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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Scapino en oude Hema
gesloopt in Groesbeek

oplage: 25.000

Misschien heeft u het de afgelopen
weken gehoord. Er is een grootschalige
militaire oefening in Nederland (operatie Falcon Autumn) aan de gang. Ook
boven de gemeente Berg en Dal vlogen
de helikopters en straaljagers (zoals de
drie chinooks in het luchtruim van
Beek hier op de foto).
De Nederlandse krijgsmacht traint
vanaf 31 oktober tot en met 18 november samen met andere landen om zich
voor te bereiden op grootschalige
luchtlandingsoperaties.
Foto: Henk Baron

Kerk + dorpshuis
Breedeweg dicht

jaargang 36 nr. 23

Ria Hofstee bezoekt na 70 jaar
graf van broer in Zuid-Korea

IN

mevrouw Hofstee-Radstaat in het midden, omarmd door haar zoon Arthur
Hofstee (links). Rechts staat naast haar Korea-veteraan Theo Haver.

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 29 november
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 25 november
Vervolg colofon: zie pagina 3

De gebouwen van de voormalige Scapino en Hema in Groesbeek zijn eindelijk
gesloopt. De sloop was eerder vertraagt door alle problemen in de wereld. Nu is
het toch gebeurd en kan de bouw van het appartementencomplex met winkels op
de begane grond starten. De Hema is reeds verhuisd naar de Bellevue in
Groesbeek. Of er in het nieuwe winkelcentrum een Scapino zal komen is nog
onduidelijk.
Foto: Henk Baron

Chinooks boven Beek

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

Op 27 augustus 1952 sneuvelde in de
‘Iran Triangel’, Zuid-Korea, de
Nijmeegse militair Hendrik Rutger
Radstaat tijdens de Korea-Oorlog.
Hij was een van de 4700 Nederlandse
soldaten die, deels vrijwillig, besloten
Zuid-Korea te bevrijden. Dit land was
in juni 1950 aangevallen door het communistische Noord-Korea en door de
inmenging van China en Rusland in dit
conflict ontstond een dreigende escalatie.
De Verenigde Naties besloot in te grijpen en al snel zonden 17 landen, waaronder Nederland troepen naar Korea.

Tijdens deze oorlog kwamen 123
Nederlandse militairen om, zijn er twee
nog steeds vermist en raakten meer dan
600 gewond. Van de omgekomen
Nederlanders werden 117 begraven op
de Internationale Begraafplaats van de
Verenigde Naties (UNMCK) in Busan,
Zuid-Korea, onder wie soldaat
Radstaat.
Zijn zus Ria, woonachtig in BeekUbbergen, heeft altijd de wens gehad
om het graf van haar broer te kunnen
bezoeken.
Deze wens ging eindelijk in vervulling,
want op 6 november reisde zij, grotendeels op kosten van de Zuid-Koreaanse
regering, samen met haar zoon Arthur
naar Zuid-Korea en kon, 70 jaar na het
sneuvelen van haar broer, eindelijk zijn
graf bezoeken.
Zij werd tijdens deze reis begeleid door
de voorzitter van de Vereniging Oud
Korea Strijders, een delegatie van het
Regiment Van Heutsz, waar haar broer
tijdens die oorlog was ingedeeld,
Korea-veteraan Theo Haver en familieleden van twee overleden veteranen,
die op die dag op deze begraafplaats
zouden worden bijgezet.

Inloopavond zonnepark tussen
Millingen, Leuth en Kekerdom
De initiatiefnemers van het zonnepark tussen Millingen,
Leuth en Kekerdom organiseren een inloopavond, samen
met de gemeente Berg en Dal. Deze initiatiefnemers zijn
ABO Wind, Statkraft en ZEBRA. Wij nodigen u graag uit
voor deze inloopavond op dinsdag 22 november van 19:30
tot 22:00 uur in het Kulturhus aan de Schoolstraat 7 in
Kekerdom.

landschappelijke inpassing van het zonnepark. Hij gaat in op
de keuzes die gemaakt zijn in dit ontwerp en wat het belang
van de ecologie en natuur is en er is ruimte voor u om vragen te stellen. De bijeenkomsten vinden plaats van 20:0020:45 uur en van 21:00-21:45 uur. Aanmelden is niet nodig.

Programma
3D visualisatie
Om 19.30 uur openen de wethouders Erik Weijers en Alex
ten Westeneind de avond met een welkomstwoord. Daarna
krijgen zij het zonnepark in 3D te zien. Als toeschouwer kunt
u tijdens de avond op een groot scherm meekijken met deze
virtual reality. Op deze manier kunt u alvast rondlopen in en
rondom het toekomstige zonnepark.

Wat is er nog meer?
Tijdens de inloopavond gaan de wethouders met de bewoners in gesprek over het zonnepark in relatie tot het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Daarnaast zijn er verschillende (technische) experts aanwezig die vragen kunnen
beantwoorden op het gebied van de techniek van de zonnepanelen. Of over (het voorkomen van) overlast, de netaansluiting en andere onderwerpen. Ook gaan wij graag met de
bewoners in gesprek over of/hoe zij financieel willen deelnemen (financiële participatie).

Bijeenkomsten over landschap, ecologie en natuur
In twee verschillende bijeenkomsten vertelt Jaap Dirkmaat
van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) over de

Meer informatie
Zien wij u 22 november op de inloopavond? Aanmelden is
niet nodig. Meer informatie: www.zonneparkbergendal.nl
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Ook kerk
Breedeweg gaat
sluiten
BREEDEWEG. Nadat onlangs bekend
werd dat de kerk in Berg en Dal gaat
sluiten, gaat nu ook het doek vallen
voor de Antoniuskerk in Breedeweg.
De kerk wordt per 1 januari 2024 aan
de eredienst onttrokken. Ook dorpshuis
de Sleutel, dat eigendom is van de
parochie, zal verkocht worden. De
parochie maakte dit bekend tijdens de
presentatie van het Gebouwenplan op 8
november. Parochianen wordt gevraagd
mee te denken over over een nieuwe
invulling voor het kerkgebouw. Reden
voor de sluiting: lastenverhoging en
inkomstenverlaging. Bovendien neemt
het kerkbezoek sterk af, evenals bijzondere gelegenheden als trouwen, doop,
communie en uitvaarten.

Zaal UNA in
Kekerdom
gaat dicht
Zaal UNA (Uitspanning Na Arbeid)
aan de Weverstraat in Kekerdom gaat
definitief dicht. Het is nog onduidelijk
wanneer. CV De Polderschuupers, fanfare UNA en biljartvereniging het
Luifeltje zullen nu ergens anders hun
activiteiten moeten organiseren, wellicht in het Kulturhus of in het café De
Waard van Kekerdom.
De reden van het sluiten van de feestzaal is vermoedelijk de hoge onderhoudskosten. De toekomst van het pand
is nog onzeker.

Presentatie website Berg en Dal in Kerstendal

Sleutel naar de hemel weg

Op 2 november was er in dorpshuis Kerstendal een presentatie van de nieuwe website van het dorp Berg en Dal. De
werkgroep communicatie heeft de website in concept
gedeeld met stichtingen en verenigingen uit het dorp Berg en
Dal. De feedback op de website indeling werd door de werkgroep meegenomen. In de komende tijd wordt er gewerkt aan
het aanvullen en aanpassen van de website.
Waar voorheen een informatieboekje bestond met alle
wetenswaardigheden over het dorp, is er nu ook een website.
Deze website is opgezet als een dorpsplein met informatieborden. Bewoners en belangstellenden kunnen snel en eenvoudig vinden waar bijvoorbeeld activiteiten plaatsvinden of
waar je moet zijn voor zorg en welzijn. De website is
bedoeld om zo veel mogelijk informatie te geven over verenigingen, zorginstellingen, ondernemers en stichtingen.
Namens het Communicatieteam, Mariken, Petra, Charles en
Imke.

Foto: Henk Baron

024 - 397 5052

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

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

0481- 432054
06 - 24861017

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

Voor onafhankelijk
en gratis advies

Brompton-dealer

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

www.wmoadviesgroepbergendal.nl

van Nijmegen en omstreken

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

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

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

06 - 1341 5975
Nieuwe leden welkom!

herfst/winter 2022

speciale jubileumactie
Voor elk wijnpakket doneren we 10 euro aan de Voedselbank

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten
Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

Sivino uit Ubbergen levert unieke, smaakvolle wijnen van het
veelzijdige eiland Sicilië aan particuliere liefhebbers. Geen wijnen
van grote, commerciële productielocaties, maar wijnen van
kleinschalige cantina’s die we zelf hebben geproefd en gewaardeerd.
Bijzondere wijnpakketten, ook voor de feestdagen
In 2022 bestaat Sivino 10 jaar! Om dit te vieren, hebben we drie mooie wijnpakketten
samengesteld: rood, wit en gemengd. Elk pakket bevat zes flessen wijn en het
zijn heel geschikte wijnen om cadeau te doen of in te schenken tijdens de
feestdagen. Omdat 2022 een bijzonder bewogen jaar is en we ons betrokken
voelen bij mensen die in deze tijd niet de middelen hebben om een mooi
flesje wijn open te trekken, doneren we voor elk wijnpakket 10 euro aan de
Voedselbank!
Jubileumaanbieding
• Rosso
€ 79,• Bianco
€ 59,• Gemengd
€ 69,Elk pakket bevat zes flessen wijn

www.sivino.nl

info@sivino.nl

Proef het kleurrijke karakter
van Sicilië in je glas!
Ben jij ook een groot wijnliefhebber
met het hart op de juiste plaats?
Sla dan twee vliegen in een klap en
bestel een van deze mooie wijnpakketten
via info@sivino.nl.

Rijksstraatweg 10a, 6574 AD Ubbergen

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
Stichting ‘Inn de natuur’, Kleinschalige
dagbesteding, voor mensen met een lichte
vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen. Breedeweg-Groesbeek.
www.inndenatuur.nl Tel. 0243974490
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200
Huisartsen:

tandarts

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- Zondag 20.11. 10u. herdenking overledenen, in kleine Bartholomeuskerk. Voorganger pastoraal werker Marije Klijnsma
-Vrijdag 25.11. 19.30u Taizé viering
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, elke 2e woensdag
van de maand om 10u een meditatieviering.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-20.11. 14u. sint-intocht v.a. Höfke
-20.11. 14u. 3 herfstconcertjes, kerkje
-23.11. 11.30u. sint-festval, KBO-Zonnebloem, Inloop-ontmoeting, Kulturhus
-26.11. 13-14u. pop-up-store + loterij
Ruilhus-Geefhus in Kulturhus
-27.11. 14.45u. New Zealand String
Quartet, huis Wylerberg
-30.11. 19.45u. Kennispodium, bieb
MILLINGEN A/D RIJN
-dond. 12-12.30u. Buurtsoepie, Kulturhus
-18.11. 19u. Blagenbal, OEV
-19.11. 9.30-14u. snertactie Ons Genoegen,
bij AH
-19.11. 20.11u. pronkzitting, OEV
-20.11. 13.30u. pronkzitting, OEV
-20.11. 14.30u. intocht Sint v.a. Loswal
-20.11. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-26.11. 10-12u. Repaircafé, Kulturhus
-26.11. 11u. Verruckte Samstag TV PIT
-26.11. 15u. presentatie Millings Jaarboek,
Gelderse Poort
-26.11. 19.30u. HaFaBras concert, sporthal
-27.11. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
OOIJ
-16.11. 19.30u. fietsersbond, Sprong
-23.11. 19.30u. inloop Reiner v.Ooipleinplannen, Sprong
-26.11. 20u. pronkzitting, Sprong
-27.11. 10-11, sint-intocht v.a. Rietlanden
-2.12. 19.30u. prinsenreceptie, Sprong
LEUTH
-19.11. 18u. griezeltocht, Vriendenkring
-20.11. 10.30u. Sinterklaasintocht,
Kerkplein
-24.11. 19.30u. dorpsagenda, Kulturhus
-26.11. 19u. vriendenbingo, Vriendenkring
-27.11. 14.30u. Nederland leest, bieb
KEKERDOM
-20.11. 15u. signeersessie Joep Stapel,
Kulturhus
-22.11. 19.30u. inloopavond Zonnepark,
Kulturhus
-27.11. 11-17u. opendag molen Duffelt
-27.11. 13.15u. Sint-intocht v.a. school
UBBERGEN
-19+20.11. expo Geestdrift, kerkje
-19.11. 10u. cleanupday v.a. Havo
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-18-19-20.11. Riette van Dijk
-26+27.11. Vahl en Jaspers
GROESBEEK
-22.11. 19.30u. schrijfavond Amnesty,
prot.kerk
-26+27.11. vogeltentoonstelling Gekleurde
Zanger, Op de Heuvel
-29.11. 19.30u. jaarvergadering HV woonbelang, Mallemolen
DE HORST
-19.11. 11-14u. boeken-mediamarkt, Slenk
BREEDEWEG
-20.11. 9.30u. Caeceliafeest, Antoniuskerk

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

STEAKHOUSE

EL TORO
STEAKGERECHTEN
BALKANSPECIALITEITEN
GROOT TERRAS
Große Straße 80 47559 Kranenburg

Tel.: 0049-2826-419
Reserveren mogelijk

www.derozet.nl
Het is mogelijk om ook rechtstreeks te
reageren op zaken uit de krant via onze
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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/.
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Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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De Rozet
voor al uw familieberichten

Toen stond de tijd even stil…
Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, geven wij je kennis
van het overlijden van onze papa, schoonvader en trotse opa

Theo Buijk
We zijn dankbaar dat hij nu zijn rust heeft gevonden.
*Bemmel, 31 december 1949

Frans en Ily
Kersten

† Nijmegen, 4 november 2022
Theo en Daska
Thijs en Kaylee
Daan
Suus
Miranda en Michel
Tygo
Norah
Andrea en Sjoerd
Stijn
Max

50 jaar
getrouwd!!!
Van harte
gefeliciteerd
Kinderen
Kleinkinderen

Dankbetuiging
Wij danken u voor alle belangstelling, steun
en de vele blijken van medeleven tijdens het
ziekbed en na het overlijden van

Toon Verploegen
Ans, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Graag willen wij via deze weg iedereen
bedanken voor alle bloemen, kaartjes en
telefoontjes. Ook dank aan de
gemeente Berg en Dal voor
de bloemen en het bezoek.
Het heeft onze 60-jarige trouwdag
onvergetelijk gemaakt. Dank!

Ben en Bets Kuster

Corr. adres: De Hoge Kamp 6, 6578 BB Leuth
De crematieplechtigheid heeft inmiddels, naar wens van papa,
in besloten kring plaatsgevonden.

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €18 p/u; tel. 0623113595

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

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

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

Stichting ‘Inn de natuur’
Kleinschalige dagbesteding
voor mensen met een lichte vorm van
dementie en mensen die zich eenzaam
voelen. Breedeweg-Groesbeek.
www.inndenatuur.nl Tel. 0243974490

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

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

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

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

een persoonlijke
uitvaart
voor elk budget

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

VLOOIENMARKT
BEMMEL
Zondag 27 november 9-16 uur
Sporthal De Bongerd,
Sportlaan 1, Bemmel

Info Kr.huur 06-39108152
Alle kramen volgeboekt!
animo-vlooienmarkten.nl

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

Lianne Willemsen

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

Wat een uitvaart kost, hangt af van uw persoonlijke wensen.
Wij denken graag met u mee en zorgen dat de uitvaart binnen
het budget past. Klein of groot.
U bent bij ons altijd welkom voor een open gesprek. Ook als
u niet of ergens anders verzekerd bent.
Bel ons op 024 - 382 28 24 of ga naar monuta.nl/nijmegen.

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

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

ZAKELIJK

Nieuwsflits vanaf De Hazelaarshof
De afgelopen maanden waren roerig.
Niet alleen voor De Hazelaarshof maar
ook voor het loon- en grondverzetbedrijf. En in het bijzonder voor de familie Daamen, die met het overlijden van
Rutger Daamen een groot verlies te
verwerken kreeg. “Maar ondanks dat
verlies, gaan wij door!”, zegt Anneke
Daamen-Koster. “Bij dezen willen we
iedereen bijzonder hartelijk bedanken
voor het medeleven tijdens het ziekbed
en het overlijden van Rutger.”.
Een mooi kampeerseizoen
“We kijken ondanks alles terug op een
mooi seizoen, vooral op alle lovende
woorden en tips van onze gasten.
Tijdens
het
Hemelvaarten
Pinksterweekend zaten we voor het
eerst helemaal volgeboekt en dat was
een groot succes! We hebben enorm
genoten van deze gezelligheid.
Tegelijkertijd heeft het ons veel ideeën
gegeven voor het nieuwe campingseizoen, in 2023!”
Aangepaste openingstijden
In de winterperiode hanteert de boerderijwinkel andere openingstijden. De
winkel is geopend van woensdag tot en
met zondag, van 09:30 tot 16:00. Op
maandag en dinsdag is de winkel gesloten.
Ook voor de feestdagen
U kunt bij de boerderijwinkel ook dit

jaar weer terecht voor sinterklaascadeaus en kerstpakketten. “Natuurlijk
zorgen wij ook weer voor allerlei lekkernijen uit de streek, veelal in samenwerking met lokale leveranciers. We
hebben verschillende streekbieren en
wijnen met kaasjes en noten, maar ook
gebak, koek, chocolade en ijs voor het
sinterklaasfeest en kerstdiner. Ook
(h)eerlijke seizoensgroenten en fruit
zijn verkrijgbaar in de boerderijwinkel.
Maar als we een tip mogen geven:
plaats een bestelling! Zo bent u namelijk gegarandeerd van het product én
van de versheid ervan.”
Koffiecorner
Wist u trouwens dat u bij in de koffiecorner een heerlijk kopje koffie, thee of
warme chocolademelk kunt drinken?
“En dat kopje koffie kunnen we natuurlijk serveren met een heerlijk hazelnootgebak of iets anders lekkers van
Looijenga. Altijd fijn na een wandeling
in het prachtige gebied bij ons naast de
deur.” zegt Anneke.
De Hazelaarshof on tour
De komende tijd staat het team van De
Hazelaarshof op verschillende kerstmarkten en andere evenementen in de
regio. Benieuwd naar deze evenementen? Houd de facebookpagina van De
Hazelaarshof in de gaten of vraag er
eens naar in de winkel. Daar vertellen
ze u graag meer.

Start van de Feestmaandactie
van de Millingse winkeliers
Beste klanten van de Millingse winkeliers, na een periode van Corona en
lockdown, pakken we de bekende
Feest-maandactie weer op! De actie
duurt van zondag 27 november tot
zaterdag 24 december.
De actie gaat als volgt: U verzamelt 3
kassabonnen van de verschillende deelnemende winkeliers, gedateerd in de
actie periode. Deze bonnen levert u, in
een gesloten envelop voorzien van uw
naam en telefoonnummer, in bij één
van de deelnemende winkeliers. Deze
envelop is een geldig lot!
U kunt dus tot uiterlijk 24 december de

enveloppen inleveren in de winkels van
de deelnemende winkeliers.
De trekking zal plaatsvinden op donderdag 29 december rond 20:00 uur bij
café Janssen & Janssen.
Iedereen is hierbij van harte welkom!
Er is een GEWELDIG prijzenpakket
t.w.v. € 5000,00 : • Reischeque; • I-pad;
• Boormachine; • Boodschappentassen;
• Cheques te besteden bij de deelnemende winkeliers
Alle winnaars worden persoonlijk door
ons benaderd. Veel succes!
De Winkeliers Promotie Groep
Onderdeel van BIZ Millingen

Wanparkeerder in Groesbeek
Zondagavond 13
november stond
er een kleine
Hyundai
i10
benzineauto
exact
midden
tussen
twee
laadpaalplaatsen, waardoor
beide laadpalen
onmogelijk te
bereiken waren.

Dorpsagenda Leuth geeft vervolg
aan inventarisatie wensen bewoners
Dorpsagenda Laat Leuth leven
nodigt graag alle inwoners uit op 24
november om 19:30 uur in het
Kulturhus Leuth.
Deze avond worden de resultaten van
de onlangs gehouden bijeenkomst
gepresenteerd, met elkaar doorgenomen en de vervolgstappen vormgegeven.
Enkele werkgroepen gaan door, zoals
Verkeer en Veiligheid en de Werkgroep
Groen. Voor nieuw gekozen thema’s
zullen ook nieuwe werkgroepen worden samengesteld, die aan de slag kunnen om deze uit te werken.
Wensen van inwoners
Door corona was er een tijd lang geen
inwonersbijeenkomst geweest en in de
aanloop naar de bijeenkomst van 13
oktober was het spannend of er genoeg
animo zou zijn.
Gelukkig was de opkomst groot te noemen en naast een aantal bekende
gezichten (reeds bekende, betrokken
bewoners en huidige werkgroepleden)
mochten we ook veel nieuwe belangstellenden verwelkomen.
Aan de hand van de post-it sessie “op
de kaart” ontstond een levendige dialoog over wat speelt bij de aanwezige
inwoners in Leuth. Op zichzelf al waardevol om met elkaar in gesprek te zijn
hierover. Vervolgens is met behulp van

stickers aangegeven waar eenieder prioriteit aan geeft. Daarmee is zichtbaar
geworden wat er leeft.
Aantal onderwerpen die eruit springen:
• Zebrapad Steenheuvelsestraat terug
op oude plek
• Inrichting nieuwe wijk Spieringshof
• Speeltuin voor kids aan kant voetbalveld
• Sociale woningen verspreiding dorp
• Inventariseren “Divers wonen”
• Plezenburgsestraat - Autoluw/fietspad
• Rol jeugd vergroten in het dorp
• (Hang) bloembakken in dorp
• Kerkplein schoonmaken
• Sinterklaas-cadeaus kinderen (bv. bij
energiearme gezinnen)
• Vervolgplan Groen
• Evenemententerrein Leuth
• Multifunctionele buitensportaccommodatie
Uitnodiging
Graag nodigen wij je dan ook uit op
donderdag 24 november om 19:30 uur
in het Kulturhus Leuth om de plannen
verder vorm te geven.
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor
de mensen die op 13 oktober in de
Vriendenkring aanwezig waren, maar
iedereen die mee wil doen is van harte
welkom.

1 november 2022

PAGINA 5

De Rozet

Van Hop en Go naar Dol op Wol!
Scottish Pimpernel op een nieuwe locatie in Nijmegen!
Ondernemers vinden elkaar door sterk te zijn in een verschillend seizoen. De jonge enthousiaste eigenaren van Hop
en Go verhuren van het voorjaar tot in de herfst hun elektrische shoppers waar ze geruisloos de prachtige omgeving van
de oudste stad van Nederland kunnen verkennen. Daarna
worden de Shoppers in de wacht gezet, om weer piekfijn in
orde te zijn voor het voorjaar. Om hun mooie locatie aan de
van Broeckhuysenstraat niet leeg te laten staan vonden ze in
Scottish Pimpernel een bedrijf wat daar uitstekend past. In de
herfst en winterperiode verkopen ze alleen maar zuiver wollen truien, vesten, plaids en accessoires gemaakt in de
Europese Unie.
Vanaf oktober tot april openen we de deuren in de van
Broeckhuysenstraat 28 te Nijmegen! Nu iedereen meer dan
ooit behoefte heeft aan lekkere warmte, heeft Scottish
Pimpernel een prachtige winkel geopend in de van
Broeckhuysenstraat in Nijmegen. Hier kun je onze uitgebreide, zuiver wollen collectie komen zien en passen!
Juist nu zijn de grote voordelen van het dragen van zuiver
wol extra interessant; het houdt je heerlijk warm, het is ademend voor maximaal comfort én het heeft grote thermische
eigenschappen. Wol wordt mooier en fijner door het dragen
en het blijft zó lang goed dat het ongetwijfeld je meest favoriete kledingstuk zal worden. Wol is ook nog eens 100% biologisch afbreekbaar waardoor je bijdraagt aan een duurzame
toekomst!
Scottish Pimpernel koopt graag haar collectie in bij kleine
familiebedrijven die zélf hoge eisen stellen aan duurzaamheid en letten op goede werkomstandigheden. Zo kiezen we
bewust, waar mogelijk, voor mulesing-free wol. Want voor
ons is het vanzelfsprekend dat we bij alle inkopen letten op
het welzijn van mens, dier en omgeving!
Een groot deel van de kabelvesten komt uit Ierland. We hebben prachtige, kleurrijke vesten met ingebreide patronen uit
Schotland maar bieden ook de bijzondere collectie heerlijk
zachte Possum-merino wol uit Nieuw Zeeland, die bekend
staat om haar lichtheid en weldadige warmte. Verder mag de
kleurrijke alpaca collectie uit Peru natuurlijk niet ontbreken.
Voor mannen en vrouwen hebben we al een fijn wollen trui

of vest vanaf € 89,-! En voor in huis vind je bij ons een groot,
bijzonder kleurrijk pallet aan wollen plaids om lekker in weg
te kruipen, ook al vanaf € 89,We hopen je binnenkort te verwelkomen en je te helpen bij
het vinden van jouw favoriete trui of vest!
Van Broeckhuysenstraat 28 Nijmegen
Di t/m vr: 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Kerst-Takeaway in Beek met wild, wijn & snert
BEEK. Net als vorig jaar verzorgen Wijnkoperij Jos Peters
en Kookatelier Korenbloem 2.0 in hartje Beek een smaakvolle kerstafhaalservice. De sfeervolle Kerst-takeaway met
wild, wijn & snert vindt plaats op zondag 11 december 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 11 december geproefd worden.
Hazenpeper en erwtensoep (vers ingevroren) kunnen vanaf
nu worden besteld en op zondag 11 december worden opgehaald: tel/app 06 10052631 (Anthonie de Boer) of
info@kookatelierkorenbloem2.nl. Op die manier bent u verzekerd van een ‘lekkere kerst’. Erwtensoep (2 personen) €
8,00; Martins hazenpeper (600 g, 2 personen) € 18,50. Bij de
Kerst-Takeaway kunt u voor slechts € 3,- genieten van een
heerlijke kom snert. Een reden te meer om zondagmiddag 11
december vrij te houden.
Wijnkoperij Jos Peters, Nieuwe Holleweg 1, Beek, 0246842221, info@jospeterswijnkoperij.nl, www.jospeterswijnkoperij.nl

Kookatelier Korenbloem 2.0, Beuningen - tel/app 06
10052631 (Anthonie de Boer) of info@kookatelierkorenbloem2.nl

Zondagmiddag 11 december is Beek ‘the place to be’ voor
liefhebbers van wijn, wild en overheerlijke erwtensoep.
Wijnkoperij Jos Peters en Kookatelier Korenbloem 2.0 zorgen voor kerstsfeer in hartje Beek.

Ostara, Freya en Idun: Biologische kaasmakerij
Aurora verrast met drie ‘goddelijke’ kazen
KRANENBURG. In Kranenburg, of nog preciezer
Nütterden, bevindt zich een van de lekkerste kaasgeheimen
van de streek. Al ruim 40 jaar is familiebedrijf Aurora
(‘dageraad’) actief in de wereld van biologische kazen. En
dat met veel succes, eerst in Ven-Zelderheide, en nu dus ook
in Kranenburg. Samen met een enthousiast team van medewerkers is de familie ten Dam er alles aan gelegen om kaasliefhebbers een keur aan kaasvariëteiten aan te bieden, biologisch en duurzaam. De biologisch gecertificeerde kwaliteit
wordt mede gegarandeerd door de nauwe samenwerking met
boeren uit de Nederlands-Duitse grensstreek.
De vestiging in Kranenburg omvat behalve een moderne
kaasmakerij en rijpingsruimte ook een winkel waar je al het
lekkers kunt proeven en kopen. Een echte aanrader. Het aanbod telt meer dan 90 biologische soorten kaas van koe, geit
en schaap. In de winkel is ook een speciale wijnhoek ingericht met biowijnen van Weingut Landmann uit het ZuidDuitse wijngebied Baden. Kaas en wijn vormen immers van
oudsher een klassieke combinatie.
Regelmatig brengt Aurora een nieuwe, verrassende kaassoort
op de markt. Zo zijn er nu drie spannende roodflora-kazen.
Het bijzondere hierbij is het rijpingsproces. De kazen worden met de hand geaffineerd met een roodfora en verschillende toevoegingen zoals honingklaver of appelstroop. Dit
geeft de kaas een karakteristieke smaak en smedige structuur. Het idee is dat de oude Germanen op een soortgelijke
manier al kaas maakten. De namen van de kazen verwijzen
naar drie Germaanse godheden: Ostara, Freya en Idun. Wat
de drie kazen gemeen hebben is hun smeuïge karakter, verfijnde aroma en delicate smaak. Dat maakt ze geschikt voor
consumptie tussendoor, op stokbrood of toast, maar ook als
onderdeel van een kaasplank.
Ostaras Morgenrood: de naam Aurora komt van Ostara
(godin van het Morgenrood) – energiek en verfijnd van
smaak
Freyas Klaver: klaver was aan de godin Freya gewijd – met
honingklaver geaffineerd; verleidelijk en hartstochtelijk
Iduns appels: in de Noordse mythologie godin van de eeuwi-

Nee, dit zijn niet de Germaanse godinnen Ostara, Freya en
Idun, maar de drie medewerksters in de winkel van Aurora:
Anke, Uschi en Jutta.
ge jeugd – regionale appelstroop geeft de kaas een fruitig en
stevig karakter.
Aurora Kaas, Im Hammereisen 55, Kranenburg, Tel. 0049
2826 9996740, info@aurora-kaas.com, www.aurorakaas.com
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VCA halen in Groesbeek in 1 dag

U heeft (ver)bouwplannen?

Training en aansluitend examen.
Inloop voor het examen is ook mogelijk.
Nog voor het einde van het jaar uw VCA halen? Dat
kan!
Cursusdatum: Vrijdag 16 december
Locatie:
De Mallemolen, Groesbeek.
Gratis ruime parkeergelegenheid en professionele
faciliteiten.

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Cursusmateriaal ook digitaal beschikbaar.
€ 195,00 incl. lunch, examen en pasje.
Lesmateriaal: neem even contact op voor de mogelijkheden.
Ik verzorg sinds 2018 trainingen voor volwassenen en
jongeren die stage (gaan) lopen.
Ik ben gecertificeerd, pragmatisch en denk graag met
u mee.
Hoog slagingspercentage!
Aanmeldingen telefonisch of per email.
Uiterlijk tot 24 uur van tevoren.
Aanmelding:
op tel: 06 521 533 65
of e-mail: info@felineprojects.nl
Feline Projects
Veiligheid & Communicatie

in Kranenburg naast Kodi - Rewe

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

De Treffers – Quick Boys

ELEMENTS-SHOW.DE

Zaterdag 26 november - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

Kaarten in voorverkoop via de website www.detreffers.nl

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

Achilles ‘29 – Duno

Zaterdag 26 november - aanvang 18.00 uur
Locatie Sportpark De Heikant
Cranenburgsestraat 33A Groesbeek

van
bergen
TWEEWIELERS
onderhoud

airco

banden

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

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

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

inleveradressen

3,00

Beek:

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)

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

5,00
5,50
6,00

ZAKELIJK

Nieuw Reiner van Ooiplein: het plan is klaar!
Beste inwoner van Ooij,
Graag nodigen wij jullie uit voor een
inloopavond over de herinrichting van
het Reiner van Ooiplein op woensdag
23 november, tussen 19.30 - 21.00 uur
in Dorpshuis de Sprong in Ooij
Wat willen we aan jullie presenteren?
Het definitieve plan voor een nieuw
Reiner van Ooiplein is klaar. Dit willen
we graag aan jullie laten zien. Het is
een open inloop. De tekeningen zijn
aanwezig en kunnen worden toegelicht
door de werkgroep. Tussen half 8 en 9
uur kunt u binnenlopen. Natuurlijk
kunt u uw vragen stellen.
Een klein jaar geleden heeft de werkgroep het voorlopige ontwerp aan het
dorp gepresenteerd. De opmerkingen
en vragen zijn toen beantwoord en
meegenomen in deze definitieve uitwerking. Nu is het plan klaar.
Tijdens de inloop kunt u over details
vragen stellen. De eerdere opmerkin-

gen hebben we steeds meegenomen en
verwerkt in dit ontwerp.
Het wordt een plein waar het fijn is om
te komen, elkaar te treffen op een
gewone zaterdag of tijdens de kermis
én dat er gezellig en groen uitziet.
Precies zoals we wilden.
We werken samen
Op de dorpsagenda Ooij staat onder
andere het vernieuwen van het Reiner
van Ooiplein. Een werkgroep met

inwoners heeft zich hiervoor de afgelopen jaren ingezet. Er zijn verschillende
dorpsbrede bijeenkomsten geweest. We
begonnen met verschillende scenario’s.
Het duidelijk favoriete scenario van het
dorp is in de werkgroep verder uitgewerkt. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuw ontwerp te
maken voor het plein en het plein te
realiseren.
Graag tot woensdag 23 november.

