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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

XL-coronatestlocatie tussen
Nijmegen en Arnhem
GGD GelderlandZuid en GGD
GelderlandMidden
gaan
samen een XLcoronatestlocatie
opzetten op het
terrein van het
transferium
Nijmegen Noord
P+R (naast de
Pathé bioscoop).
Het betreft een
locatie
naar
Amsterdams
model en zal
bestaan uit een paviljoen met 16 inpandige teststraten en ruimte voor een
‘pop-up laboratorium’. In totaal biedt
de XL-locatie (op termijn) ruimte voor

oplage: 25.000

Eten halen, tanken en winkelen
over de grens met mondkapje
De regels omtrent de aanpak van de
wereldwijde coronapandemie veranderen regelmatig. In het kader van het
lokale grensverkeer betekent dat het
volgende. Bezoekers uit Nederland
kunnen nog gewoon over de grens winkelen of tanken. In Kranenburg kan je
ook eten afhalen bij Peters Imbiss, El

Toro of Curry Q in het winkelcentrum.
Het dragen van een mondkapje is echter wel verplicht bij het afhalen van
voedsel en bij het winkelen op de
markten en in de winkels. Ook op de
parkeerplaatsen van het winkelcentrum
in Kranenburg wordt het dragen van
een mondkapje aanbevolen.

Ferdi Böhmer officieel beëdigd
als burgemeester Kranenburg
circa 4000 testen per dag. De voorbereidingen voor de XL-locatie starten zo
snel mogelijk, deze opent in december
en blijft een half jaar staan.

Verkiezingen Vergroenen van
Leuth groot succes!

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

KRANENBURG- Donderdagavond 5
november werd tijdens een bijzondere
raadsvergadering in het Bürgerhaus
"Katharinenhof" Ferdi Böhmer door
raadsvoorzitter Manfred Maas officieel
beëdigd en geïnstalleerd als nieuwe
burgemeester, hij volgt hiermee
Günter Steins op die met pensioen gaat
op. Tevens werden nieuwe raadsleden
beëdigd en geïnstalleerd.
Foto: Bert Roodbeen.
Meer op www.inhetlaag.nl
Een interview met Steins staat op p.22
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We kunnen weer wat twinkeling gebruiken, zeker nu!
GROESBEEK. U kunt zich het prachtig verlichte centrum van Groesbeek
met de vele sfeerornamenten vast nog
wel herinneren, vorig jaar december.
Binnenkort is het weer zo ver. Vlak
voor de verjaardag van De Sint zullen

LEUTH. Tussen 13 en 22 oktober
mochten alle inwoners van Leuth inclusief kinderen hun voorkeur aangeven
voor het vergroenen van hun dorp, wat
maar liefst 457 inwoners enthousiast
gedaan
hebben.
Door
de
Groencommissie van de Dorpsagenda
Laat Leuth Leven, samen met de
gemeente, een drietal lokale bedrijven
en een extern adviseur zijn plannen
gemaakt hoe het dorp (nog) mooier kan
worden gemaakt. En niet onbelangrijk,
beter aangepast aan de klimaatverandering. Een fleurige glossy met veel uit-

Wel of geen wolf in
de polder

om te huilen.......

de vrijwilligers van Fanfare Wilhelmina de gevels van vele bedrijven en
particulieren weer versieren met de
bekende twinkelende sfeerornamenten.
In de afgelopen periode heeft de
Fanfare haar assortiment nog aanzien-

leg en stembiljetten, grote posters op de
desbetreffende plekken, een tekenwedstrijd en heuse stembussen, maakten
het helemaal af. Er is gekozen: komend
voorjaar gaat ‘de schop in de grond’.
De winnende ontwerpen:
Bij de dorpsentree komen sierlijke
langgerekte (inheemse) vaste planten/heesterborders met bloembollen
met af en toe een fruitboom (keuze B).
De rotonde aan de Botsestraat wordt
beplant met brede stroken vaste planten
en bollen: het hele jaar door bloei en
kleur (keuze B). Het Kerkplein krijgt
een grote bloemenbak (met krentenboompje) met een verhoogde rand dienend als bank. Voor de Spar zal nog
gekeken worden naar een mogelijke
vergroening in overleg met bewoners
(keuze A).
De bewoners van de Meester
Pontenstraat en de Margrietstraat
mochten apart kiezen voor de boomaanplant in hun straten. Voor de
Margrietstraat en Meester Pontenstraat
is beide het verspringende model gekozen waarbij de Margrietstraat een
Sierpeer
krijgt
en de Meester
Pontenstraat een Linde als boom. Op
de website van de Dorpsagenda
www.laatleuthleven.nl staan alle gekozen ontwerpen afgebeeld.
De drie winnaars van de tekenwedstrijd
krijgen een leuk presentje. Tot nu toe
hebben 20 bewoners aangegeven een
boom te willen planten. Op een later
moment organiseren de gemeente Berg
en Dal en Dorpsagenda Laat Leuth
Leven een feestelijke Boomplantdag,
waar we hopelijk live kunnen vieren
dat Leuth weer een stukje groener,
mooier en daarmee toekomstbestendiger is geworden! We houden u op de
hoogte.

Wel of geen wolf in de Ooijpolder?
Twee schapenhouders in de Ooijpolder
zijn eind oktober geconfronteerd met
aanvallen op hun schapen. De aanvallen kunnen zijn uitgevoerd door een
wolf, het is ook mogelijk dat een goudjakhals of een hond de dader is. BIJ12
zal binnen enkele weken uitsluitsel
geven op basis van het DNA-onderzoek. Op diverse locaties in de omringende natuurgebieden hangen wildcamera’s. Er zijn nog geen waarnemingen

van wolven gemeld. Het is nog onduidelijk of een wolf of een goudjakhals
zich in de regio van de Ooijpolder
ophoudt. Het is ook mogelijk dat het
dier alweer is doorgelopen. Op dit
moment is het te vroeg om vergaande
conclusies te trekken. Zodra er meer
bekend is qua waarnemingen deelt
Wolven in Nederland de actuele stand
van zaken.
Vervolg op de natuurpagina, p. 23

lijk uitgebreid, want de vraag is groot.
Bedrijven, maar ook particulieren, met
name in en om de Pannenstraat,
Dorpsstraat en Molenweg worden van
harte uitgenodigd om deel te nemen
aan deze fraaie verlichtingsactie. Een
vlaggenstokhouder en minimale
stroomvoorziening - want LED is erg
energiezuinig! - zijn voldoende. Voor
het plaatsen en verwijderen van de verlichting wordt gezorgd. Heeft u belangstelling voor het huren van zo’n prachtig ornament? Stuur dan vóór 21
november aanstaande een e-mail naar
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl
of bel 024-3971454.
Alle deelnemers van voorgaande jaren
kunnen binnenkort weer iemand van de
fanfare aan de deur verwachten voor
het maken van nieuwe feestelijke
afspraken.
Voor nòg meer sfeer in het centrum zullen 10 vrijwilligers van Fanfare
Wilhelmina op zaterdag 12 december
aanstaande in 100 kerstbomen verlichting aanbrengen. Voorlopig in verband
met corona helaas geen fanfareklanken.
Gelukkig zal het virus de unieke twinkelingen in het centrum van Groesbeek
niet in de weg staan. ‘LED’s have a
wonderful December’ met Fanfare
Wilhelmina!

E. Keller-Cremers
HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP

FEESTDAGENKORTING

25% korting
op het hele assortiment
van Shiseido +15%
op je Shiseido spaarkaart!

Extra geopend:
zaterdag 5 en 19 december
vanaf 10.30 uur!
Tel: (024) 6843447
Verbindingsweg 19, Beek
WWW.KELLERCREMERS.NL

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

Wilbert Verriet kijkt samen met een deskundige, Henk Emmerzaal van Wiberg
Taxaties, die DNA monsters heeft genomen, naar het doodgebeten schaap.
Foto: Henk Baron
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Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
- - - ALLEEN AFHALEN - - Kranenburg:
Mon-Sonn 11-15 und 17-20.30 Uhr
Donsbrüggen: Mon-Sam 11.30-15 und 17-20.30 Uhr
So: 16-20.30 Uhr
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

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

Kleding Stomerij
depot
reparatie



Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Aanbiedingen
Verse
Haring
zalmfilet

3 voor € 6,00 500 gr. 9,95
6 voor € 10,Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

of bel 06-23502075

- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

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

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Schouderfilet rollade
Shoarmavlees

500 gram

Dikke vleesribjes

500 gram

Katenspek
Kalfs smeerleverworst

100 gram

€ 5.25
500 gram

€ 4.25
€ 3.75
€ 1.29
100 gram

€ 0.99
Scharrel kipfilet / poten
op voorraad

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 12 - 21 november

10 november 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
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: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

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

arts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
MILLINGEN A/D RIJN
-14.11. 10-14.30u. snertactie Ons
Genoegen bij AH
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-21-22.11. Becker & Beljaars
GROESBEEK
-tot eind december: expo ‘Wijsheid oefenen
in crisistijd’, bibliotheek

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

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

Rozet op
Facebook
facebook.com/derozet
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Werkgevers en werkzoekenden
met elkaar in contact
Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen
Werkgevers, werkzoekenden en
intermediairs komen op een laagdrempelige manier met elkaar in
contact
tijdens
de
Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen.
Deze vindt plaats op dinsdag 24
november van 10.00 tot 13.00 uur in
de
LinkedIn-groep
‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’. De
vorige editie in september leverde
120 vacatures en 88 bijdragen van
werkzoekenden op. Al ruim 1200
mensen zijn lid.
Werkgevers uit de regio delen op 24
november hun vacatures tijdens de
Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen
op LinkedIn. Geïnteresseerden kunnen
daar direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich actief door
hun cv te delen of een (video)oproep te
plaatsen. Leden ontvangen vanaf 9
november tips en instructies, waarmee
zij zich goed kunnen voorbereiden op
deelname. Een LinkedIn-account is al
voldoende om lid te worden.
De organisatoren roepen werkgevers en
werkzoekenden op om zich aan te melden: “Tijdens de Online Banenmarkt
Rijk van Nijmegen worden onderling
veel tips gedeeld en contacten gelegd.
Deelnemers ontdekken de voordelen
van solliciteren met behulp van social
media. In de steeds groter wordende
LinkedIn-groep ontstaan matches door
de opmerkzaamheid en behulpzaamheid van deelnemers en onze adviseurs.

Eén ‘tag’ of reactie kan het verschil
maken! In beweging komen, zichtbaar
zijn en het vergroten van uw netwerk is
belangrijk op de huidige arbeidsmarkt.”
Aanmelden is eenvoudig
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft
(aangemaakt) en log in op LinkedIn. In
de zoekbalk zoekt u op: ‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’ of ga
direct
naar:
https://www.linkedin.com/groups/8955
067/. Klik vervolgens op ‘lid worden’.
U krijgt binnen 24 uur bericht, wanneer
u lid bent geworden van de groep.
Wilt u meedoen, maar heeft u weinig
ervaring met LinkedIn en/of online solliciteren? De webinars van UWV over
LinkedIn kunnen dan handig zijn. Kijk
op www.onlineseminar.nl/uwv

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

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

Rozetjes
Nimweger
sucht
Deutsche Postadresse in
Kranenburger gegend. Ich
kaufe mehrmals wochentlich DVDʼs online aus
Deutschland und muss die
seit die Postfächer in
Kranenburg geschlossen
sind in Kleve abholen.
Gerne will ich das irgendwo
näher tun. Vergütung in
Absprache. - Nijmegenaar
zoekt Duits postadres in
de buurt van Kranenburg.
Ik koop wekelijks DVDʼs
online in Duitsland en moet,
omdat de postbussen in
Kranenburg
opgeheven
zijn, nu naar Kleef om ze op
te halen. Graag wil ik dat
dichter bij Nijmegen doen.
Vergoeding in overleg.
E
m
a
i
l
:
neomineo62@gmail.com
Tel: +31684585568
Gezocht: Woonruimte te
huur of te koop in rustige
omgeving in Groesbeek of
buitengebied voor 2 personen (50+). Alleen legale
bewoning of woonadres te
realiseren. Zelf verbouwen
of aanpassen geen probleem. 06-48471567.
Te koop vrieskast, 3 laden.
06-23508085

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Sonderausverkauf

Bücher + CD
alle 1€
-weg ist weg-

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

6,00

De Rozet
voor al uw familieberichten

Kapellenstraße 15 - Kleve
(neben der Post)
Mo.-Fr. 15-18, Sa. 9-12.u.
1920 - 2020

Tot het laatste te willen leven door je sterke wil hierdoor gedreven.
Haar wereld was tevreden kunnen zijn met weinig woorden zo intens.
De wereld van een prachtig mens.
Gevraagd:

Bedroefd, doch zeer dankbaar voor de jaren die haar zijn gegeven,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Tonia Egberts – Preijer

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

Weduwe van Jozef Egberts †

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

Kamer / woning gezocht.
Student MBO zoekt één
kamer of één woning in
Nijmegen of omgeving.
Telefoonnummer:
0638673371

* 24 april 1920

† 2 november 2020

Dinie Egberts † ( in liefdevolle herinnering)
Jos Egberts
Albert en Anita Egberts
Frank Egberts

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€ 5 0 , - g ra t i s t h u i s b e zo rg d .

Klein kinderen en achterkleinkinderen

Tel: 06 - 5120 2977
Correspondentieadres
Frank Egberts,
Vissersstraat 65,
6579 AS Kekerdom

NEU!

Kapellenstraße 13

Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen zal de crematie in besloten
kring plaatsvinden.

Parkplätze
Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

024 33 33 366
Erik Lelie en Mark Leensen zijn per 1
oktober 2020 EM Elektro gestart.
Samen hebben zij meer dan 30 jaar
werkervaring als professioneel
elektromonteurs. Van het aansluiten
van uw wifi of meterkast tot
complete renovaties of nieuwbouwprojecten: wij denken graag met u
mee over de mogelijkheden. Korte
linen, heldere communicatie. Bel, app
of mail ons en wij reageren snel.

info@emelektro.nl
www.emelektro.nl
EM Elektro
024 33 33 366
VRAAG GERUST EERST
EEN OFFERTE AAN!

ZAKELIJK

De Linde staat
opnieuw te koop
De discotheek in Groesbeek staat te
koop voor 1,4 miljoen euro. Dat is bijna
twee keer zoveel als de €750.000,waarvoor het vijftien maanden geleden
werd verkocht.
Op Funda staat dat de verkoop de diverse zalen, het café, terras, kantoor,
inpandige bedrijfswoning en parkeerterrein betreft. Verder staat er dat De
Linde vrij van huur en ontruimd wordt
opgeleverd. Op het moment is het pand
in bezit van handelsonderneming Bobo
B.V in Nijmegen en Real Estate
Malden, waarvan de familie Derks het
huurt.
Het nieuws van de verkoop zorgde voor
veel verwarring over de toekomst van
de discotheek en het eventuele verdwijnen van De Linde als uitgaansgelegendheid. De Linde zelf laat het volgende op weten op Facebook en
Twitter: ‘Beste mensen, om misverstanden te voorkomen. Het gebouw van De
Linde staat te koop, maar wij zijn
gewoon nog huurder! Zo gauw de
Corona-situatie het toe laat zien we jullie graag weer terug!’

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal

Grafverzorging Hoog & Laag
Op de begraafplaats zoekt menigeen
zijn of haar overleden dierbare op om
de herinnering levend te houden. Even
weg uit het heden en stilstaan bij het
verleden. De eerste periode na het overlijden wordt regelmatig het graf
bezocht, wordt er schoongemaakt, een
bloemetje neergezet en een kaarsje aangestoken. Vaak gebeurd het dat het
gewone leven verder gaat en dat
bezoekjes aan het graf afnemen. Soms
is er ook overmacht waardoor u niet
meer het graf kunt bezoeken, bijvoorbeeld door een verhuizing, uw gezondheid of door ouderdom.
Als ik een begraafplaats bezoek, valt
het mij op dat menig grafmonument er
onverzorgd bij ligt. Uitgebloeide bloemen, planten, groene aanslag, onleesbare naam etc.. Uiteraard weet ik niet
waarom het zover is gekomen, maar na
een zorgvuldig uitgekozen grafsteen en
vooruitbetaalde grafrechten blijf ik dit
altijd zonde vinden. Hoe zou het zijn
als dit nu niet meer zo was? De wetenschap dat een graf er netjes bij ligt en
dat er met zorg naar omgekeken word
door iemand die dit graag voor u doet.
Uit respect voor de overledene en uit
liefde voor de begraafplaats. Uiteraard
doe ik het onderhoud op een waardige
manier, stel me discreet op en respecteer de gevoelens van de nabestaanden.

Ik ben Tanja Kersten, woonachtig in
Ooij en sinds 2020 trotse eigenaar van
Grafverzorging Hoog & Laag. Ik werk,
al ruim 30 jaar, als administratief
medewerkster bij een aannemersbedrijf. Het verzorgen van grafmonumenten ga ik doen op mijn vrije dagen. Ik
kom graag op begraafplaatsen, omdat
ik dat indrukwekkend, mooi en rustgevend vindt. En omdat ik zie dat er soms
minder aandacht aan de verzorging van
een grafmonument kan worden gegeven wil ik u de helpende hand bieden
om deze verzorging éénmalig of periodiek van u over te nemen. Mijn werkgebied
is
Berg
en
Dal
(Nachtegaalweg), Ubbergen (begraafplaats Rijksstraatweg), Beek (begraafplaats Nieuwe Holleweg en begraafplaats de Geest), Ooij (begraafplaats
Kerkdijk),
Leuth
(begraafplaats
Kerkplein), Kekerdom (RK begraafplaats Duffeltdijk) en Millingen a/d
Rijn (RK begraafplaats Chopinstraat en
algemene begraafplaats Vossengraaf).

Wil jij een luisterend oor of wat extra
aandacht bieden aan mensen die dat
nodig hebben? Bijvoorbeeld bij diverse Woonzorgcentra, Humanitas, Pluryn,
SWOM of Forte Welzijn.
Kijk voor de vele mogelijkheden op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal Contactpersoon is Anke Jacobs
vspbergendal@fortewelzijn.nl tel; 085
0406066. Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met
je in gesprek over de mogelijkheden.
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Groeten uit Berg en Dal
nu bij Nenini in Beek
Bij Nenini aan de Rijksstraatweg in
Beek is spontaan een ruilbeurs en uitgifteplek ontstaan van de plaatjes van
het door de Plussupermarkt van Nico
de Witt uitgegeven boek Groeten uit
Berg en Dal. Deze actie is inmiddels
afgelopen maar bij Nenini leeft het nog
volop. Corien en Ineke legden zelf hun
dubbele plaatjes in de winkel en na
korte tijd deden hun klanten dat ook en
zo begon de ruilactie. De mensen vonden het fijn om hun plaatjes te delen en
daarbij even een praatje te maken. Het
nieuws verspreidde zich vanzelf in het
dorp en in de omgeving en nu komen
de mensen speciaal voor de plaatjes
naar hun bedrijf in Beek. Er ontstonden
heel leuke gesprekken aan de ruiltafel
terwijl de mensen ze spontaan gingen

ordenen en sommige gooide ze weer in
de war. Corien heeft intussen heel wat
tijd doorgebracht om er structuur in te
krijgen.
Het ging als een lopend vuurtje. Er
werd volop verzameld voor oma, oom,
buurvrouw enz. Mensen wipten soms
dagelijks even binnen. Het werd zo een
gezellig sociaal gebeuren, hetgeen ook
helemaal bij Rijksstraatweg 307 in
Beek past. Ineke en Corien denken nu
dat het onderhand wel teneinde gaat
lopen maar wie nog wat zoekt kan
gewoon kan gewoon langskomen.
Ook bij Wijnkoperij Jos Peters
(Nieuwe Holleweg 1 in Beek) ligt voldoende plaatjesruilmateriaal.

Wanneer u het prettig vindt om kennis
te maken, dan kunt u contact met mij
opnemen voor een vrijblijvende
afspraak. Voor informatie Telefoon: 0623211388; Mail:grafverzorginghooglaag@outlook.com; Website: grafverzorginghooglaag.com

Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties.
Er is een grote vraag naar vrijwilliger
chauffeurs bij diverse organisaties. Bij
SWOM die senioren naar bestemmingen in de regio brengt, 7 dagen per
week. Contactpersoon is Thea de Wijse
swom@hetnet.nl tel. 0841 431105.
Zorgboerderij Oures zoekt chauffeurs
die met eigen auto deelnemers wil
halen en brengen. Contactpersoon is
Marijke Teunissen info@oures.nl tel.
O6 23751680.
Inloop en ontmoeting ’t Groeske in
Kloostertuin zoekt chauffeurs voor het
halen en brengen van deelnemers.
info@fortewelzijn.nl tel.085 0739855.
Wijngaard de Plack zoekt vrijwilligers die mee willen helpen met de
Winter snoei en onderhoudswerkzaamheden. Maar ook in de zomer is er
natuurlijk van alles te doen. Vind jij het
leuk om lekker buiten bezig te zijn of
om gasten te ontvangen in de winkel of
als klusser aan de slag te gaan? Neem
dan contact op met Virgine en John
Grutters tel. 024 3978358 / 06
55936500 info@wijngaarddeplack.nl
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Corien (l) en Ineke bij de plaatjes

Foto: Henk Baron

Energiecoöperatie in Berg en Dal wil
volgend project na goed eerste jaar
Foto: Henk Baron

Grote Snertactie fanfarekorps
Ons Genoegen
MILLINGEN. Zaterdag 14 november
is er in de Albert Heijn in Millingen aan
de Rijn de jaarlijkse SNERT-actie van
fanfarekorps Ons Genoegen, van 10.00
uur - 14.30 uur. De zelfgemaakte erwtensoep is kant-en-klaar per liter ingevroren in een handige verpakking.
Wederom is de snert natuurlijk goed
gevuld!
U betaalt voor 1 liter snert € 4,50 ( 3
liter €12,50 ).
U kunt nu al ingevroren erwtensoep
bestellen:
onsgenoegensnertactie@gmail.com /
0615621962 of een briefje in brievenbus stoppen op Werfstraat 1 met daarop
vermeld; naam, adres, telefoonnummer
en het aantal liters erwtensoep.
Let op, naast contant betalen kan er ook
gepind worden!
Fanfarekorps Ons Genoegen

Denk mee over energie van Millingse zon
Webinar 11 november 2020, 20 uur
Een plek om eigen energie op te wekken en waar dorpsbewoners graag komen. Dat moet het dorpszonnepark in
Millingen worden als het aan de initiatiefnemers ligt. Op
woensdag 11 november om 20 uur lichten de initiatiefnemers het idee toe tijdens een webinar. Inwoners van
Millingen zijn van harte welkom en kunnen via de chat
vragen stellen en eerste ideeën inbrengen.
Het webinar komt in plaats van de bijeenkomst in oktober
die vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door
kon gaan.

Op 1 november hebben alle vier de
daken van het zonnepanelenproject
van coöperatie Energierijck in Berg
en Dal een vol jaar lokale stroom
geleverd. Bestuur en leden van de
coöperatieve vereniging zijn tevreden met de resultaten en willen graag
door met een nieuw project, samen
met nog meer inwoners uit de
gemeente.
Vier daken, 726 panelen, 78 huishoudens
Het huidige project van de lokale coöperatie bestaat uit vier daken, met 726
panelen, voor 78 huishoudens verspreid over de hele gemeente. Het project maakt gebruik van de zogenoemde
postcoderoosregeling.
Deelnemers
kunnen meedoen als ze binnen postcodes van de gemeente Berg en Dal
wonen. In 2017 is Energierijck coöperatie u.a. opgericht, op 1 april 2019
leverden de panelen op het eerste dak
stroom en op 1 november 2019 de
panelen van het vierde dak.
“We hebben daarmee per 1 november
2020 op alle vier de daken een volledig
jaar lokaal duurzame stroom opgewekt
voor inwoners van gemeente Berg en
Dal”, vertelt voorzitter Caroline de
Greeff. “Uiteraard hebben we ook een
paar uitdagingen gehad, zoals een aantal omvormers die net niet zwaar
genoeg waren voor de enorme opwek
op de zonnige dagen. Maar over het
algemeen is het eerste jaar heel goed
gegaan. De opbrengst is voor de meeste daken zelfs nog iets hoger dan we
vooraf hadden berekend.”
Meer over het huidige project
De gemeente stelt voor dit eerste pro-

Ruimte om te spelen, sporten en ontspannen
Gemeente Berg en Dal heeft het idee voor het dorpszonnepark aan de Crumpsestraat uitgekozen als proef om energie
uit zon te winnen. Naast dat duurzame energie wordt opgewekt voor het dorp, moet het park een bredere functie krijgen. Het plan is een open park, goed ingepast in het landschap, met ruimte om te spelen, te ontspannen of te sporten.
Na ontwikkeling moet het park mede-eigendom worden van
de dorpsbewoners.

eenkomst is een eerste stap op weg naar een eigen energievoorziening van, voor en door de inwoners van Millingen.

Zonnepark van en voor Millingen
Hoe dat allemaal vorm krijgt is helemaal aan de
Millingenaren zelf. Op de online bijeenkomst op 11 november wordt het idee toegelicht. Iedereen uit het dorp is welkom
om te komen kijken, te luisteren en mee te praten. De bij-

Het initiatief voor het dorpszonnepark komt van grondeigenaren uit Millingen in samenwerking met Wiek-II, dat duurzame energieprojecten ontwikkelt van en voor burgers in de
regio Arnhem-Nijmegen.
Aanmelden kan via Millingsezon.nl

ject aan Energierijck de daken beschikbaar van zwembad De Lubert voor 130
panelen en de gemeentewerf voor 240
panelen, beide in Groesbeek. Ook liggen 176 zonnepanelen op het dak van
dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal en
180 op dat van biologische zuivelboerderij Groenhouten in Leuth.
Een volgend project
“Nu we ervaring hebben opgedaan met
onze coöperatie, willen we graag aan
de slag met een nieuw project”, vervolgt De Greeff. “Het mooie van dit
soort projecten, is dat we samenwerken
met omwonenden aan kleinschalige
zonneparken, op grote daken of op
ongebruikt land. Mensen kunnen in een
coöperatie zelf meepraten en profiteren
van de opbrengst.”
Ook meedoen met de coöperatie?
Via coöperatie Energierijck kunnen
bedrijven en inwoners uit de gemeente
Berg en Dal investeren in zonnepanelen
op andermans dak of grond. Dit kan
een uitkomst zijn, omdat niet elk dak
geschikt is voor zonnepanelen (te klein,
teveel schaduw, monument). Voor het
huidige project bestaat een wachtlijst,
maar je kunt al lid worden voor €10 en
dan meedoen aan een volgend project.
Dak of grond in de aanbieding?
Bedrijven, instellingen of particulieren
die een dak of grond ter beschikking
willen stellen voor een project met
omwonenden, kunnen zich altijd bij de
coöperatie melden via samen@energierijck.nl. Uiteraard kan de eigenaar zelf
ook deelnemen in een project. Zo kunnen we heel lokaal werken aan duurzame energieopwekking.

Deze foto is gemaakt met een deel van de leden van de coöperatie, in 2019, voor
een van onze daken, Biologische Zuivelboerderij Groenhouten in Leuth.
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Nieuwe bushalte langs de
St. Hubertusweg in Ooij
De werkzaamheden in
de Nassaustraat te Ooij
zorgen tot augustus
2021 voor een omleiding van de bus.
Daarom is door vervoersmaatschappij
Breng een nieuwe (tijdelijke) bushalte met
abri aangelegd op de St.
Hubertusweg, ter hoogte van de kruising met
de Struikenweg en de
Nassaustraat. Ook is er

BEEK. Elk jaar op 11 november vieren de leerlingen van De
Biezenkamp Sint Maarten. De viering zou dit jaar door het
coronavirus anders ingevuld worden. De optocht werd afgelast, zo berichtten we al in de vorige Rozet.
In plaats daarvan waren er plannen voor een kleinschalige
schoolinterne viering in de schooltuin van De Biezenkamp.
Helaas kan dit alternatieve programma door aanscherping
van coronamaatregelen ook niet doorgaan. Op school is er
wel aandacht voor het feest. De onderbouw leerlingen maken
mooie lampionnen en gaan daarmee op stap door school.
Onderweg komen ze oudere leerlingen tegen die het verhaal
van Sint Maarten zullen uitbeelden. Zo wordt het lichtfeest

een aantal fietsenrekken
bij geplaatst.
Sinds maandag 2 november is de Nassaustraat
afgesloten. Het gaat hier
in eerste instantie om het
gedeelte tussen de Prins
Bernhardstraat en de
Prinses Irenestraat. De
eerste werkzaamheden
duren tot en met 4 december.
Foto’s: Henk Baron

Lijnbus van Breng rijdt
zich vast in dorp Ooij
De chauffeur van lijn
80 van Breng heeft zich
vorige week donderdagavond vergist en is
met de bus de omleidingsroute door het
dorp gaan rijden in
plaats van de gewijzigde busroute, rechtdoor
over
de
St.
Hubertusweg.
Nadat hij voorbij dorpshuis de Sprong was
gereden vervolgde hij
zijn
weg
richting
Prinses Beatrixstraat
om vervolgens rechtsaf
voor de basisschool langs te rijden.
Daarbij sneuvelden een paar schoolzone palen.
Voorbij de school stond het bord met de
omleiding
4
richting
Prinses
Irenestraat. Deze route werkte tot voor
kort, omdat men zo op het nog niet
opengebroken deel van de Nassaustraat
uit kwam, ware het niet, dat er inmid-

In Leuth staat sinds enkele dagen een
snelheidsdisplay
langs
de
Steenheuvelsestraat, ter hoogte van cafetaria Leuth. Deze laat de bestuurders
weten hoe snel ze rijden. Al jaren vragen bewoners van Leuth om maatregelen op deze weg, waar een aantal
bestuurders het niet zo nauw neemt met
de snelheid en daarbij ook nog gevaarlijke capriolen uithalen bij de voetgangersoversteekplaats (VOP). Een speciale groep heeft hierover regelmatig, vanuit de Dorpsagenda overleg met de
diverse instanties. Zo wordt er aanstaande donderdag weer overleg
gevoerd met de Provincie, de beheerder
van deze weg.
Toch zijn er nog wat bedenkingen bij
dit display. Pas heel laat, dus vlak bij

waarin gelijkheid, aandacht voor de ander en het delen van
overvloed centraal staan toch nog gevierd.
Volgend jaar hopen we weer op een sfeervolle optocht door
de mooi verlichte straten van Beek!
Leden van de werkgroep Sint Maarten
Sint Maartenliedje:
'Als 't zonlicht gaat verdwijnen
Laat dan mijn lichtje schijnen
Mijn licht doordringt de donk're nacht
O, lampje schijn en houd de wacht'

Sint Maarten in Wyler
In het Duitse Wyler vierden mensen
anders dan andere jaren St. Martin (Sint
Maarten). Normaalgesproken zou de
St. Martinszug van de partij zijn. Deze
start bij de kerk onder begeleiding van
een muziekkorps met St. Martin in de
koets. Deze keer werd het een sobere
viering. Sint Maarten ging te voet vanaf
het Johannes Hoppman Platz via de
Hauptstrasse het dorp in, waarbij
onderweg zakken met snoep werden
uitgedeeld aan de kinderen die langs de
weg stonden met hun lampion en daarvoor van te voren betaald hadden.

Paddenstoelen
zoeken!

Foto: Henk Baron
dels ook al werkzaamheden waren op
het deel tussen de Prinses Irenestraat en
de Marialaan. Daar was geen ruimte
voor een bus. Deze moest vervolgens
achteruit de Prinses Irenestraat in,
waarbij diverse “hulptroepen” werden
ingeschakeld.
Na ongeveer een uur lukte het om de
bus weer buiten het dorp te krijgen.

In Leuth wordt nu
de snelheid aangegeven

Snelheidsdisplay in Leuth

Ook kleinschalige Sint Maarten-viering in
schooltuin De Biezenkamp gaat niet door

Foto: Henk Baron
het display, wordt aangegeven hoe snel
men rijdt en eigenlijk zou dit display
een lantaarnpaal eerder aangebracht
moeten worden. Nu is men al erg dichtbij de VOP, terwijl het zicht vanuit een
bepaalde positie ook nog belemmerd
zou kunnen worden door een boom.
Ook bij de VOP zelf staat een grote
boom, die het zicht ernstig belemmerd
voor zowel de bestuurders als de mensen die daar over willen steken. Verder
zou een zelfde display ook vanuit de
richting Millingen geplaatst moeten
worden. Maar het begin is er.
Naar verluidt zou dit een voorstel
geweest zijn van verkeerswethouder
Sylvia Fleuren van de gemeente Berg
en Dal. Maar de uitvoering lag in handen van de Provincie Gelderland.

