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Wolf weer in de polder
Oproep aan schapenhouders in de Ooijpolder
Vorige week is er weer een wolf gesignaleerd in de Ooijpolder. Diverse schapen zijn gedood. De Provincie
Gelderland roept alle schapenhouders
in de Ooijpolder op om hun schapen en
geiten op te stallen of achter wolfwerende afrastering te plaatsen.
De afgelopen week is er weer schade
opgelopen en is er weer een “zichtmelding” geweest. Ook is de wolf omstreeks 03.00 uur op de Kouwedijk in
de Ooijpolder gefilmd. Donderdagmorgen werden de eerste dode schapen

gevonden. Bij Giesbertz in Persingen is
donderdagavond omstreeks 18.00 uur
opnieuw een schaap gedood is. Daarna
is er een camera bij geplaatst en is de
wolf terug gekomen. Dit kon op camera worden vastgelegd (kleine foto).
Op diverse plekken in de Ooijpolder is
het afgelopen weekend hard gewerkt
om afrasteringen in orde te maken om
de schapen tegen de wolf te beschermen. Zo was men zaterdag druk bezig
om het land van Jan Leensen te voorzien van een wolfwerende afrastering
(zie foto), nadat Jan zelf de voorafgaande nacht de hele nacht in de buurt van
zijn schapen was gebleven om deze in
de gaten te houden.

Foto: Henk Baron

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

oplage: 25.000

Strengere corona maatregelen
Door de heftig oplopenede besmettingen zijn per afgelopen zaterdag nieuwe
strengere coronamaatregelen ingegaan.
Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen
voor de komende drie weken:
Aangepaste openingstijden
Niet-essentiële winkels en diensten
(waaronder contactberoepen zoals de
kapper) moeten om 18.00 uur dicht. De
horeca en essentiële winkels zoals
supermarkten sluiten om 20.00 uur. In
de horeca blijft een coronatoegangsbewijs verplicht en moeten gasten zitten.
Evenementen en sport
Evenementen mogen doorgaan, maar
alleen tot 18.00 uur. Ook zijn een vaste
zitplaats en een check van het coronatoegangsbewijs verplicht. Er mogen
maximaal 1250 mensen in een zaal.
Voor theaters, bioscopen en concertzalen (met zitplaatsen) geldt geen vervroegde sluiting. Alle sport blijft toegestaan, maar zonder publiek.
Thuiswerk en onderwijs
Het kabinet geeft het dringende advies
om weer zoveel mogelijk thuis te werken - "tenzij het echt niet anders kan".
Scholen blijven open. In het mbo en

hoger onderwijs geldt wel een maximale groepsgrootte van 75 mensen per
ruimte. Een uitzondering wordt
gemaakt voor het afnemen van tentamens en examens.
Anderhalve meter en mondkapjes
Overal waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, moeten mensen anderhalve meter afstand houden. Ook geldt
op die plekken een mondkapjesplicht.
En opnieuw adviseert het kabinet om
thuis een beperkt aantal gasten te ontvangen, maximaal vier op een dag.
Quarantaine
Wie in huis woont met een besmet persoon, moet weer verplicht in quarantaine. Die regel geldt ook voor mensen die
gevaccineerd zijn.
Plannen voor later
Het kabinet werkt verder aan uitbreiding van de coronapas voor mogelijk
de werkvloer, dierentuinen en pretparken en niet-essentiële winkels.
Verder wordt er gewerkt aan het besluit
of we verder gaan met 3G of 2G
(gevaccineerd, genezen, getest), waarbij bij 2G een negatieve test niet meer
geldt voor de coronapas.
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Sinterklaasintochten
Hij is er weer! De goede Sint en zijn Pieten arriveerden afgelopen zaterdag weer in ons land. Ook hier in de regio is de
goedheiligman al gesignaleerd. In Berg en Dal, Leuth en
Groesbeek hebben de kinderen afgelopen zaterdag de Sint al
mogen begroeten (zie de jeugd-jongerenpagina). Op 21
november komt hij aan in Millingen (zie eerdere berichten in
De Rozet). En op 28 november zijn Ooij, Beek en Kekerdom
aan de beurt:

Sinterklaas Intocht in Ooij

Wouter Sillessen wint goud bij
internationale hotelschoolwedstrijd
De 17-jarige Wouter Sillessen
uit Groesbeek won de eerste
prijs bij de 34ste Conference
& Competitions. Dit is een
competitie tussen 45 hotelscholen uit 35 Europese landen. Wouter zit op het Rijn
IJssel College in Arnhem. De
wedstrijd werd gehouden tussen 1 en 6 november in
Tallinn (Estland).
Wouter deed mee aan het
onderdeel
Hospitality
Manager. Samen met een
medestudent uit Portugal
werkte hij een plan uit over
management in een hotel of
restaurant. Dit presenteerde
het duo vervolgens in het
Engels aan een jury. En deze
presentatie leverde ze een
gouden plak op.

Jonge kampioenen in
Groesbeek

Applaus voor Wouter en Quinten

Oh oh kinderen van Ooij,
Wat zullen we gaan genieten:
Zondag 28 nov. brengt de Sint een bezoek aan ons dorp,
Samen met zijn pieten
Om 10.15 uur verzamelen we bij de Speulplek,
Daar wachten we de Sint gezamenlijk op.
En misschien als we daar hard liedjes zingen,
Verschijnt de Sint dan wel op zijn paard - in galop!
In een optocht lopen we naar de Sprong,
Waar de papa’s en mama’s niet naar binnen mogen rennen.
Want zoals het tegenwoordig hoort,
Moeten we eerst de QR code scannen.
De kleurwedstrijd is er ook weer dit jaar,
Je ontvangt de kleurplaten bij KION of in de klas.
Bij de Spar in Ooij liggen er ook nog een paar,
De knutselpiet is nu al in zijn sas :)
Tot ziens allemaal in de Sprong op zondag 28 november!
Groetjes van de Sint

Sint en Pieten in Kekerdom
Hallo lieve kinderen en papa’s en mama’s. Het is bijna zover,
want ook dit jaar komt Sint Nicolaas met zijn Pieten naar
Kekerdom. De Postpiet heeft een berichtje gestuurd dat zij
op 28 november met de zonnetrein naar Kekerdom komen.
Sint komt om 13.30 uur aan in de Schouwenburgsestraat.
Daarom verzamelen de kinderen en de muziek zich om 13.15
uur bij de school. Als Sint en zijn Pieten daar aan zijn gekomen, gaan we in optocht door het dorp naar zaal U.N.A.,
waar om 14.00 uur een kort programma zal beginnen. Hoe
Sint en Pieten dat gaan invullen blijft nog een verrassing.
Alle ouders, opa’s , oma’s en andere belangstellenden zijn

Quinten Alders kampioen!
schap.
Quinten wil graag zijn
sponsors bedanken,
met name Zandri en
Leva Dakbedekkingen,
die hem afgelopen
periode
hebben
gesteund en hij kijkt
erg uit naar volgend
jaar.

Het 9-jarig crosstalent Quinten
Alders uit Groesbeek pakt de titel
Nederlands kampioen in de klasse
65cc kleine wielen.
Hij doet al een paar jaar aan motorcross
en hij neemt al voor het tweede jaar op
rij deel aan de wedstrijden in de klasse
65cc. Dit weekend sloot hij de wedstrijden met succes af! Hij behaalde de
1e plaats bij het Nederlands kampioen-

van harte welkom.
Om ongeveer 15.00 uur zal het programma afgelopen zijn en
krijgen alle kinderen van de basis school of jonger uit
Kekerdom een zak vol met lekkers mee naar huis. Kinderen
uit Kekerdom die elders op de basisschool zitten kunnen
natuurlijk ook een zak bij Sint komen halen.
Leden van het Sint Nicolaas komen van 22 tot 26 november
bij u langs met de collectebus.
Verder wenst het comité iedereen een fijne Sinterklaas en
bedankt het de inwoners van Kekerdom b.v.b. voor hun gulle
gift tijdens de collecte. Ook sponsoren hartelijk dank.
Een QR-code en legitimatie is verplicht in zaal U.N.A. vanaf
12 jaar. Wij hopen natuurlijk dat dit ook door kan gaan als de
coronaregels aangescherpt worden. Wij houden uw op de
hoogte als er meer nieuws is met een flyer door het dorp en
via omroep Berg en Dal.
Het Sint Nicolaas –Comite Kekerdom, Secr.: G. Frieling.
Tel: 0481-431478, geertfrieling@gmail.com

Sinterklaasintocht Beek 2021
Ook Beek wil de Sint dit jaar weer bezoeken en wel op 28
november.
Start vanaf ’t Hofke – verbindingsweg 6. Tijd: 14:00 vertrek
Na een rondgang door het dorp verwachten we rond 15:00
aan te komen bij het Kulturhus aan de Roerdomp-straat 6
waar we aansluitend nog een programma hebben in de grote
zaal. Helaas kunnen we nu nog niet precies aangeven hoe dit
programma eruit komt te zien. We houden contact met de
Gemeente over de mogelijkheden. De verwachting is vooralsnog dat we voor de kinderen nog een leuk programma in
de zaal hebben.
We staan 19 en 20 November met de collecte bij Plus Nico
de Witt, mocht u vragen hebben, dan kunt u die daar aan ons
stellen.
Houd de website www.sintinbeek.nl of facebook: facebook.com/sintinbeek in de gaten voor nieuwsupdates.
Heeft uw kind een allergie? Geef dit dan aan door het contactformulier op de site in te vullen.
We hopen er dit jaar weer een ouderwets gezellig feest van te
maken!
Het Sint Nicolaas Comité Beek

De mooi verlichte Reestraat
De Reestraat in Groesbeek is, volgens (een van de) de bewoners, de mooist verlichte straat van Gelderland. Ook nu is deze straat weer opgelicht voor de donkere dagen. Al meerdere jaren de topper van de regio.
Foto: Piet Spanjers
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Kerstbomen
Verschillende
soorten en
maten
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Vanaf 1 december tot aan de kerst alle dagen open!
van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag tot 20.00 uur. Of op afspraak

Verse kwaliteitsbomen van eigen land!

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

Uw kerstboom wordt door ons verpakt.

Kleding Stomerij
depot
reparatie

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

De kerstboom recht zetten was nog nooit zo makkelijk
met de Easyfix, wij boren al onze gezaagde bomen voor.

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

Landwinkel Klein-Amerika
Bas en Floor Beijer
Klein-Amerika 3
Groesbeek
Tel.: 024-3975839

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

Vanaf januari passen wij onze openingstijden aan,
meer info: www.beijergroesbeek.nl

www.vblkozijnen.nl
Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

   
  
    

5 haring
€ 10
3 grote
lekkerbek € 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 tot 17 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800
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Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk
Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

www.klussief.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 21.11. 10u. Marije Kleinsma
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-28.11. 14u. sinterklaasintocht, v.a.Höfke
-30.11. 14u. muziekmiddag met Floris,
Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-20.11. 9.30-14 snertactie Ons Genoegen,
bij AH
-20.11. 20u. concert st. Cecilia, sporthal
-28.11. 14u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
OOIJ
-28.11. 10.15u. sinterklaasintocht,
Speulplek
LEUTH
19-21+26-28.11. expo Ron Vissers,
Duffeltdijk 6,
-28.11. 11u.concert DES + Ooijse
Toekomst, Vriendenkring
KEKERDOM
-28.11. 13.30u. sinterklaas intocht
BERG & DAL
-nov-dec. expo Maskers, Babylon
-22.11. 13u. middag oude foto’s,
Kerstendal
-25.11. 13u. verwenmiddag door Ada,
Kerstendal
-27.11. 20u. concert Les Etoiles, kerk
-29.11. 13u. origami kerstkaart, Kerstendal
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-20+21.11 Vera Holland
-27+28.11. Jos van Riswick
GROESBEEK
-20.11. 10-14u. kledingsinzameling
Groesbeeks Glorie, Kon. Wilhelminaweg
12a
-23.11. 19.30, schrijfavond Amnesty, prot.
kerk
-24.11. 9.45.u. wandeling v.a. prot.kerk
-28.11. 16u. concert Ton sur Ton, prot. kerk
DE HORST
-20+21.11. boekenmarkt De Slenk (zat. 1114u.; zon 12-14u.)

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/.
De archieffunctie gaat terug tot 2010.
Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel. Eenmalig registreren geeft een
inlogaccount en mogelijkheid de
gewenste artikelen te kunnen zoeken en
na betaling te downloaden.

PAGINA 3

De Rozet

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

EL TORO
INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN
Reserveer voor de
Kerstdagen & Silvester Nieuwjaar

Große Straße 80
47559 Kranenburg
Tel.: 0049-2826-419

Poëziepad
De werkgroep Poëziepad Berg en Dal
heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Er waren meer
inzendingen voor het poëziepad.
De andere gedichten publiceren we in n
De Rozet , hieronder is er weer één.

zitBank
puBliek
allen geBoren…...
….……GeBaand leven
tesaam geBruiken…….
.…….verBruiken tijd
nu verBonden.
…...…...….verBranden energie
gesprekken ontBranden….......…
………..….ontBonden plichten
……..nu verBonden samen
geniet
(samen)
Ricus Franken
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Te koop Stevens E-bike,
herenmodel 58cm, kleur
zwart. Fiets verkeert in
nieuw staat, vraagprijs
950€, 0644422836

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

6,00

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

Te koop gevraagd: vuilnisemmer uit Nijmegen. 061053.4399
Woonruimte gezocht voor
mij en mijn zoontje (Saskia,
36 en Otis, bijna 2). Max 20
min. fietsen van Oost. Min.
2 kamers, max €900,- excl.
saskia.bultman@gmail.com
06-5537.4547

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

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

ONDERHOUD

www.rossenuitvaartverzorging.nl

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

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

VERBOUW AANBOUW





Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

Gallant Metaal

Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer

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

voor al uw familieberichten

Lieskes Wengs 8
6578 JK Leuth
Tel. 024 79 50 272
Mob. 06 188 49 457

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

www.gallantmetaal.nl

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

info@gallantmetaal.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange
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ZAKELIJK

Kerst take-away in Beek met wild, wijn & snert
(Advertorial)
BEEK. Net als vorig jaar verzorgen
Wijnkoperij Jos Peters en Kookatelier
Korenbloem 2.0 in hartje Beek een
smaakvolle kerstafhaalservice. De
sfeervolle Kerst take away met wild,
wijn & snert vindt plaats op zondag 12
december a.s. van 12.00 tot 17.00 uur
op het terras van de wijnkoperij,
Nieuwe Holleweg 1 in Beek.
Chefkok Martin de Boer heeft twee
winterklassiekers voorbereid: Martin’s
hazenpeper en een huisgemaakte, rijkgevulde erwtensoep. Wijnspecialist Jos
Peters selecteerde voor de kerst enkele
bijzondere wijnen. Deze kunnen op 12
december geproefd worden. Ook zal de
bekende Glühwein – mit und ohne
Schuss – worden geschonken.
Hazenpeper en erwtensoep (beide vers
ingevroren) kunnen vanaf nu vooraf
worden besteld (liefst per mail

info@kookatelierkorenbloem2.nl. of via
tel/app 06 10052631, Anthonie de Boer)
en op zondag 12 december worden
opgehaald (mét afgesproken tijdslot) in
Beek. Op die manier bent u verzekerd
van een ‘lekkere kerst’. Erwtensoep
(800 g, 2 personen) € 7,50; Martins
hazenpeper (600 g, 2 personen) € 17,50.
Bij de kerst take-away kunt u voor
slechts € 3,- genieten van een heerlijke
kom snert. Een reden te meer om zondagmiddag 12 december vrij te houden!
• Wijnkoperij Jos Peters, Nieuwe
Holleweg 1, Beek, 024 6842221,
info@jospeterswijnkoperij.nl,
www.jospeterswijnkoperij.nl
• Kookatelier Korenbloem 2.0,
Beuningen - tel/app 06 10052631
(Anthonie de Boer) of
info@kookatelierkorenbloem2.nl,
www.kookatelierkorenbloem2.nl

Veel animo op info-avond EnergieCoöperatie
Hoog&Laag in Persingen
In de infrarood verwarmde boerenschuur van Buitenzorg in Persingen
(één van de zonnedaken) vond op
woensdag 3 november de sfeervolle
informatie- en intekenavond plaats van
de EnergieCoöperatie Hoog&Laag.
Aan een kleine 40 bezoekers werd uitgelegd hoe je kunt deelnemen aan het
opwekken van zonne-energie op andermans dak in jouw regio.
De ECo plaatst ca 500 zonnepanelen
op 3 grote daken in de Ooijpolder. Als
deelnemer koop je een aantal
ZonDelen voor ca €300 per stuk en
wordt lid van de coöperatie. Die investeert het geld in de zonnepanelen en de
installatie. Inkomsten van de coöperatie bestaan uit de verkoop van de
geproduceerde elektriciteit en subsidie.
Na aftrek van kosten zoals onderhoud
en verzekering wordt het batig saldo
uitgekeerd aan de deelnemers.
Voor elke €300 inleg denken we gedurende de looptijd van 15 jaar ca €500
uit te kunnen keren. Ook als je zelf al
zonnepanelen op je dak hebt, kun je
meedoen zonder subsidieverlies en het
maakt niet uit welke energieleverancier
je hebt. Bij verhuizing mag je het
ZonDeel behouden en als iemand jouw
ZonDeel erft, dan is de woonplaats niet
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aan te geven hoeveel Zondelen je
wenst. Daarna ontvang je bericht met
het aantal toegewezen Zondelen. De
planning is dat de panelen in de zomer
van 2022 al produceren.
Om voor extra provinciale subsidie in
aanmerking te komen streven wij naar
minimaal 50 deelnemers. Alle (extra)
veelgestelde vragen worden beantwoord op de website. Daarop is ook de
presentatie te volgen. Voor het volledig
slagen van het project zijn nog meer
deelnemers nodig!

Kerstbomen bij Beijer Groesbeek
Op Klein Amerika worden al sinds jaar en dag kerstbomen
gekweekt. Bas en Floor Beijer verkopen (naast hun asperges
in april, mei en juni) in december verschillende soorten en
maten kerstbomen. Op hun boerenerf staan honderden
bomen prachtig uitgestald. U waant zich in een heus
‘Kerstbomenbos’.
Kleinere bomen zitten veelal in een pot.
Toch kiest de klant steeds vaker voor een vers gezaagde
boom, vooral bij een groter exemplaar. Weinig sjouwwerk
om de boom in huis te krijgen. Geen pot met grond scheelt
toch al gauw zo’n 15 kilo.
De gezaagde bomen zijn super makkelijk op een Easyfix te
zetten.
De bomen van Beijer zijn met een speciale boor voorgeboord. Onder in de stam van de boom zit een conisch gat.
Met één draaibeweging draait u de standaard vast onder de
boom. Deze staat dan altijd recht en stevig en dat in zo’n 5
seconden! De ‘Easyfix’ is van metaal en gaat jaren mee. U
vult de bak met water en het zakje bomenvoeding dat u krijgt
bij aankoop en de boom houdt zijn naalden nog beter vast.
De boom wordt vervolgens in een net verpakt, zodat hij makkelijk te hanteren is en ze leggen ‘m graag bij u in de auto.
Service staat hier hoog in het vaandel.
Laten bezorgen binnen Groesbeek kan ook, kosten daarvoor
zijn €5,-

In de Landwinkel kunt u terecht voor mooie cadeaupakketten met heerlijke producten. Denk aan Groesbeekse wijn van
Wijngaard Klein Amerika of (geiten) kazen, honing, sappen,
groente en fruit en ander lekkers.
Ze maken een pakket op maat voor u.
Vanaf 1 december barst het los op Klein Amerika. Alle dagen
van de week geopend van 09.00-18.00 en vrijdags tot 20.00,
of op afspraak.

Feestelijk kerst- en oudjaarsbuffet in Saray Garten
KLEEF. Het Turks specialiteitenrestaurant Saray Garten in
Kleef pakt dit jaar groots uit voor een extra feestelijk kersten oudjaarsbuffet. Er valt héél veel te genieten van het uitgebreide buffet op eerste kerstdag, tweede kerstdag (vanaf 12
uur) én oudjaar. De keukenbrigade verwent zijn gasten op
deze drie feestdagen met een keur aan gerechten: vlees, vis,
gevogelte, salades, koude en warme voorgerechten…, en ook
zal een heerlijke zoete afsluiting niet ontbreken. Zo bezorgt
Saray Garten zijn gasten een onvergetelijk culinair feest. En
dat alles voor slechts € 22,50 p.p., kinderen tot 12 jaar €
12,50. Een prijs om van te smullen. Vanzelfsprekend zorgt
het team van Saray Garten ervoor dat de avond geheel volgens de dan geldende corona-regels verloopt. Extra handig is
de ruime parkeergelegenheid voor de deur van het restaurant.
Wilt u zeker zijn van een plek met de feestdagen? Reserveer
kan nu al: Saray Garten, Ernst-Goldschmidt Straße 26,
Kleef; tel. 0049 2821-5903569, saraygarten@outlook.de. Op
de website van Saray Garten kunt u al een beetje rondkijken,
www.saraygarten.de.

Nu reserveren en met de feestdagen heerlijk genieten in
Turks specialiteitenrestaurant Saray Garten in Kleef
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Het Duurzame Warenhuis
Het Duurzame Warenhuis in
Nijmegen, aan de Burchtstraat 126
bestaat komende maand 7 jaar, en is
zelfs nationaal een begrip als het gaat
om eerlijk winkelen. Voor de lezers
van De Rozet is het op de stoep.
Waar staat deze winkel voor? En wat
kun je er vinden?
Kernwaarden
De winkel is begonnen als het kleine
zusje van de Natuurvoedingswinkel
Van Nature op de Gerard Noodtstraat,
eveneens in centrum Nijmegen, om een
betaalbaar en duurzaam alternatief te
bieden in de regio. Het Duurzame
Warenhuis weegt alle producten aan de
hand van kernwaarden: biologisch,
lokaal, natuurlijk, diervriendelijk, fair
trade, en zero waste. Je kan hier een
ruim assortiment vinden aan kleding
voor kinderen, dames en herenmode,
zowel slow fashion als fair fashion.
Ook zijn er hoeken met tuin- en interieurspullen, cadeaus en speelgoed, van
alles voor de keuken, en een vulstation
voor schoonmaakmiddelen. Bovendien
kun je bij het kledingatelier iets laten
herstellen wat thuis al in de kast hangt,
of de nieuwe aanwinst uit de winkel op
maat laten maken. In het zelfde pand
vindt je ook de duurzame kapperszaak
HÀZ en de horeca Veggie Galore.
Cadeau- en wintermaanden
Om een paar voorbeelden te noemen
die passend zijn bij het seizoen, kun je
denken aan ecologische kerstkaarten,
een cadeaubon of kerstpakket, wollen
kleding van prematuur tot volwassen,
of vilten pantoffels. Ben je student?
Dan geeft Het Duurzame Warenhuis
het hele jaar door 10% korting cadeau
om de duurzame aanschaf te stimuleren.

van belang.
Na deze uitleg van de voorzitter, Els
Sonnemans, werden alle mogelijke vragen beantwoord. Onder applaus werd
het initiatief van de vrijwilligers toegejuicht en vonden de eerste inschrijvingen al plaats. Alle informatie is terug te
vinden op de website www.ecohoogenlaag.nl en kun je je inschrijven voor
het lidmaatschap van de Coöperatie
voor een eenmalig bedrag van €10 op
www.ecohoogenlaag.nl/lid-worden.
Tot 6 dec 2021 heb je de mogelijkheid
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Het Duurzame Warenhuis is normaal
maandag t/m vrijdag van 10:00 tot
18:00 geopend, en op zaterdag tot
17:00. Wegens de cadeau- en wintermaanden zijn er extra koopavonden op
21 & 28 november, en op 12 & 19
december van 12:00 tot 17:00. Let wel,
er zijn een paar dagen waarom Het
Duurzame Warenhuis (eerder) gesloten
is; Vrijdag 24 december open tot

Bingo afgelast
MILLINGEN. De bingo van Ons
Genoegen is door de strengere coronamaatregelen weer afgelast

17:00 ivm kerstavond, zaterdag 25
december gesloten ivm eerste kerstdag,
vrijdag 31 december open tot 17:00
ivm oudjaarsavond en zaterdag 1 januari gesloten ivm nieuwjaarsdag.
Bereikbaarheid
Ondanks de vertraagde werkzaamheden bij de Voerweg en Burchtstraat is
Het Duurzame Warenhuis goed te
bereiken en gewoon geopend. De fietsenstalling naast de winkel is onveranderd, de parkeergarage Kelfkensbos of
Mariënburg op een steenworp afstand
zijn gewoon geopend. Alleen de bushaltes zijn enkele tientallen meters verschoven, bijvoorbeeld naar de halte
Sint Canisiussingel.
Wees welkom! Willkommen!
Zie voor meer informatie: www.duurzamewarenhuis.nl

Millingse
feestmaandactie
Op zondag 28 november start de jaarlijkse feestmaandactie van de Millingse
winkeliers.
De actie gaat als volgt:
De consument verzamelt drie kassabonnen van verschillende deelnemende winkels, gedateerd in de actieperiode.
Deze bonnen levert men, in een gesloten envelop met naam en telefoonnummer, in bij een van de deelnemende
winkeliers. Deze envelop is een geldig
lot.
De actie start op zondag 28 november
a.s. en eindigt op vrijdag 24 december
2021. Waarna de trekking zal worden
gehouden op dinsdag 28 december a.s.
bij de Kastanje.
Er is een geweldig prijzenpakket t.w.v.
€5000.00:
• E-Bike
• reischeque
• IPad
• diverse goed gevulde boodschappen
tassen
• diverse waardencheques te besteden
bij de deelnemende winkeliers
Alle winnaars worden persoonlijk door
ons benaderd. Veel succes!
De Winkeliers Promotie Groep

(Advertorial)

Nieuw bij Koffiehuis De Oude Waal
Op het moment zijn wij druk bezig om
onze ijssalon in Koffiehuis de Oude
Waal aan de Ooijse Bandijk in Ooij
om te toveren tot een giftshop. Vanaf 3
november is giftshop “De Lekkernij”
geopend. Openingstijden zijn van
woensdag t/m zondag van 11.00 tot
18.00 uur. Voor de mok en de mandjes
uit ons restaurant tot de koekjes van
eigen deeg, kun je in onze giftshop
terecht. Allerlei lekkers uit eigen keuken zoals de pesto, roomkaas broodsticks en koekjes staan in een leuke
cadeauverpakking op de plank. Onze
nieuwe koffielikeur is gemaakt op
basis van een bierdistillaat door
Stadsbrouwerij De Hemel en gebotteld
in een mooie fles. De koffiebonen,
thee en cacaomelange mogen natuurlijk niet ontbreken. Alles is los verkrijgbaar maar ook in door u zelf of
door ons samengestelde giftsets. Wat

ook nog lang niet iedereen weet, is dat
je sinds september elke vrijdag t/m
zondag warm kunt eten in het
Koffiehuis, onze keuken is tot 20.00
uur geopend. Er staan verschillende
hoofdgerechten op de kaart. Natuurlijk
is daarbij aan de vegetariërs gedacht.
Wij vinden het leuk om af te wisselen,
daardoor hebben we regelmatig een
verrassing die nog niet op de kaart
staat. Onder de pergola hebben we de
voorkant voor de wintermaanden dicht
gemaakt met op maat gemaakte wanden van zeil met mooie grote ramen.
Zo zit u daar nog steeds met het prachtige uitzicht maar wel lekker uit de
wind. Mocht het toch te koud zijn dan
is het binnen heerlijk warm en bent u
daar van harte welkom. Nieuwsgierig
geworden? Kom gauw eens aan. Team
Koffiehuis de Oude Waal.
(Foto Henk Baron)
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Personeel
Gevraagd

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Kekerdom

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg, Händelstraat

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
vanaf januari, wijk Mariendaalseweg, HeerZegerstr.
Heikant, Hüsenhof, Kardinaal Gerardstr.

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

WE ZOEKEN NIEUWE
COLLEGA'S!
ALTIJD AL MET OUDEREN WILLEN WERKEN?
Woon je in de gemeente Berg & Dal of Nijmegen? En ben je op
zoek naar zinvol en afwisselend werk met ouderen, dan ben je
bij Home Instead Thuisservice aan het goede adres!
Home Instead zorgt er onder meer voor dat ouderen,
waaronder ook mensen met dementie, zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Dit doen we door hen te helpen met alle
zaken die het dagelijkse leven gemakkelijker en gezelliger
maken. Van samen een spelletje doen, wandelen, hulp bij
wassen en aankleden tot samen boodschappen doen, koken
en begeleiden naar het ziekenhuis. We geven onze klanten
aandacht. En daar bloeien zij (en wij) van op!
WIL JE MEER WETEN OVER DE FUNCTIE EN DE MOGELIJKHEDEN? NEEM DAN CONTACT OP MET
JACQUELINE VAN HAL VIA 024 3730716 OF MAIL NAAR INFO.NIJMEGEN@HOMEINSTEAD.NL

SOLLICITEER NU!

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

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

Personeel
Gevraagd
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Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Jeugd & Jongeren

Wethouder Sylvia Fleuren en
schoolkinderen onthullen
nieuwe naam fietspad
Het fietspad tussen de Hoflaan en de
Mariëndaalseweg in Groesbeek heeft
een nieuwe naam gekregen: Schoolpad.
De naam is bedacht door leerlingen van
basisschool Adelbrecht Windekind en
de Carolusschool. Zij maken tenslotte
het meeste gebruik van het fietspad.
Wethouder Sylvia Fleuren onthulde de
naam zaterdagochtend 13 november.

Ze deed dit uiteraard samen met de
bedenkers van de naam: leerlingen uit
de Kinderraad van beide scholen. Zij
kregen allemaal een sleutelhanger met
de nieuwe naam er op. Vooraf moest
het ingepakte bord nog gauw even
opnieuw gemonteerd worden omdat
het bord omgekeerd was opgehangen.
Foto: Henk Baron
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Sinterklaas in Groesbeek en Berg en Dal
Sinterklaas in Groesbeek
In de middag van zondag 14 november was in Groesbeek
ook de ontvangst van Sinterklaas met zijn Pieten. Dit was
achter de Kringloopwinkel, waar wethouder Irma van de
Scheur de Sint en zijn gevolg welkom heette. Er was muziek
van Theo van Blitz en de Pieten vertoonden allemaal kunstjes. Ze lieten zelfs zien hoe ze op het dak de pakjes aan
elkaar over gooiden.
De Sint spraak de kinderen toe, had voor iedereen een speciaal woordje, waarna ze weer door konden lopen.
Wethouder Irma van de Scheur ontvangt Sinterklaas in
Groesbeek

Sinterklaas in Berg en Dal

Wethouder Sylvia Fleuren met de leerlingen van de kinderraad

Sint Maarten in Ooij
Donderdagavond 11 november gingen
de kinderen ook in Ooij langs de deuren om hun snoep te verzamelen ter
gelegenheid van Sint Maarten. De
organisatie van de Speulplek had hiervoor speciaal de bewoners van de
Rietlanden en de Koningin Julianalaan

gevraagd om hier aan mee te werken.
Op de foto hebben de kinderen zojuist
wat gekregen bij een woning aan de
Rietlanden. Deze rondgang kwam in de
plaats voor een uitgebreider Sint
Maartenviering op 12 november op de
Speulplek in Ooij. Foto: Henk Baron

Elk jaar organiseert Berg en Dals Bloei de intocht van
Sinterklaas in Berg en Dal. Ook dit jaar op zondag 14
november. De Sint arriveert om 10.15 uur op de Waldeck
Pyrmontlaan alwaar hij werd opgewacht door muziekgezelschap Edelweisz en alle kinderen met hun ouders en begeleiders, alsmede de jeugdburgemeester. Vandaar vertrok de
stoet onder begeleiding van muziekgezelschap Edelweisz
naar dorpshuis Kerstendal waar Sint en zijn pieten resideren.
Daar konden de kinderen, vergezeld van hun begeleiders,
langs Sinterklaas lopen, samen op de foto gaan, tekeningen
aanbieden en van de jeugdburgemeester een chocoladeletter
in ontvangst nemen. Terwijl buiten een lange wachtrij stond,
werd er eerst muziek gemaakt door Edelweisz, gevolgd door
diverse dansjes van de Pieten.
Berg en Dals Bloei meldde nog: Omdat ook Sint en zijn pieten te maken hebben met inreisbeperkingen vanwege corona,
zal Sint dit jaar ook gebruik maken van een paar “PIO’s”
oftewel “Pieten in Opleiding”. Mocht zo’n PIO verdwalen
dan kan de goede vinder hem of haar terugbrengen bij Berg
en Dals Bloei. Wij zetten hem of haar wel weer op de boot

Sinterklaas op de Oude Kleefsebaan met helemaal rechts de
jeugdburgemeester
terug naar Spanje. Geen zorgen dus.
Foto’s: Henk Baron

Tot de sterren en daar voorbij!
Knotsgekke duels zijn uitgevochten in
een race om zo snel mogelijk van je
ruimteafval af te raken, en zo was het
hele weekend gevuld met leuke spellen.
De jeugdcommissie kijkt terug op een
geslaagd weekend en wil daarom iedereen bedanken voor alle gezelligheid.
Hopelijk zien we elkaar terug tijdens
een volgende activiteit!