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 kerstavond, eerste en 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 € 24,95 p.p., kinderen tot 12 jaar €
14,95. 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

Op de agenda staan de vaste jaarlijkse punten als vaststelling
financieel en secretarieel jaarverslag, begroting, kascontrole
en werkplan.
Na de pauze worden de nieuwe bewonerscommissies KF2 en
Koningsholster voorgesteld en kunnen de vaste bewonerscommissies van Chopinstraat, Ericastraat en Spoorzicht
informatie naar voren brengen.
Vanwege beschikbaarheid van plaatsen en de grootte van de
zaal dienen leden zich uiterlijk 21 november 2022 telefonisch aan te melden via 024-3977114. Nieuwe leden kunnen
zich ter plaatse bij de Algemene Vergadering aanmelden.
HV Woonbelang hoopt haar leden in goede gezondheid te
verwelkomen en met elkaar een vruchtbare, ontspannen,
gezellige avond te hebben!

Samenwerkingsovereenkomst
Oosterpoort - HV Woonbelang
Op 11 juli vond een historisch moment
plaats op het kantoor van Oosterpoort!
Directeur-bestuurder
Kees
van
Kampen van Oosterpoort en voorzitter
Jan Rutten van HV Woonbelang ondertekenden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Huurders Vereniging Woonbelang en Oosterpoort.

ge periodieke overleggen met Kees van
Kampen en bij de goedkeuring van de
begroting 2022 van HV Woonbelang.
Afgesproken is dat deze periodieke
overleggen meerdere malen per jaar
zullen plaatsvinden. Daarnaast was er
een plezierige kennismaking met de
teamleiders van Oosterpoort.

Oosterpoort en HV Woonbelang maken
in de samenwerkingsovereenkomst een
verdiepingsslag door naast de wettelijke basis een intentie uit te spreken over
hoe zij meer invulling willen geven aan
deze samenwerking. Een samenwerking waar transparantie, vertrouwen,
discretie en waardering kernbegrippen
zijn!
De gevolgen van deze constructieve
samenwerking waren afgelopen jaar al
te zien in de vorm van meerdere pretti-

Kortom, HV Woonbelang is positief en
heeft nog meer zin en motivatie om het
huurdersgeluid bij Oosterpoort namens
alle huurders naar voren te brengen!
Mocht u als huurder niet aan de zijlijn
willen
staan,
ondersteun
HV
Woonbelang dan door lid te worden via
info@hv-woonbelang.nl. Als u daadwerkelijk actief wilt worden om het
belang van alle huurders te vertegenwoordigen, dan kunt u zich ook aanmelden als bestuurslid.

Afscheid schoonheids-salon
Keller-Cremers
Gedurende meer dan 40 jaar was mijn
schoonheidssalon
aan
de
Verbindingsweg in Beek voor u een
vertrouwd adres voor een breed palet
aan behandelingen en producten, van
huidverzorging of ontharing tot permanente make-up. In die jaren mocht ik
met u een persoonlijke en plezierige
relatie opbouwen, soms zelfs over
meerdere generaties. Aan deze periode
is nu een einde gekomen. Met ingang
van 1 oktober 2022 zijn de deuren van
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Nieuw: kalender 2023
vol ‘Kleefse Romantiek’
BEEK. Museum Haus Koekkoek sluit
voor ruim een jaar haar deuren in verband met een uitgebreide renovatie.
Begin 2024 zijn bezoekers weer welkom. De Kalender 2023 ‘Klever
Romantik’ (Kleefse Romantiek) kan dit
gemis enigszins compenseren. De
kalender toont 12 prachtige romantische werken (allen uit het bezit van het
museum) van meerdere 19-eeuwse
kunstenaars, waaronder natuurlijk ook
Barend Cornelis Koekkoek zelf. Elke
maand een ander prachtig landschap,
bosgezicht of wintertafereel. De foto’s
werden
gemaakt
door
Klaus
Oberschilp en Marco Waßer. De kalender kost 15 euro en is verkrijgbaar bij
Primera, Waterstraat 64 en Wijnkoperij
Jos Peters, Nieuwe Holleweg 1, beide
in Beek.

Jubileumconcert The Moonlights
GROESBEEK. Vrijdag 25 en zaterdag
26 november vindt het jubileumconcert
van The Moonlights plaats in zaal De
Hoeve in Groesbeek. The Moonlights
bestaan (inmiddels ruim) 40 jaar, de
Fanclub 30 jaar. Reden voor een mooi
feestje dus.
Tevens wordt op 25 november het nieuwe CD-album gepresenteerd.
Daarnaast zijn er gastoptredens: vrijdag
Jannes, de Schlager Br¨¨der, Die
Limburger Buben en Justen. Op zaterdag schuiven Henk Berbard, New Leaf
en Old Sunstreams aan.
Vanweg corona hebben Angelien

Liebers (goed voor zang - keyboard en
accordeon...) en Sascha Pouwels
(drums en zang) dit jubileumconcert al
een paar keer moeten uitstellen, maar
nu dan toch: feest!

Kirtan in Berg en Dal

Algemene Jaarvergadering HV Woonbelang
Het is weer zover! De jaarlijkse Algemene Vergadering van
Huurders Vereniging Woonbelang voor haar leden is aanstaande! Het bestuur van HV Woonbelang nodigt haar leden
uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op dinsdag 29
november a.s. om 20.00 uur in de grote zaal van De
Mallemolen te Groesbeek.
Ook dit jaar staan er op de agenda interessante punten voor
zowel leden alsook voor HV Woonbelang zelf.
Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
19.30 uur Ontvangst met koffie/thee en Limburgse vlaai
20.00 uur 1e deel Algemene Vergadering
21.00 uur Pauze met drankje
21.15 uur 2e deel Algemene Vergadering
22.00 uur Afsluiting en aansluitend drankje en hapje

1 november 2022

de schoonheidssalon voorgoed gesloten
om te kunnen gaan genieten van een
nieuwe fase in het leven.
Ik bedank u van harte voor het vertrouwen dat u al die jaren in mijn heeft
gesteld en voor alle blijken van waardering die ik hiervoor in de laatste
maanden in de salon van u heb gekregen.
Ik wens u allen alle goeds voor de toekomst.
Elly Keller-Cremers

Gelderse Poort
bedankt
iedereen
Lieve mensen,
Bijna 18 jaar geleden openden wij de
deuren van ons restaurant. Een plek
waar je je welkom voelt en kunt genieten van een hapje en drankje.
Na heel veel feestjes, drukke terrasdagen en trots op wat wij bereikt hebben
stoppen wij per 19 december 2022 met
de Gelderse Poort.
Voor sommige onverwacht nieuws,
maar voor ons begint een nieuw avontuur met meer rust en tijd voor andere
dingen.
Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen in ons en kijken terug op
mooie en bijzondere jaren met jullie en
onze medewerkers.
De Gelderse Poort cadeaubonnen kunt
u t/m 18 december inleveren tijdens een
lunch, diner of gewoon een kopje koffie.
Wij wensen de nieuwe uitbaters heel
veel succes in de toekomst.
Erika en Willy,
Koffie en Eethuis “De Gelderse Poort”
Millingen aan de Rijn

De kirtangroep Berg en Dal organiseert
zondag 20 november weer met veel
plezier haar maandelijkse spirituele
muzikale bijeenkomst. Deze wordt
weer als vanouds bij Tonny en Leo
thuis gehouden. De kirtangroep bestaat
uit een vaste kern die de kirtan draagt,
verder is er een enthousiaste groep
mensen die regelmatig terugkomt en
ook zijn er altijd weer nieuwe mensen
die aansluiten.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur

en de inloop is vanaf 13:45 uur. Er is
een pauze na ca. 45 minuten.
Het aantal plaatsen is beperkt, meld je
daarom vooraf aan bij Tonny Bol:
email namahatta.kirtan@gmail.com of
bel/sms/app naar 06-30883292.
Entree is een vrijwillige bijdrage.
Vanwege de Zevenheuvelenloop is
Berg en Dal op zondag 20 november
alleen te bereiken via Beek-Ubbergen
of vanuit Groesbeek via Wyler over de
Oude Kleefsebaan.

Inschrijving pachten landbouwpercelen
Het waterschap heeft landbouwpercelen in bezit. Bijvoorbeeld voor het
maken van waterberging en natuurvriendelijke oevers en dijkversterking.
Sommige percelen hebben we nu niet
nodig. Deze verpachten wij voor een
vaste tijd.
In november 2022 bieden wij tien
kavels aan
Het gaat om percelen bij Ammerzoden,
Alphen (gld.), Dodewaard, Tricht,
Gendt, Heumen, Kekerdom/Millingen,

Lienden, Hagestein en Giessenburg.
Wij verpachten kavels van een halve
hectare tot ca. 4 hectare, vooral grasland.
Inschrijven voor landbouwpercelen
kan tot 5 december (10:00)
Bent u agrariër en geïnteresseerd? Vul
per perceel het inschrijfformulier in en
verstuur dit via e-mail. Dit kan tot
uiterlijk 5 december (10:00 uur).
Formulieren en meer informatie vindt u
op www.wsrl.nl/pachten .

Aanrijding scooter-voetganger op
de Rijksweg 53 in Beek
Vrijdagavond
11
november vond op
het onverlichte fietspad van de Rijksweg
53 te Beek (N325)
een aanrijding plaats
tussen een scooter
van
een
Pizzabezorgdienst
en een voetganger.
Beiden
raakten
gewond en zijn met
onbekend letsel in
twee ambulances
overgebracht naar
het ziekenhuis in
Nijmegen. Ook de traumahelikopter
werd gealarmeerd, maar deze werd

Foto: Henk Baron
onderweg geannuleerd.

Bingo Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 20 november organiseert st. werkcomite Ons Genoegen weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde

€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
Nu verkrijgbaar bij de kassa: tegoed
bonnen voor 1 en 2 bingo boekjes!
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.
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Jeugd & Jongeren

Sinterklaas is weer in het land!
Sint bezoekt Leuthse kinderen op zondag
20 november
Op zaterdag 20 november heeft Sinterklaas voet aan wal
gezet in Nederland en nu is hij van plan de kinderen in Leuth
te bezoeken op zondag 20 november.
Gelet op de strakke planning die nodig is om alle plaatsen
aan te kunnen doen, is Sint deze zondag al vroeg in het
Kulturhus aan de Reusensestraat in Leuth.
De bedoeling is dat
alle kinderen zich
verzamelen op het
Kerkplein
tussen
10.30 en 10.45 uur,
waarna ze in optocht
naar het Kulturhus
vertrekken.
Daar begint om
11.00 uur het uitgebreide spelletjesprogramma waar iedereen aan mee kan
doen en waarvoor
een
stempelkaart
wordt uitgedeeld.
Intussen is de Sint met zijn Pieten aanwezig om te kunnen
genieten van alles wat de kinderen doen en kan iedereen ook
een praatje maken met de Sint.
Het programma zal ergens tussen 13.00 en 14.00 uur afgelopen zijn.

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 27 november met de zonnetrein naar Kekerdom zal
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
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.
Verder wenst het comité iedereen een fijne Sinterklaas en
bedankt de inwoners van Kekerdom voor hun gulle gift tijdens de collecte. Ook sponsoren hartelijk dank.

Sint in Beek: All you need is Pieten love!
BEEK. Na 2 jaar pakjes langs de deuren rond te hebben
gebracht voor onze kleine Beekse kinderen, mogen we eindelijk weer een leuk feestje vieren. Dit jaar wordt een heel
bijzonder feest op 20 november want Piet is verliefd en gaat
trouwen!
Bij een bruiloft horen natuurlijk bloemen, kleur jij voor piet
een mooi boeket? In de groepen 1 t/m 5 van basisschool de
Biezenkamp zijn kleurplaaten uitgedeeld. Mocht je onverhoopt geen kleurplaat hebben, dan kun je er een ophalen bij
Marius DHZ. Zo maken we er een kleurrijk feest van. Kleur
jij het mooiste boeket? Dan win je misschien wel een prijs!
De intocht start 20 november vanaf het Hofke om 14:00 uur.
We lopen de route door Beek die terug te vinden is op
www.sintinbeek.nl en www.facebook.com/sintinbeek. Het
zou leuk zijn als er zoveel mogelijk kinderen onderweg met
de ouders kunnen aansluiten om daarna af te sluiten in het
Kulturhus met het Sinterklaasfeest. Voor alle kinderen tot en
met groep 5 heeft Sinterklaas een kadootje klaarliggen.

Sint Maarten

Nijmegen. Deze toer eindige op het bordes van de Waag op
de Grote Markt.
Het was ontzettend druk, zo druk zelfs, dat menigeen al
vroeg de Waalkade verliet, omdat er bijna geen doorkomen
aan was.

Sinterklaas op het bordes van de Waag

Sinterklaas in Millingen
De kinderen van Millingen liggen erover te dromen
Zal Sinterklaas dit jaar weer met de boot komen?
Dit jaar is het weer zoals het hoort, Sint en Pieten staan weer
aan boord.
Op 20 november rond half 3 komt Sint op de loswal aan
En zullen we in optocht weer naar de sporthal gaan
Samen vieren we daar een groot feest
Zoals het lange tijd niet is geweest
Hopelijk zijn jullie allemaal weer daar
Met een verrassing voor iedereen t/m 12 jaar

De Sint heeft Nijmegen al bezocht
Afgelopen zaterdagmiddag arriveerde Sinterklaas weer in
Nederland en zo ook in Nijmegen. Op de Waalkade werd hij,
omringd door heel veel Pieten, ontvangen door burgemeester
Hubert Bruls, die hem weer vergunning verleende voor het
betreden van de daken. Na de ontvangst volgde een toer,
voorafgegaan door de Stefaantjes, door de binnenstad van

Zondag 13 november werd in Wyler
een Sint Maartenoptocht gehouden.
Eerst was er bij de kerk een korte mis,
met medewerking van het muziekkorps
uit Wyler. Hierbij werden de lampions
van de kinderen gezegend. Vervolgens
vertrok het hele gezelschap, onder
begeleiding van de politie en vrijwilligers van de Feuerwehr Kranenburg,
voor een optocht door het dorp, voorafgegaan door Sint Maarten op zijn
paard. 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 wat warmte
kreeg. Na afloop kregen de kinderen
snoep mee.

Het verhaal over 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.
Martinus overleed op 8 november 397
en werd op 11 november begraven.

Foto: Henk Baron

Sinterklaas ook in het dorp Berg en Dal
gearriveerd
Tijdens zijn bezoeken aan de diverse plaatsen in Nederland
deed Sinterklaas afgelopen zondagmorgen het dorp Berg en
Dal aan. Hij werd ontvangen op het Waldeck Pyrmontplein
en van daar uit ging de Sint, begeleid door heel veel kinderen, hun ouders en Pieten, op zijn schimmel naar het dorpshuis Kerstendal, waar hem een groots onthaal ten deel viel.
Muziekgezelschap Edelweisz zorgde voor de muzikale begeleiding.
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

Sint Maarten in Ooij
Op vrijdag 11 november werd Sint
Maarten gevierd op de Speulplek in
Ooij. De Speulplek had voor vuurkorven, warme chocolademelk en marshmallows gezorgd. In de zandarena (bij
de glijbaan) was een extra groot kamp-

vuur en daar werd een Sint
Maartenverhaal verteld door Femke
Klein van vertelbedrijf Femke Klein.
De avond werd goed bezocht. Met dank
aan de vrijwilligers van de Speulplek.
Foto: Henk Baron

De Sint is ook in Groesbeek aangekomen
Het was ontzettend druk afgelopen zondagmiddag op het
Dorpsplein in Groesbeek. Vanaf 16.00 uur begon daar het
programma rond de aankomst van Sint Nicolaas. Na enkele
jaren bij de plaatselijke kringloopwinkel te zijn ontvangen
werd Sinterklaas dit jaar weer welkom geheten in het centrum van het dorp.
De aanwezige kinderen werden vermaakt met dans, met zang
en toneel, tot dat de Sint rond 17.00.uur te paard op het
Dorpsplein arriveerde. Daar werd hij toegesproken door burgemeester Mark Slinkman, die vertelde dat hij zelf ook heel
veel tekeningen voor Sinterklaas had gemaakt. De Sint herinnerde hem nog wel als de kleine Mark, die vroeger ook
voor hem gezongen had.
De ontvangst vond deze keer op een speciaal podium en niet
op het balkon van het gemeentehuis, waar de burgemeester
van te voren al enige tijd naar het schouwspel op het plein
stond te kijken. Daar werd hij door de Sint geroepen om naar
het podium te komen. Er werd nog lang gefeest op het plein
en alle kinderen mochten met Sinterklaas op de foto.

Sint Maarten bedankt!
BEEK. Op 11 november liepen de kinderen van Beek voor het eerst in drie jaar
weer de Sint Maarten optocht. Het was dit jaar wederom een feest van licht, warmte en gezelligheid. De werkgroep Sint Maarten bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan een mooie viering, in het bijzonder de kinderen van groep 8 van de
Biezenkamp, paard Max, amazone Laura en chauffeur Katja, Legionair Harro,
Plus Nico de Witt voor de chocomel, brouwerij Maallust voor het lekkerste biertje
van 2022, verkeersregelaars Annemarie, Wim, Johannes en Audrey, het Höfke
voor haar gastvrijheid, alle kinderen die meeliepen en verder iedereen die een bijdrage heeft geleverd. We kijken uit naar volgend jaar!
Foto: Henk Baron

De Sint komt ook naar Ooij
Hoewel het nog even gaat duren,
wil de Hulp-Piet jullie wel alvast dit berichtje sturen
De agenda van de Sint is dit jaar weer erg vol,
Maar een bezoekje aan Ooij lijkt hem toch weer dol
De Plannings-Piet heeft een datum gevonden,
waarop zelfs een heel aantal pieten mee konden :
Zondagochtend 27 november
Hopelijk zijn jullie blij verrast,
Dus noteer het in je agenda alvast!
Op 27 november 2022 10.00 tot 11.00 uur is de
Sinterklaasintocht in Ooij, start vanaf Rietlanden te
Ooij.

Sint Maarten in Wyler

Foto: Henk Baron
Stichting Sinterklaascomité Groesbeek bedankt:
Alle inwoners van Berg en Dal die via de Rabo Club Support
actie de intocht in Groesbeek een warm hart hebben toegedragen.
MPK Evenementen Groesbeek; BIZ Winkeliersvereniging
Groesbeek; Apotheek Groesbeek; Gemeente Berg en Dal;
Kringloop Sint Michael Groesbeek; Walter Mandjes
Blumenzwiebeln Groesbeek; Camping De Oude Molen
Groesbeek; Hans Kuipers Podiumverhuur; J.Jacobs
Begrafenisonderneming; Garage de Ren; Rikjo en Ebbers
Verzekeringen BV Groesbeek; Rikken Bouw en
Aannemersbedrijf Groesbeek; Rutolux Groesbeek; Welbie
Sanitair Groesbeek; DHD Drukkerij; E-Line Dansschool
Groesbeek; Gerritzen Tuin Aanleg en Onderhoud;
Klussenbedrijf Peter Jacobs; Lyon & Partners Groesbeek;
Albert Heijn Groesbeek; Coop Groesbeek.
En speciale dank aan Eigenweijs Koffiebar Groesbeek,
EHBO afdeling Groesbeek, Fotografe
Esther van
Herwerden-Brouwer en Sintcurity Nijmegen.
Vanaf 21 november 2022 zullen de foto’s van uw kind(eren)
met Sinterklaas beschikbaar zijn op de website van MPK
Evenementen onder het kopje Sinterklaas 2022 www.mpkevenementen.nl

Flessenactie SC Millingen
In oktober kregen wij bericht dat twee
personen zich voordeden als jeugdleden van SC Millingen. Zij belden bij
diverse adressen aan met de vraag aan
bewoners om flessen flessen af te
geven voor de jaarlijkse flessenactie
van SC Millingen. Wij hebben de vraag
gekregen of dit inderdaad om onze fles-

senactie ging. Dat was niet het geval,
waarop wij de wijkagent geïnformeerd
hebben. Dit is inmiddels afgehandeld.
De flessenactie van SC Millingen vindt
altijd plaats in april. Wij kondigen onze
actie altijd aan via de site, op facebook
een berichtje in de Rozet en via BD1.

Jeugd & Jongeren

C A R N AVA L

€3.318,88 voor de Stichting Kindervakantiewerk
Groesbeek van RaboClubsupport
De Stichting Kindervakantiewerk Groesbeek (KVW
Groesbeek) heeft donderdag 20 oktober jl. in het kader van
de ClubSupport actie van de Coöperatieve Rabobank Rijk
van Nijmegen een cheque mogen ontvangen ter waarde van
€3.318,88.

15 november 2022

De Rozet

Frans van Driel de nieuwe prins
van de Cavalieren in Beek
Frans van Driel uit Beek is de nieuwe
carnavalsprins van CV de Cavalieren
uit Beek.
Frans is 62 jaar, getrouwd met Thea en
ze hebben een zoon en een dochter. In
het dagelijks leven is hij werkzaam bij
de Nationale Politie, waar hij als
inspecteur docent is aan de politieacademie in Apeldoorn. Frans begon ooit
als wachtmeester bij de Rijkspolitie in
Beek-Ubbergen en was nadien ook nog

Het bestuur van de Stichting mocht deze cheque ontvangen
uit handen van Heino Jacobs, lid van de Ledenraad van de
Coöperatieve Rabobank Rijk van Nijmegen.
Dit grote bedrag zal worden gebruikt voor de aanschaf van
nieuw spelmateriaal dat wordt ingezet tijdens de jaarlijks
kindervakantieweek .
KVW Groesbeek biedt 8 dagen lang een dagprogramma.
Deze week vol leuke activiteiten vindt plaats van vrijdag t/m
vrijdag in de laatste week van de zomervakantie. Met daarin
vaste elementen, zoals de opening op donderdagavond, het
uitstapje op maandag en het KVW-Festival op vrijdag ter
afsluiting. Deelname aan de week is alleen mogelijk met een
weekkaart.
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wijkagent.
Frans werd als nieuwe prins gepresenteerd tijdens het Prinsenbal in het
Kulturhus te Beek, waar deze avond
ook afscheid genomen werd van Prins
Joost, die deze titel de laatste drie jaar
mocht voeren. Frans zal gaan regeren
onder de naam “Frans de Frolijke” en
hij gaat vergezeld van zijn twee pages
Laura en Lisan. Zijn adjudanten zijn
Dandy en Huub.

Nieuw leerspel: Scouting Beek bezoekt Brandweer
Ik leer tellen
Ik leer tellen is een leerspel voor kinderen van twee en drie jaar. Het leert hun
de cijfers van één tot en met vier en de
kleuren rood, geel, groen en blauw. Het
bijzondere is dat het kind kan voelen
hoeveel viltjes geplaatst zijn op de
kaarten. Ook apart is dat de kaarten zijn
gemaakt van hout. Het spel leent zich
uitstekend voor grootouders die regelmatig hun kleinkinderen op bezoek
hebben en dan enige tijd met hen actief
leuk bezig willen zijn..
Het leerspel bestaat uit een houten blok
van 30 bij 6 cm met daarin 16 sleuven;
16 houten kaarten die verdeeld zijn
over vier kleuren en op de kaarten zijn
viltjes geplaatst in de hoeveelheid die
op de kaart is vermeld. Bij het spel
hoort een uitgebreide handleiding,
waarop alle mogelijkheden staan, die
het leerspel te bieden heeft. Deze handleiding kunt u vrijblijvend aanvragen:
p.eekelen39@gmail.com.

V.l.n.r. page Lisan, prins Frans de Frolijke en page Laura

Prinsenreceptie van Prins Frans de Frolijke in Beek

BEEK. Een leerzame en indrukwekkende middag beleefden de welpen van
scoutinggroep Beek op 4 november bij
de brandweerkazerne in Beek. Daar
stonden Tom, Jeroen en Jean-Paul klaar
om uitleg te geven over het werk van de
vrijwillige brandweer. Handig want bij
de scouting maken ze nog wel eens een
vuurtje.
'Komen jullie ook voor een kat in een
boom?' 'Hebben jullie ook duikpakken?' 'En hoeveel liter water zit er in

Agenda

Op de Heuvel
Kindje zoeken
Zondagmiddag 18 december 2022 is
er in en rondom de Cenakelkerk
weer het traditionele "kindje zoeken".
Hoe verloopt de middag:
Om 16.00 uur start het kerstconcert.
Pieter Gijsberts geeft met meerdere
muzikanten weer een sfeervol kerstconcert.
Om ongeveer 16.30 uur begint het spel
vanuit de kerk. We gaan samen met
Simon op zoek naar zijn weggelopen
schaap¬je. Onderweg komen we een
herbergier tegen die ons de weg naar
een stal wijst, daar vinden wij niet
alleen het schaapje…
Na afloop komen we weer terug op het
kerkplein om ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te warmen.
Vergeet vooral niet verlichting, in de
vorm van zaklantaarns of lampions,
mee te nemen!
Deelname is kosteloos en aanmelden
om naar het Kindje Zoeken te komen
kijken, is niet nodig.
Werkgroep “kindje zoeken”
Wil jij meespelen als herder, engel,
Maria of Jozef?
Wij zijn ook op zoek naar kinderen
vanaf 5 jaar die een rol willen spelen
tijdens het “ kindje zoeken ”!
De spelers spelen samen het spel en
zingen daarbij bekende kerstliedjes.
Daarvoor zijn geen repetities nodig. Als
je het leuk vindt, kun je een rol spelen
met tekst. Zo niet, zijn ook genoeg rollen waarbij je alleen verkleed bent als
bijvoorbeeld herder of engel. Voor de
verkleedkleren wordt gezorgd. Je kunt
je daarvoor vóór 3 december opgeven
bij :
Jasmijn van Benthum 06-23562275
of Anita van Rijn-Rijnholt 0638265524
e-mail: jasmijn_v_b@hotmail.com en/
of anitarijnholt@gmail.com

Foto: Henk Baron

- schilderen op donderdag (zie
Facebook voor details);
- buurtlunch op maandag;
- zumba dansles op de maandagavond;
- donderdag inloop spreekuur voor
sociaal team;
- dinsdags bingo om de week;
- Kinder activiteiten club.
Op de Facebook-pagina worden details
van de activiteiten en agenda aangekondigd.

een brandweerwagen?' Vele vragen
kwamen er bij de kinderen op. Na een
korte presentatie in de kazerne met
foto's van incidenten waar de brandweer bij betrokken is geweest, gingen
ze naar de kleedkamer waar alle pakken
te zien waren. Daarna kon er nog kijkje
genomen worden bij de tankautospuit
die vele liters kan vervoeren, een materiaalwagen en een wagen die is uitgerust voor bosachtig terrein. De kinderen
waren zichtbaar onder de indruk en
mochten nog wat zwaar gereedschap in
hun handen houden.

tie gekomen en zij voerden een prachtige show op voor de nieuwe prins. Ook
de Garde, de Beekse Heerlijckheden
deed weer zijn uiterste best om het aanwezige publiek te vermaken met hun
dans, die in het teken stond van LHBTIQ+. Harmonie KNA bracht een serenade voor de nieuwe prins, die zelf ook
deel uit maakt van de harmonie.

Na een korte, maar niet voor iedereen
droge, blusoefening stapten de welpen
weer op de fiets terug hun eigen terrein
achter de tennisvereniging. De groep
kijkt terug op een zeer leuke en leerzame middag.