Het
is
herfst en
de paddenstoelen
schieten
weer uit de
grond. Tijd
om
op
zoek te gaan naar paddenstoelen. Met
deze Natuurspeur-kaart Paddenstoelen
wordt het nog veel leuker. Want wie
heeft als eerste alle soorten paddenstoelen afgevinkt? Op deze kaart staan
namelijk de veel voorkomende paddenstoelen afgebeeld (zie www.despeurzoekers.nl voor de kaart). De kans is
dus groot dat je meerdere van deze
soorten tegenkomt tijdens je wandeling. De Natuurspeurkaart word je aangeboden door De Speurzoekers. De
Speur-zoekers laat jong en oud de
natuur beleven.

Foto: Henk Baron

Nederland Leest: gratis
geschenkboek in de bibliotheek
De
landelijke
leescampagne
‘Nederland Leest’ draait dit jaar om
het thema ‘Kleine geschiedenis, grote
verhalen’. Bezoekers van de vestigingen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid krijgen de hele maand november het boek ‘Het zwijgen van Maria
Zachea’ van Judith Koelemeijer
cadeau.
In ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ vertellen twaalf broers en zussen het ware
verhaal van hun familie. Hoe kijken ze

terug op hun gezamenlijke jeugd in de
jaren vijftig en zestig? Met hun familiegeschiedenis ontvouwt zich de
geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. Iedereen kan het boek gratis ophalen in de bibliotheek, ook als je
geen bieblid bent.
Kijk voor meer informatie over
Nederland Leest inclusief boekentips
op www.obgz.nl/nederlandleest. Alle
coronamaatregelen van de bibliotheek
zijn te vinden op www.obgz.nl/corona.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland
organiseert 5x5 Filmcompetitie voor jongeren
Jeugdfonds
Sport
&
Cultuur
Gelderland daagt jonge filmmakers (tot
23 jaar) uit om mee te doen met de 5x5
Filmcompetitie. Tijdens deze competitie krijgen 5 jongeren de kans om een
korte film te realiseren over een belangrijk onderwerp: kinderen en jongeren
die opgroeien in armoede. Jeugdfonds
Sport & Cultuur organiseert deze filmcompetitie samen met Cultuur Oost en
Go Short. Samen willen zij het onderwerp armoede meer bespreekbaar
maken onder jongeren om zo uiteindelijk nog meer jongeren te helpen om
aan sport en/of cultuur te doen.

Gelderland nog meer onder de aandacht te brengen, waardoor nog meer
kinderen die in armoede leven, kunnen
gaan sporten of cultuuractiviteiten kunnen doen. Het is mooi dat wij daar als
partner een bijdrage aan kunnen leveren.”

Cultuur Oost, Go Short en Jeugdfonds
Sport & Cultuur hebben de handen
ineengeslagen om jongeren in deze tijd
van onzekerheid te inspireren.
Programmanager van Cultuur Oost,
Angela Verdurmen: “Ook in deze tijd is
het belangrijk om jonge filmmakers
een mooi project te gunnen. Zij worden
professioneel begeleid en gaan vast
prachtige films maken. We hopen hiermee het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ambassadeur Jeugdfonds Sport &
Cultuur, de 19-jarige singer-songwriter
Marise den Bakker: “Het bereiken van
jongeren is voor het Jeugdfonds best
een lastige opgave. Dat is het mooie
van dit project. Doordat jonge filmmakers met jongeren die via het
Jeugdfonds Sport & Cultuur worden
geholpen aan de slag gaan, hopen we
op een andere manier het onderwerp
armoede bespreekbaar te maken. En

Aanmelden tot 15 november
Tot 15 november kunnen jonge filmmakers zich aanmelden via de site
www.jeugdfondssportencultuur.nl/5x5
GLD. De filmmakers zijn vrij in de
keuze voor een vorm: van documentaire tot vlog, videoclip of stop-motion.

dat is belangrijk, want er is nog steeds
veel schaamte.”
Stemmen door te doneren
Uit alle aanmeldingen worden de 10
meest geschikte kandidaten geselecteerd, die vervolgens worden uitgenodigd een pitch te doen voor een professionele jury. De jury bepaalt uiteindelijk welke 5 filmmakers een film gaan
maken over de 5 verhalen vanuit het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. De 5
video’s worden op de website geplaatsen en iedereen kan zijn stem uitbrengen op de video die hij of zij het beste
vindt, door een donatie aan JFSC te
doen. Deze donatie komt rechtstreeks
ten goede aan het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Deze stemmen bepalen samen
met de stemmen van de jury de uiteindelijke winnaar.
Meer informatie over de 5x5
Filmcompetitie Gelderland is te vinden
op:
www.jeugdfondssportencultuur.nl/5x5
GLD

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Toneel Mooi Uitzicht presenteert in coronajaar een speelfilm!

Theatervoorstelling 'camping Kleurrijk’ wordt film!
BEEK. Dit jaar zou de tiende Grote
Theatervoorstelling van Toneel Mooi
Uitzicht, 'camping Kleurrijk' op 11
juni 2020 in première zijn gegaan.
Maar corona gooide roet in het eten.
De groep kon en mocht geen publiek
uitnodigen op Kalorama. Dus het
ging niet door. Maar nu komt er een
speelfilm! Toneel Mooi Uitzicht is een
onderdeel van Kalorama Centrum
voor doofblinden.
Een muzikale speelfilm door doofblinde acteurs
De plannen zijn meerdere keren aangepast want de groep wilde hoop houden
op een mooie voorstellingsweek. Maar
uiteindelijk, nadat op 14 oktober alle
horeca weer dicht moest, heeft Toneel
Mooi Uitzicht een drastisch besluit
moeten nemen. Het werd te risicovol
om dit jaar grote groepen publiek van
buitenaf naar Kalorama te laten komen.
De theatervoorstelling werd geannuleerd. Maar deze theatergroep kenmerkt zich door creativiteit, dus er
werd tóch een mooie oplossing gevonden. Er werd na de zomervakantie al
geëxperimenteerd met een combinatie
van live theaterscènes en filmbeelden.
De plannen werden omgegooid en de
theatervoorstelling werd volledig
omgevormd naar een speelfilm.
De groep maakte voor u met veel plezier de speelfilm: 'Camping Kleurrijk'.
Eigenlijk is de film precies hetzelfde
verhaal als de theatervoorstelling zou
zijn geweest, alleen wordt er dan niet
live voor u toneelgespeeld.
Theatergroep Toneel Mooi Uitzicht
Toneel Mooi Uitzicht is een onderdeel
van Kalorama Centrum voor doofblin-

den. Alle acteurs hebben moeite met
horen en/of zien. Er is een grote groep
spelers, begeleiders, een band, een
decorgroep, catering én grimeurs. Deze
theatergroep gaat niet uit van beperkingen, maar werkt vanuit talent! Van
iedereen!
Door samen te werken, worden met
elkaar de spannendste verhalen
gemaakt en gespeeld. Laat u zich verrassen door het unieke spel, interactie
en de ongelooflijke prestatie van deze
acteurs in deze bijzondere speelfilm!
Camping Kleurrijk
De rollen, scènes en teksten uit de film
‘Camping Kleurrijk’ zijn compleet zelf
bedacht. Door middel van improvisaties is dit verhaal ontstaan. Samen met

zeven muzikanten en vele begeleiders
maken de 26 spelers van Toneel Mooi
Uitzicht een onvergetelijke en zeer
muzikale film. Wij hopen natuurlijk
van harte dat u onze film wilt bestellen
en bekijken!
De film is te bestellen vanaf 15
november
De kosten voor de film Camping
Kleurrijk bedragen € 7,50. U kunt de
film bestellen door uw adres door te
geven en een mailtje te sturen naar
secretariaat@kalorama.nl.
U krijgt vervolgens een bevestiging en
het rekeningnummer waarmee u al vast
kunt betalen voor de DVD. Wij versturen vanaf 9 december 2020 de films
per post.

Expositie Wolf
Bertram en
Gonny Beljaars

Telefoon: 024 - 6844281

Bibliotheken open voor afhalen en inleveren boeken
Alleen enkele onbemande vestigingen in gesloten dorpshuizen blijven voorlopig dicht. Het gaat om de bibliotheken in
Haalderen, Angeren, Doornenburg en Overasselt. In de geopende vestigingen zijn de computers en printers uit en alle
stoelen weggehaald.

De voorronde vond plaats via een livestream in Doornroosje
te Nijmegen. Ondanks de nieuwe maatregelen toch een
inspirerende ontlading voor de jongeren in deze moeilijke
coronatijd en een manier om positiviteit over te brengen naar
elkaar en anderen.
Kunstbende is hét podium voor talent van 13 t/m 18 jaar.
Iedere jongere kan meedoen aan workshops om zichzelf cre-

GROESBEEK. De tentoonstelling zou
van 2-30 november 2020 te zien zijn in
vestiging Groesbeek van Bibliotheek
Gelderland Zuid. Vanwege corona
geldt nu zoals bekend met ingang van 5
november een veertiendaagse sluiting
van alle bibliotheken in het land.
Inmiddels is gelukkig bekend geworden dat de tentoonstelling in de bibliotheek is verlengd tot en met 29 december. Daarnaast is de tentoonstelling ook
online te zien en wel tot en met januari
2021, zie: www.bergendalvoorvrede.nl
Het openingswoord van burgemeester
Slinkman is ook op die site te zien en te
horen.

Boetevrij
In verband met de beperkte opening hanteert de bibliotheek
tussen donderdag 4 november en donderdag 26 november
een boetevrij beleid. Geleende materialen worden automatisch verlengd tot en met 26 november. Bibliotheekleden
hoeven voor materialen waarvan de uitleentermijn in deze
periode verloopt, geen telaatgeld te betalen.
Activiteiten na 18 november

Drie begrippen vormen de rode draad
door de tentoonstelling: compassie,

Alle activiteiten van de bibliotheek zijn tot en met 18 november geannuleerd. In de agenda van de bibliotheek zijn de
activiteiten te vinden die ná 18 november plaatsvinden
(www.obgz.nl/agenda).

William Smulders (11 mei 1972,
Groesbeek) is een Nederlandse zanger, gitarist en componist en staat
met zijn lied A Rainy Night in de
Gelderse Top 100.
William speelt solo, duo of
samen met zijn band. Zijn
genre: bekende evergreens, hits van de fifties tot
de eighties en rock ’n
roll klassiekers. Ook
speelt hij lichte
jazz en instrum e n t a l e
Spaanse
g i t a a r m uziek. Zijn
repertoire
is voornam e l i j k
Engelstalig,
hoewel hij ook Nederlandse nummers
schreef, zoals ‘Zij is van mij’. De laatste jaren legt William zich steeds meer
toe op het schrijven en spelen van eigen
nummers.

Cadeau van de bibliotheek
In de bibliotheek ligt voor bezoekers het geschenkboek van
de landelijke Nederland Leest-campagne klaar. Gedurende
de hele maand november krijgen zowel leden als niet-leden
het boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith
Koelemeijer cadeau. In dit boek vertellen twaalf broers en
zussen het ware verhaal van hun familie. De leescampagne
Nederland Leest staat dit jaar in het teken van het thema
‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’.
De Bibliotheek Gelderland Zuid volgt de landelijke maatregelen op de voet. Kijk voor de meest actuele informatie over
de coronamaatregelen van de bibliotheek op
www.obgz.nl/corona.

Ubbergense filmmaker in finale Kunstbende
Op zondag 25 oktober jl. vond de Gelderse voorronde van
Kunstbende plaats in Doornroosje, Nijmegen. Mara Linde
(15) uit Ubbergen maakte grote indruk op de jury met haar
film 'Constante Toekomst'. De inzending van de jonge filmmaker gaat over de angst om vergeten en op een negatieve
manier ouder te worden. Op 7 en 8 november mocht Mara
Linde Gelderland vertegenwoordigen tijdens de landelijke
finale in de Westergas, Amsterdam. Wanneer zij hier weer de
eerste plaats weet te behalen, wordt haar film vertoond op het
International Film Festival Rotterdam en wordt ze gecoached
door MovieZone.
Op donderdag 12 november gaat Kunstbende het land in om
alle landelijke winnaars 2020 persoonlijk te verrassen met
hun winst én prijzenpakket!
De prijsuitreiking is te volgen via Instagram van Kunstbende
op donderdag 12 november. Stay tuned!
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het boek verkrijgbaar is bij Hebbes en
Primera in Millingen a/d Rijn.
Bestellen kan ook: maak dan € 22,over op IBAN NL70 RABO 0134 4341
02 t.n.v. Stichting Millings Jaarboek
onder vermelding van MJ 2020 en
naam, adres en woonplaats. U krijgt het
boek dan toegestuurd.
Wij hopen dat de belangstelling net zo
groot is als vorig jaar.

Tentoonstelling ‘Wijsheid
oefenen in crisistijd’

De klusspecialist
Eric Creemers

De meeste vestigingen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid zijn vanaf woensdag 11 november weer open voor
het ophalen en inleveren van boeken en andere bibliotheekmaterialen. Het is tot en met woensdag 18 november niet mogelijk om in de bibliotheek te verblijven. De
lees- en studeerplekken blijven gesloten. Alle activiteiten
zijn tot en met 18 november geannuleerd.
Sinds donderdag 5 november waren alle bibliotheken gesloten in verband met strengere coronamaatregelen van de overheid. Inmiddels mogen bibliotheken als gevolg van een
motie van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver beperkt
weer open. Ook de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden staan dit nu
toe. Dit betekent dat bibliotheekleden vanaf 11 november in
de geopende vestigingen reserveringen kunnen afhalen en
andere bibliotheekmaterialen kunnen lenen en inleveren.
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Millings Jaarboek 2020
Ook dit jaar is de
redactie
van
het
Millings Jaarboek er in
geslaagd om een boeiend en veelzijdig boek
samen te stellen. De
onderwerpen variëren
van 2020, het jaar
waarin het Romeinse
Masker -wat inmiddels
in Nijmegen staatvorm kreeg op de werf
in Millingen tot aan
1801 toen er een gruwelijke
misdaad
plaatsvond
in
de
Dender. Dit laatste artikel is helaas ook de
laatste bijdrage van
Wil Oteman aan het
Millings Jaarboek. Met
dank aan Marjolijn Richtering is zijn
verhaal geïllustreerd met prachtige
tekeningen.
Helaas is het door alle coronamaatregelen niet mogelijk het Jaarboek tijdens
de altijd gezellige bijeenkomst te presenteren. Wij verwachten dat het jaarboek 2020 tegen het einde van deze
maand verkrijgbaar is. Ook dit jaar is
de prijs 17,50 en wij laten het weten als

Wolf Bertram Becker uit Weimar
(Duitsland) exposeert schilderijen en
Gonny Beljaars uit Balgoy laat sculpturen zien in het Kerkje van Persingen op
21 en 22 november. Beide dagen geopend van 11-17 uur. Onder voorbehoud
van de corona-maatregelen natuurlijk

Foto: Marcel Krijgsman
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atief te ontwikkelen. Via voorrondes in elke provincie stromen de eersteprijswinnaars door naar het Kunstbende Young
Creators Festival. Daarna worden de nummers één van het
festival een jaar lang door een persoonlijke coach klaargestoomd voor een optreden op een groot podium, van
Mysteryland, Oerol en Zwarte Cross tot het Stedelijk
Museum Amsterdam.

mensenrechten en wijsheid. Het zijn
begrippen die wereldwijd verstaan
worden.
De tentoonstelling beoogt om met deze
drie begrippen als gemeenschappelijk
taal concrete sociale initiatieven in de
gemeente Berg en Dal en de regio in
beeld te brengen en nieuwe initiatieven
te stimuleren.
Oorspronkelijk was de opening van de
tentoonstelling gepland op 12 mei
2020, met als aanleiding dat het 75 jaar
geleden is dat de Tweede Wereldoorlog
eindigde. De wereldwijde coronacrisis
leidde tot uitstel. Het oefenen van wijsheid is meer dan ooit gewenst.
www.obgz.nl
www.bergendalvoorvrede.nl

Groesbeekse William Smulders
in de Gelderse Top 100

Biografie
William Smulders is autodidact. Toen
hij 6 jaar was, kreeg hij een cassettebandje met jaren ’50 muziek. De
muziek greep hem zo dat hij daarna
nog maar één ding wilde: gitaar spelen.
Uren bracht hij door met luisteren,
naspelen en weer terugspoelen. De
schuur werd omgebouwd tot studio en
op zijn 13e trad hij voor het eerst op
voor publiek. Vele optredens volgden in
jongerencentra, muziekcafés, festivals
en poppodia.
In de daarop volgende jaren ontmoet
William steeds meer muzikanten waarmee hij repeteert en optreedt. Tijdens
een van zijn optredens wordt hij benaderd door een medewerker van de
Nederlandse zorginstelling Pluryn. Dat
leidt ertoe dat William naast rasartiest
inmiddels al 20 jaar muziekdocent is

voor mensen met een lichamelijke
beperking. Ook runt hij een eigen
gitaarpraktijk waarin hij les geeft aan
beginnende tot gevorderde gitaristen.
Internationale successen
Om inspiratie op te doen, reist William
in de loop der jaren regelmatig af naar
Memphis, Nashville en New
Orleans. In 2002 speelt hij in het
café van BB-king: B.B. King
Blues Club & Grill. Ook treedt
hij een aantal malen op met
Wanda Jackson. In 2009 neemt
William
samen met
haar twee
duetten
op: “Let’s
Have A Party’” en
“Funnel Of Love”. Deze
verschijnen op zijn cd-single “Whiskey
Song”. In 2010 treedt William op met
Chris Montez. In 2011 volgt zijn tweede cd waarop twee nummers staan die
hij opneemt met Linda Gail Lewis, de
zus van Jerry Lee Lewis.
Hoogtepunten
William Smulders stond eerder op het
hoofdpodium van de Nijmeegse
Zomerfeesten, Top 2000 in Arnhem,
Jazz in Duketown in Den Bosch,
Geldredome in Arnhem, Paradiso
Amsterdam en Roll ‘n’ Roll Street op
Terschelling. In 2016 speelde William
op de middenstip bij PSV die zojuist
landskampioen was geworden. Ook
was William te horen en te zien op
radio
en
tv:
radioprogramma
Cappuccino, Giel Beelen, Radio en TV
Gelderland, Radio 5, Radio.nl, de Tros
Sterren Top 20, Radio 5, Tineke de
Nooij, Omroep Max, Afsluiting 5
dagen 4 daagse programma Nijmegen
op SBS6 Tv. Daarnaast componeerde
hij de leader van een tv-programma van
TV Gelderland.

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl
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Allround werkzaamheden

Binnen
24 uur
reactie

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!
Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu november
-

Menu A
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Saté (2st.)
Kerry Ko
Grote portie nasi
of bami

€ 17,40 (2 personen)
NIEUWE KOK!

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Vlees+tomatensaus
Tjap Tjoy
Pangsit Goreng
Grote portie nasi
of bami

€ 24,90 (2-3 personen)

Brompton-dealer

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345

Leggen van vloeren
PVC en laminaat

van Nijmegen en omstreken

Son San

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

Chinees Indisch Restaurant

Schilderen
& Behangen

Geen voorrijkosten

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Met zorg voor en bescherming
van, uw spullen in huis.

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Renovatie
van
Renovatieof
ofvervanging
vervanging van
kozijnen,
geleverd
met
minimaal
kozijnen, geleverd met minimaal
dubbel glas (engeriebesparend).
dubbel glas (energiebesparend).

Nu ook pinnen!

ONDERHOUD

VERBOUW

AANBOUW

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

Support your locals!
Wat doe je met afval van afhaalmaaltijden?
In coronatijd steunen veel mensen lokale
ondernemers. Ze halen bijvoorbeeld eten
af bij restaurants. Super! Na het eten blijft
er vaak afval over. Ook dit afval is
makkelijk te scheiden!
Twijfel? Kijk in de Dar app
bij de afvalwegwijzer of op
www.dar.nl/afvalwijzer

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€50,- g ratis thuisbezorgd.
Tel: 06 - 5120 2977

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

Rob van Alst
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Heerbaan 144 6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175 Fax 0481-432275
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al
het ondernemersnieuws? Een
aantal keer per jaar brengen we u
via de nieuwsbrief Bedrijvig Berg
en Dal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van economische zaken en
recreatie en toerisme.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld
u
aan
via
www.bergendal.nl/nieuwsbrieven.
Klik hier op de knop ‘Inschrijven
nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal’.

■ Kinderen kiezen speeltoestellen
Millingen
Komende tijd vernieuwt de
gemeente vier speelplekken in
Millingen aan de Rijn. De kinderen uit de buurt mogen bepalen
hoe de gemeente de speelplekken moet inrichten. Voor elke
speelplek worden drie ontwerpen gemaakt. De kinderen
mogen aangeven welk ontwerp
zij het mooiste vinden. Hiervoor
krijgen ze een stembiljet thuisgestuurd.
Het gaat om twee speelplekken aan
de Eisenhouwerstraat, een speelplek aan de Acaciahof en een
speelplek aan de Bachstraat /
Mozartstraat. Alle omwonenden
hebben een brief gehad over de
plannen. In de eerste helft van 2021
is ook nog de speelplek aan de
Burgemeester Hermsenstraat aan
de beurt. Tegen die tijd mogen de
buurtkinderen ook daar hun favoriete ontwerp kiezen.
Waar kunnen de kinderen de ontwerpen zien?
De ontwerpen staan vanaf 13
november op de website van de
gemeente.
Zie
www.bergendal.nl/speelplekken.
Alle kinderen die jonger zijn dan 13
jaar mogen stemmen. Zij krijgen 13
november van de gemeente een
brief met een stemformulier. De
stemformulieren kunnen ze tot vrijdag 20 november 2020 terugsturen.
Het winnende ontwerp
Op 23 november worden alle stemmen geteld. Het ontwerp met de
meeste stemmen wint. De uitslag

van de stemmen zetten wij op 24
november op de website van de
gemeente. De nieuwe speeltoestellen worden in het voorjaar van 2021
geplaatst.
Waarom worden de speelplekken
opnieuw ingericht?
Alle speelplekken in de gemeente
vervangen we om de zoveel jaar.
Zo blijven de speelplekken veilig,
interessant en uitdagend. De speeltoestellen die er nu staan, zijn verouderd en aan vervanging toe. Dat
bleek ook tijdens de laatste inspectie.
Welke uitgangspunten gelden
voor de speelplekken?
We hebben verschillende leveranciers van speeltoestellen gevraagd
om een ontwerp te maken voor de
speelplek. Zij moeten zich aan de
volgende uitgangspunten houden:
▪ De speelplek wordt ingericht voor
kinderen van 0 tot 13 jaar;
▪ De nieuwe speeltoestellen mogen
maximaal vier meter hoog zijn;
▪ Het materiaal moet metaal, kunststof of gelijkwaardig zijn. Hout is
niet toegestaan;
▪ Als het nodig is komen er valondergronden met zand.

■ Inwoners kiezen voor een groener Leuth
Inwoners van Leuth konden in
oktober stemmen op welke
manier ze hun dorp willen vergroenen. Honderden inwoners
hebben meegedaan aan deze
verkiezing. Ze hebben gestemd
hoe
ze
bijvoorbeeld
het
Kerkplein, de entree van de
Steenheuvelsestraat en de rotonde groener willen maken.
De uitslag van de verkiezing is vorige week bekend gemaakt. Zo is er
voor de rotonde gekozen voor
vaste planten en bloembollen in
verschillende kleuren en bloeiperioden. Hierdoor is er het hele jaar
door wat te zien. De volledige uitslag kunt u terugvinden op
www.laatleuthleven.nl.
De komende periode gaat de
gemeente aan de slag zodat iedereen in het voorjaar kan genieten
van een groener Leuth.
Dorpsagenda ‘Laat Leuth leven’
De groenverkiezingen zijn onderdeel van ‘Laat Leuth leven’. Dit is
de naam van de dorpsagenda van
Leuth. Op een dorpsagenda staan
acties die de inwoners belangrijk

Zo komt de rotonde in Leuth er straks uit te zien: veel bloemen en planten

vinden voor hun dorp en waar ze
zich voor in willen zetten. Inwoners
bepalen zelf hoe ze de agenda
samenstellen en wat er op komt.
Eén van de acties in Leuth was dus
het vergroenen van het dorp.
Wilt u voor uw dorp ook een

dorpsagenda?
Heeft u een leuk idee voor uw
dorp? Of bent u al met iets bezig?
Neem dan contact op met Jelle
Blijham van de gemeente via 0614624783. Jelle kan u helpen bij
het maken van een eigen dorpsagenda.

■ Wandelroute: wederopbouwroute Kekerdom-Leuth
Overal in het landschap zie je
invloeden van mensen. Dit geldt
ook voor ons landschap. De
wederopbouwroute KekerdomLeuth besteedt aandacht aan het
laatste half jaar van de Tweede
Wereldoorlog en de wederopbouw. Maar ook karakteristieke
planten en vogels komen aan
bod in de route. De route is
afwisselend en 14 kilometer lang.
U loopt langs de Kekerdomse
Waard en door de laaggelegen
Duffelt. Via boerenlandpaden en
smalle landwegen wandelt u rich-

ting Leuth. Tijdens de oorlog werd
Leuth zwaar getroffen.
De route is gemaakt door stichting
Monument en Landschap. De routebeschrijving van de Wederopbouwroute Kekerdom - Leuth is
te vinden in de RoutAbel app. In
deze app staan nog twee
Wederopbouwroutes: die van Ooij
naar Wercheren en van Beek naar
Zyfflich.
Waar vind ik meer wandelingen?
U kunt heerlijk wandelen in de
gemeente Berg en Dal. Met goede

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen
over de inrichting van de speelplek
of bijvoorbeeld de
uitgangspunten? Dan kunt u contact opnemen met Sandra Bakker.
Dit kan via telefoonnummer 14024
(verkort nummer) of per mail naar
s.bakker@bergendal.nl.

St. Laurentiuskerk Kekerdom (foto Jurjen Drenth)

reden
is
de
gemeente
Wandelgemeente van het jaar 2020
geworden. Op de website wandeleninbergendal.nl vindt u zo’n 47
wandelingen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een Dorpsommetje, de
Berg en Dalse kroegjesroute, een
wijngaardwandeling, het familiepad
Duivelsberg, diverse geopaden of
wandelen over boerenlandpaden?
Trek uw wandelschoenen maar aan
want er is voor iedereen een mooie
route te vinden!
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Mededelingen

■ Start ‘Vroeg Eropaf’

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

De gemeente gaat inwoners met
beginnende betalingsproblemen
actief benaderen met het team
‘Vroeg Eropaf’. Het doel is om
hulp te bieden en samen te kijken
naar een oplossing.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nieuwe Rijksweg 3, herbouw schuur (niet vergunningplichtig)
▪ Van Randwijckweg 27, bouw aanleunwoning (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Bisschop Hamerlaan 8, plaatsen pui (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, kap 5 bomen (verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 95, bouw overkapping (buiten behandeling
stellen)
▪ Watertorenweg 1, vervangen bestaand voegwerk voorgevels
(aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 48, intern verbouwen gebouw (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 30-0063, bouw recreatiewoning (verleend)
▪ Bosstraat 19a, realiseren 5 appartementen in bestaand pand
(verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 23E-20, kap 3 bomen (aanvraag)
▪ Nabij Cranenburgsestraat 164, aanleggen vier uitritten (aanvraag)
▪ Dorpsstraat 41, tijdelijk plaatsen overkapping bij ingang winkel
(aanvraag)
▪ Grafwegen 45, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Haydnstraat 7, bouw erker en aanleggen in- uitrit (verleend)
▪ Hoflaan 74 en 76, bouwkundig scheiden van een groepswoning
(verlengen beslistermijn)
▪ Hüsenhoff 1-3 en 15-17, aanpassen van het gebouw t.b.v. het
wijzigen van de soort zorg (aanvraag)
▪ Ketelstraat 19, realiseren overkapping tussen 2 stallen (aanvraag)
▪ Nabij Klein Amerika 7, kadastraal perceel sectie R, nr. 572, tijdelijk
plaatsen woonunit (aanvraag)
▪ Nabij Klein Amerika 7, kadastraal perceel sectie R, nr. 572, bouw
woning (aanvraag)
▪ Kloosterstraat 12, vervangen kozijnen (aanvraag)
▪ Plakseweg 25, veranderen bestaande in- uitrit (aanvraag)
▪ Van de Veldeweg 67, realiseren aanbouw en isoleren en
verduurzamen woning (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 18, kap boom (verleend)
▪ Moses en Aäronlaan 21, kap boom (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Nonnenkamp 82, realiseren aanbouw achterzijde woning (niet
vergunningplichtig)
▪ Nabij Rijndijk 33, kadastraal perceel sectie C, nr. 1617, grondophoging conform landschapsplan (aanvraag)
Ooij
▪ Ooijse Bandijk 126, renoveren boerderij (aanvraag)
▪ Pr. Bernhardstraat 24, plaatsen dakkapellen (voor- en achterzijde),
(verlengen beslistermijn)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving
▪ Ontwerpbestemmingsplan ‘Kalorama locatie Nieuwe Holleweg’
▪ Toepassen coördinatieregeling voor de realisatie het project
Spoorlaan fase II te Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

Berg en Dal werkt bij Vroeg Eropaf
samen met woningcorporaties
Waardwonen en Oosterpoort,
Vitens en verschillende zorgverzekeraars.
Gratis en niet verplicht
Het team Vroeg Eropaf neemt contact op met inwoners die binnen
dertig dagen twee of meer rekeningen niet betaald hebben bij bovenstaande organisaties. Het team
Vroeg Eropaf bestaat uit de schuldhulpverleners van de gemeente. De
hulp is gratis. Inwoners zijn niet verplicht om gebruik te maken van de
aangeboden hulp.

Project past binnen privacywet
Wanneer een inwoner de huur, het
water of de zorgverzekering niet
betaalt, melden de aangesloten
organisaties dit in een register. De
organisaties die melding maken
van een onbetaalde rekening, zien
niet of er meer meldingen zijn op
een bepaald adres. Alleen de
gemeente kan dit zien. Hiermee
past het project binnen de privacywet.
Wethouder Irma van de Scheur:
“Mensen met schulden trekken
gemiddeld pas na vijf jaar aan de
bel. Door schaamte of omdat ze
niet weten hoe ze het aan moeten
pakken. Gemiddeld zijn er dan al
veertien schuldeisers. Het gaat
hierdoor van kwaad tot erger en het
veroorzaakt veel stress en ellende.
Met Vroeg Eropaf kunnen we nu al
na een maand hulp aanbieden. Dit
kan voorkomen dat er complexere

problemen ontstaan. Iedereen kan
geldproblemen krijgen. Ook mensen met een baan. Met Vroeg
Eropaf bieden we mensen een helpende hand.’’
Hulp bij geldzorgen
Inwoners met geldzorgen kunnen in
de gemeente Berg en Dal terecht
bij de schuldhulpverleners. Zij zijn
bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het sociaal team
024 - 751 65 20. Of per mail sociaalteam-schuldhulpverlening@bergendal.nl.

■ Uit de raad van Berg en Dal: een vergadering met een
zwart randje
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 29 oktober
2020. Het was opnieuw een digitale vergadering. Hieronder leest
u wat er is besproken en besloten.
Overlijden Theo van der Velden
Vrijdag 23 oktober is carrousellid en
oud-raadslid Theo van der Velden
(GJS) geheel onverwacht op 79jarige leeftijd overleden. Voordat de
vergadering begon werd hierbij stilgestaan door burgemeester Mark
Slinkman en GJS-fractievoorzitter
Alex ten Westeneind. “Theo stond
altijd klaar om te helpen. Hij bracht
in de raad een heel eigen geluid.
Wij gaan hem missen”, zei de burgemeester. Ten Westeneind: “Theo
was een zeer betrokken dorpsmens
in hart en nieren, strijdend voor het
goede doel en vooral rechtvaardigheid. Ruim 18 jaar een vertrouwd
gezicht in de raad. Hij was gedreven en wilde nooit opgeven. Wij
verliezen in Theo een lid met het
hart op de goede plek”. Daarna
werd er één minuut stilte gehouden.
(G)een zonnig vooruitzicht –
plannen Leuth worden uitgewerkt
Maar liefst 8 inwoners maakten
gebruik van het spreekrecht; 7
inwoners spraken zelf in en 1
inspraakreactie werd voorgelezen
door de burgemeester. Er werd
vooral ingesproken over de pilot
voor zonnevelden in het gebied tussen Leuth en Millingen. Voor- en
tegenstanders lieten zich horen. Er
waren ook moties ingediend over
dit onderwerp, maar die werden
verworpen. Daardoor blijven de huidige plannen in stand.
Vuurwerk in de raad – geen algeheel verbod
De discussie over vuurwerk komt
ieder jaar terug in Nederland.
Knalvuurwerk mag sinds dit jaar
niet meer. De raad werd gevraagd
om een besluit te nemen over het al
dan niet geheel verbieden van
vuurwerk. De gemeenteraad vond
dat het nu eigenlijk te laat is om een
algeheel verbod in te stellen.
Ondernemers hebben ondertussen
al fors geïnvesteerd in het vuurwerk, bleek ook uit de woorden van
twee insprekers. Daarom is er afgesproken om voor de komende jaarwisseling het landelijke beleid te

Marjan Verdijk na benoeming met burgemeester Mark Slinkman
volgen. In 2021 wordt er een besluit
genomen over de jaarwisseling
2021/2022.

voorzitter Rona Vree. Tot slot nam
hij zelf nog even het woord. Wij
danken hem voor zijn inzet.