Jeugdbingo
OEV
MILLINGEN. Zo rond de herfstvakantie staat er altijd een hoogtepunt voor
de deur, namelijk het jeugdweekend
van fanfare St. Cecilia. Dit jaar reisde
de jeugd af naar Giesbeek en stond het
weekend in het thema van de ruimte.

Sint Maarten in Wyler
Zondag 14 november werd in Wyler
een Sint Maartenoptocht gehouden.
Eerst werden tijdens een korte mis bij
de kerk de lampions van de kinderen
gezegend. Dit gebeurde onder muzikale begeleiding van het muziekkorps uit
Wyler. Vervolgens vertrok het hele
gezelschap, onder begeleiding van de
politie en vrijwilligers van de
Feuerwehr Kranenburg, voor een
optocht door het dorp. De tocht eindigde op de Johannes Hoppmannplatz bij
een kampvuur, waar St. Martin een toespraak hield en een deel van zijn mantel afsneed om aan een “zwerver” af te
staan, zodat deze ook was “warmte”
kreeg. Vervolgens waren er tassen,
gevuld met snoep en fruit voor de deelnemende kinderen.
De mantel van Sint Martinus
Eigenlijk heette hij Martinus, een zoon

van een rijke koopman. Zijn ouders
waren Romeinen en hij was soldaat in
het leger van de Romeinse keizer. Op
een zeer koude dag in de winter toen hij
met een groepje soldaten op zijn paard
richting huis reed, zag Martinus een
arme man zonder jas in de sneeuw zitten. De man had geen schoenen aan, hij
had het erg koud en bedelde om geld
zodat hij eten kon kopen. Martinus kon
zijn ogen er niet voor sluiten, maar hij
had geen geld voor de man.
Hij stapte van zijn paard af en sneed
met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf de arme man een helft
tegen de kou. Pas daarna vervolgde
Martinus zijn weg naar huis.

Er zijn nieuwe planeten gecreëerd met
vliegende koeien en zandmonsters als
bevolking. Tijdens het nachtspel moest
iedere groep een raket zien te repareren, door bouten en moeren te verdienen wanneer je een puzzel oploste.

Boot van Montessori Groesbeek
gedoopt en te water gelaten
De afgelopen paar jaar zijn leerlingen
van het montessoricollege uit
Groesbeek, onder leiding van hun
docent Max Wagener, druk bezig
geweest om in eigen beheer een boot te
bouwen. Op 16 oktober 2020 zou de
boot te water worden gelaten, maar dat
kon helaas door de coronamaatregelen
niet door gaan. De hele school had er
naar toegewerkt. Maar het werd uitgesteld tot vrijdag 12 november dit jaar
en toen lukte het wel.
De boot werd eerst gedoopt door burgemeester Mark Slinkman, samen met
Milan Arens. Na de tewaterlating hebben enkele leerlingen, die aan de boot

gewerkt hadden, het vaartuig uitgeprobeerd en dat verliep goed.
De zijkanten waren beschilderd om
aandacht te vragen voor Energy4All en
het kunstwerk zal op een later tijdstip
geveild worden ten behoeve van
Energy 4All.
Op voorhand werden de kinderen al
verrast met een cheque van 500 euro,
aangeboden door de Fa. Bakker
Groesbeek kraanverhuur. Dit bedrijf
zorgde belangeloos voor het transport
en de tewaterlating.
Door de vrijwillige brandweer van
Ubbergen werd uit voorzorg assistentie
verleend bij dit gebeuren.

Martinus overleed op 8 november 397
en werd op 11 november begraven.
Foto: Henk Baron

Sint Maarten heeft een stuk van zijn jas aan de zwerver overhandigd in Wyler

Burgemeester Slinkman en Milan Arens na de doop van de boot en voor de
tewaterlating
Foto: Henk Baron

MILLINGEN - Op zondag 28 november wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn gehouden. LET OP: We beginnen om
14.00 uur. De zaal hoeft niet meer ingericht te worden op 1.5 meter. Indien gewenst, is er de mogelijkheid om deze
op 1.5 meter in te richten omdat de zaal
hiervoor groot genoeg is. Men moet
een geldige QR-code, een vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag kunnen
tonen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. De zaal is open om 13.30 uur.
Kom op tijd want vol = vol! Voor alle
bezoekers is er een attentie aanwezig.
En we verwachten dat er een verrassingsbezoek deze middag zal plaatsvinden!.
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

Sint komt
logeren op
basisschool
Breedeweg!
Dinsdag 16 november, enkele dagen
nadat Sint in Nederland was aangekomen, ontving basisschool Breedeweg
een aangetekende brief van… Sint!
Daarin vroeg hij of het mogelijk zou
zijn een paar nachten in onze basisschool te overnachten.
Nou, dat vonden wij een gigantische
eer en we zeiden: Ja!
De kinderen bedachten wat hij allemaal
nodig had en ze brachten allerlei spullen mee, van tandpasta tot hooi voor het
paard.
Hij komt, hij komt!
Ons hart klopt vol verwachting!
Nou dag hoor!
Groeten vanuit de basisschool
Breedeweg

De Rozet
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Recensie

Den Zuuten Ienval is het nog niet verleerd
GROESBEEK. Spannend was het wel.
Na twee jaar stond de toneelvereniging
op zondag 7 november eindelijk weer
op de planken met de première van de
voorstelling Dokter help, ik ben getikt!
De coronamaatregelen stonden toe dat
de voorstelling, met coronatoegangsbewijs, kon worden bezocht. Een aantal
rollen was, voor de zekerheid, door
meerdere spelers ingestudeerd. Dat het
publiek weer eens toe was aan iets
leuks was al snel duidelijk. De uitgelaten zaal had er zichtbaar zin in.
Bij het openen van het doek zien we,
onder klassieke muziek, een traditionele kliniek. Vanaf dat moment ontvouwt
zich een komedie met hilarische
momenten en chaotische scenes. Het
publiek in de Sleutel wordt meegenomen in de verwikkelingen. Het is weer
zo’n avond, Den Zuuten Ienval zet de
voorstelling uitstekend neer.
Jonas Nieuwenhof (Nol de Bruin) en
vriend Anton, gespeeld door Gerard
Rikken, arriveren. Al snel wordt duidelijk wat de reden van bezoek is. Jonas
wil gek verklaard worden zodat hij kan
stoppen met werken. Dat mag zijn
vrouw Chantal (een rol van Lisette de
Valk) niet te weten komen. Dan verschijnen hoofd van de kliniek Dokter
Heilbos en psychologe mevrouw Kant
(gespeeld door Bram Arents en Ria
Sillessen). Zij hebben de handen vol
aan de patiënten. Meneer Ozgul, met
mooi Turks accent gespeeld door Faliw

Rettob, en de depressieve Sara Sintel
(Samanta Nillessen) hebben zo hun
eigen problemen. Bij hen slaat echter
de twijfel aan het personeel toe.
Masseuse Bridget Grijphorst (Ilse
Kersten), is wel erg frivool met de
patiënten. Zuster Bibi (gespeeld door
Karlijn van Basten) houdt ook wel van
een avontuurtje en Randy Schriks
(gespeeld door debutant Bram Wijers)
is nogal grof in zijn uitspraken. Het valt
Jonas allemaal niet mee om de medici
te overtuigen van zijn gekte. En als dan
blijkt dat Anton niet heeft kunnen voorkomen dat zijn bezorgde vrouw toch
onderweg is naar de kliniek, slaat de
stress helemaal toe. Wordt Jonas uiteindelijke gek verklaard? Heeft zijn vrouw
toch iets in de gaten? Kan hij stoppen
met werken? Het publiek krijgt ant-

Zangers en zangeressen gezocht
Stichting CantAnimus zoekt avontuurlijke zangers en zangeressen, die thuis
hun partij studeren met het aangereikte
studiemateriaal. Doordat iedere zanger
zijn/haar partij kent, kan het tijdens de
repetities over de muziek gaan.
Vlieg met ons mee... CantAnimae
Het koor CantAnimae gaat in januari
2022 van start, natuurlijk weer onder
muzikale leiding van Caspar van der
Vinne.
Er wordt gewerkt aan de hand van zijn
eigen ontwikkelde methodieken

Muzische Vorming en Muziek Begrip
ervaring.
Het repertoire zal klassiek zijn en tegelijkertijd vernieuwend in de uitvoeringspraktijk.CantAnimae repeteert op
dinsdagavond in Elst (Gld.). Je bent
beschikbaar tussen 19.00 en 22.30 uur.
Voor meer informatie over repertoire
en werkwijze ZIE onze site: www.cantanimus.nl/index.lua?cantanimae.
Durf je het avontuur aan? Meld je dan
aan via info@cantanimus.nl.

Expo ‘Maskers’
Huiskamerrestaurant Babylon
15 november t/m 7 januari
BERG en DAL. ‘Maskers’ is het thema
van de Expositie van het Kunstenaarscollectief te Babylon. Ik zie het pestmasker van dokter Schnabel. Het is
bruin geschilderd.Sinds corona is de
lengte van de snuit begrijpelijk.
Hoewel het bij lange na niet de eenmetervijftig haalt. Maskers hebben iets
geheimzinnigs. Mensen zetten die op
om niet herkend te worden. Of om een
ander leven te leiden. Ik zie een clown
op canvas, hij had een ballon in z’n
handen maar die is weggevlogen. Hij
kijkt verdwaasd in het rond. De platenhoes van David Bowie’s Aladdin Sane
vormt een bron van inspiratie voor een
andere kunstenaar. De expo is te zien
tot 7 januari.
Huiskamerrestaurant
Babylon,

Kwakkenbergweg 150, Berg en Dal.
Openingstijden: vrijdag en zaterdag
van 13.00 – 17.00 uur. Info : philpoffe@ hotmail.com.

Koorconcert van Kamerkoor Ton
sur Ton "Sunshine after Rain"
Vanuit het stil bestaan van de pandemie
treedt Kamerkoor Ton sur Ton op 28
november weer in het licht met het
programma “Sunshine after Rain”.
Tijdens de contactarme corona-tijd
hielden de koorleden elkaar op de
hoogte van hun ervaringen en emoties
via literaire uitingen, resulterend in haiku’s, limericks en ollekebollekes. Ons
koorlid Frea van de Lavoir
heeft enkele van deze gedichten op muziek gezet..
Onder muzikale leiding van
de nieuwe dirigent Hilde
Gams wordt een programma
uitgevoerd dat begint met een
smeekbede om gerechtigheid
en enkele werken vol overdenking, warmte en dromerigheid.
Daarna viert het koor de tocht
naar buiten, naar het licht. Bij
dit concert worden werken
uitgevoerd
van
o.a.

MacMillan, Whitacre, Sibelius, Elgar,
Saint Saëns en vanzelfsprekend enkele,
hierboven genoemde dichtwerken.
Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door de harpiste Anouk
Platenkamp.
Datum: zondag 28 november
Tijd: 16:00 u
Plaats: Hervormde Kerk,
Kerkstraat 18 6561 CC
Groesbeek
Toegangsprijs €15,00
in de voorverkoop: € 12,50
Kom op tijd voor de controle
op het verplichte coronatoegangsbewijs.
Enthousiast geworden om
mee te zingen? Er is plaats
voor sopranen, alten en tenoren. Aanmelden kan via de
website www.kamerkoortonsurton.nl.

Foto: Sjaak Pouwels
woord op deze vragen. De premiere
eindigde met een daverend slotapplaus
voor de medewerkers, spelers en regisseuse Katy Groning Kusters.

Expositie ‘Stilte’
Expositie ‘Stilte’ in de Notre Dame
des Arts, Refter in Ubbergen
20, 21 & 27,28 november
13.00 – 17.00 uur
20, 21 en 27, 28 november exposeren
11 beeldend kunstenaars onder het
thema Stilte in de kapel van de Refter
in Ubbergen.
De expositie laat de uitkomst zien van
een gezamenlijk verdiepingstraject dat
haar aanvang vond tijdens de coronapandemie. Het was een stille tijd, de
winter 20-21, waar door lock downs
bijna iedereen thuis zat. Alle deelnemers werd de vraag gesteld waar deze
stilte hen bracht. Welke nieuwe gebieden betreed je als je niet door de dagelijkse waan van de dag gestuurd wordt?
De persoonlijke zoektochten van de
kunstenaars gedurende de pandemie
werd het uitgangspunt voor de tentoonstelling Stilte.
Amanda Poortvliet zocht in haar werk
naar balans en evenwicht door nieuwe
vormen te onderzoeken.
Andrea Hofstede verbindt het tijdelijke en het eeuwige met elkaar in werken
van encaustiek.
Els Koelewijn maakt na 60 jaar zichtbaar waar het in relatie met de ander
echt over gaat.
Geertje Wezelman onderzocht de stilte in haar familie omtrent de oorlog van
40-45.
Hester van Gorkum richt zich op dat
ene moment waarin kwetsbaarheid
overgaat in kracht (of andersom).
Leontine Tielrooy vond de stilte op het
landje van haar zus en maakte er foto’s
die ze later thuis weer bewerkte.
Lieneke van Nuil neemt uitgangspunt
in de eerste ontmoeting die voor sommige mensen altijd met stilte, onbegrip
en ongemak gevuld is.
Marleen Remy richtte zich op beklemmende stilte waaraan niet te ontkomen
valt.
Nina Zuurveen vroeg zich af hoe stil
het onder water zou zijn.
Rineke Bootsma was bang dat het
gemis aan prikkels haar zou verarmen.
Het tegendeel bleek waar.
De deelnemers leerden elkaar kennen tijdens het traject Blikopener
Het traject Blikopener, sinds 2019 ook
in Nijmegen actief, brengt beeldend
kunstenaars met een kunstvakopleiding
in de beeldende kunst samen, waaronder fotografie, schilderkunst, grafiek,
textiel, keramiek, audiovisueel werk en
soms schrijven en muziek. Gedurende
een seizoen wordt door middel van
maandelijkse bijeenkomsten naar verdieping gezocht in eigen werk. Voor
veel kunstenaars betekent de uitkomst
van het traject het verleggen van perspectief. Schilders gaan bouwen, fotografen naaien, schrijvers tekenen, tekenaars animeren of er wordt gezocht
naar een combinatie van dit alles, om
het verhaal dat verteld wil worden optimale uitdrukking te geven in een persoonlijke beeldtaal.
Voor meer informatie:
https://www.trajectblikopener.nl/stilte/
Expositie is zonder afspraak te bezoeken op zo en za 20 en 21, en 27 en 28
november van 13.00 – 17.00 uur, de
Refter, Rijksstraatweg 37, Beek
Ubbergen. Mondkapjes en QR-code.

Muziekverenigingen D.E.S. en
Ooijse Toekomst samen in concert
LEUTH. Op zondagmorgen 28 november is er eindelijk weer een concert! Als
het coronavirus niet opnieuw roet in
eten gooit, dan kunt u deze ochtend
weer eens ouderwets genieten van
mooie blaasmuziek. Het programma
heeft weer voor ieders wat wils; van
romantiek tot up-tempo en van Disney
tot (televisie & film) soundtracks. De
laatste jaren hebben beide verenigingen
al diverse keren samengewerkt en
omdat de muzikanten dit inmiddels al
een beetje gewend zijn zullen de orkesten op het eind worden samengevoegd
om gezamenlijk het concert te eindigen. Het concert wordt gehouden in de
Vriendenkring in Leuth en begint om
11 uur. Uiteraard houden wij ons aan

de geldende coronaregels, zodat het
voor iedereen een fijne en veilige ochtend wordt.
Muziek maken is een hobby voor het
leven en kan tot op hoge leeftijd. Wilt u
(weer) een instrument leren spelen
neem dan vrijblijvend contact op met
muziekvereniging
D.E.S.
(desleuth@hotmail.nl) Wij kunnen een aantal aanvullingen goed gebruiken, waaronder slagwerkers, bassisten, hoorns,
trombone en bugel. Wij zorgen voor
een instrument en de opleiding.
Heeft u oud ijzer waar u van af wilt?
Laat het ons weten en het wordt bij u
opgehaald. Hiermee steunt u onze vereniging.

BoerenMaasjazz en Marieke
in La Vie & Passie
Onder de naam ‘BoerenMaasjazz en
Marieke gaan uit hun dak’ traden zondagmiddag Gerard de Boer, Thed Maas
en Marieke van Ruitenbeek op in restaurant La Vie & Passie in het centrum
Groesbeek.
Boerenmaasjazz is een nieuw format
van muziek maken. Marieke van

Ruitenbeek (zang), Thed Maas (trompet) en Gerard de Boer (saxofoon)
deelden de wereld van de jazz met hun
optreden. Er waren diverse die in het
restaurant kwamen genieten van dit bijzondere optreden en een bijzonder
wijn- en spijsarrangement.
Foto: Henk Baron

Expositie Ron Visser in Leuth
LEUTH. De Groningse kunstenaar Ron
Visser komt zijn schilderijen en ander
grafisch werk tentoonstellen in Leuth.
De schilderijen zijn uitgevoerd in acryl
op doek en het grafisch werk bestaat uit
gemengde technieken, waarbij het
handschrift een unieke sfeer geeft aan
de werken. Er zijn twee tentoonstellingen en deze vinden plaats in het week-

mooij in de ooij

end van 19-21 november en het weekend van 26-28 november. Beide weekenden zal Ron Visser zelf ook aanwezig
zijn.
Tijd: 10.00-17.00 uur
Plaats: Duffeltdijk 6, Leuth
Meer informatie:
https://www.beeldenronvisser.nl

EXPOSITIE RON VISSER

werk aan de dijk

www.beeldenronvisser.nl

Jaarlijkse Tentoonstelling
Jos van Riswick 2021
PERSINGEN. In november organiseert
Jos van Riswick weer zijn jaarlijkse
solotentoonstelling. Jos van Riswick
schildert traditionele stillevens en portretten in olieverf. De tentoonstelling in
het mooie Kerkje van Persingen vormt
altijd het hoogtepunt van het jaar.
Tijdens de tentoonstelling kunt u nieuwe schilderijen bekijken, maar ook
filmpjes waarin te zien is hoe de schilder te werk gaat. De kunstenaar is aanwezig om uitleg te geven. Alle gepresenteerde werken zijn te koop.
Jos schildert voornamelijk kleinere stillevens met een eenvoudige compositie,
meestal komt er fruit in voor. Dat laatste vanwege de grote verscheidenheid
aan kleuren en texturen, maar ook
omdat fruit een stilleven een zekere
breekbaarheid verleent, doordat het zo
snel vergaat. Hij werkt meestal aan
maar 1 schilderij tegelijkertijd, en

schilder het liefst zoveel mogelijk natin-nat. Dwz hij gebruikt een zelfgeformuleerd schildermedium dat heel langzaam droogt, zodat hij lang in de verf
door kan werken (denk aan 1 week of
meer). Heel af en toe voegt hij naderhand nog correcties of een glacis toe.
Zaterdag 27 en zondag 28 november,
11-17 uur.
Kerkje
van
Persingen,
Persingensestraat 7, Persingen
Meer info: www.josvanriswick.nl / 06
48726899
of www.instagram.com/josvanr
Bezoekers: graag rekening houden met
de geldende coronamaatregelen (voor
de zekerheid QR code en mondkapje
meenemen). Kunt u niet op de genoemde data, dan mag u ook een afspraak
maken om in het atelier te komen kijken.

C U LT U R E E L

Concert Vrouwenkoor Les Étoiles:
How can we keep from singing!
BERG en DAL. Ons konden ze niet laten stoppen met zingen! Achter ons liggen twee bewogen jaren. De wereld zoals
we deze kenden veranderde plotseling….geen live contact,
niet meer naar het werk, en belangrijk voor ons: niet meer zij
aan zij samen zingen.
Het was erg moeilijk en wennen in het begin, maar daar lieten we ons niet door kisten. We nodigen iedereen van harte
uit bij onze concerten op zaterdag 27 november en zondag 28
november in de kerk van Berg en Dal. Het wordt een feestelijk samenzijn waarin we jullie graag meenemen in ons
repertoire door de jaren heen. Vorig jaar bestonden we namelijk 20 jaar. Toen konden we dat niet met jullie vieren en dus
halen we het nu dubbel en dwars in. Er staat voor ieder wat
wils in het programma: van klassiek tot wereldmuziek tot
modern. Dit alles doen we onder de bezielende leiding van
onze dirigent Anja Kwakkestein. Linda Bouman begeleidt
ons op de piano en René Wolf op het orgel. We hopen jullie
te ontmoeten in november om samen te vieren dat we weer
samen zijn. De zangeressen van Les Étoiles staan te popelen

om voor jullie te zingen. Want wat er ook gebeurt, wij stoppen niet met zingen! Zaterdag 27 november 20.00 uur
Zondag 28 november 15.00 uur Locatie: OLV van het Heilig
Hart-Kerk Oude Kleefsebaan 123 a, 6572 AK Berg en Dal
Tickets: online te bestellen zaterdagavond: https://www.ticketkantoor.nl/shop/HOW
zondagmiddag: https://www.ticketkantoor.nl/shop/HOW2
Kosten: 15 euro en kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Boeken-, puzzel- en mediamarkt gaat door!
DE JORST. Het leek er even op dat de
boekenmarkt niet door zou gaan, maar
in het weekend van 20 en 21 november
is er toch een grote boeken-, legpuzzelen mediamarkt in dorpshuis De Slenk.
Bezoekers dienen een geldige QR-

Culturele
Agenda
FF Anders - Patricia Heijmen en
Jacqueline Pulles
Alle zondagen in november | 11.0016.00 | expositie | KunstLokaalMook,
Rijksweg 86 in Mook

code met ID te tonen bij de ingang en
er mogen maximaal 50 mensen tegelijk
binnen zijn.
De markt is vorig jaar niet door gegaan.
Daarom zijn er nu vele duizenden
mooie en bijzondere boeken, cd’s, legpuzzels, elpees en dvd’s te koop.
Bezoekers kunnen nu op twee dagen
hun slag slaan. Naast thrillers en
romans zijn er veel informatieve boeken over koken, kunst en tuinieren.
Voor kinderen zijn er leesboeken, strips
en sprookjesboeken. Tot slot zijn er
honderden cd’s, elpees en dvd’s. Voor
het eerst zijn er dit jaar ook honderden
legpuzzels te koop. De meeste boeken,

cd’s en films kosten € 1,- . Bijzondere
exemplaren zijn apart geprijst.
Legpuzzels zijn te koop voor € 2,-. De
opbrengst komt geheel ten goede aan
het dorpshuis.
Op zaterdag 20 november bent u van
harte welkom tussen 11.00 – 14.00 uur
op Reestraat 2 de Horst in Groesbeek.
Op zondag is de verkoop van 12.00 tot
14.00 uur.
Heeft u thuis nog boeken, legpuzzels,
films, elpees en/of cd’s over, brengt
u ze dan gerust tijdens de openingstijden van de Slenk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Resie
Meilink (06-23166038) of per mail
resiemeilink@upcmail.nl

Jubileumconcert Symfonieorkest
Nijmegen
Dinsdag 16 november | 20.15 | €27,25 |
concert | De Vereeniging | meer info:
www.symfonieorkestnijmegen.nl
Bahlmann en Co. Een vergeten
warenhuis
17 november tot en met 19 december |
expositie | Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis
Een ogenblikje alstublieft… Theatergroep Greppel
19 november t/m 4 december | theater |
het voormalig belastingskantoor aan de
Stieltjesstraat in Nijmegen | meer informatie: https://tggreppel.nl/een-ogenblikje-alstublieft/
Poëziewandeling met gids Meja
Spaargaren
Zaterdag 20 november | 11.00 | poëzie |
aanmelden
via
poeziecentrum@gmail.com
H.H. ter Balktlezing over het beleven
van poëzie - Marjoleine de Vos
Zaterdag 20 november | 14.30 | poëzie |
Petruskerk, Schependomlaan 85
Nijmegen | aanmelden via poeziecentrum@gmail.com
Lumière du jour - Cappella ad
Fluvium
Zaterdag 20 november | 20.00 | €15
(voorverkoop), €18 (kassa) | concert |
Wijkcentrum de Bakermat, G.A. van
Nispenstraat 139 te Arnhem | meer
infor: www.adfluvium.nl
Stem en Stilte - CantAnimus
Zondag 21 november | 15.00 | vrijwillige bijdrage | concert | St. Maartenskerk
in Elst
Indische Literaire Salon - Suze
Zijlstra en Ineke van der Wal
Zondag 28 november | 13.00 | €5,- |
boeklezingen | Oud Burgeren Gasthuis
(OBG), Prof. Cornelissenstraat 2
Nijmegen | aanmelden is verplicht via:
steunpuntnijmegen@pelita.nl
Kunst en wetenschap raken elkaar Josée Wuyts en Frans de Groot
Tot en met 17 december | mandag t/m
vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en zondag
9.30-16.00
|
expositie
|
Huygensgebouw, Radboud Universitei
| www.wuyts-degroot.exto.nlt
Moonshot - Horizon
Tot en met 2 januari 2022 | reeks tentoonstellingen over zwarte gaten |
Moonshot | Museum Het Valkhof
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Wethouder Annelies Visser opende
tentoonstelling János Bittenbinder
Eigenlijk zou burgemeester Mark
Slinkman de tentoonstelling van János
Bittenbinder uit Ooij in het Persingens
Kerkje openen. Helaas was hij verhinderd door het veiligheidsoverleg waar
hij als burgemeester bij moest zijn.
Gelukkig had hij in wethouder
Annelies Visser een goede vervanger
gevonden.
Met een mooie toespraak opende zij
vorig weekend de tentoonstelling van
János en prees zijn werk. Zij is een
buurtgenoot van János is en kon derhalve vertellen dat hij op
maandag 15 november
jarig is. Daarvoor bood
ze hem alvast een mooi
boeket bloemen aan. Dat
was een mooie bijkomstigheid.
Sinds 1978 maakt János
olieverfschilderijen en
woont hij in Nederland.
Hij werd bekend door
zijn houten olifant in het
Radboudumc. Hij reisde
de wereld rond en zijn
schilderijen bevinden
zich in kunstcollecties in
Amerika, Buenos Aires,

Noorwegen, Zweden en Zwitserland.
János Bittenbinder (1946) is afkomstig
uit Transsylvanië (Roemenië), een
mythische landstreek die aan het begin
van de vorige eeuw nog tot Hongarije
behoorde.
De
bevolking
van
Transsylvanië is voornamelijk etnisch
Hongaars van afkomst en voelt zich tot
op de dag van vandaag verbonden met
de taal en de cultuur van het moederland Hongarije.
Foto: Henk Baron

Herdenking Remembrance Day
Canadese begraafplaats Groesbeek
Op 11 november is het Remembrance
Day in Canada en dit wordt elk jaar ook
op de Canadese begraafplaats in
Groesbeek herdacht. Zo ook deze donderdag 11 november.
Diverse afgevaardigden van het
Canadese leger en andere autoriteiten
waren aanwezig om oorlogsslachtoffers te herdenken. Ook locoburgemeester Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal was er en zij legde,
samen met diverse andere genodigden,
een bloemstuk bij het monument.
Remembrance
Day,
voorheen
Armistice Day, is de dag, dat leden van
de strijdkrachten (soldaten, matrozen
en piloten) worden herdacht en het is
de dag waarop de legers zijn gestopt
met vechten
in de Eerste
Wereldoorlog. Dat gebeurde op 11
november om 11 uur in 1918 (het elfde

uur van de elfde dag van de elfde
maand) .
Ongeveer 100.000 Canadese soldaten
zijn in de Eerste en Tweede
Wereldoorlog omgekomen. Veel mensen dragen klaprozen voor en op
Remembrance Day om hun respect en
steun voor de Canadese troepen te
tonen. Vandaar dat deze dag ook wel
Poppy Day wordt genoemd.
De herdenking in Groesbeek werd
georganiseerd door de Canadese militairen die in Duitsland gelegerd zijn.
De herdenking begon om 10.30 uur en
er waren leerlingen van de AfNorth
International School in Brunssum bij
aanwezig. De leden van het Research
Team van de stichting Faces to Graves
hebben de leerlingen voor aanvang van
de herdenking levensverhalen verteld
bij de diverse graven.

Muziekmiddag
BEEK. Op dinsdag 30 november organiseren wij in het Kulturhus in Beek (Inloop
& Ontmoeting en Impuls) weer een gezellige muziekmiddag met Floris.
Aanvang muziek: 14.00 tot 16.00. Inloop: vanaf 13.30. Koffie en thee kosten: €1,Rond 17.00 sluiten we af met een heerlijk soep. Hiervoor betaalt u €3,- en moet u
zich aanmelden: Paulien Willems. Bereikbaar op 06 30741626 / 06 82060680 op
maandag woensdag en vrijdag.
Wij zien u graag. Tot dan!

Fanfarekorps Ons Genoegen bedankt
stemmers Rabo ClubSupport
De afgelopen weken kon iedereen met
een Rabobank-rekening stemmen op
hun favoriete clubs en verenigingen.
Dankzij u stemmen heeft het onze vereniging een bedrag van maar liefst
€1401,55 opgeleverd.

We zijn blij verrast met dit prachtige
bedrag en gaan het goed besteden.
Rabobank en stemmers super bedankt!
Bestuur en leden fanfarekorps Ons
Genoegen, Millingen a/d Rijn

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Dorpshuis Kerstendal
BERG en DAL. In deze tijden zijn we
allemaal op zoek naar rust, vreugde en
harmonie. Een heel goede manier om
dit te bereiken is het zingen van mantra’s, woorden waaraan helende krachten worden toegekend. Daarom verzorgen de kirtaneers Tonny Bol en Leo de
Kruis zondag 21 november weer een
kirtanmiddag in Dorpshuis Kerstendal
in Berg en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase
yoga-traditie. De mantra's worden
voorgezongen door de kirtaneers en de
deelnemers “antwoorden” hierop.
Hierbij kun je je laten meevoeren door
het geleidelijk variërende tempo, van
heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden doorgaans begeleid door onder meer harmo-

nium, kartals (cimbalen) en mrdanga
(Indiase trommel). Door het herhalen
van de mantra kom je steeds dieper in
je meditatie, dit kun je het best bewerkstelligen door één mantra lange tijd te
herhalen. De meest geschikte en heel
krachtige mantra hiervoor is de Maha
Mantra.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Inloop vanaf 13:30 uur.
Wie zondag 21 november deel wil
nemen aan dit bijzondere evenement,
moet zich wel vooraf aanmelden bij
Tonny
Bol:
email
namahatta.kirtan@gmail.com of bel/sms/app
naar 06-30883292.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
De kirtans zullen voortaan op elke
derde zondag van elke maand worden
georganiseerd.

Kranslegging door wethouder Sylvia Fleuren

Foto: Piet Spanjers

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

zijn onder leiding van Dick Bolt. Op
het programma staan muziekwerken in
het teken van de liefde. Onze orkestleden hebben deze zelf kunnen aandragen, wat het des te persoonlijker maakt.
Ook komen er gedichten aan bod en
verder staat het concert natuurlijk in het
teken van Dick Bolt, met wie we zoveel
mooie herinneringen hebben gemaakt.
Een gehele generatie muzikanten van
St. Cecilia is opgegroeid met het verenigingshart, de muzikale kennis en
virtuositeit van Dick Bolt. Het concert
zal een eerbetoon worden aan Dick, en
daarnaast zijn we erg enthousiast om
eindelijk weer voor het publiek te spelen!
Belangrijk: voor dit concert is een
coronatoegangsbewijs verplicht. Deze
wordt aan de deur gecontroleerd. We
hopen u te zien tijdens ons concert op
zaterdag 20 november!
In verband met de huidige coronaregels
is het niet helemaal zeker dat het concert doorgaat. Houd de berichtgeving
in de gaten.
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per

Arno's
Haarmode

Personeel
Gevraagd

Tel. 0481-433407

)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Wij zoeken huishoudelijk
medewerkers

Je bent
voor ons
écht van
onschatbare
waarde

Je geeft persoonlijke aandacht aan cliënten en

Rob van Alst

betrekt hen bij het huishouden. Je merkt veranderingen
op in hun leefsituatie en behoefte aan zorg.

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

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

Je bent vriendelijk naar de cliënten en maakt een gezellig
praatje met hen tijdens je werk.
WIJ BIEDEN
• Een goed salaris en een eindejaarsuitkering.
• Wil jij je verder ontwikkelen in de zorg? Dat kan!
• Balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk.

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

In overleg met de cliënt bepaal jij zelf je werktijden.
• Je kunt dit werk goed combineren met een andere baan.
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
• Je kunt zelfstandig werken, maar bent wel onderdeel
van een gezellig team.

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

• Cliënten kunnen op jou rekenen.
• Je bent communicatief en sociaal vaardig.

HERKEN JIJ JEZELF HIERIN?
Dan komen wij graag met je in contact!
Ga naar verian.nl/vacatures of stuur
een e-mail naar werving@verian.nl

Jij verdient Vérian!
verian.nl

SLOGGI ACTIE

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

SLOGGI 3+1
Openingstijden

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

Di t/m Vr
09:30 - 17:30
Zaterdag
09:30 - 16:30
Maandag
op afspraak

Lingerie By M
Heerbaan 170A
Millingen aan de Rijn
0481-798026
LINGERIEBYM.NL

Volg ons ook op
social media

@LINGERIE_BY_M
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Bewonersonderzoek Dar

■ High-tea voor gedecoreerden

U doet toch ook mee?
De gemeente en Dar zijn benieuwd wat u vindt van het werk dat Dar
in de gemeente doet. Bijvoorbeeld afval ophalen of wijkonderhoud.
Daarom doet Dar hier onderzoek naar. Integron doet het onderzoek
voor Dar. Met het onderzoek kan Dar zien hoe u Dar als organisatie
waardeert, hoe u de dienstverlening ervaart en wat volgens u verbeterpunten zijn.