Harmonie KNA brengt een serenade voor de nieuwe prins

Foto: Henk Baron

Activiteiten CV De Deurzakkers

Adres: Ericastraat 39, Groesbeek
Meer info:
~ telefoon: 024 397 2412 optie 1
~ www.facebook.com/opdeheuvel/

Zet alvast in je agenda en geef je op via
www.griezeltochtleuth.nl

Rozenmaôndag zoekt vrijwilligers
BEEK. Stichting Rozenmaôndag zoekt
vrijwilligers die zin hebben om te helpen met het organiseren van de leukste
en grootste carnavalsoptocht in de regio.
Wil je wat betekenen
voor het mooie dorp
Beek, heb je affiniteit
met het organiseren
van evenementen en
kun je goed carnavallen? Dan zijn wij op
zoek naar jou.
Vind je het fijner om
alleen om carnavalsmaandag te helpen is
dit natuurlijk ook ontzettend welkom!
Meld je dan bij ons aan

Zondagmiddag werd in het Kulturhus
de Prinsenreceptie gehouden voor Prins
Frans de Frolijke. De carnavalsverenigingen van Ooij, Kekerdom,Leuth,
Millingen aan de Rijn, Groesbeek,
Berg en Dal en Kranenburg waren aanwezig om de nieuwe prins te feliciteren. De carnavalsvereniging uit
Kranenburg was met een grote delega-

en voel je welkom om mee te organiseren in onze club.
info@rozenmaondag.nl

OOIJ. Zaterdag 26 november
Pronkzitting C.V. De Deurzakkers
Tijdens deze zitting zal de nieuwe Prins
of Prinses worden bekend gemaakt.
Tevens zal Prinses Rita die afgelopen
carnavalszondag afscheid nam als
Prinses van de Deurzakkers worden
opgenomen in de orde van de Ex-cellenties
Tevens deze avond een gevarieerd programma met o.a. onze sterren van de
dansgarde De Twinkle Stars, De Blue
Stars en Blue Dynamic alsook de
Solodanseressen Fenne en Britt.
Aansluitend aan het programma groot
feest:
Aanvang 20.00 uur in Dorpshuis De

Sprong. Iedereen is van harte welkom.
Vrijdag 2 december 19.30 uur
Prinsenreceptie
Voor iedereen de gelegenheid onze
nieuwe Prins of Prinses te feliciteren.
Ook deze avond sluiten we weer feestelijk af en iedereen is van harte welkom
in Dorpshuis De Sprong.
Verdere activiteiten:
13 januari Prinsenbal
14 januari Jeugdpronkzitting met
afscheid van Prins Tijs en verkiezing
van de nieuwe Jeugdprins of Prinses.
15 januari Seniorenzitting

Aftrap carnaval in Kekerdom
KEKERDOM. Traditiegetrouw start het carnavalsseizoen in onze regio altijd in
Kekerdom. Dit jaar niet met een pronkzitting, omdat het huidige prinsenpaar Tom
en Helen, na 2 jaar
corona, nu wel een
echte carnaval wil meemaken en dus nog een
jaartje aanblijft. 5
november dus geen
prinsenproclamatie,
maar een gezellige
feestavond met o.a. de
carnavalsverenigingen
uit Ooij, Leuth, Berg en
Dal en Beek.
Op de foto: de prinsen
van Beek, Berg en Dal
en Kekerdom.
Foto: Henk Baron

De Rozet
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Den Zuuten Ienval gaat helemaal los
GROESBEEK. Een volle zaal, publiek
dat er zin in heeft, een humoristisch
stuk, mooie wisselende decors en stevige techniek. Alle ingrediënten waren
aanwezig om er een mooie première
van te maken. Op 6 november speelde
Den Zuuten Ienval haar eerste voorstelling van het stuk Sangria met Schuim
dat voor deze gelegenheid werd omgedoopt tot Ge makt wa me op de camping! Dat de toneelvereniging het spelen niet verleerd is bleek al direct. Ze
ging die avond helemaal los en gunde
het aanwezige publiek geen moment
rust. Dat genoot zichtbaar, het was
weer eens toe aan iets leuks en sloot de
avond af met een staande ovatie.
Bij het openen van het doek zien we
rechts de huiskamer van de deftige
familie van Henegauwen en links de
zaak van de lokale snackbarhoudster
Sjan van Geffen (Lisette de Valk).
Vader Roderick van Henegauwen,
gespeeld door Nol de Bruin, vecht voor
zijn huwelijk met Trude (Ria
Sillessen). En dat valt niet mee want de
broer van Sjan, buitenbeentje Mari (een
rol van Marco Schoofs), wil zijn oude
jeugdliefde terugwinnen. Het gekibbel

Nabil - Absurd
Woensdag 16 november | 20.30 | € 19,/ € 17,50 | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
Miel Verstappen – Onderweg
Donderdag 17 & vrijdag 18 november |
20.30 | € 15,- | amateurtheater |
Steigerzaal | De Lindeberg

van beide heren speelt door de gehele
voorstelling en leidt tot ruzies en
minachting. De van Geffens, aan de
ordinaire kant, worden uitgenodigd
door oma (gespeeld door Katy
Groning) om op vakantie te gaan naar
Benidorm. Daar runnen zoon Danny en
dochter Sonja (rollen van Samanta
Nillessen en Daniel Daam) een camping. Het is een groot gezelschap. Bets
de huishoudster (Ineke Kaal) en de kinderen van Sjan mogen ook mee. We
zien stoere Antonio (Faliw Rettob), die
zijn eerst tatoeage heeft gezet. De

Expositie Geestdrift
UBBERGEN. Het werk van Ans
Broeders en Hans Janssen heeft als
overeenkomst het weergeven van de
menselijke torso op zowel het platte
vlak (schilderijen) als op het 3D vlak.
Ze hebben elkaar ontmoet bij voorafgaande exposities en vandaaruit ontstond het plan om samen te gaan exposeren.
De titel GEESTDRIFT verwijst naar
een gemeenschappelijk thema: Ode
aan... de mens, de vrouw, de kunst, het
materiaal... en de locatie ‘het witte
kerkje’ waar wij mogen exposeren. Het
gemeenschappelijke thema en de verschillende materiële invalshoeken
vormden een prachtig vertrekpunt voor
deze gezamenlijke expo.

www.ansbroeders.nl
Hans Janssen
info@lysippe.nl / www.lysippe.nl
Parkeren aan één kant van de
Rijksstraatweg ivm busdoorgang.

Ans Broeders
info@ansbroeders.nl

Expositie ‘Kinderportretten”door
Cornélie Metselaar in ‘t Groeske
Metselaar weet met een schilderij van
haar kleinkind Timor eenzelfde toestand te bereiken. Het jongetje, toen
nog twee jaar, bestudeert het rode waterijsje. Zijn wangetjes zijn
rood. Het is een verstild
moment. Dit portret, en nog
veel meer is te zien op de
Expo ‘Kinderportretten”
van Cornélie Metselaar in
Groesbeek.
Openingstijden: maandag
t/m vrijdag 10.00 – 16.00
uur
Stationsweg 9 Groesbeek
Info: 0616408290

Nederland leest... in Kulturhus Leuth
Thema: Oud worden, jong blijven
De nationale leescampagne Nederland
Leest gaat dit jaar over ouder worden.
Hoe word je op een fijne manier ouder?
Hoe blijf je fit en vitaal? Deze vragen
staan centraal in het programma op
zondag 27 november in het Kulturhus
van Leuth, dat georganiseerd wordt
door Bibliotheek OBGZ in samenwerking met het Kulturhus.
Voeding en bewegen
Van de diëtistenpraktijk Eve is Edith
van Etteger aanwezig die het gesprek
aangaat over de vraag ‘Wat is gezonde
voeding’ en de fysiotherapeut Mira
Nschek die ‘Het belang van bewegen’
aan de orde stelt. Het programma wordt
omlijst door muziek van Saskia Jonk.
Het programma op zondag 27 november begint om 14.30 uur, maar vanaf
14.00 uur staan de koffie en thee met
iets lekkers klaar.Rond de klok van
16.00 uur zal het afgelopen zijn en
krijgt iedereen het boekengeschenk
mee van Yvonne Keuls ‘Mevrouw,

Foto: Sjaak Pouwels
onnozele tweeling Rachel en Priscilla
(Liz Beers en Karlijn van Basten). En
Joury en zijn vrouw Marie-Claire
(Bram Arents en Ilse Kersten) die het
maar moeilijk vinden om de zorg voor
hun baby-tweeling te verdelen.
Eenmaal op de camping krijgt Sjan
vlinders in de buik van Juan, de knappe
barman, gespeeld door Bram Wijers.
En werkster Conchita (Meta de Bruin),
die de Nederlandse taal maar niet
begrijpt. De campingasten, alternatieve
vogelaars JP en Agaath (rollen van
Gerard Rikken en Joke Kuperus), zijn
wel heel vreemd. En als dan onverwacht Mari en Roderick ook nog naar
de camping komen is de chaos compleet. Hoe dit afloopt kunt u zien tijdens deze hilarische voorstelling.
De voorstelling wordt nog gespeeld op
op vrijdag 18 en zaterdag 19 november
(20.00 uur). De speellokatie is zaal De
Sleutel, Bredeweg 71 in Groesbeek.
Kaarten kosten € 10,- en zijn te reserveren via www.denzuutenienval.nl of
via de reserveerlijn: 024-3578390.

Open dag molen
de Duffelt

Openingstijden expositie
19 en 20 november 11.00 -17.00 uur
Locatie Het Witte Kerkje Ubbergen
Rijksstraatweg 38, Ubbergen

Expositie
‘Kinderportretten”door
Cornélie Metselaar in het Groeske, 14
nov– 2 dec ’22
Cornélie Metselaar is een bijzondere
schilder. Wanneer is een
portret op canvas geslaagd?
Als de persoon vindt dat ie
goed
getypeerd
is.
Ongetwijfeld. Rembrandt
probeerde met dure spiegels, allerlei gezichtsuitdrukkingen uit. Noem het
gemoedstoestanden.
Verbazing, boosheid, enzovoorts. Er is emotie. Dat is
belangrijk.
Cornélie

Culturele Agenda

mijn moeder’. De entree is gratis en
mensen van alle leeftijden zijn welkom.
Voor de organisatie is het wel fijn als u
zich
aanmeldt
per
mail:
Leuth@obgz.nl of telefonisch 06
18514735.

KEKERDOM. In de vorige Rozet is
reeds uitgebreid aandacht besteed aan
de verbouwing van de Kekerdomse
molen. De voltooiing van de bouw van
een bezoekersruimte en werkplaats bij
de Kekerdomse molen de Duffelt
nadert. Het resultaat is een fantastische
bezoekersruimte geworden voorzien
van goede sanitaire voorzieningen,
keuken
en
presentatiemiddelen.
Daarnaast is er een werkplaats gekomen waar de vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden aan de molen kunnen
uitvoeren. Wat ook zeer bijzonder is dat
de molen energieneutraal is geworden.
Ook de molen zelf is flink aangepakt.
Onder meer is het volledige “kruiwerk”
vernieuwd en is er geschilderd.
De molen beschikt over meerdere zolders, ieder met hun eigen sfeer, maar
vooral de belt en de ontmoetingsruimte
nodigen uit tot multifunctioneel
gebruik. Stichting Kekerdomse molen
de Duffelt organiseert zelf veel activiteiten. Doel van deze activiteiten is
voorlichting te geven over de molen als
rijks- en gemeentelijk monument.
Daarnaast probeert de stichting door de
organisatie van de activiteiten gelden te
krijgen voor het instant houden van de
molen. Het onderhoud is veruit de
grootste onkostenpost. Ook kan de
molen/ontmoetingsruimte
gehuurd
worden voor activiteiten.
Graag laten wij het resultaat zien, u
bent welkom op de Open Dag op zondag 27 november 11.00- 17.00 uur,
Botsestraat 25, Kekerdom. Kom kijken,
kom de riefkoek proeven, kom luisteren
naar muziek en maak kennis met lokale producten.
Voor informatie: Info@molendeduffelt.nl

Kekerdomse molen De Duffelt

OPEN DAG







ONTMOETINGSRUIMTE
WERKPLAATS
CANON V/D DUFFELT
MUZIEK
RIEFKOEK

zondag
27 November
11-17 uur

BUREN Twee koren en een orkest Projectkoor Gelderland en Flos
Campi
Vrijdag 18 november | 20.15 | €17,50 |
concert | Boskapel in Nijmegen |
www.floscampi.nl
Poëziewandeling in Nijmegen
Zaterdag 19 november | 11.00 | 10 euro
| poëzie | bibliotheek Mariënburg,
Nijmegen | aanmelden graag via poeziecentrumnederland@gmail.com
Drie Eindhovense dichters in het
Poëziecentrum
Zaterdag 19 november | 14.00 | poëzie |
bibliotheek Mariënburg, Nijmegen
Pfjoe! - Dominique Ebbeng
Zaterdag 19 en zondag 20 november |
13.00-17.00 | expositie abstracte kunst |
Langehezel46, Nijmegen | www.langehezel46.nl
Carmina Ludicra - Van Alle
Markten Thuis
Zaterdag 19 & zondag 20 november |
diverse tijden | € 14,- / € 9,- | concert |
Steigerzaal | De Lindeberg
Minoux - POW WOW
Zaterdag 19 november | 20.00 | € 20 / €
18,50 | toneel en muziektheater |
Lindenbergzaal | De Lindeberg
Het Nijmeegs Strijkersgilde speelt
“Windstreken”
Zondag 20 november | 14.00 | € 15,–,
kaarten via https://muziekkringwijchen.jouwweb.nl/tickets | concert
volksmuziek | Theater ‘t Mozaïek,
Campuslaan 6, Wijchen | www.nijmeegsstrijkersgilde.nl

SALLY Dansgezelschap Maastricht
– Bange Rick (4+)
Zondag 20 november | 15.00 | € 8,50 /
€ 13,50 | jeugd | Lindenbergzaal | De
Lindeberg
Bluessessie met Rob de Waal
Zondag 20 november | 15.00 | entree
gratis | optreden blues | Buurderij de
Lage Hof te Overasselt | info: philpoffe@hotmail.com
Concert Harmonie Hatert
Zondag 20 november | 15:30 – 16:30
uur | Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22 te Nijmegen | Zaal open:
15:15 uur
Expoitie Mieke Koenen
Donderdag 24 november tot en met 13
januari 2023 | 9.00-18.00 | expositie |
Radboudumc. Tandheelkunde, benedenverdieping
Open dichtPodium en poëziespreekuur Poëziecentrum Nederland
Zaterdag 26 november | 14.00 | poëzie |
bibliotheek Mariënburg, Nijmegen |
aanmelden
via
spreekuurpcn@gmail.com
n00b – n00b speelt n00b (try-out)
Zaterdag 26 november | 20.30 | € 18,- /
€ 16,50 | cabaret | Steigerzaal | De
Lindeberg
Gaiane Abrahamian - Burn-out on
stage
Zondag 27 november | 14.30 | € 12,50 |
lezing | Karolingenzaal | De Lindeberg
de ZAAk A & Annelies Appelhof Wie JIJ dAn wel niet bent (10+)
Zondag 27 november | 15.00 | € 8,50 /
€ 13,50 | jeugd | Steigerzaal | De
Lindeberg
Expositie Thea van den Heuvel
Tot en met 3 februari 2023 | maandag
t/m vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en
zondag 10.00-16.00 | expositie fotografie | Huygensgebouw, Radboud
Universiteit | www.th-fotografie.nl

Joep Stapel komt naar
het Kulturhus in Kekerdom
KEKERDOM. Schrijver Joep Stapel
vertelt over zijn nieuwste boek ‘De
Onzichtbare’,
uitgegeven
bij
Meulenhof.
Deze boeiende roman speelt zich af in
‘De Duffelt’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze literaire middag
voor volwassenen en kinderen wordt
georganiseerd in het Kulturhus in
Kekerdom.
Ook kunt u het boek, desgewenst
gesigneerd, ter plaatse kopen voor €
22,99.
In de knusse bibliotheek, ook in het
Kulturhus gevestigd, worden kinderen
voorgelezen. Er is gelegenheid om een
bibliotheek lidmaatschap aan te vragen.
Toegang is gratis.
We zien u graag zondag 20 november
vanaf 15.00 uur in het Kulturhus,

Wylerbergconcert New Zealand
String Quartet 27 november
BEEK. Op zondag 27 november geeft het beroemde New
Zealand String Quartet een
uniek concert in Huis
Wylerberg (Rijksstraatweg
178, Beek-Ubbergen). Het
concert begint om 15.00 uur.
Zorg dat u uiterlijk 14.45 uur
aanwezig bent.
Entree bedraagt 15 euro.
Het New Zealand String
Quartet bestaat uit: Helene
Pohl viool, Monique Lapins
viool, Gillian Ansell altviool
en Rolf Gjelsten cello. Op het
programma staan werken van de
Nieuw-Zeelandse componisten Gareth
Farr (1968) en Salina Fisher (1993) en
verder composities van Samuel Barber
(1910 – 1981) en Benjamin Britten
(1913 – 1976). Het strijkkwartet, dat
inmiddels 35 jaar bestaat, wordt
wereldwijd geprezen om zijn levendige
spel en interpretaties.

Ook dit concert staat weer in het teken
van het 100-jarig bestaan van Huis
Wylerberg.
Auto’s beneden aan de straat parkeren.
LET OP: Reserveren verplicht. Stuur
een
mail
naar
info.groeneconcerten@gmail.com. Er
is dus geen kaartverkoop aan de deur.

C U LT U R E E L

KennisPodium De tien sibyllen
Op woensdag 30 november van 19.45
tot 21.15 uur vertelt kunsthistoricus
Nathalie Mantel in Bibliotheek BeekUbbergen over de tien sibyllen die
afgebeeld zijn in de beroemde kathedraal van Siena.
Waarzeggers die in extase de toekomst
voorspellen verwacht je niet in een
katholieke kerk. Maar in de beroemde
kathedraal van Siena kun je ze vinden.
Afgebeeld op de marmeren vloer: tien
sibyllen uit de klassieke oudheid.
Vrouwen die onder invloed van geestverruimende middelen de toekomst
voorspelden. Wat doen ze in de kathedraal? Tijdens het KennisPodium in
Bibliotheek Beek-Ubbergen vertelt
kunsthistoricus Nathalie Mantel over
de rol van deze vrouwen met een visie
in de vloer van de Duomo van Siena.
Nathalie Mantel (1989) uit Beek is
zelfstandig kunsthistoricus en docent in
het voortgezet onderwijs. Haar grote
passie voor de klassieke oudheid leidde
haar tijdens haar studie Kunstgeschiedenis naar de vroegmoderne periode in
Italië. Als zzp’er geeft ze o.a. rondleidingen in Museum Het Valkhof en

lezingen over verschillende thema’s
binnen de kunstgeschiedenis.
Kosten
leden gratis, overige bezoekers 2,50.
Koop vooraf je ticket in de Bibliotheek
of via www.obgz.nl/agenda.

Exposities in
Persingen
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Expositie ‘Bezet, bevrijd & geplunderd’
Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945
Al zolang oorlogen bestaan, wordt er
geplunderd. Het zal daarom niemand
verbazen dat ook geallieerde soldaten
tijdens de Tweede Wereldoorlog zich
aan plundering schuldig maakten.
Maar waarom deden ze dat op het
grondgebied van een bevriende natie?
Onderzoek naar wat zich afspeelde in
de regio Nijmegen, leidt tot een confronterende conclusie: met name in de
geëvacueerde gebieden van de gemeenten Ubbergen, Millingen, Groesbeek,
Mook en Middelaar, Ottersum en
Gennep blijken vrijwel alle gebouwen
leeggehaald. Geallieerde troepen –
Amerikanen, Britten en Canadezen –
roofden niet alleen uit woonhuizen,
maar ook uit fabrieken, hotels, banken,
kloosters en kerken. We komen tot de
conclusie dat ook in de rest van het
land de bevrijding werd gevolgd door
een spoor van vernieling en plundering.
Zo volgen we het “Pieterplunderpad”
van Zuid-Limburg tot NoordGroningen, waarvan we een aantal

Foto: Regionaal Archief Nijmegen
schrijnende gevallen in de expositie
belichten.
Wat bezielde deze militairen? En waarom werd er nauwelijks tegen hen opgetreden? Bezet, bevrijd & geplunderd
toont de bijzondere situatie in de regio
Nijmegen, een militaire zone waar het
oorlogsfront maandenlang dwars doorheen liep en waar vele tienduizenden
militairen samengepakt leefden onder
barre omstandigheden. Sommige militairen stalen goederen uit noodzaak,

anderen uit zelfverrijking of simpelweg
als ontlading. Na de oorlog kreeg plundering weinig aandacht, want dat paste
niet in ons beeld van heroïsche bevrijders. Nu, driekwart eeuw later, is het
tijd om deze schaduwkant van de
bevrijding eindelijk te belichten. De
expositie is gebaseerd op de gelijknamige publicatie (waar nu een tweede
druk van uitkomt, inclusief een nieuw
hoofdstuk) en is een reprise van een
eerdere tentoonstelling uit 2020.
Expositie Bezet, bevrijd & geplunderd,
24 november 2022 t/m 9 april 2023,
Publicatie: Bezet, bevrijd & geplunderd. Geallieerde plunderingen in de
regio Nijmegen, 1944-1945
Paul Klinkenberg, Paul Thissen & Paul
van der Heijden, Uitgeverij Vantilt,
2022
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561
KR Groesbeek
www.vrijheidsmuseum.nl



Hafabrass
concert
MILLINGEN. Op zaterdag 26 november geven OBK Bennekom, Fanfare St.
Cecilia en het Nijmeegs Koperkonsort
een concert in Sporthal De Duffelt,
Millingen aan de Rijn. HaFaBrass staat
voor Harmonie, Fanfare en Brassensemble, drie orkesten met een geheel
eigen sound. U kunt deze avond dan
ook genieten van verschillende soorten
muziek. Fanfare St. Cecilia staat onder
leiding van Joop Nijholt. OBK Bennekom en het Nijmeegs Koperkonsort
staan onder leiding van Dick Bolt.
Het concert begint om 19:30 uur en na
ieder orkest zal er een korte pauze zijn.
Natuurlijk staat de koffie en thee dan
voor u klaar.
Kaarten zijn voor €8,- per stuk verkrijgbaar via www.fanfare-stcecilia.nl
of op de avond zelf aan de kassa.
Kinderen tot 16 jaar krijgen gratis toegang op vertoon van ID-kaart aan de
kassa.
Het belooft een mooie avond vol
muziek te worden. U bent dan ook van
harte uitgenodigd!

Loek Hambeukers, Esther Maria Reijs,
Joop van den Hoogen, Els Slot.
Kerkje van Persingen
3 en 4 december, 11.00- 17.00 uur

Expositie ‘Licht en kleur’
Zaterdag 26 en zondag 27 november
zullen van 10 tot 17.00 uur in het kerkje van Persingen schilderijen van Sonja
Vahl en lichtobjecten van Hennita
Jaspers te zien zijn.
Sonja Vahl toont aquarellen getiteld:
‘Doorlichte Aarde’ geïnspireerd door
edelgesteenten waarbij midden in het
duister licht ontstaat.
Hennita Jaspers maakt lichtobjecten
van natuurlijke materialen. Ze gebruikt
daarvoor o.a. hout, papier, steen en
koper. Ook haar vormentaal is organisch. Ervaar zelf de warme uitstraling
die de objecten aan de ruimte geven.
www.creativiteitenlevenskunst.nl
www.kleurklank.jimdo.com

Najaarsconcert in Ooij
Zondagmiddag 6 november organiseerde muziekvereniging Ooijse Toekomst
(onder leiding van dirigent Paul Vlieks)
een najaarsconcert in Dorpshuis De
Sprong in Ooij. Ook traden twee gastverenigingen op, te weten Fanfare
Jubilate Deo uit Groesbeek onder lei-

ding van Mariska Brienen-van Melis en
Muziekvereniging D.E.S. uit Leuth.
Het was het eerste optreden van D.E.S.
met hun nieuwe dirigent, Rob
Dronkers. Alle korpsen brachten een
gevarieerd programma met voor de
bezoekers herkenbare melodieën.

De bijzondere vriendschap tussen een inheemsAmerikaanse soldaat en een Nijmeegse jongen
Oorlog ontwricht het normale
leven. Wanneer het alledaagse
opeens vervangen wordt door de
strijd om leven en dood, doen
gewone mensen dingen die zij niet
voor mogelijk hadden gehouden
en ontstaan in korte tijd hechte
vriendschappen voor het leven.
Van 18 november t/m 9 april
vertelt het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek het verhaal van één
zo’n bijzondere vriendschap in de
tijdelijke expositie ‘Albert &
Theo: een bijzondere vriendschap’. Een vriendschap, ontstaan
in een periode van angst en
geweld, maar ook van heldenmoed en het nastreven van
idealen.
De Nijmeegse jongen Theo
Smolders is 15 jaar oud in 1944,
als zijn leven plotseling verandert.
Eerst door het bombardement op
Nijmegen en een half jaar later
door de bevrijding. Opeens ligt hij
met een Amerikaanse soldaat onder
tafel te schuilen voor rondvliegende
kogels. Theo is avontuurlijk en heeft
tijdens Operatie Market Garden veel
contact met de Amerikaanse bevrijders.
Hij ontmoet in de bossen rondom boerderij De Engelenberg (Groesbeek) een
Amerikaanse paratrooper van Mohawk
afkomst: Sgt. Albert A. Tarbell.
Ook Alberts leven verandert volledig
door de oorlog. In 1940 gaat hij al in

dienst bij het Canadese leger, en schopt
het op 21-jarige leeftijd tot paratrooper
in het 504de Parachute Infantry
Regiment. Hij is de eerste Mohawk
paratrooper in de 82ste Airborne
Divisie. Op 20 september 1944 neemt
hij deel aan de heldhaftige
Waaloversteek. Albert en Theo ontmoeten elkaar kort daarna en kunnen
het meteen goed met elkaar vinden. Ze
trekken zo’n 6 weken met elkaar op, en

worden vrienden voor het leven.
De tentoonstelling brengt hun oorlogservaringen in en rondom
Nijmegen in beeld, en hun vriendschap. Daarnaast wordt een beeld
geschetst van de culturele identiteit
van Albert Tarbell. Als Mohawk
behoorde hij tot de Haudenosaunee
Confederatie, ook bekend als de
Iroquois Confederatie. Hij was één
van de 40.000 tot 50.000 Inheems
Amerikaanse soldaten die tijdens
WOII in het Amerikaanse leger
dienden. Het verhaal wordt verteld
aan de hand van unieke interviews
met Theo en Albert zelf en met
Mike Tarbell, de zoon van Albert en
een expert op het gebied van
Mohawk cultuur. Naast interviews
en foto’s zijn er bijzondere persoonlijke objecten te zien, zoals het
schuitje (militair hoofddeksel) dat
Albert naliet aan Theo, en de
medaille die Albert van het congres
van de Verenigde Staten kreeg voor
zijn verdiensten.
De expositie is een samenwerking van
dr. Mathilde Roza, Amerikanist en universitair hoofddocent aan de Radboud
Universiteit, student-assistent Jasmijn
Janssen en het Vrijheidsmuseum.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4,
6561 KR Groesbeek
welkom@vrijheidsmuseum.nl
www.vrijheidsmuseum.nl

Remembrance Day op de
Canadese erebegraafplaats in 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 de oorlogsslachtoffers te herdenken. Ook locoburgemeester Sylvia
Fleuren van de gemeente Berg en Dal
was aanwezig en zij legde, samen met
diverse andere genodigden een bloemstuk bij het monument.

Foto: Erik Hell en Tonnie Hol

Presentatie nieuw oorlogsdagboek
van Josine Franken
Zaterdagmiddag was de
presentatie van het
boek Alle dagen kermis
in de lucht van Josine
Franken in de Kleine
Bartholomeuskerk on
Beek. Burgemeester
Mark Slinkman van de
gemeente Berg en Dal
was hierbij aanwezig.
Muzikale medewerking
werd verleend door
Boerenmaasjazz
en
Marieke
van
Ruitenbeek.

Foto: Henk Baron

Remembrance Day is de dag waarop
leden van de strijdkrachten (soldaten,
matrozen en piloten) worden herdacht
en het is de dag waarop de legers zijn
gestopt met vechten tijdens 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. Deze herdenking werd georganiseerd door de Canadese militairen die
in Duitsland gelegerd zijn.
Deze begraafplaats is de grootste oorlogsbegraafplaats
van
de
Commonwealth
War
Graves
Commission in Nederland. Van hieruit
heeft men uitzicht op de Duitse grens

Canadese militairen poseren samen met de Royal Canadian Legion – Branch
005 – The Liberation of The Netherlands
Foto: Henk Baron
met het Reichswald. Op het Groesbeek
Memorial naast de ingang van de
begraafplaats, staan ook de namen vermeld van ruim 1.000 soldaten die tussen augustus 1944 en mei 1945 als vermist zijn opgegeven. Symbolisch worden daarbij de rivieren Seine, Schelde,
Maas, Rijn en Elbe genoemd.
De symboliek van de klaproos is
afkomstig van John McCrae, een militair arts afkomstig uit Canada, die het

beroemde gedicht Flanders’ Fields
schreef voordat hij zelf sneuvelde. Hij
beschreef hoe de klaprozen bloeiden op
de slagvelden van de Eerste
Wereldoorlog en vroeg aan de lezers de
fakkel van de strijd tegen de vijand van
de gesneuvelden over te nemen en de
strijd voort te zetten, zodat de doden
konden rusten. Zo werd de klaproos het
symbool van de hulp aan de slachtoffers, invaliden en hun nabestaanden
van oorlogsgeweld.
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KAAS UIT ONZE EIGEN
Installatietechniek
Duurzame oplossingen

KAASMAKERIJ
IN KRANENBURG

BIOLOGISCHE
B
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OGI
GISCH STREEKKAAS

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

onze
Welkom in l
Kaaswinke
burG
in Kranen
-k
koe-,
oe
oeoe
e-, schaap-,
s
of geitenkaas
- lekkere kruidenkazen
- bijzondere seizoenskazen

024-6633100

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

www.frankbv.nl

Openingstijden
nings
ngstijd
stijde
Do & Vr
Za

10 - 18 uur
10 - 14 uur

Aurora Kaas GmbH
Im Hammereisen 55
DE -47559 Kranenburg

Kennismakingsvoordeel

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,2ltijd
5maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

ZZZDXURUDNDDVFRP

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

Scottish Pimpernel
op een nieuwe locatie in Nijmegen!

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Albert Heijn van den Hatert

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

14 t/m 20 november 2022

1+1
gratis

1+1

Bijv. color vloeibaar
wasmiddel
2 flessen à
19 wasbeurten
van 19.98
voor 9.99
De actieprijzen
variëren van
7.09-42.49

Van Broeckhuysenstraat 28
Nijmegen
Di t/m vr: 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Alle Dr. Oetker Big Americans
Diepvries
Bijv. Texas
2 stuks à 435 gram
De actieprijzen
variëren van
4.79-5.49

4.⁷ ⁹

9⁵. ⁸

Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

to t w el

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

Simone Sandgren

Alle Ariel

gratis

Week 46

U bent
van harte welkom

72%

ko rt in

5 stuks

Dat is het

van Albert Heijn

Alle Glorix toiletblokken

Shop online: www.scottischpimpernel.nl

g

5.⁰ ⁰

15.⁹⁵-18.⁴⁵

Aanbiedingen geldig t/m zondag 20 november

Merino - alpaca - cashmere - possum - mohair - lamswol en combinaties
Áine - Araña - Astrifa - Avoca - Cushendales - Donegal Design - Fisherman Flomax
organic - Gloverall - Harley of Scotland - Holbrook - Irelands Eye - Ivko - John Hanley
McKernan Scarves Lana organic Noble Wild Saint James West End Knitwear

Lekker warm de winter in
bij Scottish Pimpernel
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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

■ Schrijf een brief. Verander een leven ■ Meld u aan voor de Berichtenbox en krijg onze post
digitaal
Op 10 december is weer de
schrijfactie van Amnesty International met de naam Write for
Rights. De actie is elk jaar rond
10 december, de Internationale
Dag voor de Mensenrechten. We
schrijven dan voor mensen die
onterecht vastzitten of worden
bedreigd vanwege hun werk,
mening of om wie ze zijn.
Online of thuis meeschrijven
Wilt u meeschrijven? Dat kan online
via www.amnesty.nl/write-for-rights.
U kunt via die website ook een
schrijfpakket aanvragen.
Meeschrijven in onze gemeente
Of schrijf samen met anderen in

onze gemeente!
▪ De schrijfwerkgroep Amnesty
Beek-Ubbergen houdt een schrijfactie in het Kulturhus in Beek op
zaterdag 10 december van 14.00
tot 16.00 uur.
▪ De schrijfwerkgroep Amnesty
Groesbeek besteedt op hun
maandelijkse schrijfavond van 22
november extra aandacht aan de
schrijfactie. Iedereen is welkom
om 19.30 uur in de serre van de
Hervormde kerk in Groesbeek. Er
zijn dan extra schrijfpakketjes.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Anne de Coole via
06 – 10 35 05 12. Of met Gonnie
van Ooijen via 06 – 48 12 38 88.