Het water aan de lippen in Breedeweg, maar einde is in zicht
De laatste jaren worden de regenbuien heviger en in Breedeweg en
Grafwegen heeft dit geleid tot grote
wateroverlast in woningen en
gebouwen. Als er geen maatregelen worden getroffen is de kans op
herhaling groot. De kosten van het
project, dat ongeveer 4 jaar duurt,
bedragen € 7.975.000,-. De raad
stelde het bedrag beschikbaar. Het
Waterschap draagt zo’n 3,5 miljoen
euro bij. PvdA diende een amendement (wijziging op het voorstel) in.
Daarin is opgenomen dat er in het
uitvoeringstraject regelmatig onderzocht wordt of er goedkopere opties
zijn. Hierbij moeten de Werkgroep
Milieubeheer Berg en Dal en
omwonenden worden betrokken.
Het amendement is aangenomen
met de kleinst mogelijke meerderheid: 12-11.

Overige genomen besluiten
▪ Coördinatieregelingen van toepassing verklaard op procedures
voor de realisatie van winkelen
woongebied Spoorlaan Groesbeek.
▪ Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ.
▪ Gemeentelijk Rioleringsplan Berg
en Dal 2021-2025 geamendeerd
vastgesteld. Besluit over heffingsgrondslag wordt uitgesteld.

Wisseling in de raad: Marjan
Verdijk komt, Peter Maas gaat
De vergadering eindigde met de
benoeming van Marjan Verdijk.
Marjan
wordt
raadslid
van
GroenLinks. Peter Maas nam
afscheid als raadslid. Hij werd na
de herindeling raadslid voor de
fractie van VOLG en maakte in
2017 de overstap naar GroenLinks.
Peter werd toegesproken door de
burgemeester, nestrix Mechteld ten
Doesschate en GroenLinks-fractie-

Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt
u bij ons kanaal.

Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.
Kies voor ’Berg en Dal’.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 10 december 2020.
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■ Grote kerstboom gezocht!
Elk jaar staat er met de kerstdagen weer een prachtige kerstboom bij het gemeentehuis. Dit
is tot nu toe altijd een boom
geweest uit de tuin van één van
onze inwoners. Wij willen onze
jarenlange traditie ook dit jaar

voortzetten. Daarom zoeken we
weer een grote kerstboom.
Wordt uw boom dit jaar de kerstboom?
Heeft u een grote boom in uw tuin
staan waar u graag van af wilt? Dan

gebruiken wij uw boom graag als
kerstboom. Wij zagen de boom om
en vervoeren hem naar het
gemeentehuis. Ook verwijderen we
de boomstronk. Dit kost u niets.
Welke boom zoeken we?
Wij zoeken:
▪ een spar (fijnspar, zilverspar,
blauwspar of douglasspar) of een
scheerlingsden.
▪ een boom van minimaal 12 meter
hoog.
▪ een volledig vrijstaande boom, die
vanaf de straat uit uw tuin getakeld worden.
Meer weten?
Denkt u dat u een boom heeft die
geschikt is voor deze traditie? Wij
horen het graag! U kunt dan contact opnemen met René Gerritzen.
Hiervoor kunt u een mail sturen
naar r.gerritzen@bergendal.nl of
bellen naar het algemene nummer
14024.

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Gastheer/vrouw bij Dorpshuis de
Slenk
Dorpshuis de Slenk zoekt voor 1 of
meerdere dagen per week een
gastheer/vrouw. De werkzaamheden zijn onder andere het openen
van het gebouw, het verzorgen van
koffie en thee, afrekenen en opruimen. In overleg met de andere vrijwilligers bekijkt u wanneer u ingeroosterd wordt. Contactpersoon is

Elma Burg. U bereikt haar via 06
55341232 of via beheer@dorpshuisdeslenk.nl.
Webmaster Historische kerk
De Historische kerk aan de
Groesbeek is op zoek naar een
webmaster/ medewerker ICT. Het
gaat om het inrichten en bijhouden
van de website, het plaatsen van
activiteiten op sociale media en
technische assistentie bij activitei-

ten. Contactpersoon is Ignas Jansen. U bereikt hem via 06
26802634
of
via
kerk6561@gmail.com.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel 085
0406066.
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■ Veiligheidsniveau eHerkenning
moet omhoog

Bent u ondernemer? En gebruikt
u eHerkenning om veilig zaken te
regelen met de overheid? Op 1
december is er een belangrijke
wijziging. U heeft vanaf dan een
eHerkenningsmiddel nodig met
betrouwbaarheidsniveau 2+ of
hoger. Hieronder leest u wat dit
voor u betekent en wat u moet
doen.

verhogen bij de leverancier van uw
eHerkenningsmiddel. De kosten
voor de verhoging (upgrade) naar
niveau 2+ variëren per aanbieder,
maar zijn ongeveer 20 euro per
jaar. Zorg dat u dit op tijd doet om
vertraging tijdens aanvragen te
voorkomen. Kijk op de website:
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/upgraden.

Waarom moet u het betrouwbaarheidniveau verhogen?
Als ondernemer kon u zaken met
de gemeente vaak regelen met
eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 1. Vanaf 1 december
kan dat niet meer. Dit komt door de
invoering van de Wet Digitale
Overheid (WDO). Wilt u digitaal
zaken met de gemeente blijven
regelen? Verhoog dan uiterlijk 1
december 2020 uw betrouwbaarheidsniveau naar niveau 2+ of
hoger.

Let op, eHerkenning is persoonsgebonden
eHerkenning is persoonsgebonden
en mag niet worden overgedragen
of gedeeld. Ieder persoon binnen
uw organisatie die wil inloggen met
eHerkenning, moet een eigen persoonsgebonden eHerkenning met
machtiging hebben.

Welk niveau moet u kiezen?
Niveau 2+ is voorlopig voldoende
om zaken te regelen met de
gemeente. Maar het kan zijn dat in
2022 het verplichte niveau voor
overheidsdiensten naar niveau 3
gaat. U kunt dus gelijk kiezen voor
niveau 3. Maar niveau 3 is wel
duurder dan niveau 2+.

Waarom eHerkenning?
De gemeente Berg en Dal werkt bij
online aanvragen en diensten met
DigiD
voor
personen
en
eHerkenning voor ondernemers.
Dit doen we omdat we veilig met de
gegevens en privacy van u of uw
organisatie willen omgaan. Ook
wordt dit voor steeds meer overheidsdiensten een wettelijke verplichting.
Alle informatie over eHerkenning
vindt u op www.eherkenning.nl.

Hoe kunt u het niveau verhogen?
U kunt het betrouwbaarheidsniveau

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

MuseumTV nu actief
in 10 provincies
MuseumTV is een platform van Stichting Ons
Museum, om een online portaal te bieden aan
musea door korte documentaires te maken over
de musea en diens collecties.
In 2020 heeft MuseumTV al vier provinciale projecten afgerond, in Limburg, Zeeland, Drenthe en
Overijssel. Het blijft hier echter niet bij,
MuseumTV is namelijk actief in tien van de twaalf
Nederlandse provincies. Het platform is nu bezig
met het filmen van nieuwe documentaires in de
provincies Utrecht, Groningen én Gelderland.
Deze online alternatieven voor een museumbezoek
komen extra gelegen in tijden waarin culturele
instellingen zwaar hebben geleden onder verplichte coronasluitingen. Veel musea hebben zelf alternatieve museumbezoeken opgestart, zoals digitale
tentoonstellingen en 360-graden-tours, maar niet
elke instelling kan dit zelf verwezenlijken. Daarom
heeft Stichting Ons Museum de missie om ook
kleine musea een online portaal te bieden door
middel van korte documentaires.
Nu is MuseumTV volop bezig met de provincie
Utrecht. De stichting heeft reeds een bezoek
gebracht aan het Musiom, Kunsthal KAdE,
Museum Flehite, Museum Hoge Woerd en
DOMunder. De films komen tot stand in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, KF
Heinfonds en de provincie Utrecht.
Alles is daarna te zien op de website van
MuseumTV, waarna het beeld onder zo veel mogelijk mensen verspreid wordt via nieuwsbrieven,
partnerkanalen, websites en social media. Op die
manier hoopt MuseumTV het publiek te inspireren.
Samen met MuseumTV zorgen de verschillende
partijen, in samenwerking met de musea, voor
exposure door het hele land, zodat van heinde en
verre de musea gezien zullen worden. MuseumTV
brengt kleinere erfgoedinstellingen onder de aandacht van een groot publiek.

Dwergwerpen
Tradities in culturen zijn er in geuren en kleuren.
Ze zijn heel hardnekkig. Sterk dus. In sommige
streken houden ze van carbid schieten, in anderen van bloemencorso’s, carnaval, Maria bedevaart, stierengevechten, dwergwerpen, en soms
ook Zwarte Piet. De meeste tradities zijn onomstreden, maar soms roepen ze vragen op. Dat
komt door veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Die veranderingen kunnen zijn veroorzaakt door de economie, door demografische
verschuivingen of een combinatie daarvan. Soms
ook sterven ze een langzame dood. Tradities zijn
geen gegeven. Ze zijn constant in beweging.
Dwergwerpen
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat
dwergwerpen - het gooien met dwergen ter vermaak - onder vuur is komen te liggen. Veel
emancipatiebewegingen waren de dwergen,
inmiddels voorgegaan: vrouwen, homoseksuelen, Maoris, Indianen. Door de Franse Raad van
State en de Mensenrechtencommissie van de
Verenigde Naties is deze ‘hoogstaande’ traditie
(het wereldrecord van 4 meter stamt uit 1987 op
naam van een zekere Cuddles) onder de loep
genomen. Dit tot groot verdriet van veel ‘dwergen’ die hiermee hun broodwinning in gevaar
zagen komen! Direct verboden is het daar niet,
maar lokale bestuurders staan in hun recht als ze
deze kroegtraditie onmogelijk maken. Dit vanwege de onmenselijkheid van het spektakel.
Zwarte Piet
De aanhangers van ‘onze’ Zwarte Piet-traditie
hoeven dan ook niet verontwaardigd te zijn als
ook hier vreemde ogen dwingen, die van dezelfde Mensenrechtencommissie van de Verenigde
Naties, en dit ‘kinderfeestje’ aan een kritisch oordeel onderwerpen. En.. Zwarte Piet is door deze
commissie als racistisch beoordeeld. Daarmee
zijn niet de mensen die hem aanhangen of praktiseren of Sinterklaas vieren tot racisten verklaard, maar het fenomeen op zich kan de toets
der kritiek niet langer doorstaan. Ook deze traditie lijkt te worden ingehaald door emancipatoire

Opinie PvdA Berg en Dal

ontwikkelingen.
Sjors en Sjimmie en Kuifje
Dit hoeft niet te verbazen, omdat in de VS een
vergelijkbare traditie, die van ‘Black Face’, het
zwarten van een witte man/vrouw, (the Black
and White Minstrel) al veel eerder in de racistische ban was gedaan. Dit onder druk van de
zwarte emancipatiebeweging.
In België stond Tintin in Afrika, vanwege de toenemende migratie vanuit de voormalige koloniën, en bij ons Sjors en Sjimmie en ook Kuifje
al langere tijd onder druk. We waren dus eigenlijk al gewaarschuwd voor wat Zwarte Piet te
wachten stond. Dit gezien o.a. de demografische
ontwikkelingen in ons eigen land en het steeds
groter aantal ouders dat hun kinderen de jaarlijkse vernederende pijn van ‘anders zijn’, er niet
helemaal bij te horen, niet langer wilden aandoen.
Mark Rutte
Zelfs Premier Rutte is nu ook tot het inzicht
gekomen dat de traditie eigenlijk niet meer kan.
Hij durft echter nog niet te stellen dat het fenomeen Zwarte Piet in zichzelf racistisch is. Nu
stelt hij slechts een ‘morele norm’, daarmee
eigenlijk ook toegevend dat ‘ Zwarte Piet is nu
eenmaal zwart’ er ook één was, een racistische
dan. Dit laatste stapje maakt hij niet nu natuurlijk, om zijn aanhangers niet voor het hoofd te
stoten en daardoor stemmen te verliezen. Wat hij
nalaat is de activistische verdedigers van deze
traditie te bekritiseren omdat zij willens en
wetens de ogen sluiten voor de in principe racistische kenmerken van het fenomeen. Daarmee
laden deze ‘hoeders van de Nederlandse cultuur’
de verdenking op zich dat zij politieke motieven
hebben om hun verdedigende acties op te zetten.
Ik vraag me werkelijk af of al die weldenkende,
kinderfeestlievende Nederlanders hetzelfde
standpunt zouden huldigen als zij wisten wie hun
actiefste gangmakers in de pro Zwarte Piet beweging echt waren! Ook hier zou Rutte een belangrijke rol kunnen en eigenlijk moeten vervullen.

Maar die rol wil hij duidelijk niet. Een gemiste
kans. Te verwachten, maar toch jammer.
Black Lives Matter
Daar staan we dan nu met de Black Lives Matter
beweging op volle sterkte, na het politieoptreden
in de VS en de massale weerklank die deze
beweging over de hele wereld ondervonden heeft
op basis van het overal bestaande structurele
racisme en de verdergaande tweedeling in onze
maatschappij. En het gaat niet alleen over zwart
en wit, maar over de structurele discriminatie
van allerlei minderheden en de toenemende
maatschappelijke uitsluiting en ongelijkheid die
dit tot gevolg heeft in onze maatschappijen.
Corona
De huidige Corona epidemie en de economische
gevolgen voor specifieke groepen heeft hier ook
een steentje aan bijgedragen. Deze crisis heeft de
grenzen laten zien van de overheersende ideologie van de afgelopen decennia. En duidelijk is
ook dat voorstanders van Zwarte Piet, voor de
‘eigen’ cultuur, voor de VOC mentaliteit, tegen
Europa, voor Nexit, voor de gulden, en als het op
de agenda zou staan waarschijnlijk ook voor
dwergwerpen zouden zijn, en helaas ook, vrees
ik, voor ‘eigen volk eerst’. Maar tégen Femke
Halsema!
Verandering
We gaan interessante tijden tegemoet. Het huidige anti-discriminatie protest is hopelijk een voorbode van een ontwikkeling die een brede beweging in gang zet die een fundamenteel einde
maakt aan de huidige, steeds groeiende maatschappelijke ongelijkheid door discriminatie,
uitsluiting, ondermijning van werknemersbelangen, ongelijke kansen en een veel te groot aandeel van ‘kapitaal’ bij de toe-eigening van bezit.
Het wordt tijd voor verandering, te beginnen bij
Zwarte Piet?
Thieu Hoeken, PvdA Berg en Dal
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NOVEMBER - WINTER - AUTOMAAND
Het wordt winter.... misschien streng, misschien -zoals vorig jaar- wat
zachter, maar winter wordt het.
Tijd dus om even wat winterse aandacht aan uw auto te schenken.
Heeft u winterbanden onder de auto? Met nog voldoende profiel? We
gaan allemaal wel eens een boodschapje doen bij onze Duitse oosterburen en daar zijn winterbanden echt verplicht bij kou.
Is uw verlichting op orde? Want het is nu laat licht en vroeg donker.
Zijn uw ruitenwissers oké? Uw accu nog in goede staat? Antivries bijgevuld? De bedrijven op deze pagina’s staan voor u klaar!
Bandenwissel en -opslag, nieuwe winterbanden, een wintercheck voor
uw auto, ze doen het allemaal!
Maak snel een afspraak en maak uw auto winterklaar.

Reparatie • Verkoop
Onderhoud • APK

Deels onder redactie van onze autoredacteuren Stef en Nannet Stienstra.

Ruim 25 jaar Autobedrijf Wijlhuizen!
OOIJ.Al ruim 25 jaar is autobedrijf Wijlhuizen een naam
die bekend is in de regio.
Een klein familiebedrijf dat
alles wil en kan met auto’s.
Natuurlijk voor het onderhoud en reparatie van auto’s,
waar het allemaal in Beek
mee is begonnen in 1993.
Maar een kruiwagen of grasmaaier is ook altijd welkom
geweest om de service maar
zo ver mogelijk te laten gaan.
Het mag ook bekend zijn dat
er een grote liefde voor het
merk Saab is in het bedrijf, maar door het succes
wat daarmee gepaard is gegaan is het beeld van
universeel autobedrijf een beetje vervaagd voor
de buitenwereld.
Nu is het na 27 jaar een mooi moment om eens
terug naar de roots te gaan en eens te proberen om
in de regio ook de naam van universeel bedrijf
weer onder het licht te brengen.
Natuurlijk blijft de liefde voor Saab en inmiddels
ook Volvo zeker bestaan, maar de apparatuur en
kennis om alle andere merken te voorzien van een
goed onderhoud en reparatie zijn aanwezig.
U kan terecht voor onderhoud, reparatie, schade,
airco, banden/wielen en natuurlijk ook verkoop,
inkoop of bemiddeling voor een andere auto.

- SAAB en VOLVO specialist
- Zomer + Winterbanden
inclusief opslag
De lijntjes binnen het bedrijf zijn kort, geen lange
“incheck” procedures maar gelijk iemand voor u
om tot handelen over te gaan.
Voor kleine ingrepen kan u onder het genot van
een kopje koffie of met een wandeling door de
mooie Ooijpolder wachten tot uw auto weer klaar
is.
Voor langdurige ingrepen kan u gebruik maken
van een leenauto of leenfiets.
Dus als u een mooi fris en gezellig bedrijf zoekt
om al uw mobiliteit zorgen uit handen te nemen,
kom dan gerust eens kijken in Ooij.
De Bouwkamp 2, Ooij
www.autobedrijfwijlhuizen.nl

- Airco
- Universeel onderhoud van alle merken
De Bouwkamp 2 • Ooij
tel. 024 - 6841748 • fax.024 - 6841269
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

WWW.AUTOBEDRIJFWIJLHUIZEN.NL
Veiligheidshamer hoort
bereikbaar te zijn in de auto
Veiligheidshamers kunnen levens redden en toch
lijkt een groot percentage Nederlanders zich hier
niet van bewust. Veel Nederlandse automobilisten
hebben hun veiligheidshamer op een verkeerde
plek liggen of hebben zelfs helemaal geen hamer
in hun auto. Dit blijkt uit een onderzoek onder
1.000 automobilisten uitgevoerd door Just
Carpets.

- Onderhoud van alle merken
- Reparatie
- APK
- Airco
- Schade

Tevens
gespecialiseerd in
4 seizoenen banden
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Ruim een kwart van de ondervraagden (28,5%)
beschikt niet over een veiligheidshamer in de
auto. Van de mensen die wel een veiligheidshamer in de auto hebben kan een ruim percentage
van deze mensen de hamer niet gebruiken omdat
deze niet binnen handbereik ligt.
Het is erg belangrijk dat een veiligheidshamer
altijd binnen handbereik ligt, ook als de auto op
de zijkant of op de kop ligt. Automobilisten kunnen dit eenvoudig uitproberen door plaats te
nemen in hun auto, met hun rug stevig tegen de
stoel aan om vervolgens te proberen de veiligheidshamer te pakken. Daarnaast is het belangrijk
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dat de veiligheidshamer goed bevestigd is en
onder alle omstandigheden op zijn plek blijft zitten.
Veel mensen willen de hamer niet op een opzichtige plek bewaren waardoor veiligheidshamers op
allerlei, niet makkelijk te bereiken plekjes terecht
komen. Een goede plek voor de veiligheidshamer
is het dak, maar omdat er dan gaten in de bekleding gemaakt moeten worden wordt dit niet vaak
gedaan. Een goed alternatief zijn de zijkanten van
de stoel. Veel veiligheidshamers worden geleverd
met bevestigingsmateriaal om deze aan de stoel te
bevestigen.
Uit de enquête bleek dat de meeste mensen (32%)
de veiligheidshamer naast de stoel in de vloer
hebben bevestigd. Toch zijn er nog altijd mensen
die het belang van een veiligheidshamer onderschatten. De hamer wordt dan ook bewaard in het
dashboardkastje (5%) of zelfs in de kofferbak
(3%). Dit zijn natuurlijk niet de meest geschikte
plekken voor een voorwerp dat je leven kan redden.
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BANDEN

AIRCO
ONDERHOUD
•
•
•
•

Grote km beurt
Kleine km beurt
Reparatie
APK

•
•
•
•

Gratis controle
Afvullen
Reparatie
Reiniging

•
•
•
•

Alle type banden
Uitlijnen
Balanceren
Opslag

Cool Car Nederland • Hulsbroek 17 • 6562 JG GROESBEEK
Tel.: (024) 397 61 22 • info@coolcar.nl • www.coolcar.nl
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BMW 540d Touring xDrive
BMW heeft tegenwoordig standaard een hybride motor in haar 5-serie. Een
lichte hybride, want de elektromotor duwt met slechts 11 pk mee, maar de
48V Mild Hybrid technologie, die in alle vier- en zescilinder modellen van de
5-serie wordt geleverd, is een effectief hulpmiddel voor meer rijplezer dankzij extra koppel bij het versnellen en het bespaart brandstof.

De BMW 5-serie touring heeft sinds
deze zomer met de nieuwe motoren
ook een facelift ondergaan. De facelift
is duidelijk zichtbaar door de grotere
grille, uiteraard gevormd door de twee
bekende nieren van BMW. De chroomomlijste grille heeft aan beide zijden
smalle, maar heel slimme LED-lampen, die de rijrichting volgen en met
een automatische dimfunctie een perfect verlichte omgeving blijven geven.
Ook als er tegenliggers aankomen,
heeft men veel meer zicht in het donker
ten opzichte van conventionele lampen.
Alleen op dat deel (de sectie) waar de
tegenligger rijdt, daar dimt het licht. Op

de donkere bergweggetjes in de bossen,
bij de skigebieden in het Sauerland,
was het een geweldige rijervaring. De
nieuwe full-LED koplampen met adaptieve bochtverlichting zijn indrukwekkend. Deze BMW Selective Beam met
matrixtechnologie voorkomen het verblinden van tegenliggers door zeer kordaat en op tijd te dimmen en dan alleen
daar, waar het nodig is. Voor het grootlicht hadden we het zogenaamde
BMW-laserlight en daarmee schijnt
men 650 meter ver, wat ongeveer dubbel zo ver als bij conventionele koplampen. Deze optie kost € 1067,- extra.
Bij de koplampunits in de testauto fun-

Alle modellen van de nieuwe BMW 5 Serie worden geleverd met trapeziumvormige uitlaateinden, ongeacht de gekozen motor of uitvoering.
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Road Test
BMW 540d Touring xDrive
Koets: 5-deurs station wagon
Prijs: € 88.462,- (testauto met acc
€ 134.880,05)
Gewicht: 2000 kg
Cil.inh.: 2993 cc
Vermogen: 340 pk
Top: 250 km/uur
Acc.0-100: 4,8 sec.
Gem. verbr.: 1 : 18,0
Lengte: 496,3 cm
Breedte: 186,8 cm
Kofferruimte: 560 liter
Aanhangergewicht: 2000 kg

geert de buitenste ring in de lichtunits
als dagrijverlichting en is tevens de
richtingaanwijzer.

De BMW 5-serie touring heeft sinds deze zomer nieuwe motoren en een facelift
ondergaan voor modeljaar 2021, waarbij de grotere grille het meest opvalt met
de nieuwe koplampunits.
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5-serie lijkt meer op de grotere broer
7-serie
Met de grotere grille, de nieuwe lampunits voor- en achter en de iets
gegroeide grille, lijkt de 5-serie van
BMW nu meer op de grotere en veel
duurdere 7-serie. Ook in het interieur
zijn er verbeteringen door de grotere
displays en een aantal details, maar
grote veranderingen zien we niet. De
testauto had het fraai klinkende Bowers
& Wilkins Diamond Surround Sound
Systeem; een optie die € 4431,- extra
kost. Ook had de testauto achter in het
‘Entertainmentsysteem Professional’,
wat grote voordelen heeft, als men de
auto met chauffeur rijdt. Een extra van
€ 2829,-, maar daarmee kan men de
kinderen ook lange tijd rustig mee houden tijdens een lange rit. Echter wel
oppassen, dat de slimme smurfen achterin de route niet gaan veranderen naar
een locatie van hun voorkeur.
Een primeur in de BMW 5-Serie is
BMW Maps. Dit nieuwe navigatiesysteem met cloud-data biedt extreem
snelle en precieze berekeningen van
routes en aankomsttijden. Daarnaast
worden real-time traffic data met zeer
korte intervallen vernieuwd en kan de
bestuurder alle mogelijke woorden
invoeren om een bestemming te selecteren. Ondersteuning van Apple
CarPlay en Android Auto is gecoverd.
Remote Software Upgrade is een nieuwe voorziening waarmee verbeterde
voertuigfuncties en aanvullende digitale diensten ‘over the air’ in de auto zijn
te installeren.
Verder ziet men niet zo veel veranderingen in het interieur, maar dat was
ook niet nodig, want de zit achter het
stuur is fantastisch en de touring-uitvoering heeft een enorme bergruimte.
Onder het dek van de achterbak kan
men 560,0 liter bagage verstouwen en
voor het vastzetten is een handig systeem in de bodem van de kofferbak. Als

Vernieuwd 2021 model van de Peugeot 5008
De vernieuwde Peugeot 5008 krijgt een nieuw
‘frameless’ front, waarbij de grille in positieve
zin opvalt. Ook vallen de vinnen onder de koplampen op, die in verbinding staan met de grille.
Het maakt de auto optisch breder. Op het front
prijkt nu een 5008-badge, wat historisch verantwoord is, omdat de Peugeot 504 van weleer dat
ook had.

Met het krachtige M-Sportremsysteem is de snelle auto ook weer snel tot stilstand te brengen.
men de achterbank omklapt, dan is er
bergruimte voor 1.700,0 liter bagage.
Deze BMW is een heerlijke reisauto,
die heerlijk comfortabel en met enorm
veel trekkracht de bergen inrijdt. Een
zware kar meenemen is geen issue. Op
de trekhaak, die elektrisch tevoorschijn
te toveren is (optie van € 1281,-), kan
men een aanhanger van 2000 kg hangen en daar merkt de sterke zescilinder
dieselauto echt niks van.
Hybride techniek
De
zescilinder-in-lijn-dieselmotor
levert 340 pk (250 kW) bij een toerental van 4400 toeren per minuut. Het
maximale koppel is 700 Nm in het toerentalbereik van 1750 tot 2250 tpm. In
combinatie met de Steptronic-automaat
is het een uiterst soepele combinatie,
die bij laag toerental al veel kracht
levert. Zodoende accelereert deze
BMW in 4,8 seconden vanuit stilstand
naar de 100 km/uur. Bij 130 km/h
draait de zescilinder comfortabel 1.600
toeren en van vibraties of gebrek aan
vermogen is totaal geen sprake. Hoe
meer kilometers we maken, hoe verder
de actieradius oploopt. Meer dan 1.000
kilometer weten we te rijden op één
brandstoftank, met een gemiddelde
verbruik van 1 op 18. Erg netjes voor
een grote, sportieve auto met een motor
die uitnodigt tot doorrijden. De topsnelheid is begrenst op 250 km/uur.
Een bijdrage aan het zuinige rijden en
de souplesse bij optrekken komt de
48V Mild Hybrid technologie, die
BMW nu levert voor alle vier- en zescilinder modellen. Dankzij toepassing
van een 48V starter-generator ontstaat
een snellere gasrespons en een hoger
piekvermogen, verbetert de efficiëntie
en wordt de verbrandingsmotor ontlast.
De 48V starter-generator heeft een
piekvermogen van 11 pk (8 kW).
Uiteraard past BMW de mild-hybrid
technologie ook toe om de uitstootcijfers zoveel mogelijk terug te dringen.

Een 48-volt boordnet zorgt ervoor, dat
de via een riem aan de zescilinder dieselmotor verbonden startmotor meer
start-stopcycli kan uitvoeren en af en
toe een 11 pk sterk zetje kan geven om
de 3,0-liter zes-in-lijn te ondersteunen.
Van dat laatste merkt men als bestuurder helemaal niets. Het in- en uitschakelen van de motor gebeurt iets duidelijker. Met de nadruk op iets. Van nature loopt de zescilinder-in- lijnmotor
namelijk zo soepel dat het startproces
bijna zonder trillingen verloopt. Alleen
door echt te focussen, krijgt men door
hoe vaak het systeem op de snelweg bij
gas los de hele boel ontkoppelt en uitzet, om zoveel mogelijk gebruik te
maken van de kinetische energie. De
auto gaat dan milieuvriendelijk zeilen.
Zodra de auto detecteert, dat er een
voorligger nadert, wordt de zescilinder
meteen weer aangekoppeld, om op de
motor te kunnen remmen. De zescilinder diesel loopt zo soepel, dat het allemaal vrijwel ongemerkt gebeurt
Zwaar en toch lichtvoetig
Het zijn geen zware accu’s, maar de
grote stationwagen weegt toch 2000
kilogram. Desondanks voelt de auto
best lichtvoetig aan. Bij veel zijwind
voelt men, dat de auto een veilige
massa heeft en zich niet laat wegduwen, maar de BMW verloochent zijn
merkwaarden gelukkig niet. De vierwielaandrijving sleurt de grote auto
werkelijk door elke bocht alsof het een
soepele shooting brake is en de adaptieve wielophanging biedt genoeg
mogelijkheden om de auto helemaal
naar eigen inzicht in te stellen. Het
prijskaartje kan men zelf grotendeels
bepalen. De BMW 5-serie touring met
dieselmotor is er vanaf € 60.003,-,
maar de geteste uitvoering, die dan ook
vierwielaandrijving heeft, heeft een
basisprijs van € 88.462,-. De testauto,
met vele accessoires aan boord, heeft
een prijskaartje van € 134.880,05.

Opmars all-seasonbanden
gaat gestaag verder
Het marktaandeel van vierseizoenenbanden is dit jaar gestegen van 11,7
naar 16,4%. Het percentage zomerbanden daalde tegelijkertijd van 84,1 naar
78,3%. Dat blijkt uit de Kwik-Fit
Bandenmonitor, waarbij in augustus dit
jaar en vorig jaar bij 2.200 voertuigen
de banden zijn gecheckt.

Peugeot heeft verder de koplampen vervangen
voor mooiere, smallere LED-exemplaren en aan
de achterkant zien we nieuwe achterlichten met
LED-technologie en de kenmerkende klauw-signatuur van Peugeot. De achterlichten zijn afgewerkt met een helder rookglas.
Nieuw is het ‘Black Pack’ voor de GT en GT
Pack, zoals op de foto. Met de ‘Black Pack’-optie
worden diverse designelementen donker afgewerkt, zoals de 19-inch Washington-wielen en de
skidplate, sierstrips op de voorschermen, de sier-

Net als Bovag eerder dit jaar, constateert ook Kwik-Fit dat veel automobilisten in de zomer blijven doorrijden op
winterbanden. Bovag spreekt van
5,3%, Kwik-Fit komt in zijn telling tot
5,4% (1,1% meer dan in augustus
2019).
In de bandenmerk top 10 verandert er
weinig. Continental, dat standaard
strips op de dakrand en achterspoiler alsmede
op de achterbumper. De grille en de Peugeotleeuw zijn bij de Black Pack-versie uitgevoerd in dark chrome en de letters ‘5008’,
‘GT’ en ‘Peugeot’ zijn matzwart van kleur.
Vanafprijs Peugeot 5008
De prijs van de 5008 begint in Nederland bij
€ 37.410 voor de PureTech 130 in Blue Lease
Active-uitvoering. De Blue Lease Allure is er
vanaf € 39.360 met PureTech 130 met handbak en € 42.260 voor de EAT8-automaatversie. De GT en GT Pack-versies hebben meer
luxe aan boord en hebben vanaf prijzen van
respectievelijk € 43.330,- en € 45.650,-.

onder door Pon verkochte auto's ligt,
voert de lijst aan. Vredestein houdt de
derde plek stevig in handen. Het merk
verdubbelde ten opzichte van 2015 zijn
marktaandeel, van 5,5 naar 11,9%.
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Autobedrijf MAGNUS van alle merken thuis!