In 2021 hebben acht mensen in onze gemeente een Koninklijke Onderscheiding gekregen. De heren
Coenen, Verweij, Toonen, Brugman, Bekhuis en Van Ophuizen kregen de onderscheiding tijdens de lintjesregen op 26 april. Mevrouw Minis is op 21 juni onderscheiden in de Sprong in Ooij. En op 9 oktober
kreeg mevrouw Te Riele een lintje.
Door de coronamaatregelen waren de uitreikmomenten heel bescheiden. Burgemeester Mark Slinkman en de
wethouders wilden daarom graag nog eens hun waardering voor de gedecoreerden uitspreken. Dit deden zij op
vrijdag 5 november tijdens een high-tea.

Uitnodigingsbrief
Afgelopen week heeft Dar brieven gestuurd naar willekeurige bewoners
van onze gemeente. Niet iedereen krijgt de brief. Heeft u de brief wel
gekregen? Doe dan mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in. U kunt
de vragenlijst online invullen via de link in de brief.
Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit bewonersonderzoek of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Integron via support@integron.nl.

Foto: Tonnie Hol (BD1-Media)]

■ “Vrijwilligerswerk levert zoveel meer op dan het aan tijd
kost”

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij
het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Dat kan in verschillende
dorpen in onze gemeente.
Wanneer zijn de inloopspreekuren?
Hieronder ziet u wanneer de inloopspreekuren zijn:
Plaats

Dag

Tijdstip

Kulturhus Beek

Maandag

13.00 - 15.00

Kulturhus Den Ienloop in Millingen Dinsdag

15.00 - 17.00

Op den Heuvel Groesbeek

Donderdag

11:30 - 13:30

De Mallemolen Groesbeek

Dinsdag

10.00 - 12.00

De Goei.j.ka.mer Breedeweg

1e maandag van de maand 14.00 - 16.00

De Slenk De Horst

1e dinsdag van de maand

10.00 - 12.00

Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?
(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar
waarin het belang van vrijwilligerswerk centraal
staat. Dit jaar laten we vrijwilligers uit onze
gemeente aan het woord. Lees wat hen beweegt
om iets voor een ander te doen. Dit keer het verhaal
van Willeke Loeffen-Andriessen uit Berg en Dal.
Willeke: “Met veel geluk werden we ingeloot voor een
mooi huis in Berg en Dal. Maar deze gemeente was
voor ons helemaal nieuw, we kenden er niemand en
niemand kende ons. We kwamen uit Wijchen en hoe
pak je het nu aan om een beetje ingeburgerd te
raken?”
“Ons nieuwe huis ligt pal tegenover Dorpshuis
Kerstendal. Het was een komen en gaan van, toen
nog, onbekende mensen. Ik had een beetje tijd en
dacht dat ik misschien iets kon betekenen voor het
dorpshuis. En nu schenk ik er al 5 jaar koffie ‘met een
praatje’. Dat is toch zo leuk en het gaat natuurlijk niet
over de koffie, het gaat om de ontmoeting.
Het is geen dagbestedingscentrum, maar een vrije
inloop waar, veelal oudere, mensen bij elkaar komen
voor gezelschap. Je ziet daar leuke vriendschappen
ontstaan van mensen die écht om elkaar geven en een
oogje in het zeil houden. En soms ga ik wel eens op
bezoek bij die mensen thuis. Niet omdat het moet,
maar omdat ik het leuk vind.”
En ben je nu, 5 jaar na dato, een beetje ingeburgerd?
“Ingeburgerd? Nou ik ken inmiddels zoveel mensen en
evenveel mensen kennen mij, ik ben helemaal opgenomen in dat mooie gezelschap. Niet te geloven, maar
de carnavalsvereniging heeft me hun hoogste eer
gegeven en me benoemd tot DUUFEL. Een flink compliment, want die wordt uitgereikt aan de Vrijwilliger van
het Jaar. Ik ben daar best trots op.

Vrijwilligerswerk levert zoveel meer op dan het aan tijd
kost. Ik nodig dan ook iedereen uit een enkel uurtje te
investeren en er zoveel meer voor terug te krijgen!”
Helpen of hulp nodig?
Wilt u ook graag anderen helpen of zoekt u hulp? Kijk
dan op www.geldersehanden.nl/bergendal. Wilt u liever
persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar 085 040 60 66 en vraag naar het vrijwilligerssteunpunt van
Forte.

16 november 2021

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

2

www.bergendal.nl

■ Nieuwe bomen voor ‘t Dierenweitje Beek
‘t Dierenweitje in Beek heeft 5
nieuwe bomen gekregen. We
hebben de bomen geplant op 10
november,
de
Nationale
Boomfeestdag. Leerlingen van
basisschool de Biezenkamp hielpen ons met het planten.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Elzenweg 22, aanleggen inrit, zwemvijver, waterpartijen en
natuurlijke overflow (aanvraag)
▪ Kerkberg 20b, kap boom (verleend)
▪ Lindestraat 6, plaatsen dakopbouw (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 70, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 77, aanleggen zwembad en bouw poolhouse
(aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 369, bouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Waterstraat 27, uitbreiden bestaande parkeerplaats (verleend)
Berg en Dal
▪ Zevenheuvelenweg 53, bouw loods (verleend)
Groesbeek
▪ Nabij Ashorst 10, bouw schuilhok met overkapping voor dieren
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 9, bouw tuinmuur en verbreden inrit (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 174, wijziging op reeds verleende vergunning
bouw loods/potstal, wijziging betreft kleuren en materialisering van
dak- en wandbekleding (aanvraag)
▪ Derdebaan/Klös, aanleggen bokashi hoop (ontwerpbesluit)
▪ Grafwegen 55a, schuur gebruiken voor kleinschalig opslaan en
verpakken van biologische groenten en plaatsen vier tunnelkassen
(aanvraag)
▪ Goudenregenstraat 40, plaatsen scootmobielsafe (aanvraag)
▪ Hobbemaweg 37, plaatsen afdak en zonnepanelen (aanvraag)
▪ Hobbemaweg 97, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Kloosterstraat 11, gedeelte bibliotheek gebruiken als onderwijsruimte
(aanvraag)
▪ Lage Horst 20, kap boom in voortuin (verleend)
▪ Mozartstraat 9, aanpassen kozijn voorgevel (verleend)
▪ Nabij Koningin Wilhelminaweg 6, bouw woning (verlengen
beslistermijn)
Kekerdom
▪ Weverstraat 39, verbouwen woning (aanvraag)
Leuth
▪ Kerkplein 2, vervangen van bestaande t-mobile antennes ter
verbetering dekking en capaciteit (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Karel Doormanstraat 26, aanleggen nieuwe inrit (weigering)
▪ Zeelandsestraat 34a, tijdelijk plaatsen stacaravan gedurende bouw
woning (verleend)
Ooij
▪ Nabij Kerkdijk, kadastraal F perceelnummer 211, realiseren
ecologische moestuin en voedselbos (aanvraag)
▪ Pr. Beatrixstraat 53b, realiseren buitenschoolse opvang (aanvraag)
▪ Rietlanden 22a, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 3-1, inpandige aanpassingen (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
▪ Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning
bouwplan ‘Winkel- en woonontwikkeling Spoorlaan fase 2, Groesbeek’
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Het idee om nieuwe bomen te planten kwam van Wiel Fleurkens, de
beheerder van ‘t Dierenweitje. Er
staan al 4 grote populieren in de
weide. Deze geven de dieren veel
schaduw. Maar we moeten deze
populieren over een paar jaar kappen omdat ze erg oud zijn (meer
dan 45 jaar). Populieren hebben
zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar als ze ouder
worden. Hierdoor breken er makkelijk takken af. Daarom moeten we
de oude populieren vervangen.

Schaduw van nieuwe bomen
We willen ook na de kap van de
oude populieren voldoende schaduwplekken overhouden. Daarom
planten we de nieuwe bomen nu al.

De dieren kunnen hierdoor ook in
de toekomst lekker in de schaduw
blijven liggen. En de dierenweide
blijft er mooi uitzien!

■ Tijdelijke tentoonstelling Ed Noyons in gemeentehuis

water met populieren
huizen aan de dijk
houten schaarhek
Ed Noyons (1931 - 2011) was een
tekenaar, lithograaf en aquarellist uit Eindhoven. Hij werkte in
verschillende
plaatsen
in
Nederland,
waaronder
in
Nijmegen en Ubbergen. In het
gemeentehuis in Groesbeek zijn
nu tijdelijk kunstwerken te zien
die Ed Noyons maakte voor de
toenmalige gemeente Ubbergen.

De gemeente Ubbergen vroeg
Noyons in 1988 om het rivierlandschap van de gemeente vast te leggen. De kunstwerken maakten deel
uit van ‘De Topografische atlas
gemeente Ubbergen’. De gemeente wilde de landschappen langs de
rivierdijken vastleggen voordat de
dijken zouden worden verzwaard.
Ed Noyons leverde hiervoor zeventien kunstwerken. Tien daarvan zijn

nu te zien in de tijdelijke tentoonstelling.
Weet u waar de kunstwerken zijn
gemaakt?
Helaas weten we niet van elk
kunstwerk de exacte plaats die is
afgebeeld. Herkent u de plek van
de kunstwerken bij dit artikel? Geef
dit dan door aan Petra Knijf. Mail
naar gemeente@bergendal.nl of
bel haar via 14 024.

■ Laat regenwater in uw tuin lopen en ontvang subsidie
Berg en Dal heeft een nieuwe
subsidieregeling! U kunt vanaf 1
oktober subsidie krijgen als u uw
regenpijp losmaakt van het riool.
Regenwater dat op een dak valt
verdwijnt vaak via de regenpijp
in het riool. Dat is zonde!
Door uw regenpijp los te maken
van het riool kan regenwater in uw
tuin stromen en daar wegzakken in
de grond. Dit is goed voor de planten en het helpt tegen verdroging
van de grond. En het regenwater
verdwijnt niet meer in het riool. Zo
voorkomen we dat bij hevige buien
het riool overstroomt. Woont u in de
gemeente Berg en Dal? Kijk dan of
de subsidie voor u geldt op
www.bergendal.nl/afkoppelenregenpijp.
Hoe werkt het losmaken van het
riool?
Het losmaken van de regenpijp van
het riool noemen we ook wel
‘afkoppelen’. Bij afkoppelen zaagt u
de regenpijp boven de grond af.
Hierbij is het belangrijk dat het
regenwater wegstroomt van de
woning. Dit voorkomt vochtproblemen. Het regenwater kan bijvoorbeeld via een gootje de tuin instromen. Daar kan het worden opgevangen in een vijver of een bak met

grind. Een verlaagd stuk tuin is ook
mogelijk.
Hulp bij afkoppelen of subsidieaanvraag
Heeft u hulp nodig bij het afkoppelen of bij het aanvragen van de subsidie? Neem dan contact op met de
afkoppelcoach van de gemeente,
Lanny Olie. U kunt contact met
haar opnemen via telefoon 06 – 58
07 61 83 of via e-mail
afkoppelen@bergendal.nl.
Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
De subsidie is 8,- per m2 dak. Er

geldt een maximum van € 500,- per
aanvraag. Per adres kunt u één
keer subsidie aanvragen.
Hoe kunt u de subsidie aanvragen?
Op www.bergendal.nl/afkoppelenregenpijp staat een stappenplan
voor het aanvragen van de subsidie. U leest hier ook wat de voorwaarden zijn.
Let op: vraag eerst subsidie aan en
begin daarna pas met het losmaken
van uw regenpijp.
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■ Niet thuis? Zorg voor licht én zicht!
In de ‘donkere maanden’ worden
de meeste inbraken gepleegd.
Verklein de kans op inbraak in
uw woning met onderstaande
tips.
Hoe schrikt u inbrekers af?
U kunt zelf veel doen om de kans
op een inbraak in uw woning te verkleinen.
▪ Licht: gebruik tijdschakelaars op
uw verlichting. En doe een buitenlamp aan.
▪ Geluid in huis: laat de radio of de
televisie aan als u een avondje
weggaat.

■ U ontvangt
binnenkort een
Groene Bon

▪ Sociale controle: vertel uw buren
dat u een paar dagen weggaat. Zo
kunnen ze een oogje in het zeil
houden.
▪ Gebruik goed hang- en sluitwerk.
▪ Doe ramen en deuren dicht én op
slot. Ook als u maar even weggaat.
Bel 1-1-2!
Ziet u iets verdachts bij u in de
buurt? Aarzel dan niet en bel direct
1-1-2. Met de omschrijving van de
daders en de vluchtrichting van de
auto of scooter komt de politie
direct in actie. Maak als het kan een

In de week van maandag 22
november ontvangt u een zogenoemde ’Groene Bon’. Het Rijk
geeft subsidie aan inwoners met
een koopwoning om deze te verduurzamen. Ieder huishouden
dat in een koopwoning woont,
ontvangt daarom een brief van
de gemeente. Hiermee kunt u een
Groene Bon aanvragen.
film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen vei-

ligheid! Meer tips vindt u op
www.politie.nl of data.politie.nl.

Er zijn meer koopwoningen dan
beschikbare bonnen. Wees er snel
bij, want op=op. Houd uw brievenbus dus goed in de gaten.
De bon ter waarde van €40,- kunt u
bij lokale bouwmarkten of een webshop inwisselen voor energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop.
Het doel is om CO2 te besparen,
maar u bespaart met deze maatregelen ook op uw energierekening.
Dit is goed voor het milieu én uw
portemonnee.

■ Minder rest?
Dat kan best!
Inwoners van de gemeente Berg en
Dal scheiden hun afval goed.
Inwoners hebben steeds minder
restafval. Daarom haalt Dar vanaf 1
januari 2022 een keer per maand
uw restafval op. Grondstoffen zoals
gft-afval, plastic+ en oud papier
halen we een keer in de twee
weken op, zoals u gewend bent.
Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk in de digitale afvalwijzer via
www.dar.nl/afvalwijzer of in de Darapp. U kunt instellen dat u een seintje krijgt als u uw afval buiten kunt
zetten.

■ Meld u aan voor
de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons
gemeentelijke nieuws in de
Rozet. U kunt dit nieuws ook
digitaal ontvangen via een
nieuwsbrief. Wilt u dit? Meld u
aan!
Hoe kan ik mezelf aanmelden?
Voor aanmelden stuurt u een e-mail
naar nieuwsbrief@bergendal.nl.
Zet in deze mail het e-mailadres
waarmee u zich wilt aanmelden. Wij
voegen uw mailadres toe aan de
lijst. U ontvangt dan iedere week
een nieuwsbrief van ons.

16 november 2021
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■ Uit de begrotingsraad van Berg en Dal
Aandacht voor cultuur, onderwijs en carnaval
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 4 november
over de begroting 2022.
Inkomsten en uitgaven
In de begroting staan de inkomsten
en uitgaven (kosten) van de
gemeente. De kosten van de
gemeente zijn volgend jaar 99,4
miljoen euro. Daar staat 99,5 miljoen euro aan inkomsten tegenover. Voor de periode 2023-2025
verwacht de gemeente tekorten.
Begroting 2022 vastgesteld
Er zijn 24 moties (verzoeken aan
het college) en 4 amendementen
(een wijziging in het voorstel)
besproken. Uiteindelijk zijn er 10
moties en 2 amendementen aangenomen. De begroting is unaniem
aangenomen; alle partijen konden
zich vinden in de begroting.
Meer kinderen naar school
In 2018/2019 stonden 8,4 op de
1000 leerlingen in onze gemeente
niet ingeschreven bij een school.
Dat is veel meer dan het gemiddelde in Nederland. D66 en de VVD
hadden samen een motie voorbereid. Daarin vroegen ze het college
om aan te geven wat er de afgelopen jaren is gedaan om meer kinderen naar school te krijgen. De
fracties willen dat er in het eerste
kwartaal van 2022 een plan van
aanpak voor dit probleem komt. De
motie kreeg veel steun: 16 voor en
4 tegen. Er werd ook gevraagd om
een plan voor de huisvesting van
scholen. In dit ‘huisvestingsplan’
komen de (onderhouds)kosten en
investeringen te staan. Deze motie
van D66, samen met GVP, Sociaal
Groesbeek en VOLG (Kernachtig
Groesbeek), werd ook aangenomen.

Vrijheidsmuseum en een multifunctioneel centrum in Millingen
CDA vroeg om steun voor het
Vrijheidsmuseum. Het museum is
hard geraakt door de coronacrisis.
Afgesproken is om eenmalig een
extra subsidie aan het museum te
geven. En om de raad voor te stellen om de jaarlijkse subsidie te verhogen. De raad vindt dit museum
vanwege onze geschiedenis, maar
ook voor ons toerisme, erg belangrijk. Ook het verzoek van het CDA
om te kijken of het haalbaar is om in
Millingen één centrale plek (een
multifunctioneel centrum) voor verenigingen te maken, kreeg alle
steun van de raad.
Hulp voor carnavalvierend Berg
en Dal
GVP, VOLG en Sociaal Groesbeek
(Kernachtig Groesbeek) vroegen
het college om carnavalsverenigingen te helpen met het vinden van
bouwlocaties voor de praalwagens.
Het college gaat onderzoeken of
het huidige terrein van nissenhutten
in Groesbeek kan worden uitgebreid. En zo niet, dan moet er gekeken worden naar andere locaties.
Ook werd gevraagd om te kijken of
er in de polder geschikte bouwlocaties zijn, voor de verenigingen daar.
De motie kreeg steun van drie
andere lokale partijen: GJS, Voor
Berg en Dal en Polderbreed
(LOKAAL!). Daarmee was er een
meerderheid. Ook het CDA diende
een motie in over bouwlocaties
voor de carnavalsverenigingen in
de polder. Maar die haalde geen
meerderheid.

andere bedrijven worden aangemoedigd om zich aan te melden als
borstvoedingsvriendelijke locatie.
Wie op deze lijst staat, krijgt een sticker. Zo weten moeders dat zij op
de locatie met zo`n sticker, welkom
zijn om hun kind de borst te geven.
Er waren 10 raadsleden voor en 10
tegen. Dat betekent dat de stemmen staakten. De motie komt daarom in de volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda.
Verkeer op de Ooijse Bandijk
De PvdA vroeg aandacht voor de

verkeerssituatie op de Ooijse
Bandijk. Aanwonenden hebben
zich in het verleden al vaker laten
horen over het verkeer op deze
weg. De wethouder zei dat er in
december van dit jaar een discussienota over dit onderwerp naar de
raad komt. In 2021 volgt dan een
plan van aanpak. De uitvoering is in
2022 gepland.
Meer zien en lezen?
U kunt de raadsvergadering per
agendapunt
terugkijken
via

http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook
te vinden via de app Politiek Portaal
in de App Store. Wilt u de laatste
informatie over de gemeenteraad?
Volg ze dan op Twitter, Facebook
en Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 16 december.
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Borstvoeding
GroenLinks wilde dat de gemeente
op de lijst van ‘Borstvoedingsvriendelijke gemeente’ van het Voedingscentrum komt. Maar ook dat
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Kulturhus Den Ienloop Millingen aan de Rijn
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Beek
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Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.

Feestelijke (her)opening van 40-jarig Dorpshuis de Slenk
DE HORST. Op vrijdag 26 november
wordt het Dorpshuis de Slenk in
Groesbeek-De
Horst
door
Burgemeester Slinkman feestelijk heropend. De stichting STEP die het
dorpshuis geheel met vrijwilligers
exploiteert wil hiermee stilstaan bij een
voor De Horst belangrijke mijlpaal, en
het einde vieren van een investeringsprogramma dat in de afgelopen twee
jaren kon worden uitgevoerd. Sinds het
dorpshuis op 14 maart 1981 geopend
werd is dit de tweede grote verbouwing.
Dorpshuis de Slenk is veel duurzamer
en toegankelijker gemaakt met genereuze subsidies van de Provincie
Gelderland, het VSB-fonds, de
Stichting Volksbelang 1895 en het

Oranjefonds. Hoewel de afgelopen
twee jaren het Dorpshuis veel maanden
zeer beperkt gebruikt kon worden in
verband met de corona epidemie, hebben de vrijwilligers van het dorpshuis
en de aannemers niet stil gezeten. De
installatie van automatische schuifdeuren en het wegnemen van allerlei
beperkingen maakt de zelfstandige toegang voor mensen met een rollator of
rolstoel mogelijk. Een ontruimingsinstallatie en moderne toegangscontrole
zorgen voor een veilige bediening van
de automatische deuren. De verlaagde
bar, een werkstuk waar veel uren van
onze vrijwilligers in zijn gaan zitten, is
nu ook goed toegankelijk voor mensen
met een rolstoel. Voor slechthorenden
is er in de grote zaal een ringleiding.

Een andere blikvanger is de luchtverversing die in alle ruimten is geïnstalleerd. De capaciteit per ruimte kan
worden afgestemd op de grootte van de
verwachte groep mensen, en hiermee
voldoet het Dorpshuis de Slenk ruimschoots aan het bouwbesluit 2012. Het
is overduidelijk dat dit de veiligheid
van de gasten in corona tijden sterk
heeft verbeterd, en we zijn heel blij dat
de stichting tijdig deze investering had
gepland. Ledverlichting door het hele
gebouw, zonnepanelen op het dak,
warmteterugwinning uit de uitgeblazen
lucht en leiding-isolatie van de verwarming in combinatie met moderne en op
afstand bedienbare thermostaten
maken het mogelijk het energiegebruik
van het gebouw te optimaliseren: de

energieleverancier krijgt aan het dorpshuis een steeds slechtere klant!
Niet alleen de subsidiegevers, maar
ook onze subsidieadviseur Willemsen
en Bierens Consultants, de vrijwilligers
van het dorpshuis en een aantal
Groesbeekse aannemers verdienen een
woord van dank, met name Aannemersbedrijf P. Kaal, de Gebroeders
Kerkhoff (De Horst), Kerkhoff Installatiebedrijf (Breedeweg), Raymond
Leenders Beveiliging en Heijnen
Metaalbewerking. En we danken
natuurlijk onze gasten voor hun begrip
als ze overlast moesten ervaren door de
werkzaamheden De corona heeft een
groot deel van de tijd de werkzaamheden aan het zicht onttrokken, maar nu
groeit het gebruik weer naar het niveau

dat we voor de pandemie kenden, met
wel 20.000 bezoekers per jaar, uit
Groesbeek en omgeving.
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NOVEMBER - WINTER - AUTOMAAND
Het wordt winter.... misschien streng, zoals vorig jaar, misschien weer 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.

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
gebruikte
autoʼs
Autowasplaats
•• Autowasplaats
verkoop gebruikte auto’s

Banden •
Banden, accu’s

Deels onder redactie van onze autoredacteuren Stef en Nannet Stienstra.

Winterbanden hebben speciale eigenschappen
Dankzij speciaal ontwikkelde winterbanden heeft
men ook bij lagere temperaturen maximale veiligheid en kan men ook onder barre winterweersomstandigheden blijven genieten van de maximale
prestaties vn hun auto.
Winterbanden zijn bij lage temperaturen (onder
7°C) veel effectiever dan zomerbanden en zorgen
voor maximale tractie en prestaties op koud asfalt,
sneeuw en ijs. Drie bijzondere ontwerpkenmerken
van winterbanden maken dit mogelijk.
De banden hebben extra groeven of uitsparingen
die helpen om water te verplaatsen en die er ook
voor zorgen dat de banden zich in sneeuw en ijs
kunnen vastbijten. De extra randen van de groeven
zorgen voor grip in de sneeuw. Het profiel is visu-

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

eel meer open.
Winterbanden hebben een zachtere rubbersamenstelling dan een zomerband die meer silica bevat,
waardoor het rubber zacht en soepel blijft bij lagere temperaturen. Zomerbanden worden in winterse omstandigheden stijver en vormen zich niet
naar het wegdek. Dat vermindert de grip.
Door het speciale ontwerp van de winterband
‘trilt’ het rubber tijdens het rijden onmerkbaar,
waardoor sneeuw of wegafval als het ware wordt
uitgeschud. De grote open groeven laten water
weglopen en zorgen voor een goede zijdelingse
stabiliteit. Ter vergelijking: de kleine groeven op
zomerbanden zouden bij dezelfde weersomstandigheden verstopt raken en veel minder effectief
zijn.

Uw Mobiliteit onze zorg!
Autogarage Ooij is een jong ondernemend bedrijf die werkt aan de mobiliteit van de toekomst. Wij zijn
gevestigd in Ooij en dienen klanten uit de gehele regio.
Wij zijn een universele autogarage en repareren/onderhouden voertuigen van alle merken. Naast de
bekende werkzaamheden als een APK keuring en het uitvoeren van onderhoud, hebben wij een specialisatie in het spoelen van automatische transmissies. Ook kunt u bij ons terecht voor Aircoservice van
de nieuwste generatie. Tevens beschikken wij over diverse occasions of vervullen wij in overleg een
zoekopdracht naar wens. Als extra service bieden wij bij het uitvoeren van onderhoud en werkzaamheden aan uw auto een gratis leenauto.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een van onze diensten, of wilt u meer informatie, kunt u ten alle tijden
contact met ons opnemen. info@autogarageooij.nl of bel naar 024-6632247
Wij hopen u te mogen verwelkomen in ons mooie bedrijf.

Ben van Eck auto’s
Eerlijk rijden duurt het langst
06 5060 2577

http://benvaneckautos.nl
reparatie - onderhoud - verkoop - APK
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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.
Met een veiligheidshamer kun je in geval van nood snel
uit je auto ontsnappen, bijvoorbeeld wanneer je te water
bent geraakt. Zulke hulpmiddelen kunnen dus levens redden. Maar de ene hamer is de andere niet, en veel mensen weten niet hoe ze ermee moeten omgaan.

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

Winterbanden tekort?
Dit seizoen zou er een tekort kunnen zijn aan
winterbanden en all-seasonbanden. Er zijn meerdere oorzaken voor het mogelijke tekort aan
winterbanden.. De containertarieven voor containers uit Aziës schoten in april omhoog, juist
op het moment dat importeurs doorgaans hun
winterbanden bestellen. Aanvankelijk werd
gedacht dat de tarieven en dus de transportprijzen weer zouden dalen, maar dat bleef uit.
Ook speelt mee dat er - net zoals in Duitsland voor het eerst een winterbandenplicht geldt voor
de Franse Alpen en Pyreneeën, met als gevolg
dat veel winterbanden en all-seasonbanden uit
Nederland naar Frankrijk verdwijnen.
Wie dit jaar nog zijn zomerbanden wil verruilen

voor winterbanden of all-seasonbanden, krijgt
daarvoor dus misschien niet de kans. De voorraad winterbanden en all-seasonbanden was de
afgelopen tien jaar niet zo laag als nu. Dat zou
tot gevolg kunnen hebben dat niet alle automobilisten die dit jaar willen wisselen naar winterbanden of all-seasonbanden dat ook daadwerkelijk kunnen doen.
Vooral winterbanden voor bedrijfswagens zijn
schaars aan het worden. De verwachting is dat er
dit jaar in Nederland voor het eerst meer allseasonbanden dan winterbanden verkocht gaan
worden, mede doordat all-season banden nu
voorzien zijn van het 3-peak mountain symbol.
Dat maakt deze banden geschikt voor de landen
waar een winterbandenplicht geldt.

De auto uit en slaan in hoek van de ruit
Het kan je leven redden, maar waar ligt die noodhamer
ook alweer? In het dashboardkastje of de kofferbak? Of
erger nog hij ligt helemaal niet in de auto want het is er
nooit van gekomen om er een aan te schaffen?
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.
Er komen jaarlijks zo’n 750 tot 800 auto’s in het water
terecht. Dat kan soms onschuldig zijn. Maar vaak gaat
het om ernstige ongelukken, want bij 50 tot 60 gevallen
per jaar overleven de inzittenden het ongeluk niet.
Een veiligheidshamer kan in zo’n geval levens redden.
Welke hamer kun je het beste aanschaffen? In ieder geval
zou dit een hamer moeten zijn met een springveer want
die doet het ook goed onder water. Helemaal met moderne auto’s is dat belangrijk.
In moderne auto’s worden de deuren en ramen namelijk
elektrisch bediend. En door kortsluiting gaan deze niet
meer open zodra de auto te water raakt. De auto verandert op dat moment in een doodskist, hij zinkt en zonder
goede hamer kun je deze niet meer verlaten.
En richt de hamer altijd in de hoek van de zijruit bij de
spiegel. Of het nou een meer klassieke hamer is waarbij
je echt moet slaan of een hamer met een springveer, altijd
in de hoek van de zijruit slaan of plaatsen.
De voorruit en de achterruit zijn minder goed. Het glas
van deze ramen is extra sterk, waardoor het moeilijk kan
zijn om dit glas te breken.

Reparatie • Verkoop
Onderhoud • APK
Bijna 30 jaar Autobedrijf Wijlhuizen!
OOIJ. Al bijna 30 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,

- SAAB en VOLVO specialist
- Zomer + Winterbanden
inclusief opslag
inkoop of bemiddeling voor een andere auto.
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
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Toyota Mirai
Toyota heeft de tweede generatie Mirai waterstof-aangedreven auto geïntroduceerd. Zoals het Japanse Toyota vanaf 1997 (toen nog alleen in Japan) pionierde met hybride aandrijving, doet het Japanse autoconcern dat nu ook met
waterstof-brandstofcellen in personenauto’s. Het nieuwe model van de Toyota
Mirai is uiterlijk minder extravagant ten opzichte van het voorgaande model
en heeft een fraai design, dat bij velen in de smaak valt. Het is een grote luxe
vierdeurs sedan met coupé uitstraling. Goed nieuws is ook, dat de prijs ongeveer 15 duizend Euro lager is ten opzichte van het vorige model, terwijl de auto
fors groter is.

Benzine, diesel, volledig elektrisch: het is voor Nederland allemaal gesneden
koek. Alleen waterstof, oei dat is nog een beetje spannend. Met de nieuwe Toyota
Mirai, een familie-sedan met waterstoftechnologie en een brandstofcel, kan men
650 kilometer rijden op een ‘volle tank’, maar men moet wel plannen en vooraf
controleren of de tankplaats functioneert op het moment van komst.
De tweede generatie Toyota Mirai heeft
tevens meer tanks voor waterstofopslag
en derhalve een grotere waterstofcapaciteit, die samen met het verbeterde
rendement en de betere aerodynamica,
leidt tot een grotere actieradius. Het
levert uiteindelijk een 30% grotere
actieradius op. Het rijbereik is theoretisch nu ongeveer 650 kilometer. Dit
maakt de nieuwe Mirai meer geschikt
om lange afstanden af te leggen en het
comfort van de auto is passend voor het
maken van die lange ritten.
Ook biedt de nieuwe Toyota Mirai
meer motorvermogen en kan de nieuwe
Mirai beter omgaan met koude weersomstandigheden. De Mirai kan nu ook
bij temperaturen tot 30 graden onder
nul starten. Bij hevige kou moet men
wel letten op het afkoppelen van de
vulslang. Die wordt namelijk tijdens
het tanken heel erg koud en bij vochtig
weer ontstaat veel ijs-aanslag. Dat
komt door het weglekken van waterstofgas tijdens het tanken. Het molecuul is zo klein, dat lekken (weliswaar
weinig, maar men merkt het wel) vrijwel onmogelijk is te voorkomen.
Elektrisch rijden met zelfopgewekte
stroom
Meer dan tien jaar geleden introduceerden met name Duitse merken, zoals
Ford en BMW op waterstof aangedreven auto’s. Daardoor zijn er nu meer
waterstoftankmogelijkheden
in
Duitsland dan in Nederland. In die tijd
waren de waterstof-aangedreven auto’s
echter voorzien van waterstofverbrandingsmotoren. Waterstof is zeer brandbaar en daarom moesten bij deze auto’s
veel voorzorgmaatregelen getroffen
worden om knalgas explosies te voorkomen (waterstof + zuurstof = knalgas). In de Toyota Mirai en ook in de
Koreaanse Hyundai modellen, die nu
met waterstof-aandrijving markt zijn,
wordt het waterstofgas niet verbrand,
maar in een zogenaamde brandstofcel
over een membraan en elektroden met
het zuurstof uit de lucht omgezet tot
water, waarbij vrije elektronen ontstaan
en daarmee een elektrische stroom. Het
is dus de omgekeerde hydrolyse van
water. Hydrolyse is het proces, waarbij
men water via elektroden omzet in
zuurstofgas en waterstofgas. Als en dat
weer bij elkaar komt, dan hebben we
knalgas, wat met een grote knal zuurstof en waterstof chemisch weer met

elkaar verbindt tot water.
Tot zover de scheikunde. In feite is de
Toyota Mirai een elektrische auto, die
zijn eigen elektriciteitscentrale aan
boord heeft. De brandstofcel creëert
vanuit het waterstof samen met gezuiverde zuurstof uit de lucht elektriciteit.
Belangrijk argument voor deze energievoorziening is, dat daarbij geen
schadelijke uitstoot vrijkomt. Uit de
Toyota Mirai druppelt of verdampt
slechts puur water. De onder de motorkap opgewekte elektriciteit voedt de
elektromotor, die de achterwielen aandrijft.
In dit kader is ook opvallend de bijzondere knop links op het dashboard met
de tekst: "H2O". Door op deze knop te
drukken laat de Mirai overtollig water
weglopen om te voorkomen, dat bijvoorbeeld de vloer van een garage nat
wordt. Doe het niet als er net een BOA
langs loopt, want dan moet men de discussie aangaan, dat het puur water is.
Men kan het drinken. Het koste wat
moeite om onder de toegezegde boete
uit te komen. Het is niet wildplassen
van de auto, maar juist zeer milieuvriendelijk.
Luchtreiniger
Om het kostbare brandstofcelsysteem
te beschermen heeft Toyota filters ontworpen, die de schadelijke stoffen en
deeltjes uit de lucht halen, waaronder
zwaveldioxide en stikstofdioxide.
Zodoende verlaat de lucht de auto
schoner dan de lucht, die de auto binnenkomt. Het restproduct water is puur
water, vergelijkbaar met gedestilleerd
water.
Hoe harder de brandstofcel moet werken, omdat de elektromotor meer
stroom vraagt, des te meer lucht de
auto wordt ingezogen, die de auto vervolgens schoner weer verlaat.
Rijden met de auto reinigt de omgeving.
Minder gewicht
Het grote voordeel van waterstof als
brandstof is de relatief eenvoudige
opslag. De elektriciteit, die het waterstofgas via de brandstofcel opwekt,
moet wel direct nadat het is gegenereerd, gebruikt worden, omdat de batterijcapaciteit aan boord van de Mirai
beperkt is.
De Toyota Mirai kan wel elektriciteit
opslaan, maar beperkt, zoals bij een

De Toyota Mirai is fiscaal aantrekkelijk. Het is fiscaal gunstiger voor de zakelijke rijder dan een Tesla Model 3 en men heeft met de Toyota Mirai een veel luxere en grotere auto. Het beperkte aanbod waterstoftankstations door den lande,
maakt echter wel spannend.