De gemeente Berg en Dal verstuurt haar post ook
digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.
Makkelijk, veilig en beter voor het milieu!
Bent u geabonneerd op de MijnOverheid berichtenbox? Vink dan aan dat u ook post van de gemeente
Berg en Dal digitaal wilt ontvangen. U krijgt dan automatisch onze post in uw berichtenbox. Bent u nog niet
aangemeld bij de Berichtenbox? En wilt u post van
gemeente Berg en Dal voortaan digitaal ontvangen?
Meldt u dan aan via www.mijn.overheid.nl. En vink
onze gemeente aan.
Wanneer krijgt u de post van de gemeente nog in
uw brievenbus?
U krijgt post van de gemeente nog in uw brievenbus:
▪ Als u niet geabonneerd bent op MijnOverheid berichtenbox.
▪ Als de gemeente er voor kiest een brief per post te
versturen. Bijvoorbeeld als de brief is gericht “aan de
bewoners van”.
▪ Als het gaat om brieven aan bedrijven. Die versturen
we meestal nog via de post.
In deze gevallen print onze leverancier (Postex) de
brieven, doet ze in enveloppes en stuurt ze op.
In stappen
De gemeente gaat in stappen over naar het digitaal
versturen van post. Het kan dus voorkomen dat u nog
steeds post van de gemeente in uw brievenbus krijgt.
Ook als u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox.
Extra voorblad
Voor de brieven die we via de gewone post versturen
gebruiken we een voorblad. Op dit voorblad staan uw

adres en ons logo op de juiste plaats voor het venster
in de envelop die onze leverancier gebruikt. Dit betekent een extra blad papier. Toch gaan we minder
papier gebruiken omdat we meer brieven digitaal gaan
versturen.
Waarom verstuurt de gemeente de post digitaal?
Als we brieven digitaal versturen is dit duurzaam, we
gebruiken en versturen minder papier. Daarnaast kunnen alle medewerkers hun post digitaal aanleveren en
versturen. Of ze nu in het gemeentehuis werken of
thuis.

@Amnesty International

■ Als het thuis niet goed gaat

Sociaal Team Berg en Dal

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

Kinderen moeten opgroeien in
een warm gezin. Maar soms lukt
dat niet. Voor kinderen die het
thuis even niet fijn hebben zijn er
in onze gemeente verschillende
mogelijkheden. Ouders kunnen
terecht bij Buurtgezinnen of
Forte Thuis. Pleegzorg is ook
een mogelijkheid in erg moeilijke
situaties.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of
voor langere tijd niet in hun eigen
gezin wonen. Of niet alle dagen in
de week of in de maand. Dan is het
fijn als een kind terecht kan in een
ander gezin. In een pleeggezin.
Pleegzorg iets voor u?
Bent
u
benieuwd
wat
(weekend)pleegouderschap of een
steungezin zijn inhoudt? Kom dan
woensdag 16 november om 19.30
uur naar de informatiebijeenkomst
in wijkcentrum de Biezantijn in
Nijmegen. Tijdens de bijeenkomst
krijgt u informatie over wat pleegouderschap is. Meld u aan via
www.ikwilpleegouderworden.nl.
Daar vindt u ook heel veel informatie, onder andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar
ook verhalen van pleegouders in de
regio.
Forte Thuis
Soms kunnen ouders van jonge
kinderen wel eens een steuntje in
de rug gebruiken. Ze hebben

iemand nodig die hen met praktische zaken verder helpt. Dan is
Forte Thuis een oplossing.
Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij
het ophalen/brengen van kinderen
naar school, gaan mee naar zwemles, doen iets leuks met de kinderen of ondersteunen bij opvoeding.
Neem voor meer informatie over
Forte Thuis contact op met coördinator Anne de Jong via telefoonnummer 06 – 53 81 71 09 of via email anne.de.jong@fortewelzijn.nl.
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen koppelt gezinnen
die overbelast zijn (vraaggezinnen)
aan warme en stabiele gezinnen in
de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en
worden ouders even ontlast. De

ondersteuning kan bijvoorbeeld
bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe
een middag, avond of weekend
opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Voor meer informatie
of een vrijblijvende kennismaking
kunt u contact opnemen met
Marloes Bazuin. Zij is de coördinator van Buurtgezinnen in de
gemeente Berg en Dal. U bereikt
haar via 06 – 42 92 18 83 of
marloes@buurtgezinnen.nl.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die
pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte
van bekendmakingen in uw buurt.

■ Stem op Dorpshuis De Slenk!
Dorpshuis De Slenk is genomineerd voor Dorpshuis van het
Jaar 2022! Samen met 4 andere
dorpshuizen in Gelderland. U
kunt stemmen tot 9 december via
www.dorpshuisvanhet
jaar.nl/stem. Doen!

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Hermelijnstraat 16, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Raailand 16, isoleren dak (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 75, kadastraal perceel UBG00-B-4897, hobbymatig
houden van paarden (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 75, kadastraal perceel UBG00-B-4897, realiseren
grasweide achterzijde perceel (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 98, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 175, plaatsen zonnepanelen op garage (niet
vergunningplichtig)
▪ Van Randwijckweg 39, kap boom (verleend)
▪ Schellingshof 29, afwijken van het bestemmingsplan voor bedrijfsactiviteiten i.v.m. personal fitness trainingen (verleend)
Berg en Dal
▪ Nabij Watertorenweg 7, kadastraal perceel GBK00-K-715, vervangen
telecommast (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 12, kandelaberen plataan (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 43, kap 3 bomen in voortuin (niet
vergunningplichtig)
Groesbeek
▪ Nabij Biesseltsebaan 32a, kadastraal perceel GBK00-F-1309, bouw
recreatiewoning (aanvraag)
▪ Bredeweg 94, bouw vrijstaand bijgebouw (aanvraag)
▪ Nabij Bruuk 19, kadastraal perceel GBK00-Q-445, verbreden inrit
(verleend)
▪ Bruuk 93, bouw schuur (aanvraag)
▪ Nabij Derdebaan 7, kadastraal perceel GBK00-G-267, wijzigen
gebruik van terrein voor hout- en groenwerkzaamheden (aanvraag)
▪ Nabij Frambozenstraat 23 t/m 73, kadastraal perceel GBK00-F-1291,
proefboren naar de boordiepte t.b.v. realisatie van project met
meerdere gesloten bodemenergiesystemen (aanvraag)
▪ Heikant 20, plaatsen dakkapel (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij Hulsbroek 3, kadastraal perceel GBK00-P-754, tijdelijk opslaan
van grond en menggranulaat (verleend)
▪ Kon. Wilhelminaweg 7a, wijzigen van winkelbestemming naar wonen
(verleend)
▪ Siep 18, plaatsen zonnepanelen naast bestaande grondopstelling
(verleend)
▪ Vijverweg 17, verhogen kap woning en plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Wylerbaan 1C, kadastraal perceel GBK00-N-411, aanleggen inrit
(verleend)
Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 21, kap boom in voortuin (verleend)
▪ Moses en Aäronlaan 29, plaatsen 2 dakkapellen achterzijde woning
(verleend)
▪ Rechterslaan 11, isoleren gevels en vervangen kozijnen (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 179, 179A, 181 en 183, vervangen voegwerk voor- en
westgevel pand (verleend)
▪ Mozartstraat 50, plaatsen bijgebouw (verleend)
▪ Vossengraaf 9, herstellen twee spanten van dak (aanvraag)
Ooij
▪ Hezelstraat 12a, vervangende nieuwbouw opslagloods (verlengen
beslistermijn)
▪ Hezelstraat 24, vervangen glaswerk van ramen begane grond
(verlengen beslistermijn)
▪ Kerkdijk 26, restaureren buitenmuur (verleend)
▪ Pr. Willem Alexanderstraat 43, 45, 47, 49, 51 en 55, renoveren 6
woningen (aanvraag)
▪ Rietlanden 54, uitbreiden erker (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Weigering vaststelling bestemmingsplan
▪ Oude bosweg, Beek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Dit kan via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.
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Bijzonder dorpshuis
Voor de verkiezing wordt gezocht
naar hét dorpshuis dat in een bijzonder gebouw zit. Een gebouw dat
vroeger een andere functie had
voor het dorp of buurt en dat nu een
tweede leven gekregen heeft. Een
plek voor en door inwoners. Wat
een eer dat De Slenk is genomineerd. En wat een erkenning voor
het harde werken van alle vrijwilligers! En dat al meer dan 40 jaar!

2022

STEM OP ONS!
Wij zijn in de race voor de titel Dorpshuis van het
Jaar 2022. Stemmen kan tot 9 december.
Help jij ons winnen?

SCAN DE QR!

Uitslag
Op 15 december wordt bekend
welk dorpshuis zich Dorpshuis van
het Jaar mag noemen.

■ Nieuwe putdeksels
De gemeente heeft nieuwe putdeksels. Op de nieuwe deksels
staat het gemeentewapen. De
oude deksels hebben geen
gemeentewapen.
Wethouder Ria Barber onthulde
vorige week de nieuwe putdeksel.
De wethouder onthulde een exemplaar met een gekleurd gemeentewapen. Dit was speciaal voor de
onthulling. De overige putdeksels
zijn niet gekleurd.
Is een putdeksel stuk en aan vervanging toe? Of moeten we in een
nieuwe straat putdeksels leggen?
Dan plaatsen we voortaan de nieuwe deksels met gemeentewapen.
De nieuwe putdeksels mét
gemeentewapen zijn even duur als
de oude putdeksels zonder wapen.

Meld u aan
voor onze
digitale
nieuwsbrief
Ga naar www.bergendal.nl/nieuwsbrieven
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■ Grote Kerstboom gezocht
Elk jaar staat er met de kerstdagen een prachtige kerstboom bij
het gemeentehuis in Groesbeek.
Dit is altijd een boom uit de tuin
van één van onze inwoners. Wij
willen deze jarenlange traditie

ook dit jaar voortzetten. De
gemeente Berg en Dal zoekt
daarom weer een grote kerstboom.
Heeft u een grote boom in uw tuin

staan die u toch al gaat kappen?
Dan gebruiken wij uw boom graag
als kerstboom. Wij zagen de boom
om en vervoeren hem naar het
gemeentehuis. Ook verwijderen we
de boomstronk. Dit kost u niets.
Wat zoeken we voor boom?
Wij zoeken:
▪ een spar (fijnspar, zilverspar,
blauwspar of douglasspar) of een
scheerlingsden;
▪ een boom van minimaal 12 meter
hoog;
▪ een volledig vrijstaande boom, die
we vanaf de straat uit uw tuin kunnen halen.

15 november 2022

■ Deel uw mening over het scheiden
van luiers en incontinentiemateriaal
Sinds 2021 haalt Dar luiers en
incontinentiemateriaal gescheiden op. Voor Dar is dit een nieuwe afvalstroom. Dar wil weten
wat ze kan verbeteren. Laat
weten hoe u vindt dat het gaat.
Vul de vragenlijst in op
www.dar.nl/luiers of scan de QRcode.
In 2022 haalde Dar in de regio tot
en met september al 625 ton luiers
en incontinentiemateriaal gescheiden op. Daar zijn Dar en de
gemeenten in de regio erg blij mee.

Meer weten?
Heeft u een boom die geschikt is?
Wij horen het graag. U kunt contact
opnemen met René Gerritzen.
Stuur
een
mail
naar
r.gerritzen@bergendal.nl of bel
naar het algemene nummer 14024.

■ Slimme Bandenpomp in Groesbeek
Stichting Band op Spanning
heeft
de
eerste
Slimme
Bandenpomp in onze gemeente
geplaatst. De Bandenpomp staat
bij het parkeerterrein aan de
Houtlaan in Groesbeek.
Duurzaam
Wethouder Erik Weijers heeft de

Bandenpomp officieel in gebruik
genomen: “Heel makkelijk om te
bedienen. En fijn dat ik nu zeker
weet dat ik de juiste bandenspanning heb. Dat is beter voor het
milieu, de veiligheid en de portemonnee!”
De Bandenpomp is gemaakt van

duurzaam materiaal en werkt
geheel op zonne-energie. De
Bandenpomp is 24 uur per dag gratis te gebruiken. En laat direct zien
hoeveel geld u bespaart.
Te lage bandenspanning
In Nederland rijdt maar liefst 63%
van de auto’s met onderspanning.
Dit zorgt voor extra CO2-uitstoot,
brandstofverbruik, bandenslijtage,
een langere remweg en oplopende
kosten voor de automobilist.
Automatisch de juiste instelling
Bij de Bandenpomp kunt u aan de
hand van uw kenteken de juiste
bandenspanning opvragen. U ziet
tijdens gebruik wat er gebeurt. Na
afloop ziet u wat u bespaart.
De slimme Bandenpomp vraagt de
gebruiker om een vrijwillige donatie
of fooi voor het gebruik. Deze kunt
u contactloos betalen.

Wethouder Erik Weijers gebruikt de Slimme Bandenpomp

Over Band op Spanning
Band op Spanning bestrijdt de vervuiling en negatieve gevolgen die
automobiliteit met zich meebrengt.
De organisatie is in 2004 opgezet
door Laurens Drogendijk.

■ Bijeenkomst bewustwording psychische kwetsbaarheid
Kent u iemand in uw buurt met
een psychische kwetsbaarheid?
Misschien maakt u zich zorgen of
heeft u overlast. Of wilt u helpen
maar weet u niet goed hoe. Kom

dan naar de bijeenkomst
‘Bewustwording
psychische
kwetsbaarheid’ op maandag 28
november van 19:00 – 21:30 uur.
De
bijeenkomst
is
in

Voorzieningenhart Op de Heuvel,
Ericastraat 39 in Groesbeek.
U krijgt informatie van ervaringsdeskundigen van Ixta Noa en van
Forte Welzijn over hoe u met kwetsbare wijkbewoners kunt omgaan.
Aanmelden kan bij Sanne Verburg,
opbouwwerker Forte Welzijn, via
sanne.verburg@fortewelzijn.nl.
Bewustwording
Tijdens de bijeenkomst kunt u uw
eigen ervaringen delen. Ook krijgt u
informatie over wat het betekent om
psychisch kwetsbaar te zijn. Verder
krijgt u praktische tips. Tijdens de
bijeenkomst maakt u kennis met
iemand die zelf een psychische
kwetsbaarheid heeft (gehad). Hij/zij
vertelt hoe u kunt helpen.
Meer informatie over Ixta Noa is te
vinden op www.ixtanoa.nl en over
Forte op www.fortewelzijn.nl.

■ Let op! Koolmonoxide is een sluipmoordenaar
De komende tijd gaat in veel huizen de kachel weer aan. Een
reden om extra alert te zijn op de
‘sluipmoordenaar’ koolmonoxide
(CO). Hieronder leest u tips om
koolmonoxidevergiftiging
te
voorkomen.
Ventileren
Het is ontzettend belangrijk om te
ventileren. Laat als het kan, altijd
een raampje of ventilatierooster
open staan. Ook als het koud is. Na
30 minuten in een afgesloten ruimte, is de lucht al ‘vervuild’.
CO-melder
De helft van de ongevallen met CO
wordt veroorzaakt door een moderne cv-ketel. Een CO-melder is van
levensbelang bij gaskachels, geisers, houtkachels en open haarden, maar dus ook als u alleen een
cv-ketel heeft.
Op het plafond
CO is niet zwaarder dan lucht. Het

zakt niet naar beneden. Daarom
moet de CO-melder in de ruimte
van het verbrandingstoestel (ketel
of kachel) aan het plafond hangen,
op 1 tot 3 meter van het toestel af.
Controleren
Laat al uw verbrandingstoestellen
een keer per jaar door een erkend
bedrijf controleren. En let erop dat
ook de afvoerkanalen worden
gecontroleerd.
Bloempot
Verwarm uw huis niet met ‘bloempotkacheltjes’ of andere zelfgebouwde verwarming. Dit is brandgevaarlijk, ongezond en u loopt risico om een CO-vergiftiging op te
lopen.
Meer weten?
Op www.co-wijzer.nl vindt u heel
veel informatie over CO-melders en
ventileren. U kunt er ook een test
doen. Dan weet u hoeveel CO-melders u in uw huis nodig heeft.

15 november 2022
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■ Energietoeslag 2022 aanvragen voor 1 januari 2023
De overheid helpt inwoners met
een laag inkomen met de energietoeslag. De energietoeslag is
€ 1.300,-. Heeft u de toeslag voor
2022 nog niet aangevraagd? Doe
het dan snel, want het kan maar
tot 1 januari 2023.

■ Herhaalprik zonder afspraak in
Nijmegen, Wijchen, Tiel en
Zaltbommel
Iedereen van 12 jaar en ouder
kan een herhaalprik tegen corona halen. Dit is nu mogelijk zonder afspraak bij vaccinatielocaties in Nijmegen, Wijchen, Tiel en
Zaltbommel. Het blijft ook
gewoon mogelijk om een
afspraak te maken. Dit heeft de
voorkeur omdat het druk kan zijn
op een locatie. Mensen met een
afspraak hebben voorrang.

Energietoeslag 2023?
Als u in 2023 aan de voorwaarden
voldoet, krijgt u ook in 2023 weer
€ 1.300,- energietoeslag. Wat u
hiervoor moet doen en wanneer u
dit krijgt maken we op een later
moment bekend. Houd de informatie op onze website in de gaten.
Hoe vraagt u de energietoeslag
aan?
U kunt de energietoeslag aanvragen via onze website. Ga naar
www.bergendal.nl/energietoeslag.
Daar leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen om de
energietoeslag te krijgen.

slag? Bel dan 14024 op maandag
tot en met donderdag tussen 8.30
en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30
tot 13.00 uur.

Heeft u vragen over de energietoeslag?
Heeft u vragen over de energietoe-

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het werken
met de computer? Of bij het digitaal

reageren of aanvragen? De
Formulierenbrigade kan u helpen.
Bel 06 - 23 84 29 64 om een
afspraak te maken met een medewerker van de Formulierenbrigade.
U kunt ook een afspraak maken op:
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur.

Zonder afspraak
Op www.prikkenzonderafspraak.nl
staat waar en wanneer u een vaccinatie zonder afspraak kunt halen. U
kunt dan gewoon binnenlopen.
Neem wel een legitimatie en mondkapje mee.
Vaccinatielocaties in de buurt
De GGD is ook begonnen met het
vaccineren op kleinere tijdelijke
locaties in de regio. Zodat u in de
buurt uw herhaalvaccinatie kunt
krijgen. Op de kleinere tijdelijke
locaties wordt alleen gevaccineerd

op afspraak. Houd de website van
de GGD en die van de gemeente
Berg en Dal in de gaten om te
weten wanneer de GGD bij u in de
buurt komt.
Waarom een herhaalprik halen?
Hoe meer mensen de herhaalprik
halen, hoe beter we het coronavirus
afremmen.
De herhaalprik tegen corona kan:
▪ beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van corona;
▪ helpen voorkomen dat de zorg het
te druk krijgt;
▪ helpen om bedrijven, horeca en
sportscholen open te houden
doordat minder mensen ziek worden.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
herhaalprik op de website van de
Rijksoverheid of kijk op www.ggdgelderlandzuid.nl/coronavirus.

■ Welke boom kiest u?
Wij zijn op zoek naar de boom in onze gemeente met het meest bijzondere verhaal. De afgelopen weken
hebben veel inwoners een verhaal over hun favoriete boom ingestuurd. Welk verhaal vindt u het mooiste,
beste of meest bijzonder? U kunt nu stemmen. De boom met de meeste stemmen doet namens de
gemeente Berg en Dal mee aan de Boom van het jaar 2023 verkiezing.
Ga naar samenbergendal.nl of scan de QR-code om te stemmen.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws? Meld u
dan aan voor de nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal. Dan blijft u op de
hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van
economische zaken, recreatie en toerisme.

■ Verkoop groente en fruit bij Kringloop Groesbeek 2 jaar
gedoogd
De gemeente gaat de verkoop
van groente en fruit bij de
Kringloop Groesbeek 2 jaar
gedogen. Dit betekent dat de verkoop wordt toegestaan ook al
past dit niet binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente. Door
de verkoop te gedogen blijft er
goedkoop groente en fruit
beschikbaar.
De koopkracht van huishoudens
gaat hard achteruit en de armoede
neemt toe. De gemeente vindt het
aanbieden van goedkoop groente
en fruit daarom van maatschappelijk belang.

De gemeente heeft nog andere
argumenten om de verkoop toe te
staan. Zo gebruikt de Kringloop de
verkoopopbrengst (deels) voor
maatschappelijke activiteiten, zoals
de voedselbank. Ook heeft de
Kringloop werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wel gedogen, niet legaliseren
De gemeente kiest voor gedogen
en niet voor legaliseren. Dit doen
we omdat legaliseren van de verkoop niet past binnen ons ruimtelijke beleid. Bij dit beleid is uitbreiding
van detailhandel buiten het kernwinkelgebied niet mogelijk. De

Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld u aan via www.bergendal.nl/nieuwsbrieven. Klik hier op de knop
‘Inschrijven nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal’.

Kringloop bevindt zich op het bedrijventerrein en niet in het kernwinkelgebied.
Bij gedogen is het verplicht om de
strijdigheid met de regels zo kort
mogelijk te laten duren. De verwachting is dat de koopkracht niet
snel herstelt. Daarom kiest de
gemeente voor een gedoogperiode
van 2 jaar.
Er zijn wel verschillende voorwaarden bij het gedogen. Zo mag de
verkoop van planten bijvoorbeeld
niet meer. Daarnaast mag de verkoopoppervlakte maximaal 30 m²
groot zijn.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Presentatie 25e Millings Jaarboek
Beste mensen,
Op zaterdagmiddag 26
november om 15.00
uur presenteren wij vol
trots ons 25e Millings
Jaarboek. De presentatie vindt plaats in
Koffie- en Eethuis de
Gelderse Poort en de
inloop is vanaf 14.00
uur.
Ter gelegenheid van
deze
opmerkelijke
mijlpaal komt een
extra bundel uit van 25
interviews met Millingse bewoners die
wonen op huisnummer 25. Bas van der
Hoeven en Ton van Raaij hebben zorggedragen voor de productie. De bundel
is een gratis cadeau voor de kopers van
ons jaarboek.
Bij voldoende belangstelling (minimaal 20 personen) is er ook dit jaar
weer een buffet. U kunt zich daarvoor
vooraf opgeven via ons mailadres: mil-

70 mensen genoten van bockbier
LEUTH. Zaterdagavond 5 november
was alweer de twalfde bockbieravond
in de Vriendenkring te Leuth. Het werd
georganiseerd door Herbert Tinnissen,
samen met de INBEV en de beheercommissie van de Vriendenkring en
Schrobbeler. 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, 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.
Foto: Henk Baron

lingsjaarboek@gmail.com . De kosten
bedragen 19,50 p.p. en deze moeten ter
plaatse worden afgerekend met de
Gelderse Poort.
Wij hopen dat u in staat bent om op 26
november aanwezig te zijn en kijken er
naar uit om elkaar daar weer te ontmoeten.
Namens de redactie en het bestuur,
Bart, Theo, Marcel, Ton, Jos en Wim

Boeken- en mediamarkt in
dorpshuis de Slenk in de Horst
Op zaterdag 19
november is er
een grote boeken- en mediamarkt in dorpshuis De Slenk.
Het is alweer de
5e keer dat het
dorpshuis deze
succesvolle activiteit
organiseert.
De
opbrengst van
d
e
boeken/mediamarkt komt ook
deze keer ten
goede aan het
dorpshuis.
Er staan op deze dag enkele duizenden
mooie en bijzondere boeken, cd’s,
elpees en dvd’s te koop. Naast thrillers
en romans zijn er veel informatieve
boeken over bijvoorbeeld koken, kunst
en tuinieren. Voor kinderen zijn er leesboeken, strips en sprookjesboeken. Tot
slot zijn er honderden cd’s, elpees en
dvd’s. De meeste boeken, cd’s en films
kosten € 1,- ; kinderboeken kosten 50

Beppie Bijsient’s Vriendenbingo

cent. Bijzondere exemplaren zijn apart
geprijsd.
Op zaterdag19 november bent u van
harte welkom tussen 11.00 – 14.00 uur
op Reestraat 2 de Horst in Groesbeek.
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.

Grote Snertactie
Fanfarekorps Ons Genoegen
MILLINGEN. Het wordt langzamerhand kouder, dus is het weer tijd voor
het Oer-Hollandse wintergerecht erwtensoep. Zet het alvast in je agenda!
Zaterdag 19 november is er in de Albert
Heijn in Millingen, weer de jaarlijkse
Snert-actie van fanfarekorps Ons
Genoegen, van 09.30.u. tot 14.00.u.
De zelfgemaakte erwtensoep is kanten-klaar per liter ingevroren in een handige verpakking. Wederom is de snert
natuurlijk goed gevuld!
U kunt nu al ingevroren erwtensoep
bestellen in literbakken vanaf €4.50 per
liter (3 liter €12,50). Naast contant
betalen kan er ook gepind worden!
Bestellingen kunt u mailen naar
onsgenoegensnertactie@gmail.com of
via een belletje naar 06 4589 9788.
Alvast smakelijk eten!

LEUTH. Op zaterdagavond 26 november organiseert Vriendenbingo Leuth
een avondvullend Bingo-programma.
De bingo duurt van 19:30-23:30 uur en
wordt gehouden in Dorpshuis de
Vriendenkring te Leuth. Tijdens deze
Bingo avond zijn diverse leuke prijzen
te winnen en de gehele avond wordt
verzorgd en muzikaal omlijst door
Beppie Bijsient. In de zaal kunnen bij
binnenkomst voor 10 euro bingo-boekjes gekocht worden waarmee men de
gehele avond kan meespelen. De
opbrengst van de Vriendenbingo komt
ten goede aan het onderhoud van
Dorpshuis de Vriendenkring.
Wanneer u met meerdere personen de
Bingo wilt bijwonen is het mogelijk om
vooraf een tafel (4-8 personen) te reserveren via de mail (vriendenbingo-

BEEK. Zondag 30
oktober is een herdenkingsbankje onthuld
voor Niels, die afgelopen juli bij een ongeval
om het leven kwam.
De 20-jarige Niels
werd aangereden toen
hij na een avondje
stappen
bij
de
Vierdaagsefeesten op
weg naar huis was.
Het bankje staat vlak
bij het Kulturhus, waar
Niels en z’n vrienden
vaak rondhingen.
Na het overlijden van Niels was er zo’n bloemenzee op de plek van het ongeluk,
dat zijn familie had verzocht bij de uitvaart niet weer bloemen mee te nemen, maar
een donatie voor een herinneringsbankje.
Foto: Henk Baron
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In de Marge
Koeien in de wei. Dat is helemaal niet
zo vanzelfsprekend als het lijkt. De
meeste koeien staan tegenwoordig op
stal en slijten hun leven met velen
tezamen op een betonnen vloer met
hier en daar een ligplek op een vlonder met wat stro. Alles in het kader
van de maximale melkproductie waartoe de boeren worden gedwongen
door de bodemprijzen waarvoor de
supermarktketens hun producten aan
de consument willen verkopen.
Verrast keek ik dan ook op toen ik in
een buurtschapje een tiental koeien
vrij in de wei zag lopen. Ik ontwaarde
zowaar twee kalfjes die bij de moeders dronken. Ik kreeg er een warm
gevoel bij en prees stil de boer die
blijkbaar nog een hart in zijn donder
had en zijn dieren de moeder-kind
hechting gunde. Toen ik er twee dagen
later weer langs fietste moest ik mijn
eigen naïviteit onder ogen zien. De
wens was weer eens de vader van de
gedachte geweest. De koeien liepen
nog steeds in het weiland, maar de
kalfjes waren apart ondergebracht in
de bekende kunststof hokken een eind
verderop, nu al gereduceerd tot toekomstig productiemiddel in onze
almaar doordaverende consumptiecarrousel.
Sagittarius

Koppel-darttoernooi Leuth

leuth@hotmail.com) onder vermelding
van uw naam en het aantal personen
waarmee u komt. Wij zullen dan zitplaatsen en een tafel voor u vrijhouden.
Wij zouden het fijn vinden wanneer we
u op onze Bingo avond mogen begroeten. Organisatie Vriendenbingo Leuth.

LEUTH. Op 17 december vindt het
Koppel-darttoernooi in de Vriendenkring te Leuth plaats!
Het koppeltoernooi wordt gespeeld
door een team bestaande uit twee spelers. Het speltype is 501 - dubbel uit.
Teams dienen om 12:45 uur aanwezig
te zijn en zich te melden bij de wedstrijdtafel. Per team betaal je €10,00
inschrijfgeld.
Aanmelden: doe je via
darttoernooi.vriendenkring@gmail.com

Plantdagen op de Biesterhof
Zoals de vele bezoekers van onze open dag afgelopen september zagen, hadden we
deze zomer op boerderij de Biesterhof maar weinig schaduw te bieden aan de dieren op ons land. Dit lossen we nu op met de aanplant van meer dan 5000 bomen
en struiken in struweelhagen rondom onze percelen. Niet alleen bieden deze
bomen schaduw aan de boerderijdieren, maar ze zijn ook kampioen in water vasthouden als het regent,
en kunnen bij het grondwater in tijden van
droogte. Met hun windbescherming en schaduw gaan ze verdamping tegen en bovendien
bieden ze voedsel en
beschutting aan heel
veel ander leven.
Het planten van de
bomen doen we graag
met de gemeenschap
om ons heen (jullie) en
gebeurt op zaterdag en
zondag (26 en 27
november) en donderdag (1 december). In
ruil voor de hulp bieden
wij iedereen een heerlijke warme lunch aan!
Meer informatie en de
intekenformulier vindt
u op onze website:
www.biesterhof.nl
Graag tot ziens op de
Biesterhof!

Fanfarekorps Ons Genoegen

Bankje Niels Groothuijse
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Zaal open 12.30 uur – Aanvang toernooi 13.00 uur

Aanmelden via:

Grote boekverkoop Wijchen
Van vrijdag 18 november (vanaf 11.30
uur) tot zaterdag 3 december kun je
weer snuffelen tussen afgeschreven
boeken van de Bibliotheek Wijchen.
Je scoort al een boek voor € 0,50, 5
boeken voor € 2,- en maar liefst 10 tijdschriften voor € 1,-.
Het aanbod bestaat uit o.a.
Nederlandstalige romans, buitenlandse
romans, tijdschriften, maar ook veel
kinderboeken en informatieve boeken.
Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om iets te kopen. De verkoopvoorraad wordt regelmatig met andere
boeken aangevuld.
De Bibliotheek Wijchen, Campuslaan 8
in Wijchen.

Centrum Groesbeek wordt weer sfeervol
verlicht door Fanfare Wilhelmina!
Fanfare Wilhelmina is er weer helemaal klaar
voor: zo’n 100 sfeerornamenten staan klaar om
binnenkort het centrum van Groesbeek feestelijk te verlichten. Vlak voor de verjaardag van
De Sint zullen de vrijwilligers van Fanfare
Wilhelmina de gevels van vele bedrijven en particulieren versieren met de bekende twinkelende sfeerornamenten.
Ook dit jaar heeft de Fanfare haar assortiment
nog wat uitgebreid, want de vraag blijft nog
steeds groot. Bedrijven, maar ook particulieren,
met name in en om de Pannenstraat,
Dorpsstraat en Molenweg worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze fraaie verlichtingsactie. Een vlaggenstokhouder en minimale stroomvoorziening - want LED is erg energiezuinig! -

zijn voldoende. Ook in deze tijden van hoge
energiekosten is het branden van een lichtornament niet duur; als u het ornament gedurende 40
dagen 12 uren per dag laat branden, dan kost dit
in totaal slechts € 5 aan stroom. Voor het plaatsen
en verwijderen van de verlichting wordt gezorgd.
Heeft u belangstelling voor het huren van zo’n
prachtig ornament? Stuur dan vóór 21 november
aanstaande een e-mail naar info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl of bel 024-3971454.
Alle deelnemers van voorgaande jaren kunnen
binnenkort weer iemand van de fanfare aan de
deur verwachten voor het maken van nieuwe
feestelijke afspraken.
Wees welkom in het sfeervolle centrum van
Groesbeek. Dat wordt weer volop genieten!

De Rozet
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Klussief

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk

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





Kom jij ons team versterken?

Scan mij!