BERG en DAL. Dat wat u van uw auto
verwacht, mag u ook van uw garagebedrijf verlangen. Zekerheid, betrouwbaarheid en er in alle opzichten een
comfortabel gevoel bij hebben. Vanaf
het allereerste gesprek tot na de laatste
gereden kilometer.
Bij Autobedrijf MAGNUS kunt u
terecht voor zowel APK, onderhoud als
reparaties. Wij doen er alles aan om u
zorgeloos op weg te helpen en te hou-

den. Omdat we geloven in ons product
en genieten wanneer u tevreden bent en
blijft over onze prestaties. Royaal in
Service dus; daar gaan we voor.
Gelukkig komen onze klanten hier elke
keer voor terug!
In onze werkplaats staan twee zeer vakbekwame monteurs voor u klaar, die
regelmatig worden bijgeschoold en dus
altijd op de hoogte zijn van alle nieuwe
ontwikkelingen, om uw auto in perfec-

Toyota Muskens

te conditie te houden.
Ons autobedrijf is al bijna 40 jaar officiëel verbonden aan het merk Honda;
de laatste jaren als Erkend Honda
Reparateur. Natuurlijk kunt u ook bij
ons terecht met alle andere merken
auto’s; wij zijn van alle merken thuis!
Tevens bent u bij ons van harte welkom
om te tanken, op dinsdag extra korting,
of om uw auto te wassen in één van
onze wasboxen.
I.v.m. Corona volgen wij strict de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De
gezondheid van onze bezoekers en
onze medewerkers staat vanzelfsprekend op de eerste plaats. In onze shop
hebben wij spatschermen geplaatst, wij
dragen mondkapjes en de sleutel, versnellingspook, stuur en handgreep van
uw auto worden ontsmet.
Wij hopen u te mogen begroeten op ons
bedrijf.

Toyota Yaris Dynamic

Autobedrijf Magnus is gevestigd aan
de Oude Kleefsebaan 417A in Berg en
Dal.
Telefoon 024-6841643. www.autobedrijfmagnus.nl

De nieuwe Yaris daagt u uit. Doe de
Energy Challenge!
Zo compact als de nieuwe Yaris oogt,
zo ruim is hij vanbinnen. Daarbij zorgen de vernieuwde hybride technologie
en het nieuwe TNGA platform voor
ongekende rijprestaties. Ervaar het zelf
tijdens de ultieme proefrit: de Yaris
Energy Challenge*. Rijdt u tenminste

Ruimte voor alles wat u nodig heeft
De Yaris heeft een laadvolume van 286
liter - ruim voldoende om alles mee te
nemen wat u nodig heeft.

50% van de tijd elektrisch, dan maakt u
kans op een verblijf in een duurzaam
Tiny House!
Prijs: v.a. €24.395,-

Standaard uitrusting
De Yaris Dynamic 5-deurs is net als elk
ander Toyota-model voorzien van een
goede basis op het gebied van kwaliteit,
duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dit
model biedt alle technologie die jouw
leven makkelijk maakt.

Toyota Corolla Hatchback
Comfort

Optionele uitrusting
Om jouw Toyota nóg meer aan te laten
sluiten bij jouw wereld, bieden we veel
opties aan zodat je 'm extra uit kunt rusten. Ontdek wat de mogelijkheden zijn
en personaliseer jouw Toyota tot je
helemaal tevreden bent.

Standaard uitrusting
De Corolla Hatchback Comfort
Hatchback is net als elk ander Toyotamodel voorzien van een goede basis op
het gebied van kwaliteit, duurzaamheid
en betrouwbaarheid. Dit model biedt
alle technologie die jouw leven makkelijk maakt.

Ruimte voor al je essentiële spullen
De Corolla Hatchback biedt tot 361
liter bagageruimte – genoeg om alle
essentiële spullen met je mee te nemen.

Pakketten en accessoires
Ontdek de diverse pakketten en accessoires die specifiek voor de Corolla
Hatchback Comfort Hatchback werden
ontworpen en stel in een aantal eenvoudige stappen uw nieuwe Toyota samen.
Prijs: v.a. € 25.545,-

Reparaties,
onderhoud en APK-Keuringen
van alle merken
Officieel
Reparateur
OfﬁcieelHonda
Honda Erkend
Erkend Reparateur
Banden, accu’s
Airco service
Schadegarant dealer
Reparaties,
onderhoud
en
APK-Keuringen
vanalle
allemerken
merken
Reparaties,
onderhoud
enauto’s
APK-Keuringen Autowasplaats
van
In- en verkoop
gebruikte

Accuʼs
service
service• •Airco
Schadegarant
dealer
• Airco
In-Inenenverkoop
verkoopgebruikte
gebruikte autoʼs
auto’s
•• Autowasplaats
Autowasplaats

Banden •
Banden, accu’s

Speciaal voor u geselecteerde occasions bij:

AUTOBEDRIJF MÜSKENS
www.muskens.nl
Oude
Kleefsebaan147a,
417a,
6572
AX Berg
Oude Kleefsebaan
6572
AL BERG
EN en
DALDal

(024)684
6841643
(024)
16 43

www.autobedrijfmagnus.nl
www.autobedrijfmagnus.nl

Tesla nog altijd populairste elektrische
automerk in Nederland
Snel en geruisloos winnen de elektrische auto’s terrein
op de weg. Ze zijn niet meer weg te denken uit het
straatbeeld, het aantal laadpalen groeit gestaag en
steeds meer Nederlanders stappen over naar een elektrische auto.
De ontwikkeling die op straat zichtbaar is, namelijk het
groeiende aantal elektrische auto’s, ziet de tweedehands autowebsite AutoScout24 ook terug in de populariteit van elektrische auto’s op haar verkoop-website.
In augustus dit jaar werden advertenties in de categorie
‘elektrische auto’ maar liefst 66 procent vaker bekeken
dan de maand ervoor. De gemiddelde prijs van een
elektrisch voertuig was € 39.573,- en ten opzichte van
juli daalde deze prijs licht, met 1,44 procent.
Hieronder staan de specifieke elektrische auto’s waar
de afgelopen maand het meest naar werd bekeken met
bijhorende gemiddelde verkoopprijs:
1. Tesla Model S
€ 53.458,2. Audi e-tron
€ 82.675,3. BMW i3
€ 33.979,-

4. Tesla Model X
5. Tesla Model 3
6. Volkswagen e-Golf
7. Renault ZOE
8. Porsche Taycan
9. Nissan Leaf
10. Mercedes-Benz EQC 400

€ 79.200,€ 55.722,€ 29.196,€ 21.783,€ 185.903,€ 26.003,€ 83.066,-

Tesla vertegenwoordigt drie plekken in deze top 10.
Niet alleen op de weg, maar ook online blijkt Tesla de
grootste speler op de markt te zijn. Tesla Model S is het
populairste elektrische voertuig op de website van
AutoScout24, waarbij Tesla óók leverancier is van
nummer vier en vijf in de lijst; Model X en Model 3.
De goedkoopste elektrische auto, op nummer zeven uit
de lijst, is de Renault ZOE en wordt aangeboden voor
een gemiddelde verkoopprijs van € 21.783,-. Het duurste elektrische voertuig komt van Porsche. De Porsche
Taycan kost € 185.903,- en behaalt de achtste plek in de
top tien.

Bentley Beyond100-programma
Bentley Motors heeft zich ten doel gesteld om de gehele modellijn te elektrificeren en zodoende CO2 neutraal
te worden. Vanaf 2030 zal Bentley uitsluitend volledig
elektrisch aangedreven auto’s leveren.
Binnen het Beyond100-programma richt Bentley zich
op een volledig CO2-neutrale toekomst. Twintig jaar
geleden werden de eerste stappen naar dit ambitieuze
doel al gezet. Sindsdien heeft Bentley onder meer het
80 jaar oude hoofdkwartier getransformeerd tot de eerste volledig CO2-neutraal opererende fabriek van luxe

automobielen in het Verenigd Koninkrijk. Haar unieke
vorm van luxe mobiliteit zal Bentley in de toekomst
ook blijven bieden met een volledig geëlektrificeerde
modellijn. Vanaf 2023 is van elk model een hybrideversie leverbaar. In 2025 lanceert Bentley zijn eerste
volledig elektrische auto. Per 2026 biedt Bentley uitsluitend nog plug-in hybride en volledig elektrische
modellen aan, terwijl in 2030 alle Bentleys een volledig elektrische aandrijving hebben.
In 2019 werd Bentley’s productiefaciliteit in Crewe als eerste Britse fabriek van luxe automobielen – als
CO2-neutraal bestempeld door de Carbon Trust. De
fabriek in Crewe zal zijn impact op het milieu verder
blijven verkleinen door het energieverbruik en de CO2uitstoot nog verder terug te dringen, minder afvalwater
te produceren, het gebruik van oplosmiddelen in de
lakstraat te reduceren en geen plastics meer te gebruiken. Doordat Bentley blijft investeren in hernieuwbare
energiebronnen en bebossing, opereert de organisatie
in 2030 geheel CO2-neutraal.
Om ook de komende 100 jaar handmatig auto’s te blijven bouwen in Crewe heeft Bentley zich voorbereid op
een digitale toekomst. Het merk investeert in de bouw
van twee nieuwe R&D-faciliteiten, een nieuw testcentrum en een nieuwe kwaliteitsafdeling.

Toyota Yaris 1.5 Hybride
First Ed.
Bouwjaar: 2020
KM stand: 7 KM
Prijs: € 24.900,Automaat, groen-metallic,
vermogen 63 KW, 5deurs

Toyota Corolla 2.0
Hybrid Style
Bouwjaar: 2019
KM stand: 16.413 KM
Prijs: € 28.750,Automaat, rood,
vermogen 135 KW, 5deurs

Toyota RAV4 2.5 VVt-1
AWD 2.5 Hybrid AWD
Style
Bouwjaar: 2020
KM stand: 2129 KM
Prijs: € 44.900,-

Automaat, zwart, vermogen 131 KW, SUV, 5deurs

Hulsbroek 32 - Groesbeek - Tel: 024 - 3971352
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Ben van Eck auto’s
Eerlijk rijden duurt het langst
06 5060 2577
http://benvaneckautos.nl
reparatie - onderhoud - verkoop - APK

Eerlijk rijden duurt het langst
Ben van Eck
Auto’s is een klein
garagebedrijf in
de
gemeente
U b b e r g e n
bestaande
uit
vader en zoon. In
de jaren ’80 heeft
Ben van Eck van
zijn hobby zijn
werk gemaakt:
het repareren van
auto’s, ontstaan
uit zijn liefde voor
het Franse merk
Citroen.
Sinds
1998 is het bedrijf
gevestigd aan de
Leuthsestraat in
Persingen.

Sinds 38 jaar
Uw

autodealer in Duitsland

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

Autohaus Peters e. K.

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

Sinds 1995 is Ben
van Eck Auto’s een
gecertificeerd autogaragebedrijf.
Sinds 2005 werkt
Ben officieel samen met zijn zoon Barry (1976),
die al vanaf zijn 5e in de garage meehelpt. Ben
gaat zijn werkzaamheden binnen het autobedrijf
nu langzaam afbouwen en zijn zoon Barry neemt
dan het stuur over.
Specialist in Citroën en Peugeot
Ben van Eck Auto´s is gespecialiseerd in de merken Citroen en Peugeot, maar zij hebben uiteraard

de expertise om reparaties, onderhoud en APK’s
voor ieder automerk uit te voeren.
Producten en diensten
Graag is Ben van Eck Auto’s u van dienst bij een
schadereparatie, onderhoud aan uw auto of een
APK keuring. Ook voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands auto kunt u bij hen terecht aan
de Leuthsestraat 19a te Persingen.

Autogarage Ooij werkt
aan de toekomst!

Autogarage Ooij is een jong ondernemend
bedrijf. Wij zijn gevestigd in Ooij en hebben ook
veel auto’s in onderhoud van de omliggende dorpen.
Wij repareren en onderhouden ieder merk auto.
Maar ook voor een Apk, bandenwissel en storingsdiagnose kunt u bij ons terecht.
Autogarage Ooij is aangesloten bij Bosch
Autocrew. BOSCH zit in ieder auto ,dus ook in
die van u! Wist u dat de meeste auto's voor meer
dan 70% uit Bosch-onderdelen bestaan? Bosch is
wereldwijd de grootste leverancier van technische
systemen.
Onze monteurs werken voornamelijk met Bosch
onderdelen en ook beschikken we over de diagnoseapparatuur van Bosch. En wat het zo fijn
maakt is dat de onderdelen die gemonteerd wor-

den met behoud van uw
fabrieksgarantie is, wel
zo prettig!
Nu denken wij met
autogarage Ooij graag
vooruit en willen we
nog steeds groeien,
onze klanten tevreden
houden en dus ons aanbod vergroten.
De vraag en het aanbod
van hybride en elektrische auto’s groeit, net
als de vraag naar
onderhoud van deze
auto’s. Onderhoud aan
deze systemen vergt
echter specifieke kennis en speciaal gereedschap. Onze monteurs
hebben de benodigde
opleidingen
en
BOSCH
trainingen
gevolgd en zijn gecertificeerd volgens de NEN
9140. Het speciale gereedschap is aangeschaft en
ook de laadpaal is inmiddels aangesloten dus uw
auto word ook opgeladen na de reparatie.
Vanaf nu is ons geen auto te gek en zijn wij optimaal opgeleid met de juiste kennis om dit alle
mogelijk te maken. Uw auto is bij ons in goede
handen.
Tijdens de werkzaamheden aan uw auto kunt u
gratis gebruik maken van een van onze leenauto's.
Klanttevredenheid is bij ons geen service maar
een vanzelfsprekendheid. Wij streven naar een
optimale service en persoonlijke benadering.
Kom langs of bel voor een afspraak. Wij zijn u
graag van dienst.
TEAM Autogarage Ooij
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Nieuws van Opel Mulders
De nieuwe Opel Mokka: elektrisch en energiek
Elektrisch, emissievrij en energiek – dát is de volledig nieuwe Opel Mokka. Opel presenteert de
tweede generatie van zijn bestseller, die een
krachtige uitstraling combineert met hoogwaardige technologie en optimaal rijplezier. De nieuwe
Mokka is bijzonder efficiënt, compacter dan ooit
en naar wens beschikbaar met volledig elektrische aandrijving – perfect voor het drukke stadsverkeer en veilige snelwegritten.
• Nieuwe Mokka met stoere uitstraling, hoge zitpositie en elektrische aandrijving
• Elektrische variant met optimaal rijplezier
dankzij 100 kW (136 pk) en 260 Nm
• Eerste model met nieuwe ‘Opel Vizor’ familiegezicht en ‘Pure Panel’ cockpit
• Enige in segment met niet-verblindende
IntelliLux LED® Matrix-verlichting
• Hoogwaardige assistentie aan boord, zoals
adaptieve cruisecontrol met stop & go
Elektrische Vivaro-e vanaf nu te bestellen
Opel heeft de orderboeken geopend voor de
geheel nieuwe, volledig elektrisch aangedreven
Vivaro-e Edition, voor prijzen vanaf € 30.599,00
(excl. BTW en BPM). De levering van de emissievrije bestelauto start vanaf oktober. Kopers van
de Opel Vivaro-e kunnen kiezen uit twee lithiumion-batterijpakketten: één met een capaciteit van
50 kWh voor een actieradius van 230 km en één
met een capaciteit van 75 kWh voor 330 km
(WLTP1). Ongeacht het batterijpakket profiteren
professionals met de Vivaro-e van compromisloze mobiliteit van deur tot deur.
• Emissievrije bedrijfswagen biedt keuze uit batterijpakketten van 50 en 75 kWh; krachtige elektromotor met 100 kW (136 pk) vermogen en 260
Nm koppel
• Vivaro-e is er in drie lengte- en diverse carrosserievarianten
• Diverse oplaadmogelijkheden, betalen met
Free2Move Services-app
• Laadstatus van batterij controleren en laadsessie
plannen via myOpel-app
• Bovengemiddeld aantal rijhulpsystemen verhogen rijgemak en veiligheid

Opel Zafira-e Life: nieuw emissievrij topmodel voor eersteklasreizen
Opel breidt zijn geëlektrificeerde productaanbod
uit met een volledig elektrische topuitvoering van
de Zafira Life. Deze nieuwe Zafira-e Life biedt
veel rijplezier, een comfortabele zitplaats voor
maximaal zeven personen. Hij is leverbaar met de
keuze uit twee lengtes en biedt alle voordelen van
Opels stijlvolle en ruime gezinsauto, in combinatie met het genieten van stille en emissievrije
autoritten. De meeste uitvoeringen zijn minder
dan 1,90 meter hoog en kunnen daardoor zonder
problemen in lagere, ondergrondse parkeergarages – belangrijk voor shuttleservice van bijvoorbeeld hotels. En door de unieke mogelijkheid van
het aanbrengen van een trekhaak, kan de Zafira-e
Life aanhangwagens trekken met een maximaal
gewicht van 1.000 kg.
• Volledig elektrisch topmodel van de Zafira Life
met maximaal zeven zitplaatsen
• Actieradius: tot 330 of 230 kilometer (WLTP1)
• Dynamisch: 100 kW (136 pk) sterke elektromotor met 260 Nm koppel
• Optimaal gebruiksgemak: meerdere laadmogelijkheden, betaling via ‘Free2Move Services’-app
• De klant kiest: batterijpakket met 75 of 50
kWh, afhankelijk van behoefte
Opel noteert grootste CO2-reductie
Opel heeft in Duitsland in de eerste helft van
2020 de grootste CO2-reductie laten noteren van
alle merken met een marktaandeel van ten minste
2%. Dat blijkt uit cijfers van de KraftfahrtBundesamt (KBA), het bureau voor motorvoertuigenverkeer in Duitsland. Volgens de KBA
daalde de gemiddelde CO2-uitstoot (WLTP) van
het volledige Opel-gamma met 13,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de
nieuwe Corsa en Astra spelen een grote rol in
deze toonaangevende reductiecijfers. Uiteraard
geldt deze CO2-reductie ook voor Opel op de
Nederlandse markt.
• Versnelde ontwikkeling van toekomstbestendige
modellen betaalt zich uit
• Grootste CO2-reductie van alle merken met
minimaal 2% marktaandeel
• Grote rol voor Corsa en Astra met ultramoderne
benzine- en dieselmotoren

Waarom bandenopslag
Autoservice Berg en Dal?

✓ Besparend op uw beschikbare ruimte
✓ Snelle service
✓ Veilige opslag
✓ Lage tarieven
Ons bandenhotel beschikt over een grote en veilige opslagplaats,
verzekerd tegen diefstal en brandschade. Door een goede
klimaatbeheersing worden uw banden altijd ideaal opgeslagen.

€ 79,95*
*Dit geldt alleen voor een complete wielenset. Vraag
voor losse banden naar onze scherpe prijzen.

of

Gratis*
*Dit geldt alleen bij aanschaf van een complete set
winterbanden

OPEL

OPEL

CORSA-e
VANAF

€ 30.599

GRANDLAND
HYBRID

Heel Ho and
Elektrisch

VANAF

€ 41.449

PRIVATE LEASE VANAF

€ 379

GRATIS UPGRADE NAAR
BUSINESS ELEGANCE
T.W.V. € 2.500

(incl. 3-fase lader)

ZAKELIJK SLECHTS 8% BIJTELLING,
NETTO € 74/MND

ZAKELIJK SLECHTS
€ 276/MND NETTO BIJTELLING

100% OPGELADEN IN 2,5 UUR

80% OPGELADEN IN 30 MINUTEN
337 KM BEREIK (WLTP)
0-50 KM/U IN 2,8 SECONDEN

57 KM VOLLEDIG ELEKTRISCH (WLTP)
3 RIJMODI: ELECTRIC, HYBRID EN SPORT

Of u nu zakelijk of privé rijdt, Opel maakt elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen. Onze ambitie:
heel Holland elektrisch! Kom naar onze showroom en ontdek nu de 100% elektrische Corsa-e of Grandland X Hybrid!

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60

mulders-opel.nl

Corsa-e elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) 17,5 - 15,9 kWh/100 km; actieradius gecombineerd (WLTP) 312 - 348 km. Grandland X Hybrid brandstofverbruik gewogen (NEDC 2.0) 1,5 liters/100 km; 66,7 kms/liter; CO2 (NEDC 2.0) 34 g/km; elektriciteitsverbruik 15,4 kWh/100 km; elektrisch bereik 63 km.
Actie geldig tot en met 31-12-2020. Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden, 10.000 km per jaar. Netto bijtelling berekend op basis van 8% (Corsa-e) en 22% (Grandland X Hybrid) bijtellingscategorie en
37,35% inkomstenbelasting. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de standaarduitvoeringen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl.

AUTOSPECIAL

Ford Fiesta Hybrid
Ford is bezig om al haar automodellen een vorm van elektrische aandrijving
te geven om aan de Europese milieunormen te gaan voldoen en dat kan alles
zijn van een eenvoudig hulpmotortje, dat een duwtje extra geeft om de benzinemotor te ontzien, tot een volledig elektrische aandrijving. Het instapmodel
van Ford, de Fiesta, heeft een 48 volt ‘mild hybrid’ systeem zoals, zoals we
deze zomer al hebben beschreven voor de Ford Puma. De Ford Puma kreeg
eerder dit systeem en we waren enthousiast over de elektrische ondersteuningen en daarom verheugden we ons nu op de hernieuwde kennismaking met
de Ford Fiesta met mild-hybrid.

Ford is bezig om al haar automodellen een vorm van elektrische aandrijving te
geven en bij de Fiesta is het een mild-hybrid geworden, zoals de eerder in deze
Rozet Autorubriek beschreven Ford Puma.
Het leveringsgamma van de Ford Fiesta
is behoorlijk aangepast. De Fiesta
krijgt, net als zijn cross-over variant
Puma, die we deze zomer reden, een
met mild-hybrid techniek uitgeruste 1.0
Ecoboost benzinemotor. En dat in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De 125 pk éénliter driecilinder
benzinemotor van de testauto is gekoppeld aan een starter-generator, die de
gebruikelijke dynamo en de startmotor
vervangt. Energie, die normaal gesproken bij remmen en uitrollen verloren
gaat, wordt nu opgeslagen in een
compacte 48 volt lithium-ion accu
onder de bijrijdersstoel. Deze energie
komt weer beschikbaar als de verbrandingsmotor extra moet presteren bij
acceleraties en dat drukt uiteindelijk
het brandstofverbruik. Het startergenerator systeem kan tussen de 1.500
en 2.000 toeren per minuut een extra
elektrisch vermogen van 12 pk leveren.
Autonoom functionerend mild
hybrid systeem
Het mild-hybrid systeem bepaalt zelf of
het de benzinemotor ontlast door tot 50
Nm koppel ‘te vervangen’ door elektrohulp of dat het tot 20 Nm extra bovenop het normale koppel levert. De krach-

tiger 155 pk variant van de 1.0
Ecoboost met mild-hybrid techniek, die
we kennen van onze testrit met de Ford
Puma, komt vooralsnog niet naar de
Fiesta. Daar heeft alleen de 125 pk
variant een mild-hybrid ondersteuning.
Vaak is de werking van een mildhybrid systeem niet- of nauwelijks
merkbaar. Zoals de bij de elders in deze
autospecial beschreven BMW 540d,
waar men vrijwel niet merkt wanneer
het bijlaadt of extra energie levert. Bij
de Fiesta zet men een groen lampje bij
de snelheidsmeter, dat de batterij wordt
geladen. De bij het remmen voor het
rode stoplicht gewonnen energie wordt
weer gebruikt als het licht weer op
groen gaat en men moet gaan optrekken met de inmiddels door een
start/stop-systeem
uitgeschakelde
motor, die dankzij de hybride snel en
soepel weer aanslaat. Aangeduwd door
de elektromotor rijdt men sneller en
soepeler weer verder. Dat is ook prettig
in de file. In de stad zorgt dit systeem
ervoor, dat het verbruik minder snel
oploopt. Het resultaat was bij de geteste Ford Fiesta minder dan we hadden
verwacht met de ervaring van de Ford
Puma in ons achterhoofd. Op de buitenweg zou de mild-hybrid moeten hel-
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Road Test
Ford Fiesta ST-Line 1.0
EcoBoost Hybrid 6-bak
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 23.165,- (vanaf € 21.865,-)
Gewicht: 1190 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 125 pk
Top: 195 km/uur
Acc.0-100: 9,9 sec.
Gem. verbr.: 1:17
Lengte: 406,5 cm
Breedte: 178,3 cm
Kofferruimte: 311 liter
Aanhangergewicht: 1000 kg

pen met het neerzetten van betere prestaties. Dat kan zijn, maar de Ford Fiesta
kennen we al als een fijn rijdende auto
en konden nauwelijks merken dat de
mild-hybrid daaraan iets toevoegt.
Tot onze verbazing bereikten we een
gemiddeld brandstofverbruik hat hoger
was, dan dat wat we reden met de Ford
Puma met krachtiger motor. Dat is
merkwaardig en daarom is er extra veel
gelet op het groene lampje in combinatie met het brandstofverbruik. Daarbij
viel op dat uiteraard bij gas loslaten de
batterij opgeladen wordt, maar soms
ook ineens bij constant 70 km/uur rijden. We zagen dat fenomeen bijvoorbeeld bij de Rijksweg door Wassenaar
waar veel snelheidscontrolecamera’s
staan.
Het extra duwtje elektrische ondersteuning kwam ook niet altijd op het verwachte moment en dat resulteerde in
een gemiddeld brandstofverbruik van 1
op 17, wat gezien de specificaties te
hoog is. I op 20 zou mogelijk moeten
zijn, maar dat lukte ons niet.
Merkwaardig, omdat we met de Ford
Puma met dezelfde techniek, maar
waarbij 30 pk meer vermogen uit de
benzinemotor wordt gehaald door een
andere motorafstelling om de zwaardere Puma aan te drijven, gemiddeld 1 op
18 reden. Gelukkig rijdt de Ford Fiesta
al levendig en zuinig, maar de toegevoegde waarde van de mild-hybrid ontging ons even tijdens de testrit, die we
hebben gehad. We komen erop terug
als het een motor- of rijinstelling pro-

In de file rijdt de Ford Fiesta zuiniger, sneller en soepeler dankzij de mild-hybrid
ondersteuning.
bleem was.

men.

Weggedrag
Ford kent de kunst om de optimale
balans tussen sportiviteit en comfort te
vinden en zo ook bij de Fiesta. De relatief kleine 48 volt accu geeft uiteraard
niet al te veel extra massa evenals de
starter-generator, die de dynamo èn
startmotor heeft vervangen. Met zijn
bescheiden afmetingen en gewicht is de
Ford Fiesta een levendige en fijn rijdende auto. De testauto is weliswaar
een "ST-Line" uitvoering, waarbij het
onderstel extra sportief is afgestemd.
Vanaf modeljaar 2020 wordt de Fiesta
helaas niet langer op vierseizoenenbanden worden geleverd, maar op
zomerbanden. Dat zou de auto weer net
iets zuiniger maken, maar dan moet
men wel voor de winter een set winterbanden aanschaffen om ook in
Duitsland te kunnen rijden.
Met de mild-hybrid techniek kan men
op landweggetjes veel rijplezier beleven. Met het uitstekende stuurgevoel
kan de bestuurder gebruik maken van
het remmende karakter van de dynamo
bij het loslaten van het gaspedaal. Men
hoeft dan minder te remmen en dat verhoogt het comfort voor de passagiers.
En uiteraard minder slijtage van rem-

Uiterlijk en prijzen
Het uiterlijk is niet gewijzigd en dat
was ook helemaal nog niet nodig. De
Ford Fiesta ziet er nog steeds modern
en fris uit met een uitgesproken positieve uitstraling. De prijs van de geteste
Ford Fiesta ST-Line 1.0 EcoBoost
Hybrid 6-bak is € 23.165,-. Dezelfde
auto zonder hybride bestaat niet. Dan
heeft de Ford Fiesta een 95 pk 1.0
EcoBoost driecilinder. Dat is 30 pk
minder en die kost € 21.595,-. Zonder
hybride, maar met automaat en 125 pk
1.0 EcoBoost driecilinder is wel in
Nederland mogelijk en dan komt de
prijs op € 24.695,-.
Conclusie
De Ford Fiesta is vanaf modeljaar 2020
ook leverbaar met "mild-hybrid"techniek, waarbij de BPM lager is
geworden. Het belangrijkste doel van
deze techniek is om het verbruik en
daarmee de CO2-uitstoot te reduceren.
In hoeverre dat werkt, is sterk afhankelijk van het gebruik van de auto en wij
hebben het helaas in onze test onvoldoende gemerkt. Met name bij filerijden zagen we baat bij de elektrische
assistentie.

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

“Je kunt lachen
wat je wilt, maar op
een garagebezoek
verheugt niemand
zich. Maar opgeven
doe ik nog lang niet.”
Marc Heinemann, banden-monteur
Filiaal Hannover-Vahrenwald

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

Winterbanden-tijd

Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve,
Kranenburg (Wyler)

rba
Winte

nden

Rijd veilig en zuinig
door de koude tijden

www.argosretail.de
,,Wij spreken plat Kleefs” Uw Vergölst team Kleve

47533 Kleve - Daimlerstraße 1 - Tel. 0049 2821 244 21

Met zijn bescheiden afmetingen en gewicht is de Ford Fiesta een levendige en
fijn rijdende auto.

Voor elk voertuig
een goede winterband!

Ook voor kleine banden, industrie,
traktor, motorfiets en oldtimer

Pannofenstr. 2-4, 47533 Kleve
Telefoon: 0049 2821 22135
info@reifen-polth.de
www.reifenpolth.de

Autoverzekering mét dekking voor inbraak
en diefstal bijna even duur als eentje zonder
Het gemiddeld premieverschil tussen de verplichte WA-autoverzekering en de veel uitbreidere ‘beperkt casco’ variant
wordt steeds kleiner. De beperkte cascoverzekering biedt
toegevoegde dekking voor onder meer auto-inbraak en autodiefstal. Op dit moment ligt het premieverschil tussen de
twee soorten verzekeringen vaak op nog maar een paar euro
per maand. De WA-autoverzekering, die uitsluitend dekking
biedt voor schade aan anderen, verliest terrein want steeds
meer mensen kiezen voor beperkt casco.
WA op zijn retour?
De beperkt cascoverzekering rukt op. Deze autoverzekering
biedt, naast WA-dekking, eveneens dekking bij diefstal van
de auto. Tevens is inbraak, schade door ruitbreuk, brand,
storm, hagel en aanrijdingen met dieren verzekerd. In 2015
was de beperkt cascoverzekering minder in trek. Bij 28% van

de vergeleken polissen, zochten mensen bij de verzekeringsvergelijkssite ‘Independer’ naar beperkt casco. Bij WA was
dat toen 36%. Vijf jaar later is de populariteit nu omgewisseld en is beperkt casco goed voor 38%. In slechts een kwart
van de gevallen zoeken mensen nu nog naar een WA-dekking. Verschil tussen WA en BC momenteel vaak minder dan
5 euro per maand. De keuze voor de duurdere volledig cascoverzekering – ook wel bekend als allrisk - is al jaren stabiel. Sinds 2015 kiest tussen 35 en 38% voor deze verzekering. Bij volledig casco is alle schade aan de eigen auto
gedekt, ook als de verzekerde de schade zelf veroorzaakt.
Met politiecijfers, die melding maken van 50 duizend autoinbraken en 35 duizend autovernielingen in 2019, kan beperkt
casco een afweging zijn. Juist nu je voor een paar euro extra
zoveel meer dekking krijgt.
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In memoriam
Jo van Driel uit Beek
Zondag 1 november is Jo van DrielTeunissen uit Beek op 95-jarige leeftijd
is overleden. Jo van Driel, bekend van
het vroegere café de Gouden Leeuw
naast het gemeentehuis in Beek, was al
geruime tijd weduwe en woonde de
laatste tijd in verzorgingshuis ’t Höfke
te Beek. Daar werd onlangs corona bij
haar geconstateerd. We wensen haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden, heel veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.

