oefenen en werkervaring kan
opdoen? Dan horen wij het graag!
Vindt u het lastig om te bedenken
wat u kunt bieden? Of wat het in de
praktijk voor uw organisatie betekent en oplevert? Wij denken graag
met u mee (per mail, telefonisch of

tijdens een afspraak). Neem contact op met Elisabeth Loman via

e.loman@bergendal.nl
06 – 18 70 61 42.

of

bel

Sociaal Team Berg en Dal

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

■ Wat vindt u van het toekomstplan voor onze
accommodaties?
We hebben in onze gemeente
veel verschillende gebouwen en
terreinen voor sport, welzijn en
cultuur. Accommodaties noemen
we die. Hoe de gemeente daarmee omgaat staat in het accommodatiebeleid. Dit beleid willen
we aanpassen aan deze tijd en
klaarmaken voor de toekomst.
We hebben daarvoor een
Koersdocument Accommodatiebeleid opgesteld. Het is een eerste versie. We horen graag wat u
ervan vindt. Denkt u met ons
mee?
Ga naar www.samenbergendal.nl.
Daar kunt u tot 1 december uw
reactie geven.
Wethouder Erik Weijers: “Het
accommodatiebeleid en het subsidiebeleid voor verenigingen en
stichtingen hangen nauw met
elkaar samen. Veranderingen in
dat beleid hebben direct invloed
op inwoners, op de plekken waar
ze sporten, ontmoeten en cultuur
beleven. Daarom willen we heel
graag de mening en ervaringen

van inwoners horen”.
Koersdocument
We hebben gesproken met stichtingen en verenigingen in de gemeente. En gekeken naar onze eigen
ervaringen met het beleid. Op basis
van die informatie hebben we nu
het zogeheten Koersdocument
Accommodatiebeleid opgesteld.
Daarin staat wat we behouden en

wat anders moet. Nu willen we
graag van u horen wat u daarvan
vindt. U kunt tot 1 december reageren. Dat kan via
www.samenbergendal.nl.
We verzamelen alle reacties en
verwerken die tot een definitief
koersdocument. Daarover neemt
uiteindelijk de gemeenteraad een
besluit.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Alde Weteringweg 6, aanleggen 2 padelbanen (verleend)
▪ De Ravenberg 54, legaliseringsverzoek mbt geplaatste
zonnecollectoren (aanvraag)
▪ van der Veurweg 41, plaatsen warmtepomp en twee airco-units
(aanvraag)
Berg en Dal
▪ Pr. Margrietlaan 3, realiseren bijgebouw en uitbreiden serre
(aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 48a, verlengen tijdelijke omgevingsvergunning
24 parkeerplaatsen Fletcher Hotel Holthurnsche Hof (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 48a, verlengen tijdelijke omgevingsvergunning
110 parkeerplaatsen Fletcher Hotel Holthurnsche Hof (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bezembinder 4, legaliseren berging in tuin (aanvraag)
▪ Bredeweg 75a, realiseren houten schuurtje (aanvraag)
▪ Bredeweg 91, realiseren zoogkoeienstal en loods (verlengen
beslistermijn)
▪ Bruuk 8, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Kamp 14, uitbreiden woning (verleend)
▪ Ketelstraat 36, verbouwen kippenschuur tot boerenkamers
(verlengen beslistermijn)
▪ Mosstraat 18, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Paulus Potterweg 79, brandveilig gebruik schoolgebouw (aanvraag)
▪ Reestraat 11, aanbrengen nieuwe dakisolatie en nieuwe dakpannen
(verleend)
▪ Tooropweg 5, verbouwen schuur (verlengen beslistermijn)
Leuth
▪ Reusensestraat 10, plaatsen erfscheiding en plaatsen kapschuur
(verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 106, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Rijndijk 31, realiseren smarthome (aanvraag)
▪ C R Waiboerweg 6, naïsoleren en wijzigen van de buitengevels en
dakbedekking van de woning (bouwfase 2) (verleend)
Ooij
▪ Pr. Beatrixstraat 40, verwijderen draagmuur (verleend)
▪ Pr. Beatrixstraat 53b, legalisering verplaatsen berging bij een
kinderopvang, tijdelijk voor 10 jaar (verleend)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 18, plaatsen 12 zonnepanelen op bijgebouw
(aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Dit kan via
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Voor de mededelingen over
Ruimtelijke Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de
gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal. Daarin staan de
laatste ontwikkelingen op het gebied van economische zaken, 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.
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■ Hoe maken we van De Mallemolen het bruisend hart van
Groesbeek?
De gemeente Berg en Dal gaat
cultureel centrum De Mallemolen
in Groesbeek verbouwen. Het
gebouw moet mooier, duurzamer
en gezelliger worden. Met plaats
voor zoveel mogelijk activiteiten.
Weet u hoe we van De
Mallemolen weer het bruisend
hart van Groesbeek kunnen
maken?
Op www.samenbergendal.nl kunt u
uw idee indienen tot 15 november.
Wat mist u nu? Waarvoor zou u
vaker naar De Mallemolen komen?
Wat wilt u zelf organiseren? Wat is
daarvoor nodig? We zijn ook op
zoek naar nieuwe huurders. Op
samenbergendal.nl kunt ideeën
indienen, ideeën van anderen bekijken en daarop reageren.

Op verzoek van de gemeenteraad
gaan we 4 ontwerpen van het
gebouw uitwerken. Bij alle ontwerpen kiezen we voor zoveel mogelijk
openheid. En voor ruimtes die
gebruikers voor verschillende activiteiten
kunnen
gebruiken.
Multifunctioneel dus.

Zoveel mogelijk openheid
We hebben met huidige en mogelijk
toekomstige gebruikers gesproken.

Bij de verbouw moeten we natuurlijk rekening houden met wetten en
regels. Maar daarbinnen willen we

zoveel mogelijk ruimte bieden voor
nieuwe ideeën van inwoners. En
voor nieuwe huurders.
Hoe verder?
Op basis van alle wensen en
ideeën maken we een definitief ontwerp. Als alles helder is, neemt de
gemeenteraad in het voorjaar van
2023 een besluit. Daarna kan de
gemeente een aannemer zoeken
en in 2024 beginnen met de bouw.

■ Gezocht: kantinebeheerder voor sporthal Heuvelland?
We zijn op zoek naar nieuwe
beheerder(s) van de kantine van
sporthal Heuvelland. De huidige
beheerder stopt. De kantine kan
paracommercieel worden uitgebaat en moet gezelligheid bieden
voor verenigingen die in de
sporthal komen. De sociale functie van de kantine is voor sporters erg belangrijk.
Sporthal Heuvelland bestaat uit 2
hallen waar veel verenigingen
komen. Tijdens de spitstijden tussen 16.00 en 22.30 uur is het druk
met sporters. Ook in de weekenden
is de sporthal tussen oktober en
mei volop in gebruik van 9.00 uur
tot 19.00 uur. De kantine is ongeveer 100 m2 groot en is voorzien
van een keuken en een barruimte.
U kunt de huidige inventaris indien
gewenst overnemen.
Voor de kantine is het alleen mogelijk sportondersteunende horecaactiviteiten
te
organiseren.
Afhankelijk van het soort activiteit is

het mogelijk ook de sporthal te
huren.

j.den.braber@bergendal.nl of via
06-28 34 35 12.

De opbrengsten zijn volledig voor
de beheerder. U pacht de kantine
van de gemeente Berg en Dal.
Over de voorwaarden gaan we
graag met u in gesprek. De
gesprekken vinden plaats op 9 of
10 november 2022. Heeft u belangstelling? Stuur dan voor 4 november 2022 een mail aan of bel met:
Jos den Braber, via

Bij uw mail ontvangen we graag
een bedrijfsplan waarin staat hoe u
de kantine wilt beheren. Daarin
schenkt u aandacht aan: visie op
kantinebeheer, ambities en plannen
voor de toekomst, duurzaamheid,
bedrijfsvorm, ervaring en kwaliteiten, continuïteit bedrijfsvoering,
financieel plan en garanties.

■ Heeft u de app meldpunt Buitenruimte al?
Lantaarnpaal kapot? Gat in de
weg? Te hoge berm? Gevaarlijke
tegels? Kapot speeltoestel?
Meld het met onze app Meldpunt
Buitenruimte.

ruimte en vul het formulier op de
website in. Heeft u locatievoorzieningen aanstaan als u de app
gebruikt? Dan geeft de kaart in de
app automatisch uw locatie weer.

Wat kunt u melden?
Via de app en de website van de
gemeente kunt u uw melding eenvoudig doorgeven. U kunt melding
maken van onder andere:
▪ Gedumpt of rondslingerend afval
▪ Kapotte verkeersborden of paaltjes
▪ Kapotte lantaarnpalen
▪ Problemen met groen, bijvoorbeeld snoeien, uitstekende wortels, onkruid of te hoge bermen
▪ Verstopte rioolput (op gemeentegrond)
▪ Parkeeroverlast
▪ Kapot speeltoestel

Het is heel fijn als u foto’s met uw
melding meestuurt. Zo krijgen we

Hoe werkt het?
Download de app Meldpunt
Buitenruimte via de appstore of
Google Play Store. Of ga naar
www.bergendal/meldpuntbuiten-

een duidelijk beeld van de situatie.
Als u uw gegevens (e-mailadres)
achterlaat krijgt u direct een bericht
dat uw melding in behandeling is. Is
uw melding afgehandeld? Dan
krijgt u daarover van ons weer een
bericht (via e-mail, de app of telefonisch).
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■ Weekmarkt Groesbeek compleet

■ Donkere dagen, bent u thuis?
Het is buiten weer vroeger donker. Hierdoor hebben inbrekers
meer kans om in te breken.
Gelukkig kunt u die kans op
inbraak verkleinen. De volgende
tips kunnen u daarbij helpen.

brandt. Dat geeft uw huis een
bewoonde indruk. Dit kan bijvoorbeeld met een tijdschakelaar. Zorg
ook voor goede buitenverlichting
die aanspringt als iemand in de
buurt komt.

Verlichting
Zorg dat er ’s avonds verlichting

Sluit deuren en ramen
Sluit uw huis goed af. Ook als u
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maar heel even weg bent.
Inbrekers hebben maar korte tijd
nodig om in te breken. Draai de
sleutel van uw voor- en achterdeur
minimaal één keer om. Zo kunnen
inbrekers uw deur niet met een
stukje plastic openmaken. Kijk voor
advies op de www.politiekeurmerk.nl.

Met de komst van een groente-fruitkraam en een fourniturenkraam (naaigaren, ritsen etc.) is de markt in Groesbeek weer compleet. Iedere dinsdagochtend kunt u aan de Spoorlaan in Groesbeek voor van alles terecht:
van allerlei soorten etenswaren, sieraden en kleding tot aan producten
voor huisdieren. De marktmeester hoopt binnenkort ook in Millingen de
laatste plek bezet te krijgen.

Niet thuis, niet delen
Bent u een avond niet thuis? Zet dit
niet op Twitter of Facebook.
Inbrekers gaan mee met hun tijd.
Waak mee!
Meld verdachte situaties. Bel altijd
112 als u in de buurt iets verdachts
ziet. Noteer het kenteken van de
verdachte auto of het signalement
van de verdachte persoon.
Inbraakchecker
Weet u wat het meest gestolen
wordt? Of hoe een inbreker het
vaakst binnen komt? Ga naar
www.inbraakchecker.nl en test uw
kennis over inbraken.

■ Bent u uitgenodigd voor het corona-onderzoek
of kent u zo iemand?
Eind september heeft de GGD
inwoners van onze gemeente uitgenodigd om mee te doen aan de
coronamonitor voor ouderen en
volwassenen. De uitnodiging is
verstuurd aan een geselecteerde
groep mensen. Bent u uitgenodigd voor dit gezondheidsonderzoek? Doe dan mee! Kent u mensen die zijn uitgenodigd? Moedig
ze aan om de enquête in te vullen.
De gemeente wil inwoners goed
kunnen ondersteunen bij het
omgaan met corona. De antwoorden uit het onderzoek helpen daarbij. In de brief die u heeft ontvangen, staat hoe u de vragenlijst
online kunt invullen. Op papier
invullen kan ook; wacht daarvoor de
post af.

■ Bedankje vrijwilligers gemeente
Berg en Dal
7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Dan zet het
Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal vrijwilligers en actieve inwoners
uit gemeente Berg en Dal in het zonnetje. Kent of bent u iemand die
vrijwilligerswerk doet of omkijkt naar een ander? Meld uzelf of die
ander voor 18 november aan via fortewelzijn.nl/geluksmoment.
Op 7 december kunt u uw bedankje tussen 16.00 en 20.00 uur ophalen.
Op de website fortewelzijn.nl/geluksmoment kunt u aangeven waar u uw
bedankje wilt ophalen.
Meer informatie over Forte vindt u op www.fortewelzijn.nl/geluksmoment.

Meer info: www.ggdgelderlandzuid.nl/corona-gezondheidsmonitor.

■ Militaire oefeningen
In november vinden verschillende militaire oefeningen plaats in
onze omgeving.

Nederland. Er wordt ook in delen
van Gelderland gevlogen of zelfs
geland. Op 8 en 9 november is er

voor Malden een tijdelijk laagvlieggebied ingesteld.

Museumpark Orientalis
Van 8 t/m 10 november wordt er
een militaire oefening gehouden in
Museumpark Orientalis in Heilig
Landstichting. Tijdens de training
wordt gebruikt gemaakt van oefenmunitie, dit kan hoorbaar zijn als
schoten of mitrailleurvuur. Het
gebruik van oefenmunitie vindt
plaats op donderdag 10 november
tussen 09.00 en 15.00 uur.

Meld u aan
voor onze
digitale
nieuwsbrief

Oefening Falcon Autumn
Van 31 oktober tot en met 18
november vindt de oefening Falcon
Autumn plaats. De oefening vindt
plaats door een groot deel van

Ga naar www.bergendal.nl/nieuwsbrieven
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■ Wat vindt u van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau?
De gemeente is onderdeel van de
Groene Metropoolregio. Die wil
het groene karakter van onze
regio versterken en zorgen voor
groei. De Groene Metropoolregio
heeft de ‘Notitie Reikwijdte en
Detailniveau’ opgesteld. Hieronder leggen we uit wat er in
grote lijnen in de notitie staat. U
kunt tot en met vrijdag 23 december laten weten wat u van de notitie vindt.
Wilt u de notitie ontvangen? Stuur
dan een e-mail naar
res@groenemetropoolregio.nl. Of
bel met 14024 en vraag naar
mevrouw Winkels. U kunt ook
woensdag 3 november om 19.30
uur digitaal aansluiten bij een regionale bijeenkomst over dit onderwerp. Dan leggen mensen van de
RES (hieronder staat wat dat is) uit
wat de notitie inhoudt. En u kunt
vragen stellen. Meedoen kan via de
QR-code bij dit artikel.