Road Test
Toyota Mirai Prestige
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 75.595,- (vanaf € 65.995,-)
Gewicht: 1995 kg
Cil.inh.: brandstofcel voor waterstof
Vermogen: 182 pk
Top: 175 km/uur
Acc.0-100: 9,0 sec.
Gem. verbr.: 1:100 kg H2/100 km
Lengte: 497,5 cm
Breedte: 188,5 cm
Kofferruimte: 278 liter
Aanhangergewicht: 0 kg
plug-in hybride. Daardoor zijn er geen
grote, zware en kostbare accu’s nodig.
De potentiële elektrische aandrijfenergie is nog opgeslagen in het waterstof.
De Toyota Mirai rijdt daarom als een
heel gewone elektrische auto, maar dan
met minder massa van zware accu’s
onderin.
De Mirai is fluisterstil en presteert met
groot gemak. Als men de specificaties
bekijkt, zou de Mirai geen sprinter (0 100 km/u in 9 seconden) zijn, maar in
de praktijk zorgen de extreme souplesse en uitstekende tussenacceleraties
ervoor dat de Toyota Mirai minstens zo
snel voelt als batterij-elektrische auto's
van vergelijkbare omvang.
Wegligging
De nieuwe Toyota Mirai staat op het
zogeheten GA-L-platform. Dit platform deelt de Mirai met de Lexus LS,
maar bij de Mirai is de opgebouwde
carrosserie net wat kleiner. Hiermee
rijdt de Toyota Mirai lekker sportief.
Dit is wel opvallend, want de Toyota
Mirai weegt toch nog 1995 kilo en met
182 pk is dat niet echt overdadig gemotoriseerd. In de praktijk blijkt de acceleratie toch erg vlot te zijn. Het koppel
is 300 Nm. Dus trekkracht is altijd aanwezig. Dat heeft men niet alleen in de
sportstand, maar ook als men kiest voor
comfortabel en zuinig reizen. Het fijne,
directe stuurgedrag en de goed wegligging maken de Toyota Mirai een heerlijke rijdersauto.
De Toyota Mirai heeft in tegenstelling
tot de vorige generatie achterwielaandrijving. De voorganger was voorwiel
aangedreven. Men merkt bij het rijden
de fijne achterwielaandrijving en de
goede controle over het wegdek. Zoals
al geschreven, zijn de prestaties heel
acceptabel. Het accelereren vanuit stilstand naar de 100 km/u kost 9 seconden en de topsnelheid ligt bij de 175
km/u. De Toyota Mirai mag ondanks
zijn flinke gewicht en forse formaat
niets trekken. Een caravan of trailer
meenemen kan dus helaas niet.
Tanken van waterstofgas
Men kan helaas niet, zoals bij een plugin hybride, even op een stekker bijladen
en dat kan tot uitdagingen leiden.
Nederland telt een beperkt aantal tankstations waar waterstof getankt kan
worden. Deze zijn bovendien niet allemaal publiek toegankelijk en niet overal kan met een pinpas worden betaald.
Het tanken van waterstof gaat sneller
en is eenvoudiger dan het tanken van
LPG of aardgas, maar de tank moet het
wel doen. Bij onze praktijktest hebben
we de pech gehad, dat regelmatig tankstations tegen kwamen, die storing hadden. Dan wel een storing in de pomp
zelf dan wel bij het betaalsysteem. In
beide gevallen kan men niet tanken en
moet men verderop. Dat kan zo’n tachtig kilometer verderop zijn en dan kan
het spannend worden. Na een rit naar
Groningen is mij dat overkomen. Alle
vier pompen in het noorden van het
land waren niet functioneel en het
dichtstbijzijnde werkende station was
in Arnhem. Zo ben ik in vanuit
Groningen in Zwolle gestrand met nog
30 km rijbereik. De tank in Pesse was
opnieuw niet werkend.
Na overleg met de importeur bleek, dat
men met een lege tank (in feite op de
accu) nog zo’n 50 km verder kan rijden
en dat is gelukt. Dan heeft men echt
range-stress!
Een volle tank waterstof (zo'n 5 kg)
voor de Mirai kost ongeveer € 60 euro.
De prijzen verschillen nogal. Van € 10,per kilo in Pesse tot € 14,50 per kilo in

De Toyota Mirai is groot en opvallend luxe uitgevoerd. Van buiten lijkt het dak
zwart, maar binnen blijkt de Mirai ineens een groot panoramadak te hebben.
Den Haag. Het verbruik aan waterstof
was bij onze ritten ongeveer een kilo
waterstof per 100 kilometer. Het kan
zuiniger, maar we willen natuurlijk ook
lekker sportief rijden.
Om voldoende waterstof in de tank te
krijgen voor het afleggen van lange
afstanden moet waterstof onder hoge
druk worden opgeslagen en overgebracht in de tank van de auto. Hoe
hoger die druk, hoe dikker de wand van
de tank moet zijn voor de veiligheid.
Met de huidige stand van de techniek is
5.5 kg het maximum dat in een auto
van de omvang van de Mirai past. De
vuldruk bij de Toyota Mirai is 700 bar.
Er zijn ook waterstofpompen, die dat
niet aankunnen en slechts de helft van
die druk bieden. Dan kan men de tank
slechts half vullen.
Fraai model en complete uitrusting
Toyota legt bij de huidige Mirai niet de
nadruk op de nieuwe techniek, maar
wilden een mooie auto bouwen, die
veel klanten aanspreekt, zonder het
‘anders zijn’ te benadrukken. Dat is
goed gelukt en de Toyota Mirai is
opvallend, sierlijk, modern en klassiek
tegelijk. Door zijn sterk aflopende daklijn oogt de Mirai sportief, wat bij onze
testauto in de luxere ‘Prestige-uitvoering’ nog extra wordt benadrukt door
de enorme 20-inch turbine-velgen.
De Mirai is opvallend luxe uitgevoerd.
Van buiten lijkt het dak zwart, maar
binnen blijkt de Toyota Mirai ineens
een groot panoramadak te hebben. De
stoelen zijn verwarmbaar en geventileerd, met een automatische stand. Dit
beperkt zich niet alleen tot de voorstoelen, ook de passagiers op de achterbank
kunnen een bedieningspaneel naar
beneden klappen en zo hun eigen stoelverwarming, -ventilatie, temperatuur
en muziek bepalen. De auto is geschikt

om met chauffeur te rijden. De beenruimte achterin is ruim voldoende.
De chauffeur houdt zijn ogen op de
weg dankzij het 10-inch head-up display. De rijbaanassistent en de dodehoek-waarschuwing kijken altijd mee,
zonder dat het opdringerig wordt.
Standaard is een digitale binnenspiegel.
Het beeld is helder en duidelijk, maar
men moet er wel aan wennen, zeker als
men multifocale brillenglazen heeft.
De focus in een klassieke spiegel is op
veraf en op een beeldscherm dichtbij.
Door de hellende voorruit hangt de binnenspiegel vrij dicht bij de ogen en
daar moet men aan wennen.
Investering voor milieubewust rijden
De Toyota Mirai is verkrijgbaar vanaf
€65.995. De door ons geteste Mirai in
de duurste Prestige-uitvoering kost
€75.595,-. Een investering, maar er zijn
ook vele belastingvoordelenen en subsidies beschikbaar. Een waterstofauto
is erg aantrekkelijk voor de zakelijke
rijder. Zo geldt de lage bijtelling voor
EV’s bij een auto als de Toyota Mirai
over de gehele aanschafprijs. In 2021
betekent dat 12% bijtelling over de volledige € 65.995, terwijl het lage tarief
bij een batterij-elektrische auto tot een
maximum van € 40.000,- geldt. Ook
liggen er voor ondernemende waterstofrijders gunstiger Vamil- en MIAregelingen klaar.
Conclusie
De Toyota Mirai rijdt lekker sportief.
De acceleratie voelt vlot aan. Het fijne,
directe stuurgedrag en de goede wegligging maken de Toyota Mirai een
heerlijke reisauto. Ondanks de lagere
aanschafprijs is de beperkte infrastructuur voor waterstof voor veel potentiële berijders ongetwijfeld nog een serieuze hobbel.

Bijna vijf meter lang, achterwielaandrijving, bijna 2.000 kilogram zwaar en toch
rijdt de Toyota Mirai dynamisch en sportief. Men heeft de voordelen van elektrisch rijden, maar men hoeft niet het grote gewicht van de accu’s mee te zeulen.

Defensie en provincie Utrecht
slaan handen ineen voor waterstof
Defensie treedt toe tot het Convenant Waterstof en Mobiliteit provincie Utrecht.
Op die manier hoopt Defensie nog meer bij te dragen aan de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen van Nederland en de provincie. Defensie zet in de
provincie Utrecht op termijn minimaal 3 voertuigen op waterstof in. De provincie Utrecht heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd, door bijvoorbeeld voer- en vaartuigen op groene waterstof te laten lopen.
Dit doel past binnen het project emissieloze voertuigen van Defensie.
Waterstof kan daar een grote bijdrage aan leveren, zegt schout-bij-nacht Peter
Knipping. Hij tekende namens Defensie het provinciale convenant. “Iedere liter
diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een veelvoud aan liters
gekost om ‘m daar te krijgen. Dat kan anders en waterstof is een oplossing.”
Als onderdeel van het plan gaat Defensie in de provincie op termijn minimaal 3
voertuigen op waterstof inzetten. Daarnaast onderzoekt Defensie of het mogelijk
is om waterstof op te slaan op eigen terreinen en of er plaats is voor een semiopenbaar waterstoftankstation. Defensie bekijkt tenslotte vrijblijvend wat de
mogelijkheden zijn voor het gebruik van waterstof bij militair materieel.
De voertuigen die op waterstof rijden zijn nog in ontwikkeling. Eind dit jaar
wordt duidelijk op welke termijn Defensie de voertuigen kan inzetten. Mogelijk
wordt de Toyota Mirai de dienstauto van de nieuwe Minister van Defensie.
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Autoservice De Stollenberg
Op de site www.autoservicedestollenberg.nl is
er voor jou van alles te vinden over Autoservice
de Stollenberg, de producten, doelstelling en het
maken van een afspraak maar met wie heb je nu
eigenlijk van doen?, kortom wie ben ik eigenlijk?
Gaan we; het aanspreekpunt, planner, APK
keurmeester, opleider en niet te vergeten ook
nog de monteur die je auto onder handen neemt,
klinkt logisch…. En hoe dat zo gekomen is vergt
een korte uitleg.
Na opleiding en werkervaring te hebben opgedaan met niet alleen auto’s maar ook shovels,
motorfietsen, mobiel APK te hebben gekeurd,
taxatie’s gedaan te hebben (aan o.a. exclusieve
auto’s) en aan vliegtuigen te hebben gewerkt

kon ik in 2015 dit bedrijf overnemen en daarmee
een eigen baas worden.
Heel belangrijk vind ik de dienstverlenende
functie als professioneel autobedrijf en voeg
daarbij graag een stukje persoonlijkheid toe, niet
door fancy bedrijfskleding of een gelikt bedrijfsconcept, maar door een sobere en transparante
no nonsense aanpak waarbij hoge financiële
ambities ondergeschikt zijn aan het plezier om
elke ochtend aan het werk te gaan.
Thuis ben ik dezelfde persoon als op het bedrijf,
geen tweedeling hier, geen kapsones maar waarde hechtend aan hobby,s, en quality time met
mijn partner.
Mijn naam is Jorg Krijnen, hoe kan ik je helpen?

Grote order van autoverhuurder voor Tesla
Autoverhuurbedrijf Hertz heeft een order
geplaatst bij Tesla voor 100.000 Tesla’s Model
3. Daarbij komt waarschijnlijk nog een order
bij voor Tesla’s Model Y.
De enorme order is goed nieuws voor Tesla.
Tesla is de aanvoerder van de enorme mobiliteitsomslag naar elektrisch rijden, die zich
wereldwijd voltrekt. Waarbij elektrisch rijden
nu al veel momentum heeft en de daaruit volgende mobiliteitsontwikkeling, (elektrische)
zelfrijdende auto’s, ook steeds meer investeerders trekt die grote kansen zien.
Met deze mega-order lijkt de
omslag naar schone en slimme
auto’s alleen maar sneller te gaan.

volop werken aan de zelfrijdende auto. Voor
autoverhuurbedrijven is dit een gunstige ontwikkeling.
Naast zelfrijdende auto’s is er ook een bovengemiddelde investeringsdrang in waterstof, waarin
bedrijven zijn opgenomen - onder meer batterijfabrikanten - die profiteren van de energietransitie. Waterstof past binnen de enorme verschuiving naar ‘groen denken en handelen’, waarbij
bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren
aan een schonere wereld volop in de belangstelling staan.

Trend Zelfrijdende Auto's
De Trend Zelfrijdende Auto’s van
Trend Invest, waarin Tesla is
opgenomen, profiteert van de
omslag in autoland. In deze Trend
zijn naast Tesla nog verschillende
andere vooruitstrevende automobielbedrijven opgenomen, zoals
Daimler en Ford, en softwarebedrijven zoals Micron en Nvidia.
Al deze bedrijven hebben
gemeenschappelijk
dat
ze
bedrijfsonderdelen hebben die

Waarom banden stallen bij
Autoservice de Stollenberg tee Berg en Dal?

Jorg staat
voor u klaar!
Oude Kleefsebaan 69
6571 BE Berg en Dal

+
+
+
+

U bespaart een hoop ruimte
te
Wij bieden snelle service
Opslag in een veilige omgeving
evvinng
Lokaal de laagste tarievenn

Bij ons bent u geen
nummer. Persoonlijke aandacht en
een goed, eerlijk
advies is waar wij
voor staan. Door
de omvang van het
bedrijf is het voor
ons mogelijk om
iedereen persoonlijk
te bedienen!

Ons bandenhotel beschikt over een grote en
n ve
veilige
eiliige
opslagplaats. Tevens bent u ook verzekerd tegen
ege
gen
diefstal en brandschade. Door een goede klimaatmaa
atbeheersing zorgen wij er voor dat uw banden
altijd
n al
ltijjd
ideal worden opgeslagen!

+ NU €79,95 0f HELEMAAL GRATIS!*
Sterk in elk merk
www.autoservicedestollenberg.nl | info@autoservicedestollenberg.nl | 024-684333
*Het tarief van €79,95 geldt uitsluitend voor een complete wielenset. Losse
banden opslag is uiteraard ook mogelijk, vraag hiervoor naar de
mogelijkheden. Het tarief van €0,- geldt alleen bij de aanschaf van een
volledige winterbandenset.

Peter van Rens nieuwe eigenaar
Allparts Elmu
AllParts Elmu Automaterialen
Uw grossier voor alle automaterialen in de regio.
Wilt u onderdelen bestellen? Ga dan naar onze website.

AllParts Elmu Automaterialen zorgt ervoor dat
u de juiste onderdelen krijgt, door een assortiment dat bestaat uit hoogwaardige merken. Wij
bieden een uitgebreid assortiment met de
meest courante onderdelen, waardoor u niet
lang hoeft te wachten op uw onderdelen. Ook
verkopen wij banden in verschillende merken
en maten.
Allparts Elmu Automaterialen
Pascalweg 12-14
6662 NX Elst
Tel.: 0481-351031
app.: 0481-352020
https://elmu.allparts.nl/
Like onze Facebook pagina:
http://www.facebook.com/elm
uautomaterialen
Member of www.groupauto.nl

Soms komen jongensdromen uit. Het gebeurde
Peter van Rens die altijd met veel plezier in de
automaterialenbranche werkte, maar ooit een
eigen bedrijf wilde als de mogelijkheid zich zou
aandienen. En dat gebeurde: een half jaar geleden
kreeg hij de kans. "Dankzij de adviezen van
Geert-Jan Berning van Cygnus Nijmegen ben ik
nu de trotse eigenaar van Allparts Elmu
Automaterialen", vertelt Peter.
Peters carrière begon bij een garage en al snel
stapte hij over naar een bedrijf in automaterialen.
“Daar werkte ik jaren met plezier. In 2012 benaderde Jan Mulder van Allparts Elmu
Automaterialen mij. We kenden elkaar al langer
en ik wist dat hij Elmu jaren geleden samen met
zijn vader had opgericht. Hij vond het tijd om het
bedrijf een nieuwe boost te geven en vroeg of ik
daarbij wilde helpen. Dat vond ik een mooie uitdaging. Ik liet hem weten dat ik het bedrijf ooit
zou willen overnemen. Dat heeft Jan onthouden:
een half jaar geleden kwam de vraag of ik dat nog
steeds wilde.”
Snel weer rijklaar
Bij Allparts Elmu staan flexibiliteit en betrouwbaarheid voorop. “We hebben een goed team,
geven gespecialiseerde trainingen en leveren
goede service, heel veel technische kennis, Amerk onderdelen en maatwerk. Banden en ruitenwissers zijn vrij universeel, maar veel andere
onderdelen zijn merkspecifiek. In onze magazijnen staat een voorraad van duizenden soorten
artikelen zoals remblokken, schokbrekers, noem
maar op. We worden twee keer per dag beleverd
met nieuwe voorraden en ’s nachts worden materialen in de nachtsluis gedeponeerd. Acht keer
per dag rijden onze chauffeurs naar garagisten
om spullen af te leveren, want autobezitters willen dat hun auto snel weer rijklaar is.”
“Dankzij de adviezen van Geert-Jan Berning van
Cygnus Nijmegen ben ik nu de trotse eigenaar
van Allparts Elmu Automaterialen”
Financiële gegevens overzichtelijk op een rij
“Een bedrijfsovername is een heel andere business, daarom ging ik op zoek naar een expert. Je
kunt zo’n traject niet tot een goed einde brengen
zonder de adviezen van mensen die weten waar
ze het over hebben. Via mijn verzekeringsman
kwam ik in contact met Geert-Jan van Cygnus.
Mensen in mijn omgeving bleken hem te kennen

en deelden positieve ervaringen. Ik benaderde
hem met de vraag wat hij voor ons kon betekenen. Een vrijblijvend gesprek volgde en GeertJan zag er wel wat in. Samen zijn we gaan kijken
naar de overnamemogelijkheden. Geert-Jan heeft
alle financiële gegevens overzichtelijk op een rij
gezet, partijen benaderd en bekeken welke mogelijkheden het beste zouden uitpakken. Hij heeft er
veel voor gedaan en uiteindelijk een gunstige
financiering bij een bank afgesloten.”
Van collega naar ‘chief’
“In dit geval had corona een positief effect,
omdat de overheid startende ondernemers op dit
moment steunt en de rentes heel laag zijn. Daar
heb ik zeker voordeel van gehad.
Door de goede en prettige samenwerking tussen
Geert-Jan Berning, mijn verzekeringsman Erwin
Basten, de accountant en Sander Meeuwissen
van de ABN AMRO is het overnametraject heel
snel en voorspoedig verlopen. Ik ben er trots op
dat ik nu de eigenaar ben van een bedrijf dat
vooruitloopt op het uitbreidende elektrische
wagenpark en zo met de garagebedrijven de toekomst ingaat. Voor het team was het wel vreemd;
eerst waren we collega’s en nu ben ik ineens de
‘chief’. Dat was een kleine omschakeling, maar
ik heb alleen maar positieve reacties gekregen –
ook van klanten. In januari bestaan we tien jaar,
dat zullen we niet zomaar voorbij laten gaan; we
gaan er een leuk feestje van maken!”
Allparts Elmu Automaterialen
Pascalweg 12-14
6662 NX Elst
Tel.: 0481-351031 / Tel.: 0481-350599
Mobiel: 06-44834797
https://elmu.allparts.nl/
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OPEL CROSSLAND 

OPEL MOKKA- 

OPEL CORSA- 

RIJKLAAR VANAF

RIJKLAAR VANAF

RIJKLAAR VANAF

€ 21.649
(INCL. € 1.000 VOORRAADVOORDEEL)

PRIVATE LEASE VANAF

€ 339

/MND

€ 33.399

PRIVATE LEASE VANAF

€ 429

/MND

(INCL. € 1.000 VOORRAADVOORDEEL)

€ 29.599
(INCL. € 2.000 VOORRAADVOORDEEL)
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PRIVATE LEASE VANAF

€ 359

/MND

De Rozet

4 JAAR
GRATIS
ONDERHOUD
+

GARANTIE 

Juist nu zorgeloos rijden in een gloednieuwe Opel,
dat maken wij graag voor je mogelijk. Met de 4+4
actie bieden wij een uniek voordeelpakket,
bestaande uit 4 jaar garantie en 4 jaar onderhoud,
helemaal gratis. Met die zorgeloosheid geniet je
nóg meer van je nieuwe Opel! En kies je voor een
model uit voorraad, dan doen wij er nog tot € 2.000
voordeel bovenop. Of kies voor Opel Private Lease,
ook dat is zorgeloos rijden inclusief alle vaste
autokosten. Mulders maakt het mogelijk!

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

mulders-opel.nl

4+4 (onderhoud en garantie) actie geldig tot en met 31-12-2021 en voorraadvoordeel zolang de voorraad strekt. Verkoopprijs is inclusief btw, bpm, afleveringskosten, leges en verwijderingsbijdrage. Private Lease tarief op basis van Opel Private Lease Comfort een een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar.
Afbeelding kunnen afwijken van standaard specificaties. © 10-21

Autobedrijf Mulders Nijmegen,
De Opel dealer voor de regio!
NIJMEGEN – Opel dealer Mulders Nijmegen, gevestigd aan de
Weurtseweg 301 te Nijmegen is alweer ruim 3 jaar gevestigd aan de
voet van de Oversteek. Fantastisch gelegen onderaan de Waalbrug,
goed bereikbaar vanuit geheel Nijmegen, én ook gelegen vlakbij
Nijmegen-Centrum. Mulders heeft ook vestigingen in Tiel en
Culemborg. Mulders Autobedrijf is een van de oudste Opel dealervestigingen van Nederland. Het familiebedrijf bestaat al ruim 94
jaar. In Tiel en Culemborg is het autobedrijf naast Opel ook dealer
van de merken Peugeot en Citroen, beide merken behoren net als
Opel tot moederconcern Stellantis. Mulders heeft met 200 dealer-

occasions een ruime voorraad jong gebruikte auto’s van diverse merken, aldus vestigingsmanager Bob Willemsen. Alle Occasions worden zonder meerprijs volledig rijklaar gemaakt, en afgeleverd met
garantie en 12 maanden Opel Pechhulp met Europa dekking. De
klant verwacht een dealerkwaliteit occasion en krijgt dat bij ons ook.
Mulders Nijmegen is ook Opel Bedrijfswagen dealer en helpt ondernemers met het maken van de juiste keuze: Welke bus past het beste
bij de activiteiten van de ondernemer, en met de scherpe Opel tarieven voor leasing en financiering maken ze voor elke ondernemer
een aanbod wat aansluit bij de wensen van de klant! De ruime Opel
Movano, de veelzijdige Opel Vivaro, en de
compacte Opel Combo zijn ook allemaal
leverbaar in een elektrische variant. Voor
service, schade afhandeling, reparatie, APK
keuringen, winterbanden, aircoservice,
trekhaken en onderhoud van alle merken
kan men prima terecht bij Mulders
Nijmegen , Kortom, Mulders Nijmegen,
goed bereikbaar, altijd een ruime voorraad
nieuwe en gebruikte auto’s, en met de elektrische Opel modellen klaar voor de toekomst!

Nederlanders zoeken
online steeds duurdere
tweedehands auto's
Nederlandse consumenten lijken steeds duurdere
tweedehands auto’s te zoeken. Dat blijkt uit data van
Gaspedaal.nl. De maximale prijsfilter bij het zoeken
naar een auto blijft maar stijgen.
In vergelijking met vorig jaar oktober is de maximale
prijsfilter met 11% gestegen. De prijs is een van de filters welke kan worden ingesteld bij het online zoeken
naar een auto. Afgelopen juli was de maximale prijsfilter € 15.147, tegenover € 16.525 in oktober. Dat de
maximale prijsfilters steeds hoger worden, kan twee
dingen betekenen: Nederlandse consumenten zijn
bewust op zoek naar duurdere occasions, óf de tweedehands auto's worden steeds duurder.”

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
houden. 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 perfecte
conditie te houden.
Ons autobedrijf is al bijna 40 jaar officiëel ver-

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

- 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
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Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Installatietechniek

Electro installaties
Camera beveiliging

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

T
S
A

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

L
E
GBingo

F
A

ZONDAG

21 NOVEMBER, 20.00 UUR

Verenigingsgebouw, Ons Genoegenpad 4

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing

JEUGDAFDELING OEV

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

BINGO
zondag 28 november

024-6633100

Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.30 uur

www.frankbv.nl

Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

MINDER

Vanaf 1 januari 2022
halen wij één keer per
maand jouw restafval op

BEST
n

JOS

Like

Varkens filet lapjes

500 gram

Varkensschnitzel

500 gram

€ 4.95
€ 5.25

gepaneerd/ongepaneerd

AKTIE
s
Nijmegen

Dagblad
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Inwoners van de gemeente Berg en Dal scheiden
steeds beter hun afval. Wij halen steeds meer
grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud
papier op. En sinds kort kan je ook gescheiden
luiers en incontinentiemateriaal gratis inleveren.
Als je jouw afval dus goed scheidt, houd je
minder restafval over. Daarom halen wij vanaf
1 januari 2022 een keer per maand jouw restafval
op. Grondstoffen halen we een keer in de twee
weken op, zoals je gewend bent.

RESTKAN

Minder rest? Dat kan best!
Weten wanneer wij langskomen? Check de
digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer of
de Dar app. Je kunt instellen dat je een seintje
krijgt wanneer je jouw afval buiten kunt zetten.
Superhandig dus!
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Herfst grillworstjes

5 halen
4 betalen

gram
Schouderham 100€ 1.29
gram
Leverkaas/lever samen 200€ 2.00
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 18 - 27 november

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Brompton-dealer

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

van Nijmegen en omstreken

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

Gratis SDE aanvraag

SENIOREN

SWOM huldigt jubilarissen
MILLINGEN. Op zondag 24 oktober
was er, na twee jaar, weer een brunch
voor de vrijwilligers van SWOM met
hun partners. Tijdens deze gezellige
middag huldigde voorzitter Cor
Broekhuizen de volgende jubilarissen:
Joep Maassen 10 jaar vrijwilliger
maaltijdvoorziening
10 jaar geleden meldde Joep zich om
maaltijden te gaan bezorgen. Hij heeft
door de jaren heen met meerdere vrijwilligers samengewerkt. Joep kan het
met iedereen vinden en vindt het vooral belangrijk dat de mensen dagelijks
hun warme maaltijd ontvangen.
Leo Klomberg 10 jaar vrijwilliger
vervoersservice
Leo had een volle werkweek maar
besloot dat hij iets extra’s voor de
gemeenschap wilde doen. Gelukkig
meldde hij zich hiervoor bij SWOM.
Nu rijdt hij, naast zijn drukke baan, al
10 jaar 1x per 4 weken op zaterdag de
vervoersbus

behulpzaam te zijn bij het vinden van
de juiste instanties.
Vanaf 2012, toen er een samenwerking
kwam tussen Stichting Welzijn
Groesbeek en SWOM op het gebied
van mantelzorg was Joke één van de
vrijwilligers. Zij organiseert tot op
heden samen met andere vrijwilligers
de activiteiten en is degene die de
maandelijkse lunch voor mantelzorgers
in Millingen regelt.
Ook bij het Repair- en internetcafé tref
je Joke aan. Zij registreert hier de aanmeldingen.
Joep en Leo kregen de vrijwilligersspeld die behoort bij 10 jaar vrijwilligerswerk. Voor hun partners was er een
bloemetje. Voor Joke was er een
cadeaubon en een bloemetje.
Het bestuur dankt al haar vrijwilligers!
Gezamenlijk zetten zij zich in voor het
welzijn van de senioren van Kekerdom,
Leuth en Millingen!

Joke Reinerman heeft gedurende 25
jaar vele functies bekleed
In 1996 meldde Joke zich bij SWOM
om bij te springen bij het vervoer. Al
snel had men in de gaten dat Joke wel
een goede voor het bestuur zou zijn.
Tot 2009 is ze secretaris geweest, in
2017 is zij gestopt met haar bestuurstaken.
Vanaf 1999 ging ze de coördinator vervangen bij ziekte/verlof. Dit heeft ze
bijna 20 jaar gedaan.

De recent opgerichte Stichting
Dementievriendelijk Berg en Dal is al
druk bezig allerlei activiteiten te ontwikkelen om het bewustzijn van burgers over de impact die dementie op
onze samenleving heeft te vergroten. In
onze gemeente lijden naar schatting
rond de 800 mensen aan een vorm van
dementie. Alzheimer is hierbij de meest
voorkomende vorm. Dat zullen er in
2040 ongeveer 1500 zijn, dit komt
vooral door de toenemende vergrijzing.
Omdat de meeste mensen met dementie
thuiswonen betekent dit dat we steeds

Het Repair- en Internetcafé op zaterdag 27 november in Kulturhus Den
Ienloop gaat niet door! Gezien de
huidige ontwikkelingen omtrent het
coronavirus gaat het Repair- en
Internetcafé op zaterdag 27 november 2021 niet door.
Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 29 januari 2022. Graag
zien we u dan!

Joke Reineman

Leo en Mieke Klomberg

KBO Beek nieuws
Hartelijke dank aan iedereen die aanwezig was op onze receptie ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van
onze vereniging, donderdag 4 november j.l. Het was, ondanks de vervelende
situatie door het virus, een bijzonder
fijne bijeenkomst, prettig om te weten
dat de KBO Beek door zo velen een
warm hart wordt toegedragen.
Onze voorzitter memoreerde dat de
KBO Beek nog altijd kwiek en bij de
tijd is en de wethouder ouderenbeleid,
mevrouw Erna van der Scheur, vertelde
dat de ouderen van nu heel anders zijn
dan in de tijd van onze ouders en dat de
leden van KBO Beek blij mogen zijn
met deze actieve bestuurders.
Ook voor de giften, de vele kaarten,
telefoontjes en mails die uw bestuur
mocht ontvangen, zeggen wij u allemaal van harte dank.
Vrijdag 12 november was de laatste
persconferentie, de resultaten daarvan
zijn nog niet in onze agenda verwerkt

Gebruikers van de sportzalen in het
Kulturhus worden verzocht hun QR
code of testbewijs te tonen bij binnenkomst
Woensdagavond 8 december gaat de
KBO Beek weer bloemschikken samen
met de dames van Semper Florens in
hotel `t Spijker, altijd een zeer prettige
avond voor onze leden. Opgeven tot 1
december.
Woensdagmiddag 17 december is onze
Kerstviering in hotel `t Spijker
Zaterdagmiddag 8 januari 2022 muzikale inloop in de brasserie van het
Kulturhus
Nu lid worden van de KBO Beek en u
maakt bovenstaande van dichtbij mee,
een heel jaar up to date blijven, dat doet
u door nu lid te worden voor maar €
20,= per kalender jaar.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, info 024 3226377

Foto: René Hendriks

De Rozet

dementie: problemen in de doorbloeding van de hersenen
veroorzaken deze ziekte. Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat
beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen
mensen met deze ziekte. Dan heb je frontotemporale dementie: deze vorm komt vaak voor op jongere leeftijd.
Veranderingen in het gedrag vallen meestal als eerste op.
Ook taal en spraak kunnen aangetast zijn. Deze vorm van
dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab
(gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven.
Als laatste van de vier noemen we Lewy body dementie: dit
is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke
achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie
vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door de vaste muzikanten Jan en Eelco.
De volgende keer op 6 december zal de avond in het teken
staan van thuis wonen met dementie en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.