Riek Hudepohl uit Beek

Hentje Menting

Hentje Menting uit
Millingen aan de Rijn
In de middag van donderdag 27 oktober is, in het CWZ te Nijmegen, Hentje
Menting uit Millingen aan de gevolgen
van Covid-19 is overleden. Hentje was
een begrip en een graag gezien figuur
in Millingen en iedereen kende hem.
Overal kwam je hem tegen. Waar iets te
doen was, was Hentje ook. Hentje is 82
jaar geworden. We wensen zijn familie,
vrienden en bekenden heel veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.
Op zondag 1 november werd in besloten kring afscheid genomen van
Hentje.

Op maandag 2 november is Riek
Hudepohl- Jogems uit Beek op 94-jarige leeftijd overleden. Zij was de weduwe van Chris Hudepohl, in zijn werkzame leven een bekend medewerker
van de gemeente Ubbergen. Ook was
hij ambtenaar van de burgerlijke stand
en in die hoedanigheid heeft hij menig
Beeks bruidspaar getrouwd.
Riek was zelf ook lang actief in het
Beekse verenigingsleven, maar 4 jaar
geleden verhuisde ze naar een verpleeghuis in Almelo, in de buurt van
haar zoon. Corona was mede de oorzaak van haar overlijden.
We wensen haar 5 kinderen, 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen, alsmede de rest van de familie en vrienden,
heel veel sterkte bij het verwerken van
dit grote verlies. De uitvaart vond op
zaterdag 7 november in besloten kring
plaats op de begraafplaats in Beek,
waar ze bij haar man Chris werd bijgezet.
Foto’s: Henk Baron

Nieuwbouwplannen voor
Kalorama in volgende fase
Gemeente Berg en Dal stemt in met
wijziging bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan voor
de nieuwbouw van Kalorama in
Beek is door het college van burgemeester en wethouders van Berg en
Dal goedgekeurd. Daarmee gaan de
nieuwbouwplannen naar een volgende fase. Binnenkort start de bestemmingsplanprocedure.
Kalorama is verheugd over dit besluit.
“Dit betekent voor ons dat de lichten op
groen staan en dat we nu verder kunnen met de aanvraag van de omgevingsvergunning”, aldus Hanneke van
Beusichem
zorgmanager
van
Kalorama.
Ook wethouder Verheul is blij met deze
ontwikkeling. “De nieuwbouw van
Kalorama draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
De oude bebouwing maakt plaats voor
energiezuinige nieuwbouw”.
Uitnodigende woonlocatie
Op de huidige locatie van Kalorama
aan de Nieuwe Holleweg 12 in Beek
wonen nu gemiddeld 130 mensen en
dat blijft ook in de toekomst zo. Er
wordt niet uitgebreid. Maar er komen
drie compleet nieuwe gebouwen. De
hoogbouw verdwijnt en maakt plaats
voor lagere gebouwen. De architect
heeft de gebouwen ontworpen met de
bosrijke omgeving als uitgangspunt.
Dat is straks terug te zien in de stenen
en kleuren waardoor de nieuwbouw
past binnen het landschap. Hanneke
van Beusichem: “De nadruk komt te
liggen op wonen en persoonsgerichte

zorg. Elke bewoner heeft straks een
eenpersoonskamers met eigen sanitair.
En er komen kleine groepen van ongeveer acht bewoners. Bijzonder aan deze
nieuwbouw is bovendien dat alle
woongroepen een eigen buitenruimte
hebben. De nieuwe woonlocatie biedt
ruimte voor spontane ontmoetingen
voor bewoners en familieleden. En
nodigt uit voor wijkgerichte activiteiten
en verbinding met het dorp Beek.”
Wethouder Verheul: “De gebouwen
zijn klaar voor een veranderend klimaat
met extremer weer. De gebouwen hebben een dak met planten. Dat is goed
tegen hittestress en zorgt voor een
waterbuffer bij extreme neerslag.
Verder realiseert Kalorama voorzieningen zodat het regenwater goed opgenomen kan worden in de bodem.”
Proces
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu 6
weken ter inzage. Dit betekent dat
belanghebbenden een reactie kunnen
geven op het plan. Daarna gaat het naar
de gemeenteraad voor vaststelling. Na
vaststelling door de gemeenteraad is de
beroepstermijn. De bouw is gepland in
3 fases. Het is de bedoeling dat de eerste fase in 2022 gereed is. De tweede
fase medio 2024 en de laatste fase eind
2025.
Sfeerimpressie van de nieuwbouw
Op de website van Kalorama is een
sfeerimpressie van de nieuwbouw te
zien. (https://www.kalorama.nl/kalorama-bouwt-nieuw)

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting LEUTH. In verband met de onlangs
aangescherpte
corona-maatregelen
kunnen de meeste activiteiten in de
Vriendenkring en het Kulturhus in
Leuth t/m 18 november/medio december niet doorgaan.
Je eigen vereniging/organisatie kan je
informeren over wat er in die periode

Jo van Driel-Teunissen

Riek Hudepohl- Jogems

KBO Beek nieuws
Onze leden weten het al, de KBO Beek
gaat vanaf 1 januari a.s. verder met
Antoinette van Anholt als penningmeester, zij neemt de taken over van
Gerard de Bruin, die wij danken voor
zijn inzet. Antoinette is al enkele jaren
lid van de KBO Beek en voelde zich
direct geroepen om de ontstane vacature in te vullen.
Wij heten haar hartelijk welkom in ons
bestuur en hopen dat onze leden haar
tijdens onze jaarvergadering ook in de
armen zullen sluiten.
Vanaf maandag 22 november kan er,
zoals het er nu naar uitziet, weer
gesport worden u bent dan weer welkom om uw conditie op peil te houden
bij uw KBO Beek.

U hebt kunnen vernemen dat de horeca
tot half december gesloten blijft, daarom kan het bloemschikken geen doorgang vinden. De KBO Beek hoopt voor
de Kerst nog voor u iets kunnen organiseren. Wij houden u uiteraard via de
media op de hoogte.

wel mogelijk is.
In het Kulturhus is de bibliotheek in
ieder geval t/m 18 november gesloten
en de Vertel-groep en het Taalcafé
gaan daarom tot die datum ook niet
door. De CWZ-prikpost en de
Logopediepraktijk zijn wel op de
bekende tijden aanwezig.

Schutterseer bij afscheid
Theo van der Velden
MILLINGEN. Inwoners en officieren
van schutterij O.E.V. (Orde, Eendragt,
Vreugde) vormden donderdag 29 oktober langs de Heerbaan en voor het
schuttersgebouw een erehaag om
afscheid te nemen van Theo van der
Velden (79), die vrijdag 23 oktober
plotseling overleed. Woensdagavond
stond de baar opgesteld in het schuttersgebouw van O.E.V. waar afscheid
genomen kon worden.

Theo was jarenlang voorzitter van de
schutterij O.E.V. Ook was hij jarenlang
raadslid voor GJS 2002 tot 2015 in
voormalige gemeente Millingen a/d
Rijn, daarna tot mei 2020 in de
gemeente Berg en Dal, waarvoor hij
een Koninklijke Onderscheiding kreeg.
Na zijn afscheid als raadslid nam hij
plaats als carrousellid voor GJS.
Foto: Bert Roodbeen

Deze tijd is er geen van individualisme
maar samen er voor elkaar zijn en op
elkaar letten, zo is de KBO Beek ook.
Wilt u er ook lid worden van deze
warme seniorenvereniging die oog
heeft voor haar leden, graag, voor €
20,= bent u erbij.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, alle info 024 3226377

Forte Welzijn is er voor u!

De tijd dat alles nog normaal was, onze verloting bij onze Paasviering. Laten
voorlopig energie halen uit die dingen die wel mogen.
Foto: René Hendriks

Forte Welzijn is er voor u als inwoner
van de gemeente Berg en Dal. In deze
tijd waarin corona en de maatregelen
ons leven voor een groot deel bepalen,
staan we ook voor u klaar! Heeft u
behoefte aan een goed gesprek of een
luisterend oor? Heeft u een hulpvraag
of wilt u juist een helpende hand bieden? Neem dan contact op met Forte
Welzijn.
Samen kunnen we kijken hoe u anderen
kan blijven ontmoeten of zoeken naar

eventuele ondersteuning bij de mantelzorg. Ook voor vragen over de coronamaatregelen of om even uw verhaal te
doen, kunt u bij ons terecht.. Wij zijn
op werkdagen van 09:30 tot 12.30 uur
te bereiken op tel: 085 040 60 66.
Voor overige zorgvragen kunt u contact
opnemen met het Sociaal Team via
telefoonnummer 024-7516520,bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.0014.30 uur.

Leuterpraat
Wat ben ik blij dat ik in Leuth woon,
beste en lieve mensen. Nu zal dat
natuurlijk voor meer plaatsen gelden,
maar dat kan ik niet beoordelen, want
we wonen in Leuth en niet ergens
anders. Waarom vind ik dat? Zeker in
deze moeilijke coronatijd, is het in
Leuth goed vol te houden, zeker als je
behoort bij de groep “corona erbij krijgen is niet aan te raden". Leuthsen,
leutenaren, leuteraren of hoe noemen
we onszelf eigenlijk, hoor je niet mopperen en zaniken over maatregelen die
de overheden nemen. Natuurlijk is niet
iedereen het eens met wat de burgemeester, de SUPERburgemeester, de
commissaris der koning of de ministerpresident afkondigt aan maatregelen,
maar Fie en ik hebben geen last van
corona-ontkenners, complotdenkers,
boeren-aktivisten of moslimhaters.
Gelukkig maar, want je zult maar in
een discussie raken met een coronamiskenner zonder mondkapje, die in
een spetterende discussie je helemaal
onder spat met corona-druppels. Of
afhankelijk zijn van een thuishulp, die
je steunkousen aantrekt en als complotdenker beweert twee keer per dag,
dat God/Allah/Jehova ons afstraft met
die vreselijke ziekte die niet bestaat,
maar bedacht is door de Chinezen, die
ons landje willen inpikken om er een
kolonie van te maken van waaruit
Amerika aangevallen kan worden. En
stel je voor dat de Daamens,
Vierbooms, Brinken en andere Boeren
de Steenheuvel, het Zeeland, de
Botsestraat en de Bredestraat regelmatig blokkeren omdat ze vinden dat er
woningen te dicht bij hun boerderij
staan, waardoor ze hun mest niet
gewoon uit kunnen rijden, dan kunnen
Fie en ik toch nooit meer fatsoenlijk
met lijn 80 op tijd in het ziekenhuis
zijn. En dan heb ik het liever niet over
moslimhaters, die we voor zover we
weten gelukkig niet zijn in Leutergat.
Want dan kunnen mijn zoon, schoondochter en kleindochter alleen nog maar
met zware beveiliging op visite
komen. Nee, lieve en beste mensen, zo
slecht hebben we het nog niet bij ons
int dorp. Natuurlijk gebeurt er wel
eens iets zoals een verloren eitje tegen
het raam van de pastorie als er een paar
vluchtelingen in het dorp komen
wonen. Maar dat wordt al snel in der
minne geschikt en onder tafel geveegd.
Ook als er wel eens een bloembak
sneuvelt op het kerkplein of het glas
van de bushalte er aan gaat, blijkt in de
wandelgangen altijd dat het lui van
buiten het dorp zijn. Toch? Wat ben ik
blij dat ik in Leuth woon!
Overigens zijn wij ook heel creatief en
positief door heel slim te reageren op
maatregelen vanuit de overheid. Kan
het Kookhus niet doorgaan vanwege
de beperkingen, dan koken we gewoon
om beurten thuis en nodigen we 3 of 2
of 1 gast uit en houden we een miniKookhus. Kan het fitnessen onder leiding van Rik niet doorgaan, dan kopen
we een loopband en gaan we thuis fitnessen. Mogen we niet meer naar de
bieb, dan wandelen we het dorp door
en halen we een boek uit één van de
boekenkastjes langs de kant van de
weg. En willen we van oude boeken af,
dan vullen we die kastjes weer bij. Bij
het afschaffen van de grijze container
voor restafval, klaagde ik op
GezichtsBoek, dat ik mijn grof vuil
niet meer kwijt kon. Prompt kreeg ik
drie vier reacties van Lutsen die zeiden: “Leg het maar bij mij voor de
deur, dan neem ik het wel een keer
mee naar de stort in Millingen". En
wat dachten jullie van hoe het sluiten
van restaurants opgelost wordt? Fie en
ik hebben al twee keer gegeten van
eten gebracht door ons eigenste cafetaria ’t Heuveltje en op een zondag ontbeten van een rijdend buffet vanuit de
Gelderse Poort in Millingen. En na de
oproep op GezichtsBoek van wie er
eten mee kon brengen vanaf de
Thorense Molen, kreeg ik prompt een
reactie van Pierre en de zijnen, dat er
beperkte bezorging mogelijk is voor
ouwevandagen als wij. Zal Willy,
Henk of Olga wel meebrengen als ze
op huis aangaan. Dat gaan we in deze
lokdown2.2. zeker een keer uitproberen.
Tot slot vandaag wil ik jullie nog even
verwijzen naar onze hernieuwde
gedenkplaats op het kerkgrasveld nabij
de voormalige Leuthse kerk. Het is
heel toegankelijk van de kerk afgedraaid en vanaf het voetpad tussen
bushalte en Spar kunnen mensen even
stilstaan bij het monument ter gedachtenis aan de gevallenen tijdens of na
WO2. En als je dan de kapel even binnentreedt kun je daar een kaarsje
opsteken voor je geliefden die heengegaan zijn, die lijden op aard of voor de
enkeling die toch stiekem hoort bij de
tegendenkers eerder genoemd.
De leutige groeten van Jan Wandelaar.

WELZIJN

Opbrengst 2020 K.W.F. Millingen aan de Rijn

€1062,08 voor de Kankerbestrijding
MILLINGEN. Wat een vreemd jaar is
2020 voor alle collectes, zo ook voor
onze collecte van KWF.
We hebben in mei de knoop al doorgehakt om de collecte niet te laten lopen
door onze collectanten. Wel hebben we
afgelopen week de winkelbusjes weer
verzameld en is er weer een mooi
bedrag van €1062,08 verzameld. We
hebben helaas geen inzicht in wat de
opbrengsten zijn via de folders die de
collectanten wel huis aan huis hebben
verspreid, maar we hopen dat dit een
beetje het verlies van de collecte zal
verzachten,
Met de cijfers van 2019 kregen we te
horen dat we binnen onze afdeling nog
216 donateurs en 53 loterijspelers hebben die gezamenlijk in 2019 een bedrag
van €17749,- hebben opgebracht. Dit
wordt automatisch geïncasseerd door
KWF en staat los van onze fysieke acti-

viteiten.
Wij zijn blij dat we toch weer een bijdrage hebben kunnen leveren als dorp.
Alle beetjes helpen… het blijft namelijk zo belangrijk! Met het geld dat
wordt opgehaald kan er weer meer
onderzoek mogelijk gemaakt worden.
Onderzoek waarmee betere en minder
ingrijpende behandelingen tegen kanker ontwikkeld kunnen worden.
De KWF afdeling Millingen aan de
Rijn dankt daarom iedereen voor zijn
of haar bijdrage aan de winkelbusjes dit
jaar. Mocht u onze folder gemist hebben en wilt u nog een bijdrage leveren
dan kunt u op de site van KWF
(www.kwf.nl) kijken of bellen naar
0900-2020041 om te zien hoe u op uw
manier uw steentje kunt bijdragen.
En natuurlijk alle collectanten en winkeliers weer bedankt voor jullie inzet!

Amnesty zoek een collectecoördinator voor Berg en Dal
De coronapandemie grijpt diep in op de
levens van mensen wereldwijd. De
maatregelen die regeringen nemen,
betekenen een flinke inperking van
onze vrijheden. Dat is nodig maar
helaas misbruiken tal van regeringen de
coronamaatregelen om de mensenrechten buitenspel te zetten. Zo zorgt de
coronacrisis in Turkije voor een verdere onderdrukking van de persvrijheid.
De autoriteiten richten hun pijlen op
journalisten onder het mom van het
tegengaan van misinformatie.
Het bescherm van de mensenrechten
begint met het hebben van voldoende
financiële middelen om deze misstanden aan te pakken. Elk jaar gaan duizenden vrijwilligers op pad en gaan
langs de straten om u een financiële bijdrage te vragen tijdens de collecte.
Voor Berg en Dal zoekt Amnesty een
collectecoördinator. Als coördinator

ben je aanspreekpunt voor de collectanten in jouw collectegebied, de werkverdeling van de wijkhoofden, het uitdelen
van collectebussen en het tellen van de
opbrengst per collectant.

Vrijwilliger
Forte Welzijn
René de Groot
Wie ben je?
Ik ben René de Groot, ik ben 61 jaar
oud.
Wat doe je als vrijwilliger?
‘Ik werk als vrijwilliger bij de inloop in
het Kulturhus. Hier help ik 1 ochtend in
de week met het koken van de maaltijden. Dat is wat ik maximaal kan, gezien
mijn beperkingen rondom gezondheid.
Gemiddeld kook ik hier voor zo’n 30
personen samen met andere vrijwilligers. De piepers worden meestal
geschild door de bezoekers van de
inloop. In de keuken zijn er meerdere
vrijwilligers bezig om samen de maaltijd te bereiden.’
René is na een burnout met het vrijwilligerswerk begonnen om toch onder de
mensen te komen. ‘Ik heb na een test
bij een re-integratie buro gemerkt dat
koken mijn grootste interesse had. Mijn
schoonmoeder woonde in Kalorama en
daardoor kwam ik erachter dat er in
veel van de verzorgingshuizen en inlopen hulp nodig was bij koken.’
Na het overlijden van zijn schoonmoeder is René blijven koken bij de inloop.
‘Ik heb er geen moment spijt van en zal
het blijven doen zolang het kan.’
Wat betekent het voor je?
‘De waardering voor mijn inzet vind ik
erg belangrijk. Van de mensen die
komen, de andere vrijwilligers en de
medewerkers van de inloop.
En het is een enorme prestatie voor
mezelf om dit te doen. Als ik klaar ben
met koken ben ik echt moe van de inzet
en alle prikkels.
Ik vind het prettig dat ik bij de inloop
iets kan bijdragen, mijn talenten in kan
zetten. Tegelijk wordt er rekening
gehouden met mijn beperkingen en is
het niet prestatiegericht.’

Interesse? Zie voor meer informatie
https://www.amnestynijmegen.nl/index
.php/actueel/actueel-collectecooerdinatoren-gezocht of mail naar amnestynijmegen@gmail.com.

CWZ volgt gezondheid
ex-coronapatiënten via app
Veel patiënten houden na besmetting
met het coronavirus langdurig lichamelijke, mentale of cognitieve klachten. Het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) zet als eerste ziekenhuis in Nederland samen met
digitale partner Luscii de thuismonitoring app ‘CWZ Thuis – na corona’
in om ex-corona patiënten na ontslag
uit het ziekenhuis nazorg op maat te
bieden.
Lange termijn effecten corona
Er wordt steeds meer duidelijk over de
lange termijn effecten van het coronavirus. De nasleep verschilt per persoon.
Longarts Jürgen Hölters: “De één heeft
verminderde conditie of kortademigheid, de ander gewichtsverlies, weer
een ander angsten, depressieve klachten of geheugenproblemen. Dat kan
soms maandenlang duren. Wij vinden
het belangrijk om al in een zo vroeg
mogelijk stadium te kijken welke
klachten iemand heeft, zodat wij daar
de juiste zorgverlener en behandeling
aan kunnen koppelen. Daarin willen we
de patiënt zelf de regie en letterlijk iets
in handen geven om hun herstel te
bespoedigen. “
‘CWZ Thuis – na corona’
CWZ heeft hiervoor samen met digitaal
partner Luscii de unieke app ‘CWZ
Thuis – na corona’ ontwikkeld. In de
app vullen patiënten vragen in over de
algemene gezondheid, kortademigheid,
lichaamsbeweging,
reuk/smaak,
gewicht, eventuele angsten, somberheid, concentratievermogen en vermoeidheid. De antwoorden zijn zowel
in feiten en cijfers als in grafische
weergaves te bekijken, waarin het
beloop van de klachten goed is te zien.
Op basis van deze informatie kan CWZ
in een vroeg stadium eenvoudig bepalen of een patiënt corona nazorg nodig
heeft, van welke zorgverlener en op
welke manier. Dat kan een consult bij
de arts zijn of advies van de diëtist,
maar ook oefeningen van de fysiotherapeut. Hierdoor kan CWZ gericht zorg

op maat leveren.
Daan Dohmen, CEO bij Luscii: “Mooi
om te zien hoe CWZ gebruikt heeft
gemaakt van onze digitale bouwstenen
om specifiek voor de nazorg bij corona
een Luscii Special op maat te ontwikkelen. De nasleep van corona heeft een
grote impact op het dagelijks leven van
patiënten. Het is fijn als de app hen
houvast kan bieden en we kunnen bijdragen aan de wetenschap over het verloop van Covid-19.”
Capaciteit voor ‘gewone’ patiënten
De gegevens die de patiënten invoeren
in de app worden in eerste instantie
afgehandeld door een medisch callcenter, vertelt longarts Jürgen Hölters.
“Hierdoor blijft er capaciteit over voor
andere patiënten. Zo kunnen wij aandacht blijven schenken aan de ‘gewone’
longpatiënten. Juist in tijden waarin de
reguliere zorg afgeschaald moet worden om ruimte te creëren voor coronapatiënten is dat belangrijk.”
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Veilig gevoel
Inmiddels gebruiken steeds meer
patiënten de ‘CWZ Thuis – na corona’
app. Een vijfde van de patiënten die tijdens de eerste golf in het ziekenhuis is
opgenomen, geeft elke vier weken meldingen door over restklachten. Jürgen
Hölters: “We horen van deze ex-corona
patiënten terug dat ze het erg prettig
vinden dat een zorgverlener via de app
meekijkt hoe het nu thuis gaat en dat
deze ingrijpt wanneer dat nodig is. Dat
geeft hen een gevoel van veiligheid en
vertrouwen. Vergeet ook niet dat het
ontzettend heftig is wat deze mensen
hebben meegemaakt! Voor ons als
zorgverleners is de app zeker nu in deze
digitale tijd bij uitstek een mooi middel
om verbinding te houden met deze
groep en hen met zorg op te maat verder te helpen herstellen.”

De afgelopen jaren hebben we met een
stel mensen meegedaan aan de
Schrijfmarathon
van
Amnesty
International, een jaarlijks terugkerende gebeurtenis rond 10 december, de
Internationale
Dag
voor
de
Mensenrechten. Door publiciteit in de
Rozet en het Gemeentenieuws kwamen
daar mensen op af uit de Ooijpolder,
Beek en Ubbergen. Vanwege de
Coronaperikelen willen we iedereen
oproepen om dit jaar vanuit huis brieven en briefkaarten te schrijven voor
mensen die vast zitten omdat ze hun
mening gaven, die gediscrimineerd
worden, die gemarteld worden om wat
ze geloven. Je kunt eenvoudig een eenpersoonsschrijfpakketje bestellen op:
https://www.amnesty.nl/organiseren/tip
s-materialen
Het is de bedoeling dat je hier ‘Ik
schrijf thuis’ selecteert. Vervolgens kun
je het online formulier invullen en verzenden. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, bel of mail gerust. Mede
namens Jo Coerwinkel te Leuth.

Meer informatie over de app ‘CWZ
Thuis – na corona’ vindt u op
www.cwz.nl

Bert Vendrik
06 38932113
bertvendrik@gmail.com
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Stichting 2ehands-zorghulpmiddelen nu nòg beter bereikbaar!
GROESBEEK. Sinds kort
hebben we bij onze oprit
een extra bel! Die is op
drie locaties hoorbaar,
waaronder de tuin, zodat
we u niet missen als u aanbelt.
Als voorheen is onze
stichting
telefonisch
bereikbaar (06 - 4289
8537), en we plannen de
afspraken gewoon in met
een half uur tussenruimte.
Dus neem telefonisch
contact op, en we maken
een afspraak.
We hebben sinds afgelopen maart géén “open
huis” op de eerste zaterdag van de maand.
Jammer, jammer, maar
door corona is dat niet
meer verstandig. We
hopen op het nieuwe jaar!
Maar vooralsnog, bekijk
onze
website
op
www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl en maak een telefonische
afspraak. Bedenk, u komt kijken en
eventueel kopen, en uw aanschaf kan
binnen een week retour naar ons indien
het niet past of bevalt, en u krijgt
gewoon uw geld terug.
Artikelen die overbodig zijn geworden
kunt u op afspraak bij ons kwijt, of u
kunt ze op de oprit naast ons huis zetten, liefst bij of achter het hek (met veel

dank!).
Stichting 2e hands-zorghulpmiddelen,
een specifieke en kleinschalige kringloop voor rollators – douchekrukjes –
rolstoelen – toilet-douchestoelen – toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – ..
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen.

Hallo, hoe gaat het met ons?
Met deze slogan voert GGD
Gelderland-Zuid een groot gezondheidsonderzoek uit onder ruim
45.000 inwoners.
Ben je uitgekozen? Dan krijg je een
vragenlijst op papier of een inlogcode
voor een digitale vragenlijst. Al veel
Gelderlanders deden mee. Daar zijn de
onderzoekers van de GGD blij mee:
“wij kunnen de gemeenten dan adviseren over hoe het met hun inwoners
gaat. Juist nu in deze coronatijd is het
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen
meedoen. Als jij bent uitgekozen vertegenwoordig je een heleboel mensen in
jouw omgeving.
Dus doe jij mee dan weet de gemeente
en de GGD hoe het gaat met de mensen
in jouw buurt of jouw leeftijdsgroep.”
Meedoen voor jezelf?
Onderzoeker Jolanda Terpstra: “Door
de vragenlijst in te vullen sta je stil bij
je eigen gezondheid. Wat eet en drink
je op een dag en zit je wel lekker in je
vel? Wat vind je van de omgeving,
groen genoeg of niet? Het is een vragenlijst met heel veel verschillende
vragen.“

Amnesty Schrijfmarathon dit
jaar vanuit huis
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Meedoen om dingen te veranderen?
Deelname aan de Gezondheidsmeter is
belangrijk. Met de uitkomst kijkt de
gemeente wat er nodig is om de

gezondheid en leefgewoonten van
inwoners te verbeteren. Bijvoorbeeld
meer beweegtuinen, wandelclubjes of
fietsmaatjes. "We weten dat tijdens de
eerste coronagolf veel minder gesport
werd en dat we veel minder bewogen.
Dat is zorgelijk”, stelt onderzoeker
Jolanda Terpstra. "De sportclub was
dicht en een gezonde leefstijl is juist
goed voor ons immuunsysteem. We
hopen dat uit dit onderzoek blijkt dat
mensen toch manieren gevonden hebben om sportief bezig te zijn. Maar ook
dat de jongeren manieren vonden om
contact te houden met elkaar. Dat is
ook belangrijk om gezond te blijven”.
Waarom zou je niet meedoen?
Jolanda Terpstra vraagt zich af waarom
mensen de vragenlijst niet invullen: “Ik
hoop dat heel veel mensen de vragenlijst tóch nog invullen. We willen graag
weten waarom mensen niet meedoen,
om dat bij een ander onderzoek te verbeteren. Hierbij doe ik de oproep om
ons hierover een berichtje te sturen via
onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl of
via social media.”
Prijs winnen
Iedereen die de vragenlijst invult maakt
kans op een mooie prijs. De winnaars
horen begin volgend jaar of ze een iPad
of een iWatch hebben gewonnen.

In de rij voor de griepprik
Woensdag 28 oktober stonden er op
diverse plaatsen lange rijen in afwachting van de griepprik bij de prikposten
van huisartsengroep Milbergen. In
totaal waren er 4000 mensen opgeroepen voor een griepprik. Vanwege corona gebeurde dat niet op de doktersposten. In Millingen konden de inwoners
terecht in sporthal De Duffelt. In Beek,
Leuth en Kekerdom in de Kulturhusen

en in Ooij in dorpshuis de Sprong.
De mensen waren per uur verdeeld op
alfabetische volgorde, zodat er geen
‘lange files’ ontstonden. Bij de start in
Ooij was er net een fikse regenbui,
waardoor veel mensen, die buiten in de
rij stonden en niet voorzien waren van
een paraplu, met een nat pak thuis
gekomen zijn.
Foto: Henk Baron
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Arno's
Haarmode

Albert Heijn van den Hatert

Tel. 0481-433407

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Marga Huinink
Strijkcentrale

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

9 t/m 15 november 2020

Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

per krat

per pak

Uw hengelsport specialist in Kleve!

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

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Alle varianten
Krat 24 flesjes à 0.3 liter*

Alle varianten

9.⁹ ⁹

⒈⁰⁰

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

15.⁴⁹-1¹⁹

1.³⁹-1.⁹⁹

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

*Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant.

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

week 46

Géro

Heineken of Brand pils krat

Chocomel literpakken

Dat is het

van Albert Heijn

Dat isSamen
het

blijvenvan
weAlbert
alert.
Heijn
Kijk op ah.nl/samen

Aanbiedingen geldig t/m zondag 15 november

10 november 2020
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“De Amerikanen kuieren al door ons dorp” (vervolg)
Op zaterdag 21 november verschijnt
het dagboek van Eva de Ranitz-van
Mourik over Beek en Ubbergen in
boekvorm met als titel De Amerikanen
kuieren al door ons dorp.

Corona-maatregelen
Door de uitbraak van het Coronavirus worden wij dit jaar
allen geconfronteerd met ingrijpende maatregelen. Om
veilig te werken moesten wij al in maart op zoek naar de
juiste en schaarse beschermingsmiddelen. Het was hartverwarmend om te ervaren dat spontaan mondkapjes, en
andere materialen werden aangeboden. Wij willen iedereen hier heel hartelijk voor bedanken!

Aan het einde van Tweede
Wereldoorlog heeft de streek rondom
Beek-Ubbergen langdurig midden in
de frontlinie gelegen. Van Operatie
Market Garden in september 1944 tot
Operatie Veritable in februari 1945 was
het gebied het toneel van zware
gevechten en grote beproevingen voor
de bevolking. Het is deze periode die
de kern vormt van het dagboek dat Eva
de Ranitz – van Mourik in Beek bijhield.

Beek, 9 November 1944.
“Vandaag zijn de laatste bewoners uit
Beek vertrokken eindeloos trokken de
wagens, karren, bakfietsen en andere
voertuigen de kant van Nijmegen uit, en
dit alles in een troostelooze regen; ook
viel de eerste sneeuw. Als we niet zoo
zeer onder den indruk waren van de
onbeschrijfelijke ellende, dan zouden
we nog kunnen genieten van de mooie
natuur in herfsttooi, maar ook de gouden boomen ontdoen zich langzaam
van hun laatste bladeren en dit alles
stemt dubbel weemoedig. ’t Is of er na
dezen stervenden herfst geen voorjaar
meer kan komen. Meta heeft den
geheelen dag Piet Roessingh geholpen
om nog zooveel mogelijk uit hun huis te
halen. Annetje met de kinderen zijn al
naar Beers vertrokken, de meesten zijn
naar een kamp vertrokken. Ook o.a. de

Het aantal besmettingen met het virus in de Ooijpolder en
onze gemeente Berg en Dal is helaas hoog. Het heeft uw
team van Huisartsengroep Milbergen genoodzaakt de
praktijkvoering grondig te reorganiseren. Wellicht heeft u
dit al opgemerkt, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse griepvaccinatie. Om de veiligheid van u en van onze medewerkers te kunnen waarborgen kunnen wij minder consulten
dan gebruikelijk plannen. Verder vragen wij iedereen een
mondkapje te dragen in onze huisartspraktijken. We stimuleren het gebruik van e-consulten, plannen meer telefonische consulten en maken zo nodig gebruik van beeldbellen om de drukte in de praktijken te verminderen en de
1,5 meter te kunnen waarborgen. Ondanks extra inzet van
ons team is door de toename van telefonische contacten
en belangrijke aanvullende vragen van onze doktersassistente de wachttijd helaas soms langer dan u van ons
gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Bescherm uzelf en anderen in uw omgeving: blijf op de
hoogte van de ontwikkelingen en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.
Huisartsengroep Milbergen

WWW.MILBERGEN.NL

Coronahelpers in jouw wijk!
De coronacrisis raakt ons allemaal.
Oud én jong. We kunnen niet meer naar
het werk, niet in teamverband sporten
en beperkt bij onze geliefde ouderen op
bezoek. En zit je in quarantaine? Dan
kun je zelfs je dagelijkse boodschappen
niet doen. Hierdoor zijn er meer
Nijmegenaren dan ooit die wel een helpende hand kunnen gebruiken. Met
boodschappen doen, de hond uitlaten
of de kinderen opvangen na schooltijd.
Al deze hulpvragen vind je nu terug op
één plek, namelijk: www.coronahelpersgelderland.nl/nijmegen
En nog handiger: op het platform zie je

meteen waar in Nijmegen iemand hulp
vraagt. Je kunt zelfs filteren op jouw
wijk! Zo kun je snel een buurgenoot uit
de brand helpen.
Heb je zelf hulp nodig? Dan maak je
eenvoudig een hulpvraag aan. Je geeft
aan wat, waar, wanneer en hoe vaak je
hulp nodig hebt. En voegt eventueel
een leuke foto toe om de aandacht te
trekken. Zo weten jouw buurtgenoten
direct wat je zoekt.
Wil je nieuwtjes over het platform
lezen via Facebook? Dat kan! Ga naar
https://www.facebook.com/coronahelpersgelderland.nl

Jochem van Gelder zoekt
Gulden Gelderlanders
ARNHEM. Jochem van Gelder gaat
vanaf januari weer op zoek naar
Gelderlanders die iets bijzonders
hebben gedaan voor een ander. Het
gaat hierbij om mensen uit onze provincie, van jong tot oud, die zich vol
overgave inzetten voor anderen of
die er alles aan doen om de samenleving te helpen. Op de speciale
Koningsdag editie werden de eerste
drie Gelderlanders al in het zonnetje
gezet. Hier komen nu maar liefst 24
Gulden Gelderlanders bij.
In het tv-programma De Gulden
Gelderlander staan iedere aflevering
drie Gelderlanders centraal die zijn
aangedragen en vervolgens worden
verrast door presentator Jochem van
Gelder. Zij krijgen de titel Gulden
Gelderlander en ontvangen daarvoor
een vergulde broche die speciaal ontwikkeld is door een Gelderse
Tingieterij.
Het zit in ons DNA
Wat Jochem iedere keer weer opvalt, is
de hulpvaardigheid en de bereidwilligheid van Gelderlanders om zich in te
zetten voor een ander. Jochem: ‘’Het
naoberschap in de Achterhoek, de buurtinitiatieven op de Veluwe en
Rivierenland, je ziet het overal. Het
lijkt in het DNA te zitten van de
Gelderlander. Ze zien het als iets vanzelfsprekends, maar dat is het niet.

Daarom is de Gulden Gelderlander in
het leven geroepen. Voor mensen die
zich onbaatzuchtig inzetten voor die
ander, maar ook om mensen de gelegenheid te geven uit te spreken hoe verguld ze zijn met iemand uit hun directe
omgeving. Ik kijk ernaar uit om de
Gulden Gelderlander weer uit te reiken.
Zeker nu.’’
Ken jij een Gulden Gelderlander?
Vanaf januari 2021 zijn er nieuwe afleveringen te zien op Omroep Gelderland. Voor deze afleveringen zijn we
nog op zoek naar Gelderlanders die de
titel van Gulden Gelderlander meer dan
verdienen. Ken jij iemand die zich
onvoorwaardelijk inzet voor anderen?
Of iemand die elke dag weer bezig is
om de samenleving een beetje beter te
maken? Draag hem of haar dan voor
om in aanmerking te komen voor de
Gulden Gelderlander door een mail te
sturen
naar:
deguldengelderlander@gld.nl en wie
weet staat Jochem van Gelder binnenkort op de stoep!

Het allermooiste van dit dagboek is, de
wijze waarop zij ons meeneemt in het
dagelijks leven van toen, de verschrikkingen voor de bewoners van een klein
dorp onder aan de stuwwal en de
beproevingen die zij moesten doorstaan. Deze vorm van micro-geschiedenis maakt de oorlog in al zijn afschuwelijke facetten tastbaar voor ons als
lezer. Fascinerend is ook de afwisseling
van emoties en beleving die in het dagboek naar voren komt. De ene dag is de
schrijfster terneergeslagen, somber en
cynisch, een dag later juist weer geniet
ze van de zon, de natuur en het jonggeboren leven om haar heen.
Zo schrijft ze 76 jaar geleden:

Foto van de Blokhut in de herfst van
1965 (Archief familie Peters, beheer
Mariken Sünnen)
92 j. meneer Braicks [Rijksstraatweg
85], de Domine verhuisde naar
Ubbergen en ons boeltje zit op 7 verschillende plaatsen. Ik denk aan jou en
ik vrees, dat ook jij in groote moeilijkheden zit”.
Helaas
kan
er
door
de
Coronamaatregelen geen presentatie
van het boek plaats vinden. Het boek,
met harde kaft en veel foto’s en bijlagen is vanaf zaterdag 21 november
voor 15 euro te koop in de volgende
winkels.
Beek: Primera en Antiquaraat
Supplement; Ooij en Leuth: Spar;
Millingen: Primera; Groesbeek:
Bruna; Nijmegen: Dekker vd Vegt.

Kekerdomse oorlogsbelevenissen
De dagboeken van Lambert en Gert Janssen
KEKERDOM. Onze coronabeperkingen verbleken tot gemiezemuis als je
leest waar onze voorouders 75 jaar
geleden mee te stellen hadden. Dat tilt
deze Kekerdomse oorlogsgetuigenissen
boven hun historische betekenis uit. Ze
houden ons in deze crisistijd de spiegel
voor.
In dit rijk geïllustreerde boekwerk van
ruim 250 pagina’s vertellen de
Kekerdomse broers Lambert en Gert
Janssen van dag tot dag wat ze meemaakten in de oorlog. Hoe het strijdtoneel in september 1944 plotseling de
Ooijpolder en Duffelt vermorzelde en
hoe de lokale bevolking door de Duitse
bezetter op de vlucht werd gejaagd. De
Kekerdommers kwamen uiteindelijk in
de Groningse gemeente Marum terecht.
Hun exodus onder leiding van de
dorpspastoor leest als een bijbelse vertelling. Hoewel de Groningse gezinnen
zich gastvrij over de haveloze vluchtelingen ontfermden, was men ook daar
aan de grillen van de bezetter overgeleverd. De Kekerdommers werden verplicht tot dwangarbeid bij de aanleg
van Duitse verdedigingswerken.
Wat vooral beklijft na deze 250 pagina’s lokale oorlogshistorie is de grote
verbondenheid en saamhorigheid, die
de mensen door deze onmetelijke oorlogscrisis hielp. Als je alles kwijt bent
en niks meer toegestaan is, zo leren
deze dagboeken, heb je altijd elkaar
nog om op te vertrouwen. Dat diepe
vertrouwen ligt besloten in de bevrijdingsfoto op de boekomslag.
In de oorlogstijd beschikte niemand in
Kekerdom over een fototoestel. Was dat
trouwens wel het geval geweest dan
zou het zeker door de bezetter zijn
ingepikt. Foto’s uit die tijd zijn dus zeer
schaars. Toch telt het boek maar liefst
170 illustraties, waarvan een groot deel
afkomstig is uit de familiealbums van
beide dagboekschrijvers en uit de lokale fotoarchieven. Maar ook de
Heemkundekring uit Marum en het
Oorlogsmuseum van Middelstum hebben illustratiemateriaal bijgedragen.
Mede dankzij die externe hulp spreken
de dagboeken nog veel meer tot de verbeelding.
Royale financiële steun van de
Gemeente Berg en Dal en de provincie
Gelderland maakt het mogelijk om dit
boek voor slechts 10 euro aan te bieden. Gun uzelf dit kadootje!
Het coronavirus maakt het helaas
onmogelijk om een boekpresentatie te
houden.
Hoe te bestellen?
• Inwoners van Kekerdom, Millingen,
Leuth, Erlecom, Ooij en Persingen

kunnen het boek bestellen door € 10,over te maken op rekeningnummer
NL 78 RBRB 0920 0057 99 t.n.v. stichting Vitaal Kekerdom met vermelding
van uw naam en adres. Wij bezorgen
het boek(en) dan op 29 november bij u
aan huis.
• Geïnteresseerden van buiten de polder kunnen het boek(en) toegestuurd
krijgen. Houdt u daarbij rekening met €
5,- verzendkosten per boek. In dat
geval dus € 15,- per boek overmaken
naar bovenvermeld rekeningnummer,
onder vermelding van uw naam en
adres.
• Vanaf 30 november ligt het boek ook
te koop in de Primera in Millingen en
Beek en de Spar in Ooij en Leuth.
U heeft nog de mogelijkheid om in te
tekenen voor dit boek. Hiermee reserveren wij het gewenste aantal boeken
voor u en bent u verzekerd van een
exemplaar. In verband met de kosten
komt er géén herdruk.
Inschrijven kan door een email te sturen naar:
kekerdominbangedagen@gmail.com
Geeft u hierbij aan:
• Hoeveel exemplaren
• Uw naam
2020: wij herdenken 75 jaar vrijheid,
de Tweede Wereldoorlog ligt een
mensenleven achter ons.
In Kekerdom leken de herinneringen
aan de oorlog met de laatsten van de
oorlogsgeneratie uit te sterven.
Gelukkig was een dagboek van dorpsarchivaris Lambert Janssen bewaard
gebleven. Zijn document gaf de stimulans om alsnog de laatsten van de
Kekerdomse oorlogsgeneratie naar hun
herinneringen te vragen. De respons
was zo overweldigend, dat die verhalen

om voorrang vroegen. Hun getuigenissen werden opgetekend in het in maart
2020 verschenen boek Kekerdom In
Bange Dagen.
Uit oude schoenendozen kwamen
onverwachts nóg een paar lokale dagboeken tevoorschijn. Eén van die verrassingen was het evacuatiedagboek uit
1944-45 van Lamberts oudere broer
Gert Janssen. Dit onbekende geschrift
was driekwart eeuw geleden met Gerts
verhuizing uit Kekerdom vertrokken en
dook nu weer op. Gert en Lambert leefden een grotendeels parallel leven in de
oorlog, maar door beider leeftijdsverschil en achtergrond liepen hun belevenissen nogal uiteen. Beide dagboeken
vormen een tweeluik. Om die reden lag
voor de hand beide werken in één band
uit te geven.
Kekerdomse Oorlogsbelevenissen is
het derde boek in de reeks ‘Het ziet hier
zwart van de witte lakens’. Al eerder
verschenen in deze reeks de oorlogsherinneringen uit Leuth en Millingen.

Oorlogsmonumenten
in Leuth gedraaid
In Leuth zijn de
beide oorlogsmonumenten
omgedraaid. Ze staan nu
richting Kerkplein
in plaats van naar
het pad richting
kerk.
Foto: Henk Baron

De Rozet

PAGINA 22

10 november 2020

Brandweer urenlang in actie voor
aangestoken hooibalen in Ooij

Brandweerlieden bestrijden de brand in Ooij
Voor de derde keer dit jaar moest de
vrijwillige brandweer van Ubbergen
zaterdagavond in actie komen voor een
brand in de wintervoorraad van de
grote grazers op het terrein van
Staatsbosbeheer in Ooij aan de Ooijse
Bandijk.
Een passerende wandelaar uit Ooij zag
het vuur vanaf de weg en waarschuwde
de brandweer, die met groot materiaal
uitrukte, aangevuld met wagens uit
Nijmegen en Beneden-Leeuwen. Deze
laatste was voor het watertransport
vanaf de Waal naar de plek des onheils,
een afstand die met enkele honderden
meters slangen overbrugt moest worden. De tankauto’s moesten steeds aangevuld worden en dat werd opgelost
met behulp van de wagen uit Beneden
Leeuwen.
Omdat de brand bleef doorwoekeren
werd de hulp ingeroepen van een kraan

Foto: Henk Baron

van de fa. Daamen uit Kekerdom. Met
behulp van deze kraan werd een corridor gemaakt tussen de brandende hooibalen en de overige balen, zodat het
vuur niet kon overslaan. Urenlang is de
brandweer vervolgens bezig geweest
om het hooi, dat door de kraan uit de
brandende hoop werd gehaald, te blussen.
Zondagmorgen was de brandweer
opnieuw ter plaatse om nacontrole te
doen. Omdat dergelijke hooibalen niet
kunnen broeien omdat ze luchtdicht
zijn afgesloten, kan het niet anders dat
de balen zijn aangestoken. Overigens
was deze wintervoorraad net weer aangevuld (moest bijgekocht worden) na
de vorige brand. Deze hele nieuwe aankoop ging aan de brand verloren evenals een aantal van de bestaande voorraad. Het gaat om ongeveer 55 pakken
à 60 euro.

Brandweer rukt uit voor gaslek in
de Goudwindestraat in Ooij
OOIJ. Terwijl de werklieden al vertrokken waren en de door hen gemaakte
sleuven in de straat nog open lagen,
ontstond er op 28 oktober in de
Goudwindestraat in Ooij een lek in de
gasleiding. Meestal gebeurt dit tijdens
graafwerkzaamheden, maar deze keer
was het lek ontstaan door het inzakken
van de zijkant, vermoedelijk als gevolg
van een fikse regenbui.
Het zand en de tegels waren op de gas-

Interview

Günter Steins was 16 jaar
burgemeester van Kranenburg
KRANENBURG. Zestien jaar lang
was Günter Steins burgemeester van de
gemeente Kranenburg. De gemeente
aan de Nederlands-Duitse grens telt ca.
11.000 inwoners en omvat behalve
Kranenburg nog acht kleinere plaatsen:
Frasselt, Grafwegen, Mehr, Niel,
Nütterden, Schottheide, Wyler en
Zyfflich.
Günter Steins heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Ferdi Böhmer,
net als zijn voorganger lid van de CDU.
Kort voor het definitieve afscheid
beantwoordde de “noch-Bürgermeister” per e-mail enkele vragen van
Rozet-redacteur Heinz Maahs.

nieuw aangelegd.”

Uw afscheid valt in een tijd met veel
contactbeperkingen. Dat had u zich
waarschijnlijk anders voorgesteld?
“Ik had me voorgenomen om dit jaar
nog een keer alle schuttersfeesten, kroningsbijeenkomsten, seniorenverenigingen en overige feesten in de
gemeente persoonlijk te bezoeken.
Helaas is het er niet van gekomen.”

We leven in een tijd met veel grote
uitdagingen. Bent u blij dat u nu
geen burgemeester meer bent?
“Blij ben ik niet. Ik ben echter realist
genoeg om te weten dat nog eens vijf
jaar moeilijk zouden worden. Ik denk
hierbij alleen al aan corona en aan de
gevolgen van de klimaatverandering.
Het is een goed gevoel om geen verantwoordelijkheid meer te hebben.”

Wat gaat u (het meeste) missen na 16
jaar burgemeester in de gemeente
Kranenburg te zijn geweest?
“Ik heb mijn werkzaamheden als burgemeester zeer graag verricht. Ik zal
zeker de vele gesprekken en discussies
met interessante gesprekspartners missen.”
Hoe heeft Kranenburg zich in deze
16 jaren veranderd?
“Er is veel veranderd! Er is veel
gebouwd, bijvoorbeeld het nieuwe
tankstation en het winkelcentrum, en
ook 1-gezinswoningen in woongebieden. Het thema klimaatbescherming is
topprioriteit geworden, het Europasnelfietspad verbindt nu Nijmegen met
Kranenburg en Kleef, de digitale
infrastructuur (glasvezelnet) is volledig

Blijft u de komende tijd actief in
Kranenburg?
“Nee, politiek zal ik niet actief zijn.”
Het contact met Nederland en grensoverschrijdende samenwerking was
voor u altijd belangrijk. Wat kan er
in onze grensregio nog verbeterd
worden?
“Ik zou het fijn vinden als er weer
gezamenlijke raadsvergaderingen (met
de gemeente Berg en Dal, HM) en contacten op bestuursniveau zouden
komen.”

Waarschijnlijk hebt u nu meer vrijetijd. Waarop verheugt u zich
(ondanks corona) het meest?
“Dat mijn tijdbesteding meer door de
weersverwachting dan door een drukke
agenda wordt bepaald. Ik kijk ernaar
uit dingen te doen die ik steeds tot na
mijn pensionering heb uitgesteld.”
Bondskanselier Angela Merkel zet
binnenkort ook een punt achter een
deel van haar politieke carrière.
Hebt u contact met haar gehad over
een gelijktijdig afscheid?
“Dat zou je bijna denken. Mevrouw
Merkel zou dan ook 16 jaar in functie
zijn en eveneens gedacht hebben:
“Genoeg is genoeg, en ik beslis zelf
wanneer ik stop.”

leiding terecht gekomen, waardoor
deze brak.
De brandweer werd gewaarschuwd en
zodoende kwam de vrijwillige brandweer van Ubbergen ter plaatse om het
lek te dichten. Dat lukte met en na hun
vertrek vond de afwerking plaats door
Liander. Tijdens de handelingen van de
brandweer werd een aantal bewoners
gevraagd voor de veiligheid hun
woning te verlaten.

Donderdagavond 5 november nam Steins na afloop van de speciale raadsvergadering afscheid van de gemeenteraad. Hij werd door de nieuwe burgemeester
Ferdi Böhmer toegesproken en bedankt voor de 16 jaar dat hij burgemeester was.
Als aandenken kreeg hij een beeldje van de Ooievaar die in het wapen van
Kranenburg voorkomt en ingelijste compilatie van projecten die in zijn looptijd
zijn of nog worden gerealiseerd. Door de raad werd hij bedankt met een cadeaukist met diverse artikelen voor in zijn vrije tijd. Een week eerder had hij zijn laatste raadvergadering voorgezeten en afscheid genomen van raadsleden die de raad
verlaten.
Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl

Vernielingen aan auto in de
Koningin Julianalaan in Ooij
De brandweer bij het gaslek in Ooij terwijl een bewoonster met kind door de politie in veiligheid wordt gebracht.
Foto: Henk Baron

Column
Kies je ouders met zorg
Rene Kahn is een bekende psychiater en hij heeft enige tijd geleden een leuk
boekje geschreven “De tien geboden voor het brein”. Hoofdstukken als
‘Studeer”. ‘Maak muziek’, ‘Stress niet’, ‘Speel’en als laatste : ‘Kies uw ouders
met zorg”. Hij vertelt alles in relatie met de hersenen. In het hoofdstuk ‘Speel’
gaat het vooral over computerspelletjes ( actueel) en hij is er best positief over.
Spelers kunnen makkelijk de essentie van ruis onderscheiden, waardoor ze snellere beslissingen nemen. Hier heb ik mijn bedenkingen over. Snel beslissen ?
Leven we in de prehistorie, worden we achterna gezeten door wilde beesten ? Ik
hoopte dat het zou gaan over gewone spelletjes, bordspelen, toneelspelen, wat
daar de goede dingen van zijn. Maar goed, dat is ouderwets. Toch is de man best
interessant, neem hoofdstuk ‘Kies uw ouders met zorg’. Er komt een hele verhandeling over dat je 50% van je genen van je moeder erft en de andere helft van
je vader. Dat bepaalt je intelligentie.Ook de verbindingen tussen de hersendelen
zijn van belang. Maar als je in een emotioneel arme omgeving bent groot
gebracht, heb je daar helemaal niets aan, zo zegt hij ongeveer tegen het einde van
het boek. Dan moet je andere ouders kiezen.
Phil Poffé , Groesbeek.

OOIJ. Opnieuw zijn er vernielingen
gepleegd aan de auto van een bewoner
van de HAT-woningen aan de Koningin
Julianalaan, tegenover de parkeerplaats
van dorpshuis de Sprong in Ooij. Dit is
niet de eerste keer dat de rode Toyota
Aygo het doelwit is geweest van vernielingen. Al twee keer werd het oliefilter onder de auto lek gestoken en de

vorige keer was de auto rondom vol
gespoten met de tekst “Lul”. Deze keer
waren er diverse krassen op de auto
aangebracht en was er kit op de auto
laten lopen. Heeft iemand die iets
gezien van een van deze vernielingen?
Dan graag contact opnemen met de
politie 0900-8844.
Foto: Henk Baron

ANNEKE
Aanvankelijk wilde Mary niet trouwen, dat zou haar gevoel voor vrijheid
maar in de weg staan. Totdat Anton ten
tonele verscheen, een gewiekste
zakenman met geld, veel geld! Iemand
die Mary verraste met tripjes naar
Rome en Sankt Moritz. Toch een tikje
anders dan een dagje Volendam of
Giethoorn. Een man met twee gezichten, iemand die zich het ene moment
nogal ordinair kon gedragen, door bijvoorbeeld de aandacht van een taxi te
trekken door keihard op zijn vingers te
fluiten, om zich het volgende moment
te ontpoppen als een echte gentleman
door van dames de jas aan te nemen en
voor hen deuren open te houden.
Momenten waarop hij zijn sociale stijging leek te willen benadrukken, zijn
ontsnapping aan het armoedige milieu
in de hoofdstad waar zijn wiegje had
gestaan. Want afkomstig uit de
Jordaan, was je nu eenmaal voor een
dubbeltje geboren. Totdat hij dacht:
anderen gaan toch niet bepalen wat ik
in mijn leven bereik? En toen ging het
ineens hard, met inzet en ambitie als
motor van zijn succes, schopte hij het
in korte tijd tot zelfstandig ondernemer. Niet niks voor iemand die amper
fatsoenlijk onderwijs had genoten,
voor iemand die meer op de gang
stond dan in de schoolbanken zat.
Hoewel, bij één vak had ie op school
goed opgelet en dat was bij rekenen!
Daardoor harkte hij op zijn dertigste al
zijn eerste miljoen binnen, vergaard in
de ambulante handel. Want Anton
kocht alles wat los en vast zat. Of het
nu ging om gebruikte auto’s, digitale
weegschalen, loodsen vol met zuidvruchten of dozen met mondkapjes,
Anton wist er wel raad mee. Hij
beschikte over het talent om de koopjes te ontdekken en de discipline om er
deze met veel geduld voor de laagste
prijs te verwerven. En 2020 was een
topjaar voor hem, veel bedrijven zaten
door de coronacrisis met hun producten in de maag en Anton wist hier handig gebruik van te maken. De pandemie bood hem niet voorziene kansen
en hij sloot deals die hem tonnen winst
opleverden. Gedreven door zijn prestatiedrang en tomeloze inzet liep zijn
spaarrekening inmiddels zo buiten zijn
oevers dat zijn droom om in het echte
werk, het vastgoed, te stappen, onverwacht snel in zicht kwam. Ondertussen
liet hij anderen graag delen in zijn succes. Want als er eentje iets kon missen,
was het Anton wel! Had hij bijvoorbeeld weer eens een klapper gemaakt,
dan aarzelde hij niet om een stel
zakenvrienden te trakteren op een
weekendje Saint Tropez, Ibiza of
Marbella. Financiële obstakels waren
er immers niet en zijn uitstapjes waren
tot in de puntjes geregeld. Want op
Schiphol liet Anton zijn gasten niet in
de rij staan voor een of andere prijsvechter, maar vloog iedereen businessclass. En eenmaal ter plekke wilde hij
geen geknutsel met houten huisjes of
stacaravans, maar bracht hij zijn gasten onder in exclusieve 5-sterren
accommodaties. Want wat je doet,
moet je goed doen, aldus Anton. Zo
werd er voor de ultieme ontspanning
steevast ‘een bootje’ (lees: een 18
meter lang zeewaardig jacht) gehuurd,
compleet met bemanning, aan boord
waarvan de zakenrelaties werden
getrakteerd op oesters en kreeft. En op
de woelige baren had men zo zijn tradities. Want als de golven eenmaal
tegen de boeg klotsten, werden de bubbels aangerukt en gaf men zich over
aan Antons ‘guilty pleasure’: het gezamenlijk zingen van smartlappen.
Waarbij Anton, met zijn typische
Amsterdamse tongval, altijd dezelfde
meezinger voor zijn rekening nam:
“Vijf ijssies van vijf, vier voor mezelf
en één voor m’n wijf, vijf ijssies van
vijf”. De party eindigde steevast met
het zingen van “Bij ons in de Jordaan”
gevolgd door een polonaise op het dek.
Want succes moet je vieren, vond
Anton. Voor zijn zakenvrienden veranderde er dan ook nogal wat, toen hij
een half jaar geleden kennismaakte
met Annekes oudste zus. Want vanaf
dat moment had hij alleen nog maar
oog voor Mary. Anton was helemaal in
de ban, wat heet, helemaal hoteldebotel van Mary. En Mary van Anton! Hun
geluk kon niet op! Totdat Anneke
belde en meldde dat ze positief was
getest….
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Wel of geen wolf in de Ooijpolder? (vervolg van de voorpagina)
Dood schaap bij Wilbert
Verriet uit Wercheren
Experts buigen zich de komende tijd
over de vraag of het doodgebeten
schaap van schapenhouder Wilbert
Verriet uit Wercheren daadwerkelijk
door een wolf is doodgebeten of niet.
Voor Wilbert zelf is het wel duidelijk.
Dit kan alleen maar door een wolf
gebeurd zijn, zo verklaarde hij woensdagmorgen, terwijl hij met een aantal
deskundigen bij zijn doodgebeten
schaap in een weiland aan de
Leuthsestraat in Persingen (in de
Ooijpolder) stond. Voordien was hij al
erg verbaasd, toen 's nachts een deel
van zijn, in dat weiland grazende schapen aan de Leutsestraat ineens bij zijn
boerderij aan de Kerkdijk in Wercheren
aankwamen. Ze waren door de omheining gebroken en zelf, via de St.
Hubertusweg (ongeveer 2 kilometer)
naar de stal gelopen. Toen hij vervolgens poolshoogte ging nemen, trof hij
in de wei een dood schaap aan, met de
kenmerken als was deze door een wolf
gedood. Een ander schaap was gewond.
DNA onderzoek zal moeten uitwijzen
of het hier daadwerkelijk om een wolf
gaat.
In Kranenburg , waar al eerder schapen
waren doodgebeten, bleek het om een
Goudjakhals te gaan.

Meerdere dode schapen bij
Jan Leenssen uit Ooij
De volgende nacht zijn opnieuw twee
schapen doodgebeten. Ditmaal gebeurde het aan de Kouwedijk in Ooij, eigendom van schapenhouder Jan Leensen
uit Ooij. Drie andere schapen werden
gewond achtergelaten, waarvan er donderdag twee door de dierenarts Peter
Stins geëuthaniseerd moesten worden.
Door Thomas Keur van Wiberg
Taxaties is DNA afgenomen van de
bijtwonden bij de schapen en laboratorium onderzoek moet uitwijzen of het
inderdaad een wolf is geweest. Als dat
zo is volgt een schadeloosstelling en als
het niet zo is, zit Jan Leensen met een
financiële strop. Jan was woensdagavond rond 23.00 uur voor de zekerheid
nog even bij zijn schapen aan de
Kouwedijk in de Ooijpolder gaan kijken, toen hij een wolfachtig type bij de
schapen zag. Het beest had een schaap
vast en vluchtte toen hij er met de lamp
op scheen. Alle schapen stonden verdwaasd in een hoekje van het weiland
en bij nader onderzoek vond hij een van
de schapen dood in de wel. Iets later
trof hij het tweede dode schaap aan.
Voor de zekerheid zijn hij en zijn
vrouw Joke de hele nacht in de buurt
van de schapen gebleven. Bij daglicht
ontdekte hij dat nog drie schapen verwondingen hadden. Voor twee was dat
zodanig, dat hij ze moest laten inslapen.
Inmiddels heeft Wilbert Verriet, eigenaar van veel schapen in de Ooijpolder,
alle boeren in de polder opgeroepen
hun schaapskuddes naar huis te halen.
In dit gebied lopen zo’n 500 schapen
van vier verschillende boeren. Verriet:
,,Een wolf durft niet zo dicht bij de
bebouwing te komen. Als hij in de weilanden niks meer te vreten aantreft, dan
trekt hij hopelijk verder. Dan verplaatsen we het probleem weliswaar, maar
dan is het niet meer ons probleem”. Als
het inderdaad om een wolf gaat, dan is
het vermoedelijk een jong dier, dat het
echte jagen nog niet onder de knie
heeft, omdat niet is gebleken dat hij van
de dieren gegeten heeft.

De Wolvencommisie
Vrijdag 30 oktober is door de wolvencommissie online gesproken over de
recente aanvallen met enkele schapenhouders en betrokkenen. De wolvencommissie is in 2019 ingesteld door de
Provincie Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en
geitenhouderij, terreineigenaren en
gemeenten. De commissie wil dierhouders informeren over schadepreventiemaatregelen.
Wilbert Verriet, schapenhouder in de
Ooijpolder, is bereid om aanspreekpunt
te zijn voor schapenhouders in het
gebied. Hij heeft een WhatsApp-groep
gemaakt. Zijn contactgegevens: 0620744645
/
wilbertverriet@hotmail.com
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Zonnepark een slecht idee?

Vorige week woensdagmiddag hebben
Wilbert Verriet en een aantal vrijwilligers een, hopelijk wolfbestendige,
afrastering geplaatst rondom een weiland aan de Leuthsestraat te Ooij.
Zowel Wilbert Verriet als Jan Leensen
hebben de afgelopen tijd schapen verloren door een wild dier, waarbij
gedacht wordt aan een wolf of aan een
goudjakhals. Beide schapenhouders
hadden daarom hun schapen “naar
huis” gehaald. Voor Jan Leensen was
dat eigenlijk geen optie omdat er bij

Doodgebeten schaap bij Wilbert Verriet

hem te weinig gras stond. Daarom
besloot hij om de schapen naar de
Leuthsestraat te brengen en deze wei te
voorzien van wolfwerende rasters.
De aanval op zijn dieren is Jan Leensen
(74) niet in de koude kleren gaan zitten.
Hij is vorige week donderdagavond
zelfs nog met hartritmestoornissen naar
het ziekenhuis geweest.
,,Lichamelijk gaat het wel weer”, aldus
Leensen, die al 40 jaar schapen houdt.
,,Maar geestelijk ben ik een wrak. Het
heeft me enorm aangegrepen”, zo verklaarde hij in de Gelderlander. Zodanig
dat Jan een deel van zijn kudde zaterdag heeft verkocht. ,,Het deed ons heel
veel zeer”, zegt zijn vrouw Joke. ,,Maar
het is zoals het is.”
Alleen de 19 fokschapen hebben ze
nog. Voor deze dieren is het wolfraster
bestemd. Omdat Jan thuis onvoldoende
voer voor ze heeft, moeten ze de wei
in.
De wolvenrasters zijn door de provincie Gelderland – het is een noodset
voor de Veluwe waar wolven zitten –
beschikbaar gesteld. De rasters voldoen
aan de Duitse normen en zijn 1,20
meter hoog en voorzien van schrikdraad dat door een accu gevoed wordt.

Informatie over preventieve maatregelen voor wolvenschade
Omdat er meerdere keren schapen zijn
doodgebeten in de Ooijpolder heeft de
provincie informatie over preventiemaatregelen verstrekt.
Het nemen van preventiemaatregelen
houdt predators – wolf, goudjakhals en
hond – op afstand en zal de schade aan
levende have beperken. Hoe eerder en
hoe meer dierhouders maatregelen
nemen om predators buiten te houden,
hoe beter. De focus ligt in eerste instantie op het beveiligen van schapen en
geiten.
1. Ophokken van vee in nachthok/kraal
Het ’s nachts ophokken van vee is een
zekere en betrouwbare maatregel om
predatie te voorkomen.
2. Faunaschade Preventie Kit Wolven
De ‘Faunaschade Preventie Kit
Wolven’ van BIJ12 laat zien met welke
preventieve maatregelen u schade door
wolven kunt voorkomen of beperken.
3. Voldoe aan de wolfwerende eisen
voor de afrastering
Deze eisen waarborgen onder normale
omstandigheden dat de afrastering voldoende preventief werkt en een wolf
van het vee binnen de afrastering
afhoudt.
4. Noodnetten beschikbaar. Een verplaatsbare afrastering met flexinetten is
een goed toepasbare en effectieve
methode om predators van landbouwpercelen te weren. Er zijn noodnetten
van 120 cm in omloop, die door de provincie Gelderland en schapenhouders
in andere getroffen gebieden in bruikleen beschikbaar worden gesteld.
Aanvraag noodnetten: wolvencommissie@gelderland.nl / 026 3598568
Wat te doen bij schade
Mocht er onverhoopt een (vermoedelijke) aanval door een wolf plaatsvinden
op uw landbouwdieren, dan moet u dit
zo spoedig mogelijk melden. Dit kan
bij BIJ12 op nummer 085-4862222 of
bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in
Nederland.
Let op! Dek het kadaver goed af, laat
het niet nat worden, zodat er goed DNA
afgenomen kan worden.
De wolf en de goudjakhals zijn
beschermde diersoorten. Provincie

Gelderland heeft de taak om beschermde diersoorten te beschermen. De provincie vergoedt schade door wolven
aan vee. Er is nog geen vergoedingsregeling voor schade veroorzaakt door de
goudjakhals. De provincie vergoedt
binnen het vastgestelde leefgebied ook
gedeeltelijk preventieve maatregelen
die landbouwhuisdieren beschermen
tegen de wolf. De Ooijpolder valt buiten het vastgestelde leefgebied. Mocht
het gaan om schade veroorzaakt door
wolf of goudjakhals dan vraagt het om
uitlegbaar maatwerk.
Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via wolvencommissie@gelderland.nl.
De wolvencommissie respecteert uw
privacy conform de avg-richtlijnen.
Demonstratie-opstelling
De wolvencommissie heeft een demonstratieopstelling staan bij de schaapskooi Epe-Heerde. Het toont de vijf
soorten wolfwerende rasters die in aanmerking komen voor subsidie. Ze zijn
vrij te bezichtigen en voorzien van een
korte toelichting op een informatiebord. Er zijn twee soorten vaste en drie
soorten verplaatsbare afrasteringen,
met of zonder gaas, volgens dezelfde
basisprincipes: een hoogte van 120 cm,
voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden
en een spanning van minstens 4.500
Volt. https://www.schaapskudde-epeheerde.nl; Elburgerweg 33, 8181 EM
Heerde.
Betrokken partijen blijven alert op de
ontwikkelingen in de Ooijpolder de
komende periode, zodat waar nodig
preventiemaatregelen kunnen worden
opgeschaald. Mochten er nog vragen
zijn, neem dan contact op met de wolvencommissie via wolvencommissie@gelderland.nl.
Pieter van Geel. Voorzitter van de
Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland
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Afrastering geplaatst tegen gevaarlijk wild
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In de vorige Rozet heeft de heer den
Hartog geen goed woord over voor het
geplande zonnepark Millingen-Leuth.
Volgens hem verdwijnt daardoor een
"mooi en gevarieerd landschap".
Helaas slaat hij de plank flink mis. Het
gebied is nu één hardgroen, monotoon
weiland. Zwaar bemest met stikstof. Er
groeit -behalve Engels raaigras- geen
enkele andere plant, nog geen paardebloem of madeliefje. Voor insecten is
het een soort woestijn, ze hebben er
niks te zoeken. Vlinders en bijen zul je
er nooit zien. Vogels mijden dit soort
gebieden. Het fiasco van het industriële
landbouwbeleid is hier nu duidelijk te
zien.
Ik heb gelezen dat de zonnepanelen
maar 40% van de ruimte gaan innemen,
de rest wordt gevuld met planten en
struiken. Fraai voor het oog, waardevol
voor plant en dier. Hard nodig voor het
herstel van onze natuur. Doen dus.
J. Cornelissen, Kekerdom

Plan zonnepark
Leuth-Kekerdom-Millingen
Zonnepark
Graag de zonnepanelen tot ín my backyard. Misschien wat overdreven maar
dat wij met z’n allen íets zullen moeten
gedogen in de energietransitie om de
klimaat-opwarming te verminderen dat
is inmiddels wel duidelijk al dringt het
nog niet tot iedereen door.
Biodiversiteit
Niet overdreven is dat bijvoorbeeld de
zware industriële landbouw er mede
toe heeft geleid dat er op mijn erf nauwelijks nog insecten te zien zijn.
Insecticiden en grote hoeveelheden
drijfmest blijken nadelige gevolgen te
hebben voor óók de goede insecten en
akkervogels waarvan ’t aantal in 30 jaar
tijds met 80% zou zijn afgenomen. Om

Column
Zappen
Laatst vertelde Tomas Verbogt enkele
ontboezemingen in zijn column.
Muziek kan hij na een minuutje
gewoon afzetten en tv- programma’s
krijgen maar een paar seconden de
kans. Verbogt is ongeduldig en heeft
het besef dat het leven tekort is voor
wat hij allemaal wil doen. Joke
Hermsen schrijft dat we het steeds
drukker krijgen en daarom onze vrije
tijd maximaal invullen. Als er ook
maar een moment van verveling komt,
zappen we snel door naar het volgende opwindingsmoment, alsof ‘lege
tijd’ ons alleen nog angst in boezemt.
De filosoof Wilhelm Schmid geeft een
heel andere kijk op de zaak. Hij
spreekt over ‘Het Geluk van het
Zappen’. De reconstructie van de
bouw van een Egyptische pyramide.
Zap. Het geheime leven van de bosmier. Zap Een nieuwe gezichtscrème.
Zap. Eric Clapton zingt ‘Tears in
Heaven’. Zap. Een modeshow. Zap.
Zappen betekent keuzevrijheid. Het
lijkt een beetje op de structuur van het
denken, dat precies zo springerig is en
maar zelden langer dan een moment
op iets gericht is. Volgens Schmid is
Zappen ook Zingeving. Het voegt dingen samen die niet bij elkaar horen!
Heerlijk toch die filosofen. Zap.
Phil Poffé , Groesbeek.

over ammoniak-lucht op vele dagen per
jaar nog maar te zwijgen. Bij gebrek
aan insecten is het de laatste jaren zo
dat hooimijten in de tuin óns bijten met
vervelende gevolgen. Realisatie van
biodiversiteit onder en langs de zonnepanelen zou er voor kunnen zorgen
dat insecten weer terug komen. Zo te
horen zal Jaap Dirkmaat van de VNC
(Vereniging
Nederlands
Cultuurlandschap) als een leeuw de
biodiversiteit in dit plan bewaken. Geef
mij maar een veld zonnepanelen versierd met biodiversiteit.
Windmolens
Zien wij liever windmolens? Er worden
klachten gemeld over o.a. geluidsoverlast door die enorme windturbines.
Geef mij dan maar een veld zonnepanelen versierd met biodiversiteit.
Kernenergie
Hebben wij dan liever een kerncentrale? En kinderen, kleinkinderen en verdere generaties met ons kernafval
opzadelen? Waren velen van ons niet
heel opgelucht destijds toen Kalkar niet
door ging? Geef mij dan maar een veld
zonnepanelen versierd met biodiversiteit.
We moeten het hebben van grote
gebaren en niet van getut op de vierkante millimeter
50 jaar geleden waarschuwde de Club
van Rome al voor de gevolgen van ons
consumentisme voor aarde en klimaat.
Gevolgen voor de leefbaarheid die
velen nog steeds niet willen inzien.
Slechts een handje vol mensen voelde
de aandrang om iets bij te dragen aan
verbetering. Nu anno 2020 moeten we
allemáál iets bijdragen, iets gedogen.
Laten we dit plan, dit zonnepark toch
tóejuichen. Geef mij maar een veld
zonnepanelen versierd met biodiversiteit.
T. Peters

Kritiek op het
zonnepark
Duurzame Energie Berg en Dal heeft
posters en borden laten plaatsen waarin
de organisatie kritiek uit op het komende zonnepark tussen Millingen aan de
Rijn, Kekerdom en Leuth. Onder meer
langs de Botstestraat bij de
Kekerdomse Molen (foto) en “daartegenover” langs de Zeelandsestraat zijn
ze te zien.
Foto: Henk Baron

INTERNATIONALE KEUKEN - BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS ER NOG STEEDS VOOR JE !
Maak gebruik van onze afhaalservice en geniet van
de heerlijke gerechten van ons speciale afhaalmenu.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.restaurant-el-toro.de of bel ons op 0049-2826-419.
Große Straße 80, Kranenburg
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Concentratie op … het Lam van God

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

de vriendschap van het Lam van God
dat ons wil opnemen in de goddelijke
liefdesgemeenschap. Gun het jezelf.
Op zoek naar ‘aanbidders’
Elke donderdag van 9.30 uur tot 18.00
uur is er in onze kerk in Millingen
eucharistische aanbidding. We zijn nog
op zoek naar mensen die een uur voor
hun rekening willen nemen, contact
Ria Oliemeulen: 0481-431572.

‘De Aanbidding van het Lam Gods’,
van de gebroeders van Eyck, onthuld in
1432 in de St. Baafskathedraal in Gent,
wordt wereldwijd erkend als artistiek
hoogtepunt, één van de meest invloedrijke schilderijen ooit gemaakt.
Geschilderd op eikenhouten panelen
werden de figuren aangebracht in vele
laagjes olieverf. De combinatie van het
miniatuurwerk en de lichtdoorlatende
verf zorgen voor een extra dimensie. Er
lijkt een innerlijke gloed van het schilderij uit te gaan. De aanbidding van het
Lam van God is het hart van dit meesterwerk. Lam Gods is een Bijbelse
naam voor Jezus Christus, de Zoon van
God die als een Lam wordt geslacht en
zijn leven geeft voor alle mensen.
Met Allerheiligen lazen we over dit
Lam van God, en wel uit het laatste
boek van de Bijbel, de Apokalyps,
visioenen die de apostel Johannes heeft
gezien op het eiland Patmos, en dan
ook dat visioen van het Lam van God
dat is geslacht en de overwinning heeft
behaald. Zijn wapen was de liefde. Net
vóór zijn sterven heeft Hij zijn vrienden op het hart gedrukt geen geweld te
gebruiken: ‘Wie het zwaard opneemt,
zal door het zwaard omkomen’. In verdrukking vraagt Hij ons onze kracht
juist te zoeken in de liefde: ‘Bemin je
vijanden, doe goed aan wie je haten’.
Dat geldt niet alleen voor mensen in de
Verenigde Staten, die op dit moment
niet zo ‘verenigd’ zijn. Dat geldt voor
ieder van ons.
In elke eucharistieviering staat de aanbidding van dat Lam centraal. Zie het
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
van de wereld, zo wordt net voor de
communie gezegd door de priester, als
Hij de Hostie laat zien aan de mensen.
De Hostie is de Heilige die al het
onheilige uit ons en uit onze wereld wil
wegnemen, zodat wij helemaal van
Hem kunnen zijn. Wat is het daarom
goed om ons te concentreren op het
Lam van God … in de viering van de
eucharistie … en ook in de eucharistische aanbidding. Zoveel show, haat en
chaos is er in onze wereld. Hoe anders
is het om Jezus’ vriendschap te ervaren,

Advents-kerstuitgave
van
het
parochieblad
Bij de komende Rozet – over twee
weken – wordt tevens de advents-kerstuitgave van het parochieblad verspreid
in de hele parochie (van Beek tot
Millingen). Wilt u het blad blijven ontvangen na deze eenmalige huis-aanhuis-verspreiding, bij u in de brievenbus of digitaal, dan dient u dit door te
geven: Schoolstraat 21, 6579 AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
H. Missen en misintenties
Woensdag 11 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; Tit.3,1-7,
ps.23,1-6, Lc.17, 11-19.
Donderdag 12 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Filemon 7-20, ps.146,710. Lc.17,20-25.
Vrijdag 13 november 09.00 uur H. Mis
Millingen: 2Joh.4-9, ps.119,1-2.1011.17-18. Lc.17,26-37
Zaterdag 14 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed: 3Joh.5-8, ps.112,1-6, Lc.18,1-8.
Zaterdag 14 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (voorzang) – 33e zondag door
het jaar. Spr.31,10-13.19-20.30-31.
ps128,1-5, 1Tess.5,1-6, Mt.25,14-30.
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Tonny Reijnen – van Wijck, Diny
Awater, Leo Verriet, Jaargetijde.
Zondag 15 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang): (zie boven)
Dinsdag 17 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Apok.3,1-6.14-22,
ps.14,2-5, Lc.19,1-10.
Woensdag 18 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Hand.
28,11-16.30-31, ps.98,1-6, Mt.14,2233.
Donderdag 19 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Apok.5,1-10, ps.149,16.9, Lc.19,41-44.
Vrijdag 20 november 09.00 uur H. Mis
Millingen; Apok.10,8-11, ps.118,14.
24.72.103.111.131, Lc.19,45-48.
Zaterdag 21 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Apok.11,4-12, ps.144,1-2.9-10,
Lc.20,27-40.
Zaterdag 21 november 17.00 uur H.
Mis Beek (orgel en zang) – Christus
Koning: Ez.34,11-12.15-17, ps.23,1-

3.5-6, 1Kor.15,20-26.28, Mt.25,31-46
Henny Peijnenburg, jaargetijde; Harry
en Thea Bömer – Gerretschen; Henny
van Haaren – Creemers; Frans en Tilly
Kester – Arts; A. van Gemert – Gies
Zaterdag 21 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en zang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Ger
Vink – Groothuizen, Overleden familie
Aalders – Holtslag.
Zondag 22 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang) (zie boven)
Jo en Maria Lamers-Awater.
Dinsdag 24 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Apok.14,14-19,
ps.96,10-13, Lc. 21,5-11.
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
u ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/. Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en
u tevens voorbereiden op de viering.
Overleden:
Millingen: Theo de Kok, 86 jaar.
Tijdens een crematiegebedsdienst op
donderdag 5 november hebben wij
afscheid van hem genomen.
Moge hij rusten in vrede.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 15 november
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is mevr. Marieke Meek uit
Wijchen
Tijdens de dienst is de collecte voor
Stichting Epafras. Deze stichting
ondersteunt Nederlanders die vastzitten
in buitenlandse gevangenissen, zie:
www.epafras.nl
Digitaal doneren kan via: NL 08 INGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. Epafras
Zondag 22 november: Laatste
Zondag van het Kerkelijk Jaar
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs
Op deze zondag, de zondag voor de
Advent begint, worden de overledenen
van het afgelopen jaar herdacht. In deze
dienst zullen de namen van de overleden gemeenteleden genoemd worden.
Ook kan ieder die de naam van een
dierbare genoemd wil hebben die dit
jaar is overleden, maar niet tot onze
gemeente behoort, dit van te voren
doorgeven aan da. Janneke Ruijs
Ook in deze dienst is de collecte voor
Stichting Epafras, zie boven.

Elke zondag is vanaf 9.45 uur de deur
open en iedereen van harte welkom.
Vanwege het coronavirus gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen, o.a. bij binnenkomst en uitgaan van de kerk het
dragen van een mondkapje.
Voor meer info zie www.pkn-groesbeek.nl

Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar
starten formulierenbrigade
De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar gaan in het voorjaar van 2021 samen starten
met een formulierenbrigade. Een formulierenbrigade
helpt inwoners bij het invullen van (online) formulieren.
De formulierenbrigade gaat 4 keer per maand een inloopspreekuur organiseren; 2 keer in de gemeente Berg en Dal, 1
keer in Heumen en 1 keer in Mook en Middelaar. Inwoners
van alle drie de gemeenten kunnen bij alle drie de spreekuren
terecht.
Wat voor soort hulp?
De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners
die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het
begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor sport- of lidmaatschap vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Of om
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
De hulp van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat een vraag in principe opgelost moet kunnen worden

met één afspraak. Als inwoners meer begeleiding nodig hebben, dan worden ze doorverwezen naar andere hulpverlening.
Inwoners die formulieren niet of niet goed invullen, lopen
allerlei regelingen of geldbedragen mis. Er kunnen dan
financiële problemen ontstaan. De formulierenbrigade kan
helpen om dit te voorkomen.
Locatie inloopspreekuur gemeente Berg en Dal
De inloopspreekuren zijn om de week in het
Voorzieningenhart op de Heuvel in Groesbeek. Hier zitten
ook het sociaal team Berg en Dal, de participatieconsulenten
en Berg en Dal Werkt. Door samen op één locatie aanwezig
te zijn kunnen de organisaties makkelijk samenwerken en
naar elkaar doorverwijzen.
Inwoners kunnen ook nog steeds terecht bij de ouderen adviseurs en de Wmo adviesgroep voor het invullen van formulieren en het lezen en beantwoorden van moeilijke brieven.
De vrijwilligers van deze organisaties komen bij de mensen
thuis langs.

Jubilarissen bij Schutterij EMM Kekerdom
Zaterdag 31 oktober zijn er drie jubilarissen gehuldigd van
Schutterij EMM Kekerdom. Harrie Loock is al 50 jaar tamboer bij de schutterij en hij is momenteel Kringkoning. Ook
heeft hij diverse jeugdleden opgeleid binnen het tamboerkorps. Elise Hesselink, echtgenote van
Harrie Hampsink, is al 25 jaar lid.
Diverse malen is hun huis al koningshuis
geweest voor leden die buiten Kekerdom
kwamen en koning waren. Gery en
Willemien Geurts waren 50 jaar geleden

Harrie en Maria Loock

het koningspaar. Het was 30 augustus 1970 toen Gery Geurts
toch onverwachts koning schoot. Hij was tamboer bij EMM
Kekerdom. Zijn muzikale carrière heeft hij voortgezet bij
ESKA Bemmel. Hij heeft lang in het bestuur gezeten en was
de grote man achter Taptoe Bemmel.
Ook is hij voor de carnaval zeer actief
geweest.
Foto's: Jan van Haaren en Erik Hell
(BD1 Media)

Gery en Willemien Geurts

Elise Hesselink en Harrie Hampsink

Hulplijn voor vragen over computer, telefoon of tablet
Sinds de coronacrisis maken we meer gebruik van online
communicatiemiddelen zoals WhatsApp, beeldbellen,
podcasts en e-mail. We lezen meer e-books en bestellen
vaker onze boodschappen online. Maar wat als je tegen
digitale problemen aanloopt? Via de hulplijn van de
Bibliotheek Gelderland Zuid ontvang je antwoorden op
al je digitale vragen. Jos Lusing van SeniorWeb
Lingewaard is een van de vrijwilligers die de telefoon
beantwoordt: “Mensen zijn heel dankbaar voor de hulp
die ze krijgen.”
Bij de digitale hulplijn van de bieb kun je terecht voor alle
vragen over de computer, tablet of smartphone. Maar ook
voor vragen over bijvoorbeeld de CoronaMelder of het
Donorregister. Wil je graag e-books lezen of luisterboeken
luisteren? Een ambassadeur van SeniorWeb legt je precies
uit hoe dit werkt. De hulplijn is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 024-327 49 99.
Vraag het aan experts
De telefoonlijn is een initiatief van de Bibliotheek
Gelderland Zuid in samenwerking met SeniorWeb.

Ambassadeurs van SeniorWeb beantwoorden de telefoon en
bekijken vervolgens wie de vraag het beste kan beantwoorden. De beller ontvangt binnen drie werkdagen antwoord.
Met wat voor vragen bellen mensen zoal de digitale hulplijn?
Gert Jupijn van SeniorWeb Nijmegen: “Veel vragen gaan
over het downloaden van e-books en luisterboeken in combinatie met het gebruik van de nieuwe Online Bibliotheek-app.
Daarnaast kregen we met name tijdens de eerste lockdown
vragen over beeldbellen via Skype, WhatsApp of Zoom. Er
bellen trouwens niet alleen ouderen, ook jonge mensen
weten de hulplijn te vinden.”
Dankbaar
Volgens Jos Lusing van SeniorWeb Lingewaard bellen mensen ook met vragen over de Corona App, het Donorregister,
Windows en programma’s als Word en Excel. Maar ook over
de digitale cursussen en workshops die de bieb in samenwerking met SeniorWeb aanbiedt. Hij merkt dat bellers erg
tevreden zijn over de service. “De mensen die je aan de telefoon krijgt zijn erg enthousiast, ze vinden het geweldig dat ze
in deze coronatijd zo geholpen worden.“
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Nieuws uit Nijmegen
Cliniclowns bezoeken kinderafdeling
Radboudziekenhuis per glazenwasserslift
Met behulp van de glazenwasserslift
hebben twee Cliniclowns, Biba en Tip,
dinsdag27 oktober een aantal kinderen
“bezocht” in/buiten het Radboudziekenhuis in Nijmegen. In verband met
de Coronamaatregelen is het niet
mogelijk om de kinderen in het ziekenhuis te bezoeken en daarom werd voor
deze creatieve oplossing gekozen. De
Cliniclowns lieten zich in het bakje
voor het raam zakken en via de telefoon, die aan beide kanten op luidspreker stond, hadden ze contact met de
patiëntenkamer.
Cliniclown Biba: ”Vanaf de coronatijd
hebben we wekelijks clownsfilmpjes
gemaakt voor de kinderen in het ziekenhuis. Extra leuk dat we nu een echte
ontmoeting met de kinderen hadden.
Kinderen, ouders personeel hebben
enorm genoten van het bezoek.
‘Eindelijk weer eens iets leuks!”

Cliniclowns Biba (links) en Tip bij het Radboudziekenhuis
Deze keer was het nog uitproberen,
maar het is de bedoeling dat dit in

Foto: Henk Baron

november en december herhaald gaat
worden.

Ministerie geeft rijksbijdrage van bijna 5 miljoen
voor Buurt Energiesysteem in Hengstdal
Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken geeft een rijksbijdrage van
bijna 5 miljoen aan gemeente
Nijmegen om een Buurt Energie
Systeem in Hengstdal op te zetten.
Dat is een duurzaam warmtesysteem
waar bewoners zelf over meebeslissen.
Met het geld van het ministerie starten
gemeente
Nijmegen,
Alliander,
woningcorporatie Woonwaarts en burgerinitiatief Duurzaam Hengstdal deze
proeflocatie voor aardgasvrij wonen in
Hengstdal. Daarin onderzoeken ze hoe
zo’n systeem en de eventuele realisatie
in een deel van de wijk het beste kan
worden vormgegeven.
Het gaat in eerste instantie om circa
500 woningen in de wijk. Huurders en
particuliere huiseigenaren krijgen zeggenschap over de exploitatie en het
benodigde eigenaarschap over het
zogeheten Buurt Energie Systeem
(BES). De partners hebben voor de
aanvraag aan het ministerie ingezet op
een opschaalbare pilot. Dat wil zeggen
dat de partijen leren van wat ze doen in
de wijk. Alle partijen streven naar het
ontwikkelen van een nationale Buurt
Energie Systeem standaard, die uiteindelijk ook in andere wijken in
Nijmegen, maar ook in de rest van
Nederland toepasbaar is.
Wethouder duurzaamheid Harriët
Tiemens zegt over de toekenning: “Het
Buurt Energie Systeem is een mooie
stap in het Aardgasvrij maken van
Nijmegen. We hebben de afgelopen
periode geleerd dat iedere buurt een
eigen aanpak nodig heeft die we zo
veel mogelijk samen met de bewoners
bepalen. Het idee van een Buurt
Energie Systeem past heel goed daarbij. Ik ben daarom erg blij dat we nu
met deze belangrijke rijksbijdrage en
de grote inzet van Alliander,
Woonwaarts en buurtbewoners echt aan
de slag kunnen in en met de wijk.”
Wat is een Buurt Energie Systeem?
Een Buurt Energie Systeem (BES) is
een nieuwe oplossing om bestaande
buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij te maken.
Het technische deel is een kleinschalige collectieve warmteoplossing om 400
tot 800 woningen op een duurzame
manier te verwarmen. Het bijzondere
van het BES is dat bewoners zelf zeggenschap hebben over de exploitatie
van het systeem en daar ook eigenaar
van kunnen zijn. Op dit moment doen
de partijen onderzoek naar de techniek,
de financiën, en hoe bewoners hun rol
als eigenaars in de praktijk op een
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goede manier kunnen invullen. Na het
onderzoek krijgt iedereen inzicht in de
resultaten. Dan pas beslissen buurtbewoners of ze mee willen doen met een
BES. Want het BES wordt van de
buurt.
Samenwerkingsovereenkomst
Op 17 april ondertekenden de gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal,
netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts een gemeenschappelijke intentieverklaring voor dit
project. Op 13 oktober zetten Woningcorporatie Woonwaarts, Alliander,
Gemeente Nijmegen een handtekening
onder de samenwerkingsovereenkomst
voor het BES.
Alliander heeft het initiatief genomen
om met andere partijen te zoeken naar
nieuwe duurzame warmteoplossingen
en stelt hiervoor haar technische kennis
ter beschikking. Woonwaarts zorgt dat
het Buurt Energiesysteem voor de
huurders in de wijk beschikbaar is.
Duurzaam Hengstdal heeft goede contacten met de particuliere huiseigenaren in Hengstdal. Gemeente Nijmegen
zorgt voor het participatieproces in de
wijk en de begeleiding van het opstarten van een buurtcoöperatie.

Alliander: “Deze rijksbijdrage is
natuurlijk prachtig nieuws voor de
buurt in Nijmegen. Maar ook een steun
voor Hengstdal als de eerste BES
proeflocatie, waarin we nu stappen
kunnen zetten om het concept verder te
ontwikkelen tot een nieuwe nationale
standaard voor eigenaarschap in de
buurt.”
Woonwaarts: “Wij zijn blij met de
bevestiging van het ministerie dat het
Buurt Energie Systeem een mooi initiatief is om verder te ontwikkelen. Het
concept dat we uitwerken in Hengstdal
is bijzonder omdat bewoners nauw
betrokken zijn en blijven. We hopen dat
het BES een belangrijk aandeel zal
leveren aan het aardgasvrij maken van
bestaande woningen in Nederland.“
Duurzaam Hengstdal: “Een Buurt
Energie Systeem geeft bewoners de
mogelijkheid zelf zeggenschap te krijgen over hun aardgasloze verwarming.
De basis van het systeem is een
bestaande en bewezen techniek die niet
alleen duurzaam, maar ook toekomstbestendig is. Met deze bijdrage kunnen
we er voor zorgen dat de bewoners een
ontzorgd de energietransitie meemaken.”

Boekintroductie Landgoed
Villandry, een pareltje in Nijmegen

Expositie Lockdown Art UNITed
Een expositie in Passage de
Molenpoort in Nijmegen (naast de
UNIT Winkel) van 7 november 2020
tot en met 31 maart 2021
Het UNIT Atelier is een unieke kunstorganisatie in Nijmegen. Van opleiding
via atelier naar autonome kunstspeler
in de stad. Het uitzonderlijke aan de
UNIT zit hem vooral in de mensen. Bij
de UNIT werken mensen met ongekende beeldende vermogens. De deelnemers liepen vast in de samenleving,
maar wisten binnen de UNIT een plek
te vinden die bij hun past en waar ze
zich verder kunnen ontwikkelen.
Het UNIT Atelier werkt op basis van
een participatiemodel vanuit het individu dat niet van buitenaf wordt gestuurd.
Het Atelier, als onderdeel van Stichting
UNIT Academie, richt haar kracht op
de stad Nijmegen en wil de rijke historie van de stad gebruiken als inspiratie
voor de eigen kunst.
Tijdens de Lock down, vanaf maart
2020, zijn we met deelnemers en medewerkers in contact gebleven en ervoor
gezorgd dat iedereen aan het werk kon
blijven. Al snel kwam het idee naar
boven om gezamenlijk en toch apart
van elkaar te kunnen blijven werken,
dat wil zeggen: Met z’n allen werken
aan één kunstwerk. Zodoende kreeg
iedere deelnemer om de twee weken
een klein houten paneeltje (±10x10cm)
en een fotootje (van 3 x 3 cm) met de
opdracht het fotootje na te schilderen
zonder het uiteindelijke resultaat al te
weten. Een aantal kenmerkende en iconische plekken in Nijmegen zijn hiervoor geselecteerd en hebben als kunstwerk een nieuw gezicht gekregen.
Deze expositie laat u de kracht en verrassing zien dat verschillende schilderstijlen wel degelijk tot één uniek werk
kunnen leiden.

Deze werken zijn allemaal te koop en
de gehele opbrengst wordt gebruikt
voor aanschaf nieuwe materialen voor
het UNIT Atelier.
Elk afzonderlijk kunstwerk is gemaakt
door ± 20 verschillende deelnemers en
werknemers van het UNIT Atelier.
Bent u geïnteresseerd loop dan binnen
bij de UNIT Winkel of mail met
info@unitacademie.nl of bel naar
0617544175. De kunstwerken zijn te
bewonderen door de ramen van een
leegstaand pand naast de UNIT Winkel
in Passage Molenpoort 37 te Nijmegen,
dus helemaal Corona-proof.
Meer informatie over stichting UNIT
Academie: www.unitacademie.nl
Deze gezamenlijke kunstwerken kunnen ook in opdracht gemaakt worden.
U levert een foto en wij maken het in
uw gewenste maat na met ongeveer 20
kunstenaars. Onze voorkeur gaat uit
naar werken in zwart-wit.

Wegwerkzaamheden
Hengstdalseweg vanaf 2 november
Een deel van de Hengstdalseweg is van
2 november 7.00 tot 30 april 17.00 uur
afgesloten voor al het verkeer vanwege
werkzaamheden. Het gaat om het
gedeelte tussen de Beukstraat en de
Sophiaweg, dat is aan vervanging toe.
De werkzaamheden starten bij de kruising van de Beukstraat. En dan werken
we in fases richting de Sophiaweg.
Nieuwe situatie
Dit gedeelte van de Hengstdalseweg
wordt een fietsstraat waar je 30 km per
uur mag rijden. Verder vervangen we
de riolering en leggen we een speciaal
‘infiltratieriool’ aan tegen wateroverlast. We investeren in het behoud van
de kastanjebomen door rondom de
bomen de grond te verbeteren. Er
komen nieuwe bomen en het park
dichtbij de Sophiaweg wordt iets groter.
Werkzaamheden
De werkzaamheden voeren wij in 4
fases (delen) uit. De Hengstdalseweg
tussen de Beukstraat en de Sophiaweg
is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Er is een omlei-

ding.
Werkzaamheden in 4 fases:
Fase 1: 2 november 7.00 tot 18 december 17.00 uur
Fase 2: 11 januari 2021 7.00 tot 5
februari 17.00 uur
Fase 3: 8 februari 2020 7.00 tot 30 april
2021 17.00 uur
Fase 4: een paar dagen in de week van
18 in verband met het asfalteren van de
weg
Omleidingen
Het verkeer wordt omgeleid via de
rotonde Hengstdalseweg/Broerdijk:
Broerdijk, Berg en Dalseweg en
Broerdijk/Kwakkenbergweg/Sophiawe
g. Buslijn 8 (Nijmegen Hatert-Centraal
Station-Berg en Dal) rijdt tijdens de
werkzaamheden een andere route.
Meer informatie op breng.nl
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en het ontwerp op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hengstdal/project/hengstdalseweg-tussen-beukstraat-en-sophiaweggedeeltelijke-reconstructie

Mars der Vrijheid Nijmegen
Wethouder Noël Vergunst neemt boek in ontvangst van auteur Gerard Leonards
Ter gelegenheid van de introductie van
zijn boek, getiteld Landgoed Villandry,
een pareltje in Nijmegen organiseerde
Gerard Leonards in de hal van de Villa
op Villandry een foto-expositie. Maar
door de tweede golf van de Coronapandemie konden alle geplande bijeenkomsten geen doorgang vinden.
Het boek verscheen wél op de geplande
tijd, medio oktober, en ligt inmiddels te
pronken in de boekhandel. In Nijmegen
is het te koop bij Roelants, Dekker vd
Vegt, Augustinus en Bruna. Bij de
schrijver rechtstreeks kunt u ook een
boek bestellen via
gerardenlenyleonards@kpnmail.nl .
In het boek, dat 240 pagina’s telt, wordt
de complete rijke historie van het
Landgoed Villandry vertelt vanaf de
bouw in 1904 tot heden. Over de stichters ervan en hoe het hen verging, over
de stichting van een Herstellingsoord
voor Spoorwegpersoneel en wat de
Spoorwegmannen en vrouwen in de 75

jaar dat zij er de scepter zwaaiden allemaal totstandbrachten (zoals uitbreiding van het complex, bouw van
Kinderhuis aan de Bosweg, vernieuwing van de tuinmanswoning en verbetering van de boerderij). Wat gebeurde
er op Villandry tijdens en na de tweede
Wereldoorlog? Vanaf de jaren tachtig
van de vorige eeuw worden plannen
gesmeed voor het huidige appartementencomplex dat in 1998 werd opgeleverd. Ook neemt de schrijver zijn lezers
mee op een wandeling door de omgeving van het complex en vertelt er
wetenswaardigheden over. Tenslotte
wordt met een stamreeks aangetoond
dat Villandry terecht ‘gelinked’ wordt
aan kasteel Villandry aan de Loire in
Frankrijk.
En wat de foto-expositie betreft: nadat
de pandemie is uitgeraast, zal de expositie alsnog doorgang vinden en zullen
alle eerder
genodigden opnieuw
gevraagd worden.