Waar gaat dit precies over?
RES staat voor Regionale Energie
Strategie. Dit is een samenwerking
in de regio Arnhem-Nijmegen van
16 gemeenten, de provincie
Gelderland, 3 waterschappen en
netbeheerder Liander. Samen willen ze duurzame energie en warmte opwekken. De RES is onderdeel
van de Groene Metropoolregio.
De RES heeft al gekeken naar
welke manieren en technieken er
zijn om energie en warmte duurzaam op te wekken. De volgende
stap is een onderzoek naar de
effecten van verschillende van die
technieken op het milieu. En ook de
manier waarop ze dat gaan onderzoeken. Dat wordt allemaal vastgelegd in de zogenoemde Notitie
Reikwijdte en Detailniveau.
Hoe kunt u uw mening laten
horen?
U kunt uw mening op verschillende
manieren doorgeven:
▪ Stuur uw mening (‘zienswijze’)
naar
res@groenemetropoolregio.nl,
onder vermelding van ‘gemeente
Berg en Dal’.
▪ Of stuur een brief naar: RES
Groene Metropoolregio, Nijverheidsweg 2a, 6662 NG te Elst
t.a.v. Rien Ramerman, onder vermelding van ‘Zienswijze NRD’ en
de naam van onze gemeente
Berg en Dal.
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■Uit de raad van Berg en Dal 20 oktober 2022
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 20 oktober
2022. Het was een korte vergadering. Hieronder staat wat meer
over enkele onderwerpen die op
de agenda stonden.
Oude Bosweg in Beek
De eigenaar van de locatie Oude
Bosweg ongenummerd in Beek wil
op zijn terrein één vrijstaande
woning bouwen. Voor de bouw
van de woning moet afgeweken
worden van de wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van één woning.
Door af te wijken van de wijzigingsbevoegdheid verschuift de
woning richting het noorden en
komt het verder van de Oude
Bosweg af te liggen. Hierdoor kan
de woning landschappelijk beter
worden ingepast. Het Gelders
Genootschap heeft positief geadviseerd over het plan. Er is daarbij
gekeken naar de beeldkwaliteit, de
landschappelijke kwaliteit en de
natuur.
De raad heeft eerder al in een
gezamenlijke reactie laten weten
dat dit plan de natuur en de privacy
teveel aantast. Ook moet de
heuvelrug beschermd worden.
De raad heeft onder andere om
die redenen besloten het plan niet

vast te stellen.
Moties
Er stonden twee moties op de
agenda. Een motie van GroenLinks
is ingetrokken. Die ging over het
opstarten van een participatietraject om een bijdrage te leveren aan
de opvang van vluchtelingen.
GroenLinks heeft aangegeven het
onderwerp op een later moment
opnieuw te willen bespreken in de
raad.
De tweede motie van de avond
kwam van de coalitiepartijen Kernachtig Groesbeek en LOKAAL!. De
twee lokale partijen vroegen aandacht voor armoedebestrijding; zij
willen uitbreiding van het armoedebudget. Er is gevraagd om een
noodfonds van € 100.000,- waardoor voedsel- en kledingbanken
extra geld hebben om te kunnen
voorzien in een grotere vraag. De
motie werd door de hele raad
gesteund. Op korte termijn komt er
een raadsvoorstel over het armoedebudget.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Remco Hammer benoemd tot

voorzitter van de carrousel en
Meike ten Westeneind ontslag
verleend als carrousellid;
▪ Aanvullend krediet beschikbaar
gesteld voor reconstructie van
meerdere wegen in Ooij.
Het
voorstel
over
de
Verstedelijkingsstratie
ArnhemNijmegen Food Valley is van de
agenda
gevoerd.
De
raad
bespreekt dit in de vergadercyclus
van december.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://raad.bergendal.nl. Daar vindt
u ook de vergaderstukken. De vergaderstukken kunt u ook vinden via
de iBabs-app in de App Store en
Play Store. Kies om in te loggen
voor
sitenaam
‘bergendal’.
Gebruikersnaam en wachtwoord
zijn allebei ‘burger’. U kunt de
gemeenteraad ook volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 10 november. Dan praat
de raad over de begroting 2023.

■ Vrijwilligerssteunpunt Oekraïne
Het vrijwilligerssteunpunt Oekraïne is vanaf 1 november nog 1 keer per
week in het gemeentehuis, op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur. Het steunpunt zit in ‘ruimte Erlecom’. U kunt het steunpunt dan ook bellen via
06 – 43 43 88 52. Of mailen naar oekraine@bergendal.nl.

■ Start sloop oud pand marktplein
Groesbeek
Vanaf 1 november 2022 gaan we
een pand aan het marktplein in
Groesbeek slopen. Het gaat om
het pand waar vroeger de Hema
en Scapino zaten. Op deze plek
komt een nieuw appartementencomplex met winkels op de begane grond.
Overlast door sloop en nieuwbouw
De sloop en de bouw van de nieuwe appartementen kunnen voor
overlast zorgen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder parkeerplekken
beschikbaar. Tijdens de weekmarkt
op dinsdagochtend is parkeren op
het marktplein helemaal niet mogelijk. De weekmarkt zelf gaat uiteraard wel gewoon door.

Waarschijnlijk zijn de nieuwe appartementen eind 2023 klaar.
Inrichting marktplein
Later gaan we ook het marktplein
zelf vernieuwen. Op dit moment
werken we nog aan de plannen
hiervoor. Vorig jaar hebben we een
enquête over de herinrichting van
het marktplein gehouden. We
gebruiken de input uit deze enquête in onze plannen voor het marktplein. Als deze plannen definitief
zijn publiceren we ze via onder
andere via Facebook en via
www.samenbergendal.nl.

De blauwe lijn in de kaart geeft de
randen van het bouwterrein aan.
Binnen deze randen kan niet geparkeerd worden tijdens de sloop en
bouw.

De herinrichting van het marktplein
zelf kan niet tegelijkertijd met de
sloop/nieuwbouw van het appartementencomplex. De reden is onder
andere dat er zwaar vrachtverkeer
over het marktplein moet bij de
werkzaamheden van het nieuwe
complex. Dat gaat niet als het
marktplein opengebroken is.

We verwijderen ook vijf platanen
aan de voorkant en aan de zijkant
van de oude panden. Dit is nodig
om de nieuwbouw mogelijk te
maken.

Verkoop en verhuur nieuwe
appartementen
HV makelaardij in Groesbeek verzorgt de verkoop en verhuur van de
nieuwe appartementen.

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

N AT U U R

1 november 2022

Oogstmarkt in bij Hotel Erica in Berg en Dal
Te midden van glooiende hellingen en
bossen in herfstkleuren vond zondagmiddag in Berg en Dal een oogstmarkt
plaats, op het grasveld bij Fletcher
Hotel Erica aan de Molenbosweg 17.
Lokale boeren en verwerkers presenteerden hun fruit, noten en granen, plus
wat daarvan gemaakt kan worden. Zij
informeerden bezoekers over duurzame
landbouw en de teelt en verwerking
van het voedsel.

Er was een breed aanbod aan heerlijke
producten; fruit van oude rassen, bakmeel van spelt en andere oude granen,
vruchtensap, cider, wijn, noten en
andere voedselbosproducten. Er was
extra veel aandacht voor de tamme kastanje, van oudsher in cultuur in dit deel
van het Rijk van Nijmegen. Zo toonde
Voedselbos Ketelbroek verschillende
variëteiten en presenteerde Brouwerij
Nevel kastanjebier.

De oogstmarkt is een initiatief van de
vereniging voor landschapsbeheer de
Ploegdriever. Er was een podiumprogramma en er vonden excursies plaats
naar het Waldboerenproject en het kastanjebos in de Meerwijk. De markt
werd druk bezocht en er werd veel
geproefd.

Natuurexcursie:

Duivelse mythen
en sagen

Foto: Henk Baron

Boswerkzaamheden
Herstel zichtlijnen Heerlijkheid Beek
Heerlijkheid Beek in Beek is een
waardevol natuurgebied, rijk aan
cultuurhistorie.
Geldersch Landschap & Kasteelen
houdt het gebied duurzaam in stand. In
november zullen 3 uitzichten vanaf de
hoge stuwwal op de omgeving worden
hersteld. Hiervoor zullen bomen worden weggehaald uit zichtlijnen.
Zichtlijnen zorgen voor een uniek en
bijna on-Nederlands uitzicht in het
stuwwallenlandschap. Door het dichtgroeien van de zichtlijnen, is de variatie in jonge en oude bomen, licht en
donker veranderd. Dit is wel belangrijk
voor planten en dieren.
Drie zichtlijnen worden opengemaakt:
vanuit het meest zuidelijke punt van het

gebied richting het Persings kerkje,
vanuit Huys te Schengen naar de
Ravenberg en naar de Hoge 80 en
Millingerwaard. De zichtlijnen zijn met
historische kaarten uitgezet. Met
behulp van een drone en in het veld zal
de exacte lijn worden bepaald.
Er wordt gewerkt volgens de FSCrichtlijnen voor verantwoord bosbeheer. Kwetsbare plekken met bijzondere planten en dieren worden vermeden
en ook is er bijzondere aandacht voor
het tegengaan van bodemerosie.
Omgezaagde bomen blijven liggen
voor insecten, vogels en als schuilplaats voor kleinere zoogdieren, tenzij
ze potentieel gevaarlijk liggen.
Info: www.glk.nl/heerlijkheidbeek

Start boswerkzaamheden in Groesbeekse Bos
31 oktober is Staatsbosbeheer met bosbeheer en houtoogst in het Groesbeekse Bos gestart. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap
en cultuurhistorie een van de functies
van dit bosgebied. In een deel van het
bos wordt gedund. Op enkele plaatsen
worden stukjes bos verjongd. De paden
in het werkgebied blijven toegankelijk,
maar kunnen tijdelijk minder goed
begaanbaar zijn. Uitgangspunt is dat de
werkzaamheden eind 2022 zijn afgerond. Op woensdag 2 november en vrijdag 11 november is er uitleg over het
bosbeheer buiten in het bos.
Dit jaar werken we in het bos ten zuiden van de Rijlaan en gaan we op 49
plekken kleine stukjes bos verjongen.
In totaal gaat het om een oppervlakte
van 9,5 hectare.
Vlak van te voren en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden checken

we het bos op de dieren en planten die
er leven en wordt nauwkeurig in kaart
gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten, bomen met holtes of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in
het werkgebied. Dan nemen we maatregelen om deze te beschermenen
wordt er niet geoogst.
Inloop in het bos
Boswachters van Staatsbosbeheer staan
op woensdag 2 november van 16-18
uur en op vrijdag 11 november van 1618- uur op de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer aan de Mooksebaan
voor een praatje of uitleg over de werkzaamheden.
Meer informatie
Meer informatie op www.hollandshout.com ; staatsbosbeheer.nl/wat-wedoen/bos-beheren en op boswachtersblog.nl/rivierengebied.

Werkzaamheden in bos Landgoed Nederrijk
De komende maanden gaat Bosgroep
Midden Nederland in opdracht van
Landgoed Nederrijk een reguliere dunning in het bos uitvoeren. Dit betekent
dat geselecteerde bomen worden weggehaald om de bomen eromheen meer
ruimte te geven.
Daarnaast zijn er bosvakken, met voornamelijk fijnspar, waar we de aanwezige bomen moeten vellen omdat deze
zijn afgestorven door een combinatie
van droogte en de letterzetter-kever.
Deze bosvakken worden binnen 3 jaar
opnieuw ingeplant met loofboomsoorten die klimaatbestendiger zijn en rijk
strooisel hebben. Door de grotere soortendiversiteit krijgen we straks een

veerkrachtiger en structuurrijker bos.
Tijdens de werkzaamheden zien we er
strikt op toe dat er rekening wordt
gehouden met aanwezige flora- en
fauna, conform de ‘gedragscode zorgvuldig bosbeheer’. In het bos zult u
daarom hier en daar rood-wit lint
tegenkomen. Dit zijn markeringen die
duiden op beschermde elementen die in
het werk moeten worden ontzien, zoals
bijvoorbeeld holtebomen (bijvoorbeeld
gebruikt door spechten en vleermuizen), horstbomen, dassenburchten of
mierennesten. Om de veiligheid van
bezoekers te waarborgen, zullen we tijdens uitvoering van de werkzaamheden
enkele paden afsluiten.

Zondag 27 november organiseert IVN
een natuurexcursie met gids rondom de
Duivelsberg.
Bij deze natuurexcursie te voet zal
IVN-gids Mera verhalen vertellen en
ook uw verhalen ophalen.
Door de eeuwen heen zijn er heel wat
mythen ontstaan die in verbinding
staan met de natuur. Een voorbeeld
hiervan gaat over de brandnetel. Wist je
dat het brandende gevoel van de brandnetel in de Middeleeuwen vergeleken
werd met het liefdesvuur? Hierdoor
werd het vaak in liefdesdrankjes
gebruikt. Een andere plant is de klimop. Deze klimmer heeft het leven van
de Griekse God Dionysos gered. Hoe
dat zit? Zo krijgt het groen ineens een
onverwachts verhaal. En er is nog
zoveel meer te vertellen. Ga je mee?
Denk wel aan goede schoenen en een
goed stel benen. Klimmen is hier
onvermijdelijk.
Als u mee wilt, graag aanmelden door
een
mail
te
sturen
naar
ijzerkruid@gmail.com. Er kunnen
maximaal 13 mensen mee.

Open erf bij
ambassadeurs
biodiversiteit in
november
In de maand november houden op verschillende plekken in Gelderland diverse
ambassadeurs
van
het
Praktijknetwerk Biodiversiteit voor
Buitenlui een open erf. Deze ambassadeurs hebben ervaring met het verhogen van biodiversiteit op hun terrein en
willen inwoners uit hun gemeente
inspireren. Op deze bijeenkomsten
laten zij zien welke maatregelen zij
hebben genomen om de natuur een
handje te helpen. Met de deelnemers
worden onderling tips en ideeën
gedeeld over het verhogen van biodiversiteit in de eigen tuin. Kijk voor
meer informatie op de website van
Stichting
Landschapsbeheer
Gelderland: slgelderland.nl.
Programma open erven
• 5 november van 10.00 tot 11.30 uur:
open erf bij Ilze van Roozendaal in
Tiel.
Aanmelden
via
ilze36@hotmail.com.
• 18 november van 14.30 tot 16.30 uur:
open erf bij Laura Fleuren in
Groesbeek. Aanmelden via ericenlaura@outlook.com.
• 25 november van 15.00 tot 17.00 uur:
open erf bij Caroline van de Burgt in
Heerde. Aanmelden via info@carolinestuinen.nl.
Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten, portretten van ambassadeurs
op
slgelderland.nl/projecten/praktijknetwerk-biodiversiteit-voor-buitenlui. Het
Praktijknetwerk Biodiversiteit voor
Buitenlui wordt mogelijk gemaakt door
de provincie Gelderland.

Herfstwandeling met bossen, heuvels en leemkuilen
Op zondag 13 november zal
Landschapsbeheer Groesbeek (LBG)
weer een publieksexcursie verzorgen.
We starten om 14.00 u bij het landgoed
De Holthurnse Hof aan de
Zevenheuvelenweg 48A 6571 CK Berg
en Dal.
In deze omgeving stond ooit de eerste’
fabriek’ van Nederland. We kijken of
hier nog sporen van terug te vinden
zijn. Vervolgens gaat de tocht door de
bossen van het Nederrijk, via de Duitse
grens naar de Duivelsberg. Onderweg
kunnen we genieten van de herfstkleu-

ren, uitzichten en paddestoelen.
De wandeling gaat over heuvelachtig
terrein met soms slechte paden. Een
goede wandelconditie is daarom vereist. Deze tocht duurt ongeveer 2-2,5
uur.
Let op! Er zijn werkzaamheden op de
Zevenheuvelenweg. Autoverkeer vanaf
Groesbeek dient de omleidingsborden
te
volgen.
Omleiding
via
Nijmeegsebaan of via de Wylerbaan.
De hoofdingang van de Holthurnse Hof
aan de Zevenheuvelenweg is open.
Aanmelding voor deze wandeling
graag vòòr 11 november bij Niek

Backus: niekx66@gmail.com, tel: 0622783390.