Stichting Dementievriendelijk Berg en Dal

Repaircafé gaat niet door
Joep Maassen en Thea Bruins
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Opnieuw elkaar ontmoeten in het Alzheimercafé
Op 1 november was het Alzheimercafé in Groesbeek gelukkig weer open! Tijdens zo’n avond is er ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden.
Bovendien is het ook een avond waarop in een thema informatie wordt gegeven.
Deze avond gaf mevr. L Nieuwenhuizen informatie over verschillende vormen van dementie.
Ze benadrukte dat iedereen die een vorm van dementie heeft,
is gebaat bij een persoonlijke benadering. Er is dus geen plan
van aanpak die bij een vorm van dementie hoort.
Inmiddels zijn er al meer dan 80 verschillende soorten
dementie. Vaak zie je ook dat er mengvormen gaan ontstaan
in het dementieproces.
De vier soorten dementie die het meeste voorkomen met een
paar kenmerken zijn: de ziekte van Alzheimer: maar liefst
70% van alle mensen met dementie heeft alzheimer. Iemand
met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate
de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met
dagelijkse vaardigheden. Wat je ook vaak hoort is vasculaire

Berichten van
SWOM

Ook heeft zij zich, in haar functie als
vrijwillig ouderenadviseur (VOA), lang
ingezet voor veel ouderen door o.a.

16 november 2021

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

vaker met dementie in aanraking
komen: een familielid, de buurman of
iemand uit de vrienden-of kennissenkring, in de (sport)vereniging, het koor
en in de supermarkten en winkels.
Mensen met dementie proberen zo lang
mogelijk in onze samenleving mee te
blijven doen.
En wij hopen dat in ons mooie Berg en
Dal dat ook zo lang mogelijk kan. Dit
kan ook als we een beetje opmerkzaam
zijn, we zien het namelijk vaak niet
meteen als mensen wat hulp kunnen
gebruiken. We zien soms gedrag bij
mensen wat we niet meteen begrijpen
en weten niet goed hoe we daar mee
kunnen gaan. Herkennen dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van dementie is daarom ook een van de doelen van
de Stichting Dementievriendelijk Berg
en Dal.
Dit gaan we doen door informatie te
verspreiden via folders, een dementiewijzer te maken, voorlichtingsavonden
te organiseren voor geïnteresseerden.
Maar ook willen we zorgen dat je een
training kunt volgen hoe je beter kunt

omgaan en sneller iemand kunt herkennen met een vorm van dementie. Dit
kunnen trainingen zijn voor winkelpersoneel, horecamedewerkers, ambtenaren, leden van (sport)verengingen,
koren etc.
Voor het werk van de Stichting heeft de
gemeente Berg en Dal een startsubsidie
verstrekt en daarmee ook het belang
van het werk van de Stichting onderstreept. Verder is de Stichting afhankelijk van giften om de kosten van alle
activiteiten te kunnen financieren.
Wilt u ons steunen door een bijdrage
te storten op rekeningnummer NL97
SNSB 8837 8253 58 t.n.v. Stichting
Dementievriendelijk Berg en Dal?
Elk bedrag is van harte welkom.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wilt u meedenken in een werkgroep hoe Berg en Dal dementievriendelijker kan worden? Kijk op
www.dementievriendelijkbergendal.nl,
mail naar dementievriendelijkbergendal@gmail.com of bel 0629414133.

Sinterklaasviering KBO Ooij
gaat niet door
OOIJ. Door het sterk oplopend aantal
be-smettingen en zieken in Ooij door
Corona, kan Sinterklaas met zijn Pieten
donderdag 25 november niet naar de
KBO
Sinterklaasviering komen. Sint en de Pieten vinden het heel spijtig, dat ze een jaartje
over moeten slaan, maar de gezondheid

van de senioren staat voorop.
De KBO leden, die zich al aangemeld
hebben voor de viering. krijgen hun
bijdrage automatisch teruggestort op de
bankrekening. Bestuur KBO afdeling
Ooij.
Archieffoto 2019: Bert Roodbeen.

SWOM bedankt de
Rabobank en iedereen die
een stem op SWOM heeft
uitgebracht
Wij zijn aangenaam verrast met het
bericht dat wij het mooie bedrag van €
1.037,62 mogen ontvangen van de
Rabo ClubSupport actie.
Wij zullen het geld gebruiken bij het
vervangen van de vervoersauto.
Rabobank en iedereen die een stem op
ons heeft uitgebracht: Heel erg
bedankt!
Hartelijke groet,
Bestuur SWOM

Wim Basten uit
Beek overleden

Brandweer verleent assistentie
aan ambulancedienst in Ooij

BEEK. Op 4
november, op
83-jarige
leeftijd,
is
Wim Basten
overleden.
Hij overleed
in huiselijke
kring na een
relatief kort
ziekbed.
In zijn werkzame leven
werkte Wim
bij tapijtzaak
Derksline aan de Burchtstraat in
Nijmegen.
We wensen zijn vrouw Riet, zoon
Arthur, de beide kleinkinderen en de
overige familieleden en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Foto: Henk Baron

De hoogwerker van de brandweer Nijmegen is vrijdagmiddag 5 november ter
assistentie aan de ambulancedienst in Ooij ingezet om een patiënt uit een woning
te halen in de Prinses Beatrixstraat. Vervoer via de trap was niet mogelijk.

De Rozet

PAGINA 22

16 november 2021

Voor uw tuinonderhoud bent u nu aan het juiste adres
bij KRAAYENHOF HOVENIERS, LEUTH

Ook voor snoeiwerk, tuinrenovatie,
periodiek onderhoud.

info@kraayenhofhoveniers.nl
tel 0653994251

Bockbieravond in de Vriendenkring in Leuth
LEUTH. Zaterdagavond 6
november organiseerde Herbert
Tinnissen, samen met de INBEV
en de beheerscommissie van de
Vriendenkring en Schrobbeler,
een bockbieravond in zaal de
Vriendenkring
te
Leuth.
Liefhebbers konden zich van te
voren inschrijven om deze avond
gezamenlijk te genieten van één
of meerdere soorten bockbier en
dat hadden ongeveer 70 mensen
gedaan. De stemming was goed
en de smaak van de drankjes en
de hapjes ook. Er was op het
laatst ook nog even tijd om gezamenlijk op de foto te gaan.

GROENEWOUD

Foto: Henk Baron

tandprothetiek

Voor een optimaal kunstgebit gaat u naar de tandprotheticus!
Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma / di / woe tussen 9.00 en 13.00

De Treffers – svv Scheveningen
Zaterdag 20 november - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek
Swiss Partners

Achilles ‘29 – Capelle

Zaterdag 20 november - aanvang 14.30 uur
Locatie Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5, Groesbeek

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN

Goede verhalen zijn zelden waar
Het loopt tegen het einde van het
jaar. Ieder jaar kopen velen een
oudejaars-lot. Want je zult maar de
hoofdprijs winnen. En het kan. Want
de winkans is 50%. Zie je die 23,6
miljoen van de mega jackpot al op je
bankrekening staan?
Ik las een artikel vorig jaar in een
krant dat volgens het CBS het aantal
miljonairs in Nederland wéér is
gestegen. Dus ik neem aan dat er
ook een aantal Staatsloterijprijswinnaars bij zitten. Feitje: in onze
gemeente waren in 2019 afgerond
400 huishoudens die een miljoen of
meer aan vermogen hadden (2,8%
van het aantal huishoudens).
Voor de rekenaars, 97,2% van de
huishoudens behoren dus niet tot die
categorie. En dat is ook logisch. Niet
iedereen kan winnen.
“Ik zat er maar één getal naast.
Eentje maar”, roept zo’n pechvogel.
Ik hoor het ook vaak bij de bingobezoekers. Hoe kun je honderd
vrouwen gelijktijdig “shit” laten
zeggen? Door tijdens de bingohoofdronde “bingo” te roepen.
Ik vind pechvogels interessant. Want
zij laten zien hoe wij mensen denken
over kansen. En onze weigering om
stom toeval te accepteren.
Heeft u ooit gehoord van de Monte-

airco

Carlo-illusie? Een eeuw geleden
kwam aan de roulettetafel in het
Casino van Monte Carlo het balletje
26 keer achter elkaar op zwart
terecht. De aanwezige spelers zetten
vervolgens groots in op rood. Zij
waren er heilig van overtuigd dat die
kleur de beste kaarten had. Maar
roulettetafels hebben geen geheugen
voor kleuren, althans niet bewezen
is dat roulettetafels geheugen voor
kleuren hebben. En voor zover ik
weet hebben roulettetafels ook geen
enkel gevoel voor verdeling van de
rechtvaardigheid. De kans op rood
is en blijft 50%. Het balletje viel,
overigens, andermaal op zwart en er
waren heel veel verliezers.
We weigeren stom toeval te accepteren. En de Staatsloterij slaat daar
een aardig slaatje uit. De baas van de
Staatsloterij gaat ons echt niet vertellen hoe het echt zit. Namelijk dat
de Staatsloterij een geldwisselautomaat is, waarin je vijftien euro stopt
en dan de helft terug krijgt. Als ze
het je zo vertellen, koopt niemand
meer een staatslot. En heeft de
Rijksbegroting er een groot gat bij.
Nee, de wisseltruc wordt heel leuk
verpakt: “De hoogste winkans van
alle Nederlandse loterijen! Winkans
51,2%.” “Kans inleg terug 12,2%”.

Ons brein is snel op het verkeerde
been te zetten. Helemaal als ons reptielenbrein aan het werk wordt
gezet. “Mensen zijn eenvoudig te
misleiden, maar het bijna onmogelijk om mensen die misleid zijn er
van te overtuigen dat zij zijn misleid.” De uitspraak is van schrijver
Mark Twain. Een verhaal kent altijd
een andere kant. De andere kant van
dit verhaal is de werkelijkheid. Maar
die kant word je niet verteld. In werkelijkheid is de kans dat je je inzet
geheel of gedeeltelijk kwijt bent
87,8%. Ik noem dit geslepen overheidspropaganda.
Wat hier gebeurt is dat de overheid
haar burgers gewoon bedriegt en
daarbij een essentiële taak verzaakt:
voorlichting.
Voor een volgende keer: zou dat nu
vaker voorkomen, dat de overheid
haar burgers gewoon bedriegt en
haar essentiële taak verzaakt, namelijk het geven van voorlichting?
Zou een overheid niet moeten verlichten, in plaats van verduisteren?
Marc Loosschilder
(Bronnen: Harald Merckelbach,
goede verhalen zijn zelden waar;
W.A. Wagenaar, Eenvoudige dingen
die we nooit zullen leren.)

Oproep buurtinitiatief voor een betere luchtkwaliteit
Beste buurt- en dorpsgenoten,

onderhoud

BRIEVEN

banden

UW opticien

He e f t u d i t j a a r n o g
r e ch t o p zo r g ve r g o e d i n g ?
Wij regelen voor u de declaratie
Wij regelen de vergoeding bij uw zorgverzekeraar!
Heerbaan 132b - 6566 EV Millingen a/d Rijn
0481-769113 - info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

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

Nu de klimaatconferentie in
Glasgow alweer ten einde loopt, is
het een goed moment om je af te
vragen wat wij als buurt kunnen
doen. Het gaat om een transitie naar
schone productie en energie, zonder
CO2-uitstoot en zonder giftige
afvalstoffen.
Het redden van onze planeet uit de
klimaatcatastrofe waarin we zijn
beland, vergt een grootschalige inzet
en aanpak. Die komt niet vanzelf,
maar kan worden bespoedigd door
talloze initiatieven in wijken en dorpen. Daarvan is dit er een. Wat is het
grootste milieuprobleem dat we
lokaal en collectief veroorzaken,
maar ook samen grotendeels op kunnen lossen? De slechte luchtkwaliteit door houtstook.
Ik wil een buurtinitiatief beginnen
met een gemeenschappelijk belang
en doel: Schone Berglucht! Van illusie naar praktijk.
Toen ik in 1983 in Berg en Dal
kwam wonen, sprak ik met de buurman over hoe mooi we woonden tussen de bossen en in de schone lucht.
"Dat heb je mis," zei hij en hij ging
met zijn vinger over een dorpel van
een raam. "De lucht is hier slechter
dan elders omdat we alle roet van de
kolencentrale met westenwind over
ons heen krijgen."
Nu, bijna 40 jaar verder, is de kolencentrale gesloten, maar de raamdorpels zijn viezer dan ooit.
Helaas wordt er steeds meer hout
gestookt in onze buurt. De romantiek van een knapperende houtkachel, de aangename warmte van een
vuurkorf, BBQ’s, de misplaatste
gedachte dat een pelletkachel goed
zou zijn voor het milieu.
In Glasgow ligt de nadruk op CO2
reductie, maar het terugdringen van
fijnstof, plastics en andere giftige
door mensen veroorzaakte stoffen is

ook aan de orde. Fijnstof is niet
alleen een probleem va de landbouw
of verkeer. Houtstook betekent naast
CO2-uitstoot vooral veel roet en fijnstof, die in het milieu komen en in
onze longen.
Houtstook blijkt nu al 25 % van de
fijnstof-emissies voor zijn rekening
te nemen (Planbureau voor de
Leefomgeving) en zes maal zoveel
fijnstof als al het personenautoverkeer bij elkaar uitstoot.
In de praktijk gaat het om meer dan
25%, want in deze cijfers is het stoken buiten en op terrassen niet meegenomen, noch de extra uitstoot
door slecht stoken (uit praktijkonderzoeken blijkt de daadwerkelijke
uitstoot veel hoger dan de theoretische, waarbij uitgegaan wordt van
ideale condities zoals goed stoken
en droog hout).
In Europa sterven jaarlijks 400.000
mensen door slechte lucht. Dat is
meer dan door Covid (235.000 in
2020)…
Als er binnen of buiten gestookt
wordt, is dat te vergelijken met meeroken. Als je rook ruikt, rook je mee.
Zoals meeroken van sigaretten
schadelijk is voor de gezondheid, is
ook rook binnenkrijgen van de buren
schadelijk en voor sommigen met
zwakke, beschadigde longen zelfs
gevaarlijk.
Ik ken ook in onze buurt mensen met
een partner of kinderen met kwetsbare longen, die toch stoken. Is dat
onwetendheid of niet willen weten?
Het is blijkbaar moeilijk om het
genot van stoken op te geven..
Covid maakt duidelijk dat ventilatie
enorm belangrijk is. Maar dan wil je
wel schone lucht binnenkrijgen en
geen rook. Zeker bij vochtig en mistig weer, wordt het steeds moeilijker
om je huis te luchten met schone
lucht.
Rokers lopen meer risico op covid;
zo ook de bewoners van steden met

slechte lucht. Nijmegen is bekend
om zijn slechte luchtkwaliteit; dat
geldt helaas ook voor ons mooie
Berg en Dal.
Maar de belangrijkste reden om met
houtstook te stoppen ligt in de verantwoordelijkheid naar onze kinderen en de toekomstige generaties. Zij
zijn de erfgenamen van wat wij achterlaten. Laten we zoveel mogelijk
stoppen met vervuilen en ons inzetten voor de leefbaarheid van onze
mooie omgeving en planeet!
Wat willen we met “Schone
Berglucht” gaan doen?
We zullen dezelfde aanpak volgen
als de verkeersactiegroep, die in de
jaren negentig zorgde voor de aanleg
van drempels en andere verkeersmaatregelen. Dat houdt in:
– inventariseren van de problemen:
waar, wanneer en hoe is er sprake
van de ergste overlast; buurtapp voor
laagdrempelig melden;
– het objectiveren van deze klachten
via metingen;
– het creëren en onderzoeken van
het draagvlak voor gericht gemeentebeleid op dit vlak;
– indien genoeg draagvlak naar de
gemeente met duidelijke beleidsvoorstellen.
Om succesvol te zijn zal de groep
enige jaren actief moeten zijn. De
verkeersgroep ondervond weerstand; de liefhebbers van auto’s wilden geen drempels. Dit zal ook
weerstand oproepen en de tegenstanders zullen zeggen dat we tegenstellingen oproepen in de buurt.
Maar deze tegenstrijdige belangen
bestaan en het is tijd dat de strijd
voor een goed leefmilieu ook op
microniveau aangegaan wordt.
Wie wil meedoen via bewustmaking
en acties?
Schone Berglucht! Van illusie naar
praktijk.
Paul Kavelaars

C A R N AVA L

Ooijse
Klinkertjes
De afgelopen week verschenen er in
Ooij opeens van die prachtige exotische witte punttenten. Ze stonden in
een strakke L(eon)-vorm op het
“Oude Kosterplein”. Het waren van
die tenten die je in sprookjes nog wel
eens zag bij gefortuneerde sjeiks in
hun olierijke woestijnprairies. Ik
dacht eerst, zou er in Ooij een film
van de sprookjes, “Duizend en een
nacht” worden opgenomen. Als dit
zo zou zijn, was ik wel heel
benieuwd naar de inhoud geweest.
Zouden dan Pierre of Leon de uitverkorene worden, om de rol van Aladin
en de Wonderlamp te acteren. Het
hele “Vinkenterrein” was in die oosterse sferen volgebouwd. Ik zag echter geen kamelen of bedoeïenenachtige dorpsgenoten in lange gewaden
door Ooij dolen. Ging het dan soms
om nog een ander sprookje.
Bijvoorbeeld dat Claudette en Diana
auditie kwamen doen voor het
sprookje “De Kleine Zeemeermin”.
Ik ontdekte echter geen beroemde
cineast zoals een Paul Verhoeven
nabij het episch centrum. Het moest
dus wel heel iets anders zijn. Zou het
dan soms een dependance kunnen
worden voor het overvolle Heumensoord. Door de exclusieve kwaliteit
van de tenten zou dat best wel eens
kunnen. Daarbij denk ik te weten,
dat Ooij best wel open zou staan
voor opvang van echte vluchtelingen. Maar ook die kromme gedachte was niet juist. Er reden namelijk
richting Ooij geen auto’s van het
Rode Kruis met bedden en andere
noodzakelijke hulpmiddelen. Nee,
via het “Klinker-onderzoekbureau”,
kwam ik erachter, dat die omgekeerde “friteszaktenten” waren bedoeld
voor
een
uitgebreide
“Abrahamkermis”. Dit alles in een
samenwerking tussen V&L. Daar
bedoel ik niet de turnvereniging
“Vlug & Lenig” mee, maar het
ondernemers duo Vink & Lukassen.
Dat had natuurlijk ook LP kunnen
zijn, zijnde zowel de voorletters van
Leon en Pierre als de initialen van
Lukassen Producties. Heb trouwens
nog proberen na te gaan, waar de
tentenbouwers vandaan kwamen.
Heeft deze branche ook een hoog
Oost-Europees gehalte. Een beetje
cryptisch, maar er was wel een duur
tapijt in de tent gelegd. Ik kon echter
niet voor de volle honderd procent
vaststellen of daarmee beweerd kon
worden, dat het een en ander
“Hoogpolig” zou zijn geweest.
Overigens, ik kon dat ook niet persoonlijk waarnemen, omdat ik in
quarantaine zat. Om met Jan
Boskamp te spreken: “In karinteen”.
Let wel, het was niet zomaar een
kermis. Nee, het was een heel specifieke kermis, namelijk: “Kleintje
Kermis”. Sensationeel zou het zijn
geweest, als daarbij ook het dweilorkest “Kleintje Pils” haar opwachting
had gemaakt. Dit dweilorkest,
bekend door het schaatsparadijs
Thialf, had de vele bezoekers dan
kunnen laten klunen op het al of niet
“Hoogpolige” tapijt. Het waren echter oude bekenden die voor het
voetlicht traden. Wat denk je van
dorps-DJ Robert Paul of Summerland
met de onverslijtbare Jan van
Rijswijk. De feestelijkheden zijn
waarschijnlijk te scharen onder de
noemer: afsluiting van de nog enigszins “Covidvrijgestelde” periode. De
timing viel net voor de aanvullende
beperkingen. Voor de 50+ Abraham
en feestmakelaar was dat natuurlijk
geweldig. Ik moet zeggen, er zat ook
een sociaal gevoel aan dit driedaags
festijn. Er was ook aan senioren
gedacht.
Een
middag
vol
Oudhollandse liedjes met Marco de
Hollander en Marga Bult. Leon heeft
hart voor de ouderen, de zogenaamde “deci-knarren” en “deci-bessen”.
Hij wilde hen niet opzadelen met de
“avonddecibellen”. Jammer, dat
door de Ooijse Corona uitbraak de
opkomst erg mager was. Het zou mij
echter niet verbazen, als hij voor
deze geweldige actie door het KBObestuur geëerd gaat worden. Wie
weet maken ze hem bij acclamatie
wel erelid van de vereniging. Hij zou
dan onder de vele 90-jarige, het eerste erelid van 50 jaar zijn. Prachtig
toch!
Groetjes medeklinker.

Afgelast
Pronkzittingen in Beek en Millingen
aan de Rijn van afgelopen zaterdag gingen niet door i.v.m. de aangescherpte
coronamaatregelen.
De pronkzitting is Ooij eind november
is ook afgelast.
Nader bericht over nieuwe data volgt.

CV Net Aecht
gaat voor plan B
GROESBEEK. Op vrijdag 19 november stond het aftreden van onze hoogheid prins Ummenie d’n 60e in de persoon van Andy Janssen en zijn gevolg
gepland met aansluitend de onthulling
van onze nieuwe hoogheid. Door de
nieuwe coronamaatregelen hebben we
gebruik moeten maken van onze creativiteit en hebben we een plan B.
We hebben deze activiteit verzet naar
zondag 21 november van 14.00 uur tot
19.30 uur. Het officiële programma
duurt tot 18.00 uur. Door de coronamaatregelen kunnen we jullie helaas
niet uitnodigen om hierbij fysiek aanwezig te zijn. Om jullie toch kennis te
kunnen laten maken met onze nieuwe
hoogheid en om het aftreden van Andy
te kunnen volgen kun je het programma
live op tv van 15.11 tot 18.00 uur volgen via omroep Berg en Dal. Via kpn
op kanaal 1440 en bij ziggo op 335.
Daarnaast ook te zien op
www.omroepbergendal.nl.
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MILLINGEN. Het wordt weer kouder
en niets is dan zo lekker als een goede
erwtensoep, oftewel een bak snert zoals
we op zijn oer-Hollands zeggen.
Zaterdag 20 november is er in de Albert
Heijn in Millingen aan de Rijn, weer de
jaarlijkse Snertactie van fanfarekorps
Ons Genoegen van 09.30 uur - 14.00
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 of
een belletje naar 06 4589 9788.
Let op, naast contant betalen kan er ook
gepind worden!
Fanfarekorps Ons Genoegen

De Rozet

Geslaagde Pronkzitting Polderschuupers
Op zaterdag 6 november was er sinds bijna 2 jaar weer een
pronkzitting in Kekerdom van C.V. de Polderschuupers.
Vanaf 19.30 uur was zaal U.N.A. geopend en mocht je met
een QR-Code en een geldig legitimatie de zaal binnen. Onze
zuster verenigingen binnen het HE-LA-HO waren in grote
getalen aanwezig, zij hadden duidelijk zin in een feesje.
Om 19.45 uur begon KnaGalm de zaal al een beetje op te
warmen met carnavals muziek.
Om elf minuten over acht begon Harrie Loock met het
Schuuperslied zodat interim Prins Mario met de raad van elf
en de Schuupster in polonaise het podium betraden. Na een
kort openingswoordje van de voorzitter kon het gezelschap
plaats nemen achter het decor.
Presentator Henk Kummeling kondigde het eerste optreden
aan band parodist John Enter die met een spiksplinternieuwe
band een parodie lied zien waar de zaal duidelijk van genoot.
De voorzitter maakte daarna het lid van verdienste bekend en
tot ieders verrassing en het meest van haar zelf werd Lianne
Janssen - Tap daar voor gekozen.
Lianne is o.a. secretaresse van de club, medeoprichter van de
Schuupster en vertolkt een rol bij de opkomst groep.
Een laatste handeling van interim Prins Mario was het
bekend maken van de vrijwilliger van het jaar. Hiervoor koos
hij Henk Kummeling uit die hem als adjudant zijn hele
regeerperiode door dik en dun heeft ondersteund.
De laatste minuten waren nu echt geslagen toen de ex-prinsen het podium op stormden. Er werd heel wat afgelachen

Zaterdag 20 november

‘Grote Snertactie’ fanfare
Ons Genoegen
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Prinsenpaar Tom Verhoeven en Helen Elferink bij de receptie op zondag 7 november met wethouder Sylvia Fleuren

Vrijwilliger van het Jaar Henk Kummeling en Lid van
Verdienste en Lianne Janssen - Tap
door de aanwezigen toen deze in diverse creaties het jaar van
prins Mario vertolkten. Onder luid applaus werd hij half ontkleed de zaal uit gezwaaid.
In de pauze mochten de muzikanten van Knagalm hun muzikale klanken weer laten horen. Na de pauze was het grote
moment aangebroken wie o wie word de nieuwe prins(es).
De opkomst groep had weer het onderste uit de kan gehaald
om dit te onthullen ze waren verkleed als Masket Singers en
uit hun midden kwamen Tom Verhoeven en Helen Elferink
tevoorschijn als prinsenpaar van C.V. de Polderschuupers
2021-2022.
De adjudanten die hun begeleiden zijn Robin Schaminee,
Ruud Schaminee en Henk Kummeling. Met president Mario
Frieling vormen zij het nieuwe kabinet.
Dansgarde de Boost van de Deurdouwers uit Millingen
gaven weer een perfecte show weg voor het kakelverse prinsenpaar. Harten Vier zorgde met hun zang dat de polonaise
snel kon beginnen, waarna Marc en Tom nog tot middernacht
de stemming er flink inhielden in Sjoenkelgat.
Zondag 7 november was er vanaf 15.00 uur een receptie om
het kabinet te feliciteren. Alle verenigingen binnen het HELA-HO maakte hier van gebruik ook schutterij E.M.M. was
hierbij aanwezig.
Bestuur van C.V. de Polderschuupers bedanken alle medewerkers die deze dagen hebben doen slagen ondanks corona.
Foto’s: Henk Baron

Eline de Valk is Prinses Ummenie van De Feestneus
Na een jaar van uitstel was vrijdagavond 12 november de
prinsenbekendmaking van carnavalsvereniging De Feestneus
in de Hoeve in Groesbeek. Tijdens de drukbezochte avond in
De Hoeve, waar eerst de receptie voor het 66-jarig bestaan
van de vereniging was gehouden, won Eline de Valk de
Gruusbèkse Bombakkes (Masked Singer) en mag zij zich
vanaf nu Prinses Ummenie de 61e noemen. Dit is pas één
keer eerder voorgekomen in de Groesbeekse carnavalsgeschiedenis. In 1996 zorgde c.v. De Feestneus voor een schokgolf door carnavalvierend Groesbeek en zelfs Nederland
heen. Voor het eerst in de geschiedenis werd er een vrouw
Prinses Ummenie, het was Ria Wijers. En nu doet De
Feestneus tijdens het 66-jarig jubileum dat opnieuw. De
avond begon om 19.00 uur met de receptie van de jubilerende vereniging. Tijdens deze avond werden Jan Weijers (15
jaar 2e penningmeester), oud-voorzitter Henri Janssen (9 jaar
voorzitter), Harry Eijkhout (15 jaar penningmeester) en
Willem Thijssen (14 jaar bestuurslid) benoemd tot ereleden
van de vereniging, door de nieuwe voorzitter Maarten
Rikken (23). De bekendmaking stond in het teken van het
populaire televisie programma de Masked Singers. 6 personages gingen de strijd aan. Onder de afvallers zat onder
andere een bekende naam in de gemeente Berg en Dal, wethoudster Sylvia Fleuren. Uiteindelijk won Eline de Valk.
Eline, Prinses Ummenie d’n 61ste is geboren en getogen in
Groesbeek. Het carnaval is haar met de paplepel ingegeven
door vader Willie en moeder Lisette de Valk. Verder heeft
Eline veel ervaring in de horeca en is zij jaren bestuurslid van
Kindervakantiewerk in Groesbeek waar ze met vele vrijwil-

Prinses Ummenie de 61e Eline de Valk

Foto: Henk Baron

ligers voor de kinderen in Groesbeek een geweldige vakantieweek organiseert. Daarnaast heeft Eline dansles gegeven
en gedanst bij Dance Center E-line Pro. De raad van Eline
bestaat uit presidenten: Niels Klaassen en Lotte Hampsink.
Hofdames: Eline Zwitserloot, Eline Bons, Desi Nillessen,
Eefje Philipsen, Erika Egelie, Mara Geerts, Nika Willems,
Ruby Schoofs, Stephanie van Elst en niet te vergeten Tera
Hendriks. Hofnar is Lars ‘’Nase’’ Derks (Prins Ummenie d’n
59e) en hofschenkers Bo Cillessen en Don Cillessen (hofschenker in opleiding).
Tekst mede mogelijk door Gruusbeek.nl

Kleintje Ooijse Kermis
OOIJ. In het weekend van 5-7 november organiseerden café Vink en
Lukassen produkties uit Ooij Kleintje
Ooijse Kermis.
Vrijdagavond was er een feestavond en
zaterdagmiddag was er speciaal voor
de ouderen van de Ooijse KBO een
middag georganiseerd onder de naam

van “Liedjes van vroeger” met optredens van Robert Pouwels, Marga Bult
en Marco de Hollander.
Er waren 130 kaarten uitgedeeld aan de
Ooijse bevolking en een gedeelte uit
Leuth. Helaas kwamen er niet veel
mensen opdagen, uit vrees voor de
coronapandemie, die momenteel erg

Marco de Hollander op zaterdagmiddag bij “Liedjes van Vroeger”

hevig is in de Ooijpolder. Maar het
drietal wist de aanwezigen in de zaal
goed te amuseren en de stemming zat
er behoorlijk in. Men hoopt het echter
in de toekomst nog een keer over te
doen, als het coronatijdperk achter ons
ligt. In ieder geval zijn deze mensen
heel veel dank verschuldigd aan

Lukassen produkties, die voor een
prachtige middag heeft gezorgd.
Zaterdagavond werd de feestavond van
Kleintje Ooijse Kermis wel druk
bezocht. Met muziek van orkest
Summerland werd het een groot feest.

Op de zaterdagavond kwam Summerland optreden

Foto’s: Henk Baron
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Inloop & Ontmoeting Leuth
heeft uitgebreid programma
Wil je graag andere mensen ontmoeten
en een praatje maken met mensen uit
het dorp? Heb je zin om gezellig samen
een kop koffie te drinken of een lekkere maaltijd te nuttigen? Vind je het leuk
om een spelletje te spelen, creatief
bezig te zijn of ga je er graag op uit
voor een leuke activiteit buiten de
deur? Kom dan eens naar de Inloop &
Ontmoeting in het Kulturhus aan de
Reusensestraat 4 in Leuth! De inloop is
verplaatst van maandag naar dinsdag
van 15:00 tot 19:00 uur. In de middag
kun je binnenlopen voor een kop koffie,
een praatje of een spelletje.
Rond 17:30 uur wordt de tafel gedekt
en kun je lekker mee-eten. Als je
langskomt en ook mee wilt eten, kun je
je daarvoor aanmelden. Wil je je aanmelden of weten wat het kost om mee
te eten? Neem dan even contact op met
Jesse Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn 06 82 61 26 12.
Inloop & Ontmoeting Leuth is er voor
jong en oud en wordt georganiseerd

Jesse Jansen, opbouwwerker Forte
Welzijn.
Foto: Forte Welzijn
door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Leuth in samenwerking met het
Gasthuis, Forte en Kulturhus Leuth.
Voor vragen of meer informatie, kun je
contact opnemen met Jesse Jansen,
opbouwwerker bij Forte Welzijn 06-82
61 26 12.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Jubilarissen EHBO-vereniging
Groesbeek gehuldigd
GROESBEEK. 20 oktober kon de algemene ledenvergadering van de EHBOvereniging Groesbeek eindelijk plaats
vinden. Deze vergadering werd gelijk
aangegrepen om een aantal jubilarissen
van onze vereniging te huldigen. Dit
waren Thea van de Poll, Karin Gerritsde Bruin beide 25 jaar lid en Twan de
Bruin 40 jaar lid. Vicevoorzitter Saskia
Peters sprak enkele woorden met herinnering aan het verleden en overhandigde hen allen een mooie bos bloemen.
De volgende dag heeft ook Theo Peters
een bos bloemen mogen ontvangen in
verband met zijn 42-jarig lidmaatschap
en vele verdiensten voor de vereniging.
Een vereniging die na ruim 75 jaar nog
altijd ten dienste staat van de gemeenschap. Zo zijn recent veel van onze
leden actief geweest op de corona-priklocatie in Malden en hebben zij menig
compliment mogen ontvangen voor de
door hen verleende zorg. Niet alleen de
ondersteuning op evenementen voor de
plaatselijk bevolking, maar ook de
EHBO-scholing en de reanimatie-AED
cursus zijn al jarenlang een speerpunt.