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

*Werkplaats Klussief * Bouwkamp 13b, 6576 JX Ooij
* Telefoon 06-13217763 E-mail:Info@klussief.nl * www.klussief.nl
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

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

Uw verlichtingswinkel
in Kleve

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE
E\/$03(18'2

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

Wij laten u niet
in het donker
staan!

WWW.ARIENSSOLAR.NL

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

Scheid jij jouw luiers en/of
incontinentiemateriaal?
St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Bingo
ZONDAG

20 NOVEMBER

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Daar zijn we super blij mee!
Dankzij jouw inzet haalden we dit jaar al
623 ton gescheiden luiers en
incontinentiemateriaal op!

Deel ook jouw mening
Over wat jij vindt van het scheiden van luiers
en/of incontinentiemateriaal. Alvast bedankt!
Vul de vragenlijst in op www.dar.nl/luiers of
scan de QR-code.

JEUGDAFDELING OEV

BINGO
zondag 27 november
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur
Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

VIEZE

LUIERS
FRISSE

WINST

N AT U U R

Eerste Kekerdomse
natuurfoto-expo groot succes
Het initiatief voor de expo komt voort
uit de dorpsapp KekerdomNatuur, waar
65 Kekerdommers bij zijn aangesloten.
Veel Kekerdommers voelen zich verbonden met natuurgebied Millingerwaard, hun groene achtertuin, en
maken foto’s van wat ze daar opvalt.
Sommigen gaan op stap met camera en
lenzen maar veruit de meesten kieken
gewoon met hun mobieltje. Via die app
delen ze hun waarnemingen en foto’s.
Zo ontstond de gedachte om de mooiste
foto’s van afgelopen jaren bijeen te
brengen in een expositie. Kulturhus
Kekerdom faciliteerde dat initiatief en
uiteindelijk stelden 23 deelnemers zo’n
60 natuurfoto’s beschikbaar voor de
natuurexpo die open ging op zondag 6
november.
Toen duidelijk werd dat de deelnamerespons zo groot was, werd een klein
wedstrijdelement aan de expo toegevoegd. Er werd een vakjury opgetrommeld om de beste natuurfoto te selecteren en een kinderjury (60 leerlingen
van de Laurentiusschool) om hun favoriete foto te kiezen.
De uitslag van de kinderjury liet al zien
dat de kwaliteit van de foto’s hoog was.
Maar liefst 30 van de 60 foto’s wisten
een kinderstem in de wacht te slepen
was. Uiteindelijk was de prachtige
Ransuil van Luc Oteman de absolute
favoriet en verwierf de meeste kinderstemmen. Het Gallowaykalf van Bart
Balm wist de eervolle vermelding in de
wacht te slepen.
De vakjury, bestaande uit Harvey van
Diek (vogelonderzoeker en natuurfotograaf), Geert Willems (journalist),
Heleen Visser en Fons van Bindsbergen
(beiden professioneel vormgever en
fotograaf), oordeelde eveneens dat de
gemiddelde kwaliteit van de ingezonden foto’s de verwachtingen overtrof.
Het viertal discussieerde urenlang over
de vaktechnische aspecten en emotionele kracht van de beelden en kwam
uiteindelijk tot de conclusie dat de

Vooral voor veehouders is er met de
teelt van productief kruidenrijk grasland een wereld te winnen. Toevoeging
van kruiden in het grasland geeft meer
biodiversiteit. Voor veehouders is het
wel een flinke aanpassing van de
bedrijfsvoering. Op verzoek van de
veehouders hebben Via Natura, De
Ploegdriever en het Louis Bolk
Instituut met steun van de Radboud
Universiteit een projectaanpak ontwikkeld. De financiering is mogelijk
gemaakt door het ‘Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland’ en
de provincie Gelderland.
Het project loopt van oktober 2022 tot
en met september 2024. Tien ondernemers zijn ingestapt en hebben minimaal twee hectare kruidenrijk grasland
ingezaaid met diverse kruidenmengsels. Een vijftal ondernemers in
Groesbeek en een vijftal ondernemers
in de polder. Twee jaar lang ondersteunen medewerkers van Louis Bolk
Instituut de groep om het beheer van de
kruidenrijke graslanden in de vingers te
krijgen, zodat de productiviteit optimaal is en betekenisvol wordt voor het
bedrijf.
De mengsels die ingezaaid zijn bevatten kruiden zoals klavers, cichorei en
smalle weegbree, die toch een redelijke

PAGINA 19

De Rozet

Open erf bij ambassadeur voor biodiversiteit
Laura Fleuren–De Haan uit Groesbeek is ambassadeur voor
de biodiversiteit in de gemeente Berg en Dal. Op 18 november organiseert Laura een inspiratiebijeenkomst over biodiversiteit op haar terrein. Deze bijeenkomst is bedoeld voor
bewoners van het buitengebied met een erf of grote tuin in de
gemeente Berg en Dal. Op de inspiratiebijeenkomst laat
Laura zien welke maatregelen zij heeft genomen om de biodiversiteit te verhogen. Ook komt Jef Gielen een demonstratie heggenvlechten geven. Met de deelnemers worden onderling tips en ideeën gedeeld over het verhogen van biodiversiteit in de eigen tuin. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot
17.30 uur. Aanmelden via ericenlaura@outlook.com.

bij Laura via ericenlaura@outlook.com. Kijk voor meer
informatie op slgelderland.nl/projecten/praktijknetwerk-biodiversiteit-voor-buitenlui

Aanmelden
Heb je ook een wat grotere tuin van 0,5 tot 5 hectare, niet
agrarisch in gebruik en niet in het GNN en zoek je verdieping over biodiversiteit? Dan ben je van harte welkom bij het
Praktijknetwerk. Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst

sublieme wijze waarop Vincent
Sanders het minuscule springstaartje
had vastgelegd de prijs voor de beste
natuurfoto verdiende. Eervolle vermeldingen waren er voor Jan Coopman,
Romilda van der Wal en Arjan Broers,
alle drie met een winterbeeld, en
Alphons Borst met een vliegende libel.
De bekendmaking van de juryprijzen
was gekoppeld aan een enthousiaste en
leerzame lezing van juryvoorzitter
Harvey van Diek. In zijn hoedanigheid
als natuurfotograaf liet hij de zaal vol
leergierig publiek kennismaken met
zijn persoonlijke kijk op het fotograferen van natuurbeelden. Zijn tips werden gretig in de oren geknoopt, zodat
de verwachtingen voor een tweede
expo volgend jaar gerust opgeschroefd
kunnen worden.
De expo van natuurfoto’s is nog tot
eind november te bezichtigen in het
Kekerdomse Kulturhus (zie www.kulturhuskekerdom.nl voor openingstijden). Bezoekers wordt gevraagd hun
fotovoorkeur kenbaar maken. Daarvoor
liggen formulieren gereed. Begin
december worden alle publieksstemmen opgeteld en wordt bekend
gemaakt welke foto de publieksfavoriet
is.

Praktijkexperiment productief
kruidenrijk grasland van start
Biodiversiteitsherstel
en natuurinclusieve
landbouw staan hoog
op de agenda van een
groep veehouders en
ook akkerbouwers in
onze regio. Diverse
ondernemers hebben
de afgelopen jaren
actief meegedaan aan
studiedagen, veldbijeenkomsten
en
onderzoeken van de
R a d b o u d
Universiteit. Doel
was om meer te leren
over de ins en outs
van kruidenrijk grasland, bloemrijke
stroken en bodemherstel.
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opbrengst geven en essentiële mineralen bevatten, van belang voor de
gezondheid van de dieren.
Het principe is dat op deze graslanden
geen
gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt worden en geen of zeer weinig
kunstmest. Wel is er organische
bemesting naar behoefte.
De uitdaging is, dat er niet alleen na
twee jaar, maar ook na vijf jaar nog
steeds een flink percentage kruiden
staat. Begrazing en maaien van het
grasland komt nauw en vergt meer vakmanschap van de ondernemers.
Via persoonlijke begeleiding en gezamenlijke studiematige veldbezoeken
leren de ondernemers en belangstellende collega’s van elkaar, van hun begeleiders en van de onderzoekers die de
ontwikkelingen in het veld gaan monitoren.
Belangstellenden kunnen de ontwikkelingen volgen via een blog op de site
van Via Natura. Er is al een eerste
bericht verschenen: Blog biodiversiteit
en kruidenrijk grasland (/www.vianatura.nl/biodiversiteit). De verwachting is
ook dat er het komend jaar een excursie
georganiseerd gaat worden naar een of
twee van de deelnemende ondernemers.
Via Natura, Tiny Wigman
7 november.

Inspiratie-avond voor een schitterende Kerst
Vergeet de kerststukjes met wat dennengroen en een kerstbal, maak van je
kerstdecoratie een schitterende creatie!
Groei & Bloei afd. Rijk van Nijmegen
en Land van Maas en Waal organiseert
dit jaar weer een Kerst inspiratieavond!
Het wordt een echte show, door Frits
Hoogers, bloemsierkunstenaar. De
designer staat bekend om zijn persoon-

Doneer-eenzaailing-dag
Meer Bomen Nu is een landelijke
samenwerking om dit jaar 1 miljoen
kansarme jonge bomen en planten een
nieuwe plek te geven door ze te verplanten naar kansrijke plekken.
Zondag 27 november organiseert Meer
Bomen Nu een landelijke doneer-eenzaailing-dag. Op honderden locaties in
het land kunnen zaailingen worden
ingeleverd. In bijna iedere tuin is wel
een jonge boom of struik te vinden die
te weinig licht krijgt of ongewenst is.
Meer Bomen Nu roept alle
Nederlanders op om deze zaailingen
en stekken te verzamelen uit eigen tuin
en te brengen naar één van de inleverlocaties. Vrijwilligers zorgen dat ze een
goed plekje krijgen.
Kijk op www.meerbomen.nu/doneereenzaailing voor alle inleverpunten.

lijke aanpak. Meer
www.florafrits.nl.

informatie:

Tijdens de pauze en na afloop is er
gelegenheid materiaal te kopen in een
mini-bloemenwinkeltje, tegen de “jeukende vingers”, want ga er maar van uit
dat je na het zien van de show zelf ook
aan de slag wil!

Dorpshuis Oase, Graafseweg 570,
6603CL Alverna
Vrijdag 25 november, aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur.
Entree: € 6,00 voor leden van Groei &
Bloei, IVN en Klimop, € 10,00 voor
niet-leden
Géén pinautomaat aanwezig.

Galloway kalf bevrijdt door
brandweer Ubbergen
Woensdagmiddag 2 november werd de
hulp van de vrijwillige brandweer
Ubbergen gevraagd door Free Nature.
Er was in de Bisonbaai een kalfje in de
modder beland en deze kon er op eigen
kracht niet meer uit komen.
Waarschijnlijk zat het dier al enige tijd
vast.

Met behulp van een zaag en slangen
hebben de vrijwilligers van de brandweer het kalfje uit de modder getrokken. Met de brandweerwagen konden
zij het terrein niet betreden en daarom
hebben ze gebruik gemaakt van de auto
van Free Nature.
Foto: Brandweer Ubbergen.

Clean-up
UBBERGEN. Wil je helpen onze
mooie gemeente een beetje schoner te
maken? Doe dan mee met de Clean-Up
op zaterdag 19 november a.s.
We starten om 10 uur bij de Havo Notre
Dame (Kasteelselaan 50 te Ubbergen).
Je vindt ons bij de hoofdingang aan het
fietspad langs de provinciale weg richting Duitsland. Grijpers, afvalzakken
e.d. zijn aanwezig. Ook wordt er
gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers. De activiteit eindigt uiterlijk om
12 uur. Leuk als je langs komt!
De Clean-Up wordt georganiseerd door de pas opgerichte werkgroep van de
Partij voor de Dieren in
de gemeente Berg en
Dal. Naast clean-ups gaat
de werkgroep ook filmavonden en lezingen
organiseren. Alle inwoners die de natuur een warm hart toe
dragen, zijn ontzettend welkom!

Vogeltentoonstelling
De Gekleurde
Zanger
GROESBEEK. De vogelvereniging De
Gekleurde Zanger organiseert in het
weekend van 25-26 en 27 november
een bijzondere tentoonstelling van
diverse vogels.
Deze tentoonstelling, waar men de
vogels kan bewonderen, wordt gehouden in het Voorzieningshart Op De
Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.
Op vrijdag 25 november om 19:30 uur
is de opening voor genodigden. Andere
openingstijden zijn: zaterdag 26
november van 10:30-17:00 uur en op
zondag 27 november van 10:30-14:45
uur.
Ook worden er vogels te koop aangeboden. Hopelijk tot ziens.

Duurzaamheidscafé Berg en Dal
over energie besparen
Hoe besparen we op energie: Tips en
trucs… Dat was hét onderwerp van de
thema-avond in het Duurzaamheidscafé Berg en Dal op 2 november. Op
deze avond vertelde energiecoach
Martin Ewijk wat je allemaal kunt doen
om je energierekening zo laag mogelijk
te houden.
Wil Meertens uit Ooij presenteerde het
stappenplan energiebesparing met veel
nuttige tips. Wethouder Erik Weijers
was ook aanwezig. De gemeente speelt
namelijk een belangrijke rol bij het ver-

duurzamen van woningen en bedrijfspanden en heeft daarnaast te maken
met inwoners die met moeite hun energierekening nog kunnen betalen.
Op 5 november stond het Duurzaamheidscafé met een kraampje bij diverse
supermarkten.
Wilt u nu al aan de slag met verduurzaming en hulp van een Energiecoach?
Mail dan naar
EcoachBenD@gmail.com met naam,
adres en telefoonnummer. Kijk op
www.duurzaamheidscafebergendal.nl.

Wil Meertens bij zijn presentatie tijdens het Duurzaamheidscafé in het Kulturhus
in Beek
Foto: Henk Baron
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Ruilhus loterij en pop up

Griepprik rustig en goed verlopen

BEEK. Om het vrijwilligersinitiatief
waarbij speelgoed geruild kan worden:
het Ruilhus in Beek, van voortgang te
verzekeren komen ze binnenkort met
twee acties. Heel handig ook voor de
Sint, want op zaterdag 26 november
wordt een Pop-up store gehouden in het
Geefhus, op de eerste etage van het
Kulturhus in Beek. Daar voorafgaand is
een loterij georganiseerd met prijzen
van lokale ondernemers.
Het Ruilhus in Beek is elke woensdagmiddag (m.u.v. de schoolvakanties)
geopend in het Kulturhus. Om uit de
kosten te komen wordt er jaarlijks een
loterij gehouden. Dit maal zijn er prijzen te winnen van Brasserie Charley,
Primera, Intens Bloemen, Hans de
Echte Bakker, Drogisterij de Duffelt,
Slagerij Eef van Ginkel, Jos Peters
Wijnkoperij en Het Land van Honing.
Een lot kost 3,50 euro en drie loten zijn
10 euro. De loten zijn te koop bij de
vrijwilligers, via het contactformulier
op de website www.ruilhus.nl of via
Whatsapp: 06 44215973.
De trekking is op zaterdag 26 november om 13:00 uur tijdens de Pop-upstore.
De Pop-up store is bedoeld voor iedereen. Zo hoopt de organisatie dat steeds
meer mensen de weg naar Ruilhus
weten te vinden en er zo nog meer
speelgoed hergebruikt kan worden.
Zaterdag 26 november opent de winkel
al om 12:30u voor mensen die de
komende tijd speelgoed komen inleve-

Op dinsdag 1 en woensdag 2 november konden de jaarlijkse griepprikken gehaald
worden in Millingen aan de Rijn, Ooij, Beek en Leuth. Omdat nu mensen op verschillende tijden op alfabetische volgorde konden komen, ontstonden er geen
lange wachttijden en konden de mensen snel geholpen worden door vakkundige
“prikkers” , zoals hier op de foto in het dorpshuis in Ooij.
Foto: Henk Baron

ren (woensdag 16 en 23 november
13.30 tot 15.30 uur in het Ruilhus en
vrijdag 25 november tussen 19.00 en
20.00 uur in het Geefhus).
26 november van 13:00 tot 14:00 uur is
de winkel voor iedereen geopend.
Vanaf 12 jaar zijn de toegangskaarten
1 euro. Het uitgekozen speelgoed en
ook kleding mag gratis worden meegenomen. Kinderen kunnen in het knuffelbadje springen of een film op groot
scherm kijken. Er staat een fooienpot
om met een Ruilhusmunt of cash een
donatie te kunnen doen. Het belooft
een heel gezellige middag te worden en
daar houdt de Sint ook van!

bedoeld voor organisaties, verenigingen en stichtingen uit de gemeente
Berg en Dal die zich (vrijwillig) inzetten voor (groepen) inwoners. Van hulp
tot het organiseren van activiteiten. Of
bijvoorbeeld het geven van informatie
aan een specifieke groep. Meer dan 20
organisaties hadden zich aangemeld
voor deze markt, die druk bezocht
werd.
Foto: Henk Baron

Themabijeenkomst ‘de eerste
weken met je baby’
Speciaal voor aanstaande ouders uit de
gemeente Berg en Dal hebben Michelle
van Wichen en Marloes Jonge Poerink
van de GGD Gelderland Zuid een
thema-avond ‘de eerste weken met je
baby’ ontwikkeld. Dit doen zij in
samenwerking met de gemeente Berg
en Dal en met kraamzorg ZuidGelderland. De avond vindt plaats op
14 december in het Kulturhus in Beek.
Marloes en Michelle werken zelf als
jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau in Groesbeek en Millingen
aan de Rijn. Zij merken dat er tijdens
de zwangerschap veel aandacht is voor
de moeder en de bevalling,
maar dat er nog weinig
informatie wordt gegeven
over wat je kunt verwachten
van de eerste weken met je
baby. In de eerste weken
komt er als ouder ontzettend
veel op je af. Hoe fijn is het
als je daar dan wat meer
voorbereid in kunt gaan!

Deze bijeenkomst kan hier aan bijdragen. Er wordt uitleg gegeven over de
kraamweek en het consultatiebureau en
daarnaast krijg je praktische informatie
over wat je kunt verwachten van een
baby in de eerste weken en van het
ouderschap.
Lijkt het je/jullie fijn om deze themaavond bij te wonen op 14
december om 19.30, dan kun
je je gratis aanmelden door
een mail te sturen naar cbgroesbeek@ggdgelderlandzuid.nl. De bijeenkomst
vindt plaats in de spiegelzaal
van het Kulturhus in BeekUbbergen.

Fietsersbond ‘Berg en Dal’

Ontmoeten in het Alzheimer-café
en leven met dementie
GROESBEEK. Op 7 november was
klinisch geriater Jurgen Claassen te
gast in het Alzheimercafé in
Groesbeek. Als geriater krijgt hij op de
geheugenpoli veel vragen die ontstaan
als de diagnose dementie gegeven is.
Claassen schreef er een boek over met
de titel: Wat kun je doen aan dementie?
Als je de diagnose dementie krijgt
komt er heel wat op je af. In het begin
kun je denken dat je leven stopt, wat
moet je straks allemaal gaan missen?
Hoe kunnen jij en je naaste, dementie
een plek geven in jullie leven? Het
blijkt dat een goede diagnose maar ook
de juiste hulp en ondersteuning heel
belangrijk zijn. Hoe eerder je hulp
zoekt en mensen om je heen inschakelt
hoe beter. Mensen blijken veel meer te
kunnen dan ze in eerste instantie dachten. Je kunt veel kleine dingen (met
hulp) verbeteren zoals voeding,
lichaamsbeweging, slaap en sociale

contact. Ook ben je in staat om nog te
kunnen leren, op een andere manier
dan dat je eerst deed. Een voorbeeld
hiervan is (weer) leren lopen met een
rollator onder begeleiding van een
ergotherapeut. Hierdoor kun je weer
beter bewegen waardoor de kwaliteit
van leven weer kan gaan toenemen. Je
partner of mantelzorger kan grote winst
boeken door kleine dingen te veranderen in hoe je omgaat met iemand met
dementie.
Als je kunt accepteren dat je moet gaan
leven met dementie, is het minder
zwaar en kun je met de dingen in je
leven die je belangrijk vindt voorlopig
doorgaan. Heel erg veel kan namelijk
nog wel de eerste jaren van het dementieproces. Dus probeer positief te blijven denken en onderzoek wat er wél
kan.
De avond werd weer muzikaal opgeluisterd door het vaste duo
‘Woarumnie’.

Jeugdbingo bij OEV
MILLINGEN - Op zondag 27 november wordt de jeugdbingo bij OEV,
Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn
gehouden. Een leuke gelegenheid om
andere mensen te ontmoeten en wellicht nog een prijs te winnen. Voor elke
bezoeker is er een leuke attentie aanwezig.

GROESBEEK. De maandelijkse schrijfavond van Amnesty international is op
dinsdag 22 november in de serre van de
Hervormde kerk in Groesbeek.
Iedereen is welkom, vanaf 19.30 uur
liggen er voorbeeldbrieven klaar.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
G.van Ooijen : 06 48123888.

Repair- en
Digitaal Café
Millingen

Ontmoeten en groeten voor maatschappelijke organisaties in Beek
De gemeenteraad van Berg en Dal
organiseerde op zaterdag 5 november
een kennismakingsmarkt in het
Kulturhus in Beek. Tijdens deze markt
konden organisaties en de nieuwe
gemeenteraad kennismaken. De organisaties en raadsleden kregen een laagdrempelige mogelijkheid om elkaar te
vertellen wat ze doen voor de inwoners
van Berg en Dal. Deze markt was

Schrijfavond
Amnesty
International

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
19.00 uur. Kom op tijd want vol = vol!

Hartelijk welkom namens
Bingocommissie van O.E.V.

de

Veilig, gezond en ontspannen fietsen in de
gemeente Berg en Dal:
in Hoog en Laag. Voor
naar je werk, school,
de winkel, bij het uitgaan of voor een
gezond
toeristisch
ommetje! Dat moet
kunnen in onze mooie
gemeente en omgeving.
De Fietsersbond ‘Berg
en Dal’ streeft ernaar
dat de mogelijkheden
en voorzieningen voor
dit fijne, gezonde en
milieuvriendelijke vervoer steeds beter worden. Daarvoor
moeten de wegen en fietspaden zo goed
mogelijk worden ingericht en bijgehouden en knelpunten weggenomen!
Fietsersbond Berg en Dal houdt bijeenkomsten in alle delen van de gemeente
om een goed beeld te krijgen van
mogelijkheden, knelpunten en beleving
van het fietsen.

Repair- en Digitaal Café op zaterdag
26 november in Kulturhus Den
Ienloop Millingen
Op zaterdag 26 november is weer het
maandelijkse Repair- en Digitaal Café
in Millingen aan de Rijn. Je bent welkom van 10.00-12.00uur in Kulturhus
“Den Ienloop”, Heerbaan 115.
Afgelopen maand konden we weer
enkele mensen blij maken met reparaties, zoals een mevrouw die weer met
haar authentieke naaimachine aan de
slag kan (zie foto).

Heb jij ook iets te repareren? Kom even
langs voordat je naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met jou weer aan de
praat. Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in
goede handen.
Heb je een vraag over de computer,
telefoon, internet, het lenen van ebooks of andere digitale zaken?
Samen met de Bibliotheek Millingen
organiseert SWOM het gratis Digitaal
Café. Vrijwilligers zijn aanwezig om je
te helpen en je vragen te beantwoorden. Graag je eigen tablet, smartphone of laptop meenemen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanleveren van artikelen is op eigen
risico. SWOM en haar vrijwilligers
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Dus FB leden en alle enthousiaste – of
bezorgde - fietsers die mee willen praten over verbeteren van fietsgemeente
Berg en Dal zijn uitgenodigd op:
Woensdag
16
november:
Erlecomzaal in dorpshuis De Sprong
in Ooij.
Begintijd: 19.30 uur
(Contact: B.Cuijpers@chello.nl)

Het volgende Repair- en Digitaal
Café is op zaterdag 28 januari 2023.
Het Repair- en Digitaal Café is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail naar
swom@hetnet.nl.

CSG start campagne rondom telefoonnummer
Centrum Seksueel Geweld roept Nederlanders op: Zet 08000188 in je telefoon - hét nationale hulpnummer bij seksueel
geweld ‘0800-0188. Dit is wat je belt bij seksueel geweld.’
Met deze slogan startte het Centrum Seksueel Geweld (CSG)
maandag 24 oktober een landelijke campagne. Het doel:

Nederlanders bewegen om het nummer in hun telefoon op te
slaan. ‘Want: je weet maar nooit wanneer je het CSG nodig
hebt, voor jezelf óf voor iemand anders.’
De campagne is te zien via diverse (online) kanalen en te
beluisteren via de radio.

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

voetjes kunnen van de vloer!
Er zijn nog plaatsen! Voor €125 euro per couvert krijg je een
5-gangen diner (inclusief drank), een gezellige topavond en
draag je bij aan het goede doel.
Je kunt je heel eenvoudig aanmelden door een whatsapp te
sturen naar 06-27359323 of een email te sturen aan sintmartinusstichting@gmail.com.
Zien we u ook op zaterdag 19 november? Het Beekse bestuur
van de Stichting Martinus: Jeannette, Marjolijn, Laetitia en
Marie-José.

SENIOREN

Nieuws van KBO Beek
De KBO Beek heeft
buitenactiviteiten maar
ook zaalsporten voor u
in haar programma.De
Bewust
Ouderen
Fitnesslessen
die
gericht zijn op conditie,
kracht en lenigheid.
Elke les wordt door
onze docente Atika
afgestemd op de deelnemers, iedereen kan
deelnemen op haar/zijn
tempo.
Er is variatie in de warming up, spierversterkende en balansoefeningen en sporten zoals volleybal,
dutch tennis en andere zaalsporten.
Deelnemers zijn welkom, kom kijken,
nog beter, doe meteen mee.
Het samen sporten met leeftijdsgenoten
bevordert de sociale contacten.
De laatste maandag van de maand
wordt er na afloop van de les een kopje
koffie of thee gedronken..
Maandagmiddag van 16.45 uur tot
17.45 uur in de sporthal van het
Kulturhus Beek.
Ook op de maandagmiddag wordt er
gewandeld, start om 13.00 uur vanaf
het tunneltje.
Koersballen kunt u ook bij de KBO
Beek, iedere woensdagmiddag 14.30
uur in `t Höfke is de mat door Marti en
Herman voor u uitgerold en kan het
spel beginnen, een kopje koffie of thee
hoort hier ook bij.
Deze sport is voor bijna iedereen
geschikt, kom eens kijken, de uitleg
krijgt u van beide heren.
Voor onze lijndansengroep is er, helaas
voor u, een wachttijd.

KBO Beek clubmiddag
Donderdag 10 november 14.30 uur was

Ontbijtbuffet KBO Millingen
KBO Millingen heeft haar leden uitgenodigd voor een ontbijtbuffet bij de
Gelderse Poort. Na een paar afmeldingen in verband met ziekte waren er 70
leden naar de Rijndijk gekomen.
Het zonnetje scheen volop en de temperatuur was zeer aangenaam voor de
tijd van het jaar. Nadat de voorzitter
ons had begroet en een toost had uitge-

KBO Beek sportief houdt u in conditie

1 november 2022

bracht kon het buffet worden geopend.
Het was niet alleen het geweldige
buffet, maar ook fijn om elkaar weer
eens te ontmoeten en te spreken. Al met
al hebben we enorm genoten van deze
morgen en kijken uit naar de kerstviering op 9 december.
Foto: Peter Hendriks

Foto: René Hendriks
de KBO Beek clubmiddag in de
Brasserie van het Kulturhus van Beek,
koffie en thee werd bij binnenkomst
geschonken.
De aanwezigen vonden het was wederom een prettig, gezellig samenzijn, er
werd `n spelletje rummicub gespeeld,
`n kaartje gelegd gesjoeld en natuurlijk
een praatje gemaakt met elkaar. De
meest gestelde vraag was, “wanneer is
de volgende”.
Halverwege de middag werd er nog een
consumptie geserveerd, ook `n hartige
snack kwam deze middag naar de aanwezige senioren.
Agenda
woensdag 14 december bloemschikken
donderdag 21 december Kerstviering
Lid worden van de KBO Beek, de sportiefste seniorenvereniging van Beek
kan voor € 20 euro per kalender jaar,
kom nu en sluit u aan, velen gingen u
in de loop van de tijd al voor. De KBO
Beek biedt meer , iedere maand weer,
oa. educatie, zorg, welzijn, financiën,
amusement, ook in 2023, geniet samen.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle uitleg 024
3226377.

Gert en Gerda Alofs uit Ooij
60 jaar getrouwd

Dansavond Seniorencafé
Burgerlust met duo Jersey!
Dinsdag 22 november zijn dansliefhebbers weer welkom in Seniorencafé
Burgerlust in OBG Nijmegen. De
muziek wordt verzorgd door het populaire duo Jersey. Tijd: 19.30 -22.30 uur.
Toegang is gratis.
Seniorencafé Burgerlust organiseert
elke tweede en vierde dinsdag van de
maand een dans- en muziekavond in
OBG Nijmegen. Vaste entertainers
staan garant voor een gezellige avond
met foxtrot, wals; maar ook beat en line
dance horen tot het repertoire.
Gemiddeld zo’n zeventig tot tachtig
mensen komen er per avond; trouwe
bezoekers, soms al vele jaren lang,
maar ook veel nieuwelingen weten het
danscafé te vinden. Jij ook misschien?
Trek je dansschoenen aan, breng een
goed humeur mee en je hebt vast een
onvergetelijke avond.
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en

Foto: Ineke Janssen
4e dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
19.00 uur.
Interesse? Kijk op www.obg.nu of bel
met het Informatiepunt OBG, 024 327
92 79. Volgende dansavonden: 13 en
27 december.

Aleida Simons-van der Kemp
uit Groesbeek 100 jaar

Burgemeester Mark Slinkman samen met het diamanten bruidspaar Alofs-Janssen
Foto: Henk Baron
Op 7 november waren Gert (86) en
Gerda Alofs-Janssen (84) uit Ooij 60
jaar voor de wet getrouwd. Reden voor
burgemeester Mark Slinkman van de
gemeente Berg en Dal om het diamanten bruidspaar op deze dag te komen
feliciteren. Hij had al een bloemstuk
laten bezorgen en zelf nam hij een
ingelijste kopie van de trouwakte mee
voor het bruidspaar.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 9
augustus 1962 in de H. Remigiuskerk
te Leuth. Dat is ook de datum die het
bruidspaar zelf aanhoudt. Intussen zijn
ze al 69 jaar bij elkaar.
Gerda kwam uit Leuth en Gert uit Ooij.
Ze leerden elkaar tijdens het
Nieuwjaarsbal in de Vriendenkring in
Leuth kennen. Na het huwelijk zijn ze
in de Prins Hendrikstraat in Ooij gaan
wonen, waar ook hun enige zoon geboren werd en waar ze 53 jaar gewoond
hebben. Omdat het huis te groot werd
voor hun beiden, zijn ze zeven jaar
geleden verhuisd naar de Bleistraat in
wat toen nog een seniorenwoning werd
genoemd.
Op 16-jarige leeftijd is Gert begonnen
als
machinebankwerker
revisie
scheepsmotoren in Nijmegen, tot hij
zijn militaire diensttijd ging vervullen.
Na 21 maanden bij de Genie in Wezep
te hebben gezeten, trad hij in dienst bij
de gemeente Nijmegen, waar hij automonteur werd. Een vak dat hij in zijn
militaire diensttijd had geleerd. Gert

heeft 42 jaar tot zijn pensionering bij de
gemeente Nijmegen gewerkt aan de
bussen en trolleybussen van de
gemeente. Maar ook na zijn pensionering sleutelde hij nog vaak, als vriendendienst, aan de auto’s van familie,
vrienden en bekenden. Gerda heeft in
een modezaak in Nijmegen gewerkt, in
een naaiatelier gewerkt en veel huishoudelijk werk verricht. Ook thuis
stond de naaimachine vaak paraat voor
het naai- en verstelwerk voor onder
andere haar vijf zusters.
De hobby’s van Gert waren voetballen
bij OVC (Ooijse Voetbal Club) waar hij
jaren in het eerste elftal speelde. Na de
fusie met de Erlecomse Boys is Gert
met voetballen gestopt maar zat vervolgens nog wel een aantal jaren in het
bestuur. Ook was hij jeugdleider en nog
veel meer. In 2009 werd hij benoemd
tot lid in de Orde van Oranje Nassau
voor zijn vele vrijwilligerswerk. Dat
bleef hij daarna ook volhouden. Hij
heeft 16 jaar in het kerkbestuur van de
Hubertuskerk in Ooij gezeten en nog
steeds werkt hij daar als vrijwilliger, als
beheerder van het naast de kerk gelegen kerkhof. Onlangs heeft hij daarvoor nog een pauselijke onderscheiding
gekregen.
Stilzitten is er voor beide nog steeds
niet bij. Ze blijven actief bezig.
Diamanten paar, van harte gefeliciteerd!