Foto: Niek Backus
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De Pronkzitting in Kekerdom
anders dan anders
Beste inwoners van Kekerdom,
Ons prinsenpaar Tom en Helen heeft
onwijs genoten van het afgelopen carnaval! Het was een korter seizoen dan
normaal, vanwege een bij u allen
bekende reden. Om nu wel alles feestjes mee te kunnen pakken, hebben zij
ervoor gekozen nog een jaar als prinsenpaar door Sjoenkelgat en omstreken
te gaan! Een keuze waar wij als vereniging zeer blij mee zijn en volledig achter staan.
Dat betekent wel dat de pronkzitting dit
jaar in een ander jasje gegoten gaat
worden. In plaats van een avond vol
optredens en de bekendmaking van een
nieuwe prins(es) gaan we voor een
gezellige feestavond. Iedereen is wel-

kom om het nieuwe carnavalsseizoen
met ons in te luiden. Wij zorgen voor
de muziek en koude drankjes, zorgt u
voor de gezelligheid?
Zaterdag 5 november om 20.11 uur
in Zaal UNA
Feestavond C.V. de Polderschuupers
Dit heeft gevolgen voor de zondag.
Normaliter is er dan gelegenheid om de
nieuwe prins(es) te feliciteren, maar dat
is dit jaar niet nodig.
Wij hopen u allen weer te zien op zaterdagavond!
Met vriendelijke carnavalsgroet,
Bestuur C.V. de Polderschuupers

Prinsenproclamatie
CV De Cavalieren Beek
BEEK.
Beste
Carnavalsvrienden,
Vorig jaar moesten we op
het allerlaatste moment
onze
Prinsenproclamatie
annuleren. De nieuwe Prins
stond al in de coulissen en
het feest was klaar om los
te barsten. Dit jaar gaan
we voor de herkansing!
De Prinsenproclamatie
vindt op zaterdag 12
november plaats in
“het Kulturhus” in
Beek om 20.11 uur.
Wij
zullen
dan
afscheid nemen van
onze,
inmiddels
zéér,
Dorst
G e l e s t e
Hoogheid, Prins
Joost
den
Draaijer en de
scepter overdragen aan onze nieuwe,
Dorstlustige Hoogheid.
Het belooft een gezellige avond te wor-

den met leuke optredens,
muziek, dans en uiteraard als hoogtepunt de
proclamatie van onze
nieuwe Prins.
De volgende dag, op
zondag 13 november,
kunt u de nieuwe
Prins, zijn pages en
zijn nieuwe kabinet
persoonlijk komen
feliciteren op de
Prinsen-receptie,
wederom in “het
Kulturhus”
om
13.41 uur.
Hopende u allen
in grote getalen te
zien, verblijven
wij mede namens
“De Cavalieren”
met een driewerf
alaaf.
Met carnavaleske groet,
Bonno Jacobs - Secretaris Cavalieren
Email: cavalierenbeek@gmail.com

Blagenbal, Pronkzitting en Revuemiddag CV De Deurdouwers
MILLINGEN. Kijk eens op de kalender, jouw smartphone of agenda. Kijk
eens welke datum er aan staat te
komen, de 11e van de 11e… Het begin
van het carnavalsseizoen met een nieuwe prins, nieuwe wagens en vooral
nieuwe feesten. De Deurdouwers zijn
er al druk mee. Op vrijdag 18 november gaat de jeugd het goede voorbeeld
geven op het Blagenbal. Vanaf 19:00
zal de jeugd van Millingen verschillende optredens verzorgen en zal ook de
nieuwe jeugdprins(es) bekend worden
gemaakt. Dit alles vindt plaats in zaal
O.E.V. (De Dreuge tent).
Op zaterdag 19 november starten we
om 20:11 uur in zaal O.E.V. (De
Dreuge tent) met de Pronkzitting en
tevens de start van het 55e jubileumjaar
(toegang vanaf 16 jaar). Zondag 20
november doen we dat vanaf 13:30 uur

nog een keer voor alle leeftijden,
wederom in zaal O.E.V. (De Dreuge
tent). Het showprogramma is herkenbaar, gezellig en vertrouwd. Van sprankelende meiden van onze show en
dansgardes, tot de roemruchte perikelen van de Pleebekgroep. Er is een buut
van buiten, en ook Haske & Benne
schuiven weer aan om het wel en wee
van Millingen te bespreken. Zelf meemaken wie de nieuwe jubileum prins of
prinses van Boemelgat zal gaan worden? Het venijn zit 'm in de staart als
het feest losbarst met live entertainment. Kom gewoon lekker een avondje/middagje stappen, pruve en genieten
bij de Deurdouwers.
De voorverkoop voor de Pronkzitting is
op zondag 13 november van 11:00 tot
13:00 uur in zaal O.E.V. (Dreuge tent).
Meer informatie is te vinden op
www.deurdouwers.net.

22-jarig jubileum
CV Mag Door De Beugel
BEEK. Dit jaar viert Carnavalsvereniging Mag door de Beugel haar 22jarige jubileum. We openden ons jubileumjaar met een filmavond op vrijdag
7 oktober in onze stamkroeg Sous les
Eglises. Tijdens deze avond hebben we
foto’s en filmpjes gekeken van 22 jaar
Mag door de Beugel. Ook hebben we
toen onze huidige voorzitter Mark
Huilmand in het zonnetje gezet. Hij

gaat het voorzitterschap na 22 jaar
namelijk overdragen aan Lisan
Hofmans.
Er zullen uiteraard nog meer feestjes
volgen ter ere van ons jubileumjaar.
Houdt u daarvoor vrijdagavond 13
januari 2023 vast vrij in uw agenda en
volg ons via Facebook en/of Instagram
om niks te missen!
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Stichting tot verfraaiing
van Berg en Dal
De stichting tot verfraaiing van Berg
en Dal zet in het
voorjaar Berg en
Dal letterlijk in
bloei door het vullen van hanging
baskets met geraniums. Bij evenementen zoals de vierdaagse vrolijken zij
de Oude Kleefsebaan op door deze
te voorzien van
vlaggen.
Het bestuur van de stichting tot verfraaiing van Berg en Dal is blij met de
inzet van de vrijwilligers. Nu de dagen
korter worden en de geraniums langzaam uitbloeien heeft het bestuur van
de stichting als dank een gezellig
samenzijn voor de vrijwilligers georganiseerd. Onder toeziend oog van Kees
Rijk van Petanque vereniging Beek is
een spannend potje Jeu de Boules
gespeeld. Na 3 rondes, onderbroken
door een hapje en een drankje, bleek

Oplichters in Ooij
Onlangs is bij een ouder echtpaar in
Ooij zogeheten spoofing gepleegd. Een
zogenaamde Rabo-medewerker belde
op en gaf aan dat zowel de rekening van
de Rabobank als van de Regiobank
gehackt was en dat er al een bedrag van
de rekeningen was gehaald. Terwijl hij
nog aan de telefoon was gaf hij aan dat
een andere bankmedewerker de beide
betaalpassen kwam halen en deze belde
ook inderdaad aan terwijl ze nog aan
het bellen waren. Het was een blonde
man van ongeveer 1.70 m met helblauwe ogen en een rond gezicht. Hij nam
de passen aan en nadat hij er mee wegging, werd de verbinding gelijk verbroken. Dat wekte direct argwaan bij de
betrokkenen en deze hebben de bank
gebeld.
Er bleek dus ook niets van te kloppen.
Intussen was er al een groot bedrag van
beide bankrekeningen gepind. Daarna
is alles geblokkeerd.
Deze mededeling geldt als waarschuwing, temeer omdat de meldster deze
oplichtingspraktijken al kende, maar
omdat alles zo overtuigend overkwam,
er toch intrapte.

INGEZONDEN
BRIEVEN
Nu rookoverlast online melden
Hierbij een herhaalde oproep om met
ons in actie te komen voor schonere
lucht in onze gemeente. Voel je je ook
betrokken bij het klimaat en de kwaliteit van leven voor de generaties na ons,
en wil je graag iets bijdragen? Dan ontmoeten we je graag!
De oproep van september jl. om de
luchtkwaliteit gedurende minstens een
jaar te gaan meten met deelnemers verspreid over onze en ons omringende
gemeenten is een succes geworden.
Ook de kerngroep wordt inmiddels
steeds groter! Verder hebben we waardevolle contacten met een houtstookvrij initiatief in Nijmegen-Oost en met
de fijnstofmeters van Lentse Luchten in
Lent. We gaan alle klachten bundelen
en naar buiten brengen. Nu is het
moment mee te doen voor een schonere lucht! Aanmelden kan bij
schoneberglucht@gmail.com
Wil je meedoen met rook- en stankoverlast melden zonder aanschaf van
een meetkast? Dan is er vanaf nu de
mogelijkheid iedere keer als je last hebt
een (gedetailleerde) melding te doen.
Dat kan ook anoniem. We hebben voor
dat doel een digitale vragenlijst
gemaakt die je op smartphone, tablet of
pc kunt invullen. Te vinden op
https://schoneberglucht.blogspot.com.

Feestelijk Sponsordiner Stichting
Martinus op 19 november
BEEK. Om geld in te zamelen voor
Stichting Martinus organiseert het
Beekse bestuur een feestelijk diner.
Stichting Martinus zet zich onder meer
in om beroepsopleidingen te bekostigen voor jongeren uit Rio de Janeiro.
Samen kunnen we de wereld een beetje mooier maken!
Op zaterdag 19 november vanaf 17:30
uur is er bij Brasserie Charley in Beek
een feestelijke avond met een
Braziliaans randje. Heerlijk eten, sfeervolle live Braziliaanse muziek van
Tamara Maria, een veiling en loterij
met fantastische items en de avond

Theo Loeffen de beste te zijn. Hij ging
met een beker en de hoofdprijs naar
huis.
De vrijwilligers zijn hard nodig om de
activiteiten ten uitvoer te kunnen brengen. De stichting tot verfraaiing van
Berg en Dal hoopt in het voorjaar weer
op hun inzet.
Met vriendelijke groet, Tako de Roest
Secretaris stichting tot verfraaiing van
Berg en Dal

Open Huis 2ehands-zorghulpmiddelen
DE HORST. Zaterdag 5 november is er
weer “Open Huis” bij stichting
2ehands-zorghulpmiddelen aan de
Reestraat 5, een specifieke kringloop
voor zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom, maar houdt
afstand tot elkaar. Tijd: van 10-14 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf)
komen kijken naar onze rollators –
douchezitjes – toilet-douchestoelen –

WELZIJN

toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen – sta-op-stoelen –
etc..
De ruimte is beperkt, en onze artikelen
liggen deels in kasten en opgestapeld.
Raadpleeg daarom zo mogelijk onze
website, www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we
handelen verder op afspraak (want
mogen geen winkel-openingstijden
hanteren). Maak een telefonische
afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur
een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl. U kunt bij ons niet pinnen. En ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Repaircafé’s
Repair Café Beek
Je bent op 12 nov. weer welkom met je
kapotte spullen bij Repair Café, van 1114u, in het Kulturhus in Beek.
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 reparatievrijwilligers gaan we
zoveel mogelijk spullen van de afvalberg redden. Een kleine gift wordt op
prijs gesteld.
Info: Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
http://www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

RepairCafé Groesbeek
Niet weggooien, maar repareren en
opnieuw gebruiken!
Zaterdag 12 november van 13-15 uur
is er weer een RepairCafé in Inloop
Op de Paap.
In het RepairCafé staan onze vrijwilligers voor u klaar voor reparaties aan
huishoudelijke apparaten, computers
en fietsen, maar ook voor verstelwerk
e.d. Bij huishoudelijke apparaten kunt
u denken aan koffiezetapparaten
(Senseo!), stofzuigers, strijkijzers etc.,
maar ook aan (oudere) audioapparaten
zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers. U kunt bij hen terecht
met vragen over de werking van uw
smartphone, tablet of laptop. Bij een
‘ouderwetse’ desktop is het mogelijk
om onderdelen te vervangen of bij te
plaatsen, zoals een harde schijf of een
videokaart. Wij adviseren u graag en zo
mogelijk voeren wij dit ook voor u uit.
Daarnaast zijn er vrijwilligsters die
achter de naaimachine voor u klaar zitten om verstelwerk te doen en er is een
fietsenmaker.
De reparaties worden kosteloos uitgevoerd, met natuurlijk wel een gepaste
vergoeding voor de onderdelen en een
vrijwillige bijdrage aan het RepairCafé.
Meer info: Metty Kainama, 06 10 47 45
89 of Piet Visser, 06 41 22 67 99.

wordt spetterend afgesloten door DJ
Harry. De voetjes kunnen van de vloer!
Er zijn nog plaatsen! Voor €125 euro
per couvert krijg je een 5-gangen diner
(inclusief drank), een gezellige topavond en draag je bij aan het goede
doel.
Je kunt je heel eenvoudig aanmelden
door een whatsapp te sturen naar 0627359323 of een email te sturen aan
sintmartinusstichting@gmail.com.
Zien we u ook op zaterdag 19 november? Het Beekse bestuur van de
Stichting
Martinus:
Jeannette,
Marjolijn, Laetitia en Marie-José.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger
bij de vervoersservice?
Stichting Welzijn Ouderen Millingen
aan de Rijn (SWOM) zet zich in om
mensen zolang mogelijk zelfstandig in
hun eigen omgeving te kunnen laten
Een van onze voorzieningen hiervoor is
de vervoersservice. Als vrijwilliger
breng je, in een auto van SWOM, senioren uit Kekerdom, Leuth en Millingen
naar diverse bestemmingen, zodat ze
hun sociale contacten kunnen blijven
onderhouden. De vervoersauto van
SWOM rijdt 7 dagen per week, van
08.30-22.00uur.
Voel je je betrokken bij de senioren en
vind je het fijn wanneer ze, ondanks
hun mindere mobiliteit, toch hun huis
uit kunnen om b.v. op bezoek te gaan of
bij de fysio in een groep te gaan sporten, dan zoeken we jou!
Wanneer je af en toe als vrijwilliger een
dag of dagdeel wilt rijden, meld je dan

aan! In overleg met de coördinator kun
je de mogelijkheden bespreken!
Wil je meer weten over SWOM, kijk
dan op www.swom-millingen.nl.
Graag tot ziens, Thea de Wijse-Awater
Coördinator SWOM.
Heerbaan 115, tel.nr. 0481-431105
Elke werkdag van 09.00-11.00uur

- Zondag 20 nov: Sinterklaas in het
Kulturhus (10.30 uur verzamelen op
Kerkplein)
- Zaterdag 26 nov: Vriendenbingo live
om 19 uur in de Vriendenkring
-Zondag 27 nov: NL leest… in Leuth
om 14.30 uur in de bieb/Kulturhrus
Natuurlijk vinden de vaste activiteiten
ook plaats. Ook te vinden op
https://laatleuthleven.nl/activiteitenkalender/
Contact: mensen of organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (06
18514735) en voor de Vriendenkring
(06 29162879).