Zo goed en kwaad als het ging, heeft
het bestuur er alles aan gedaan om de
lessen en cursussen ook in deze moeilijke coronatijd verantwoord doorgang
te laten vinden.
In deze roerige tijden is de vereniging
op zoek naar capabele medebestuurders met name op het financiële en
zakelijk vlak. Een EHBO-diploma is
niet nodig. Aan eenieder die het belang
van het voortbestaan van de EHBOvereniging Groesbeek inziet en de vereniging hierbij kan helpen, het verzoek
om contact met ons op te nemen. Want
juist in deze tijd waar hart en vaatziekten veel voorkomend zijn en ongelukken en verwondingen nog steeds
bestaan, is kennis van reanimatie en
EHBO meer dan ooit van levensbelang.
Deze kennis willen we graag blijven
uitdragen aan de bevolking! Wij hopen
dat u ons helpt dat mogelijk te blijven
maken.
Bestuur EHBO-vereniging Groesbeek
Contact: info@ehbo-groesbeek.nl

Proud Breast Borstprotheses nu in Ooij en Millingen

Annalies Venema is thuispaspunt voor
de borstprotheses van Proud Breast. Dit
zijn comfortabele lichtgewicht prothe-

ses met een mooie
pasvorm,
voor
vrouwen die één of
beide borsten moeten missen door
borstkanker.
De
Cups, zoals ze
genoemd zijn, worden gemaakt door
vrouwen die zelf
ervaring
hebben
met het dragen van
een prothese.
Ook Annallies is
ervaringsdeskundige. “Zelf draag ik
sinds één jaar de cups nadat ik mijn
siliconenprothese heb laten verwijderen omdat deze blijken te kunnen gaan

Vaccinaties GGD gaan ook
komende maanden volop door
Advies: maak een afspraak om
wachttijden te voorkomen
GGD Gelderland-Zuid vaccineert
ook de komende maanden nog volop.
Mensen kunnen voor een vaccinatie
terecht op de locaties in Wijchen,
Tiel of Culemborg. Sinds de persconferentie van 2 november is het weer
drukker op deze vaccinatielocaties.
Om wachttijden te voorkomen adviseert de GGD om vooraf een
afspraak te maken.
Na de persconferentie is het drukker bij
de vaccinatielocaties. Ook maken meer
mensen gebruik van het prikken zonder
afspraak. Hierdoor kunnen op sommige

plekken wachttijden ontstaan. Wie een
wachttijd wil voorkomen maakt liever
een afspraak. Dat kan via www.planjeprik.nl of via telefoonnummer 0800 –
7070.
Andere locaties
De GGD treft momenteel voorbereidingen voor het uitvoeren van de boostervaccinatie. Begin december ontvangen
de 80-plussers als eerste groep de uitnodigingen hiervoor.
De GGD overlegt met gemeenten over
het opzetten van tijdelijke extra vaccinatielocaties.

Mobiel vaccineren in Kranenburg
KRANENBURG. Op dinsdag 30
november kan men zich in het
Bürgerhaus Kranenburg (Mühlenstraße
7) tussen 15.00 en19.00 uur tegen het
covid-19 virus laten vaccineren.
Het gaat om de eerste en tweede inenting voor personen vanaf 12 jaar. Ook
worden boostervaccinaties aangeboden
voor personen die minimaal 4 weken

geleden eenmalig met het vaccin van
Johnson & Johnson zijn behandeld.

lekken. Ik vind de Cups heerlijk zitten.
Omdat ik een naaistudio aan huis heb
voor
mijn
Webshop
www.studiozaza.nl, leek mij dat een
fijne plek om ook vrouwen te ontvangen die de Cups willen uitproberen.
Kortgeleden heb ik Carin Witjes van
Lingerie By M in Millingen aan de Rijn
leren kennen en het blijkt dat zij prachtige lingerie verkoopt waarvan veel
geschikt is om de Cups in te dragen.
Het is best lastig om mooie lingerie te
vinden als je protheses draagt. Carin
kan door haar coupeuse bijna alle BH’s
geschikt maken voor de Cups. En fijn
dat er ook in Millingen nu een pas- en
verkooppunt is.”

Gebruikte
kleding
inzamelingsactie
Handbalvereniging Groesbeeks Glorie
houdt op zaterdag 20 november a.s. een
gebruikte kleding inzamelingsactie.
Vanwege corona heeft de handbalvereniging afgelopen 18 maanden diverse
acties om de clubkas te verbeteren niet
kunnen uitvoeren. Komend jaar hoopt
zij dit weer te kunnen doen. Om alvast
een begin te maken is besloten tot een
kleding inzamelingsactie.
Goede gebruikte kleding, jassen, tassen
en schoenen mogen in plastic afvalzakken tussen 10.00 en 14.00 uur ingeleverd worden bij bloemisterij Wilhelmina aan de Kon Wilhelminaweg 12a
in Groesbeek.
Vrijwilligers van de handbalvereniging
staan daar klaar om de zakken in ontvangst te nemen en op te bergen. De
organisatie Smart Recycling komt
einde middag de ingeleverde zakken
ophalen.
Voor het totaal gewicht van de ingeleverde materialen ontvangt de handbalvereniging een financiële vergoeding
die dus ten goede komt aan de clubkas.

Zorg bij het vaccineren voor volgende
documenten: een geldige ID-kaart of
paspoort en, indien beschikbaar, het
gele internationale inentingsboekje en
verdere gezondheidsdocumenten als
medicijnoverzicht en allergiepas.

Bestuurswisseling Martinusstichting
voor hulp aan straatkinderen in Rio
Noodkreet
van de
weggeefwinkel

V.l.n.r. Thea van de Poll, Karin
Gerrits-de Bruin en Twan de Bruin

Theo Peters

Leer van ervaringsdeskundigen:
tips voor begeleiders
Dichterbij, zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking, houdt dinsdag 23 november het
webinar ‘Leren van ervaringsdeskundigen’. Tijdens deze online kennissessie leren begeleiders hoe zij nog
beter kunnen omgaan met mensen
met een licht verstandelijke beperking (LVB). Ervaringsdeskundigen
Anneke van der Cruijsen en Marleen
Beekman geven aan de hand van hun
levensverhaal inzicht en tips.
Deelnemers kunnen ook vragen stellen.
Dichterbij merkt dat het perspectief van
ervaringsdeskundigen van onschatbare
waarde is voor zorgprofessionals. Met
dit webinar bieden we een klankbord
aan en vergroten we de kennis van de
doelgroep. Na het volgen van het webinar kunnen begeleiders de tips van de
ervaringsdeskundigen direct toepassen
in hun dagelijkse werk.
Op het programma staan de volgende
onderwerpen:
Omgaan met afhankelijkheid
Anneke moest vroeger om tien uur ’s

avonds naar bed, omdat haar begeleiders dan naar huis gingen. “Ik heb daar
diverse brieven over geschreven: ik wil
zelf bepalen wanneer ik ga slapen! Dat
is nu gelukkig geregeld.” Nu geeft ze
tijdens dit webinar inzicht aan begeleiders hoe het is om van een ander afhankelijk te zijn. En ze geeft tips hoe zorgprofessionals nog beter kunnen opkomen voor het belang van een cliënt.
Omgaan met verslaving
Marleen is verslaafd geweest. Ze kwam
weer sterk in het leven te staan na haar
behandeling bij STEVIG, onderdeel
van Dichterbij. Met succes volgde ze
haar opleiding tot ervaringsdeskundige.
Marleen geeft tips in wat je beter wel
en niet kunt doen in het contact met
mensen met een LVB en verslavingsproblematiek.
Meer informatie en aanmelden
Het interactieve webinar vindt plaats
op dinsdag 23 november van 13:00 tot
14:30 uur. Deelname is gratis. Het volledige programma en het aanmeldformulier
zijn
te
vinden
op:
https://www.dichterbij.nl/webinarervaringsdeskundigen

Bestuur Sint Martinus v.l.n.r.: Marjolijn Hylkema, Jeannette Boumans, MarieJosé Peters, Nina Lamers.
Foto: Marloes Thijssen fotografie
De Stichting Sint Martinus, voor hulp
aan straatkinderen in Rio de Janeiro,
heeft een compleet nieuw bestuur. Het
oude bestuur onder voorzitterschap van
de Meerlose journalist René Poels
heeft na dertig jaar de taak overgedragen aan een nieuw bestuur, gevormd
door vier dames uit Beek: Jeannette
Boumans, Nina Lamers, Marjolijn
Hylkema en Marie-José Peters.
Stichting Sint Martinus ondersteunt de
organisatie voor straatkinderen AMAR
in Rio de Janeiro. Voorzitster Jeannette
Boumans woonde een aantal jaren in
Rio en heeft daar met eigen ogen niet
alleen de vele straatkinderen gezien en
gesproken, zij heeft ook gezien hoe
gepassioneerd de medewerkers van het
straatkinderenproject AMAR zich voor
hen inzetten. Zij heeft jaren in Rio met
AMAR samengewerkt en blijft dat nu
nog steeds doen via de Stichting Sint
Martinus. Ook Nina en Marjolijn hebben een aantal jaar in Brazilië
gewoond. Hierdoor spreken ze de taal,
kennen ze de cultuur en zit het land in
hun hart. Marie-José is ruim 20 jaar
werkzaam geweest in de jeugdhulpver-

lening en voelt om die reden een nauwe
band. Samen willen zij zich sterk
maken voor een beter toekomstperspectief voor straatkinderen in Rio.
Oud-voorzitter René Poels blijft als
ambassadeur betrokken bij de stichting.
Op 11 november -de naamfeestdag van
Sint Maarten- wordt op veel plaatsen
het Sint Maartenfeest gevierd, een kinderfeest in het teken van liedjes en lampionnen. Sint Maarten werd bekend
doordat hij als soldaat de helft van zijn
mantel gaf aan een arme bedelaar. Om
die reden is hij naamgever van de
Stichting Sint Martinus. Het delen met
elkaar wil Sint Martinus graag uitdragen, om hiermee kinderen met weinig
kansen een toekomstperspectief te gunnen. Daarom werft stichting Sint
Martinus fondsen voor de ondersteuning van de projecten van AMAR in
Rio de Janeiro, Brazilië.
Kijk voor meer informatie, ook over
hoe jij de Stichting Sint Martinus kunt
steunen, op www.stichtingsintmartinus.nl. Mailen mag ook: sintmartinusstichting@gmail.com

Sinds half 2021 zit de weggeefwinkel
in het oude pand van de Hema. Dit is
een heel groot succes geworden, wekelijk bezoeken ongeveer 150 mensen de
winkel. Een prachtig initiatief van
Wilma Fransen in samenwerking met
Forte Welzijn en Pluryn. Een tiental
vrijwilligers staan 2x in de week op
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur klaar om alles in nette banen te lijden. Helaas wordt eind van dit jaar het
pand gesloopt om plaats te maken voor
appartementen en enkele winkel panden. Wat nu vragen de mensen van de
weggeefwinkel zich af moeten we nu
gaan stoppen? Dat lijkt ons verschrikkelijk want we hebben nog zoveel voorraad en er komen steeds mensen vanuit
onze gemeente nog goed te gebruiken
kleding brengen. Moet dit nu allemaal
in de kleding container worden gegooid
en worden versnipperd. Heel slecht
voor het milieu en dit gooit het plezier
van de vrijwilligers in duigen. Dus
beste lezers wie kan ons helpen aan een
geschikte ruimte het liefst natuurlijk in
het centrum maar andere geschikte
ruimtes zijn natuurlijk ook welkom. We
hebben geen inkomsten omdat alles
gratis wordt weggegeven. De gemeente
is benaderd en is best wel bereid om
financieel wat bij de dragen maar dat
kan geen groot huurbedrag zijn.
Mogelijk zijn er sponsoren die ons
financieel willen ondersteunen, laat het
ons weten dan maken we snel een
afspraak. Mogelijk dat er een ruimte is
die tegen een kleine vergoeding te huur
is ook dat horen we graag. Weet u een
geschikte ruimte geef het dan door aan
Wilma 0611809216, dit kan ook via
Forte Welzijn of Pluryn.
Hartelijk dank!
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Honderdduizend blaadjes!

Dubbele regenboog

Ontdekkingstocht door de natuur

Vanaf de Kerkdijk in Ooij was onlangs een fraaie dubbele regenboog te zien. De
foto is op zondag 7 november genomen richting de Spruitenkamp.
Foto: Frank Teunissen

Het is volop herfst, de bladeren vallen
bij bosjes op de grond. Dat is mooi,
want dan kunnen wij ze goed gaan
bekijken. Bladeren zijn er in zo veel
vormen en kleuren. Ga op woensdag 17
november met de Scharrelkids op ontdekkingstocht door de natuur, dan kun
je het met eigen ogen zien! Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 8
tot 12 jaar en wordt georganiseerd door
IVN Rijk van Nijmegen in samenwerking met De Bastei en Hortus
Nijmegen.
De hele lente en zomer hebben de bladeren voor de boom gewerkt. Op wat
voor manier, en waarom vallen ze af in
de herfst? Wat gebeurt er met de bladeren als ze eenmaal op de grond liggen?
Dat gaan we ontdekken.
Met alle Scharrelkids struinen we door

het park, zoeken verschillende bladeren
en leren er intussen ook over. De gidsen
van IVN Rijk van Nijmegen kunnen je
er van alles over vertellen. We gaan ook
knutselen met bladeren en andere
mooie natuurvondsten.
De ontdekkingstocht start om 14.30 uur
in de Theetuin van de Hortus Nijmegen
aan de d’Almarasweg 22d in
Nijmegen. Om 16.30 uur kun je daar
weer opgehaald worden.
Deelname kost € 3,00. Vrienden van de
Bastei en IVN Rijk van Nijmegen betalen 1,50. Meld je aan via
debastei.nl/ontdekkingstocht of bel
024-3297070.
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Klavervreter
duikt op in Ooij
Ondanks het feit dat het herfst is, staat
deze bremraap nu prachtig paars te
bloeien. Klavervreter (Orobanche
minor) parasiteert hier op de wortels
van rode klaver in een voortuin in Ooij.
De soort is zeer zeldzaam in het rivierengebied en is verder vrij zeldzaam in
Zuid-Limburg en de provincie Zeeland.
Hij groeit op rivierdijken, vochtige
lichtbemeste graslanden, klavervelden
en zoomvegetaties. Het is een zeldzame
soort en staat op de Rode Lijst als
Kwetsbaar (25-50% achteruitgang
sinds 1950).
Tekst & foto: Johan Loermans

Volg De Bastei op www.debastei.nl of
via Facebook of Instagram.

Natuurwerkdag LBG

Maak van Wylerbergmeer vrij
toegankelijk natuurgebied
BEEK. Onderstaande coalitie van
natuur- en landschapsorganisaties uit
de gemeente Berg en Dal stelt voor om
het Wylerbergmeer bij Beek om te vormen van commercieel recreatiegebied
naar vrij toegankelijk natuurgebied.
Hiermee wordt eigenaar Leisurelands
(een BV van 21 gemeenten waaronder
Berg en Dal) van een probleem verlost.
Afgelopen zomer is bekend geworden
dat het recreatiegebied Wylerbergmeer
van Leisurelands opnieuw te kampen
heeft met blauwalg, ondanks kostbare
maatregelen zoals uitbaggeren en kap
van bomen. Omdat de locatie commercieel onrendabel is, heeft het bedrijf bij
monde van de toenmalige directeur ons
twee jaar geleden toegezegd, ook in de
media, om het gebied bij terugkeer van
blauwalg om te vormen naar natuur. Dit
was een reactie op de succesvolle
intentieovereenkomst uit 2019 om het
bodemslib te verwijderen naar naastgelegen landbouwpercelen in plaats van
het meer deels te dempen achter een
damwand.
Om het Wylerbergmeer economisch
rendabel te maken (volgens jaarverslag
van “kostenpost” naar “verdienmodel”), komt Leisurelands voortdurend
met investeringsplannen voor verblijfsrecreatie (o.a. glamping) en horeca. Wij
vrezen voor grote overlast door deze
plannen, ook in de avonduren en ’s
nachts, immers nu is alleen dagrecreatie mogelijk.

Wij roepen Leisurelands daarom op om
de gedane toezegging na te komen.
Door het gebied de bestemming natuur
te geven, krijgt de Beekse bevolking
haar prachtige gebied terug, een eeuwenoude natuurlijke rivierarm met een
rijke cultuurhistorie (Romeinse haven,
voormalig Duits landgoed Wylerberg,
WO II-historie, Bad Wyler). Het gebied
kan daarmee gaan fungeren als belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen de Duivelsberg en de
Millingerwaard, en blijft toegankelijk
voor dagrecreatie waar natuur, vrije
toegang en zwemrecreatie hand in hand
gaan.
Wij zijn tevens een petitie gestart onder
de bewoners van Beek en omstreken
voor deze nieuwe toekomst voor het
Wylerbergmeer:
https://www.petities.com/maak_van_w
ylerbergmeer_vrij_toegankelijk_natuur
gebied
Voor meer informatie:
Gijs Kurstjens, 06-38304148, namens
onderstaande coalitie
Stichting Flora en Faunawerkgroep
Gelderse Poort
Stichting Monument en Landschap
Berg en Dal
IVN Rijk van Nijmegen
Stichting Das & Boom
Vereniging
Nederlands
Cultuurlandschap
Vogelwerkgroep Nijmegen e.o.

Meer Bomen Nu Actiedag
Zaterdag 20 november in Bemmel
Geef jonge bomen die het niet gaan
redden een kans! Op zaterdag 20
november tussen 13.00 en 15.00 uur
kan iedereen boompjes die het op
eigen terrein niet gaan redden,
komen inleveren bij De Veldschuur
aan de Sportlaan in Bemmel. De
boompjes worden later doorgegeven
aan mensen die er wél een goede plek
voor hebben.
Zo maken we samen Lingewaard
nóg groener.
Welke boompjes? Spontaan opgekomen op eigen terrein, gekweekte soorten of inheemse, dat maakt niet uit.
Zoals vlinderstruikjes, hazelaars, jonge
eikjes of kastanjes, ribes, lijsterbes en
andere besdragende struiken. Ook
klimplanten zoals bosrank, hop en
kamperfoelie zijn welkom. Het zijn
‘weesboompjes’ die je anders in de
groenbak zou verwijderen. Op de website van Meer Bomen Nu vind je een
uitgebreide soortenlijst.

Hoe doe je dat? De boompjes moeten
tussen de 50 cm en 2 meter hoog zijn
om ze nog succesvol te kunnen herplanten. Graaf ze voorzichtig uit en
verwijder door schudden de aarde rond
de wortels. Hang meteen een kaartje
aan jouw boompjes met de naam ervan.
Inleveren bij voorkeur zonder kluit. Dat
is vanwege de beperkte plek om ze in te
kuilen en omdat we er liever geen
extra's bij krijgen zoals zevenblad,
haagwinde en kweekgras.
Waarom doen we dat? Meer Bomen
Nu wil een miljoen of meer extra
bomen planten in Nederland en in de
natuur staan miljarden jonge boompjes
die het daar niet gaan redden. Ze staan
te dicht langs het pad, zijn niet de
gewenste soort, of ze zijn met te veel en
concurreren elkaar weg. Deze boompjes verdwijnen nu vaak in de groenbak
of versnipperaar. Door samen de handen uit de mouwen te steken kunnen
we deze weesboompjes ergens anders
een kans geven.

Zaterdag 6 november
vond de landelijke
Natuurwerkdag plaats.
Dit evenement werd
alweer voor de 20ste
keer georganiseerd en
wordt elk jaar groter.
Dit jaar deden er bijna
15.000 deelnemers mee
verspreid over 500
kluslocaties over heel
Nederland!
Ook
Landschapsbeheer
Groesbeek (de LBG)
doet vanaf het begin elk
jaar trouw mee. Zo ook
dit jaar dus. Het begint
een beetje een traditie te worden aan de
slag te gaan op de Galgenhei aan de
Nieuweweg. Dit schitterend heideterreintje begint zich steeds meer te ontwikkelen als de ‘Groene Poort van
Groesbeek’. Zo’n 47 deelnemers, jong
en oud, gingen daar de bramen te lijf,
ruimden zwerfvuil op, zaagden overhangende takken af en er werden
zowaar ook nog 3 mini-biotoopjes voor
de zandhagedis gemaakt. Deze bijzondere soort komt rondom Groesbeek
voor en houdt van kale stukken zand
waar hij zich als koudbloedige soort
lekker kan opwarmen. Als hij straks
wakker wordt uit z’n winterslaap vindt
hij op de Galgenhei een gespreid bedje
dat de Aardmannetjes (de jeugdafde-

Foto: Loes de Valk
ling tot 8 jaar van de WMG) daar voor
hen gemaakt heeft. Ook de harde werkers konden zich na afloop van de ochtend opwarmen en wel met een heerlijke kop warme soep. Al met een zeer
geslaagde editie!
Ook zin een keer het nuttige met het
aangename te verenigen door te werken
in de Groesbeekse natuur? De LBG
werkt elke eerste zaterdag van de
maand op verschillende locaties in en
rondom het dorp. We zijn een gezellige
ploeg van rond de 15 vaste deelnemers,
met een eigen appgroep en mailcirkel.
Iedereen van harte welkom, ook als dat
met de (klein)kinderen is! Voor meer
info, stuur een mailtje naar: gijslooijen@gmail.com.

Excursie
Genneper en
Looier heide
Woensdag 24 nov. | 10.00 - 14.00 uur
| KNNV | Genneper- en Looierheide:
Een rivierduinlandschap onder de
rook van Ganapja.
Excursie
met
als
thema:
Landschapsbiografie, historische ecologie, flora en fauna. Gidsen van de
KNNV leiden U rond. Excursie met
inachtneming van de corona regels.
Iedereen is welkom. Deelname gratis.
Boterhammentrommel mee.
Vertrek: Kampweg 1, 6591 XV
Gennep. Excursieleider: Jan Nillesen
[0485 574780]
KNNV afdeling Nijmegen
www.knnv.nl/afdeling-nijmegen
voorzitter@nijmegen.knnv.nl

Regeling Biodiversiteit en Landschap van provincie Gelderland

Subsidiemogelijkheden voor
de aanleg van landschapselementen
Heeft u plannen om landschapselementen aan te leggen of te herstellen? Kijk dan eens of u in aanmerking komt voor een vergoeding via
de provinciale subsidieregeling
Biodiversiteit en Landschap.
Landschapselementen zijn belangrijke
dragers van het landschap. Ze vertellen
iets over het historische gebruik en
geven een gebied zijn eigen identiteit.
Collectief Rivierenland wil samen met
boeren, burgers en landgoedeigenaren
nieuwe landschapselementen aanleggen en verdwenen elementen herstellen.
Collectief Rivierenland gaat voor de
provincie Gelderland invulling geven
aan de subsidieregeling Biodiversiteit

en Landschap. Deze regeling geeft grondeigenaren
een vergoeding voor het
aanleggen van nieuwe
landschapselementen.
Deze vergoeding bestaat
uit 75% van de aanlegkosten en een vergoeding
van de vermogensschade
(afwaardering van de landbouwgrond).
Landschapselementen die in aanmerking komen voor deze regeling zijn o.a.
een poel, geschikt voor amfibieën, een
houtsingel, een struweelhaag of een
bosje. Er gelden minimum en maximum afmetingen voor deze elementen.
Het perceel waar ze aangelegd worden
dient de afgelopen vijf jaar gebruikt te

zijn als landbouwgrond.
Voor meer informatie
over deze regeling zie
http://collectiefrivierenland.nl/subsidiemogelijkheden-voor-dea a n l e g - v a n landschapselementen/.
Hier is ook onze flyer te
downloaden.
Heeft u interesse in deze subsidieregeling of wilt u meer informatie? Neem
contact op met Collectief Rivierenland
via
info@collectiefrivierenland.nl
Wanneer u uw woonplaats en contactgegevens vermeldt, dan neemt de
gebiedscoördinator contact met u op
om de mogelijkheden door te nemen.

Start houtoogst in Groesbeekse Bos
Eind november start Staatsbosbeheer met de houtoogst
in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is
naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een
van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos
wordt gedund. Op enkele plaatsen worden stukjes bos
verjongd. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden februari 2022
zijn afgerond.
Het Groesbeekse Bos is een zogenaamd multifunctioneel
bos. Bescherming van de natuur en recreatie gaan er hand in
hand met houtoogst. Het bos is opgedeeld in vier delen. In
ieder deel wordt eens in de vier jaar gewerkt. Dit jaar werken
we in het bos nabij Dekkerswald en op de But. Tijdens de
boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei.
Dit heet dunnen. Door het bestaande bos te dunnen krijgen
geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te
ontwikkelen.
Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos verjongd. Een
veerkrachtig bos kenmerkt zich door de aanwezigheid van
meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. Om

een stuk bos te verjongen worden de bomen op zorgvuldig
geselecteerde plekken geoogst. Dit jaar gaan we op 43 plekken kleine stukjes bos verjongen. In totaal een oppervlakte
van 3 hectare. Hier ontstaat jong bos doordat de zaden van
bestaande bomen nieuwe bomen vormen. Soms gaan we ook
nieuwe bomen aanplanten voor de juiste soortenmix wat bijdraagt aan variatie en een toekomstbestendig bos. Zo werken
we aan het bosbeheer en het bos blijft bos.
Vlak van te voren en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden checken we het bos op de dieren en planten die
er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten,
bomen met holtes of broedbomen van roofvogels aanwezig
zijn in het werkgebied. Als die er zijn, nemen we indien
nodig maatregelen om deze te beschermen. Deze plekken
met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de
houtoogst.
Meer informatie over duurzaam bosbeheer en houtoogst bij
Staatsbosbeheer staat op www.staatsbosbeheer.nl/bosenhout
en www.hollands-hout.com.
Meer informatie over de werkzaamheden in het Groesbeekse
Bos staat op boswachtersblog.nl/rivierengebied.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Corona
De bisschoppen vragen ons in de kerk
weer een mondkapje te dragen. Ook
vroegen zij al om de nodige afstand te
blijven houden, waar niet geventileerd
kan worden en thuis te blijven bij
klachten. Nu vragen zij om opnieuw de
anderhalve meter in acht te nemen, ook
bij koren. De communie kan behalve
met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking blijft
het hoestscherm gehandhaafd. U hoeft
niet vooraf te reserveren om deel te
nemen aan een viering. De bisschoppen
geven aan dat het niet past bij het
karakter van de kerk om onderscheid te
maken tussen gevaccineerden en nietgevaccineerden en dus is geen coronatoegangsbewijs nodig.
Voorlopig geen koffie
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat de koffie na de zondagsmis in Millingen voorlopig niet
door.
Het einde staat voor de deur
Velen hebben het einde voorspeld. Het
einde zal komen na vele verschrikkingen zoals we afgelopen zondag konden
horen. Jezus zelf zei: Dit geslacht zal
niet voorbijgaan, voordat dit alles geschied is. Mensen toen dachten dat ze
het zouden gaan beleven, gezien de verschrikkingen van die tijd; dat Jezus al
gauw zou terugkomen in volle glorie.
En dat dit het einde van de wereld zou
zijn. In elke tijd zijn er mensen die denken dat in hun tijd het einde zal komen,
zeker als er allerlei rampen gebeuren,
en als mensen God niet nodig lijken te
hebben, niet met Hem rekenen, blijven
steken in zichzelf, geen oog hebben
voor elkaar, voor mensen die het moeilijk hebben.
Misschien is het wel zo bedoeld, dat
wij het einde betrekken op onze eigen
tijd, met die mogelijkheid rekening
houden. In feite zouden we er altijd
klaar voor moeten zijn, zoals voor ons
eigen overlijden. Niet om daar bang
voor te zijn, maar juist uit te zien naar
het eeuwig leven, terwijl we ook hier
en nu onze verantwoordelijkheid blijven oppakken en meebouwen aan Gods
rijk van liefde in deze wereld.
Eeuwigheid en nu horen bij elkaar. Als
het goed is, beleven we in het nu reeds
de eeuwigheid
Het einde staat voor de deur, zegt Jezus
in dit stukje evangelie. Dat betekent
zoveel als: Jezus staat voor onze deur.
Hij is begin en einde. Maakt niet uit in
welke tijd of op welke plek. Altijd staat
Hij voor de deur van ieder van ons. En
Hij vraagt of Hij bij mij mag binnenkomen, en ik van Hem wil leren.

Parochieblad ontvangen
Wilt u het parochieblad ontvangen bij u
in de brievenbus en/of digitaal en hebt
u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u
dit graag doorgeven: Schoolstraat 21,
6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Geef voor klokken en uurwerk kerk
Millingen
U kunt uw gift/bijdrage overmaken op
banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 t.n.v. parochiebestuur onder vermelding van KLOKKEN. Wij danken hartelijk voor uw bijdrage.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 17 november 09.00 uur
gebedsviering Beek kl. Bartholomeus:
2 Makk.7,1.20-31, ps.17, 1.5-5.8b.15,
Lc.19,11-28.
Donderdag 18 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Hand.28,11-16.30-31,
ps.98,1-6, Mt.14,22-33.
Vrijdag 19 november 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1 Makk.4,36-37.52-59, 1
Kron.29,10-12, Lc.19,45-48
Zaterdag 20 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1 Makk.6, 1-13, ps.9,24.6.16b.19, Lc.20,27-40.
Zaterdag 20 november 17.00 uur H.
Mis Beek (cantores Gregoriaans) –
Hoogfeest Christus Koning B.
Dan.7,13-14, ps.93,1-2.5, Apok.1,5-8,
Joh.18,33b-37.
Bert en Thea van der Heide, Frans en
Tilly Kester-Arts, Henny Pijnenburg,
jaargetijde, overleden ouders Engelaarde Wit.
Zaterdag 20 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel met samenzang) (zie
boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Joke
Arnts-Janssen, Henny en Dory MuisArnts, Mart en Riet Arts-Maassen
namens de KBO Ooij.
Zondag 21 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven)
Ine Giebels-de Schouwer jaargetijde,
Fred van Eck, Nol Driessen, Gerd
Reijmers.
Dinsdag 23 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Dan.2,31-45,
Dan.3,57-61, Lc.21,5-11.
Woensdag 24 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Dan.5,16.13-14.16-17.23-28, Dan.3,62-67,
Lc.21,12-19.
Donderdag 25 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Dan.6,12-28, Dan.3,6874, Lc.21,20-28.
Vrijdag 26 november 09.00 uur H. Mis
Millingen: Dan.7,2-14, Dan.3,75-81,
Lc.21,29-33,
Zaterdag 27 november 09.00 uur H.

Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Dan.7,15-27, Dan.3,82-87,
Lc.21,24-36.
Zaterdag 27 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel met samenzang) - 1e
zondag van de Advent C: Jer.33,14-16,
ps.25,4bc-5ab.8-10.14, 1 Tess.3,12-4.2,
Lc.21,25-28.34-36.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Henny
en Dory Muis-Arnts, Wiel en Ger VinkGroothuizen
Zondag 28 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor) (zie boven)
Jaargetijde voor Jac. Janssen
Dinsdag 30 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Rom.10,9-18, ps.19,
2-5, Mt.4,18-22

Pauselijke onderscheiding Hein
Vrijdag op Willibrordzondag
Op zondag 7 november stond de eucharistieviering in de St. Antonius van
Paduakerk in Millingen aan de Rijn in
het teken van Willibrordzondag. Dit
jaar is Willibrord 1300 jaar verbonden

met Millingen aan de Rijn.
Tijdens deze viering kreeg Hein
Vrijdag een Pauselijke Onderscheiding
uitgereikt door Mgr. Rob Mutsaerts.
Foto: Erik Hell

Overleden:
Kekerdom:
Jan Sanders, 83 jaar. Tijdens de
Uitvaartdienst in Millingen en de
absoute in Kekerdom op 4 november
hebben wij afscheid van hem genomen.
Millingen:
Marietje Eerden-Tomassen, 82 jaar

22 - 27 november:

Huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingen
GROESBEEK. Het is bijna zover.
Van 22 tot 27 november collecteren
we voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke
omstandigheden op Griekse eiland of
op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel
drie jaar.
Stukje welvaart delen
Kerk in Actie, die de huis-aanhuiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met
voedsel, kleding, zorg en onderwijs en
probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken
gaan collectanten van 22 - 27 november
langs de deuren. “Kerk in Actie geeft
op deze manier handen en voeten aan
het delen van een stukje welvaart met
onze naasten”, vertelt een collectecoördinator. “Het is schrijnend om te zien
hoe wij in Europa omgaan met vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek
zijn naar een klein beetje veiligheid.
Misschien is het slechts een druppel op
een gloeiende plaat, maar voor mensen
die zo’n druppel krijgen, is het heel
belangrijk. De kring van invloed die we
wel hebben, moeten we benutten om
iets te doen voor kwetsbare medemensen.”

Allerzielen op 2 november
Allerzielen in Ooij
In Ooij werd ter gelegenheid van
Allerzielen een mis gehouden met
Diaken Henk Nieuwenhuis als voorganger en met medewerking van het
gemengd koor. Na afloop gingen alle

bezoekers, met Henk Nieuwenhuis
voorop, naar het naast de kerk gelegen
kerkhof. Hier werd stil gestaan bij de
overledenen en werden de lichtjes
geplaatst.

Allerzielen in Beek
In de Grote Bartholomaeuskerk in
Beek werd een korte bijeenkomst,
geleid door Paul Spijkerman, gehouden
ter gelegenheid van Allerzielen. De
mensen werden in de kerk ontvangen

met koffie en nadien liep men gezamenlijk met de lichtjes naar het kerkhof
op de Geest, waar de onlangs geplaatste klok geluid werd. Daar werden de
lichtjes bij de graven geplaatst.

In de knel
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in
Nederland. De organisatie zet zich
wereldwijd in tegen armoede en
onrecht. De projecten van Kerk in Actie
richten zich op mensen slachtoffer zijn
van rampen en conflicten, mensen die
niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie
richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting.
Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.
Geef gul aan de collectant! Namens
alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Foto’s: Henk Baron

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Vieringen:
Zondag 21 november, Laatste
Zondag van het Kerkelijk Jaar, aanvang 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs.
Op deze laatste zondag voordat de
Advent begint worden traditiegetrouw
de overledenen van het afgelopen jaar
herdacht. In deze dienst zullen de
namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd, worden er kaarsen aangestoken aan de paaskaars en is
er ook gelegenheid voor het gedenken
van allen die ons zijn voorgegaan door
zelf een kaarsje aan te steken.
Ook kan iedereen die de naam van een
dierbare genoemd wil hebben die dit
jaar is overleden, maar niet tot onze
gemeente behoort, dit doorgeven aan
da. Janneke Ruijs (tel. 024-3976628).

In deze dienst is de diaconiecollecte
bestemd voor Harmonergy. Dit Ekoforesting project is vorig jaar, met steun
van o.a. onze gemeente, opgezet door
gemeenteleden in Zuid-Mozambique
ten behoeve van de lokale gemeenschap aldaar. Zie ook: www.harmonergy.nl. Digitaal doneren kan via NL 08
INGB 0000961922 tnv Diaconie .Prot.
Gem. Groesbeek o.v.v. Harmonergy
Zondag 28 november, 1e Zondag van
de Advent, aanvang 10.00 uur
Voorganger: da. Perla Akerboom uit
Nijmegen
De diaconiecollecte is deze en de
komende Adventszondagen bestemd
voor
het
project
van
het
Werelddiaconaat "Kinderen in de
Knel", dit jaar voor kinderen in

Moldavie, het armste land in Europ
waar veel kinderen aan hun lot worden
overgelaten o.a. omdat ouders vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen. Digitaal doneren kan via NL 08
INGB 0000961922 tnv Diaconie .Prot.
Gem. Groesbeek o.v.v. Kinderen in de
knel.
Vanwege de toegenomen coronabesmettingen vragen we allen die onze
kerk bezoeken bij binnenkomst en bij
verlaten van de kerk een mondkapje te
dragen, en de afstand van anderhalve
meter te handhaven.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vervolgens naar PKN-Groesbeek

16 november 2021

onale
Zonnebloemloterij
Uitslag Nationale
Zonnebloemloterij2021
2021

ovember 2021 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijsnummer

Aantal
prijzen Gevallen op

Prijs

1e prijs

Geldprijs t.w.v. € 15.000,-

1 0475427

2e prijs

Geldprijs t.w.v. € 7.000,-

1 0384052

3 prijs

Geldprijs t.w.v. € 2.500,-

1 0240336

4e prijs

e

Elektrische ﬁets à € 2.000,-

1 1059196

e

Elektrische ﬁets à € 2.000,-

1 0556094

e

6 prijs

Geldprijs t.w.v. € 1.000,-

1 0108544

7e prijs

Geldprijs t.w.v. € 1.000,-

1 1026477

8e prijs

Laptop t.w.v. € 750,-

1 0462515

9e prijs

Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,-

1 0353215

5 prijs

10e prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,e

11 prijs

iPad t.w.v. € 445,-

1 0533390
1 0311119

12e prijs iPad t.w.v. € 445,-

1 0330071

13 prijs Weekendje weg Zuiderduin t.w.v. € 410,-

1 0235179

14e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,-

1 0635268

e

15e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,-

1 0359973

16 prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,-

1 0407959

17e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 200,-

1 1005851

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

1 0477249

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

1 0532869

20e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,-

1 0243479

21 prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,-

1 0495970

22e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,-

1 0105360

e

e

23 prijs Geldprijs t.w.v. € 250,-

15 03260

(5 eindcijfers)

24 prijs Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,-

15 38354

(5 eindcijfers)

25e prijs Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,-

15 49079

(5 eindcijfers)

26e prijs Rituals pakket t.w.v. € 39,50

15 91991

(5 eindcijfers)

27e prijs Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,-

15 02667

(5 eindcijfers)

28 prijs Thermosﬂes zonnebloemen t.w.v. € 29,99

15 01398

(5 eindcijfers)

29 prijs Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,-

15 19803

(5 eindcijfers)

e

e

e

e

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 100,-

150 1881

(4 eindcijfers)

31 prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-

150 5665

(4 eindcijfers)

32 prijs Geldprijs t.w.v. € 50,-

150 7218

(4 eindcijfers)

e

e

33e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,-

1500 244

(3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500 221

(3 eindcijfers)

35 prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500 602

(3 eindcijfers)

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,-

1500 775

(3 eindcijfers)

e

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.
Versie 1. Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 19-02-2021.

Knarrenhof op losse schroeven?

Op dit groene stukje aan de
Pannenstraat willen Krasse Knarren 22
appartementen en 6 woningen bouwen.
Foto: Paul Jacobs

RepairCafé
Groesbeek
RepairCafé Groesbeek Virusvrij
gaat door met reparaties bij reparateurs thuis.
We hadden gehoopt in november het
RepairCafé Groesbeek weer op de
gebruikelijke manier op te kunnen starten, maar gezien de weer toenemende
Corona infecties gaat dit niet door.
Daarom gaan we verder op de manier
zoals we het afgelopen jaar gedaan
hebben: reparaties bij de reparateurs
thuis. Dat dit een succesvolle manier
van werken is blijkt uit de cijfers: vanaf
begin augustus hebben we 40 apparaten
ter reparatie aangeboden gekregen
waarvan 80% is gerepareerd!
U kunt bij RepairCafé Groesbeek
terecht voor de reparatie van uw kapotte apparaten. Hierbij kunt u denken aan
koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers, naaimachines etc.,
maar ook aan (oudere) audioapparaten
zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers en smartphones. U kunt
bij hen terecht met uw tablet, laptop,
desktop of smartphone. Bij een ‘ouderwetse’ desktop (en soms laptop) is het
mogelijk om onderdelen te vervangen
of bij te plaatsen, zoals een SSD, harde
schijf of een videokaart. Wij adviseren
u graag en zo mogelijk voeren wij dit
ook voor u uit.
N.B. De reparatie van kleding etc. is
op dit moment niet mogelijk!

Hulpdiensten rukken massaal uit
voor aanrijding auto tegen boom
Maar liefst vier politieauto’s, twee
ambulances en een traumahelikopter
zijn dinsdagmorgen tegen 07.30 uur in
actie gekomen voor een eenzijdig
ongeval. Een auto was tegen een boom
gereden op de grens van Beek en Ooij
op de St. Hubertusweg nabij ’t Meertje.
Ter plaatse bleek het echter allemaal
erg mee te vallen. Een 20-jarige
bestuurster van een personenauto uit
Millingen aan de Rijn was van de weg
geraakt en tegen een boom gebotst,
waarbij haar auto geen noemenswaardige schade opliep. Wel klaagde ze
over buikklachten, reden voor de
ambulance om haar voor onderzoek
mee te nemen naar het ziekenhuis. De
traumahelikopter hoefde niet te landen.

Wanneer u iets te repareren hebt moet u
dat per email aanmelden bij:
repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren
hebt, de aard van de storing en geeft
u uw telefoonnummer. Wij nemen
contact op met onze reparateurs, kijken
wie er tijd heeft om de reparatie uit te
voeren en de reparateur belt u terug.
Met hem kunt u dan afspreken wanneer
u het kapotte apparaat kunt komen
brengen. Na reparatie moet u dan het
apparaat ook weer bij de reparateur
ophalen.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijken voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.

De betrokken personenauto waarop
nauwelijks schade te zien is
Foto: Henk Baron

De klusspecialist
Eric Creemers

Ooij ingegooid. Iemand iets gezien of
gehoord?
Foto: Henk Baron

geworden. Iemand iets gezien?
Foto: Henk Baron

BERG en DAL. Het logo van
LOKAAL! is deze week gekozen. De
fusiepartij (GJS, Polderbreed en Voor
Berg en Dal) zal herkenbaar zijn aan
het onderstaande logo.

aan de Pannenstraat. De gemeente vond
toen twaalf andere locaties in
Groesbeek wél kansrijk voor dit wooninitiatief.

Het nieuwe logo is een ontwerp van
Femke van Kuijk. Het is haar gelukt om
de verschillende wensen in een mooi
ontwerp samen te brengen.

Inmiddels hebben verschillende politieke partijen over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het college
van burgemeester en wethouders. In
december komt dit onderwerp in de
gemeenteraad aan de orde.

Maar het blijft niet bij de buitenkant.
De speerpunten van LOKAAL! zijn
terug te vinden in het partijprogramma
dat zijn voltooing nadert. Daarover
berichten bij binnenkort.

Activiteiten in de Inloop/
Huiskamer in Dorpshuis Kerstendal
BERG en DAL. Activiteiten in de
Inloop/ Huiskamer in Kerstendal
Maandag 22 november: Haal herinneringen op aan de hand van oude afbeeldingen van het dorp samengesteld door
St. Heemkunde Berg en Dal. Vanaf
13.00 uur, bijdrage 2 euro incl. koffie/thee .
Donderdag
25
november:
Verwenmiddag door Ada vanaf 13.00

Kledingbeurs in Ooij
OOIJ. Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs in Ooij.
Foto: Henk Baron

De Rozet

Monument
Telefoon: 024 - 6844281
Circul van de
Ooij weer
Ruit ingegooid
doelwit van gek LOKAAL! heeft
in Ooij
Zondag 7 november omstreeks 02.20 Opnieuw is het monument Circul van
nu ook een
uur is met een baksteen de woonkamer- de Ooij langs de Ooijse Bandijk beklad.
ruit (dubbele beglazing) van een Nadat er al eerder een aantal leuzen op gezicht gekregen
woning aan de Prins Mauritsstraat in waren gekalkt, is het nu nog erger

De ontwikkeling
van
een
Knarren-hof
aan
de
Pannenstraat in
Groesbeek staat
op losse schroeven. De omwonenden waren
niet op de hoogte
van de plannen
voor
dit
wooninitiatief.
Het plan om 22 appartementen en 6
huurwoningen te bouwen in het groene
gebiedje tussen de Pannenstraat en de
Mooksestraat stuit op groot verzet in de
buurt. Buurtbewoner Jan Müskens:
‘Wij zijn pas door de Krasse Knarren
geïnformeerd toen de plannen al bij de
gemeente lagen en in de krant stonden.’
Buurtbewoners ontdekten veel onjuiste
informatie in de plannen. Zij hebben de
gemeente gevraagd om niet meer mee
te werken aan de realisatie van de plannen op deze plek. Ook blijkt dat de
gemeente vorig jaar nog aan de Krasse
Knarren heeft laten weten niets te zien
in de ontwikkeling van een Knarrenhof

Repaircafé in Beek
Zaterdag 13 november
was er weer een
Repaircafé in het
Kulturhus in Beek.
Deze keer was het verrassend druk. Er werden 29 apparaten aangeboden ter reparatie,
bijna twee keer zoveel
als de afgelopen maanden. Dat was een uitdaging omdat door corona
er minder reparatievrijwilligers
aanwezig
waren.
Het was opvallend dat Een platenspeler wordt gerepareerd Foto: Henk Baron
drie mensen met een
defecte platenspeler kwamen. Die wer- dingstukken werden allemaal hersteld.
den alle drie weer hersteld. Er was ook
een ijsblokjesmachine en die was Als het mag, is 11 december het laatste
helaas niet te repareren. De negen kle- Repair Café van dit jaar.
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uur, bijdrage 3.50 euro.
Maandag 29 november: Kerstkaarten
maken met origami (Japanse vouwkunst) door Mariken. Om 13.00 uur.
Graag aanmelden bij de Huiskamer,
bijdrage 3.50 euro
Aanmelden door langs te gaan bij de
Huiskamer of opgeven bij Esther
Greve: via 06-82160375 uiterlijk 3
dagen voor de activiteit.

Gaslek in Beek
Nadat de Brandweer Ubbergen op de Maartenschool 5 november hadden geassisteerd bij een spreekbeurt over de brandweer ging om 11:57 uur het alarm af voor
gaslekkage in Beek.
Ze stonden net op het
punt te vertrekken.
Op de Rijksstraatweg
was men bezig een
tuin op te knappen
waarbij een gasleiding was geraakt. Al
gauw was Liander
ook ter plaatse en zij
hebben de leiding
weer aan elkaar
gemaakt.
Foto: Brandweer
Ubbergen

De Rozet
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Nieuws uit Nijmegen
Zilveren Waalbrugspeld voor Peter Driessen
Peter Driessen ontving woensdag 10
november de Zilveren Waalbrugspeld van de gemeente Nijmegen
voor zijn jarenlange inzet voor
Stichting
De
Zonnebloem.
Burgemeester Bruls reikte de
Waalbrugspeld uit tijdens een bijeenkomst van De Zonnebloem in
wijkcentrum de Ark van Oost.
Peter Driessen (66) werd voorgedragen
omdat hij sinds 2001 tot eind 2019 vrijwilligerswerk deed voor de Zonnebloem. Hij heeft zich op bijzondere
wijze ingezet voor het welzijn van zieken en ouderen in Altrade en
Nijmegen-Oost.
De aanvragers typeren Driessen als
wijs, deskundig, daadkrachtig, enorm
maatschappelijk betrokken, een man
met veel inzet, doorzettingsvermogen
en liefdevol betrokken.
Het vrijwilligerswerk van de heer
Driessen kent een lange geschiedenis.
Zo zet hij zich al ruim 18 jaar in voor
de Zonnebloem als vrijwilliger. Vanaf
1988 is hij al aangemeld bij De
Zonnebloem, als donateur. Lange tijd is
hij voorzitter geweest van de afdeling.
Enkele jaren geleden zijn de afdelingen
Altrade
en
HHK
(Hengstdal,
Hunnerberg, Kwakkenberg) samengegaan in de afdeling Nijmegen-Oost. In
deze afdeling werd de heer Driessen

Feestdag ‘Nijmegen weer
Samen’ gaat niet door
De feestelijke open dagen ‘Nijmegen
weer Samen’ op 7, 14 en 21 november in diverse wijkcentra gaan niet
door. Dit besluit is genomen door de
toenemende
besmettingscijfers
Covid-19 en de verscherpte coronamaatregelen. Op 21 november zou
deze dag plaatsvinden in De Ark van
Oost.
Blijvende herinneringen ook uitgesteld

Het speciaal door stadsdichter Heidi
Koren geschreven gedicht om vooruit
te kijken naar de tijd na corona wordt
op een later tijdstip bekendgemaakt en
voorgedragen. De 9 banken van duurzaam materiaal van kunstenaar Rob
Arts zullen in het voorjaar in
Nijmeegse
stadsdelen
worden
geplaatst. De banken zijn om elkaar te
ontmoeten, terug te kijken op de afgelopen periode of om vooruit te kijken
naar de toekomst.

Vrienden van Daalseweg
Burgemeester Bruls heeft de Zilveren Waalbrugspeld uitgereikt aan Peter Driessen
Foto: Henk Baron
vice-voorzitter, verzorgt hij de ledenadministratie van gasten en vrijwilligers
en de uitgave van Duet, het blad voor
gasten en vrijwilligers.
Naast dat Driessen al ruim 18 jaar vrijwilligerswerk doet voor De Zonnebloem heeft hij zich ook geruime tijd
ingezet als vrijwilliger voor het wijkcentrum Daalsehof. Zijn werkzaamhe-

den bestonden ongeveer 20 jaar uit het
begeleiden van discomiddagen en
zangavonden, affiches maken, zorgen
voor promotie via de krant en wijkkrant. Ook zorgde hij voor de financiële verantwoording naar de gemeente
toe. Hij stond altijd klaar om iets te
organiseren in het wijkcentrum en is
zeer zorgzaam voor anderen

Red & Purple Kledingbeurs van Rode Marikens
Op donderdag 4 november hebben wij, RHS Rode Marikens
van Nimwegen, een Landelijke Red & Purple Kledingbeurs
gehouden.
Ruim 100 Red Hat Sisters uit den Lande hebben deelgenomen aan dit gezellige event bij Mr. Panda, de voormalige
Goffertboerderij.
Aan 20 verkooptafels verkochten en kochten Red Hatters
hun Rood en Paarse goederen: zowel kleding, hoeden, schoenen en natuurlijk BlingBling (sierraden)
Alle dames werden ontvangen met koffie, thee, fris én
Marikenbrood volgens Nijmeegs recept van bakkerij
Looijenga.
Rond het middaguur werd het event officieel geopend door
Queen Fiep met een welkomswoord in ons Nijmegen, de
oudste stad van Nederland. Daarbij natuurlijk het gezellige
Nijmegen gepromoot met gezellige binnenstad en leuke restaurantjes. Ook de winkels niet vergeten. Het was immers
koopavond.
Na een heerlijke Buffetlunch bij Mr. Panda, kon er geshopt
worden na hartelust. Vanaf 13.00 uur werd dit gezellige event
muzikaal opgeluisterd door de alom bekende Nijmeegse
muzikant Tom Meuwese.
Tijdens de lunch met wat achtergrond muziek maar daarna
op ons speciaal verzoek muziek uit de jaren ‘60 - ‘70 en ‘80
enz. Stemmingsmuziek die herkenbaar is voor de doelgroep
de 50 plussers. Tom wist in korte tijd een TOP sfeertje te
creëren waarbij driftig werd gedanst op de gouwe ouwe
nummers met zelfs een polonaise. Het shoppen bleef gewoon
doorgaan tijdens de feestelijkheden.
Op ons verzoek was ook fotograaf Henk Baron uitgenodigd
om leuke plaatjes te schieten. Henk heeft maar liefs 300
plaatjes geschoten die men kan bestellen via zijn website.
Aan het einde van de middag werden alle 100 Red Hatters
verrast met een leuk gevulde Goodyback beschikbaar gesteld
door ICI Paris XL Broerstraat Nijmegen. Een extra herinne-

Project Doe je mee
In het project gaat WerkBedrijf, in opdracht van gemeenten
uit het Rijk van Nijmegen, aan de slag om bijstandsgerechtigden uit de regio te activeren en vooruit te helpen. Doel van
het project is om met meer uitkeringsgerechtigden in persoonlijk contact te komen en zo beter hun behoeften te leren
kennen op de leefgebieden werk en leren, participatie, financiële situatie, sport/interesses, wonen en gezondheid.
Speciaal voor Doe je mee stelt WerkBedrijf een interdisciplinair projectteam samen, bestaande uit o.a. consulenten, participatiecoaches en klantmanagers. Voorlopige inschatting is
in een periode van drie jaar ± 3500 bijstandsgerechtigden
persoonlijk te spreken en hen een passend vervolgaanbod te
kunnen bieden, waar haalbaar gericht op participatie of
werk.
Persoonlijke benadering
De deelnemende gemeenten selecteren uitkeringsgerechtigden voor het project of zij melden zich zelf aan via de website. Die ontvangen een uitnodiging voor een intakegesprek.
Bij de intake staat het persoonlijk leren kennen van de deelnemers centraal en worden hun situatie en mogelijkheden in

Voor eenieder, geïnteresseerd in de
geschiedenis van Nijmegen in het algemeen of in de begraafplaats aan de
Daalseweg in het bijzonder, is dit boek
een absolute must.
Aansluiten
bij
Vrienden
van
Daalseweg kan door het storten van
€35,- of meer. Het geeft u recht op één
presentexemplaar van het boek over
Daalseweg, dat in 2022 uitkomt. Het
bedrag van € 35,- of meer kan worden
overgemaakt op bankrekeningnummer
NL86ABNA0475424336 van Stichting
In Paradisum met vermelding
‘Vrienden Daalseweg’ én uw (email)adres, zodat In Paradisum u persoonlijk kan uitnodigen voor de boekpresentatie.
Stichting In Paradisum dankt u voor uw
bijdrage aan Vrienden van Daalseweg.
Tekst: Wim Desserjer, stichting In
Paradisum

Geschiedenis van
de Lange Hezelstraat

Foto: Henk Baron

Er is sinds kort een nieuw boekje uit
over de geschiedenis van de Lange
Hezelstraat, onder de titel “Van
Ganzenheuvel tot Hezelpoort”. Met
veel verhalen over opgravingen, brouwerijen, winkels, panden, weeshuizen,
herbergen, stalhouderijen, stadsmuren
en –poorten, warenhuis Sengers en nog

veel meer. Het boekje telt ruim 70 pagina’s, is geschreven door René van
Hoften en Hans Wegman, met veel
actuele foto’s van Hans van Meteren en
is opgemaakt door Ingrid Sewpersad.
Het boekje is verkrijgbaar bij de
Nijmeegse boekhandels Dekker v/d
Vegt en Roelants.

rings Gadged werd toegevoegd door Rode Marikens van
Nimwegen in de vorm van een notitieboekje met daarop de
skiline van Nijmegen en natuurlijk onze Mariken maar nu
wél met rood hoedje.
Na afloop was het Sámen opruimen van alle versieringen,
slingers, vlaggetjes en ballonnen rood paars die in die de
middag ervoor en ochtend waren aangebracht in de locatie en
langs de route.
Na het opruimen samen met alle Rode Marikens nog even na
borrelen.
Rond 18.00 u hebben we nog een gezamenlijk diner gebruikt
ter gezellige afsluiting van een zéér succesvolle, gezellige en
geslaagde dag.
Door: Queen Fiep van Nimwegen (Fiep Gesthuizen)

Project ‘Doe je mee’ van start in Nijmegen
Dinsdag 2 november was de officiële opening van het project
Doe je mee: een project voor mensen met een
Participatiewet-uitkering. Petra Molenaar, wethouder Werk
en Inkomen gemeente Nijmegen en Ina Hol, directeur
WerkBedrijf, gaven samen het startschot op de locatie van
Doe je mee, Bedrijvencentrum Groenestraat (BCG) in
Nijmegen.

De Nijmeegse stichting In Paradisum
roept belangstellenden op om zich aan
te sluiten bij de Vrienden van
Daalseweg. Het eerste doel van de
Vrienden van Daalseweg is de publicatie van een boek over de geschiedenis
van begraafplaats Daalseweg.
Stichting In Paradisum zoekt donateurs
die de publicatie ervan mogelijk
maken.
Het boek ‘Daalseweg’ voert de lezer
langs vele graven en grafkelders. Niet
alleen bekende grafmonumenten, zoals
dat van de familie Veerkamp of Louis
Sévèke, krijgen de aandacht, ook veel
minder bekende maar prachtige graven
en interessante mensen worden belicht.
Maar, nog belangrijker is dat het boek
de oorsprong en geschiedenis van
‘Daalseweg’ vertelt. Voor het eerst in
het bestaan van Daalseweg verschijnt
er een publicatie over haar boeiende,
soms onstuimige geschiedenis.

kaart gebracht. Dit vertalen de deelnemer en coach samen in
een plan voor een vervolgtraject. Dit kan bij WerkBedrijf zijn
op weg naar een opleiding en/of werk. Maar het vervolg kan
ook bestaan uit vrijwilligerswerk of ondersteuning bij bijvoorbeeld de financiële of woonsituatie.

Hoogbegaafde allochtone
basisschoolleerlingen in Nijmegen
Het Humanistisch Verbond, Afdeling
Nijmegen en Omstreken organiseert
de volgende lezing over hoogbegaafde allochtone basisschoolleerlingen
in Nijmegen.

Nijmegen doet mee
Gemeente Nijmegen is de eerste en grootste opdrachtgever
voor het project Doe je mee. Wethouder Petra Molenaar: ”Ik
ben trots op de brede aanpak van Doe je mee. We leren mensen met een uitkering die een stap willen maken, beter kennen. Samen met het WerkBedrijf bieden we zo gericht onze
hulp. Dit persoonlijke traject en aandacht, biedt deelnemers
weer mogelijkheden voor een nieuwe stap richting werk of
een opleiding of naar meer energie en voldoening.”

Allochtone kinderen (kinderen met een
migratie-achtergrond) worden vaak op
de basisschool onderschat en krijgen
daarom een te laag advies voor voortgezet onderwijs. Getalenteerde allochtonen krijgen ook met deze problematiek te maken. Daarom wordt onderzoek gedaan om de doorstroom van
allochtone kinderen te beïnvloeden en
hun toekomstige kansen te vergroten.

Achtergrond
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis
stelt het Rijk extra middelen voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten kunnen hiermee
de reguliere dienstverlening op peil houden nu het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt. Daarnaast ontvangen
gemeenten een tijdelijke impuls voor dienstverlening aan
mensen die nu als gevolg van de crisis in de bijstand terechtkomen. In de regio Rijk van Nijmegen hebben gemeenten
WerkBedrijf ingeschakeld en is hiertoe project Doe je mee
tot stand gekomen.
Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u meedoen aan dit project? U kunt u ook zelf aanmelden via www.doejemeervn.nl.

Drs. Micha Ben-Michael is onderzoeker op de Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij vertelt over zijn onderzoek naar hoogbegaafde allochtone
leerlingen, de identificatie van deze
leerlingen en de uitkomst van het
onderzoek. Ook vertelt hij over de problematiek van de leerlingen.
Het onderzoek is uitgevoerd in een
“zwarte” school in Hatert.
Bij de lezing laat Micha de film “De
uitdaging” van de Humanistische
Verbond zien, dat over het onderzoek
gaat. Hij verheugt zich op uw komst en

is benieuwd naar uw vragen en commentaar.
Datum: vrijdag 19 november
Tijdstip: 20.00u
Locatie: De Warmoes, Griftdijk
Noord 11, Lent
Attentie
De lezing vindt plaats op een tijdstip en
locatie die niet openbaar is. Daarom
hoeft u niet een QR code te tonen. Toch
stelt het bestuur van de afdeling het op
prijs, indien u niet gevaccineerd bent, u
vóóraf te laten testen.

COLOFON
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Nieuws uit Nijmegen
Sinterklaas is ook in Nijmegen gearriveerd
Zaterdagmiddag 13 november is
Sinterklaas ook in Nijmegen aangekomen. Niet zoals vroeger met de boot
aan de Waalkade, maar gewoon te voet
op de Waalkade. Daar kreeg de Sint, ter
hoogte van het Labyrint, van burgemeester Bruls de vergunning waarmee
de pieten de daken op kunnen klimmen. Want zij moeten natuurlijk de
cadeautjes door de schoorstenen doen.
Daarna ging de hele stoet via de
Veemarkt en het Joris Ivensplein de
binnenstad in. Daar was het druk.
Een oproep aan het publiek om zoveel
mogelijk met openbaar vervoer, te voet
of met de fiets te komen had niet echt
geholpen. De parkeergarages en parkeerplaatsen stond vol en ook in de
omgeving van de Waalkade waren geen
vrije parkeerplekken meer te vinden.
Maar het was wel een gezellige boel.

Veel ondernemers hebben geen financieel vangnet als zij arbeidsongeschikt
worden. Als oplossing ontwikkelde een
groep ondernemers het Broodfonds. In
een Broodfonds kennen en vertrouwen
de deelnemers elkaar. Iedereen die

Foto: Henk Baron

meedoet stort maandelijks een bedrag
op een eigen rekening, wordt iemand
arbeidsongeschikt dan ontvangt diegene van iedereen een bedrag om van te
leven.
Hoe het werkt
Het Broodfonds is er voor alle soorten
ondernemers, zowel zzp'ers als zelfstandigen met een BV of VOF. De
maximaal vijftig deelnemers leggen
geld in op individuele rekeningen.
Zodra een van hen arbeidsongeschikt
raakt, krijgt die van de anderen tijdelijk
financiële steun.
Broodfonds
Nijmegen

Informatieavond

De avond is voor mensen die een groep
zoeken om bij aan te sluiten of zelf een
Broodfonds willen starten. U krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort
filmpje met uitleg staat op de site
www.broodfonds.nl
Tijdstip: maandag 22 november
2021 (19.00 uur inloop) start 19.30
uur
Locatie: Thiemeloods, Leemptstraat
34, 6512 EN Nijmegen
Entree: aanmelden vooraf via de
website.
Het laatste #broodfonds nieuws staat
op
www.broodfonds.nl,
twitter.com/broodfonds en www.facebook.com/broodfonds.

Oefening hoogwater muur langs de Waalkade in
Nijmegen
Waterschap Rivierenland oefende op
woensdag 10 november het ophogen
van de kademuur aan de Waalkade in
Nijmegen. Bij extreem hoogwater op
de Waal moet de kademuur opgehoogd
worden, zodat het gebied erachter veilig is.
De oefening vond plaats op het gedeelte van de Waalkade tussen de
Grotestraat en de Lindenberghaven. De
Waalkade was daar afgesloten en er
stonden diverse verkeersregelaars bij.
Tijdens de oefening werd er gekeken of
de procedures goed verlopen, of het
materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en
met de aannemer die de plaatsing van
het materiaal verzorgt. Er werden coupures geplaatst. Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in
waterkeringen, zoals dijken en kades.
In Nijmegen oefenden ze deze woensdag alleen het ophogen van de kademuur met een keermuur.
Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap

jaarlijks de sluiting van een aantal van
de in totaal 52 coupures/keermuren in
het
rivierengebied.
Iedere
coupure/keermuur komt eens in de vijf
jaar aan de beurt. Na het hoogwater in

1995 zijn de dijken in het rivierengebied verhoogd, maar de Waalkade bleef
een zwakke schakel. Door de tijdelijke
kering is de benedenstad ook
beschermd.
Foto: Henk Baron

Alternatief plan Reomieterrein:
De Ooijwaard, waardevaste herbestemming
In de zomer van 2021 heeft de Gemeente Berg en Dal voorlopig groen licht gegeven aan Schipper Bosch Projectontwikkeling (SB) om te komen tot ontwikkeling
van het voormalige Reomieterrein in de Ooijpolder. Hun doel is om op dit terrein
uitgebreide woningbouw te realiseren tot wel 250 woningen. Stichting Monument
& Landschap Berg en Dal (M&L) heeft hiervoor een alternatief ontworpen, dat
respect heeft voor de woningbehoefte van de Ooijpolder, maar ook voor cultuurhistorie en landschap. M&L licht deze visie hier toe met een terugblik op de toenmalige steenfabriek De Ooij en een gebiedsontwikkeling voor de toekomst van
Ooij.

Verschillen in opvatting en herontwikkeling Steenfabrieksterrein De Ooij
In tegenstelling tot SB vindt M&L (en velen met ons) dat het Steenfabrieksterrein
De Ooij zo min mogelijk moet worden verdicht met woningbouw. Geen 250 maar
maximaal ruim 100 woningen.
Volgens M&L moet verstedelijking idealiter worden gezocht in aansluiting op
bestaande dorpen. M&L maakt bezwaar tegen de vrijbrief die SB heeft gekregen
bij de ontwikkeling van het terrein. Om een discussie hierover te starten heeft
M&L in het voorjaar een ‘doembeeld’ gepresenteerd van de aantallen wooneenheden die door SB werden genoemd. Dat riep heftige reacties op.
M&L meent dat de structuur van de steenfabriek en landschappelijke rijkdom van
weleer behouden moet blijven. En ja woningbouw is een mogelijke invulling.
In de voorliggende plannen is er onvoldoende gekeken naar de effecten op:
• natuur;
• bereikbaarheid en verkeerseffecten; • externe veiligheid;
• waterveiligheid; • scheepvaartlawaai en fijnstofniveau’s.
In de huidige procedures wordt nauwelijks ruimte geboden voor participatie van
de belanghebbenden. Nu mogen zij alleen meepraten over de invulling van het terrein zelf, maar niet over globale zonering.
De discussie met de bevolking en raad moet gaan over de planologische basisvragen, oftewel is woningbouw in deze mate op deze plek gewenst in de Ooijpolder.
Samen kiezen op basis van objectieve waarden
M&L vindt dat de gemeente zich moet houden aan haar eigen vigerende
Structuurvisie met een extensieve ontwikkeling van het terrein. M&L pleit voor
overleg over het toepassen van een alternatief zoneringsplan m.b.t. landschap, cultuurhistorie, natuur en woningbouw.
In dit kader presenteert M&L hierbij het zoneringsplan De Ooijwaard, waarin een
ode gebracht wordt aan steenfabriek De Ooij én waarin de gradiënten van het afgetichelde landschap en de ecologie in de waard herkenbaar blijven. Het is duidelijk afwijkend van het plan van SB.
Zoneringsplan De Ooijwaard © M&L:
Van rechtsboven naar linksonder (zie foto):
1. Restauratie steenfabriek met wonen
2. Villabouw in rand aan Bouwkamp zijde
3. Ombouw droogrek tot ateliers/horeca
4. Ontwikkeling landgoed
5. Lage zuidrand: woningbouw in strokenverkaveling
6. Renaturering Ooijse Graaf
7. Bestaand te handhaven sport/spelen/park/natuur

1
5

7

4
3

6
2

Bijzondere herdenking oorlogspijn
Componistenbuurt Nijmegen
Woensdagmiddag 10 november was er
een herdenking voor Truus Mast bij het
Truus Mastpark aan de van
Beethovenstraat in Nijmegen Oost.
Truus Mast was een caissière bij het
Sportfonsenbad
aan
de
van
Beethovenstraat. Zij was werkzaam in
het zwembad toen er een granaat werd
gegooid, waarbij zowel de 15-jarige
Truus, als twee Amerikaanse soldaten
zijn omgekomen, precies 77 jaar geleden.
De herdenking vond voor de eerste
keer plaats met familieleden van Truus
Mast. Truus Mast staat symbool voor
de herinnering aan de tientallen doden
die in Nijmegen-Oost tijdens de frontstadperiode 1944-1945 vielen.
Sprekers waren onder meer burgemeester Hubert Bruls, Bart Janssen (auteur
van de boeken De Pijn die blijft en het
verdriet van Nijmegen), Annemiek
Onland uit Oosterbeek en Jaap Mooi.
Laatstgenoemde is de initiatiefnemer
van de herdenkingen en naamgever van

De Rozet

De huidige planologie
De gemeenteraad van Ubbergen heeft in 2011 de Structuurvisie "Buitengewoon
Ubbergen 2020" vastgesteld. Daarin staat vermeld dat het Reomie-terrein wordt
omgevormd van cultuurhistorisch object tot een attractief en recreatief concentratiepunt met mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en horeca. Woningbouw wordt
niet genoemd als toekomstige invulling. In de Woondeal van 2020 wordt wél de
Ooijsegraaf maar niet het Reomieterrein als woonlocatie vermeld.