Mevr. Simons-vd Kemp met burgemeester Slinkman
Op vrijdag 11 november werd
mevrouw Aleida Simons-van der Kemp
100 jaar. Reden voor burgemeester
Mark Slinkman van de gemeente Berg
en Dal om haar te komen feliciteren in
haar woning in ’t Groeske te
Groesbeek. Hij had van te voren al een
bloemstuk laten bezorgen waardoor hij
zijn handen vrij had en gezellig, in het
bijzijn van haar broer en zuster, alsmede kinderen en kleinkinderen, alsmede
een achterkleinkind, met haar en de
familie kon praten.
Aleida werd in 1922 in de Grotestraat
in Nijmegen geboren, op de 11e van de
11e, als dochter van een rangeerder bij
de spoorwegen in een gezin van negen
kinderen. Haar naam vindt ze trouwens
wel wat ‘antiek’. ,,Als kind klaagde ik
erover, maar dan zei mijn vader dat ik
was vernoemd naar de liefste vrouw,
mijn moeder.” Maar ze laat zich liever
Lei noemen.
In haar jonge jaren werkte ze bij de
C&A en in die tijd maakte ze ook het
bombardement in Nijmegen mee.
Gelukkig was dat op enige afstand.
Maanden later, in september 1944, ont-

Foto: Henk Baron

plofte een bom voor hun huis in de
Fortstraat. ,,Er was een luchtgevecht en
een vliegtuig dook en liet zijn bommen
vallen. Precies bij ons voor de deur. We
zaten in de kelder, de keldertrap vloog
eruit. We waren gewond, niet al te erg,
maar het huis was onbewoonbaar.
Zeven maanden hebben we daarna in
een schuilkelder moeten wonen, bij
Joachim
en
Anna
aan
de
Groesbeekseweg. Totaal geen privacy,
dat is erg hoor.”
Na de oorlog, in 1950, trouwde ze met
‘Berg en Daller’ Jan Simons. Ze gingen
in Berg en Dal wonen en kregen vijf
kinderen, waarvan haar oudste zoon op
20-jarige leeftijd al vroeg overleed.
Ook werd ze vroeg weduwe, haar man
werd slechts 57 jaar.
In Berg en Dal heeft ze vijftig jaar in
het kerkkoor gezongen. Buiten haar
vijf kinderen zijn er negen kleinkinderen en zes achterkleinkinderen geboren, terwijl de 7e op komst is. Ze kan er
erg van genieten.
Volgend weekend wordt het feest
groots gevierd op de Heikant in
Groesbeek. Van harte gefeliciteerd!
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Ooijse
Klinkertjes
Ik heb de laatste tijd de stellige
indruk, dat in onze regio het geloof
langzaam maar zeker van koers aan
het veranderen is. Naast het katholicisme, protestantisme en dergelijke
duikt er nadrukkelijk een nieuwe religie op. Het merendeel van ons heeft
van huis uit een christelijke achtergrond meegekregen. Langzaam
maar zeker begint dat door invloeden van buitenaf, af te brokkelen. Er
kondigt zich al een tijdje een nieuwe
geloofsovertuiging aan, waar de
komende decennia danig rekening
mee moet worden gehouden. Deze
nieuwe godsdienst heeft een “financieel- agressieve” manier, om zijn of
haar territorium uit te breiden. De
“verkondiger” of zo je wilt de
“opperprofeet” laat zijn rijke oog
elke keer vallen op een van onze heilige huisjes. Hij is zogezegd een verwoed verzamelaar van kerkelijke
gebouwen. Het gaat zelfs zo ver, dat
hij “dubbele” niet wil ruilen. Ik heb
wel eens gedacht, gaat hij in al die
kerken soms een melkfabriek beginnen onder het alleszeggende merk:
“KA-zuivel”. Wat Godshuizen
betreft heeft hij, denk ik, een late
roeping, want in zijn “jonge” jaren
kon je hem wel eens tegenkomen op
een architectenbureau, om een
installatiebestek of andere technische zaken te bespreken. Hij lijkt mij,
gezien zijn vele veroveringen, een
overtuigend en welbespraakt mens.
Als spekpater op een preekstoel zou
hij ook niet misstaan hebben. Gezien
echter zijn wereldse belangen, zie ik
hem niet zo gauw in of op een priesterkoor. Daarnaast, zou hij een
biechtstoel wel eens aan de binnenkant gezien hebben. Hij laat zich
beslist niet in het middenschip
nemen, anders heb je als penitentie
kans op een zijbeuk. Naast het in
deze regio bekende “Jansenisme,
Lutheranisme, Calvinisme” et cetera,
et cetera steekt namelijk momenteel
het “Hendriksisme” snel de kop op.
Als overkoepelende patroonheilige
heeft hij gekozen voor Antonius van
Padua. Je weet wel, de man die voor
de vissen predikte. Of daar die vette
vis van de Staatsloterij al tussen zat,
zou best mogelijk zijn. In Ooij zijn wij
nog wel een min of meer zelfstandige parochie. Wij worden echter al
een hele tijd omsingeld door de
krijgsheren
Bartholomeus
en
Remigius. Het front met loopgraven
ligt al in Beek en Leuth. Specialisten
beweren, dat het een kwestie van
tijd is, wanneer Hubertus zijn jachtgeweer in de wilgen moet hangen.
In
Groesbeek
heeft
het
“Hendriksisme” al een medestander
gevonden.
Het
fenomeen
“Bonsjewisme” steekt daar namelijk
de kop op. Zijn “Spieringske” heeft
echter tot nu toe nog geen tastbare
resultaten opgeleverd. Dat ei moet
nog namelijk nog voor de rechtbank
uitgebroed worden. De spanning is
te snijden, wie krijgt “De Bons”. Wij
moeten dus afwachten of Ooij, ook
vanuit “De Horst” langzaam maar
zeker wordt ingesloten. De voortekenen zijn niet al te best, want “Horst”
is ook een nest van een roofvogel.
Het “Hendriksisme” blijft daar echter
niet op wachten en gaat gestaag verder met zijn veroveringen. De ontmanteling van kerken met een daaropvolgende “beeldenstorm” is
momenteel schering en inslag. In
Beek werden de inwoners door de
“opperprofeet” gepaaid met de
belofte, er komt voor jullie de eerste
Beekse “coffeeshop”. Dat maakte
echter niet veel los, sterker nog, daar
werd zelfs de neus voor opgehaald.
Ooij houdt zich echter nog steeds
fier staande, al zijn er steeds minder
“verdedigers” rondom en binnen
hun verdedigingslinie aan de
Kerkdijk te vinden. Ik hoop maar niet
dat ze snel aan het einde van hun
Latijn zijn. Mocht dat onverhoopt
toch een keer gebeuren, dan zie ik
graag dat het plein voor de kerk het
“Geert Verweijplein” genoemd gaat
worden en de kloeke toren of als dat
niet mogelijk is, op zijn minst de
“feestelijke” klok, de “Wiel de
Haasklok” mag gaan heten.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel, uitvaart,
ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij (m.u.v. za voor 1e zondag vd maand:
dan is op zondag 10.30 uur WCV door H.Nieuwenhuis met
Encore)
zaterdag 19.00 uur Mariakapel Leuth (za voor 1e zondag vd
maand)
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef) Gelegenheid voor
zondag 10.30 uur Millingen
gebed en kaarsje:
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
Leuth Mariakapel elke
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
dag 9.00-17.00 uur
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Beek Mariakapel Grote
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Bartholomaeus elke dag
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
9.30-17.30 uur
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook
Beek kapel kerkhof elke
online te volgen:
dag
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen dagkapel elke
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
dag 9.00-17.00 uur
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Millingen Fatimakapel,
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Schoolstraat 4, elke dag
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, 0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
H. Missen en Misintenties
Woensdag 16 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus
Donderdag 17 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur.
Vrijdag 18 november 09.00 uur H. Mis
Millingen
Zaterdag 19 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 19 november 17.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus (Cantores
Gregoriaans) – Christus Koning jaar C.
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 19 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (Gemengd Koor Ooij)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Richard en Ronald Rikken.
Zondag 20 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Vivace)
Jo en Maria Lamers-Awater.
Dinsdag 22 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
Woensdag 23 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl.Bartholomeus
Donderdag 24 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur.
Vrijdag 25 november 09.00 uur H. Mis
Millingen
Zaterdag 26 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Zaterdag 26 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel met voor- en samenzang) – 1e zondag van de Advent A
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Wiel
en Ger Vink-Groothuizen.
Zondag 27 november 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij)
Nol Driessen en Marietje DriessenReijmers, Ad en Ina Janssen-Geutjes
als jaargetijde
Dinsdag 29 november 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
Schriftlezingen
Woensdag 16 november Apok.4,1-11,
ps.150.1-6, Lc.19,11-28.
Donderdag 17 november Apok.5,1-10,
ps.149,1-6.9, Lc.19,41-44.
Vrijdag 18 november Hand.28,1116,30-31, ps.98,1-6, Mt.14,22-33.
Zaterdag 19 november Apok.11,4-12,
ps.144,1.2.9-10, Lc.20,27-40.
Weekend 19/20 november 2Sam.5,1-3,
ps.122,1-5, Kol.1,12-20, Lc.23,35-43.
Dinsdag 22 november Apok.14,14-19,
ps.96,10-13, Lc.21,5-11.
Woensdag 23 november Apok.15,1-4,
ps.98,1-3.7-9, Lc.21,12-19.
Donderdag 24 november Apok.18,12.21-23;19,1-3.9a,
ps.100,2-5,

oorlog, maar dat is zover van ons af dat
we er geen of weinig rekening mee
houden. De oorlog in Oekraïne heeft
ons geheel onverwachts dichter bij die
realiteit gebracht. Wij kunnen de
onderhandelingen naar vrede niet voeren, maar we kunnen wel meewerken
aan een klimaat van vrede, openheid,
verdraagzaamheid en saamhorigheid.
Dit kan al op heel jonge leeftijd. Het
centrale punt voor deze advent is: De
warmte van het feest van de geboortedag van Jezus laten overstromen naar
alle mensen, naar alle landen. En dit als
teken dat dit Kind geboren is voor
iedereen.
De adventskalender maakt een kerstdorp met huisjes die mensen welkom
heten. Wil je een kalender ontvangen?
In de kerk van Millingen en Ooij liggen
ze klaar.
Klok Ooij weer bij de tijd - nu wij
nog
De renovatie van het uurwerk van de
kerktoren en de automatisering van de
klokken heeft lang geduurd (opnieuw
vergulden is een langdurig proces).
Maar op vrijdag 4 november was het
zover. Ooij is weer bij de tijd. En de
klokken worden niet meer handmatig
geluid, maar met een druk op de knop
dan wel automatisch bij de reguliere
vieringen. Bovendien slaat de klok elk
heel uur het aantal slagen van het uur,
en elk half uur één slag, en wel vanaf
acht uur in de morgen tot tien uur in de
avond. ’s Nachts niet meer. Enkele
mensen gaven aan last te hebben van
het nachtelijk slaan van de klok. Nieuw
in Ooij is het Angelus. Om twaalf uur
worden de klokken twee minuten
geluid, elke dag. Vanouds werd bij het
luiden van het Angelus het werk even
neergelegd om stil te staan bij de menswording van God, aangekondigd door
de engel Gabriel aan Maria, waarop
Maria haar ja-woord gaf. Mooi dat de
klok ons bij de tijd wil houden en tegelijk wil binnenleiden in het mysterie
van Gods eeuwige liefde.

Lc.21,20-28.
Vrijdag 25 november Apok.20,1-4.1121,2, ps.84,3-6.8, Lc.21,29-33.
Zaterdag 26 november Apok.22,1-7,
ps.95,1-7, Lc.21,34-36.
Weekend 26/27 november Jes.2,1-5,
ps.122,1-9, Rom.13,11-14, Mt.24,3744.
Dinsdag 29 november Jes.11,1-10,
ps.72,2.7-8.12-13.17, Lc.10,21-24.
Als alles duister is
Het donker kan nooit zo duister zijn dat
er geen enkel lichtpuntje is. Want al
bevinden veel mensen zich op dit
moment in een moeilijke situatie, dat
inspireert weer anderen om creatieve
oplossingen te bedenken of een menselijk gebaar te stellen. Lichtpuntjes dus.
De machtigen der aarde hebben meestal een andere agenda. Het verschil
wordt gemaakt in ontmoetingen met
mensen. Daar gaat het niet om het recht
van de sterkste of de rijkste. Daar telt
iedereen mee. Een droomland wat ook
hier en nu al vaker werkelijkheid
wordt, nl daar waar mensen elkaar of
een ander respecteren en waarderen.
Daar worden mensen niet uitgesloten,
bedrogen, uitgebuit of naar de vernieling geholpen. Daar helpen mensen
elkaar om een beter mens te worden
door zelf te dienen en eenieder lief te
hebben. Daar hoeven we ons niet te
bewapenen en hebben we alle ruimte
en middelen om te zorgen voor brood
en water en een dak voor velen onzer.
De advent, de vier weken tijd voor
Kerst, is een tijd om toe te leven naar
zo’n compassievol leven. Precies vanwege die Ene die ons hierin voorging
en die nog steeds herinnerd en beleefd
wordt. Die terwijl Hij God was, mens
werd. Die licht bracht in onze duisternis. En dit steeds opnieuw doet, waar
mensen in Hem geloven en in zijn
Geest leven. Als die Geest maar de
ruimte krijgt in ons! Dan kan die Geest
in ons het vuur ontsteken dat nooit
meer dooft, zelfs als het stikkeduister
is.
Adventskalender voor kinderen
De parochie stelt een adventskalender
ter beschikking voor kinderen van 3 tot
12 jaar. De kalender biedt de gelegenheid om op een originele manier de
advent te beleven (advent= tijd van vier
weken voor Kerstmis).
Elk jaar kijken de makers naar wat er
gebeurt in de wereld en van daaruit
maken ze de adventskalender. Op veel
plaatsen is er geweld of reeds lange tijd

De kosten van het steiger maken het
grootste deel van de kosten uit in dit
geval. Om ook de binnenkant van het
dak in de toekomst beter te kunnen
inspecteren is er ook nieuwe verlichting in de kap aangebracht. De dakruiter kan nu weer jaren de weersomstandigheden weerstaan. In de actie zijn
ook aan aantal kozijnen vervangen aan
de achterzijde van de kerk. Het is van
groot belang om gebreken zo snel
mogelijk te onderkennen omdat repareren in een vroeg stadium het goedkoopst is. Sinds de fusie van de vijf
parochies probeert het kerkbestuur op
de voorgeschreven manier geld te sparen voor toekomstig onderhoud. Dat
lukt de laatste paar jaar maar dat kan
niet zonder uw hulp. Door de parochie
te steunen helpt u mee om ook in de
toekomst al het nodige onderhoud te
kunnen uitvoeren. We willen de
gemeente Berg en Dal en de provincie
Gelderland danken voor de toegekende
subsidie.
Graag willen we iedereen die blij is met
het gerenoveerde uurwerk en de geautomatiseerde klokken, de kans geven
om hieraan bij te dragen. Uw bijdrage
kunt
u
overmaken
op
NL49RABO0105101583
t.n.v
Kerkbijdragen o.v.v. toren Ooij
Opening
en
inzegening
Franciscuskapel Ooij
Op zondag 20 november 14.00 uur
vindt de opening en inzegening plaats
van de Franciscuskapel aan de
Kruisstraat in Ooij. Ontzettend mooi
dat door de fantastische inzet van vrijwilligers dit kapelletje werd gebouwd.
Een plek misschien om bij een wandeling even stil te staan - met Franciscus
- bij de liefde van God, al het goede dat
van Hem komt, bomen en bloemen,
vogels en vissen, dieren op het land,
lucht en water. Om tot vrede te komen
in ons diepste zelf, vrede met anderen,
vrede met de Bron van Liefde. De opening wordt gedaan door de kleinkinderen van Frank en Inge, de inzegening
door pastoor Rudo Franken. Daarna
kan eenieder de kapel van dichtbij
bezichtigen. De kapel is vanaf dan
overdag voor iedereen open.

Foto: Henk Baron
Aanmelden voor Kerstmis in Leuth
Op zaterdag 24 december om 14.00 uur
is in Leuth een heilige Mis bij gelegenheid van Kerstmis, en wel in het
Kulturhus. We vragen u om u hiervoor
aan te melden bij Paul Vink, 0653182610, en wel voor dinsdag 20
december. Dan weten we op hoeveel
mensen gerekend kan worden, ook
vanwege koffie en krentenbrood na
afloop.
Gezongen vespers en maaltijd
Op zondag 11 december 17.30 uur zijn
in de kerk van Millingen gezongen
(Taizé) Vespers, verzorgd door de
Cantorij, met deze keer aansluitend een
eenvoudige gezamenlijke maaltijd in
de ontmoetingsruimte van de kerk voor
ca. 35 personen (gezien de beschikbare
ruimte). Wil je je aanmelden voor de
maaltijd, mail dan naar liannevanderburgt@gmail.com. Bij je aanmelding
kun je ook aangeven of je wilt meehelpen om de maaltijd inhoud en vorm te
geven.
Nieuwe koster
Ooij
Reeds
eerder
vermeld, maar
nu even met een
plaatje, zodat u
David Brouwers
herkent.
Te
bereiken:
Wethouder Verrietstraat 53, 6576 DC
Ooij, wheelcowboy@yandex.com
foto: Henk Baron

Taizéviering in Beek-Ubbergen
Samen zingen en stil zijn
Foto: Henk Baron
Met de loterij op de Ooijse kermismaandag, 12 september, is een begin
gemaakt om bij te dragen in de onkosten van deze grote operatie. Bijzonder
dat de loterij voor dit doel werd
bestemd en ook nog fantastisch heeft
opgebracht. Het lied dat pastoor Rudo
in de kermistent zong om de loterij aan
te kondigen, mocht hij na de bekendmaking van de opbrengst (€ 911,-) nog
een keertje zingen.
Behalve het uurwerk en de klokken
heeft ook het kleine torentje een flinke
opknapbeurt gehad. Meestal kom je
niet in zo’n toren omdat hij zo hoog op
het dak zit. Monumentenwacht komt er
wel en constateerde dat het hout was
aangetast door houtrot en dat het lood
scheurtjes begon te vertonen. Het was
nog niet te laat en het kerkbestuur
besloot om het torentje te herstellen
samen met nog een aantal kleinere
defecten die ook waren vastgesteld
door monumentenwacht. In grote lijnen
is alles boven de dakgootlijn bekeken
en waar nodig hersteld. Als er een steiger staat moet je er gebruik van maken.

Samen met andere mensen zingen en
stil zijn in de prachtige en sfeervolle
kleine Bartholomeuskerk (Nieuwe
Holleweg 2) in Beek-Ubbergen. Dat
kan op 25 november. Een Taizéviering
is voor iedereen. Kenmerkend is het
herhalend zingen van mooie meditatieve liederen die afgewisseld worden met
korte stiltes en gedichten of overdenkingen. Ben je eenmaal bij een
Taizéviering geweest dan kom je waarschijnlijk ook naar een volgende viering. Veel mensen vinden de vieringen
rustgevend en ontspannend.
Het thema van de Taizéviering op 25
november is “Stilte”. Soms is het fijn
om even stil te zijn. Om even geen
lawaai om je heen te horen. Om even
geen onrust meer in je leven te hebben.
Om niet alleen rust te hebben, maar
ook iets sterkers: échte stilte. Dat alles
om je heen even stil is, en ook jijzelf. In
de bijbel staat dat je in die stilte God
kunt vinden. Meester Eckhart was een

belangrijke laat-middeleeuws theoloog
en filosoof en zei hierover: ”niets lijkt
zoveel op God als de stilte.”
De viering start om 19.30 uur en duurt
ongeveer één uur. De viering kun je
gratis bijwonen.
Op Facebook kun je nieuws over de
Taizévieringen in de gaten houden.
Volg dan de pagina van Taizévieringen
Kleine Bartholomeuskerk BeekUbbergen. Aanmeldingen voor de
nieuwsbrief kun je sturen naar m.norden@kpnplanet.nl.

Orgelconcert op Christus Koning zondag:

Prof. Roland Maria Stangier
op het Rütter-orgel
DÜFFELWARD. Traditioneel sluit de
steungroep "Musica Sacra" in der
Düffelt e.V. haar jaarlijkse concertreeks
af op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Christus Koning-zondag; dit
jaar op 20 november om 18.00 uur in
St. Mauritius-Düffelward met een
orgelconcert op het historische Rütterorgel uit 1856. Als gastorganist is de
internationaal bekende Roland Maria
Stangier aangetrokken. Stangier studeerde aan de Hochschule für Musik
Würzburg en in Parijs en Straatsburg,
onder meer bij Daniel Roth en André
Fleury, in het kader van de 'Airlift
Memorial Fund Scholarship' van de
Berlijnse geallieerden. Tijdens zijn
school- en universiteitsjaren was hij al
organist en directeur van koor- en instrumentale ensembles en prijswinnaar

van diverse concoursen. Zijn loopbaan
is indrukwekkend. Zijn eigen drukke
concertagenda met een breed repertoire
en een focus op improvisatie brengt
hem niet alleen naar Duitsland, maar
ook naar kleine kerken, grote kathedralen, filharmonische zalen en concertzalen over de hele wereld. Verschillende
CD-opnames, zowel orgel solo als met
orkest, ronden het artistieke profiel van
Stangier af. In dit concert speelt hij
werken van S. Scheidt, G.F. Händel,
J.D. Zelenka, J.B. Pergolesi, C. Franck
en eigen improvisaties.
De toegang tot het concert is gratis. Bij
de uitgang zal een collecte worden
gehouden om de gemaakte kosten te
dekken. Het concert wordt financieel
ondersteund door de Sparkasse RheinMaas.

15 november 2022

KERKBERICHTEN
Feestelijke viering in
St. Antoniuskerk in Breedeweg
Op zondag 20 november om 09.30 uur,
vindt er in de St. Antoniuskerk in
Breedeweg een feestelijke viering
plaats: Het jaarlijkse St. Caecilia-koorfeest.
Het koor zal een feestelijke mis en
extra mooie liederen zingen.

En er worden maar liefst vijf jubilarissen gehuldigd.
Graag willen wij u allen hierbij van
harte uitnodigen.
Kerkkoor Horst Sion Breedeweg
Groesbeek, november 2022

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 20 november: Laatste
Zondag van het Kerkelijk Jaar
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
Elk jaar gedenken we op deze laatste
zondag voor de Advent de mensen van
de gemeente die in het afgelopen jaar
zijn overleden. Namen worden genoemd en kaarsen worden aangestoken. Daarnaast kan ook ieder 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.
Vanuit de Paaskaars worden alle kaarsen aangestoken om zo tot uitdrukking
te brengen dat het Licht van Christus
sterker is dan dood en duisternis.
Ook krijgt iedereen de gelegenheid om
zelf een kaarsje aan te steken om zo al
onze dierbaren te gedenken die ons zijn
voorgegaan.
De diaconiecollecte is deze zondag
voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat
ter ondersteuning van kinderen in achterstandswijken in de Colombiaanse

hoofdstad Bogotá.
Ook digitaal doneren kan via NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gem. Groesbeek O.v.v. Colombia
Zondag 27 november, 1e Zondag van
de Advent. aanvang: 10.00 uur
Voorganger is ds. D. J. Deunk uit
Heumen
Ook in deze dienst wordt gecollecteerd
voor
het
project
van
het
Werelddiaconaat voor kinderen in achterstandswijken Bogotá; info: zie hierboven.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek

Allerzielen in Beek
In Beek werd 2 november Allerzielen gehouden in de kleine Bartholomeuskerk.
Celebrant was pastoor Rudo Franken. Na de mis ging het hele gezelschap naar het
kerkhof op de Geest, waar de kaarsjes werden geplaatst bij de graven die door de
pastoor vervolgens gezegend werden.
Foto: Henk Baron

In memoriam Toon Heijmans
GROESBEEK. Op woensdag 9 november 2022 nam
Muziekvereniging Fanfare
Wilhelmina afscheid van
haar gewaardeerde lid Toon
Heijmans. Voorzitter Miel
Fransen sprak daarbij de
volgende woorden:
“Vandaag
nemen
we
afscheid van een belangrijk
en dierbaar persoon in het
leven van velen. Wij zijn trots dat Toon
met hart en ziel verbonden was met
‘zijn’ Fanfare Wilhelmina. Dankbaar
brengen we hem hier de laatste muzikale eer. Toon was een trouw en graag
gezien lid van onze muziekvereniging,
en dat al ruim 43 jaar.
Op 1 januari 1979 startte hij op 37-jarige leeftijd met zijn muzikale carrière
bij Wilhelmina. Ontelbaar veel mooie
melodieën werden vanaf toen door
Toon gespeeld op zijn tenor-sax. De
fanfare speelde altijd de hoofdrol, maar
ook bij onze gelegenheidsorkesten ‘De
Muppets’ en ‘De Grensland Kapel’ liet
Toon graag van zich horen.
Hij genoot met volle teugen van het
muziek maken en van alle gezelligheid
die daarbij hoorde. Zijn echtgenote
Dien was altijd aan zijn zijde bij onze
concerten en feestjes.
Toon was toon-aangevend. Een markante persoonlijkheid die graag van
zich liet horen met zijn bulderende lach
en met zijn typische stemgeluid. En
natuurlijk met zijn glimlach van oor tot
oor.
En als Toon dat nodig vond stak hij zijn
mening niet onder stoelen of banken.
Maar altijd met de intentie om het allerbeste voor Wilhelmina te doen. Zijn
cluppie was zijn passie. Wilhelmina lag
hem na aan het hart.
Geen repetitie sloeg hij over. En na
afloop werd steevast aan de
‘Stammtisch’ met Sjaak Rieken, Wim
Eemers en Willy Peeters de week doorgenomen. Wat was dat een mooi terugkerend maandag-ritueel. Wij denken er
met een warm hart aan terug.
Ook als vrijwilliger heeft Toon veel
voor ons gedaan en betekend. Zo
beheerde hij jarenlang de Lottopot

waardoor op speelse wijze
leuke bedragen ten goede
kwamen aan onze clubkas.
En ook voor de organisatie
van het Caeciliafeest, het
ophangen van de Kerst-ornamenten en bij onze gezellige
rommelmarkten stak Toon
graag de handen uit de mouwen.
Het actieve lidmaatschap van
Toon ligt alweer een tijdje achter ons.
Door zijn ziekte werd musiceren helaas
onmogelijk. Maar Wilhelmina bleef
een belangrijke rol spelen in zijn leven.
Zolang dat kon was hij van de partij bij
optredens en activiteiten.
De laatste tijd ging Toon naar
Mariëndaal voor zijn dagbesteding.
Als hij daarna thuis kwam vertelde hij
dat hij naar de fanfare was geweest.
Fanfare Wilhelmina heeft kennelijk een
onuitwisbare indruk bij Toon achtergelaten. En dat is geheel wederzijds! Wij
zullen Toon nooit vergeten en koesteren de herinneringen aan een bijzonder
fanfare-lid.
Namens het Bestuur en alle leden van
Fanfare Wilhelmina wens ik u allen
veel sterkte met dit grote verlies.
Muziek zegt meer dan woorden.
Daarom speelt de fanfare nog een
warme melodie ter nagedachtenis aan
Toon”.

Jos Peters
overleden
In de nacht van 1 op 2
november is Jos
Peters uit Nijmegen,
partner van Wim van
Thiel, thuis in zijn
slaap, op 80 jarige
leeftijd, overleden.
Jos was in het verleden bekend in het verenigingsleven in Ooij,
waaronder SVO tennis.
Foto: Henk Baron

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Compliment voor de beheerder en de vrijwilligers van de
twee kerkhoven in het centrum van Beek
De bezoeken aan de twee kerkhoven in
Beek hebben iets speciaals. Er is daar
altijd wel iemand bezig om de kerkhoven netjes te houden. Er wordt respectvol gewerkt. Die mensen verdienen een
groot compliment. Het kerkhof in Beek
is niet alleen een rustplaats voor onze
overledenen, maar ook voor mensen

die even bij willen komen van de hectiek van de dag dankzij de kapel. De
grote klok uit de Sint Bartholomeuskerk heeft op het kerkhof een mooie
functie. De beheerder en vrijwilligers
hebben er iets moois van gemaakt.
Grote complimenten.
Regelmatige bezoekers

't Zijn de kleine dingen die het doen (naar een liedje uit
de zestiger jaren)

Vivace zingt mis Ceciliafeest
MILLINGEN. Zondag 20 november
om 11.00h wordt in de parochiekerk
weer de naamdag van Sint Cecilia,
beschermheilige van muziek en muzikanten, gevierd. Zangvereniging
Vivace zal ditmaal de H. Mis muzikaal
opluisteren door het uitvoeren van de
Missa Brevis in D van Theo de Weijer.
Daarnaast vertolkt het koor liederen

van andere componisten, met onder
andere het Ave Verum van Mozart en A
joyful Magnificat van Joseph M.
Martin. Vivace staat onder leiding van
dirigent Frans Coerwinkel. De muzikale begeleiding is in handen van organist/pianist Wouter Broens.
U bent van harte welkom deze mis mee
te vieren.

Ooit kregen de kinderen voor wie ik
zorgde een brief van Sinterklaas waarin
hij hen vroeg om iets voor hem te doen.
Want ondanks de vele sinterklazen en
pieten waren er toch mensen die vergeten werden en niets (meer) verwachten.
De kinderen werden uitgenodigd om
'hulppieten" te worden. Dat vonden ze
een hele eer.
En zo maakten we met sinterklaas kleine gedichten en cadeautjes voor mensen in de buurt die vaak alleen waren.
Op sinterklaasavond, als het donker
werd, gingen we ongezien op pad.

Een van de kinderen belde aan, zette
het cadeautje voor de deur en rende dan
snel weg naar de plek waar we ons hadden verstopt voor degene die open
deed.
Wat hebben we daar jarenlang plezier
om gehad.
En de opmerking van een van de kinderen ben ik nooit vergeten, namelijk dat
je geen sinterklaas hoeft te zijn om aan
iemand te denken en iets te geven.
Hoe fijn dat is.
Celine Heldens

Vuilnisbelt in ere hersteld
De vuilnisbelt aan de Postweg /
Klappijenpad in Berg en Dal is zo`n 60
jaar geleden gesloten. De vuilnisbelt is
naar het schijnt helaas weer geopend en
iets verplaatst. inds een paar jaar wordt
aan de rand van de oude vuilnisbelt
getuinierd door de Waldboeren “De
Ploegdriever Vereniging Landschapsbeheer”. Van landschapsbeheer is geen
sprake. Het zal allemaal wel biologisch
verantwoord zijn maar de omgeving
wordt er niet mooier van. Plastic zakken worden niet opgeruimd. Er liggen
al ruim drie jaar zakken aan rand van
het stuk land van de vereniging. Op het
hun land zelf liggen stapels plastic en
plasticzakken.
Wat ooit zo`n mooi stuk land was wordt

hierdoor erg ontsiert. Bij het boeren
hoort ook dat je je terrein schoon en
ooglijk houdt. Een gezegde is: “Aan de
randjes en de kantjes van de boerderij
kun je de kwaliteit van de boer zien”.
Dat geldt ook voor de hobbyboeren.
Voer de niet gebruikte materialen af.
Als dat niet kan zorg dan dat ze, bijvoorbeeld door een heg, aan het oog
onttrokken worden.
Het is jammer dat mijn geboortegrond,
ik ben op het Klappeijenpad geboren en
heb daar met veel plezier gewoond, zo
verkwanseld wordt. Maar ik hoop dat
we in de toekomst weer kunne genieten
van dit mooi stukje Berg en Dal.
Fred Arians
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
De herfst had de lange, warme zomer
verdreven, de machtsovername was
nu echt een feit. Het najaar kreeg
steeds meer vat op het dagelijkse
leven in het glooiende, groene Berg
en Dal. Om te beginnen werd het ’savonds eerder donker, terwijl er overdag een harde, onaangename wind
waaide die, afgewisseld met felle
buien, de heuvels en polder teisterde.
Loodgrijze wolken dreven in rap
tempo voorbij, terwijl dakgoten zich
vulden met bladeren. En alle mensen
gingen vroeg naar bed, een ongeschreven wet sinds de energiecrisis.
Anneke staarde wat dromerig naar
buiten, vlak voor haar raam passeerde
een kletsnatte fietser, zijn regenpak
glom van de regen. Vooruit, eerst
maar eens koffie en de krant.
Ruim 1 miljoen inwoners van
Nederland zijn aangewezen op de
Voedselbank, terwijl eenzelfde aantal
een beroep doet op de GGZ, kopte
het dagblad. En voor beiden geldt een
wachtlijst. Daarbij is er een gigantisch woningtekort ontstaan, gaan er
steeds meer beroepsvissers failliet en
draaien de deurwaarders overuren.
Wat is er in hemelsnaam aan de hand
met ons land, vroeg Anneke zich in
alle ernst af, waardoor kon het in ’n
paar jaar tijd zo fout gaan? En de
politiek, die de zaak moet oplossen,
is ook al van de kook. In plaats van de
handen ineen te slaan en samen te
werken, neemt men elkaar voortdurend de maat. Kan dit allemaal nog
wel worden gelijmd of zijn er simpelweg te veel scherven? Ach, hadden
we allemaal nog maar gewoon een
leuk leventje en was er maar geen
gewapend conflict in de Oekraïne en
geen 17% inflatie. En vertrokken de
treinen en vliegtuigen nog maar
gewoon op tijd, net als vroeger. En
accepteerden we maar niet dat er in
ons land 5 miljoen gezonde kippen en
kalkoenen -evenveel als het totale
aantal honden en katten in
Nederland- op jaarbasis werden
geruimd vanwege de vogelgriep.
Want zouden al onze huisdieren worden gedood, dan zou de pleuris uitbreken, dan werd het ineens menselijk leed, maar nu het om anoniem
pluimvee ging, hoorde je er niemand
over. En op dat moment ging Anneke
in gedachten terug naar die keer dat
ze als veertienjarige HAVO-scholiere
een Open Agrarische Dag bezocht,
waar ze kennismaakte met de bioindustrie. ’s-Morgens kregen ze eerst
een rondleiding in een zgn. legbatterij, een enorme stal, waarin ze tussen
torenhoge rekken met kippen in veel
te kleine kooien werden geleid en
waarin de stank niet te harden was.
Dit raakte Anneke zo dat ze, eenmaal
terug in de bus, vocht tegen de tranen.
Want Annekes oma hield ook kippen
en daar had ze warme herinneringen
aan. Maar het was nog niet gedaan,
die middag stond er nog een bezoek
aan een intensieve varkenshouderij
op het programma en daar zag
Anneke tot haar ontzetting dat alle
varkens in krappe, betonnen hokken,
waar het daglicht nauwelijks door
drong, zaten opgesloten. Toen de varkenshouder bemerkte dat de hele klas
medelijden kreeg met de opgesloten
dieren, kroop hij zelf in de slachtofferrol door een aangrijpend verhaal
met de scholieren te delen over die
keer dat er bij hem, vanwege de varkenspest, een slordige duizend varkens moesten worden geruimd. Wat
ik toen totaal niet zag aankomen,
legde de boer uit, dat letterlijk alle
dieren weg moesten. En wij hadden
destijds een knuffelvarken, zeg maar,
een soort huisdier, Porgy, die hier ’n
beetje over het erf scharrelde. Als de
kinderen uit school kwamen, vloog ie
altijd meteen op hen af en knorde ie
van blijdschap. Het was een heel koddig beest en maakte al zo’n vier jaar
deel uit van ons gezin. En die moest
tot onze grote schrik ook worden
afgemaakt! Kijk, die varkens in de
stal dat was een ander verhaal, die
beschouwde ik als handelswaar, maar
toen ons trouwe maatje Porgy gillend
van angst werd afgevoerd, stond we
met z’n allen op de deel te janken. En
dat beeld staat nog altijd op mijn netvlies gebrand. Godsamme, arme
Porgy, waarom moest jij nu ook
dood…

De Rozet

PAGINA 24

15 november 2022

Nieuws uit Nijmegen
Familiefestival over robots in Nijmeegse stadsbieb
Bibliotheek Gelderland Zuid en het Festivalhuis presenteren
op zondag 27 november in Bibliotheek De Mariënburg:
Familie Robot. Een festival over computers en robots voor
kinderen van 4-12 jaar en hun ouders of verzorgers.
Kinderen kunnen kletsen met een robot, zelf programmeren,

stop-motion filmpjes maken of iets opsteken over kunstmatige intelligentie. Ook zijn er schrijvers te gast.
De meeste programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk.
Het festival duurt van 11.30 tot 17.00 uur. Bekijk hier het
hele programma: www.obgz.nl/familierobot.

26 november Requiem van Verdi in De Vereeniging
Toonkunstkoor
Nijmegen
voert
samen
met
Toonkunstkoor Wageningen het Requiem van Verdi uit
in de Vereeniging op 26 november.
Op 26 november voeren de Toonkunstkoren van Nijmegen
en Wageningen, samen 120 zangers, onder leiding van dirigent Hans de Wilde het Requiem van Verdi uit in De
Vereeniging in Nijmegen.
Guiseppe Verdi’s Requiem behoort tot de absolute religieuze
topstukken, naast Bachs Hohe Messe, Mozarts Requiem en
de Missa Solemnis van Beethoven. Hoewel de boodschap
van het stuk somber en onheilspellend is—we zijn allemaal
gedoemd en we kunnen er niet veel aan doen—valt er veel te
genieten. Het is een groots en meeslepend werk dat overloopt van gevoel en drama. Vooral het operakarakter valt op

met dramatische aria’s en refreinen, waarvan vooral het
‘Dies Irae’ met de woest stampende pauken indruk maakt.
De meest bijzondere uitvoering was misschien wel in 1944.
Toen werd in concentratiekamp Theresienstadt door joodse
gevangenen een concert gegeven aan afgevaardigden van het
Rode Kruis. Op het programma stond ook het Requiem van
Giuseppe Verdi. De dirigent van het gevangenenorkest,
Rafael Schächter, zag het als een daad van verzet om juist dit
specifieke stuk uit te voeren. Kortom een bijzonder concert
om niet te missen.
Zaterdag 26 november 20:15 - 22:15 uur Concertgebouw De
Vereeniging, Keizer Karelplein 2D, Nijmegen
Meer informatie: www.toonkunstkoornijmegen.nl
Kaarten bestellen: De Vereeniging

Een verrassende kerst
Het duurt nog wel even, maar het is zo
eind december! En op weg daarnaar toe
gaat op 13 november in de Antonius
van Paduakerk de Kerstactie weer van
start. Maar ook veel scholen en andere
kerken in Nijmegen en Over Betuwe
doen mee.
We zamelen levensmiddelen in voor
klanten van de Nijmeegse Voedselbank.
Gewone dagelijkse levensmiddelen
zijn heel welkom, maar zo op weg naar
Kerstmis zijn enkele lekkere dingen als
extraatje ook heel fijn. Op bijgevoegde
flyer staan allerlei voorbeelden. We
willen graag ook mensen in een brede
kring rondom de kerk bij deze actie te

betrekken. Dus iedereen die mee wil
doen, is van harte welkom!
U kunt de levensmiddelen iedere zondag: 20, 27 Nov. en 4 en 11 Dec.
van 11.00 tot 12.00 uur naar de kerk
brengen.
Ook op de zaterdagmiddag 19 en 26
november en 3 en 10 december staan
we van 15.00 – 17.00uur in het voorportaal van de kerk klaar om levensmiddelen in ontvangst te nemen.
Hopelijk doen weer heel veel mensen
mee met de voedselinzameling! Voor
veel mensen in onze naaste omgeving
zijn het donkere tijden. Zo brengen we
met onze aandacht wat licht in hun

Dagelijkse kost: een aanschuiftafel voor boeren en burgers
Zorg jij dat Nijmegen aanschuift?
Dagelijkse Kost is een aanschuiftafel
voor boeren en burgers. We zien je
graag op 23 november a.s.
Op woensdag 23 november organiseert
gebiedscoöperatie Oregional, Dagelijkse Kost een aanschuiftafel voor boeren en burgers om samen zorg te dragen
voor een beter voedselsysteem. Tijdens
deze avond die plaats vindt in het
Proeflokaal van de Thiemeloods in
Nijmegen worden spraakmakende
praatjes en smaakvolle happen geserveerd. Burgers worden uitgenodigd om
actief bij te dragen aan oplossingen
voor een beter voedselsysteem na kennis te hebben genomen van de uitdagingen vandaag de dag op het boeren-

land.
Ook jij kunt bijdragen aan een beter
voedselsysteem door deze uitnodiging
via jullie kanalen en jouw netwerk verder onder de aandacht te brengen. Onze
boeren kun jouw steun goed gebruiken,
zeg ’t voort! Mocht je meer informatie
nodig hebben voor publicatie, dan
staan we uiteraard tot jouw beschikking. Indien je wel wilt mee werken,
maar dat uitsluitend kan doen op basis
van een vergoeding, laat het dan even
weten, dan zoeken we even uit hoe diep
onze zakken nog reiken.
Tot slot, woon je zelf in Nijmegen en
voel je je aangesproken als burger?
Meld je aan, we kijken er naar uit je te
ontmoeten!

leven.
Meer info? : mail naar oec.werkgroepdiaconie@gmail.com
Of bel naar 024-3225239 (Anneke
Leissink)

Informatiebijeenkomst Senia
leesclub Natuur

Corona dreigde keer op keer roet in
het eten te gooien, maar met veel
doorzettingsvermogen is het gelukt:
scholengemeenschap
NSG
Groenewoud brengt opnieuw een
grote musicalproductie naar de
Nijmeegse Stadsschouwburg! Na
Shakespeare, Bernstein en Spielberg
vertelt nu NSG Groenewoud het
spannende verhaal van West Side
Story. 180 leerlingen en medewerkers doen mee aan de musical, die op
8, 9 en 10 december is te zien in de
schouwburg.
De leerlingen zijn gedurende de hele
voorbereidings- en repetitieperiode
begeleid door enthousiaste professionals van het artistiek team. Die periode
zag er bij deze musical wel heel anders
uit dan bij de vorige vier grote musicals
die NSG Groenewoud opvoerde in de
schouwburg. “West Side Story is extra
bijzonder omdat we van een coronaperiode overbrugd hebben. Waar we normaal gesproken anderhalf jaar met leerlingen repeteren en werken aan een
productie, heeft dat nu ruim drie jaar
geduurd”, vertelt zakelijk leider en
hoofd productie Jessie Jager.
In augustus 2019 maakte NSG
Groenewoud de titel van de nieuwe

musical bekend. Vanaf dat moment
konden leerlingen zich aanmelden voor
één van de tien disciplines die samen
de musical maken: dans, decor, ensemble, film, fotografie, kap & grime, kostuum, orkest, productie en spel. De
tijdspanne is dus heel groot geweest en
de voorbereidingen kenden door corona ups en downs. Jessie: “De teleurstelling was voelbaar als er vanwege een
lockdown niet verder gerepeteerd kon
worden en de blijdschap des te groter
als we tóch weer door konden.”
De diversiteit aan leeftijden van de
leerlingen binnen deze productie is
door deze omstandigheden groter dan
ooit: van de brugklas tot en met het
tweede jaar van een vervolgstudie. Dat
maakt het ook heel bijzonder. “We hebben spannende tijden meegemaakt en
zijn nu extra verheugd dat het bijna
zover is en we kunnen laten zien waar
we met zoveel inzet aan hebben
gewerkt”, besluit Jessie.
De voorstellingen van de musical West
Side Story zijn op 8, 9 en 10 december.
Kaarten zijn te koop via de website van
de
Stadsschouwburg
Nijmegen
(www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/6492/Leerlingen_
NSG_Groenewoud/West_Side_Story).

Sterren kijken bij Radboud !
Kom dat zien op vrijdag 25 november 2022!

Bij leesclubs wordt al snel gedacht aan
romans, maar er zijn er ook talloze
natuurboeken om te bespreken. Samen
over boeken praten is leuk en verrijkend. Je bekijkt een boek met andere
ogen en ontmoet nieuwe mensen.
Leescluborganisatie Senia organiseert
op maandag 28 november in Nijmegen
een informatiebijeenkomst over het
starten van een leesclub natuur. Elke
leesclub bepaalt zelf waar en wanneer
de groep bij elkaar komt: overdag of ’s
avonds, wisselend bij iemand thuis of
op een vaste plek. De leesclub Natuur
komt overdag bij elkaar.

Sterrenkijkavond Radboud Universiteit: 25 september van 19.00 tot 21.00
uur vrije inloop, Huygensgebouw,
FNWI. Heijendaalseweg 135, 6525 AJ
Nijmegen (hoofdingang).
Ook als het bewolkt is, is er een programma (excursie telescopen, voordracht en film). De toegang is gratis.
Gratis
parkeren
onder
het
Huygensgebouw, ingang P11.
Voor meer info: https://www.ru.nl/ast-

Praktische informatie
Wil je weten of deze leesclub wat voor
je is? Kom naar de informatiebijeenkomst in de bibliotheek aan de
Mariënburg 29 in Nijmegen. De bijeenkomst duurt van 10 tot 12 uur.
Toegang is gratis en iedereen is welkom. In verband met de maximale
groepsgrootte is vooraf aanmelden
noodzakelijk.
Dat
kan
via
herman.roovers@senia.nl.

Gemeente Nijmegen gaat inwoners,
ondernemers en instellingen die
financiële problemen ervaren door
de energiecrisis de winter door helpen.
Tot 31 maart 2023 biedt het stadsbestuur hiervoor maatwerk aan, om de
gevolgen van de energiecrisis te verzachten voor degenen die hierdoor in
de problemen komen. Onder andere via
een noodfonds voor inwoners, het
openstellen van openbare gebouwen en
een uitbreiding van de energiecoaches

Parkeerchaos in parkeergarage Kelfkensbos

rophysics/public-outreach/opensterrenkijkavonden/

Gemeente helpt Nijmegen de winter door met aanpak energiecrisis
en –fixers die helpen met energiebesparing. Het belangrijkste is dat personen
en partijen die in de knel komen, zich
melden – bijvoorbeeld bij één van de
stips, bij een financieel expert in de
wijk of Ondernemerspunt Geldzorgen
– zodat zij zo snel en goed mogelijk
worden geholpen.
De focus ligt op het helpen van inwoners, ondernemers en instellingen met
geldzorgen én op energiebesparing.
Voor
meer
informatie:
nijmegen.nl/geldzorgen

Subsidie tegen houtstookoverlast
nu voor heel de stad beschikbaar

Zaterdagmiddag 12 november was het, mede door de intocht
van Sinterklaas, ontzettend druk in de binnenstad van
Nijmegen. Zo ook in de parkeergarage Kelfkensbos. In eerste instantie leek het geen groot probleem want er waren
steeds parkeerplaatsen beschikbaar. Bij het verlaten van de
parkeergarage werd de situatie problematisch. Daar ontstonden lange files van bijna twee uur. Dat vroeg veel geduld van
de bestuurders en andere inzittenden van de auto's. Ook de
parkeerkosten liepen daardoor onnodig hoog op.

Binnenkort is het weer mogelijk om
subsidie aan te vragen voor het verwijderen van rookgaskanalen of het plaatsen van ABCAT katalysatoren (soort
houtrook filters). Vanaf nu kunnen alle
Nijmegenaren met een kachel of open
haard de subsidie aanvragen. In totaal
stelt de gemeente 30.000 euro beschik-

De auto’s staan stil in de parkeergarage
Foto: Henk Baron

Actie Pijpenkappuh in 2022: 150 regenpijpen afgekoppeld!
NIJMEGEN.
Met
de
actie
Pijpenkappuh zijn vrijdag 4 en zaterdag 5 november maar liefst
honderd regenpijpen afgekoppeld van het riool. Met het
afkoppelen kan het regenwater weglopen in de tuin in plaats
van het riool. Zo voorkomen we wateroverlast én droogte.
Wethouder Cilia Daemen, o.a. klimaatadaptatie, heeft geholpen met het afkoppelen. Voor deze afkoppeldagen werken

NSG Groenewoud brengt West
Side Story naar de schouwburg

Lentekracht, Rainbeer, De Bastei - Operatie Steenbreek
Nijmegen en gemeente Nijmegen samen.
We hebben vaker te maken met periodes van droogte, maar
óók met flinke hoosbuien. Wanneer het riool al dat regenwater niet snel genoeg kan verwerken, raakt het overbelast met
als gevolg dat straten blank komen staan, kelders onderlopen
en bewoners natte voeten krijgen. Hoe meer huizen en
gebouwen worden afgekoppeld van het riool, hoe beter de
stad is voorbereid op de veranderende weersomstandigheden. Bovendien blijft het grondwater zo beter op peil en dat
is prettig voor de planten en bomen in je tuin en in de wijk.
Je regenpijp doorzagen helpt dus ook tegen droogte.
Stijging aantal deelnemers Pijpenkappuh
De actie Pijpenkappuh is nu voor de vijfde keer uitgevoerd.
Er is een duidelijke toename te zien van mensen die mee willen doen. Zijn er in het eerste jaar een kleine 30 regenpijpen
afgekoppeld, dit jaar staat de teller op 150.
Kijk op www.nijmegen.nl bij subsidie afkoppelen voor meer
informatie. Woon je in een huurhuis? Dan heb je toestemming nodig van de woningbouwcorporatie of huurbaas.

baar. Inwoners die een ABCAT katalysator willen kopen met de subsidie
moeten dan ook de workshop ‘stoken
met minder overlast’ volgen. In totaal is
er 30.000 euro beschikbaar. De voorwaarden en de aanvraagmogelijkheid
staan
medio
november
op
nijmegen.nl/subsidiehoutstook.

Lezing over opvoeding in
humanistisch perspectief
Op 18 november houdt Martien
Schreurs, docent Filosofie en educatie
aan de Universiteit voor Humanistiek
in Utrecht, een lezing over opvoeding
in humanistisch perspectief. Een kwestie die bij hedendaagse ouders, leraren
en pedagogen speelt, is de vraag hoe zij
op basis, van gelijkwaardigheid, leiding kunnen geven aan jongeren. Dit
om jongeren te vormen tot zelfstandige, vrije en goede persoonlijkheden.
Door Wilhelm von Humboldt samengevat in het begrip "Bildung". Hoe is het
hedendaags humanistisch perspectief
op deze Bildungstraditie.
Martien Schreuder probeert hier een
antwoord op te formuleren.
Na de lezing is er de mogelijkheid tot
een onderlinge dialoog.

Locatie: De Warmoes Lent, Griftdijk
Noord 11, Nijmegen
20.00-22 uur. Toegang: gratis
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Renault Megane E-Tech electric
De nieuwe Renault Megane komt alleen in de 100% elektrisch aangedreven
uitvoering. Weliswaar met twee verschillende aandrijfsystemen (130 of 220
pk), maar met diesel- of benzinemotor komt de nieuwe Megane ècht niet op de
markt. Frankrijk wil snel naar elektrisch rijden bij personenauto’s en kleine
bedrijfswagens. Daarom is de Megane een model geworden, dat alleen voor
elektrisch rijden is voorbestemd. Wij reden de Renault Megane E-Tech electric met de 220 pk sterke motor en groot accupakket.

De nieuwe Renault Megane E-Tech electric ziet er van binnen en buiten
futuristisch uit
De vijfde generatie van de Renault
Megane lijkt er met zijn gedrongen en
gespierde uiterlijk opnieuw niet op de
voorgangers. De koets heeft iets weg
van een SUV, maar dat is begrijpelijk,
omdat het platform is ontworpen om
ruimte te bieden aan een kleine motor
en een grote batterij. Dat in tegenstelling tot een conventioneel platform,
waar de motor met aandrijfsystemen
juist veel ruimte vraagt en de brandstoftank weinig. Dat geeft de Megane

de uitstraling, die we bij veel moderne
elektrische auto's herkennen. Ook de
zeer grote wielen zien we vaker bij
elektrische auto’s en dat versterkt de
populaire SUV uitstraling.
Twee versies
Bij de Renault Megane E-Tech kan
men kiezen uit verschillende batterijen
(40 kWh en 60 kWh) en motoren (130
pk en 220 pk). Bovendien zijn er "boost
charge" en "optimum charge" versies,

De Renault Megane E-Tech electric is een belangrijke mijlpaal voor Europa,
waar in de toekomst elektrisch rijden de norm zal worden.

Road Test
Renault MEgane E-Tech electric
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 43.990,- (vanaf € 37.590,-)
Gewicht: 1711 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 220 pk
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 7,4 sec.
Gem. verbr.: 15.9 kW / 100 km
Lengte: 420,0 cm
Breedte: 176,8 cm
Kofferruimte: 472 liter
Aanhangergewicht: 900 kg

die aangeven hoe snel de auto kan opladen. Dat kan bij de minder grote batterij met 85 kW en bij het dor ons geteste topmodel 130 kW.
Net zo als bij andere Renault modellen
bepaalt het "Multi Sense" systeem hoe
de auto rijdt. De computer beïnvloedt
niet alleen de reactie op het stroompedaal, maar ook de besturing en zelfs de
sfeerverlichting. In zowel de sportieve
als de comfortabele modus is de
Megane E-Tech vlot en sportief. De
topsnelheid ligt bij de 160 km/uur en de
acceleratie vanuit stilstand naar de 100
km/uur verloopt in 7,4 seconden. Het
maximale koppel is 300 Nm. Men mag
een aanhanger van 900 kg aankoppelen.
Ook eenmaal op snelheid is er meer
dan voldoende reserve vermogen
beschikbaar om nog eens flink door te
accelereren. In de eco-stand merkt men
duidelijk dat overal, inclusief comfortvoorzieningen, elektrisch vermogen
wordt bespaard. Dan is het met de
levendigheid van de Megane gedaan.
Hoge laadsnelheid
Met normaal rijden tijdens de testperiode reden we gemiddeld ongeveer 380
tot 450 km op een volle batterij. Dat
komt overeen met een gemiddeld verbruik van 15.9 kWh / 100 km). De aangegeven nog te rijden afstand met de
batterij komt gelukkig overeen met dat
wat het display aangeeft. De beloofde
laadsnelheid wordt niet altijd gehaald,
maar dat hangt ook af van de gebruikte
laadpaal. Boven de 100 kW hebben we
op een 350 kW laadpaal waargenomen,
maar snel ging het richting de 60 kW.
Een lege batterij kan men met een
fastcharger in zo’n 20 minuten tot 80%
opladen. Er positief is, dat de Megane
E-Tech bij een publieke wisselstroom
lader langs de weg (en eventueel thuis
als men een 380 Volt driefasen aansluiting thuis heeft) met 22 kW kan laden.
Dat is sneller dan vergelijkbare elektrische auto’s kunnen en bijzonder handig
in Frankrijk, waar minder snelladers
langs de weg staan.

Citroën maakt de prijs bekend
van de nieuwe Citroën ë-C4
Zoals al in het testverslag van de
Renault Megane E-Tech electric
genoemd, komt in de Europese landen
een steeds betere markt voor geëlektrificeerde auto’s, door de eisen van de
EU. Daarom brengt Citroën in
Nederland alleen de volledig elektrische ë-C4 X op de markt. De versies
met brandstofmotor zijn voor Citroën
vanwege de veranderingen in de
Europese markt niet meer interessant
om ze te introduceren in Nederland.
De nieuwe Citroën ë-C4 is een aantrekkelijk model met zijn 100 kW (136 pk)
sterke elektromotor, WLTP-actieradius
tot 360 km en een bagageruimte van
510 liter. Daarmee is de ëC4 X ideaal
voor de meeste ritten, die met een
ruime gezinsauto worden gereden.
Het model is een kruising tussen het
elegante silhouet van een fastback en
de moderne uitstraling van een SUV.
Hiermee biedt Citroën met de nieuwe
ë-C4 X een aantrekkelijk alternatief

voor conventionele hatchback- en
SUV-modellen in het middenklasse

segment. De nieuwe Citroën ë-C4 X is
leverbaar vanaf € 40.840,-.

De nieuwe Renault Megane E-Tech electric is ondanks zijn compacte maten
verrassend ruim.
Ruim interieur
De Megane is een ruime auto met voldoende zitruimte voorin, mar achterin
is het wat beperkt door de aflopende
daklijn en doordat men de voeten niet
gemakkelijk onder de voorstoelen kan
plaatsen.
Ondanks de 60 kWh aan batterijen in
de basis van de auto is de bagageruimte relatief groot. Onder de laadvloer is
zelfs een extra 32 liter groot vak te vinden waarin de laadkabels kunnen worden opgeborgen. De lage laadvloer en
de nodige versteviging van de achterzijde geeft wel een forse tildrempel om
de bagage in totaal 472 liter grote
kofferbak te bergen.
Futuristisch uiterlijk
Wij reden de Renault Megane E-Tech
electric in de zogenaamde "Iconic"-uitvoering. Dit biedt een tweekleurig
koetswerk en diverse gouden accenten,
die missen op de tammer uitziende
goedkopere varianten.
De futuristische uitstraling krijgt de
Renault Megane E-Tech electric in het
dashboard met een design van chroom
in combinatie met hout dat middels
lasertechniek in een fijnmazig patroon
is gesneden. Alhoewel de overige materialen er heel gewoon uitzien (en voelen), heeft Renault intensief gebruik
gemaakt van gerecycleerde grondstoffen.
Achter het stuurwiel is een beeldscherm te vinden dat, onderbroken
door een luchtrooster, overloopt in een
groot staand beeldscherm midden op
het dashboard. Renault maakt optimaal
gebruik van de voordelen die deze
opzet biedt, want de bestuurder kan
kiezen uit verschillende lay-outs.
Voor de communicatie-, navigatie- en
assistentiefuncties heeft Renault een
beroep gedaan op het Google Android
besturingssysteem. Men hoeft niet de
eigen identiteit volledig aan Google
prijs te geven, want ook zonder in te

loggen met een Google-account zijn de
meeste functies beschikbaar. Het is
mogelijk meerdere gebruikersprofielen
aan te maken, waarbij gebruikers
ervoor kunnen kiezen om niet Android
te gebruiken en geen data te delen. Het
systeem vraagt wel vaak om Google te
gebruiken, maar als alternatief kan men
ook Apple CarPlay of Android Auto
gebruiken.
Scherpe prijsstelling
Bij het instappen moesten we even
wennen aan de zichtpositie. De stoel
moesten we iets hoger zetten om geen
last te hebben van de grote buitenspiegels op de dikke A-stijlen van de carrosserie. Ook achterruit is even wennen, want die heeft een geringe hoogte.
Daarom is het prettig dat de binnenspiegel naar een camerastand is te schakelen. Men heeft dan een mooi breedbeeld zicht op wat er achter de auto
gebeurd.
De testauto in de meest dure uitvoering
heeft een prijskaartje van € 43.990,-.
De Renault Megane E-Tech electric is
verkrijgbaar vanaf € 37.590,-, wat een
nette prijs is voor deze volledig elektrisch aangedreven auto met groot batterij pack.
Conclusie
Voor de Franse auto-industrie is de
Renault Mégane Electric een belangrijke mijlpaal. De auto verheft zich
nadrukkelijk boven de Zoë en de
Twingo en is een serieuze gezins-EV
zoals de concurrenten Volkswagen
ID.3, de Hyundai Kona en de Kia Niro.
De Renault Megane is ruim, maar toch
opvallend compact. De lengte van 4,21
meter is iets korter dan die van de
Volkswagen ID.3 en zelfs korter dan de
reguliere Mégane. De Renault Megane
E-Tech electric is een leuke volledig
elektrisch aangedreven auto met innovatieve elektronica aan boord.

Vorig jaar ruim 10% meer
verkeersongevallen
In 2021 werden in Nederland ruim
114.000 verkeersongevallen gemeld.
Dat is een toename van 10,3% ten
opzichte van 2020. Vooral in NoordBrabant ging het veel vaker mis dan het
voorgaande jaar. Hier nam het aantal
ongelukken in het verkeer zelfs toe met
bijna 20%. In maar liefst driekwart van
de Nederlandse gemeenten was er een
toename in het aantal verkeersongelukken. Dit blijkt uit data van politie en
rijkswaterstaat.
In Noord-Brabant werden vorig jaar
bijna 17.000 verkeersongevallen
gemeld, in 2020 ging het nog om ruim
14.000 ongelukken op de weg. Een
forse stijging dus, maar nergens ging
het zo vaak mis in het verkeer als in
Zuid-Holland. In totaal ging het in deze
provincie om bijna 30.000 ongevallen,
goed voor vrijwel een kwart van alle

ongelukken in ons land. In ZuidHolland steeg het aantal ongevallen
vergeleken met 2020 met 12,2%.
Lokaal zijn de verschillen nog groter
dan per provincie. Van alle gemeenten
met meer dan 50 geregistreerde verkeersongevallen vond de grootste stijging plaats in het Geertruidenberg. In
deze Brabantse gemeente waren in
2021 bijna 60% meer ongelukken dan
het jaar ervoor. De gemeenten met de
sterkste stijging zijn:
• Geertruidenberg, Noord-Brabant:
58,8% meer verkeersongevallen
• Wageningen, Gelderland: 53,8%
meer verkeersongevallen
• Dongen, Noord-Brabant: 51,7% meer
verkeersongevallen
• Bunnik, Utrecht: 49,5% meer verkeersongevallen
• Oisterwijk, Noord-Brabant: 49%
meer verkeersongevallen
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Zwischen Rhein & Maahs
Kranenburg à la carte
St. Martinsumzug Zyfflich – 18.
November (17.30 Uhr)
Nach einer kurzen Andacht in der
Katholische Kirche St. Martin Zyfflich
zieht der St. Martin mit dem Musikverein und allen Kindern durch die
Straßen des Dorfes. Katholische Kirche
St. Martin, Zyfflich; Tel.: 02826 226

Wie in alten Zeiten... Nachtwächterrundgang in Kranenburg 18.
November (18.00-19.30 Uhr)
Erkunden Sie mit dem altertümlichen
Nachtwächter den historischen Stadtkern Kranenburgs. Dieser gibt Ihnen
allerlei Informationen rund um die
Vergangenheit Kranenburgs mit Geschichten aus damaliger Zeit... Treffpunkt: Mühlenturm. Info und Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 02826-/7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 7 €,
Kinder bis 12 Jahre frei
Ausstellung
Die
Osterhater
Radiergemeinschaft – bis 29. Januar
2023
Die Osterather Radiergemeinschaft:

Museum Katharinenhof Kranenburg,
Mühlenstr. 9, Kranenburg; bis 29.
Januar 2023, Tel: 02826-992496,
Mobil: 0160-97242897, E-Mail:
Baumann-Matthaeus@museumkatharinenhof.de, www.museumkatharinenhof.de
Christkönigfest Wyler – 20. November (8.00 Uhr)
Der Tag beginnt mit einer Messe um
8:00 Uhr mit gesanglicher Unterstützung durch den Kirchenchor. Anschließend wird im Pfarrheim gefrühstückt.
Schießwettbewerbe ab 11.00 Uhr für
Groß und Klein starten. Abschließend
findet die alljährliche Verlosung statt
bei der niemand leer ausgeht. Kirche
und Pfarrheim, Krumme Straße, Wyler.
www.stjohanneswylerlagewald@gmail
.com
Entdeckungstour
durch
das
Museum – 20. November (14.0015.00 Uhr)
Die umfangreiche Kunstsammlung des
Museums Katharinenhof, mit etwa 500
Werke, umfasst Arbeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Führung
lädt ein, auf ungewöhnliche Weise einige Kunstschätze des Museums zu entdecken. Museum Katharinenhof, Mühlenstraße 9, Kranenburg. Info und
Anmeldung: Tourist Info Center Alter
Bahnhof, Kranenburg, Tel: 028267959, touristik@kranenburg.de; pro
Person 6 €, Kinder bis 12 Jahre frei

Das Drama der Steinmännchen
DONSBRÜGGEN. Die bekannten
Steinmännchen, seit Jahren als
Sehenswürdigkeit im Wald bei
Donsbrüggen nicht nur in sozialen
Netzen bekannt, sind in der Nacht auf
Samstag, den 5. November zerstört
worden. Besucher sind entsetzt.
Erschaffer Markus Gern möchte die
Skulpturen wieder aufbauen.
„Nicht einfach umgehauen und kaputtgemacht, sondern regelrecht zerstört“,
stellt Markus Gern fest, der sie in jahrelanger Arbeit erschaffen hat. Der
Buddhist aus Donsbrüggen schichtet
seit 2013 ungezählte Steine zu
Männchen und Türmen aufeinander,
teils mannshoch, auf einem sauber gefegten Platz im Wald arrangiert und von
eigenartigem Reiz. Der Niederländer

Rick, ein guter Freund des Künstlers,
ist sofort in den Wald gekommen, als er
hörte, was passiert ist. „Ich habe immer
gefürchtet, dass es irgendwann dazu
kommt. Das war nur so ein Gefühl, ich
kann es nicht näher erklären.“ Markus
Gern weiß, was er meint, ihm selbst
ging es nicht viel anders. „Es gab auch
früher schon kleinere VandalismusVorfälle, oder es ist auch mal einfach
etwas umgefallen. Damit muss man
rechnen, und das war auch nicht schlimm, ich komme ja doch jeden Tag
hierher und bringe es dann eben wieder
in Ordnung. Aber diese systematische
Gewaltaktion – das konnte nicht mal
eben im Handstreich geschehen. Das
war eine planvolle Tat.“
(Quelle: RP-Online)

100 Jahre Verein für Heimatschutz 1922 Kranenburg
KRANENBURG. Am 23. Oktober feierte der Verein für Heimatschutz e.V. 1922 Kranenburg sein 100-jähriges Bestehen. Die
Jubiläumsfeier fand im Museum Katharinenhof statt, wobei auch die
Ausstellung „Osterather Radiergemeinschaft“ eröffnet wurde.
Anschließend gab es ein festliches Programm mit musikalische
Intermezzi von Pavel Efremov (Akkordeon). Der Tag wurde abgeschlossen mit ein geselliges Zusammensein im historischen
Gewölbekeller des Museums.
In den letzten hundert Jahren hat sich viel verändert, in sozialer, wirtschaftlicher und demografischer Hinsicht. Wir leben in einer ganz
anderen Zeit und Welt. Auch die Bedeutung und Zielsetzung des
Vereins änderte sich in den unterschiedlichen Zeiträumen. Dies
machte Dr. Manuel Hagemann in seinem Exposé deutlich. Und auch
jetzt, im Jahr 2022, gibt es für den Verein einige Herausforderungen.
In den Beiträgen von Michael Baumann-Matthäus (Museum
Katharinenhof) und Dr. Berta Heins (Stellvertretende
Bürgermeisterin) waren einerseits Sorgen, andererseits Zuversicht zu
hören. Es gibt viele Ideen und Gedanken, um den Verein gemeinsam
mit anderen lokalen und regionalen Initiativen und der Gemeinde
Kranenburg „zukunftsfähig“ zu machen. Wollen Sie mehr wissen
über den Verein oder sich engagieren? Unter www.museumkatharinenhof.de finden Sie alle Informationen. (HM)
Der Tag wurde abgeschlossen mit ein geselliges Zusammensein im
historischen Gewölbekeller des Museums. (Foto: Heinz Maahs)

Ein Fuchs im Schafspelz: Coburger Fuchsschafe
neu im Tiergarten Kleve
KLEVE. „Nicht nur Spaltenschildkröte, Roter Panda und Lisztaffe sind
bedroht. Auch viele Nutztierrassen stehen mittlerweile auf der Roten Liste“,
erklärt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Als modernes Natur- und
Artenschutzzentrum bemühen wir uns
sowohl um den Schutz bedrohter
Wildtiere, beteiligen uns aber auch an
der Erhaltungszucht gefährdeter
Nutztierrassen. Und so freue ich mich
sehr, dass wir nun in Kooperation mit
dem Verband der Zoologischen Gärten
und dem Tierpark Arche Warder
Coburger Fuchsschafe als neue
Schafrasse aufnehmen und uns an dem
nationalen Erhaltungszuchtprogramm
beteiligen können.“
Ursprünglich besiedelte das Coburger

Fuchsschaf im 19. Jahrhundert weite
Teile des europäischen Mittelgebirges.
Markenzeichen dieser widerstandsfähigen und robusten Schafrasse ist vor
allem seine fuchsähnliche, namensgebende Farbe. Insbesondere die Lämmer
sind goldgelb bis rotbraun gefärbt, werden im Laufe des Lebens etwas heller,
aber behalten auch als ausgewachsene
Schafe immer noch einen leicht rötlichen Schimmer. Aufgrund zunehmenden Leistungswettbewerbes stand das
Coburger Fuchsschaf vor dem Zweiten
Weltkrieg kurz vor der Ausrottung.
Seitdem wird das Coburger Fuchsschaf
gezielt gezüchtet. „Mit unserer neuen
Coburger Fuchsschafen möchten wir
uns an der Erhaltungszucht dieser
schönen Schafrasse beteiligen und

Nikolausmarkt Kranenburg auf
dem Kirchplatz

unsere Gäste für den Fuchs im
Schafspelz begeistern. Daher sind die
wunderschönen Tiere ab sofort im
neuen Streichelzoo für unsere
Besucherinnen und Besucher hautnah
zu erleben“, so Polotzek. Auch im
Winter ist der Tiergarten Kleve täglich
ab 9 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter: www.tiergarten-kleve.de

KRANENBURG. Die Gemeinde Kranenburg und der Verkehrsverein Kranenburg
e.V. veranstalten in diesem Jahr wieder den Nikolausmarkt, der traditionell am
zweiten Adventswochenende stattfindet, in diesem Jahr vom 02. bis 04. Dezember
2022. Mit einem neuen Konzept, einem facettenreichen Bühnenprogramm und
täglich neuen Highlights, präsentiert sich der Nikolausmarkt diesjährig erstmals
auf dem Kirchplatz. Weitere Infos zu Programm und Ausstellern folgen in Kürze.
Neuer Veranstaltungsort: Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul,
Kirchplatz und Pfarrheim Öffnungszeiten: Freitag, 02.12 18.00 Uhr - 21.00 Uhr /
Samstag, 03.12 13.00 Uhr - 21.00 Uhr / Sonntag, 04.12 11.00 Uhr - 19.00 Uhr

Mit der kfd
Kranenburg zum
Weihnachtsmarkt
in Moers

Klever Schuhmuseum feiert
10-jähriges Jubiläum

Kinderspaß beim Weckmannbacken
RINDERN. Wie aus einem Klumpen Teig ein Weckmann entsteht, konnten Kinder
gemeinsam mit ARENACUM – Verein für Kultur und Geschichte in Rindern in
der alten Mühle in Donsbrüggen erleben. Begrüßt wurden die angehenden
Mühlenbäcker von Paul Kersjes, dem Vorsitzenden des "Förderkreises Alte Mühle
Donsbrüggen – Mühlenmuseum". Und während die Weckmänner im Steinofen
bräunten, gab es einen Rundgang durch das Innere der aus dem Jahr 1824 stammenden Holländermühle. Nach dem Rundgang staunten die Kinder nicht schlecht,
was dann so aus dem Backofen gezogen wurde. An einer großen Tafel ließen sich
Kinder, Eltern, Großeltern und Vorstandsmitglieder die Weckmänner schmecken

Ursprünglich besiedelte das Coburger
Fuchsschaf im 19. Jahrhundert weite
Teile des europäischen Mittelgebirges.

KLEVE. Der Verein Kleefse Schüsterkes e.V. hat in einem historischen
Teil der ehemaligen Gustav-HoffmannWerke in der Siegertstr. 3 ein Museum
zur Geschichte der Schuhherstellung
mit besonderem Bezug zu der Bedeutung dieses Handwerks- und Industriezweiges für die Vergangenheit der Stadt
Kleve eingerichtet. Die offizielle
Eröffnung des Museums fand am
Samstag den 20.03.2010 statt. Leider
war es bedingt durch das Corona Virus
nicht möglich das 10 jährige Bestehen
im März 2020 zu feiern. Die
Jubiläumsfeier fand, mit Verspätung
also, am Samstag, dem 29. Oktober im
Kolpinghaus Kleve statt.
Mehr als 60 Gäste erlebten eine wun-

derbare Feier. Nach dem Sektempfang
(oder Orangensaft…) folgte ab 11 Uhr
ein abwechslungsreiches Programm
mit live Musik (Vivaldi, Debussy,
Mozart, Haydn u.a.), Ehrungen,
Ansprachen, Kabarett (Klever Mundart), Tanz und Klever Heimatlieder. Die
Jubiläumsfeier war eine schöne
Hommage an die spannende Geschichte der Klever Schuhindustrie, die jetzt
im Schuhmuseum mitzuerleben ist.
Klever SchuhMuseum, Siegertstrasse
3, Kleve, sonntags von 14.00 tot 17.00
Uhr
(gratis
Parken
in
der
Siegertstrasse), 3 € p.p., Familienkarte
6 €, Führungen auf Absprache,
www.klever-schuhmuseum.de

Ensemble Tableaux Vivants in
Millingen a/d Rijn
MILLINGEN. Der Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein präsentiert am Sonntag,
27. November das Ensemble Tableaux
Vivants: fünf prominente Musiker aus
dem renommierten Residentie Orkest!
Die “Fünf” gründeten ihr Ensemble
2017, um ihre künstlerischen Talente in
einem gemeinsamen Projekt optimal zu
gestalten. Dank der reichen Klangpalette, ermögligt durch abwechslenden Instrumentkombinationen, ein
vielfältiges Repertoire und eine lebendige Erklärung der Werke wird der
Zuhörer Teil eines lebendiges, musikalisches Gemälde, eines Tableau Vivant.
Ensemble Tableaux Vivants: Eline van
Esch (fluit), Pauline Oostenrijk (hobo),
Mara Oosterbaan (viool), Timur
Yakubov (altviool), Sebastiaan van
Halsema (cello). Auf dem Programm
(mit Pause) stehen Werke von Bach,

Mozart, Debussy, Britten und Bliss.
Ensemble Tableaux Vivants – Sonntag,
27. November, 15.00 Uhr; Heilige
Antonius
van
Paduakerk,
St.
Antoniusplein 1, Millingen a.d. Rijn.
Für Mitglieder Mozart(k)ring, nichtMitglieder: € 18. Kartenverkauf an der
Tageskasse, Vorverkauf: penningmeester@mozartkring.nl,
Tel.:
0031
616784080
Mozart(k)ring
Gelre-Niederrhein:
Werden Sie Mitglied!
Für nur 72,50 € werden Sie Mitglied
des Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein,
und sind Sie eingeladen um sieben
hochwertige Konzerte (nicht nur
Mozart!) in der deutsch-niederländischen Grenzregion zu besuchen. Der
Mozart(k)ring bietet ein breites und
vielfältiges Jahresprogramm. Infos
unter www.mozartkring.de

KRANENBURG. Nach zweijähriger
corona-bedingter „Zwangspause“ lädt
das kfd-Team Kranenburg nunmehr
alle Mitglieder und interessierten Frauen zu einem Besuch des Weihnachtsmarkts in Moers ein, und zwar für
Donnerstag, den 24.11.2012. Der
Weihnachtsmarkt in Moers verleiht der
niederrheinischen Stadt einen vorweihnachtlichen Glanz. Auf dem Kastellplatz und in Teilen der City erwartet
den Besucher eine Vielzahl vorweihnachtlicher Verkaufsstände. Selbstverständlich ist auch die Moerser Innenstadt mit ihren Geschäften und Boutiquen immer einen Besuch wert. Der
Kostenbeitrag beträgt 20€ für kfdMitglieder; Nichtmitglieder zahlen
25€. Die Busabfahrt ist für 10.30 Uhr
vorgesehen – die Busrückfahrt wird
gegen 17.00 Uhr erfolgen. Informationen und Anmeldung unter Tel. 028267127 (Annemarie Nickesen).
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SPORT
37e NN Zevenheuvelenloop
Komend weekend vindt de 37e NN
Zevenheuvelenloop plaats. Dit jaar
staat er een bijzonder sterk veld aan de
start bij de vrouwen met onder anderen
Commonwealth kampioene 10.000
meter en Europees recordhoudster 10
kilometer Eilish McColgan, oud-winnares Stella Chesang, nummer vijf op
de 15 kilometer allertijden Evaline
Chirchir en wereldrecordhoudster 3000

meter
steeple
chase
Beatrice
Chepkoech. Susan Krumins is niet
wedstrijdfit vanwege achillespeesklachten en heeft zich daarom afgemeld.
Bij de mannen wil Mike Foppen zijn
debuut opluisteren met een Nederlands
record. Europees kampioen Richard
Ringer kan zijn eigen Duitse record
verbeteren.

Ren mee aan de NN Mini
Zevenheuvelenloop!
Op 19 november is de Mini NN
Zevenheuvelenloop. Een super leuke
hardloopwedstrijd voor alle basisschool kinderen. Kinderen uit groep 1
t/m 4 lopen 400 meter, vanaf groep 5
ren je 800 meter. Iedereen krijgt een
leuke medaille en voor de snelste drie
jongens en snelste drie meisjes zijn er
zelfs leuke prijzen te winnen!
Deelname kost slechts €3,- en een deel
hiervan gaat naar het goede doel : Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo kunnen ook kinderen waar thuis minder
geld is toch meedoen aan sport & cultuuractiviteiten.
De school met de meest deelnemende
kinderen ontvangt na het evenement
een toffe prijs uit handen van topatleet
Mike Foppen. Moedig dus al je vriendjes en vriendinnetjes aan om mee te

GROESBEEK. Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor
RKSV Achilles ‘29! De club is
benoemd tot één van de Clubs van de
Week en ontvangt daarom eenmalig
een bijdrage van 5.000 euro van de
VriendenLoterij. RKSV Achilles ‘29
gaat het geld gebruiken om het sportpark te verduurzamen en de jeugd te
ondersteunen.
Jan Koolen, commissielid: “Wij hebben ons opgegeven om in aanmerking
te komen voor Club van de Week nadat
we na 3 jaar teruggekeerd waren op het
sportpark. Toen we erachter kwamen
wat er allemaal opgeruimd en gemaakt
moest worden zagen we in dat dit veel
zou kunnen gaan kosten. Het bedrag is
dus meer dan welkom en is een extra
stimulans voor onze tientallen vrijwilligers die iedere dag klaar staan om de
club in stand te houden.”

RKSV Achilles '29 verrast door VriendenLoterij met cheque van 5.000 euro

Scholenclinics in volle gang bij GTTC Groesbeek!
Op dit moment worden er weer
Tafeltennis scholenclinis gegeven in de
Gemeente Berg en Dal, alle scholen
van de gemeente nemen deel aan deze
clinics, vanaf groep 3 t/m groep 8.
doen aan de Mini!
Voor meer informatie of om in te
schrijven zie www.nnzevenheuvelenloop.nl/mini. Inschrijven kan tot dinsdag 15 november 23:59 uur.

Kerstloterij De Treffers 2022
Op zaterdag 5 november 2022 is de
start geweest van de Kerstloterij 2022
van De Treffers.
De jeugdleden zullen, net als de laatste
paar jaren, ook dit jaar de loten niet
huis aan huis verkopen.
Elk jeugdlid tot 15 jaar heeft een boekje met 25 loten ontvangen om dit bij
familie, vrienden en bekenden te verkopen. Dus kent u een jeugdlid, neem dan
contact met hem/haar op.
Loten zijn ook verkrijgbaar aan de bar
in het clubgebouw!
Daarnaast vindt er op zaterdag 10
december 2022 van 10:30 – 12:00 uur
er een losse verkoop plaats bij het clubgebouw van de Treffers om iedereen de
kans te geven loten te kunnen kopen.
De loten kosten zoals gewoonlijk
slechts 1 euro.
De trekking vindt plaats op donderdag
15 december 2022 om 20:30 uur (vooralsnog) in het clubgebouw onder toezicht van notaris T.Timmermans.

inclusief rondvaart en bezoek rijksmuseum (Bank ten Cate Amsterdam)
3 gangen diner voor 2 incl. wijnarrangement (Restaurant De Wolfsberg)
-Diner voor 2 Restaurant ’t Zwaantje,
Restaurant Vurrukkulluk, Eetcafe De
Oude Molen
-Waardebonnen van Restaurant La Vie
& Passie, Restaurant de Stadsherberg,
Restaurant Vlaams Arsenaal, Jan
Linders
supermarkt,
De
Lingeriewinkel, The Read Shop, Urker
vishandel, Van Bergen Tweewielers,
Bakkerij Henk Coopmans, De Spil
lunch, diner & grand café, Teezz jeanswear, De Locomotief Grill & Bar,
Keurslager Tim Janssen, Slagerij en
traiteur Aarnoutse
-Borrelplank deluxe Pandje4
-Kaaspakket De Kaaspunt Sebilla
-High tea voor 2 personen Lunchroom
Eigenweijs koffie & meer
-Wijn/Bierpakket met waardebon
Wijngaard De Plack

Hieronder het prachtige prijzenpakket:
-Busreis naar keuze twv € 449,00
(Toonen reizen)
-Geldprijs van € 250,00 (aannemersbedrijf P. Kaal BV)
-Waardebon € 250,00 (slaapsfeer
Groep)
-Dagje Amsterdam voor 2 personen

Wij willen iedereen hartelijk danken
voor het beschikbaar stellen van de
prijzen.
De jeugdleden en hun leiders wensen
we een goede verkoop toe en danken
ook hen voor de inzet!!

er wordt bij de 50plus groep van 14:00
uur tot 16:00 uur een balletje geslagen
onder het genot van een kopje koffie of

stip van het hoofdveld in een tentje. De
mensen die er toen lang in het bestuur
zaten waren Martien Spann, Emmy
Driessen Lörx en Marian LörxDerksen. Na 51 jaar hebben zij ook
mooie, maar ook droevige tijden meegemaakt.
Gezien de leeftijd van diverse bestuursleden en er geen opvolging is, houdt de
supportersvereniging van SC Millingen
op te bestaan. Bijzonder jammer!

thee. Kom gerust iedereen is welkom.
Tot ziens bij GTTC Groesbeek aan de
Atelierweg 1 in Groesbeek.

Lijkt het je leuk om een keer bij GTTC
te komen kijken, dat kan! Je mag drie
keer gratis meetrainen op de maandag
van 18:00 - 19:00 uur of woensdag van
18:00 - 19:00 uur aan de Atelierweg 1
in Groesbeek."
Ook onze woensdagmiddag 50plus
groep speelt gewoon door, tafeltennis is
een zeer geschikte sport voor ouderen,

Orion zoekt scheidsrechters
NIJMEGEN. Vanwege het toenemend
aantal voetbalwedstrijden dat elk weekend gespeeld wordt op Sportpark
Mariënbosch – wekelijks circa 40
jeugd- en seniorenwedstrijden – is
Orion op zoek naar uitbreiding van het
scheidsrechterskorps.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in
de rol van scheidrechter maar die hier-

in geen of weinig ervaring hebben
organiseert Orion op woensdag 16
november een informatieavond voor
beginnende Orion-scheidsrechters.
Deze informatieavond biedt je de gelegenheid om er met de scheidsrechterscommissie naar te kijken en te ontdekken hoe leuk fluiten kan zijn.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar kun je een

Weverstraat kleurt oranje
Zoals tijdens elk WK of EK voetbal is de Weverstraat in Kekerdom weer volop in
oranjesfeer.
Foto: Jan Leijn

pupillenwedstrijd begeleiden, vanaf 14
jaar kun je clubscheidsrechter worden.
Orion zoekt zowel voor jeugd- als seniorenwedstrijden aankomend scheidsrechters. Om een meer diverse samenstelling van het team te krijgen worden
ook vrouwen en meisjes van harte uitgenodigd om deel te nemen.
De scheidsrechterscommissie van
Orion investeert met hulp van de
KNVB in het opleiden van nieuwe
clubscheidsrechters, in een mini-cursus
vlaggen of een cursus fluiten door
ouders. Enkele deelnemers daarvan zijn
inmiddels doorgegroeid tot KNVBscheidsrechter. De scheidsrechterscommissie zorgt voor instructie en opleiding en begeleidt je graag, welk niveau
je ook hebt. De opleidingskosten
komen voor rekening van Orion.
De avond vindt plaats in het clubhuis
van Orion aan de Nijmeegsebaan 143
en duurt van 20.00 tot circa 22.00 uur.
De bijeenkomst is gratis toegankelijk.
Voor meer informatie en aanmelden:
arbitrage@sv-orion.nl

Wedstrijdschema
Switch ‘87

De Kerstloterijcommissie

Na 51 jaar afscheid van de supportersvereniging SC Millingen
Sportclub Millingen heeft de supportersvereniging bedankt. Dit na vele
jaren aanwezig te zijn bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ook hierbij was de bekende loterij. Bestuurslid
Henri Janssen hield een mooie toespraak tot de bestuursleden.
Twee bestuursleden waren maar liefst
51 jaar lid, te weten Bart Peeters en Jan
van Haren. De oprichting was op 11
oktober 1971 in zaal Verkerk in
Millingen. Bovendien
heeft Jan van Haren in
het verleden ook alle
uitwedstrijden meegemaakt, zowel in de
vierde, de derde en de
tweede klasse van de
KNVB. De promotie
van de derde klasse
werd toen gevierd na
de uitwedstrijd tegen
BVC uit Beek. Met
enkele leden werd er
geslapen op de midden-

VriendenLoterij steunt Achilles ‘29 met 5.000 euro

Inschrijving Verruckte Samstag
zaterdag 26 november
MILLINGEN. Es geht wieder los!
Op 26 november vanaf 11.00 uur is
het weer tijd voor een sportieve, gezellige en muzikale dag bij TV PIT.
Het recept van de Verruckte Samstag is
simpel en bekend. Een leuk partijtje
tennis en genoeg tijd om bij te kletsen
onder het genot van een hapje en een
drankje.
Zoals altijd zorgen we voor een versnapering rond etenstijd, eine Suppe und
ein Brotchen Bratwurst.
De kosten voor deelname inclusief eten
zijn voor (winter) leden EUR 5,- en
voor niet-leden EUR 10,-.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk via de
site van TV PIT (https://www.
tvpit.nl/form/Verruckte_Samstag). Je
kunt je individueel inschrijven door
bovenstaand formulier in te vullen en
vervolgens op de knop "Opslaan" te
klikken.
Je ontvangt niet meteen een e-mailbevestiging.

Na 21 november ontvang je vanuit de
organisatie een e-mail met aanvullende
informatie. Belangrijk is om aan te
geven wat jouw speelsterkte is. Hier
wordt rekening mee gehouden tijdens
het maken van het schema.
De inschrijving sluit op 21 november
um Mitternacht.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het tijdstip vervroegd worden.
Wir sehen euch gerne auf unserem
Tennisplatz.
Die Karin und der Robert
TV PIT

Donderdag 17 november
19:30 Switch'87 DS 3 - VoCASA DS
10
20:00 Switch'87 HS 1 - Ikaros HS 1
21:30 Switch'87 HS 2 - Switch'87 HS 3
Zaterdag 19 november
12:15 Pegasus/VoCASA JC 1Switch'87 JC 1
13:00 Gemini MA 2 - Switch'87 MA 2
17:00 Switch'87 DS 1 - Kidang DS 3
17:00 Switch'87 MA 1 - Pegasus MA 1
17:00 Switch'87 MB 1 - Kidang MB 1
Zondag 20 november
Minitoernooi niveau 1 t/m 3
Sportzaal Biga, Groesbeek
Donderdag 24 november
20:00 Xanthos HS 5 - Switch'87 HS 2
19:30 Atalante DS 1- Switch'87 DS 2
19:30 D.V.O.L. DS 3 - Switch'87 DS 3
21:00 D.V.O.L. HS 1 - Switch'87 HS 1
Zaterdag 26 november
12:00 VoCASA DS 6 - Switch'87 DS 1
Zondag 27 november
Minitoernooi niveau 4 t/m 6
Sportcentrum Arcus, Wijchen
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CURSUS STILLEVEN SCHILDEREN

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

,ĞďũĞĂůƚŝũĚĂůǁŝůůĞŶůĞƌĞŶƐĐŚŝůĚĞƌĞŶŝŶŽůŝĞǀĞƌĨ͍

Wij doen alles voor uw auto
ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

ƚĞůŝĞƌEŝĐŬŝůůĞƐƐĞŶ
ƐƚĂƌƚŵĞƚĞĞŶĐƵƌƐƵƐƐƚŝůůĞǀĞŶƐĐŚŝůĚĞƌĞŶŽƉĚĞŬůĂƐƐŝĞŬĞŵĂŶŝĞƌ͘Ğ
ĐƵƌƐƵƐďĞƐƚĂĂƚƵŝƚϭϬůĞƐƐĞŶĄϯƵƵƌ͘
sŽŽƌĂĂŶŵĞůĚĞŶĞŶͬŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ŵĂŝůŶĂĂƌ͗
ŶŝĐŬΛŶŝĐŬĂƌƚŐĂůůĞƌǇ͘Ŷů
Wil jij als coördinator de vrijwilligers Formulierenbrigade ondersteunen?
Voor veel mensen is onze wereld te complex geworden. Zij begrijpen de ingewikkelde formulie"
ren en brieven niet voldoende. Zijn soms bang om fouten te maken bij het aanvragen van voor"
zieningen of kwijtscheldingen. Ze lopen daarmee misschien inkomen mis. Het is ook niet altijd
duidelijk waar je met je vragen en zorgen kunt aankloppen.
Daarom is Stichting SchuldHulpBuddy (SSHB support) twee jaar geleden begonnen met een
Formulierenbrigade, een spreekuur waar mensen op afspraak terecht kunnen. We werken voor
inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Mook en Middelaar en Heumen.
Op dit moment zijn er acht vrijwilligers Formulierenbrigade. Door de toenemende hulpvraag zijn
we op zoek naar een tweede vrijwillige coördinator Formulierenbrigade.
Wat doet de coördinator Formulierenbrigade?
Je bent samen met je collega hét gezicht van de Formulierenbrigade en werkt nauw samen met
de coördinatoren Budgetbegeleiding van SSHB support.
Je beantwoordt telefoontjes en e"mails van mensen die hulp van de Formulierenbrigade vragen
en plant een bezoek aan een van de spreekuren in. Als de vraag niet past bij de Formulierenbri"
gade zoek je actief naar een andere oplossing.
Je bent een vraagbaak voor de vrijwilligers en zorgt ervoor dat zij voldoende toegerust zijn voor
hun werk.
Je houdt belangrijke ervaringen bij om intern en extern te kunnen rapporteren en je stelt op
basis daarvan eventuele verbeteringen voor.
Wat vragen we van de coördinator?
Je bent bereid je op flexibele basis gemiddeld 8 uur per week in te zetten.
Belangrijk is dat je onbevooroordeeld, met geduld en empathie naar mensen kunt luisteren en
dat je hen niet van het kastje naar de muur stuurt. Daarom moet je de sociale kaart kennen:
waar kunnen mensen voor wat terecht?
Je bent bereid in samenwerking met de coördinatoren Budgetbegeleiding van SSHB support bij"
scholingen en casusbesprekingen te verzorgen. Je bekijkt ook samen met deze coördinatoren
en de vrijwilligers hoe de Formulierenbrigade nog meer van betekenis kan zijn.
Wat bieden we de coördinator?
Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige vrijwilligersfunctie.
•
Een op je verantwoordelijkheden gericht inwerk/trainingsprogramma.
•
Een inspirerend team mede"coördinatoren en enthousiaste vrijwilligers.
•
Een gratis Verklaring Omtrent Gedrag.
•
Een vrijwilligersvergoeding.
Enthousiast?
Kijk op onze website www.sshbsupport.nl.
Bel of mail onze coördinator Ida Egberink als je interesse hebt: 06"30006035
of Ida.egberink@sshb
De reactietermijn sluit 30 november.

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

Breedeweg
Wijk tussen Bredeweg en de Bruuk

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
Vacature: Enthousiaste zaterdaghulp gezocht!
Ben jij op zoek naar een bijbaantje op de zaterdag?
Ben jij 15 jaar of ouder? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn een jonge agrarische onderneming gevestigd in Kekerdom en verbouwen diverse gewassen waaronder aardappelen, tarwe en suikerbieten.
Ter uitbereiding voor ons bedrijf zijn wij opzoek naar een enthousiaste
zaterdaghulp.
Jouw werkzaamheden zullen all-round op het terrein zijn maar bestaan
o.a. opruimen terrein en werkplaats en het onderhouden en schoonmaken
van diverse landbouwmachines.
Zaterdag van 7.00 tot 15.00 uur. Uurloon in overleg.
Ben je enthousiast geworden? Of wil je meer weten? Reageren kan via
spaldrop@spaldrop.nl of via Frits Broekman tel 06-12027089.