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Ook in Ooy en Leuth gingen de collectanten langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag van
€721,48 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 Ooy
en Leuth voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens’.

Themabijeenkomst: hulp bij het
regelen van wmo-ondersteuning
Veel inwoners van de gemeente Berg
en Dal hebben of krijgen te maken met
een situatie dat zij hulp nodig hebben.
Die ondersteuning kan onder andere
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geleverd worden.
Het regelen van die Wmo-ondersteuning kan soms best lastig zijn en het is
soms moeilijk te erkennen dat hulp
nodig is. Ook kan het doen van een
aanvraag best wel spannend zijn en
soms is het niet duidelijk wat de rechten van iemand zijn. Daarom bestaan
binnen onze gemeente verschillende
organisaties die inwoners gratis helpen
om uit te zoeken welke ondersteuning
nodig is en om inwoners te helpen om
die ondersteuning aan te vragen. De
personen die hierbij hulp kunnen bieden, noemen we: onafhankelijke cliëntondersteuners. Maar, uit een onderzoek
van de gemeente Berg en Dal blijkt dat
ongeveer 60% van de Wmo-cliënten
helemaal niet bekend is met de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het
aanvragen van ondersteuning!
De Wmo-adviesgroep Berg en Dal

Op 12 oktober j.l. is Karen Lamers,
dochter van Toon en Ria Lamers uit
Beek,
plotseling
overleden.
Donderdag 20 oktober hebben we
onder zeer grote belangstelling van
familie en vrienden op een mooie
manier afscheid van Karen genomen.
We zijn overweldigd door de grote
hoeveelheid lieve kaarten en vele
bloemen die we hebben mogen ontvangen.
Karen is slechts 55 jaar geworden.

Collecte
Alzheimer

Activiteitenkalender Leuth
Agenda november:
- Zaterdag 5 nov: Bokbieravond om 20
uur in de Vriendenkring
- Maandag 7 nov: Peutercafé van 1011.30 uur bij Partou/Kulturhus
- Maandag 7 nov: Bingo (senioren) om
14.00 uur in de Vriendenkring
- Dinsdag 8 nov: Serviceloket gemeente van 9-12 uur in Kulturhus (afspraak
maken: tel.14024 of via www.bergendal.nl)
- Donderdag 10 en 17 nov: Activiteitenavond Vrouwenbeweging 19.30 uur
Vriendenkring
- Zondag 13 (19 uur) 20 nov (14 uur):
Live uitzending Formule 1 in
Vriendenkring
- Zaterdag 19 nov: Leuthse Griezeltocht om 18 uur vanaf Vriendenkring

Groot verlies

organiseert daarom op 16 november
een bijeenkomst over hoe u geholpen
kunt worden bij het regelen van zorg,
huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.
Tijdens de middag zal de WmoAdviesgroep, en ook de gemeente,
MEE Gelders Poort en juridisch specialist Kevin Wevers zichzelf aan u
voorstellen en uitleggen wat ze voor u
kunnen betekenen. Uiteraard kunt u die
middag ook vragen stellen.
Iedereen die hulp nodig heeft, mantelzorgers en iedereen die geïnteresseerd
is, is van harte welkom! De bijeenkomst vindt plaats in cultureel centrum
De Mallemolen, Kloosterstraat 11 in
Groesbeek. We starten om 14.00 uur.
Vanaf 13.30 uur bent u al welkom. De
bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00
uur. De koffie/thee en cake staan voor u
klaar!
Bent u niet in de gelegenheid om naar
de bijeenkomst te komen, maar hebt u
wel een vraag? Geen probleem! Neemt
u dan gerust contact met ons op: 06
1341 5975.

Van 6 t/m 12 november komen wij als
vrijwilliger van Alzheimer Nederland
weer aan de deur in de gemeente.
Tijdens de jaarlijkse collecteweek gaan
in Nederland duizenden vrijwilligers
op pad om geld in te zamelen voor een
toekomst zonder dementie, o.a. ook in
Millingen aan de Rijn.
Uw bijdrage is hard nodig want helaas
groeit de groep mensen met dementie
snel: 1 op de 5 mensen krijgt dementie
en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Meer geld
voor onderzoek betekent dat we eerder
oplossingen vinden om dementie de
wereld uit te helpen.
Krijgt u een collectant aan de deur?
Geef. Elke bijdrage is meer dan welkom, klein of groot. Geen contant geld?
Geen probleem. U kunt veilig, anoniem
en gemakkelijk doneren via de iDEALQR code op de bus.
Collectant gemist? Wilt u toch bijdragen? U kunt op verschillende manieren
doneren:
- Via een bijdrage aan Alzheimer
Nederland - NL86 RABO 0375 2534
83 ovv Collecteweek 2022.
- Via de online collectebus van
Alzheimer Nederland: www.onlinevooralzheimer.nl
- Via het scannen
van de iDEAL-QR
code
Overigens kunnen
wij als collectanten
altijd nóg meer 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 collectevrijwilligers in
Millingen aan de Rijn en Alzheimer
Nederland, bedankt. Voor een toekomst
zonder dementie.

Extra Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zaterdag 5 november organiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer een extra bingo.
Deze bingo is voor een extra ondersteuning van en voor de jeugdopleiding.
De extra bingo wordt gehouden is het
verenigingsgebouw van fanfare Ons
Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn. De aanvang is om
20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
Ook op deze extra bingo een hoofdprijs
van €250 euro en een bonusprijs van
€125. Verder nog andere mooie 1e, 2e
en 3e prijzen.
Ook deze avond het kienspel en het
trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar,
graag tot ziens op onze extra bingo.

1 november 2022

PAGINA 23

De Rozet

Nieuws uit Nijmegen
Open ateliers in de Krayenhoffkazerne
Een inmiddels vertrouwde traditie in de
maand november is de opening van de
ateliers in de Krayenhoffkazerne. In de
weekenden van 5-6 en 12-13 november
zetten 25 kunstenaars van 13–17 uur de
deuren van hun atelier wagenwijd
open.
Ook nu weer is er op een laagdrempelige manier kennis te maken met een
breed scala aan kunstvormen. Van
schilderkunst en keramiek tot beeld-

Dansen in
wijkcentrum
Ark van Oost
Zondag 13 november dansen wijkcentrum Ark van Oost, Cypresstraat 154
Nijmegen, tussen 14:00 en 17:00 uur
met
live-muziek.
Entree
€3
Info:0610748973.

Gezelligheidskoor
De Daalse Nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.
Maandag 7 november tussen 19:3021:30 in wijkcentrum Daalsehof,
Nijmegen-Oost.
Info: tel: 0610748973.

Nijmegen
Reptielen beurs
Zondag 20 november (10-17 uur) is in
de Jan Massinkhal van alles te vinden
voor de reptielenliefhebbers. Van dieren tot terraria en inrichting, je kan er
voor alles terecht! Standhouders komen
uit alle Europese windstreken.
Rexpo is voor jong en oud, van slangen
tot hagedissen en toebehoren.
Enkele internationale prominenten gasten zijn aanwezig voor een 'meet &
greet' met o.a. Billy D Rows van
Mutation Creation uit Canada en Justin
Kobylka van Kinova uit de USA en nog
vele anderen.
Reptielen, terraria, kennis, informatie,
meet & greet zijn zomaar een paar trefwoorden voor deze beurs.
www.nijmegenrexpo.com

Vitaliteitsdag
Nijmegen-Oost
Op zaterdag 12 november organiseert
de kerngroep Vitaliteit Nijmegen-Oost,
een Vitaliteitsdag in het wijkcentrum
Ark van Oost. Deze dag staat in het
teken van gezondheid, bewegen, voeding, gezelligheid en elkaar ontmoeten.
Om 13.30 uur geeft huisarts Jeffrey
Bouwmeester een lezing over bijzondere plekken met veel vitale 100-jarigen.
U kunt verschillende gezondheidstestjes doen, de diëtiste geeft advies over
voeding en biedt gezonde hapjes aan.
Ook kunt u deelnemen aan een beweegactiviteit die start om 14:30 uur.
Daarnaast is er ook aandacht voor de
geestelijke gezondheid.
Kortom, voor elk wat wils! Komt u
ook?
Zaterdag 12 november , Vitaliteitsdag
Nijmegen - Oost
13:00 - 16:00 uur, Ark van Oost
Gratis toegankelijk, dus loop gerust
binnen en doe mee!

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
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E-mail adres: info@derozet.nl
B EZORGKLACHTEN :
Bezorgdienst Elyseese Hof,
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OPLAGE: 25.000

beeldende kunstdisciplines zijn te zien.
Ook is alle informatie verkrijgbaar over
de vele cursussen en workshops.
De kunstenaars zijn zelf aanwezig met
verhalen over de totstandkoming van
het werk, de achtergronden en beweegredenen. Een mooie gelegenheid om
alle vragen te stellen of tot de aanschaf
van een werk over te gaan.

houwkunst, glaskunst, raamobjecten,
design en fotografie, nagenoeg alle

De kazerne is op zaterdag en zondag
open van 13-17 uur. De toegang is gratis evenals het parkeren in de ondergrondse parkeergarage.

Feestelijke lancering deelscooters
en deelfietsen bij Centraal Station
In Nijmegen was woensdagmiddag 19
oktober de feestelijke lancering van
honderd deelscooters en tweehonderd
deelfietsen bij het Centraal Station.
Wethouder Cilia Daemen van
GroenLinks presenteerde het evenement. Ze had een donkergroene helm
van scooterbedrijf Felyx opgezet en
daarna maakte ze een proefrondje op de
fonkelnieuwe scooter.

De plek waar deze voertuigen gepland
staan, is nu de plek is waar de taxichauffeurs altijd met hun auto’s staan.
Door de gemeente was het bord taxistaanplaats nu een stuk verder
geplaatst. En daar waren de taxichauffeurs niet blij mee.
Inmiddels is de parkeerplaats voor de
deelscooters verplaatst naar de overkant.

Proefafsluiting Tweede Walstraat
en van Welderenstraat
verlengd en uitgebreid
Vanaf 31 oktober sluit de gemeente
ook de Eerste Walstraat ’s avonds op
proef af. Vanaf 5 september loopt er
al een proef in de Tweede Walstraat
en vanaf 3 oktober ook in de van
Welderenstraat. Door gemotoriseerd
verkeer ‘s avonds te weren wil de
gemeente de ervaren overlast terugdringen en verkeersveiligheid vergroten. De eerste ervaringen zijn
over het algemeen positief, zowel bij
bewoners als ondernemers.
Tegelijkertijd wordt het door de afsluiting drukker met verkeer in de Eerste

Walstraat, waardoor de overlast hier
groter is geworden. Daarom is besloten
de avondafsluiting uit te breiden naar
deze straat. De proef loopt nu door tot
en met 15 januari 2023 . De gemeente
onderzoekt met enquêtes steeds hoe
bewoners, ondernemers en bezoekers
de afsluiting ervaren. Ook is er verkeerskundig onderzoek naar de effecten van de afsluiting.
Bij de verlenging van de proef verschuiven de sluitingstijden. In plaats
van om 18.00 uur start de afsluiting om
21.00 uur. De eindtijd verandert van
2.00 uur naar 6.00 uur.

Alle buurtbewoners Hengstdal
welkom bij repareercafé
De vakanties zijn voorbij, langzaamaan
komen we in de maanden met meer tijd
om -in, en om het huis- nog eens goed
naar allerhande dingen te kijken. Heeft
u spulletjes die niet naar behoren werken, of misschien liggen bij u in de
garage of op zolder nog wel apparaten
die lange tijd ongebruikt zijn gebleven?
Twijfelt u over de vraag of ze nog wel
of niet bruikbaar zijn? Kom dan op
zaterdag 12 november naar ons repareercafé. Zoals altijd is het café dan van
13.00 tot 15.30 uur geopend, te vinden
op het adres Limoslaan 10.

vloeistoffen etc. aangeschaft worden.
Een eventuele bijdrage in de fooienpot
is mogelijk, of storting via een QRcode die met een mobieltje is te activeren.

Omdat het café geen gebruik maakt van
enige vorm van subsidie zijn bijdragen
van harte welkom! Daarmee kan nieuw
gereedschap, bepaalde onderdelen,

Große Straße 80 47559 Kranenburg

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

Herdenking oorlogspijn bij
monument Truus Mast
Op donderdagmiddag 10 november
wordt weer stilgestaan bij de dood van
Truus Mast bij haar monument in de
Van Beethovenstraat in Nijmegen-Oost
op de plek waar ooit het oude zwembad
stond.
De vijftienjarige Truus werd op 10
november 1944 gedood door bommen
van Duitsers die vielen nabij het zwembad. Stilstaan bij de dood van Truus
Mast staat symbool voor het herinneren
van de tientallen doden die in oost vielen tijdens de frontstadperiode najaar
1944, voorjaar 1945 .
Er worden op 10 november om 15
uur bloemen gelegd bij het monument, er wordt kort gesproken en er is
een minuut stilte. Iedereen kan bij de
herdenking aansluiten en bloemen leggen.
De bijeenkomst is een initiatief van
Jaap Mooi, die de bommen zag vallen,
Bart Janssen, schrijver van vele boeken
over de Nijmeegse oorlogspijn en oudjournalist Rob Jaspers.
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, de bevrijdingsdagen
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 straat op. En groepje uit de spoorbuurt trekt naar het

kazerneterrein. Ze vinden daar granaten en rapen ze op. Het gaat echter mis.
Een van de granaten explodeert. Zes
kinderen uit Oost,
van 9 tot 16
jaar komen om, evenals enkele soldaten.
Op 28 september treft een zware
bom het kruispunt Van Heutszstraat Groesbeeksedwarsweg. Een bakkerij
en drogisterij worden compleet verwoest. 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.
De oorlog bracht voor velen, ook uit
Componistenbuurt en omgeving,
onnoemelijk veel pijn en verdriet.
Dromen van velen werden door de oorlog in één klap verwoest, daar moet je
je altijd van bewust blijven.
Verzet, onderduikplek
Tegelijk biedt het herinneringsmoment
bij het Truus Mastmonument ook de
kans stil te staan bij dappere acties van
stadsgenoten. Tijdens de bezettingsjaren hielden diverse onderduikers zich
lang schuil boven het plafond van het
grote zwembad. Zij kregen van personeel van het bad eten en drinken. In
februari 1943 lieten medewerkers het
zwembad ook leeglopen als hun bijdrage aan de nationale staking tegen de
Duitse bezetters. En in de granatentijd
eind 1944 vonden velen in de catacomben van het bad ook weer een veilig
onderkomen.