Broodfonds: solidariteit in een nieuw jasje
Het Broodfonds is een succes door heel
Nederland. In zo'n collectief spreken
zelfstandigen af om elkaar te steunen
bij arbeidsongeschiktheid. Het is een
sociaal vangnet voor en door ondernemers. De Broodfondsen bestaan nu
vijftien jaar. Met landelijk al 622 groepen waar meer dan 28.000 ondernemers aan meedoen. Voor ondernemers
uit de omgeving van Nijmegen is er een
informatieavond op 22 november a.s.
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het Truus Mastpark. Hij was in 1944
getuige van de granaatinslag aan de
voorzijde van het toenmalige
Sportfondsenbad. Er werden bloemen

gelegd door burgemeester Bruls,
Annemiek Onland met haar zus als
nabestaanden en Jaap Mooi.

Een aantal kenmerken:
• extensivering van het noordelijke deel, en intensivering van het zuidelijke lager
gelegen deel van het steenfabrieksterrein;
• op het hoge noordelijke deel ontwikkeling en restauratie van de oude steenfabriek op een wijze zoals dit ook zo fraai is gerealiseerd in Beuningen (zie foto) en
Wageningen; geen torenhoge blokkendozen op de oude vlamovens, zoals in de
plannen van SB
• aansluitend zuidelijk een landgoedachtige ontwikkeling. Opzet hiervan is dat het
open en extensieve decor aan de zijde van
de Waal als rivierenland behouden blijft;
• op de zuidelijke (5 meter lager) liggende
strook van het steenfabrieksterrein is er
ruimte voor strokenbouw, 100 wooneenheden gelegen aan het water, ook voor nieuwe woonvormen (hofjes, seniorenwoningen etc.);
• aanzet tot een landschaps-ecologische ontwikkeling van de Ooijsche Graaf als
klimaatbuffer, om verdroging in en om Ooij tegen te gaan, een ontwikkeling welke
ten zuidoosten van het terrein in de Erlecomse polder wordt voorzien;
Financiële haalbaarheid
M&L heeft een gerenommeerd kantoor (Hestia Nijmegen) ingeschakeld om de
consequenties financieel door te rekenen. Daaruit blijkt dat de alternatieve ontwikkeling tot De Ooijwaard aan de ontwikkelaar een hoog rendement geeft, weliswaar een fractie minder dan het huidige plan van SB. Maar een investering in het
landschap en erfgoed rendeert eeuwen.

Burgemeester Bruls legt een krans bij het monument

Foto: Henk Baron

Presentatie en discussie
Het plan De Ooijwaard is boeiend gezien de komende verkiezingen, als lakmoesproef voor de politieke partijen die staan voor een waardevaste Ooijpolder.
M&L nodigt iedereen uit te reageren op deze waardevast herbestemming in ons
waardevolle rivierenlandschap.
Zie M&L: http://www.monumentenlandschap.nl

De Rozet
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Zwischen Rhein & Maahs
Auszeichnung des
Europa-Engagements der
Gemeinde Kranenburg
KRANENBURG. In einer
Feierstunde am Montag,
08.11.2021,
wurde
die
Gemeinde Kranenburg unbefristet für ihr EuropaEngagement ausgezeichnet.
Die Urkunde – unterzeichnet
vom
Ministerpräsidenten
Hendrik Wüst, erhielt der
Bürgermeister Ferdi Böhmer
aus den Händen vom Minister
für
Bundesund
Europaangelegenheiten, sowie
Internationales des Landes
Nordrhein-Westfalen,
Dr.
Stephan Holthoff-Pförtner und
der Ministerin für Heimat,
Kommunales,
Bau
und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach.

"Wir Wochenendrebellen"
KLEVE. Vor kurzem waren mehrere
Mitglieder der Klever Fanclubs BVB
Schwanenstadt bei Dreharbeiten zu
dem
Kinofilm
"Wir
Wochenendrebellen". Es geht um einen
Vater mit seinen Sohn (Autist), die auf
der Suche nach einem idealen Stadion
sind.
Unter
anderem
wurden
Dreharbeiten des Filmteams im
Dortmunder Westfalenstadion dazu
vorgenommen. An zwei Tagen dabei
Christian Berenz, der als Einpeitscher
und Vorsänger tätig war, und der ExVorsitzende Dieter Stumpe als normaler Komparse. Trotz der Aufnahmen
hatten die beiden BVB-Fans noch
Gelegenheit, weite Strecken des parallel laufenden Bundesligaspiels gegen
Köln (2:0) zu sehen. "Mal etwas ganz
anderes in einem Fußballstadion, aber
es uns Spaß gemacht - wenngleich es
auch anstrengend war, da wir jeweils
rund 11 Stunden in Dortmund waren",

schilderte Stumpe die Situation.
Samstag waren 130 und am Montag gut
300 Komparsen dabei, insgesamt sechs
Mitglieder des Klever Clubs.

Unter anderem wurden Dreharbeiten
des Filmteams im Dortmunder
Westfalenstadion dazu vorgenommen.
Foto: BVB-Fanclub

Mobiles Impf-Team
kommt nach Kranenburg
KRANENBURG. Am Dienstag, 30. November besteht wieder die Möglichkeit,
sich im Bürgerhaus Kranenburg, Mühlenstraße 7, in der Zeit von 15-19 Uhr, gegen
den Covid-19-Erreger impfen zu lassen. Das mobile Impfangebot bezieht sich auf
Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab 12 Jahren. Des Weiteren werden
Boosterimpfungen für Personen durchgeführt, die vor mindestens 4 Wochen eine
einmalige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben.
Mitzubringende Unterlagen: Einen gültigen Personalausweis/ Reisepass und falls
vorhanden: einen gelben internationalen Impfausweis und medizinische
Unterlagen wie z. B. Medikamentenplan, Allergiepass.

Maria Barth feiert Ihr 55-jähriges
“Apotheken-Jubiläum”
BEEK-KRANENBURG-KLEVE.
Fünfundfünfzig (55) Jahre in mehr als
15 Apotheken in Bonn, Köln,
Kranenburg und Kleve berufstätig. Das
ist ein guter Grund für einen Moment
der Besinnung, und natürlich auch für
eine wohlverdiente Feier. Als Maria
Barth (Leipzig 1947) aus Deutschland
ins niederländische Beek kam, ahnte
sie wahrscheinlich nicht dass sie auch
am
Niederrhein
eine
“Apothekerfachfrau” sein würde. So
war Maria nicht weniger als 34 Jahre
als Apothekerassistentin in der HirschApotheke in Kranenburg tätig. Auch
viele Niederländer werden sich ihr von
dieser “Kranenburger” Zeit erinnern.
Und noch immer ist Maria im
Apothekergeschäft aktiv. Seit mehr als
drie Jahren arbeitet sie (in Teilzeit) in
der Apotheke im Einkaufzentrum in der
Klever Oberstadt (EOC).
Maria ist ein echter “MenschenMensch”, wie sie selbst sagt. Schon
immer gewesen, wird sich nie ändern.
Der Kontakt mit Menschen, zuhören
was Menschen bewegt, beraten und
helfen, das ist ihr Anliegen. Es gibt
ihrer Arbeit und ihrem Umgang mit
Menschen zusätzliche Tiefe und
Erfüllung. Neben ihrer Arbeit hat
Maria noch Zeit und Energie für eine
andere Leidenschaft in ihrem Leben:
die Musik. Nach einem Musikstudium
leitet sie schon über 40 Jahre den
Seniorenchor von “verzorgingshuis” ’t
Höfke in Beek, und singt in Chören.

Und dann noch eine Überraschung:
Maria ist auch Dichterin. 2016 schrieb
sie das Allerweltsgedicht “Gerade
jetzt”. Es zeigt ihre Energie und
Lebensfreude. Einige Passagen:
“Gerade jetzt… Licht in das Dunkel
bringen / Gerade jetzt… danke für
Frieden und Freiheit / Gerade jetzt….
das Gute erkennen, schützen und wachsen lassen…
Nach 55
Jahren - wirklich ein
Meilenstein - darf man auch feiern.
Maria wird demnächst Kollegen,
Freunde und Bekannte zu einem
Festlichen Moment zu sich nach Hause
in Beek einladen. Corona-proof natürlich… (HM)

Zwölfmal Tiergarten Kleve: Der neue Kalender ist da
KLEVE. „2021 war für uns ein ganz
besonderes
Jahr“,
berichtet
Tiergartenleiter Martin Polotzek.
„Nachdem wir erst am 8. März nach
coronabedingter Zwangspause wieder
öffnen durften, erlebten wir eine unvergessliche Saison: Zahlreiche neue tierische Lieblinge wie Gürteltier Pedro
oder unser Mara-Trio begeistern seit
diesem Jahr die BesucherInnen. Unsere
Weißkopfseeadler leben nun in einer
neuen, vergrößerten Anlage und zahlreiche Jungtiere wie beispielsweise
Trampeltierfohlen
Camba
oder
Seehundsprössling Robert entzücken
Groß und Klein. Damit diese besondere Saison noch lange in Erinnerung
bleibt, haben wir die schönsten Fotos
des Jahres herausgesucht und in
Zusammenarbeit mit der Firma HBS
Druck in Xanten einen Jahreskalender
2022 erstellt, der nochmal alle tierischen Lieblinge zeigt.“
Die Kalenderfotos stammen von
Annegret Gossens, Dr. Klaus Plein und
Dietmar Cornelissen. Für 9,90 € ist der
Kalender
exklusiv
an
der
Tiergartenkasse erhältlich und eignet

Ab sofort ist der neue
Tiergartenkalender exklusiv an der
Tiergartenkasse erhältlich. In DIN A 3
Größe zeigt er die tierischen
Highlights der letzten Monate und bietet mit einem großen Kalendarium
auch ausreichend Platz für Notizen
und persönliche Termine.
sich auch bestens als ideales
Weihnachtsgeschenk. Tiergartenleiter
Polotzek: „Mit Gürteltier, Mara, Strauß
und Rüsselspringer sind dieses Jahr
bereits vier neue Tierarten zu uns an
den Niederrhein gezogen. Und das
nächste tierische Highlight wartet

schon bereits hinter den Kulissen
darauf, unsere BesucherInnen ab
November zu begeistern. Es bleibt also
spannend im Familienzoo am
Niederrhein!“
Aufgrund der erfolgreichen Saison
2021 hat sich die Leitung und der
Vorstand des Tiergartens dazu entschlossen, die Winteröffnungszeiten auszuweiten. In der Wintersaison vom 1.
November 2021 bis 28. Februar 2022
ist der Tiergarten auch weiterhin täglich ab 9 Uhr geöffnet. Zum
Aufwärmen bietet der Tiergarten ab
November
auch
verschiedene
Kaffeespezialitäten und einen heißen
Kakao an der Tiergartenkasse an. Eine
Online-Reservierung
oder
ein
Coronatest sind derzeit nicht erforderlich. BesucherInnen können spontan
vor Ort an der Kasse ihre Tickets kaufen und sich auch im Winter über die
zahlreichen Neuerungen wie Gürteltier
Pedro, die neuen Rüsselspringer oder
die vergrößerte Adlervoliere freuen.
Weitere
Informationen
www.tiergarten-kleve.de

unter

Spendenübergabe an die Johanniter
KLEVE.
Die
geführten
Motorradtouren
der
Wirtschaft,
Tourismus & Marketing Stadt Kleve
GmbH (WTM) erfreuen sich großer
Beliebtheit. Die Tourguides Karl Josef
Trappe und Karl Josef Jansen planen
die reizvollen Touren sorgfältig und
begleiten sie professionell. Das
Besondere daran: die Teilnahme ist
kostenlos und die Guides arbeiten ehrenamtlich, Spenden für einen guten
Zweck werden jedoch gerne genommen. So konnte die WTM in diesem
Jahr bereits einen größeren Betrag an
die Opfer der Flutkatastrophe spenden
und überreichte nun weitere 500 € an
die Johanniter Emmerich für das
Projekt Sternstunden. Im Rahmen dieses Projekts konnten die Johanniter im
Sommer einen speziell ausgestatteten

Krankenwagen
anschaffen, mit dem
sie Schwerstkranken
besondere Wünsche
erfüllen können. Die
Idee
zu
den
Sternstunden hatte
Prof. Dr. Joachim
van Alst, Chefarzt
der Anästhesie und
Intensivmedizin des
St.
WillibrordSpitals
in
Emmerich. Als ehren a m t l i c h e r
Johanniter begleitet er das Projekt in
Abstimmung mit dem Koordinator der
Sternstunden Pascal Wieners, der ebenfalls ehrenamtlich bei den Johannitern
in Emmerich im Einsatz ist.

Saison der Grenzland-Draisine
endet mit toller Halloweentour

Spendenübergabe der WTM an die
Johanniter. Von links nach rechts: Prof.
Dr. Joachim van Alst (Chefarzt der
Anästhesie und Intensivmedizin des St.
Willibrord-Spitals in Emmerich),
Martina Gellert (WTM), Pascal
Wieners (Koordinator Sternstunden),
Karl Josef Trappe und Karl Josef
Jansen (Motorrad-Tourguides)

Neujahrswanderung 2022 in
Kranenburg
abgesagt

KLEVE-KRANENBURG.
Die
Halloweentour
der
Grenzland-Draisine –
die in den letzten Jahren
schon fast Kultstatus
erlangt hatte – konnte
nach 3-jähriger Pause
am 31. Oktober wieder
stattfinden. Fast 40 teils
verkleidete Gäste waren
trotz mäßigen Wetters
gekommen und erlebten
auf der geselligen Fahrt
auf
geschmückten
Clubdraisinen neben
g r u s e l i g e n
Erscheinungen
links Die Halloweentour der Grenzland-Draisine hat schon
fast Kultstatus erlangt.
und rechts der Schienen
einen stimmungsvollen Stopp mit Gruppen an, die zum Beispiel
heißen
Getränken
bei
Nils Bauerngolf,
Weinprobe
oder
Kaffeewelten und eine leckere Stadtführung beinhalten. Außerdem
Kürbissuppe im Caféhaus Niederrhein kann man am Draisinenbahnhof
in Kranenburg. Damit endet die Kranenburg eine Grillhütte mieten und
diesjährige Saison der Grenzland- NiederrheinRäder
ausleihen.
Draisine, die aufgrund der Corona- Besonders beliebt ist außerdem das
Pandemie auch in diesem Jahr verkürzt neue Souvenir: ein schicker Strohhut,
war. Trotzdem konnten zahlreiche der für 4,95 € erworben werden kann.
Familien, Vereine und Kleingruppen Die neue Saison beginnt am 01. April
aus Deutschland und den Niederlanden 2022, Buchungen können ab sofort
den Spaß auf der Schiene erleben. online auf www.grenzland-draisine.eu
Dafür bietet die Grenzland-Draisine oder telefonisch unter 02826/9179900
verschiedene Pauschalangebote für getätigt werden.

KRANENBURG. Zum Start des Jahres
2022 sollte wieder die traditionelle
"Neujahrswanderung
mit
Niederrheinischer Kaffeetafel" in
Kranenburg stattfinden. Die aktuelle
Entwicklung der Coronapandemie und
die Prognosen der Fachleute zwingen
die Gemeinde Kranenburg, den Start
ins neue Jahr 2022 ohne die
Neujahrswanderung
mit
Niederrheinischer Kaffeetafel durchzuführen.
Es ist unter den gegebenen Umständen
leider nicht möglich, die Gesundheit
aller Teilnehmer, die an oberster Stelle
steht, zu gewährleisten. Daher wird die
Neujahrswanderung 2022 abgesagt.

Vortrag über Willibrord: wie der
Niederrhein christlich wurde

Wilhem von der Ven
Ooysedijk 13, 6522 KT Nijmegen
+31248200735
+31653920033
Mail: wilhelm@derozet.nl

RINDERN. Willibrord ist eine der
großen Persönlichkeiten der frühen
europäischen
Kirchengeschichte.
Wegweisend wirkte er in einer Zeit
religionsund
machtpolitischer
Weichenstellungen. Doch was wissen
wir über ihn? Welche religiösen
Wurzeln prägten ihn, welche Motive
machten ihn zum Missionar? Was ist
geschichtlich verbürgt, was müssen wir
als Legende betrachten? Was hat er mit
Rindern und dem Niederrhein zu tun?
Der Referent wird auf der Grundlage
seines neuen Buches (Willibrord und
die Christianisierung Europas im
Frühmittelalter, Kohlhammer Verlag)

das Leben des Namenspatrons der
Rinderner Pfarrkirche und seine
Wirksamkeit anschaulich darstellen.
Mit Lichtbildern und Berichten wird er
dessen erstaunliches Lebenswerk
lebendig und verständlich werden lassen. Zudem wird die besondere
Eigenart des Christentums erkennbar
werden, das vom 8. Jahrhundert bis in
die Gegenwart großen Teilen
Westeuropas sein Gepräge gab.
Lichtbildervortrag über Willibrord von
Dr. Rainer Neu; Mittwoch 24.11,
19.00 Uhr, Pfarrheim Rindern (Foto:
Katholische Pfarrkirche St. Willibrord,
Rindern)
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De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Getränke Hoffmann,
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Kapellenstr.15

Die nächste Rozet erscheint am
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Auﬂage 25.000
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Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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SPORT
Clubkampioenschap Paardensportvereniging
De Bergruiters 2021
BEEK. Afgelopen 6 en 7 november
was het dan eindelijk zo ver: de laatste
wedstrijd van het jaar met aansluitend
de bekendmaking van de clubkampioenen 2021. Het was een zeer geslaagd
weekend op de manege van Stal
Ebbers. We hebben 3 verschillende
clubkampioenen; de dressuur-, springen
allround
kampioenen.
Traditiegetrouw stonden ook dit weekend de waterbakken weer klaar, want
als clubkampioen ontkom je helaas niet
aan een nat pak. Ben je 1e in het
allround kampioenschap? Dan ga
wordt je door je medeclubleden de
waterbak in geduwd. We zetten nog 1
keer de winnaars in het zonnetje.
Hieronder volgen de uitslagen per categorie en per discipline.
Categorie D
In de categorie D wist Sara de Swart de
eerste plek te bemachtigen als dressuurkampioen, Jenna Dodemont werd
2e en Aiyanna Wilmer had een mooie
3e plek. Voor het springkampioenschap
wist Aiyanna Wilmer zelfs de 1e plaats
te bemachtigen; Merel Coopman kreeg
de 2e plek en Puck Selbach werd knap
3e. In het clubkampioenschap allround
werd het spannend, want er waren veel
meiden vaker in de prijzen gevallen.
Uiteindelijk ging Aiyanna Wilmer er
met de winst vandoor en zij werd
allround clubkampioen in de categorie
D. Sara de Swart kreeg hierin een
mooie zilveren 2e plaats en Puck
Selbach kreeg een bronzen 3e plaats.
Categorie C
In de categorie C was het dit jaar ook
weer spannend. Jip Hendriks won de
1ste plaats in het dressuurkampioenschap, Hille Fleuren werd 2e en Renske
Lenkens kreeg een mooie 3de plaats.
Het springen zag er weer bijna anders
uit qua kampioenen, maar ook hier wist
Jip Hendriks iedereen te verslaan waardoor zij 1e springkampioen werd.
Pleun Dodemont wist 2e te worden en
Nikkie Groothuijse bemachtigde een
mooie 3e plaats. De allround clubkampioen in deze categorie zal u niet verbazen. Ze won het dressuur- en springkampioenschap ook: Jip Hendriks is 1e
in het allround kampioenschap. Hille
Fleuren werd 2e en Nikkie Groothuijse
werd 3e als allround clubkampioen.
Categorie B
In deze categorie was het een spannende strijd wie er uiteindelijk de allround
clubkampioen zou worden. De resultaten lagen zo dicht bij elkaar! In het
dressuurkampioenschap mocht Julia
Nobbe de 1ste prijs komen ophalen.
Vlak achter haar op de 2e plaats
belandde Imke Roelofs en daarachter
belandde Eva Eigenhuijsen op de 3e
plaats. In het springkampioenschap
mocht Imke Roelofs het lintje voor de
1ste plaats ophalen. Daantje Rikken
kreeg een mooie 2e plek en Julia
Nobbe werd 3e. U ziet het zelf al, de
allround clubkampioen is niet zomaar
aangewezen. Het was in deze categorie
dan ook echt spannend. Na het natellen
van alle punten mocht Julia Nobbe voor
de gouden prijs komen, werd Imke
Roelofs bekroond met zilver en de

Lady’s Day 2021 bij PVBeek
Na een jaar zonder vanwege corona,
werd dit jaar op 2 november weer
Lady’s Day gehouden. 28 dames uit
Ooij, Leuth en Beek werden in een
gezellig gemaakte kantine van PVBeek
met een glas champagne welkom geheten door de voorzitster van PVBeek
voor een dag boulen met alleen dames
.Gezelligheid staat bij deze dag voorop,
waarbij ook de inwendige mens niet
vergeten werd. Na drie ronden Jeu de
Boule gingen de dames allen met een
bloemetje huiswaarts. Meer foto’s zijn

te zien op de site van PVBeek.

Nieuws van Switch ‘87
Halloweentraining
V.l.n.r. Niek Daamen, Noëlle Leenders, Vera Ekkebus, Nadia Nobbe, Ella Mulder,
Julia Nobbe, Jip Hendriks en Aiyanna Wilmer
bronzen plak was voor Daantje Rikken.
Categorie A
De categorie A was wat kleiner dit jaar
dan normaal. In deze categorie ging de
strijd maar tussen een aantal mensen en
uiteindelijk gingen er 2 met alle prijzen
vandoor. De dressuurkampioen van
deze categorie werd Ella Mulder en
Wout Fleuren kreeg de 2e plaats. Dit
draaide zich met springen compleet
om! Tijdens het springen wist Wout
Fleuren revanche te nemen en werd 1e
clubkampioen springen. Ella Mulder
ging er met de 2e plek vandoor. Ook
hier wederom spanning, maar Ella
Mulder werd uiteindelijk allround
kampioen, omdat het dressuurresultaat
iets zwaarder meetelt dan het springresultaat. Wout Fleuren werd 2e in het
allround kampioenschap. Gelukkig
kennen de 2 elkaar goed en gunde ze
het elkaar allebei evenveel!
Categorie A1
De categorie A1 was dit jaar bijna leeggestroomd. Daardoor deden er helaas
maar weinig leden mee en hierdoor was
er in deze categorie maar 1 prijs uit te
reiken. Nadia Nobbe wist zowel het
dressuurkampioenschap als het springkampioenschap naar zich toe te trekken. Tja, en als je dat lukt kan de 1e
plaats in het allround kampioenschap
natuurlijk niet uit blijven. Ook daar
werd zij 1ste en ze mocht volgens onze
traditie een nat pak gaan halen met haar
gouden plaats.
Paard 18+ en eigen paard
De naam van deze categorie zegt het al.
Hierin rijden alle mensen met een eigen
paard en de 18+ers. De categorie is
divers qua leden en ook de uitslagen
van dit jaar zijn erg divers. In het dressuurkampioenschap
mocht Vera
Ekkebus er met een gouden plak vandoor gaan. Vlak achter haar eindigde

Rosa op den Buijs met een mooie zilveren prestatie. Het springkampioenschap ziet er totaal anders uit. Geen van
de dressuurkampioenen wist de volgende 2 mensen te verslaan in het springen.
Esmée van Est wist met haar paard
Sannero de 1e plek te bemachtigen,
maar Charles Timmersmans op de 2e
plaats zat haar op de hielen! Voor het
allround clubkampioenschap betekenen al deze bovenstaande uitslagen
veel rekenwerk. Hierin tellen de 2e
beste resultaten van zowel dressuur als
springen en dat geeft de volgende uitslag: Op de 1ste plaats belandde Vera
Ekkebus in de waterbak en 2de werd
Rosa op den Buijs.
Eigen pony
In deze categorie reed er dit jaar maar 1
amazone mee: Noëlle Leenders met
haar eigen pony Sparky. Niet zo gek
dus dat zij zowel dressuur- en springkampioen is geworden. En na 2 eerste
plaatsen kon ook voor allround clubkampioenschap Noëlle de waterbak
niet uitblijven.
Wedstrijdpony
Dit jaar weer terug van weggeweest! 2
ruiters streden hier voor het kampioenschap met hun eigen pony’s waarmee
ze ook op officiële wedstrijden gaan.
Niek Daamen en zijn pony Woody werden zowel dressuur- als springkampioen. Hij mocht dan ook zijn 1e plek
opeisen als allround kampioen en daarmee kon ook hij de waterbak in. De
allround clubkampioenen zetten we
graag nog een keer in het zonnetje op
onderstaande foto.
Het bestuur van Paardensport-vereniging De Bergruiters
Namens hen geschreven door Vera
Ekkebus

Walking Football bij Blauw-Wit
De s.v. Blauw-Wit heeft een bloeiende
tak Walking Football met 36 geregistreerde deelnemers. Door blessures etc.
spelen / trainen wij gemiddeld met ca
26 personen.
Ons motto is "ontspannen en ontmoeten".

Wij ontmoeten elkaar iedere woensdagmorgen op onze accommodatie aan
de Energieweg in Nijmegen. Na een
warming up worden er 4 teams
gevormd, die op 1/4 veld een partijtje
spelen. Na afloop hebben de groepen
elkaar allemaal ontmoet.
En is het tijd voor de koffie.

Marathon Berg en Dal
Marathon Berg en Dal is een wandel-, hardloop- of fietsroute van 42 km in de gemeente Berg en Dal en geschikt voor
iedereen die kan wandelen, hardlopen of fietsen. Je kunt de
route in een keer doen en dan heb je de marathonafstand
afgelegd, maar je kunt ook een kortere lus pakken of een
stuk(je) afleggen en met de bus teruggaan. Ook kun je de
route in meerdere dagen afleggen en in een van de dorpen
overnachten.
Marathon Berg en Dal heeft als doel de dorpen in de
gemeente Berg en Dal met elkaar te verbinden en voor
lichaamsbeweging te zorgen, want het is er ontzettend mooi
en daarvan kun je maar het beste zo lang mogelijk genieten.
De droom is dat er ooit paaltjes staan en leuke rustplaatsen
zijn, waar je beweegoefeningen kunt doen, maar tot die tijd
valt er ook genoeg uitdaging en plezier te beleven.
De route is gratis te bekijken op Komoot.
https://www.komoot.nl/tour/534765957
Een GPX-bestand om hem op je gps te bekijken kun je hier
downloaden. https://sportsneller.nl/2021/11/04/marathon-

berg-en-dal/
Lukt downloaden niet? Mail dan naar info@sportsneller.nl
en je krijgt hem per mail.

Zaterdag 30 oktober kwam onze
jeugd verkleed als
vampiers, bloederige verpleegsters,
heksen en ander
eng gespuis naar de
sporthal. Had was
weer onze jaarlijkse
Halloweentraining,
inmiddels een traditie bij Switch. De
jeugdcommissie
had de sporthal weer mooi versierd en
allerlei spellen uitgezet. Eerst met zn
allen een mooie groepsfoto maken,
voordat de we ons in het zweet gingen
werken. De papa’s en mama’s waren ‘s
ochtend al druk in de weer geweest om
hun zoon of dochter zo mooi en eng
mogelijk te schminken.
Na alle kinderen in groepjes verdeeld te
hebben gingen ze samen met een leider
naar de verschillende spellen, zo was er
blindvolleybal, een hoepels om een

kegel gooien, en een onderling circuitje. De jeugd had er duidelijk zin en er
was veel plezier gedurende de training. Aan het einde werd de mooiste/griezeligste mini van de dag uitgekozen. Bij de oudste kinderen werd
Linde uitgeroepen tot Griezeligste van
de Dag en bij de jongste jeugd werd
Xaja tot Griezeligste van de Dag gekozen!
En volgend jaar natuurlijk weer een
Halloweentraining!

Mooie opbrengst Rabo Clubsupport
Wij zijn blij verrast met het bedrag van
€ 1.241,44 dat we ontvangen van de
Rabo ClubSupport actie.
Wij gaan de opbrengst gebruiken voor
het promoten van volleybal bij de jeugd
en het opstarten van Oldstar volleybal
voor 55+-ers.

Inmiddels zijn we al gestart met
Oldstar volleybal op de maandagochtend van 9.30 – 11.00.
Switch bedankt de Rabobank en iedereen die een stem op Switch heeft uitgebracht.

Wedstrijdschema
Donderdag 18 november
19:30 Heyendaal DS 11 - Switch'87 DS
4
19:30 Pegasus HS 9 - Switch'87 HS 2
21:00 Switch'87 DS 2 - Pegasus DS 8
21:00 Switch'87 HS 1 - D.V.O.L. HS 1
21:30 Pegasus HS 8 - Switch'87 HS 3

12
19:30 Switch'87 HS 3 - Sportclub
Wychen HS 1
21:30 Switch'87 HS 1 - Volamie HS 1
21:30 Switch'87 HS 2 - Pegasus HS 8

Zaterdag 20 november
09:00 Tweestroom JB 1 - Switch'87 JB 1
13:00 Heyendaal DS 6 - Swikaros DS 1
13:15 Labyellov DS 3 - Switch'87 DS 3
15:00 Halley MB 2 - Switch'87 MB 1
16:45 REBO ERA Makelaars/Rebelle
MB 1 - Switch'87 MB 2

Zaterdag 27 november
12:30 REBO ERA Makelaars/Rebelle
MC 1 - Switch'87 MC 1
14:30 Switch'87 DS 3 - Nuovo DS 2
14:30 Switch'87 MB 1 - REBO ERA
Makelaars/Rebelle MB 1
14:30 Switch'87 MB 2 - Halley MB 2
17:00 Swikaros DS 1 - Pegasus DS 3
17:00 Switch'87 JB 1 - Setash JB 1

Donderdag 25 november
19:15 Ikaros DS 2 - Switch'87 DS 2
19:30 Switch'87 DS 4 - Heyendaal DS

Zondag 28 november
Sporthal Walburgen, Gendt
Minitoernooi niveau 4 t/m 6

Herfstwandeling met aandacht
GROESBEEK.
Het
duurde dit jaar wat langer voordat de bladeren aan de bomen mooi
rood en geel kleurden,
maar inmiddels is de
herfst volop zichtbaar
in het bos. Er kan heerlijk gewandeld worden
door de bladeren die op
de grond liggen. Op
woensdag 24 november kan dat met een
meditatieve herfstwandeling vanuit de Serre
van de Protestantse Kerk, Kerkstraat 18
te Groesbeek. De wandeling begint om
9.45 uur met een korte inleiding op het
thema: delen uit overvloed. Hoe kunnen we uitdelen van onze overvloed?
Er wordt een uur gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half uur is de
wandeling in stilte en kan er nagedacht
worden over het thema, het tweede half
uur kunnen gedachtes met elkaar
gedeeld worden. Rond 11.00 uur wordt

met het aansteken van een kaarsje in de
kerk de wandeling afgesloten. Daarna
is er gelegenheid om koffie/thee te
drinken in de Serre, afhankelijk van de
corona-maatregels op dat moment. De
wandeling wordt georganiseerd door de
gezamenlijke kerken van Groesbeek en
iedereen is welkom. Ria Hopman en
Jannie Bakker zijn de begeleiders. Er
zijn geen kosten aan verbonden en
opgeven hoeft ook niet.
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Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

Arno's
Haarmode

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

Tel. 0481-433407

46017349

BLACK
WEEK
Keiharde voordeelweken
45679967
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Haard Magna 3.0
7kW vermogen, aansluiting boven
Ø 15 cm. Stalen behuizing met warmhoudplaat en houtvak. Energielabel A
op een scala van A++ tot G. Voldoet
aan hedendaagse veiligheidsnormen.
Afm. B x H x D ca. 48 x 98 x 36 cm
(zonder kachelpijp en bodemplaat).

Houtnabootsing. Dessin
dennenboom Schönberg,
scheepsbodem, materiaal HDF, 138,3 x 19,3 cm,
7 mm dik. Kan zwevend
worden verlegd. Gebruiksklasse 31, voor intensief
woongebruik en
licht commercieel
gebruik.
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18V, Li-ion accu, 3,0 Ah, 2 mech. toeren,
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6,9999

179,-

met softclose systeem

46072241

RENOVO Laminaatvloer

MAKITA DDF482RFJ
Accuboorschroefmachine

Wandtoilet. Met anti-vuil glazuur.
Zonder spoelrand, eenvoudig te reinigen.
Inclusief Duroplast WC-bril.
snel afneembaar

180,-

219,-

WELLWATER Wandtoiletset

Beste klanten, denk
in verband met de
actuele situatie a.u.b.
aan een mondkapje
bij een bezoek aan
onze winkels. Het
dragen hiervan is
verplicht. Dank voor
uw begrip!

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

45383915

Aanbiedingen geldig t/m zondag 21 november