15 november 2020
Zondag 15 november gaan we een mars
lopen om stil te staan bij de impact die
de coronamaatregelen op ons leven
hebben. Extra aandacht gaat uit naar de
effecten daarvan op de toekomst van
onze kinderen. Het wordt een vreedzame, kindvriendelijke mars.
Startpunt (14.00 uur) is het
Kronenburgerpark bij de vijver. De
route gaat door de stad naar het
Valkhofpark waar vrolijke activiteiten
voor kinderen plaatsvinden en enkele
toespraken zullen worden gehouden.
Dit zal tot uiterlijk 17.00 duren.
De organisatie vraagt aan de deelnemers een wit stoffen lint mee te nemen
voorzien van een persoonlijke
tekst/wens voor de toekomst van ons en
onze kinderen op deze mooie planeet.
Het is de bedoeling dat we deze linten
bundelen en ophangen om zo jouw
wens met de wereld te delen.
We nodigen iedereen die zich betrok-

ken voelt bij alles wat er momenteel op
ons afkomt uit om mee te lopen!
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Zwischen Rhein & Maahs
“Kurz angemerkt” von Günter Steins
(ehem. Bürgermeister Kranenburg)
Liebe Mitbürgerinnen und Bürger,
Kurz angemerkt“ diente mir oftmals
dazu, mit „spitzer Feder“ Dinge
anzusprechen, die sonst eher nicht
angesprochen
wurden.
Die
Wahlbeteiligung zur Kommunalwahl
2020 war in der Gemeinde Kranenburg
mit 49,3 % enttäuschend gering.
Schlimmer geht’s nimmer, sollte man
meinen.
Weit
gefehlt:
Die
Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl
nur noch bei 28,5%!
In vielen Ländern demonstrierten zur
gleichen Zeit die Menschen für freie
Wahlen. Wohlstand, individuelle
Freiheit, soziale Sicherheit und
Anspruchsdenken bewegen sich bei
uns auf einem hohen Niveau. Dennoch
wird
das
„Potenzial
der
Unzufriedenen“ stetig größer und führt
dazu, dass sich politische Strömungen
etablieren, die die bestehenden
Strukturen verändern oder sogar
abschaffen möchten.

Setzten sich bisher die gewählten
Volksvertreter
unterschiedlicher
Parteien zusammen, um Lösungen zu
finden, wird das heute öffentlich als
„Hinterzimmerpolitik“
oder
als
„Parteienfilz“ diskreditiert, und wer Ü60 ist, w ird abwertend der
„Altherrenkaste“
zugeordnet.
Wertschätzung und Respekt gegenüber
anderen Menschen und Meinungen
scheinen aus der Mode gekommen zu
sein.
Ich wünsche mir, dass die Sprache in
den Medien, die wachsende Zahl von
„Fake News“ und die zunehmende
Polarisierung nicht dazu führen werden, dass unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaftsform am Ende
eines schleichenden Prozesses in Frage
gestellt wird. Wer sein Haus modernisieren will, der sollte nicht das
Fundament einreißen!
Ihr Günter Steins (Rathaus-Echo,
November 2020)

Mehrere Bäume aufgrund der
Trockenheit abgestorben
KLEVE. Im Zuge der
turnusmäßigen
Baumkontrollen durch
die Umweltbetriebe der
Stadt Kleve wurde festgestellt, dass aufgrund
der
anhaltenden
Trockenheit 30 Bäume
im Klever Stadtgebiet
abgängig oder abgestorben sind. Aus
Gründen
der
Verkehrssicherung werden die Bäume bis
Ende Dezember 2020
gefällt. Betroffen sind Wenn Bäume im Sommer schon herbstlich aussehen,
Bäume in unterschiedli- kann dies auf Trockenschäden hinweisen.
chen
Straßenzügen,
Sportplätzen und Grünanlagen in der menden
Jahren
wird
die
Ober- sowie Unterstadt. Ziel der Nachpflanzung sukzessive vorgenomBaumpflegemaßnahmen und Fällungen men. Vorrangig werden derzeit bekanist es, den Baumbestand gesund und nte trockenheitsresistente Baumarten
verkehrssicher zu halten. In den kom- verwendet.

Der Nikolaus kommt
NICHT übers Wasser

Reisen 2021 mit dem Verkehrsverein Kranenburg
KRANENBURG. Konzipieren statt pausieren – so entschied
der Verkehrsverein Kranenburg in einer Zeit, wo
Reiseplanungen zu einer Herausforderung werden. Unter
dem Motto „Kurzurlaub und Sehnsuchtsmomente“ präsentiert der Verkehrsverein nunmehr sein druckfrisches
Reiseprogramm 2021, welches auch im kommenden Jahr
wieder zwei Flugreisen mit den Zielen Kreta und Apulien
sowie eine Busrundreise durch Dänemark beinhaltet.
Die achttätige Flugreise Kreta – „Ein Füllhorn göttlicher
Schönheit“ wird bereits für die Zeit vom 23. bis 30. April
2021 angeboten. Die Hafenstadt Heraklion und ein Besuch
des Labyrinths Knossos stehen ebenso auf dem Programm
wie Ausflüge in Kretas Westen und Osten. Weitere Stationen
auf der Reise sind die Lassithi-Hochebene sowie die Städte
Gortys, Festos und Matala im Süden der Insel. Eine OlivenProbe dürfen die Teilnehmer in Nikolaos genießen, bevor ein
Schiffsausflug sie nach Spinalonga, eine ehemalige
Leprakolonie bringt. Preis: ab 935,00 €
„Inselhüpfen in Dänemark“ – hierzu lädt eine siebentägige
Busrundreise in der Zeit vom 21. bis 27. September 2021 in
den hohen Norden ein. Nach einer Zwischenübernachtung in
Schleswig führt die Reise über die Inseln Als und Fünen zur
Märchenstadt Odense mit Weiterfahrt über die StorebaeltBrücke auf die Insel Seeland zur Hafenstadt Korsör. Ein
Besuch der Hauptstadt Kopenhagen mit seinen prachtvollen
Bauten und der berühmten „Kleinen Meerjungfrau“ ist ein
Muss auf dieser Rundreise. Über den Öresund führt die Fahrt
weiter nach Malmö (Schweden), bevor nach einer Fahrt
durchs südliche Schweden die Fähre die Teilnehmer nach
Rönne, dem Hauptort der Insel Bornholm mit den typisch
mittelalterlichen Rundkirchen, bringt. Zur ganztägigen
Inselführung gehören der Besuch des Hafenstädtchens
Svaneke und des malerischen Fischerorts Gudhjem gleichermaßen wie Almindingen, eines der größten Waldgebiete
Dänemarks. Preis: ab 795,00 €
Viele Interessierte hatten sich bereits in diesem Jahr auf die
Flugreise nach Apulien – „Die weiße Schönheit Süditaliens“
gefreut, die dann aber leider im Zuge der Corona-Pandemie
abgesagt werden musste. Daher hat der Verkehrsverein diese
Reise erneut in sein Reiseprogramm 2021 mit aufgenommen. Die siebentätige Flugreise, die ebenfalls im September,
und zwar vom 21. bis 27. September 2021 durchgeführt
wird, beinhaltet neben einem Ausflug zu den „Gastellana

Die griechische Insel Kreta steht auf dem Reiseprogramm
2021
Grotten“ auch der Besuch der Stadt Otranto mit seiner
byzantinischen Kirche „San Pietro“ und der Kathedrale. Ein
wahrer Höhepunkt: die Fahrt entlang der Küste zum Capo
Santa Maria di Leuca, wo das Ionische und das Adriatische
Meer aufeinandertreffen. Monopoli, eine pittoreske
Hafenstadt mit schönen Stränden, imposanter Burg und reizender Altstadt, heißt das lohnenswerte Ziel. In Bari dürfen
die Reisenden den Flair und den Charme der apulischen
Hauptstadt genießen. Und schließlich darf ein Ausflug nach
Tarent mit dem Aragonerschloss und das archäologische
Nationalmuseum ebenso wenig fehlen wie ein Ausflug in die
Hafenstadt Brindisi mit dem Stauferschloss und der Kirche
„S. Giovanni al Sepolcro“. Eigene Unternehmungen am letzten Tag in Apulien runden das umfangreiche
Rahmenprogramm ab. Preis: ab 935,00 €
Die
Unterbringung
erfolgt
jeweils
in
guten
Mittelklassehotels oder Vier-Sterne-Hotels auf der Basis
Übernachtung/Halbpension bei Unterbringung im
Doppelzimmer. Im Übrigen zahlt ein Nichtmitglied bei allen
Reisen einen Aufpreis von 20,00 €. Der jeweilige Zuschlag
für ein Einzelzimmer kann dem Flyer oder den
Ausführungen auf der Homepage entnommen werden, unter
zwar unter www.verkehrsverein-kranenburg.de Weitere
Infos: 02826-2642559 (nur dienstags) oder info@verkehrsverein-kranenburg.de

Bürgermeisterin Northing bedankt sich bei
allen Kleverinnen und Klevern
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachdem ich nun fünf Jahre die
Bürgermeisterin der Stadt Kleve war,
ist nun die Zeit des Abschieds gekommen. Viele Gedanken habe mich in den
letzten Wochen und Tagen beschäftigt,
denn schließlich geht ein für mich sehr
wichtiger Lebensabschnitt zu Ende.
Fünf Jahre hatte ich nun die
Möglichkeit, unsere schöne Stadt

Kleve gemeinsam mit Ihnen zu gestalten und weiterzuentwickeln. Ich werde
mich weiterhin in, mit und für unsere
Heimatstadt Kleve einsetzen und
bedanke mich für das Vertrauen, das
Sie mir in diesen fünf Jahren geschenkt
haben.
Es war mir eine Ehre. Ich wünsche
Kleve alles Gute. Herzliche Grüße, Ihre
Sonja Northing

Keine Konzerte im November

Absage aller kfdVeranstaltungen
KRANENBURG. Die kfd Kranenburg
gibt davon Kenntnis, dass alle geplanten Veranstaltungen zunächst bis Ende
dieses Jahres abgesagt werden. Hierzu
zählen
insbesondere
das
der
Adventskaffee und das Frühstück nach
der Roratemesse. Durchgeführt aber
werden alle mit diesen Veranstaltungen
verbundenen Gottesdienste sowie die
monatliche Themenmesse, und zwar
jeweils im Pfarrheim Helleg Krüss
(wegen der Umbauarbeiten in der
Stifts- und Wallfahrtskirche).

Deutsche Redaktion
Gemeinsam mit den Sponsoren und Unterstützern freut sich das Team auf die
Veranstaltung im nächsten Jahr, wenn es dann am Freitag, 03. Dezember 2021
wieder heißt „Der Nikolaus kommt übers Wasser“.
KLEVE Leider müssen auch die
Organisatoren, die über die Grenzen
von
Kleve
hinaus
bekannte
Veranstaltung „Der Nikolaus kommt
übers Wasser“ in diesem Jahr aufgrund
der Covid-19-Pandemie absagen. Die
besonders bei den Kindern beliebte
Aktion ist mit den verbunden
Hygieneauflagen nicht durchzuführen.

Aufgrund
der
steigenden
Infektionszahlen wird auch von einem
Alternativkonzept abgesehen. „Das
ganze Organisationsteam bedauert dies
sehr“, so Klaus Fischer vom OrgaTeam, „aber die Gesundheit aller liegt
uns sehr am Herzen und aus diesem
Grund haben wir Abstand von der
Durchführung genommen“.

“Unendzyfflich”
Unendzyfflich
sind die altmodischen Kurven
um den Ort
dadurch
schmeckt dir das sowieso
sehr leckere Essen in
der Kneipe noch besser
wenn du dir vorstellst

was für senkrechte
Balken das Dach
der Festscheune gegenüber
übersichtlich sichtbar tragen und
weil du
den Ort überhaupt
gefunden hast
(Clemens Drissen, 1999)

Ob das Konzert "Villa Vivaldi" am 1. Dezember Durchgang findet, bleibt fraglich.
Die aktuellen Maßnahmen gelten ja bis zum 30. November.
KLEVE.
Liebe
Musikund
Konzertfreunde, Leider keine Konzerte
im November. Die Hoffnung, dass die
neuen Corona-Schutzmaßnahmen uns
eine Woche Vorlauf lassen und - wie
zunächst angekündigt - ab dem 4.
November gelten, wurde leider nicht
erfüllt. Dann hätten wir unser Konzert
nächsten Dienstag noch realisieren
können.
Obwohl Theater-, Konzert- und
Bühnenhäuser sowie Kinos in den letzten Monaten mit sorgfältig erarbeiteten
und von der öffentlichen Hand genehmigten Hygiene-Konzepten alle
Corona-Auflagen gewissenhaft erfüllt
haben,
sind
sämtliche
Kulturveranstaltungen
vom
"Lockdown light" betroffen und dürfen
nicht stattfinden. Es wird ein sehr stiller November werden.
Das Konzert "Niederschlagsmengen"
mit Roger Hanschel, Saxophon &
dem Auryn Quartett wird vom 3.
November - wenn möglich - innerhalb
der laugenden Saison in das Frühjahr

2021 auf einen neuen Termin verschoben. Karten behalten bis dahin ihre
Gültigkeit.
Das Konzert "De Profundis" mit
Maciej Frackiewicz, Akkordeon"
wird für den 15. November abgesagt
und im Herbst/Winter 2021 in der
nächsten Saison neu gebucht. Wer
hierfür schon eine Karte hatte, kann
sich den Eintrittspreis erstatten lassen
oder auch wieder spenden.
Wir setzen alles daran, die Konzerte
nicht komplett ausfallen zu lassen, sondern zu verschieben. Hier sind wir
gegenüber den freien Musikern in der
Pflicht. Und schließlich freuen wir uns,
sie überhaupt hören zu können.
Wir danken für Ihre/Eure Geduld und
wünschen allen Gesundheit in diesen
besonderen Zeiten, Sigrun Hintzen,
Konzerte der Stadt Kleve, 02821897661,
einfach@absurd.de
w w w . k l e v e . d e ,
facebook.com/KonzerteDerStadtKleve,
instagram.com/konzertekleve

Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl
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Steun het
Ruilhus en koop
een koek!

SPORT
Molenkolk nu ook toegankelijk
voor minder mobiele mensen
MILLINGEN. Zoals inmiddels wel
bekend heeft viswater de Molenkolk
een flinke maar ook mooie metamorfose gekregen. Een aantal punten staan
nog op ons verlanglijstje voor de toekomst. Denk hierbij aan een opbergruimte en een betere half-verharding op
de viskrib en het toegangspad.
Inmiddels zijn we ook met de gemeente in gesprek over het onderhoud van
het omliggende terrein, maaiwerk en
snoeien van bomen. Dit wel met dien
verstanden dat het een natuurlijk
gebied moet blijven.
Inmiddels hebben we samen met de
gemeente de trottoirband voor de toegang naar de viskrib verlaagd zodat de
minder mobiele visser zichzelf beter
toegang kan verschaffen naar de viskrib.
Met deze acties kunnen vanaf nu zelfs
vissers met een scootmobiel terecht om
te vissen bij de Molenkolk.
Voor alle vissers geldt: iedereen mag
vissen vanaf deze viskrib maar minder mobiele vissers gaan altijd voor.

ren waar de hengelaar en inwoners zich
in kunnen vinden zonder afbreuk aan
de omgeving te doen.
Mochten er nog opmerkingen of ideeën
zijn dan horen wij dit graag. U kunt ons
altijd mailen via: dezeelt@gmail.com

Als hengelsportvereniging doen we ons
uiterste best om een viswateren te creë-

Hengelsport Vereniging De Zeelt
Millingen aan de Rijn

Leuke Halloweentraining voor
de jeugd van Switch ‘87
MILLINGEN. Zaterdag 31 oktober
stond de jaarlijkse Halloweentraining
voor de mini's weer op het programma.
De jeugd kwam deze ochtend mooi
maar vooral griezelig verkleed naar de
sporthal. Zo zagen we vampiers, heksen, Dracula’s, skeletten, een weerwolf
en spook en nog meer eng gespuis.
Deze training stond ook open voor
vriendjes en vriendinnetjes die gezellig
mee wilden griezelen. Maar liefst 7
jongens en meisjes kwamen deze ochtend mee.
De jeugdcommissie had allerlei (volleybal)spelletjes bedacht voor de kin-

deren. Zo konden ze blindvolleyballen,
doekvolleybal, pompoenpongen, een
volleybalvariant op kegelen en een circuitje. De kinderen werden in groepjes
verdeeld en gingen met veel enthousiasme aan de slag. Aan het einde van
de training werd de “Griezel van de
Dag” bekend gemaakt. Bij onze jongste
jeugd werd dit weerwolf Aiye en bij de
oudere kinderen het duo Tess en
Femke.
Na afloop kregen de kinderen nog wat
lekkers mee naar huis en kon de jeugdcommissie terugkijken op een zeer
geslaagde Halloweentraining.

Geld terug voor ingeschreven
Zevenheuvelenlopers
NIJMEGEN. Alle lopers die zich hadden ingeschreven voor de NN
Zevenheuvelennacht
en
NN
Zevenheuvelenloop op 14 en 15
november krijgen het volledige
inschrijfgeld terug. De organiserende
Stichting Zevenheuvelenloop vroeg
naar aanleiding van de afgelasting van
de 37e NN Zevenheuvelenloop aan
ingeschreven lopers om mee te denken
over de nabije toekomst van het evenement. De lopers gaven de voorkeur aan
om in het voorjaar van 2021 alsnog
deel te nemen aan de NN
Zevenheuvelenloop.
Geld terug voor ingeschreven lopers
24% gaf in de enquête aan het inschrijfgeld terug te willen. Omdat het maken
van kosten zo lang mogelijk is uitgesteld, kan de organisatie het volledig
betaalde bedrag retourneren. Naast het
inschrijfgeld, krijgen de lopers ook het
bedrag voor eventuele extra’s als Tshirts, medailles en treinkaartjes terug.
Zevenheuvelenloper wil herfstklassieker in voorjaar 2021
Bij de enquête konden deelnemers een
keuze maken tussen een gratis virtual

run, het betaalde inschrijfgeld terugkrijgen of een editie in het voorjaar van
2021. Ook de combinaties van voorgaande opties en een open antwoordmogelijkheid waren opgenomen als
antwoordcategorieën. Bijna de helft
van de ingeschreven lopers reageerde
op de korte vragenlijst. Het grootste
deel gaf een voorkeur aan voor een NN
Zevenheuvelenloop in het voorjaar van
2021. Ruim twee derde (68,4%) doet
graag mee aan een voorjaarseditie van
de herfstklassieker. Bijna een kwart gaf
aan het reeds betaalde inschrijfgeld
terug te willen (15,5% wil het geld
terug en 8,6% wil het geld terug en een
gratis virtuele run). Voor een virtuele
editie is met 14% (8,6% wil het geld
terug en een gratis virtuele run en 5,0%
wil alleen een virtuele run) beduidend
minder animo dan voor een loop in het
voorjaar.
Alexander Vandevelde, directeur
Stichting Zevenheuvelenloop: “De uitslag van de enquête sterkt ons gevoel
om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor een NN Zevenheuvelenloop
in het voorjaar zijn. Ik moedig iedereen
aan om in de tussentijd vooral te blijven hardlopen.”

Bridgeclub
Embece
MILLINGEN.
Beste bridgers,
Maandag
2
november
was
weer een enerverende avond met vele leuke spellen.
Voordat we konden beginnen moest
onze wedstrijdleider bij een speler een
alternatief Stepbridge account regelen.
Inloggen was namelijk niet mogelijk,
maar daarna liep alles gesmeerd.
Tijdens het spelen bleek opeens dat een
speler geen internetverbinding meer
had met zijn computer, maar na enig
heen en weer bellen was alles weer
onder controle.
Toch maar goed, dat we een ervaren
wedstrijdleider hebben.
Interessante biedingen kwamen aan de
orde en na het maken van een gedegen
afspeelplan was het soms toch nog
moeilijk om genoeg aantal slagen te
behalen.
Je wilt natuurlijk een goed resultaat
bereiken, maar belangrijker is om met
elkaar plezier aan het spel te beleven.
Ook de “chatbox” werd regelmatig
gebruikt met soms zeer waardevolle
informatie en dan hebben we het niet
alleen maar over bridge.
Ook zin in Berg en
Dal Stepbridge?
Kijk dan voor meer
informatie op onze
Embece’94
site
15029.bridge.nl
Uitslagen Berg en Dal Bridge
Digitaal-BBD 2-11-2020:
1. Jan Jacobs-Arnold Raats 62.15%
2. Johannes Mulder-Corrie Mulder
55.00%
3. Theo de Witte-Els de Witte 54.56%
4. Co van Caulil - Jan Schenning
52.95%
5. Jan van der Hoeven-Marjo van der
Hoeven 50.62%
Uitslag; bieding en het afspelen zijn
terug te zien op onze site via Categorie
Berichten/Stepbridge.

BEEK. Speelgoedruilbank het
Ruilhus heeft een leuke actie: overheerlijke chocoladekoeken met drie
soorten chocola. Per stuk verpakt,
dus coronaproof en lekker lang vers.
En ze worden gratis thuisbezorgd!
De opbrengst gaat naar het Ruilhus.
Hoe bestellen?
Via email (ruilhus@hotmail.com),
Whatsapp (0644215973), het contactformulier op www.ruilhus.nl of
Facebook
Messenger
(https://www.facebook.com/ruilhus)
Wat kost het?
Tien stuks voor € 5,00 of vijf voor €
2,50. Ze worden thuisbezorgd op donderdag 19 november (eind van de middag/avond). Graag contant betalen bij
bezorging. We bezorgen in Beek en
directe omgeving.
Ruilhus alleen open op afspraak
Het Ruilhus is dé plek om je speelgoed
een tweede leven te geven. Vanwege
het coronavirus zijn we voorlopig
alleen open op afspraak. Wil je speelgoed ruilen/halen of doneren? Maak
dan een bezoekafspraak via Whatsapp
op nummer 0644215973.
Het Ruilhus is gevestigd in het
Kulturhus in Beek

Campagne roept Nederlanders op in
actie te komen tegen huiselijk geweld
DEN HAAG. Huiselijk geweld is
ingrijpend. Helemaal als het jezelf of
je directe omgeving raakt. Uit eerder
onderzoek blijkt dat in een periode
van vijf jaar naar schatting 747.000
volwassenen slachtoffer zijn geweest
van minstens één incident van fysiek
en/of seksueel geweld.
In meer dan de helft van de gevallen
gaat het om (ex)partnergeweld. De
overheidscampagne ‘Ik doe iets tegen
huiselijk geweld’ helpt slachtoffers en
omstanders in actie te komen bij (een
vermoeden van) huiselijk geweld. Zo
vind je op de website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl tips om het gesprek
aan te gaan.
Door corona leven gezinsleden dichter
op elkaar. Ze hebben minder sociale
contacten en afleiding en hebben vaker
financiële zorgen of onzekerheid over
werk. Dit kan ervoor zorgen dat spanningen thuis oplopen. Partnergeweld is
elke vorm van geweld tussen volwassen (ex)partners. Het kan zowel fysiek,
psychisch als seksueel geweld zijn.
Vaak bevinden partners zich in een
vicieuze cirkel. Een eerste stap zetten,
hoe klein dan ook, kan het begin zijn
van een oplossing. Bijvoorbeeld door
erover te praten of om advies te vragen.
Praten en hulp inschakelen helpt
Mariëlle weet uit ervaring hoe praten
over huiselijk geweld kan helpen. Ze
vertelt: “Mijn buurman was een dominante man, dat zag je meteen. Ik hoorde hem steeds vaker zijn stem verheffen. Ook hoorde ik op een nacht gebonk
en geschreeuw. Hierdoor maakte ik mij
zorgen om mijn buurvrouw. Ik bleef
haar vragen of het wel goed ging. Na
verloop van tijd was ze zover om haar
zorgen met mij te delen. Ze vertelde dat
ze klaar was met toneelspelen. Samen
belden we Veilig Thuis. Mijn buurvrouw was te emotioneel om haar verhaal zelf te vertellen. Dus dat deed ik
voor haar. Dat telefoongesprek heeft

ervoor gezorgd dat mijn buurvrouw de
juiste hulp kreeg. Ze is naar een vrouwenopvang gegaan, samen met haar
kinderen. Mijn buurvrouw had zich
haar toekomst en die van haar kinderen
anders voorgesteld. Maar ze was ook
opgelucht dat ze na zoveel jaren de stap
naar verandering had durven zetten. Ik
ben blij dat ik haar daarbij heb kunnen
helpen.”
Tips om het gesprek aan te gaan
Als je vermoedt dat iemand thuis te
maken heeft met huiselijk geweld, kun
je iets doen. Zo kun je er met diegene
over praten. Bijvoorbeeld zo:
1. Knoop een gesprek aan over iets
luchtigs, zodat de ander zich op zijn
gemak voelt.
2. Stel open vragen over wat je is opgevallen, zodat de ander kan vertellen.
3. Oordelen helpt niet, mensen zijn erg
loyaal naar hun familie en vrienden.
Probeer daarom niet negatief over hen
te praten, ook niet als je zelf boos wordt
van wat je hoort. Richt je op de persoon
voor je en vraag door.
4. Blijf kalm als de ander tijdens het
gesprek erg emotioneel wordt en het
hem of haar even te veel wordt.
5. Doe geen beloftes die je niet kunt
houden. Hoor je iets wat niet goed is?
Beloof dan niet dat je iets geheim
houdt, maar vraag of je mag helpen.
Advies en hulp
Ben je slachtoffer van huiselijk geweld? Of vermoed je dat iemand in
jouw omgeving wordt mishandeld?
Kijk dan op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl. Daar lees je wat je kunt doen,
hoe je mishandeling kunt herkennen en
hoe anderen in actie kwamen. Heb je
hulp of advies nodig? Bel dan Veilig
Thuis op 0800-2000. Dat kan anoniem,
24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij
Veilig Thuis kun je ook terecht als je
twijfelt of het wel om mishandeling
gaat.
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Ooijse
Klinkertjes
Op zondag 25 oktober j.l. was de
evaluatie dag van de “Deurzakkerse
Ex-cellenties” gepland. Om 11.33
uur heb ik mij op het Vinkse terras
genesteld, om de hoogwaardigheidsbekleders “Coronapassend” te
ontvangen. Het voornaamste agendapunt was natuurlijk de niet doorgegane “Ex-cellentiedag”. Deze
lange dag is een feestelijke samenscholing van oud-prinsen uit Ooij.
Zoiets moest in deze virustijden
streng gehandhaafd worden. Er
kwam echter niemand opdagen,
zodat ik die dag daar in mijn eentje
herinneringen heb opgehaald uit
vervlogen prinsendagen. Als die dag
der dagen in 2020 had door mogen
gaan, was door de gemeente bij
voorbaat iemand uit die groep aangesteld als onbezoldigd BOA. Heb
daarover nog informatie ingewonnen, waarom ze op het gemeentehuis voor die top kandidaat kozen.
Daar hadden ze goede argumenten
voor. De door hen aangestelde
“Eendaags-BOA” is bij de “actieven” de oudste en dus de verstandigste. Met een van die twee redenen was ik het roerend eens.
Daarnaast redeneerden ze in Berg
en Dal, die man is de chef over die
“ex-pluimveerdragers”. Hij zou dus
gezag kunnen hebben. Betreffende
persoon zal zich, denk ik, best wel
eens de “lijder” van de groep voelen. Anderen beweren daarentegen,
dat hij tijdens activiteiten meer de
“verleider” is. Elk jaar probeert hij
groepjes te beïnvloeden, dat zij meer
“heilige huisjes” aandoen, dan de
route toestaat. De handhaver kreeg
opdracht, om streng te controleren
of alle Ex-cellenties” zich wel aan de
afgelastingvoorschriften zouden
houden. Het was namelijk geen
advies, maar een schriftelijk in een
“Oud-Prinsenwet”
vastgelegd
decreet. Ook van dit uitje werd door
het O.M.T. zonder pardon ajuin
gemaakt. Om te controleren of
iedereen zich aan de thuisquarantaine hield, is de BOA tijdens die
“Prinsjesdag” op pad gegaan en
toog meteen naar Gaststätte Polm.
De uitspatting waar in 1989 de eerste samenkomst werd gehouden.
Ter herinnering, daar kwam toen
ene Giel P. erachter, dat hij vader zou
gaan worden. De BOA zag op facebook dat ex-prins Henk v.d. M. daar
had ingecheckt. Dus dacht hij bij
zichzelf, zou zich daar soms een nest
van hoogheden ophouden. De BOA
hoefde echter niet in te grijpen,
want Henk zat daar moederziel
alleen als ex-prins aan een “König
Pilsener”. Op de terugweg kwam de
BOA langs de boerderij van
Stappershoef, waar ze zich ook wel
eens hebben opgehouden. Het
enige wat daar werd waargenomen
was, dat ene Zeger S., nog steeds op
zijn knieën, met een vergrootglas en
zaklantaarn naar zijn gehoorapparaat zat te zoeken. Via mijn megafoon begroette ik hem, maar hij
hoorde mij nog steeds niet. In rechte lijn was het niet ver om te kijken,
of er zich bij het hondenpension
“De Berk” nog illegalen ophielden.
Hij ontdekte daar alleen nog Tonnie
Marshal Nissen. Hij was nog steeds
bezig met zijn karaokenummer: “Ik
ben Japie de Portier”. De speurtocht
ging verder naar het toenmalige buitenverblijf van het GP-mannetje
Tinus de H. Hij heeft dit landhuis
inmiddels overgedaan aan een
andere ex. Daar was ook al geen
samenscholing van koningszonen.
Wie wil er nu, na zo’n 25 jaar, nog
eens de hele dag daar in een natte
moesson zitten. Zo is de BOA wel
ruim dertig gelegenheden af
geweest, nergens vond hij een spoor
van een overtreding. Ik heb medelijden met de man, die, op eigen kosten, meer dan 30 natte uitspattingen heeft aangedaan. Dan ben je
door het geestrijk vocht, toch geestelijk niet goed meer in orde. De
arme man werd op die dag wel traditiegetrouw vervoerd door de alcoholische versnapering; getiteld
Heerlijk Helder Heineken. Let wel;
vervoerd, maar niet ontvoerd,
anders was hij een collega van ene
Holleeder.
Groetjes medeklinker.

tDe Rozet
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EERSTE ÉN TWEEDE
KERSTDAG
IS NICO DE WITT
OPEN VOOR U!
VAN 8.00-20.00 UUR!
Om iedereen de gelegenheid te geven zijn kerstboodschappen te doen,
staan wij niet alleen tweede kerstdag maar óók eerste kerstdag voor u klaar!
Zo is er meer spreiding en voor iedereen ruimte, om de kerstboodschappen te doen.
Alvast hele gezellige feestdagen gewenst, namens ons hele team!

NICO DE WITT
Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal // T: 024 6841839 // Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

2020

2020

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

is a brand within
the WMF Group

29,95

27,95

12.-

Design voor
elke dag!

19,95

8.-

*

8.-*

*

Bestekset

Serveerlepel

Taartvorkjes

4-delig

1 brede serveerlepel

4 stuks

29,95

49,95

12.Latte macchiato/
Yoghurt lepels 4 stuks

39,95

14.-

*

14.-*

*

Saladecouvert

Steak bestekset

2-delig

4 stuks

Spaar tot

70%

korting

29,95

14,95

12.-

op stĳlvol

10.-*

*

bestek

Kinderbestekset

Taartschep

4-delig

1 taartschep

DESIGN VOOR ELKE DAG!

KWALITEIT

Auerhahn maakt hoogwaardige besteksets met een modern
en tĳdloos design. Voor iedereen die van stĳlvol design houdt
en ook graag de tafel mooi dekt. Het bestek is perfect voor
dagelĳks gebruik, maar kan ook een echte blikvanger zĳn
tĳdens een diner of feest.

Auerhahn werkt alleen met de allerbeste materialen,
gecombineerd met perfect vakmanschap voor het creëren van
stĳlvolle collecties. De Auerhahn Pure besteksets zĳn allemaal
gemaakt van hoogwaardig 18/10 roestvrĳ staal, gegarandeerd
vaatwasmachinebestendig, zuurbestendig, zeer duurzaam en
gemakkelĳk schoon te maken.

NICO DE WITT

Waterstraat 27, 6573 AA Beek Ubbergen • T 024 684 1839

*+ volle spaarkaart

ACTIEVOORWAARDEN
• Van zondag 1 november 2020 t/m zaterdag
23 januari 2021 ontvang je bĳ besteding
van iedere 10 euro een zegel.
• Bĳ 8 Auerhahn spaarzegels is je spaarkaart vol.
• Inleveren van spaarkaarten kan t/m
zaterdag 30 januari 2021.
• Niet inwisselbaar voor contanten.
• Op=op.
• Kĳk voor het volledige spaarassortiment
in de display in onze winkel.

* Aanbiedingen zĳn niet bestemd voor wederverkopers
en/of grootverbruikers. Prĳswĳzigingen en/
of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld,
tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar,
loten en telefoonkaarten.