Wethouder Cilia Daemen (rechts) bij de opening van de nieuwe standplaats voor
deelscooters en deelfietsen.
Foto Eric van Haalen

Intocht Sinterklaas in Nijmegen
Op 12 november komt Sinterklaas
samen met zijn Pieten weer in
Nijmegen aan. Zet je het alvast in de
agenda?
Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar
Nijmegen om zijn verjaardag te vieren.
Uiteraard inclusief stoomboot, al zijn
Pieten én zijn paard Ozosnel. Zaterdag
12 november is dé dag! Om 13.30 uur
start er een feestelijkje intocht vanaf
het Labyrinth aan de Waalkade.
Burgemeester Hubert Bruls staat om
13.30 uur klaar bij het Labyrinth om
Sinterklaas als eerste te begroeten.
Vervolgens gaan de Pieten, Sint en zijn
paard via de Veemarkt en het Joris
Ivensplein, door de Lange Hezelstraat
en Houtstraat richting Plein 44. Vanaf
dat punt gaan ze verder door de
Marikenstraat en via de Burchtstraat
naar de Grote Markt. Hier eindigt dan

ook de optocht.
Sint en zijn Pieten hopen alle kinderen
uit Nijmegen te zien! Dus trek je pietenpak uit de kast, sla die pepernoten in
en zoek een mooi plekje uit langs de
route, want er is genoeg plek voor
iedereen. Dit wil je niet missen!
Je hebt geen coronatoegangsbewijs
nodig om Sint te begroeten.
Na de intocht van zaterdag 12 november blijven Sinterklaas en zijn Pieten
weer in Nijmegen logeren, in de Sint
Nicolaaskapel in het Valkhofpark.
Zaterdag 19 november, zondag 20
november, zaterdag 26 november en
zondag 27 november kun jij het Huis
van Sinterklaas bezoeken. Alle dagen
tussen 10.00 - 17.00 uur. Alle activiteiten zijn gratis. Sinterklaas en zijn
Pieten hopen jou snel te zien!

20’-ers leesclub van start
Ben je tussen de 20 en 30 jaar, lees je
graag romans & tijdloze literaire toppers? Lijkt het je leuk om die in een
groep te bespreken? Dan is onze leesclub iets voor jou! We komen ongeveer
eens per 6 weken bij elkaar in
Nijmegen en maken gebruik van handige leeswijzers van Senia.
Op maandagavond 21 november is er
een meeting om kennis met elkaar te

maken. Ben je dan enthousiast geworden? Dan maken we die avond meteen
afspraken over welke boeken we gaan
lezen en op welke data. We beginnen
om 19.30 uur in een Nijmeegse hot
spot die we nog even geheimhouden.
Wil je meer informatie? Wil je je aanmelden? Neem dan contact op met
Herman
Roovers:
herman.roovers@senia.nl

Amnesty Rights Walk
Amnesty Nijmegen heeft in samenwerking met Amnesty Nederland een wandeling door Nijmegen als app ontwikkeld waarbij Mensenrechten en de
Tweede Wereldoorlog verbonden zijn,
onder de naam: Amnesty RightsWalk.
De Amnesty RightsWalk vertelt over
een tijd toen mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag waren, over
slachtoffers als de Joodse Nijmeegse
familie De Wijze en priester Titus
Brandsma, maar ook over OranjeMarie, studenten en gewone burgers
die zich met verzetsactiviteiten bezighielden. Elke verhaal legt de verbinding met een of meer artikelen van de
(huidige) Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
Over de route
De route voert je langs veertien locaties
bij en in het centrum van Nijmegen. Via
tekst en beeld maak je kennis met de
oorlogsverhalen van de stad en haar
bewoners. Je kunt de verhalen zelf
lezen of er naar luisteren, die keuze is
aan jezelf.

Download de app
Je kunt de app Amnesty RightsWalk
gratis downloaden via Play Store voor
een Androïd-toestel en bij een Iphone
via App Store Apps Downloaden.
Wandel met Amnesty Nijmegen mee
Je kunt zelf de wandeling met je
smartphone doen, maar Amnesty
Nijmegen biedt ook diverse wandelingen aan. Tijdens onze wandeling krijg
je extra informatie van de 14 stops en
grote A3-foto's te zien van de situatie
nu en de situatie zoals die in 1940-1945
was. Heb je interesse? Stuur een email
naar amnestynijmegen@gmail.com en
we nemen contact met je op over
mogelijke
data
en
tijden.
Waarschijnlijk bieden we enkele wandelingen aan op een zaterdagochtend.
Als je vrienden of familie wil meenemen is dat prima, maar geef dan aan
met hoeveel mensen je wilt meelopen.
Halverwege biedt Amnesty Nijmegen
een drankje aan tijdens een korte pauze
(wandeling 90 minuten + 30 minuten
voor een drankje).
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel, uitvaart,
ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij (m.u.v. za voor 1e zondag vd maand:
dan is op zondag 10.30 uur WCV door H.Nieuwenhuis met
Encore)
zaterdag 19.00 uur Mariakapel Leuth (za voor 1e zondag vd
maand)
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef) Gelegenheid voor
zondag 10.30 uur Millingen
gebed en kaarsje:
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
Leuth Mariakapel elke
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
dag 9.00-17.00 uur
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Beek Mariakapel Grote
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Bartholomaeus elke dag
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
9.30-17.30 uur
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook
Beek kapel kerkhof elke
online te volgen:
dag
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen dagkapel elke
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
dag 9.00-17.00 uur
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Millingen Fatimakapel,
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Schoolstraat 4, elke dag
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, 0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 2 november 19.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus (Cantores
Gregoriaans) - aansluitend stille tocht
naar RK Begraafplaats en gravenzegening
Woensdag 2 november 19.00 uur
Woordcommunieviering Ooij (Encore)
– aansluitend gravenzegening
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Overleden ouders Kamps – Arts en Diny,
Ronald Rikken, Chris van den Brink,
Annie en Marie van den Brink, Jo
Delsink, Wim van den Brink, Erlecom,
Bernd en Grada Arens–van den Brink,
Ben en Anja Arens, Karel en Ferdy
Jeuken, Samira Basido, Overleden
ouders Joke en Tiny, Henk van de Ven,
ouders, schoonouders en Familie
Donderdag 3 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Bijzondere intentie.
Vrijdag 4 november 09.00 uur H. Mis
Millingen
Zaterdag 5 november 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 5 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth (orgel met samenzang) - 32e zondag door het jaar C
Zondag 6 november 09.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor)
Gerrit Haukes en Doortje Haukes
Verheijen, Jan Sanders, Wielie en Cor
Joosten en Gerda.
Zondag 6 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor)
Jaargetijde voor Henny Janssen, Fam.
Gesthuizen-Lemmens, Adrie van Rens
en Irene Berns, Wim Römer en Dinie
Berns, Jan Verduijn en Marietje Berns,
Jan Gesthuizen (Australië), Mia
Gesthuizen-Derksen,Willemien HolGesthuizen, Ben Gesthuizen, Theo
Berns en Toos Rasenberg, Jan Berns,
Truus Gesthuizen-Berns, Theo Janssen
en Martha Berns, Fam. BernsGerritsen, Nol Reijmers en Lea Berns,
Bijzondere intentie.
Zondag 6 november 10.30 uur
Woordcommunieviering Ooij (Encore)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Overleden familie Aalders-Holtslag,
Henk van de Ven, ouders, schoonouders en Familie.
Dinsdag 8 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
Woensdag 9 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus
Donderdag 10 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur.
Vrijdag 11 november 09.00 uur H. Mis
Millingen
Zaterdag 12 november 09.00 uur H.

Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 12 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (Mannenkoor Beek) – 33e
zondag door het jaar C
Wilma Donderwinkel-ten Faaff, Piet en
Marie Kroes-Cornelissen.
Zondag 13 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) – Doop van
Ruben
Joop Saat, Jac.Janssen als jaargetijde,
Antoon Kievits en overleden familie
Kievits-Janssen.
Dinsdag 15 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
Schriftlezingen
Woensdag 2 november (Allerzielen)
Jes.25,6a.7-9, ps.27,4.7.8b.9a.13-14,
Joh.11,17-27 of 21-27.
Donderdag 3 november Fil.3,3-8a,
ps.105,2-7, Lc.15,1-10.
Vrijdag 4 november Fil.3,17-4,1,
ps.122,1-5, Lc.16,1-8.
Zaterdag 5 november Fil.4,10-19,
ps.112,1-2.5-6.8a.9, Lc.16,9-15.
Weekend 5/6 november 2Makk.7,12.9-14, ps.17,1.5-6.8b.15, 2Tess.2,163,5, Lc.20,27-38 of 20.27.34-38.
Dinsdag 8 november Tit.2,1-8.11-14,
ps.37,3-4.18.23.27.29, Lc.17,7-10.
Woensdag 9 november Ez.47,1-2.89.12, of 1Kor.3,9b-11.16-17, ps.46,23.5-6.8-9, Joh.2,13-22.
Donderdag 10 november Filemon.7-20,
ps.146,7-10, Lc.17,20-25.
Vrijdag 11 november 2Joh.4-9,
ps.119,1.2.10.11.17.18, Lc.17,26-37.
Zaterdag 12 november 3Joh.5-8
ps.112,1-6, Lc.18,1-8.
Weekend 12/13 november Mal.3,1920a, ps.98,5-9, 2Tes.3,7-12, Lc.21,5-19
Dinsdag 15 november Apok.3,1-6.1422, ps.14,2-5, Lc.19,1-10.
Overledenen
Millingen: Mevr. Maria Janssen–
Roeberding 95 jaar. Tijdens de plechtige Uitvaartdienst hebben wij afscheid
van haar genomen, waarna begrafenis
op het algemene Kerkhof.
Mevr. Anja Emers-Tromp 76 jaar
Doop van Ruben
Tijdens de zondagsmis van 13 november 10.30 uur in Millingen zal Ruben
Oosterwijk worden gedoopt. Op zondag 10 januari 2021 werd zus Olivia
gedoopt, nadat reeds eerder vader
Martin is gedoopt, en wel op
Sacramentsdag 11 juni 2020. Mooi dat
we weer eens een doop meemaken tijdens een eucharistieviering. Voor
Ruben is dat ook speciaal. Want ook al
is hij pas zes jaar, hij komt vaker mee

naar de Mis op zondag en zingt zelfs al
mee in het Familiekoor. Zo is de doop
nog meer een feestelijke opname in de
geloofsgemeenschap.
Nieuwe koster Ooij
De nieuwe koster voor Ooij: David
Brouwers, is al goed ingewerkt door
Wiel de Haas en Leny Rikken. We wensen David (zeg: Devid) een fijne en zinvolle tijd als koster van de Ooijse kerk.
Als u iets met hem wilt bespreken, kunt
u dat het beste per mail doen of bij hem
aan huis, aangezien hij slechthorend is.
Wethouder Verrietstraat 53, 6576 DC
Ooij, E: wheelcowboy@yandex.com
Sint Martinus
Zelfs de basisschool in Millingen is
naar hem genoemd. Wie was hij?
Het is nu 1625 jaar geleden, dat St.
Martinus is gestorven. Dat was dus in
het jaar 397. Martinus was toen bisschop van Tours. Martinus vereeuwigde zichzelf eigenlijk per ongeluk. Dat
vereeuwigen lag helemaal niet in de lijn
van zijn karakter. Maarten was nog
geen twintig jaar oud of hij maakte zich
met een juweel van een daad onsterfelijk. Hij was Romeins soldaat toen hij
aan de poorten van Amiens een bedelaar zag zitten die rilde van de kou.
Maarten scheurde zijn warme jas doormidden en legde die over de arme man.
Hij had daar toch wel goed over nagedacht. Want had hij zijn hele mantel
gegeven, dan riskeerde hij de doodstraf.
Als Romeins soldaat mocht je je uniform immers niet afleggen. Maarten
was dus erg vindingrijk om die arme
bedelaar te kunnen helpen. Die vindingrijkheid is schitterend. Die vindingrijkheid zegt natuurlijk alles over
de goede inborst van St. Maarten.
Soldatenvolk was ruw volk en moest
natuurlijk hard optreden.
Maar St. Maarten was anders. Via zijn
vader die officier was in het leger, was
hij bij het leger gekomen. Z'n ouders
hadden nog nooit van God gehoord.
Maarten wél. Van zijn tiende jaar was
hij al in de leer om gedoopt te worden.
Zelfstandig was hij, vastberaden in
gewetenszaken, maar tegelijk ontroerend edelmoedig en mild. Voorlopig
zou hij zich echter vanwege de militaire familietraditie nog niet kunnen vrijmaken van zijn militaire loopbaan. Zo
ontmoeten we Martinus als jong officier in Gallië. Ook als militair wil hij
een vriend van Jezus zijn. Hij wil de
vrede van God bij de mensen brengen.
En als hij dan een arme bedelaar tegenkomt, geeft hij de helft van zijn mantel
weg. Hij laat zijn hart spreken. Op 22jarige leeftijd laat Maarten zich dopen.
Met de dag groeit zijn verlangen om de
krijgsdienst te verlaten en zich te wijden aan een geestelijke taak. Na veel
moeite krijgt hij verlof van de keizer.
Maarten gaat dan in de leer bij Hilarius,
bisschop van Poitiers, de onvermoeibare bestrijder van het Arianisme, een
stroming die de godheid van Jezus ontkende. Later wordt hij ook priester
gewijd. In Ligugé heeft Martinus een
klooster gesticht dat de bakermat is
geworden van het monnikenwezen in
West-Europa. Van hieruit werd
Frankrijk gemissioneerd. Als Hilarius
in 367 sterft lijkt Martinus de aangewezen man om hem op te volgen in
Poitiers, maar in zijn eenvoud en
bescheidenheid weigert hij hardnekkig
om dit hoge ambt te aanvaarden. Een
tijd later weigert hij ook in Tours de
vacante bisschopszetel in te nemen.
Maar onder de drang en door een list
van de bevolking - hij wordt gewoon
ontvoerd - aanvaardt hij tenslotte het
hoge ambt. Dat is in 372. Een soldaat
die bisschop wordt. Hij was een man
van vuur. Een licht in een donkere
wereld. Daarom lopen kinderen op zijn
feestdag 11 november met lichtjes in
het donker. De geestelijken zien aanvankelijk niets in deze arme, magere
kluizenaar die in het geestelijke geen
middelmatigheid duldde. Maar de mensen zelf dragen hem op handen, want
hij is zo gewoon en hij doet wat hij
zegt. In de eenzaamheid met God vindt
hij de kracht voor zijn vele werk. Jezus
is zijn vreugde. Die vreugde vindt hij
vooral ook in de mensen die niet meetellen: de minsten van zijn broeders en
zusters. Bisschop Maarten heeft de blijde boodschap van Jezus begrepen.
Later heeft hij ook nog zijn ouders
laten delen in zijn eigen geloofsvreugde. Daarop zijn zij christen geworden.
Gods genade werkt wonderlijk. Gods
genade werkt vooral in eenvoud en in
echtheid, wil ook in en door ons werken. Door het doopsel hebben wij die
zending ontvangen. Mogen wij het
evangelie van Jezus uitstralen in eenvoud en in echtheid.

Nieuwe bestuurders
Bartholomeuskerkje Beek gezocht
Het Kleine Bartholomeuskerkje aan de
Nieuwe Holleweg in Beek is in 2003
overgedragen aan een Stichting. Het
doel van die stichting is om het kerkje
tot in lengte van jaren te behouden. De
financiële middelen daarvoor komen
veelal uit de opbrengsten van verhuur
voor kerkelijke en burgerlijke huwelijken, afscheidsdiensten, exposities, concerten, lezingen en bijeenkomsten.
Vanwege een overlijden en een verhuizing van bestuurdersleden zijn we op

zoek naar twee opvolgers, die met
name geïnteresseerd zijn in het bestuurlijk en administratieve beheer van het
begraafparkje en in algemeen bestuurlijke zaken en ontwikkeling.
Heb je belangstelling voor zo’n
bestuursfunctie neem dan gerust contact met ons op,
Arjan van Nistelrooij (aejvannistelrooij@me.com of 06 53 35 47 54) of
Ton Hoefnagel (secretaris@bartholomeuskerkje.nl of 06 53 29 33 25).

Diakenwijding pastor Peter Pot
Pastor Peter Pot werkt sinds januari
2021 in de Cosmas en Damianusparochie te Groesbeek. Hij heeft in het
afgelopen jaar de diakenopleiding
gevolgd aan het Sint-Janscentrum in
Den Bosch.
Op zaterdag 5 november wordt hij tot
diaken gewijd door bisschop Gerard de
Korte. Dat gebeurt tijdens een plechtige eucharistieviering in de SintJanskathedraal in Den Bosch, die om
10.30 uur begint.
Het wijden doet de bisschop door handoplegging en wijdingsgebed. De wijdeling ontvangt zo de gave van de Heilige
Geest om hem te steunen op zijn weg.
Het ambt van diaken geeft extra mogelijkheden in het pastoraat, zoals dopen,
huwelijken inzegenen en assisteren in
eucharistievieringen.
Peter Pot (60) heeft geschiedenis en
theologie gestudeerd. Eerder was hij
werkzaam als wethouder en directeur.
Hij is getrouwd met Lyda en samen
hebben ze drie kinderen gekregen: Igor,
Maria en Sara.
Het parochiebestuur wil pastor Peter
Pot graag een stola als cadeau aanbie-

den. Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan
door een bedrag over te maken op:
NL49INGB0000995231 t.n.v. RK
Kerkbestuur H.H. Cosmas en
Damianus, onder vermelding: ‘cadeau
Peter’. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop naar het pastoraal centrum
brengen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Gebouwenplan parochie Groesbeek
Vanaf eind 2021 heeft het bestuur van
de Cosmas en Damianusparochie in
Groesbeek gewerkt aan een gebouwenplan. Een belangrijke aanleiding hiervoor zijn de hoge kosten van de gebouwen.
Het gebouwenplan is nu gereed. Het
zal op dinsdag 8 november om 19.30
uur in gebouw De Sleutel in

Breedeweg gepresenteerd worden.
Alle parochianen zijn van harte welkom.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de vieringen:
Zondag 6 november: 10.00 uur.
OOGSTDIENST samen met de
Protestantse Gemeente Heumen,
Voorgangers zijn: ds. Hermen
Kroesbergen en da. Janneke Ruijs.
Voor deze, in Groesbeek jaarlijks
terugkerende viering, waarin bezinning
op de rijke vruchten die de aarde ons
geeft centraal staat, wordt iedereen
opgeroepen om gaven mee te brengen
uit eigen voorraad en opbrengst. B.v.
eetbare producten, vers of ingemaakt.
Voor de dienst staan mensen klaar om
uw aangeleverde voedsel of andere
prducten te verzamelen.
Na de dienst worden deze verkocht en
is er koffie- en theedrinken met zelfgemaakte taart waarvoor dit keer een vrijwilige bijdrage wordt gevraagd.
De opbrengst van deze viering, ook van
de collecte, is bestemd voor de
Voedseltuin in Groesbeek die, dankzij
de inzet van vrijwilligers op biologische wijze geteeld voedsel levert aan de
plaatselijke Voedselbank.
Tijdens de viering zal de voorzitter van
de Voedseltuin, Jean Paul van Kuijk
een korte toelichting geven op het werk

van de Voedseltuin.
Ook digitaal doneren kan via NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot.
Gem.
Groesbeek
O.v.v.
Voedseltuin
Welkom allen!
Zondag 13 november, 10.00 uur
Voorganger is ds. P. Oosterhof uit
Nijmegen.
Tijdens deze dienst wordt gecollecteerd
voor het Wenchi Hospital in Ghana.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Wenchi
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek

Jubileumconcert 50 jaar
Nijmeegs Byzantijns Koor
Het Nijmeegs Byzantijns Koor bestaat
50 jaar! Om dit heugelijke feit te vieren
geeft het koor onder de bezielende leiding van Svetlana van Wielink een concert met gezangen uit de SlavischByzantijnse ritus, de Paasliturgie en de
vespers. Met o.a. gezangen van
Tsjaikovski en Archangelsky. Het koor
zingt al 50 jaar bij de maandelijkse

Slavisch-Byzantijnse eredienst, de
Paasliturgie en Vespervieringen.
Zondag 6 november , aanvang 15u.
Kerk open om 14.30u.
Cenakelkerk, Heilig Landstichting
Entree: 15€ ( incl. consumptie).
Kaarten verkrijgbaar in de kerk of via
koorleden.
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Hyundai Nexo
De Europese Unie heeft besloten dat vanaf 2035 geen nieuwe auto’s mogen
worden verkocht met een motor, die draait op benzine, diesel of gas. Slechts
emissievrij rijden is toegestaan en dan blijft elektriciteit als energiebron voor
de aandrijving over. Met elektrisch rijden moet men echter zware batterijen
meevoeren. Dat kan anders, indien men in de auto zelf de benodigde elektriciteit voor de aandrijving opwekt. Dat kan met een brandstofcel, die waterstof
via een membraan met de zuurstof uit de lucht omzet in water, waarbij elektronen vrijkomen. Die elektronen vormen de stroom voor de voortstuwing. .

Waterstof infrastructuur
Meer dan twintig jaar geleden schreven
in de Rozet al over een waterstofverbrandingsmotor, maar dat is nu echt
passé. De Ford van het experimenteercentrum in Aken, die we toen reden,
had vele ventilatoren onder de carrosserie om lekkend waterstofgas weg te
blazen. Ook BMW experimenteerde
met waterstofverbrandingsmotoren en
heeft inmiddels ook dat ontwikkelingsgebied verlaten. Waterstof voor elektriciteit producerende brandstofcellen is
nu de trend.
De ‘fuel cell’ of in goed Nederlands, de
brandstofcel, produceert over een speciaal membraan elektriciteit (een
stroom van elektronen) uit waterstofgas
dat reageert met de zuurstof uit de
lucht. Samen vormt dat uiteindelijk
water. De auto stoot dus alleen maar
schone waterdamp of schoon vloeibaar
water uit.
De benodigde zuurstof uit de lucht
moet heel schoon zijn om de membranen in de brandstofcel niet te beschadigen. Een efficiënte en duurzame highperformance luchtfiltertechnologie verwijdert daarom 99,9 % van alle micropartikeldeeltjes uit de lucht. Dat betekent dat de Hyundai Nexo helpt om het
aantal roetdeeltjes in de lucht tijdens
het rijden te reduceren.
De boordcomputer geeft zelfs aan hoeveel lucht is gezuiverd en hoeveel koolstofdioxide is bespaard ten opzichte
van een rit met een conventionele SUV.
Het aantal tappunten voor waterstof is
nog steeds heel beperkt. Op het internet

Hyundai Nexo ‘plus’
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 78.995,- (vanaf € 69.995,-)
Gewicht: 1889 kg
Cil.inh.: brandstofcel voor waterstof
Vermogen: 163 pk
Top: 179 km/uur
Acc.0-100: 9,5 sec.
Gem. verbr.: 1:100 kg H2/100 km
Lengte: 476,0 cm
Breedte: 186,0 cm
Kofferruimte: 461 liter
Aanhangergewicht: 0 kg

kan men ze vinden, maar men moet er
ook rekening mee houden dat tankstations heel vaak technische problemen
hebben en dan niet functioneren. Vorig
jaar kostte me dat bij een rit naar
Groningen een hotelovernachting in
Zwolle, omdat ik nergens in het noorden kon bijtanken en ’s avonds met een
lege tank nabij Zwolle strandde.

stofprijs is absoluut geen argument
meer om een waterstof aangedreven
auto te verkiezen. Men rijdt duurder
dan alle andere alternatieven op dit
moment.
In feite rijdt men op elektriciteit.
Vanwege de beperkte beschikbaarheid
van waterstof langs de weg zou men
kunnen denken dat de batterij, die er
voor de tussenopslag van de door de
brandstofcel geproduceerde elektriciteit in zit, ook aan een laadpaal bij te
laden zou zijn. Dat is helaas niet mogelijk. Met het huidige prijsniveau begrijpelijk, want elektriciteit uit de laadpaal
is momenteel goedkoper dan de elektriciteit gegenereerd door de brandstofcel.
Bovendien is het accupakket in de
Hyundai Nexo te klein om er een redelijke afstand mee te rijden als de brandstofcel geen elektriciteit meer levert
door een lege waterstoftank.

Dure brandstof
De drie naast elkaar gelegen waterstoftanken kunnen samen 6,33 kg waterstof
bevatten. Dat komt overeen met 156,6
liter waterstofgas. De tankstations spreken vaak over groene waterstof om aan
te geven, dat de elektrolyse, waarmee
het waterstofgas uit water wordt
gewonnen, met ‘groene’ stroom is
gedaan. De prijs van waterstof is gedurende het laatste jaar behoorlijk gestegen. In november vorig jaar reden we
de concurrent van deze auto; de waterstof aangedreven Toyota Mirai (zie de

Futuristisch design
Opvallend is het uiterlijk van de
Hyundai Nexo. Een brede lichtunit
loopt over het gehele front en geeft een
moderne indruk. Welvende vormen sieren de koets aan de zijkanten. De achterzijde is wat meer ingetogen, maar
laat duidelijk zien dat het om een bijzondere auto gaat.
Opvallend zijn ook de aanpassingen,
die Hyundai heeft aangebracht om een
zo laag mogelijke luchtweerstand te
realiseren. De handgrepen van de deuren schuiven bijvoorbeeld in, als de

Benzine, diesel, volledig elektrisch: het is voor Nederland allemaal gesneden
koek. Alleen waterstof, dat is nog een beetje spannend. Met de Hyundai Nexo,
een SUV met waterstoftechnologie en een brandstofcel, kan men volgens WLTP
665 kilometer ver rijden op een ‘volle tank’, maar men moet wel plannen en
vooraf controleren of de tankplaats functioneert op het moment van komst.
Ruim 150 liter van het voor de brandstofcel benodigde waterstof weegt, als
het gecomprimeerd is onder tot 700 bar
druk, ruim zes kilo. Ook met de relatief
zware uit koolstofvezel opgebouwde
waterstoftank is dat vele malen lichter
dan batterijen. Behalve het lagere
gewicht is ook het snelle tanken van
gecomprimeerde waterstof een voordeel. Zo’n 6 liter waterstof tanken,
genoeg voor 600 kilometer, duurt
slechts 6 minuten. Het tanken gaat
gemakkelijk op eenzelfde wijze als bij
LPG tanken. In Arnhem is een publiek
toegankelijke en goed werkende waterstofpomp. Alleen de vulopening wordt
bij het tanken veel kouder en daarom is
van belang om de aansluiting goed
droog te houden om vastvriezen te
voorkomen.

Road Test

Vanwege de vergroening van het wagenpark van het Ministerie van Defensie,
heeft men bij de Landmacht en de Marechaussee een aantal Hyundai Nexo
auto’s gekocht. In de USA zijn testen uitgevoerd met betrekking tot de sterkte van
de tank met gecomprimeerd waterstofgas. Dat is voor Defensie vanwege de veiligheid een belangrijke eis en uit testen bleek, dat de waterstoftank zelfs een
bermbom kan overleven. De auto is dan overigens wel volledig verwoest.
ties talrijk, een file-assistent met stuurhulp, BLIS – de zogeheten dodehoekdetectie – Driver Attention Warning
(DAW), Rear Cross-Traffic Collision
Warning (RCCW), High Beam Assist
(HBA) en Static Low Beam Assist
(LBA-S). Deze zijn standaard aanwezig op de versie met Plus pack.
Camera’s rondom
De Nexo kan zichzelf in- en uitparkeren, zonder dat de bestuurder in de auto
zit. Naast de gebruikelijke dodehoekdetectie verschijnt bij het inschakelen
van het knipperlicht het beeld van de
dodehoek op het display achter het
stuurwiel. Buitengewoon handig en
dankzij een groothoeklens is dat beeld
veel breder dan wat de bestuurder normaal ziet door over het de schouder te
kijken.
Het rijgedrag van de Hyundai Nexo is
comfortabel, maar men merkt wel dat
het een forse auto is waarmee men
onderweg is. Sturen gaat neutraal en
veilig voorspelbaar. De auto rijdt erg
stil en comfortabel.
Prijs
De basisprijs is € 69.995,- en dat is
alweer een stuk lager dan het eerder
was. Echter dit is de basisuitvoering,
die minder pk’s levert. In de basisuit-

voering levert de elektromotor 120 pk
in plaats van de 163 pk in de ‘plus’-uitvoering, die een prijskaartje heeft van €
78.995,-. De topsnelheid van de ‘plus’uitvoering is daarmee 2 km sneller met
een topsnelheid van 179 km/uur. De
acceleratie vanuit stilstand naar de 100
km/uur verloopt in 9,5 seconden waarbij de basis-uitvoering vanwege het
lagere gewicht en kleinere wielen iets
sneller kan accelereren.
Conclusie
Het rijden op groene waterstof is theoretisch ergens inefficiënt, want met
elektriciteit (bijvoorbeeld uit zonnecellen, die gelijk het benodigde gelijkstroom leveren) wordt waterstofgas
geproduceerd. Dit moet worden
gekoeld en onder hoge druk worden
gebracht (700 bar). Vervolgens moet
het worden getransporteerd naar een
tankstation. Sommige tankstations produceren overigens ter plekke de waterstof uit water en dat scheelt transport en
logistiek. In de auto wordt het waterstofgas weer omgevormd tot water met
het verkrijgen van elektriciteit. In deze
keten zit relatief veel verlies, maar de
waterstofauto hoeft minder massa mee
te nemen. Immers de waterstof tank is
veel lichter ten opzichte van batterijen.

Mondial de l’ Auto 2022

Met de Hyundai Nexo heeft men de voordelen van elektrisch rijden, maar men
hoeft niet het grote gewicht van de accu’s mee te zeulen. Daardoor is het gewicht
beperkt, waarmee de auto vlotter rijdt en prettig onderstel heeft met comfortabele vering en demping.
Rozet autorubriek 2021/23 op pagina
17). Toen koste waterstof tussen de €
10,- (in Pesse langs de snelweg) tot €
12,50 (Binckhorst Den Haag) per kilogram. Nu varieerden de prijzen tussen
€ 16,50 in Arnhem en € 24,50 in
Groningen. Men gebruikt ongeveer een
kilo waterstof per 100 kilometer als
men gewoon rustig rijdt. Vorig jaar
schreef ik nog dat het de bedoeling was
om met allerlei stimuleringsmaatregelen de prijs van waterstof bij 700 bar te
laten zakken tot € 5,- per kilo. Dat is
dus duidelijk niet gelukt en de brand-

De Hyundai Nexo is fiscaal aantrekkelijk, maar de brandstofprijs is nog niet op
het vorig jaar voorspelde niveau, waardoor de kilometerprijs relatief hoog is.

auto gaat rijden en de achterruitenwisser zit niet op de kofferklep, maar gaat
schuil onder de dakspoiler.
Goede zit en veel ruimte
In de semi-terreinwagen zit men lekker
hoog op uitstekende stoelen en goed
zicht rondom. De elektromotor levert
een vermogen van 163 pk in de ‘plus’uitvoering, die wij reden en het maximum koppel bedraagt van 395 Nm.
Mooie trekkracht, maar achter de
Hyundai Nexo mag men geen aanhanger koppelen. Men kan wel veel bagage meenemen in de kofferbak. Daarin
kan standaard 461 liter bagage en 1466
liter met de bank plat.
Het dashboard is modern en strak
vormgegeven. Met heel veel knoppen,
met name op de middenconsole, waardoor de vergelijking met een vliegtuigcockpit frappant is. De automaat is snel
en handig te bedienen met de drukknoppen op de middenconsole.
Alle nieuwe technieken op het gebied
van comfort en veiligheid introduceert
Hyundai op de Nexo. De uitrusting is
zeer compleet, zo hebben we een 12,3
inch navigatiesysteem met mogelijkheid tot Apple Carplay of Android
Auto. Daarnaast zijn de veiligheidsop-

Afgelopen week hadden we de 89e
Paris Motor Show. Na de Corona crisis
weer eens een grote autotentoonstelling. Helaas waren veel automerken
afwezig, maar het Franse Renault was
prominent aanwezig.
Renault toonde diverse conceptcars,
showcars en nieuwe productiemodellen. Samen gaven ze vorm aan de
Nouvelle Vague van het merk zoals dat
enkele maanden geleden werd gepresenteerd. Daaronder was een revival
van de Renault 4. Maar dan wel totaal
anders en met elektrische aandrijving.
Toch is de aloude Renault 4 te herkennen in de 4EVER Trophy showcar.
Deze showcar is een lichte avonturier.
Hij is een vooruitblik op een zuiver
elektrische SUV in het B-segment. In
2025 komt de auto op de markt. De
productie ervan vindt plaats in de
fabriek van Maubeuge (Frankrijk). Net
als het eveneens gepresenteerde concept van herleving van de Renault 5,

De
nieuwe
R e n a u l t
4EVER Trophy
showcar, die
een elektrisch
aangedreven
retro uitvoering van de
aloude Renault
4L moet zijn.

De nieuwe Kangoo E-Tech electric is
de volledig elektrisch aangedreven
variant van de Kangoo waarvan
Renault al 4 miljoen exemplaren heeft
verkocht in vijftig landen overal ter
wereld. De auto biedt dan ook het
beste van twee werelden: enerzijds is
de Kangoo een gezinsauto met een
vriendelijk, elegant uiterlijk en een
bijzonder ruim interieur. Anderzijds is
het ook een auto voor professionals
die een riante bagageruimte biedt en
solide gebouwd is. Nu dus ook elektrisch rijdend verkrijgbaar.
wordt de compacte SUV gebouwd op
het nieuwe CMF-BEV-platform, dat
ontwikkeld is voor elektrische voertuigen in het B-segment. Het flexibele
platform is ontworpen om met batterijen in de bodem de beste prestaties op
het gebied van actieradius, akoestiek en
rijgedrag te leveren zonder concessies
te doen aan het design van de auto.
Verder werden er in Parijs veel Renault
concept cars getoond, die veelal elektrisch waren aangedreven. Een elektrisch aangedreven auto, die direct op
de markt komt is de Kangoo E-Tech
electric. Ook werd de nieuwe Austral,
een SUV, voor het eerst getoond aan
het publiek. De Austral belichaamt het
offensief van Renault in het C-segment,
dat startte met de Arkana en de Megane
E-Tech electric. Die laatste rijden we
nu en daarvan zal spoedig een testverslag in de Rozet gepubliceerd worden.
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Zwischen Rhein & Maahs
Kranenburg à la carte
Kirchenorgelführung St. Peter und
Paul – 6. November (11.00-11.45 Uhr)
Die Orgel der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul, die 1958
durch die Firma B. Speith in Rietberg
erbaute und im Jahre 2004 umgebaute
und um drei Register erweiterte Orgel,
wird vom Organisten D. Willemsen
ausführlich erklärt und vorgeführt.
Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof.
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 3 €, Kinder bis 12 Jahre frei

St. Martinszug Kranenburg – 13.
November (17.30 Uhr)
Nach einer kurzen Andacht in der
Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter
und Paul zieht der St. Martin mit dem

Musikverein und allen Kindern durch
die Straßen Kranenburgs.
St. Martinsumzug Zyfflich – 18.
November (17.30 Uhr)
Nach einer kurzen Andacht in der
Katholische Kirche St. Martin Zyfflich
zieht der St. Martin mit dem
Musikverein und allen Kindern durch
die Straßen des Dorfes.
Wie in alten Zeiten... Nachtwächterrundgang in Kranenburg 18. November
(18.00-19.30 Uhr)
Erkunden Sie mit dem altertümlichen
Nachtwächter den historischen Stadtkern Kranenburgs. Dieser gibt Ihnen
allerlei Informationen rund um die
Vergangenheit Kranenburgs mit Geschichten aus damaliger Zeit... Treffpunkt: Mühlenturm. Info und Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof, Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel: 02826-/7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 7 €, Kinder bis
12 Jahre frei
Ausstellung
Die
Osterhater
Radiergemeinschaft – bis 29. Januar
2023
Die Osterather Radiergemeinschaft:
Museum Katharinenhof Kranenburg,
Mühlenstr. 9, (siehe Bericht)

Ausstellung: Die Osterather
Radiergemeinschaft
KRANENBURG. Die Osterather
Radiergemeinschaft existierte von
1963 bis 1986. Ein Freundeskreis von
Künstlern, meist aus dem Umfeld der
Kunstakademie Düsseldorf, traf sich
jährlich zu geselligen Radiertagen im
Atelier von Holger Runge in Osterath.
Von Joseph Beuys initiiert, arbeiteten
dort neben dem Hausherrn Holger
Runge auch Erwin Heerich, Franz
Eggenschwiler, Karl Burgeff sowie
Martel, Gottfried und Suse Wiegand.
Auch die Künstler und Sammler Hans
und Franz Joseph van der Grinten aus
Kranenburg gehörten zu den Grün-

dungsmitgliedern. Das Museum Katharinenhof zeigt im Jubiläumsjahr des
Vereins für Heimatschutz e.V. Werke
aller Künstler dieser Radiergemeinschaft in Zusammen-arbeit mit der
Ausstellungsreihe »MeerbuschKunst«
der Stadt Meerbusch.
Die Osterather Radiergemeinschaft:
Museum Katharinenhof Kranenburg,
Mühlenstr. 9, Kranenburg; bis 29.
Januar 2023, Tel: 02826-992496,
Mobil: 0160-97242897, E-Mail:
Baumann-Matthaeus@museumkatharinenhof.de, www.museumkatharinenhof.de

Situation wirft dies eine Frage auf, die
wir uns in den Vorjahren nie gestellt
hätten: Wie können bewegende
Begegnungen trotz „Social Distancing“
stattfinden?
Wir treffen uns von 20.00 bis 21.30
Uhr im evangelischen Gemeindehaus
in der Mühlenstrasse 2, am 2.11.22,
7.11.22, 9.11.22, 14.11.22 sowie am
Buß-und Bettag, 16.11.22 um 19.00
Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in
der Evangelischen Kirche.

Wahlhelfer*innen für die
Landratswahl gesucht
KLEVE. Das Wahlamt der Stadt Kleve
sucht für die Landratswahl am
27.11.2022 sowie für eine mögliche
Stichwahl am 11.12.2022 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Voraussetzung
für die ehrenamtliche Tätigkeit als
Wahlhelfer*in ist die Vollendung des
16. Lebensjahres und der Besitz der
deutschen Staatsangehörigkeit oder der
Staatsangehörigkeit eines der übrigen
EU-Mitgliedsstaaten. Für die Tätigkeit
am Wahltag erhalten Sie ein
Erfrischungsgeld in Höhe von 50,Euro. Für den Fall einer Stichwahl

erhöht sich das Erfrischungsgeld für
diejenigen, die bereits am ersten
Wahltermin teilgenommen haben, auf
75,- Euro, sodass die Erfrischungsgeldzahlung für zwei Wahlgänge insgesamt 125,- Euro beträgt. Interessierte
Bürgerinnen und Bürger können sich
ab sofort Online beim Wahlamt der
Stadt
Kleve
unter
https://kleve.de/de/inhalt/wahlhelfer/
oder telefonisch unter der Rufnummer
02821 / 84-555 melden. Weitere
Informationen finden Sie im Internet
unter www.kleve.de.

Starautor Bart van Loo
zu Gast in Kleve
KLEVE. Ein Auftritt von Bart van Loo
ist immer ein besonderes Erlebnis. So
auch am 22. Oktober, als der Flämische
Erfolgsautor und „Meesterverteller“ zu
Gast im Museum Kurhaus Kleve war.
Sein Buch „Burgund – Das verschwundene Reich“ wurde international ausgezeichnet und ist mit mehr als 300.000
verkaufte Exemplare ein Bestseller.
Atemlos hörten die mehr als hundert
Gäste im Kurhaus seine Buch-TheaterShow zu, wobei nicht nur die faszinierende Geschichte Burgunds und die
mittelalterliche Blütezeit (Politisch,
Künstlerisch,
Kulinarisch)
der
„Niederen Länder“ in NordwestEuropa lebhaft dargestellt wurden.
Auch die Verbindungen von Kleve mit
Burgund waren in diesem Strudel der
Kulturgeschichte ein interessantes

Thema. Kein Wunder das Rainer
Hoymann vom Klevischen Verein für
Kultur und Geschichte überglücklich
war. Ihm ist es zu verdanken das der
Flämische Starautor in Kleve war. Der
Abend im Museum Kurhaus war ein
Gemeinschaftsprojekt mit folgenden
Teilnehmern: Klevischer Verein für
Kultur und Geschichte Freunde der
Schwanenburg e.V., Historische
Vereniging Numaga (Nijmegen),
Niederländisch-Deutscher Businessclub und VHS Volkshochschule Kleve
Wilhelm Frede.
Burgund - Das verschwundene Reich:
eine Geschichte von 1111 Jahren und
einem Tag (Autor: Bart van Loo). U.a.
Buchhandlung Hintzen, Kleve (32,Euro)

Vor dem Auftritt in
Kleve hatte RozetRedakteur Heinz
Maahs die
Gelegenheit, Bart
van Loo bei einem
Pressetermin zu
treffen.

ZYFFLICH. Unter Insidern bereits
lange bekannt, findet Anfang November (dieses Jahr am 6. November ab
12:00h) wieder der Martinimarkt in der
schönen Dorfscheune in Zyfflich statt.
Das Team um Gerda Hansen gestaltet
den Markt und konnte besondere
Anbieter*innen, die den Fokus auf
nachhaltige,
selbsthergestellte
Produkte legen, gewinnen. Diese werden auf liebevoll dekorierten Ständen
angeboten. Der Erlös einiger Stände
dient wohltätigen Organisationen, u.a.
dem DAHW. Natürlich besteht die
Möglichkeit selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee in einer Cafeteria zu
genießen. Kuchenspenden sind herzlich willkommen. Überschüsse kommen der Dorfscheune Zyfflich zu Gute

Der Martinimarkt in der Zyfflicher
Dorfscheune ist am 6. Dezember.

Ökumenische Bibelwoche 2022
KRANENBURG. Die Ökumenischen
Bibelwoche wartet in diesem Jahr mit
einem unerwartet herausfordernden
Slogan auf: In Bewegung – in
Begegnung. Im Bezug auf das
Lukasevangelium wirft die Bibelwoche
einen besonderen Blick auf die
Menschen, denen Jesus auf seiner
Reise begegnet und die ihm begegnen –
und dadurch verändert und bewegt werden. Im Bezug auf unsere heutige,
durch eine globale Pandemie geprägte

Traditioneller
Martinimarkt
in Zyfflich

Das Museum Katharinenhof zeigt im Jubiläumsjahr des Vereins für Heimatschutz
e.V. Werke aller Künstler dieser Radiergemeinschaft

Karten für den Mundartabend
mit Grünkohlessen
KRANENBURG. Es ist wieder soweit:
Freunde der niederrheinischen Mundart dürfen sich nach zweijähriger corona-bedingter Zwangspause wieder auf
einen amüsanten Abend freuen, denn
der Verkehrsverein Kranenburg führt
mit seinem sogenannten „Mundartabend mit Grünkohlessen“ seine
Tradition fort, und zwar am Freitag,
dem 18.11.2022, um 19.00 Uhr im
Bürgerhaus Kranenburg – Einlass
bereits ab 18.00 Uhr.
Mit Humor und Witz werden „Döntjes“
in niederrheinischem, insbesondere
aber in Kranenburger Platt vorgetragen
und „öwer det en dat vertellt“, wobei
auch ein bisschen „geflunkert“ werden

darf. Sicherlich wird dabei auch so
mancher Lachmuskel wieder aktiviert
werden. In der Pause wird deftiger
Grünkohl mit Würstchen und Kassler
gereicht.
Karten mit reservierten Sitzplätzen
zum Preis von 15,00 € sind ab sofort
ausschließlich im Tourist Info Center
Alter Bahnhof oder auch dienstags in
der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins
erhältlich. Mitglieder des Verkehrsvereins zahlen 13,00 €. Karten-reservierungen sind unter info@verkehrsverein-Kranenburg.de oder telefonisch
unter 02826 7959 oder 02826-2642559
(nur dienstags) möglich.

Geschenk an das
B.C. Koekkoek-Haus
KLEVE. Der in Goch lebende Künstler
Martin Lersch, am Niederrhein bekannt durch zahlreiche Ausstellungen und
Aktionen, hat dem Freundeskreis
Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus
Kleve e.V. ein schönes Geschenk
gemacht: In die Sammlung des B.C.
Koekkoek-Hauses gehen vier PorträtZeichnungen aus 2018 von Malern der
Künstlerdynastie Koekkoek. Alle sind
in der Sammlung des Romantik-Palais
mit ihren Werken vertreten: Johannes
Hermanus Koekkoek d.Ä. (Veere 17781851
Amsterdam),
Hermanus
Koekkoek (Middelburg 1815-1882
Haarlem), Johannes Hermanus Barend

Koekkoek (Amsterdam 1840-1912
Hilversum) und Gerard Johannes
Koekkoek (Hilversum 1871-1956
Hilversum).
Das B.C. Koekkoek-Haus hat derzeit
nur am Wochenende und an Feiertagen
geöffnet: Samstags von 14-1 Uhr,
Sonn- und Feiertags von 11-17 Uhr.
Der Eintritt ist frei! Ab 1. November ist
das Haus auf einige Zeit hin ganz
geschlossen. Die anstehende Baustelle
für den barrierefreien Aufzug wird vorbereitet. Also: nichts wie hin und das
schöne Palais im Herzen von Kleve mit
seiner Kunst noch einmal genießen!

Grundhafte Erneuerung der
Straße „Pferdekämpe
KRANENBURGMEHR. Die Straße
„Pferdekämpe“ wird in
den nächsten Wochen
zwischen der „Tiggelstraße“ und der „Nieler
Straße“ durch die
Gemeinde Kranenburg
grundhaft erneuert. Mit
den Bauarbeiten ist am
24. Oktober 2022
begonnen. Am 17.
Dezember 2022 soll das
Bauvorhaben
dann
planmäßig abgeschlossen werden. In dieser
Zeit ist die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bitte nutzen Sie die ausgewiesenen Umleitungen. Bei Rückfragen zum Bauvorhaben wenden Sie sich
bitte an die zuständige Mitarbeiterin des Bauamtes der Gemeinde Kranenburg,
Frau Röhrhoff T: 02826/79-68, E: stefanie.roehrhoff@kranenburg.de

Spenderabend
Thornsche
Mühle
PERSINGEN. Am 17. November findet
wieder
der
alljährliche
Spenderabend im Restaurant der
Thornschen Mühle statt. Das letzte Mal
war im Jahr 2019. Selbstverständlich
sind an diesem Abend nicht nur die
Spender, sondern auch zukünftige
Spender, Interessenten und Stakeholder
herzlich willkommen. Der Abend
beginnt mit einem Walk-In um 19.30
Uhr und dauert bis ca. 22 Uhr. Adres
Thornsche Molen: Thornsestraat 20,
6575 JJ Persingen; www.dethornschemolen.nl
Programm:
1. Begrüßungsrede
von
Zeger
Stappershoef, Vorsitzender
2. Ankündigungen Vorstand
3. Leasinganleihen von Wim Jansen
4. Aktivitäten im vergangenen Jahr von
René van Driel und Christel Vierboom
5. PAUZE
6. Vortrag "Landschaftsentwicklung"
von Arno van der Kruis
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SPORT
De Treffers verslaat RKC, feest in Groesbeek
Woensdag 19 oktober was een goeie
dag voor het Groesbeekse voetbal. De
Treffers wonnen de KNVB-bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk met 2-0 en
gooiden zo de profclub de beker uit. Er
heerste over het algemeen een feestelijke sfeer tijdens de wedstrijd. Dat was
mede dankzij de jeugdfanclub ‘ T-side
2.0’ met hun zang en trommels.
Helaas werd de goede sfeer tijdens de
rust verstoord door wangedrag van
geïrriteerde RKC-supporters in de kan-

tine. Na de 1-0 lieten ze ook al hun
frustratie blijken door bekers en wcrollen op het veld te gooien, wat de
opruimploeg van Sportpark Zuid veel
werk gaf.
Na de wedstrijd werd het nog erger. Het
kwam tot een handgemeen tussen tientallen supporters van beide clubs op het
parkeerterrein. Er werd niemand aan-

Bridge

LEUTH. Als afsluiting van het (buiten)seizoen 2022 speelde de PV. Leuth op
zaterdag 15 oktober haar Slottoernooi
Jeu des Boules op de banen van de
Vriendenkring te Leuth.
Er werd, ondanks het weer wat niet
altijd meezat, sportief maar ook met
forse inzet gespeeld over drie ronden
hetgeen daarna een winnaar zou moeten opleveren. Na twee ronden waren er
zes spelers die voor de prijzen in aanmerking zouden kunnen komen.
Spannend bleef het dus tot het eind!
Al met al leverde dit uiteindelijk voor 3
spelers ereplaatsen op 1e en 2e plaats
waren voor Theo van Dreumel en
Hermi Lentjes beiden met 3 gewonnen
partijen en 23 + punten. De 3e plaats
was voor Rien Verheijen (een mooie
prestatie) met 3 gewonnen partijen en
+16 punten.
De prijzen werden gesponsord door de
Spar Looijschelder te Leuth, waarvoor

EMBECE ‘94
MILLINGEN. Het is woensdagmiddag
en bijna half twee. Buiten schijnt de
zon volop en zo dadelijk komen een
aantal bridge cursisten, die meedoen
met het project Denken&Doen de zaal
van café ’t Fuske binnenlopen. Tafels
en stoelen met daarop de bridge bladen
staan keurig opgesteld en ook laptop
met beamer zijn aangesloten om cursus
te beginnen onder leiding van bridge
docent Aafje met begeleiding van een
paar ervaren bridge spelers.
De cursisten volgen het eerste blok van
10 lessen en het op de juiste manier
spelen wordt in de eerste lessen uitgelegd. Hoe speel je in een troefcontract
en hoe in een contract zonder troef (we
noemen dit in bridge Sans-atout). Het
“snijden” komt in de les naar voren en
alle cursisten buigen zich over de uitgedeelde spellen hoe dit fenomeen toe te
passen.
Alles vindt in een zeer gemoedelijke
omgeving plaats en waar de een niet
weet wat te doen helpt de ander zijn
partner. Dit alles onder het genot van
een kopje koffie/thee of frisdrankje.
Enigszins vermoeid met de opgedane
kennis gaan cursisten met theorie en
werkboek naar huis met het verzoek
van docent om alles nog eens door te
kijken. Opdrachten in het werkboek
kunnen dan thuis nog wat verduidelijking geven voor de volgende les.
Het enthousiasme zit er duidelijk in en
wie weet zien we ze over een tijdje op
onze vereniging, waar het geleerde
wordt toegepast en om er met veel plezier een avond te kunnen bridgen.
Ook de bridgers van Embece’94 zijn
afgelopen maandag actief geweest en
de uitslagen van de gemengde competitie zijn:
Lijn A Gemengd
1. Marjo en Jan vd Hoeven 69.97%
2. Trees Niels en Hans Smit 65.62%
3. Aafje Everts en Bep Schenning
63.27%
4. Jan Jacobs en Arnold Raats 62.57%
5. Wout v. Eck en Jan Schenning
57.17%
6. Ria Koopmans en Thea Reeling
55.57%
Uitslagen; speeldata en natuurlijk ook
berichten zijn te zien op onze
Embece’94 site https://15029.bridge.nl

gehouden.
Ondanks deze opstootjes was het toch
groot feest in de kantine en heeft De
Treffers een goede wedstrijd gespeeld.
De volgende wedstrijd voor De Treffers
in de KNVB-beker is op 11 januari,
wederom thuis, om 20 uur, tegen eredivisionist SC Cambuur.

Slottoernooi PV Leuth
namens de PV.Leuth hartelijke dank.
Na deze sportieve aktiviteiten volgde
voor de spelers en de inmiddels verder
aangeschoven leden een goed buffet,
waarvan met smaak werd gegeten!

Nieuws van Switch ‘87
Bets Verheijen 40 jaar lid Switch ’87
Woensdag 26 oktober werd
Bets Verheijen gehuldigd voor
haar 40 jaar jubileum bij
Switch. Bets speelt al jaren
volleybal bij onze recreantengroep in Leuth. Helaas kon ze
in juni niet bij de huldiging
van onze jubilarissen tijdens
het buitentoernooi zijn.
Vandaar dat ze gisteren tijdens
de training in Leuth verrast
werd door het bestuur.
Namens het bestuur heeft
Patricia het speldje uitgereikt
en een mooie bos bloemen.

Volleybalclinic voor de trainers en assistent-trainers
Maandag 24 oktober heeft Niek onze
jeugdtrainer en trainer van Dames 1 het
jaarlijks terug kerende clinic gegeven.
Deze keer stond de SET-UP op het programma. Er waren 11 trainers (Esra,
Hella, Lara, Yasmin, Annie, Rob en
Dorine) en assistent-trainers (Sep,
Jochem, Evie, Mila) op deze clinic af
gekomen en Nikki en Luuk van de
JCMix.
Niek begon de clinic eerst met een
stukje theorie over de SET-UP, daarbij
is de handzetting en de keywords die
daarbij horen erg belangrijk. Zoals
driehoek-duimen-spreiden-voor/boven

-kommetje.
Meteen daarna pakte iedereen een bal
en ging men stapsgewijs de oefeningen
samen met Niek doornemen en in praktijk brengen. Later werd ook de SETUP achterover doorgenomen en ook in
praktijk gebracht.
Aan het einde van de training werd de
groep in tweeën verdeeld en moest er
voor elkaar een oefening bedacht worden in 3 stappen, van makkelijk naar
moeilijk. Ze konden nu meteen de
oefenstof die ze deze middag behandeld hadden aan elkaar in de praktijk
brengen.

Nikki van der Vorst geeft handbalclinic bij Groesbeeks Glorie

Halloweentraining

GROESBEEK. Zondag 23 oktober
gaf de 16-jarige Nikki van der Vorst,
keepster van VOC uit Amsterdam en
TeamNL U19 een handbalclinic in
sporthal Heuvelland. De clinic werd
gegeven aan de jeugdleden van handbalvereniging Groesbeeks Glorie.
Nikki begon op 6-jarige leeftijd haar
handbalcarrière bij Groesbeeks Glorie.
Volgens de trainers en huidige keepers
trainer Theo Janssen was het al snel te
zien dat Nikki een geboren talent was.
Nikki meet 1m77, lang voor haar leeftijd, ze is uitzonderlijk goed, zeer bal-

Herfstdrive bridgeclub Hoog Laag
OOIJ. Op zaterdag 29 oktober werd in dorpshuis De Sprong de jaarlijkse herfstdrive van bridge club “Hoog Laag” gespeeld (z.g stamppottenbridge). Het is een
ieder jaar terugkerend bridge evenement dat door een vaste feestcommissie wordt
georganiseerd. Bij binnenkomst werden de deelnemers ontvangen met een kopje
koffie of thee, aangeboden door De Sprong. Na 3 rondes bridge, werd er in de
pauze een cultureel intermezzo gegeven door Antoon Kuhlmann waarin paddenstoelen in iedere vorm, van eten tot schilderen werden besproken. Daarna werden
er nog 2 rondes gespeeld. Zoals gebruikelijk werden daarna prijzen uitgereikt en
afgesloten met een heerlijk stamppotten buffet met dessert een warme crème
brûlée. De voorzitter van de bridgeclub “Hoog-Laag”, Gerard van het Erve heeft
de drive afgesloten met een dankwoord voor de grote opkomst en special voor de
feestcommissie bestaande uit Engelien van Benthem, Els van het Erve, Geert
Seegers en Theo Rutjes. Zij werden met een groot applaus beloond. De bridgezaal
was aangekleed met prachtige herfststukken en herfstbloemen. Foto: Henk Baron

gericht en beschikt over snelle reflexen.
Ze ontwikkelt zich als een komeet en
zocht het al vroeg hogerop. Op jonge
leeftijd keepte ze al enkele keren in
damessenioren 1 bij Groesbeeks Glorie
waarnaar ze het als 14-jarige op een
hoger niveau ging proberen bij BEVO
uit Panningen.
Daar maakte ze in de jeugddivisie en
tweede ploeg in de hoofdklasse al de
nodige speelminuten. Zelfs invalbeurten in de hoofdmacht in de tweede divisie zijn een teken dat haar capaciteiten
opgemerkt worden.
Nikki kwam ook in beeld bij Jong
Oranje, nu Team NL U 19, en volgde
keeperstrainingen op Papendal. Na een
paar jaartjes Bevo vertrekt Nikki naar
eredivisievereniging
VOC
uit
Amsterdam. Nikki heeft in TeamNL
U19 al meerdere interlands gekeept,
onder andere het WK in Noord
Macedonië en het EK in Georgië.
Voor de jeugdige handballers van
Groesbeeks Glorie verzorgde Nikki
enkele leuke trainingen in samenwerking met trainer Theo Janssen.

Biljarten in de
Vriendenkring
In de Vriendenkring in Leuth wordt
veel gebiljart. Bijna iedere middag /
avond is er wel een clubje dat speelt op
het groene laken.
Zo ook op de maandagavond. Voor
deze avond zoeken wij nog mensen die
zin hebben om te biljarten. Maar ook
leuk vinden om een praatje te maken
aan de bar.
Heb je interesse om erbij te komen bij
deze leuke ploeg, kom kijken of neem
contact met ons op via mail (wahjansen@planet.nl)
Biljart vereniging Onder Ons.

Zaterdag 22 oktober was het
weer de griezeligste dag van het
jaar, onze Halloweentraining
stond op het programma. Onze
jeugd kwam weer prachtig verkleed en mooie geschminkt naar
de sporthal. De jeugd activiteiten
commissie had weer een leuk
programma bedacht. In groepjes
moesten er diverse griezelige
opdrachten gedaan worden. Nia
werd aan het einde van de training verkozen tot ‘Griezel van de
Dag’.

Wedstrijdschema
Donderdag 3 november
19:30 Switch'87 DS 3 - Pegasus DS 13
19:30 Switch'87 HS 3 - Heyendaal HS 5
20:00 Switch'87 HS 1 - Kidang HS 2
21:30 Switch'87 DS 2 - Weekenders
DS 1
21:30 Switch'87 HS 2 - Pegasus HS 10
Zaterdag 7 november
14:30 Switch'87 JC 1 - Tousala JC 1
14:30 Switch'87 MA 1 - Voreo MA 1
14:30 Switch'87 MB 1 - Trivos MB 2
17:00 Switch'87 DS 1 - D.V.O.L. DS 1
17:00 Switch'87 MA 2 - Ikaros MA 2

Donderdag 10 november
19:30 Xanthos HS 5 - Switch'87 HS 2
19:30 Pegasus HS 8 - Switch'87 HS 3
21:15 Hexagon HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 Pegasus DS 10 - Switch'87 DS 3
Zaterdag 12 november
10:30 Trivos MB 2 - Switch'87 MB 1
14:15 Pegasus MA 1 - Switch'87 MA 1
15:30 Ikaros DS 2 - Switch'87 DS 2
Zondag 13 november
Sporthal De Bongerd, Bemmel
Minitoernooi niveau 4-5-6

Sporthulpmiddel op maat proberen?
In de regio Nijmegen is Uniek Sporten Uitleen!
Uniek Sporten Uitleen helpt sporters
met een fysieke beperking. Wat is
Uniek Sporten Uitleen precies en
waarom zou je hier gebruik van willen maken?
Sport en bewegen houd je fit en het
geeft plezier. Maar welke sport past het
best bij jou? En waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Uniek
Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen (18+) met een fysieke beperking
binnen de regio Nijmegen sporthulpmiddelen gratis kunnen uitproberen.
Door de beschikbaarheid van sporthulpmiddelen vanuit een uitleenpool,
kun je uit het brede aanbod van sporten
uiteindelijk de sport kiezen die het
beste bij je past.
Hoe gaat dat in zijn werk?
De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het
middel wordt persoonlijk gepast en
afgesteld op je wensen en tijdens de
uitleenperiode is technische service en

onderhoud beschikbaar.
Het hulpmiddel leen je dan minimaal
een week tot maximaal zes maanden.
Je kunt meerdere keren een beroep
doen op deze uitleenservice om te kijken welke sport bij jou past.
Beschikbare hulpmiddelen
In de uitleenpool van Uniek Sporten
Uitleen zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar: de aankoppelbare handbike, vastframe handbike, Running Frame,
Allround sportrolstoel en de Court
sportrolstoel
Heb je vragen over Uniek Sporten
Uitleen?
Neem dan gerust contact met ons op. Je
kunt naar de website www.unieksporten.nl/uitleen of bellen naar 0205840751. Ook kun je contact opnemen
met de regiocoördinatoren van de regio
Nijmegen: Erik Groenen (e.groenen@unieksporten.nl) of Elsemieke
Laset (e.laset@unieksporten.nl).
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Sta jij ‘je mannetje’ als

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

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

Scan mij!
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

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

Breedeweg
te verdelen in meerdere wijken

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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Kerst: 24, 25, 26 Oudjaar: 31 december

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)
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sen
p
t
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b
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€ 24,95

kinderen tot 12 jaar € 14,95

Vlees, v
gevogel is,
salades, te,
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Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten

Houts
koolgrill

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

www.saraygarten.de

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

•
•
•
•
•

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

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Lid van:

