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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Coronamaatregelen aangescherpt
Avondlockdown
Afgelopen vrijdag werden in een persconferentie de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. De nieuwe maatregelen zijn nodig vanwege de torenhoge
besmettingen en de grote druk in zorg
en ziekenhuis.
Sinds afgelopen zondag gelden de volgende maatregelen en dringende adviezen
• Voor iedereen geldt: blijf zoveel
mogelijk thuis.
• Er geldt een sluitingstijd voor alle
locaties en evenementen tussen 17.00
en 05.00 uur.
• 1,5 meter afstand is verplicht voor alle
volwassen vanaf 18 jaar.
• Essentiele winkels zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot
20.00 uur.
• Essentiele dienstverlening zoals de
notaris of advocaat, hypotheekadviseur
en medische contactberoepen houden
normale openingstijden.
• Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet
meer toegestaan. Topsporters (trainen
en wedstrijden spelen) en professionele
kunst en cultuur beoefening mag wel
na 17.00 uur. Zonder publiek.
• 1,5 meter afstand en een mondkapje
wordt verplicht op alle plaatsen waar
een vaste zitplaats geldt. Zoals in de
horeca, in bioscopen en theaters. Dit
heeft effect op het aantal bezoekers. Er
kunnen minder mensen binnen zijn.
• 1,5 meter afstand en een mondkapje
wordt verplicht op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld op beurzen. Dit heeft
effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden toegelaten.
• Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet:
houd op het werk altijd 1,5 meter
afstand.
• Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.
• Wees extra voorzichtig bij contacten
tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar.

Deze maatregelen komen bovenop de
adviezen en regels die op dit moment al
voor iedereen gelden zoals:
• de basisregels;
• het dringende advies om thuis niet
meer dan 4 gasten per dag te ontvangen;
• de mondkapjesplicht;
• geen publiek bij sport;
• een maximale groepsgrootte van 1250
mensen in grote zalen; en
• de inzet van het coronatoegangsbewijs en vaste zitplaats in de horeca en
de cultuursector.
Onderwijs
Het onderwijs blijft open. Wel komen
er extra afspraken om verspreiding van
het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen en
voor personeel en leerlingen vanaf
groep 6 en in het voortgezet onderwijs
mondkapjes in de gang. En regelmatige
zelftesten. Kinderen jonger dan 12 jaar
met milde neusverkoudheid en een
snottebel moeten thuisblijven en zich
laten testen bij de GGD.
Financiële steun
Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor
ondernemers en werkenden en breidt
daarom het steunpakket fors uit. Zo
keert de loonsubsidie NOW terug en
verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.
Booster-offensief
Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor
het einde van het jaar een booster. De
GGD, het RIVM en andere partijen
starten hiertoe een booster-offensief.
Zo gaan Defensie (met 750 medewerkers) en studenten (van mbo tot universiteit) helpen bij het vaccineren. Ook
het vaccineren van niet-mobiele ouderen gaat sneller van start: vanaf volgende week, in plaats van januari 2022.

Decemberactie Voedselbank
Inzamelingsactie Voedselbank in
Heumen/Malden en Berg en Dal op
zaterdag 11 december.
Ook dit jaar werken weer veel winkeliers mee aan de jaarlijkse inzamelingsactie om onze voorraad lang houdbare,
gezonde voeding weer op peil te brengen.
Onze Voedselbank verzorgt wekelijks
pakketten voor ruim 100 gezinnen (210
mensen). We krijgen door het jaar heen
verschillende verse voedingsproducten

Oplichters actief in de
regio

opgelicht.nl

aangeboden, waar we zeer dankbaar
voor zijn. Zo ontvangen we wekelijks
vers brood van Hans de Bakker en
verse groente en fruit van de Kringloop
St. Michael. Om een gebalanceerd
basispakket aan te bieden vullen we
deze verse producten aan met lang
houdbare, gezonde voeding zoals:
pasta, pastasaus, volkoren crackers en
ook thee en koffiepads e.d. En nu tegen
het einde van het jaar, raakt deze voorraad op.
Daarom houdt de Voedselbank op
zaterdag 11 december haar jaarlijkse
inzamelingsactie. Onze vrijwilligers
staan die dag klaar in Millingen (AH),
Groesbeek (AH, Jan Linders, Coop),
Malden (AH en Plus), Molenhoek
(Spar) en Mook (Plus). U ontvangt van
hen een verlanglijstje met producten
die u na het boodschappen doen bij
onze vrijwilligers kunt achterlaten. Wij
danken u bij voorbaat voor uw gift!
In de week van de winkeliersactie gaan
ook enkele scholen producten inzamelen voor de Voedselbank. Daar zijn we
natuurlijk ook zeer dankbaar voor,
evenals voor de steun in geld en goederen die we door het jaar heen mogen
ontvangen van verschillende donateurs.
Gaat u zaterdag 11 december geen
boodschappen doen bij een van de
deelnemende supermarkten maar u wilt
de Voedselbank toch graag steunen,
dan kunt u dat doen via de donatieknop
op www.voedselbankgroesbeek.nl,
voor verdere vragen zijn we altijd
bereikbaar via
info@voedselbankgroesbeek.nl
In verband met het nog steeds actieve
Coronavirus weten we pas op de dag
zelf wat wel en niet kan. Als onze inzamelingsactie doorgaat, zullen we een
vorm kiezen die past binnen de op dat
moment geldende maatregelen.

oplage: 25.000

Oplichters actief in de regio
Er zijn op dit moment oplichters aan
het werk in de regio. Zij bieden hun
diensten (riooldiensten/elektriciteitsdiensten) aan, vooral in het weekend
als andere, bonafide, bedrijven minder
goed te bereiken zijn. Ga nooit met ze
in zee, bel hun nummer niet, want je
kunt ze niet terugbellen. Ze komen hoe
dan ook en vragen heel veel geld vorm
eventuele reparaties. En anders rekenen
ze torenhoge voorrijkosten, als ze het
werk niet mogen uitvoeren.
Soms komen ze met meerdere personen
om de druk te vergroten. Ga alleen in
zee met erkende installatiebedrijven en
als die geen tijd hebben, wacht dan rustig tot na het weekend.
Een verhaal van een inwoner
Recent viel bij ons de stroom uit, de
aardlekschakelaar bleek kapot. De
reguliere installatie-bedrijven en electriciens zaten vol. Op het internet vonden wij een adres: profiservice-24.info.
Intussen weten wij dat verschillende
andere nepadressen ook worden
gebruikt. Het bijbehorende nummer
gebeld (0852086955) en daar zei een
mevrouw dat ze diezelfde middag nog
een monteur kon sturen. Op de vraag

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

wat dat zou gaan kosten zei ze dat dit
door de monteur ter plaatse beoordeeld
zou worden.
Toen ik de afspraak had bevestigd en de
telefoon had neergelegd, kreeg ik toch
twijfels. Terugbellen was echter niet
meer mogelijk, er kwam geen verbinding meer tot stand.
Een uur later arriveerde de monteur,
een vlotgebekte jongen die direct aan
de slag ging. De aardlekschakelaar
werd binnen een half uur vervangen.
Vervolgens presenteerde hij ons een
rekening van meer dan 1000 euro die
direct met pin of contant betaald moest
worden. We zouden het bedrag wel
terugkrijgen via de opstalverzekering
en binnen twee werkdagen de officiële
factuur ontvangen, want hij had slechts
een amateuristisch vodje papier bij
zich waar niets opstond, geen bedrijfsnaam, geen handtekening, geen KvKnummer. We voelden ons onder druk
gezet, maar om erger te voorkomen
hebben we toen betaald.
Het telefoonnummer is niet meer te
bereiken, de officiële nota is niet ontvangen en het geld is weg en de verzekering zou zeker het absurd hoge
bedrag niet helemaal hebben betaald.
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Petitie tegen Knarrenhof breed gesteund
GROESBEEK. Een grote groep buurtbewoners heeft in een
gesprek met wethouder Nelson Verheul gevraagd om niet
meer mee te werken aan de plannen voor een Knarrenhof aan
de Pannenstraat in Groesbeek.
Tijdens het gesprek lieten de buurtbewoners zien welke
impact de bouw van 18 appartementen en 6 woningen heeft
op hun privacy, op de natuur en op de verkeersdrukte.
Daarmee onderbouwden zij het advies dat gemeenteambtenaren vorig jaar gaven aan de initiatiefnemers om geen plannen te maken voor een Knarrenhof op deze locatie. De buurtbewoners lieten ook zien dat de initiatiefnemers de wethouder verkeerd hebben voorgelicht, op basis waarvan het college van B&W positief is geworden over de plannen ondanks
het eerdere negatieve advies van hun ambtenaren. Zo hebben
de initiatiefnemers ten onrechte verteld dat de buurt enthousiast is over de plannen en dat de noodzakelijke ruilverkaveling al zo goed als rond is.
De buurtbewoners overhandigden aan wethouder Nelson
Verheul een petitie die door maar liefst 90 omwonenden is
ondertekend. Met de petitie uiten zij hun zorgen over de
bouwplannen op dit kleine stukje groene ruimte in het centrum van Groesbeek. De wethouder was blij met het gesprek
en benadrukte dat betrokkenheid van de buurt heel belangrijk

Wethouder Verheul ontvangt van buurtbewoner Lobke
Cillessen een petitie tegen de komst van een Knarrenhof aan
de Pannenstraat
Foto: Paul Jacobs
is voor realisatie van deze woningbouwplannen. Op 16
december komt dit onderwerp aan de orde in de gemeenteraad.

De Rozet in december
De laatste kranten van 2021 verschijnen op 14 en 23/24 december. Sluting
voor de Rozet van 14 december is vrijdag 10 december. Sluting voor de
kerstuitgave is maandag 20 december.
De eerste Rozet van 2022 verschijnt op 11 januari

Deel 1 van onze jaarlijkse
advertentieknipselpuzzel
staat weer in deze Rozet.
Veel puzzelplezier
in corona-tijd

NL-Alert testbericht op maandag 6 december

Ontvang jij ‘m ook?
NL-Alert is het alarmmiddel van de
overheid dat je waarschuwt en informeert over acute noodsituaties. Op
maandag 6 december verzendt de
overheid rond 12.00 uur een NLAlert testbericht in heel Nederland.
Zeven op de tien Gelderlanders die
in het afgelopen jaar een NL-Alert
testbericht ontvingen, herkennen
hierdoor een NL-Alert bij een echte
noodsituatie.

NL-Alert is het alarmmiddel van de
overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de
buurt. Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen of terroristische aanslag. In een NL-Alert staat wat
er aan de hand is, wat je moet doen en
waar je meer informatie kunt vinden.
Ontvang je een NL-Alert? Lees het
bericht meteen, volg het advies op en
informeer anderen.

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Volop kerstbomen
Ruime keus tot 2,75 meter
Extra geopend op 5 - 12 - 19
december van 11.00 tot 17.00 uur

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Chinees Indisch Restaurant

Kerstbomen
Verschillende
soorten en
maten
GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

Son San
Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu december

Vanaf 1 december tot aan de kerst alle dagen open!
van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag tot 20.00 uur. Of op afspraak

Verse kwaliteitsbomen van eigen land!

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

voor
Ook kketten
en
tpa
kers henken ten
zonda
c
c
geope gs ges ekprodu
nd! stre

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

-

Menu A
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Saté (2st.)
Kerry Ko (6st.)
Grote portie witte
rijst

€ 17,40 (2 personen)
Landwinkel Klein-Amerika
Bas en Floor Beijer
Klein-Amerika 3
Groesbeek
Tel.: 024-3975839

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Kip met ananas
Kerry Ko (6st.)
Grote portie witte
rijst

€ 25,90 (2-3 personen)

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

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

www.vblkozijnen.nl

Runderbraadworst

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

500 gram
€ 4.95

gram
Verse hamschijf 500€ 3.45
gram
Verse drumsticks 500€ 2.75

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Palingworst
Katenspek

100 gram
€ 1.19

200 gram
€ 1.29

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 2 - 11 december

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

•
•
•
•
•

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?
U kun
natuurl t
reserver ijk
en

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

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Kerst: 25 & 26 Oud&Nieuw: 31 december

LOPEND BUFFET
Onbeperkt eten (incl. toetje)

€ 22,50

Houts- l
koolgril
nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

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

Rob van Alst

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

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

www.saraygarten.de

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Vlees, v
gevogel is,
salades, te,
ko
en warm ude
voorger e
echten
Electro installaties

130
zitplaat
kegelbasen
aanwezian
g

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
LEUTH
- 6.12. 14u. KBO-bingo, Vriendenkring
- 7.12. 15.30u. bieb, kerstverlichting programmeren (kinderen)
BERG & DAL
-18.12. 13u. ledenvergadering Berggeiten,
Kerstendal
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-5+6.12. Lisa Böll, Ria Tharner
GROESBEEK
-4.12. 10-14u. openhuis 2e-hands zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-7.12. 10-12u. digitaal café, bibliotheek

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: 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
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden
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
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Ooijse
Klinkertjes
Het grootste kinderfeest in
Nederland, dus ook dat van Ooij, lijdt
ook dit jaar weer zwaar onder de
Coronacrisis.
Heel
veel
Sinterklaasintochten en bijeenkomsten worden in onze anderhalve
meter samenleving om besmettingsgevaren afgelast. Ook in Ooij is/was
dat het geval met bijvoorbeeld de
immens
populaire
KBOSinterklaasrevue. In ons dorp beter
bekend
als
“De
Grote
Wulterkensshow”. K.B.O.’s “eigen
Klaas” heeft al twee jaar op rij geen
opwachting meer kunnen maken
voor de Ooijse senioren. Als hij nog
ooit een keer mag optreden, zal hij
wel eerst op “Klazentrainingskamp”
moeten. Ik vraag mij in alle gemoede
af, is er voor de Sint in ons dorpje
nog wel een “Ooijse Toekomst”.
Afgelopen week was er in Ooij ook
de lokale griepspuitdag. De zeer
ervaren K.S.P. (Krijgsman-SpuitPloeg) had daar twee uur voor uitgetrokken. Dat hebben ze geweten,
want er was tijdens die uren een
overgrote belangstelling. Het kan
niet, maar er was, denk ik, een
opkomst van boven de 100 procent.
Een lange slang van “vaccinatielustige” kronkelde traag door ons dorp.
Misschien een beetje overdreven,
maar op het hoogtepunt van de
drukte moesten “spuitlustige” zich
al bij de voormalige Dombo achteraan in de rij aansluiten. Onder zo’n
groep bevinden zich altijd een stel
van die notoire mopperaars. Had dit
niet of had dat niet. Ach, die bromberen hadden ook veel geluk, want
het positieve van die dag was, dat
het niet regende. Daar staat wel
tegenover, dat met paraplu de
anderhalve meter beter was gewaarborgd. Gelukkig zijn er ook veel
mensen, die van de nood een deugd
maken. Om de wachttijd te doden,
krijgen die mensen wel eens spitse
ideeën. Er waren grapjassen die suggereerden, om bij het voormalige
confectiebedrijf te gaan winkelen.
Het is toch een “Winkel van Sinkel”.
Toen echter iemand in de slang het
liedje begon te zingen: “In de winkel
van Sinkel is alles te koop”, verdween de animo. Dat kwam waarschijnlijk door het woordje “te
koop”. Langzaam schuifelde de processie zich in de richting van de
afslag “Rietlanden”. Daar is een
mini-bibliotheek waar sommige
“griepers” een boek uit de kast leenden. Als ze een wit boordje en een
toog hadden gedragen, zouden
nietsvermoedende voorbijgangers
zomaar kunnen denken; ze lijken
wel een stelletje brevierende pastoors. De stoet trok verder naar Ooij
Centrum. Het was nog lang niet
donker, maar bij Hotel Fletcher sloeg
de paniek toch toe. Men vroeg zich
af, is het geen idee om alvast een
kamer te reserveren, zodat wij dan
morgenvroeg vooraan in de rij staan.
Dat vond de meerderheid wel al te
gortig. Zo pessimistisch hoefden ze
toch niet te zijn, want de niet zo
“stille omgang” kroop langzaam
maar zeker richting het Dorpshuis
“De Sprong”. Op het “Sprong-parkeerterrein” cirkelde opeens het
wilde gerucht, dat de griepspuiten
op raakten. De schrik sloeg hen om
het hart. Er werden rare vergelijkingen gemaakt met een soldaat. Ja,
beweerden ze, die is toch ook niks
waard zonder spuit. Gelukkig bood
een “Verlosser” uit Leuth een uitweg. Met een onnavolgbare “wonderbaarlijke spuitvermenigvuldiging”
kon de spuitsessie in Ooij probleemloos worden afgewerkt. Op het
scheiden van de spuitmarkt kwam je
dan eindelijk bij het episch injectiecentrum. Daar kreeg de goegemeente toch wel te doen met de spuiters.
Ik geef het je namelijk te doen, duizenden prikjes in een uur of twee.
Dat is ongehoord. De “hoofdinjecteur” werkte zich, met zijn zelf uitgedokterde “Krijgsplan”, helemaal
uit de “naald”. Hij had vandaag een
beroep, waarvan in de bijbel staat,
“in het zweet des aanschijns zult gij
Uw brood verdienen”. Of zou het
iets te maken hebben met de donderdag, een dag waarop hij niet
gewend is in Ooij te werken.

Groetjes medeklinker.

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

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

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Rozetjes

De Rozet

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

voor al uw familieberichten

Particulier museum zoekt
spullen uit de tweede
wereldoorlog. Heeft u iets
in uw bezit zoals origineel
papierwerk, uniformen, helmen, gebruiksvoorwerpen
of andere items uit de oorlog neem ik dit graag van u
over.
Niels
Tel:
0651562865

Dankbetuiging
Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in onze cirkel
Via deze weg willen we u hartelijk bedanken
voor uw steun, medeleven, aanwezigheid,
lieve woorden en kaarten die wij hebben
mogen ontvangen na het overlijden van onze
mam en oma

Gezocht opslagruimte in
de gem. Berg en Dal of
omgeving. Bas, tel. 064292.2400
Gezin in Beek zoekt hulp
in de huishouding. Eens in
2 weken 3 uur. Liefst op
maandag. €40,- per keer.
024-7852325

Frieda Houkes-Tielkes
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd
erg gesteund.

Mooi Sebright krielhaantje van 10 wkn zoekt nieuwe kippen-familie. Tel.
0031-6.5388.8402

Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Geert-Jan Janssen en medewerkers Huisartsenpraktijk Milbergen, alle medewerkers van
het Gasthuis St. Jan de Deo, de zeereerwaarde heer Rudo Franken, Paul Ekelschot, Harry
Sanders (Parochie Maria ten Hemelopneming) en Natascha Prooij (Limes uitvaartzorg).

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Kekerdom, 28 november 2021

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

Gallant Metaal
Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

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

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

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

Mini-camping en boerderijwinkel
De Hazelaarshof viert een fantastisch seizoen
KEKERDOM.
Camping
De
Hazelaarshof in Kekerdom heeft
eind oktober de laatste gasten uitgezwaaid, daarmee heeft de nieuwste
aanwinst van het dorp een bijzonder
succesvol seizoen achter de rug. En
dat is vooral knap aangezien de
camping relatief laat in het seizoen
haar deuren opende. Toch liegen de
recensies er niet om; de campinggasten waren erg enthousiast over
de locatie en over de (glamping)tenten.
Het was pas eind juli dat de tentdeuren openden, zo’n drie
weken na de opening van de boerderijwinkel. En dat is laat
voor een organisatie die het voornamelijk moet hebben van
toeristen die al veel eerder in het jaar staan te springen om
erop uit te gaan. Anneke Koster, mede-eigenaresse van de
camping zegt: “Dankzij de onzekerheid die de coronapandemie met zich meebracht en natuurlijk alle uitdagingen waar
een startende organisatie mee te maken krijgt én het natte
voorjaar, gingen we later open dan verwacht. Desondanks
sluiten we een geweldig seizoen af. Wat we de afgelopen
maanden hebben meegemaakt, heeft onze stoutste dromen
overtroffen. We kijken met veel vertrouwen en inspiratie uit
naar het nieuwe seizoen!”
Activiteiten en openingstijden
Nu het toeristenseizoen erop zit, zal de campingwinkel andere openingstijden hanteren. Op de maandag en de dinsdag is

de winkel gesloten, en van woensdag
tot en met zondag opent de winkel om
10:00 en sluit om 16:00. Anneke: “We
merken dat, nu het seizoen voorbij is,
de bezoekers afnemen. En in aanmerking nemende dat we de komende
maanden de mogelijkheden willen verkennen voor nieuwe activiteiten, kunnen we die tijd nu goed gebruiken om
de organisatie ervan op poten te zetten.
Maar natuurlijk willen we de mensen
die hun (dagelijkse) boodschappen in
onze boerderijwinkel doen de mogelijkheid blijven geven om dat te blijven doen.”
Van april tot en met oktober mag de camping weer gasten
ontvangen. Dat duurt nog even maar wees er snel bij want er
wordt al volop geboekt voor volgend jaar!
Op de hoogte blijven?
In de boerderijwinkel wordt u dus ook in de herfst en winter
verwelkomd door het team, en kunt u terecht voor onder
andere koffie met gebak, cadeaus, streekproducten en
natuurlijk voor verse groentes en fruit, dat iedere woensdagen vrijdagmiddag wordt geleverd.
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, waaronder de
aankondiging van nieuwe activiteiten? Houd de social
mediakanalen (Facebook en Instagram) in de gaten, of
bezoek de website voor meer informatie: www.dehazelaarshof.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief
waarin eveneens belangrijke informatie wordt gedeeld.

(Advertorial)

“Een werkgever die ons hoort, die ons ziet en
die ons een warm hart toedraagt”
Home Instead Thuisservice is thuiszorg, maar dan anders. Bij Home
Instead gaat welzijn vóór zorg. Wij
ondersteunen senioren thuis bij het
ritme van alledag, om het samen langer
vol te houden. De aandacht ligt op persoonlijke betrokkenheid en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch
als emotioneel. Onze medewerkers,
CAREGivers genoemd, hebben de tijd
en nemen de tijd voor de senioren. Zij
maken echt het verschil in het leven
van de senior met hun mantelzorger(s)
en familie in Nijmegen en omgeving.
Je maakt het verschil
Als CAREGiver biedt je ondersteuning
thuis, zoals de senior dat zelf graag
wilt. Zo draag je zorg voor: het bieden
van ondersteuning bij de dag invulling,
het samen bereiden en eten van een
maaltijd, begeleiding van en naar
afspraken, het doen van boodschappen,
het uitvoeren van licht huishoudelijk
werk en hulp bij persoonlijke verzorging.

Begeleiding en ondersteuning
De verbinding tussen het supportteam
en de CAREGiver is erg belangrijk.
Het supportteam biedt je optimale
begeleiding, voert administratieve
taken uit, helpt je waar nodig en dat 24
uur per dag. Onze klantcoördinatoren
ondersteunen en begeleiden je, zodat jij
het beste uit jezelf kunt halen. Zo heb
jij alle tijd voor de senioren. Samen
zorgen we voor de best passende zorg
thuis.
Een persoonlijke match
Op basis van het opgestelde, persoonsgerichte zorgplan en de persoonlijke
voorkeuren van de senior kijken we
welke CAREGiver het beste past.
Hierbij is een wederzijdse, persoonlijke
klik erg belangrijk. We kijken naar de
wensen en behoeften van de senior én
naar jou als CAREGiver.
Goed te combineren
CAREGiver zijn is goed te combineren
met je gezin, met je sociale leven of
andere activiteiten.
We bieden flexibele
werktijden
en
bespreken graag
met jou hoeveel uur
je wilt werken.
Ons opleidingsprogramma
Voordat je start als
CAREGiver volg je

een intensief opleidingsprogramma. Je
wordt getraind om de best mogelijke
dienstverlening te bieden op o.a. het
gebied van dementie of hulp bij persoonlijke verzorging en er is tijd en
ruimte om ervaringen met elkaar te
delen.
Home
Instead
Thuisservice
Nijmegen
Bij Home Instead Nijmegen gaat het
om de persoonlijke aanpak.
En dit geldt niet alleen voor de senioren, maar dus zeker ook voor jou als
medewerker. Met alle medewerkers
hebben we daarom graag persoonlijk
contact. Regelmatig organiseren we
bijeenkomsten. Om meer betrokken te
zijn bij elkaar, de verbinding te versterken en samen ervaringen te delen.
Word onze nieuwe collega bij Home
Instead Thuisservice!
Zoek jij betekenis in je werk en sta je
graag klaar voor anderen? Vind jij het
ook belangrijk dat senioren zo lang en
zo veilig mogelijk thuis kunnen blijven
wonen? En zou je hier graag jouw
steentje aan bijdragen? Dan zijn we op
zoek naar jou!
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(Advertorial)

Eefs Voetmassage:
praktijk voor voetreflexmassage en
zwangerschapsreflexologie in Beek
Verhoog je weerstand met
een ontspannen voetreflexmassage!
Voetreflexmassage helpt je
jouw weerstand te verhogen
en is erg ontspannen! Ook
voor het verlichten van
spanning & stress, rug-en
nekklachten, oedeem, bekkenklachten, misselijkheid,
spijsverteringsproblemen en
hormonale klachten.
Kun jij in deze Corona
periode wel wat extra ontspanning
gebruiken? Wil jij graag op een veilige manier jouw lichamelijke klachten
verlichten? Informeer naar de mogelijkheden. Bel Eveline voor een
afspraak op 06-44832637 of mail
info@eefsvoetmassage.nl

Tip van Eefs Voetmassage: geef
iemand een ontspannen voetreflex
cadeau
Website: www.eefsvoetmassage.nl
Adres:
Eefs
Voetmassage:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637

(Advertorial)

Mindfulness training
in Beek Ubbergen!
Mindfulnesstrainster Sanne Morshuis van
Mindful in Aandacht start maandagavond 7
februari en vrijdagochtend 11 februari 2022
met een achtweekse mindfulnesstraining.
De training Mindfulness is een wetenschappelijk
onderbouwde methode om mensen beter te leren
omgaan met allerlei vormen van stress, zoals bijvoorbeeld werkstress, piekeren, pijn en moeheid.
In de training staat het “oefenen van aandacht”
centraal. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 2.5 uur en een gezamenlijke stiltedag.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Sanne Morshuis:
06-48554463
of mailen
naar info@mindfulinaandacht.nl.

Next Level –
Kapsalon und Barbershop
KRANENBURG. Seit mehr als einem Jahr ist nunmehr das Friseurteam von Next
Level in Kranenburg tätig. War man zunächst an der Klever Str. gegenüber dem
Rathaus ansässig, so hat sich das Team nunmehr bereits seit 1 Jahr an der Großen
Str. 2 - schräg gegenüber dem Schnellrestaurant Peters etabliert. Geöffnet ist der
Betrieb werktags außer montags von 9.00 – 19.00 Uhr.
Foto: Das Team von Next Level

Bel of mail ons gerust
024 37 30 716
info.nijmegen@homeinstead.nl
Of reageer direct via onze site
www.homeinstead.nl/nijmegen/vacatures

Jubileumskroniek "50 jaar Euregio Rijn-Waal
in Europees perspectief"
EUREGIO
RIJN-WAAL.
De
Euregioraadsvergadering van 25
november stond in het teken van het
50-jarig bestaan van de Euregio RijnWaal en daarom werd tijdens de vergadering het eerste exemplaar van de kroniek "50 jaar Euregio Rijn-Waal in
Europees Perspectief" gepresenteerd.
Hoewel de Euregio Rijn-Waal in 2021
haar 50-jarig bestaan viert, gaat haar
geschiedenis al terug tot 1963.
Vertegenwoordigers van de grensgemeenten en de Kamers van
Koophandel aan beide zijden van de
grens kwamen toen voor het eerst bijeen om te bespreken hoe de grensregio
profijt zou kunnen trekken van de nieuwe autosnelweg A12/A3. Na deze conferentie vonden er regelmatig informele uitwisselingen plaats en ontstond het
verlangen naar een meer gestructureerde samenwerking. Een kleine werkgroep gaf vorm aan deze wens en zo
werd op 4 mei 1971 de Euregio RijnWaal opgericht. Was het in 1971 nog
een kleine groep van 8 gemeenten en
organisaties die de meerwaarde van
grensoverschrijdende samenwerking
inzagen, inmiddels zijn 54 organisaties

lid van de Euregio Rijn-Waal en actief
betrokken bij de bevordering van het
samenleven in ons grensgebied tussen
Apeldoorn
en
Düsseldorf.
Grensoverschrijdende samenwerking is
op veel gebieden een vanzelfsprekendheid geworden. Niettemin zijn er diverse uitdagingen voor de toekomst.
Uitdagingen op het gebied van economie en klimaat, arbeidsmarkt en onderwijs, levenskwaliteit en Euregionale
identiteit, waar de Euregio Rijn-Waal
zich de komende jaren voor in wil zetten.
Eigenlijk was het de bedoeling het eerste exemplaar van de kroniek aan Dr.
Hans-Peter Martin aan te bieden, een
van de oprichters van de Euregio RijnWaal. Helaas kon Dr. Martin vanwege
de huidige Corona-situatie niet naar de
bijeenkomst komen. Aldus werd het
eerste exemplaar aangeboden aan de
heer Erwin Schmitz. De heer Schmitz
was niet alleen tot 2009 directeur van
de Euregio Rijn-Waal, maar ook daarvoor al zeer betrokken bij de Euregio
als
gemeentebestuurder
van
Kranenburg vanaf 1984, en sinds zijn
officiële pensionering ondersteunt hij
de Euregio als Euregio-ambassadeur.

In deze functie is hij al zes jaar geleden
begonnen met het inventariseren van de
belangrijkste mijlpalen en personen in
de geschiedenis van de Euregio RijnWaal. De heer Schmitz nam het eerste
exemplaar in ontvangst, zoals hij het
zelf formuleerde, "namens alle mensen
die zich al tientallen jaren inzetten voor
de Euregio Rijn-Waal en die daarmee
de continuïteit en duurzaamheid van
haar werk waarborgen".

Erwin Schmitz (rechts) neemt het eerste exemplaar van de kroniek „50 jaar
Euregio Rijn-Waal in Europees perspectief“ in ontvangst.

„Klever Schätze“ zum Advent
KLEVE. Der Zusammenschluss einiger Klever Händler, die „Klever
Schätze“ wünschen allen Klever
Bürgern und Besuchern eine schöne
Adventszeit und laden mit ihrem aktuellen Flyer zum vorweihnachtlichen
Einkauf in der Schwanenstadt ein.
Auch das aktuelle Winter-Druckwerk
enthält wieder eine liebevoll von Esther
Mols illustrierte Postkarte zum
Behalten und Verschicken.
In der durchdigitalisierten Welt freuen
sich auch die WhatsApp-Kontakte über
einen echten Kartengruß aus Papier.
Die Klever Schätze haben auf ihrer
diesjährigen
Grußkarte
KleveWahrzeichen wie den Schwan, das
Schüsterken und die Schwanenburg an
die Tannenzweige gehängt. Der Flyer
ist wie immer zweisprachig und heißt
damit auch Kunden aus den
Niederlanden herzlich willkommen. In
diesem Jahr ist ein neuer Klever Schatz
dazugekommen: Rosi Hermsen ist mit
ihrer originellen Mode-Boutique
„PURE“ an der Tiergartenstraße der
Händlergemeinschaft beigetreten.

Wenn bald 2021 zu Ende geht, liegt ein
Jahr hinter uns, das man so schnell
nicht vergessen wird. Die Klever
Kaufleute wünschen, dass ihre
Kundschaft trotz allem das Jahr noch
gesellig und entspannt beschließen
kann. Ob Geschenke für die Lieben
oder sich selbst, wer Lust auf einen
Stadtbummel durch Kleve hat, ist eingeladen, hier schöne Dinge zu
genießen, sich inspirieren zu lassen und
Beratung in Anspruch zu nehmen. Bei
aller Online-Erreichbarkeit rund um die
Uhr gilt der „offline“-Einkauf gerade
nach den Phasen des Lockdowns wieder als kleiner Luxus, erlaubt das
Gewünschte in die Hand zu nehmen
und bei der Suche ins Gespräch zu
kommen. Die Klever Schätze stehen
auch im zehnten Jahr ihres Bestehens
dafür parat. Mehr Infos www.kleverschaetze.de.
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Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Kom jij ons team versterken?
Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

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

Scan mij!

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

Achilles ‘29 – Zwaluwen

Zaterdag 4 december - aanvang 14.30 uur
Locatie Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5, Groesbeek

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE

onderhoud

airco

banden

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

De Treffers – SV Spakenburg
Onder voorbehoud: Zaterdag 4 december
i.v.m. corona: aanvang: zie website www.detreffers.nl

Jeugd & Jongeren

Sinterklaasintocht in Millingen
Zondagmiddag 21 november vond de
Sinterklaasintocht plaats in Millingen
aan de Rijn. Sinterklaas heeft samen
met zijn Pieten en burgemeester Mark
Slinkman een rondtocht gemaakt met

de zonnetrein door het dorp. Na afloop
werd Sinterklaas toegesproken op het
bordes van de kerk door de burgemeester.
Foto: Emmy Hell
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Sinterklaas in Leuth
Sinterklaas is zondagmiddag ook in
Leuth aangekomen. Anders dan anders,
niet op zijn paard, niet met een ander
vervoermiddel, maar gewoon te voet.
Zo kwam hij op het schoolplein voor
basisschool ’t Bijenveld bij het
Kulturhus aan. Daar werd hij al opgewacht door een aantal van zijn Pieten
en veel kinderen met hun ouders.
Daar ook werd aan de kinderen uitgelegd, dat ze welkom waren bij de diverse spelletjes in het dorp, waarvoor ze
een spelerskaart hadden gekregen. En
als ze die spelletjes allemaal volbracht
hadden, dan konden ze aan het einde
hun cadeautje ophalen bij Sinterklaas.
Het werd een leuke en gezellige middag waarbij ook veel bewoners van huizen die op de route lagen, hun huis hadden versierd. Hulde voor het
Sinterklaas comité en de sponsoren.

Foto: Henk Baron

Sinterklaas ook in Kekerdom aangekomen
Sint in Beek
BEEK. De feestelijke intocht van Sinterklaas in Beek is afgelopen zondag niet
doorgegaan. De intocht wordt altijd gevolgd door een feestmiddag in het
Kulturhus, maar dat vond de organisatie, in verband met de oplopende coronabesmettingen niet verantwoord met een paar honderd kinderen + ouders.
Natuurlijk is de Sint wel in Beek gearriveerd! Ook de Beekse kinderen mochten
niet vergeten worden! IJverige Pieten hebben zondag bij alle kinderen, die een
kleurplaat ingeleverd hadden, een cadeautje thuis gebracht.

KEKERDOM. Het allerlaatste dorp
waar Sinterklaas in de gemeente Berg
en Dal zondag naar toe ging was
Kekerdom. Ook hier moest vanwege de
regelgeving het programma aangepast
worden.
Om kwart over twee stonden de kinderen bij het Kulturhus te wachten en
even later kwam hij met zijn pieten
naar buiten en nam hij plaats achter een
op afstand staande tafel. Hier konden
de kinderen één voor één langs komen
en kregen ze een surprisetas met lekkers erin.
Foto: Bert Roodbeen.
Meer op www.inhetlaag.nl

Montessorileerlingen
‘over de streep’
Adventsvoorstelling voor
kinderen en hun (groot)ouders
Femke Klein, verhalenverteller en poppenspeler, treedt op met een nieuwe
Adventsvoorstelling. Een rustmoment
in de hectiek van alledag, om toe te
leven naar Kerstmis, naar het licht dat
opnieuw geboren wordt. De voorstelling bestaat uit vier korte verhalen, passend bij de vier weken van de Advent.
Jozef en Maria zijn op weg naar
Bethlehem, waarbij ze stenen, planten,
dieren en mensen op hun tocht tegenkomen. Een sfeervolle combinatie van
korte verhalen, een Maria-handpop,
mooi tafelspel en eenvoudige liedjes.

De voorstelling duurt ongeveer 25
minuten en optredens vinden plaats op
zaterdag 11 en zondag 12 december en
op zaterdag 18 en zondag 19 december
2021, alle dagen om 10.00 uur, 11.00
uur, 13.00 uur en 14.00 uur en telkens
voor één gezin tegelijk. De optredens
zijn in Huiskamertheatertje 'Het
Groene Woud', onderdeel van
Vertelbedrijf, in Nijmegen-Oost. Kijk
voor meer informatie, de kosten en om
te
reserveren
op
https://vertelbedrijf.nl/huiskamertheatertje/

Dansvereniging Dance United
presenteerde zich in Ooij
OOIJ. De dansgardes van CV de
Deurzakkers in Ooij presenteerden zich
zaterdag 27 november in dorpshuis de
Sprong te Ooij. Ze trainden twee jaar
zonder ergens hun talenten te kunnen
laten zien. Deze zaterdagavond stond
dan eindelijk iets op het programma: de
pronkzitting van de Deurzakkers.
Helaas werd deze afgelast vanwege de
coronamaatregelen.

Daarom werd gekozen voor een alternatief: een “vroeg” optreden voor
ouders en andere familieleden. En dat
werd een succes. De meisjes en een
jongen (nieuw voor de Ooijse dansgarde) toonden het publiek wat ze in de
afgelopen twee jaar hadden (bij-)
geleerd. Een prachtig programma van
de dansgarde, die sinds enige tijd
Dansvereniging Dance United heet.

Foto: Henk Baron

Woensdag 20 oktober zijn de jongerenwerkers van Forte Welzijn samen
met de leerlingen en docenten van
het Montessori College in Groesbeek
en Challenge Day Nederland over de
streep gegaan. Over De Streep is ook
wel bekend van het tv-programma
van Arie Boomsma waarin jongeren
zichzelf echt laten zien, elkaar leren
kennen en meer begrip voor elkaar
krijgen.
Challenge Day Nederland is een stichting die zich inzet voor een wereld waar
ieder kind en ieder mens zich gezien en
gewaardeerd voelt. Zij hebben 30 jaar
ervaring met het organiseren van programma’s voor onder andere scholen,
sportclubs, bedrijven en organisaties.
De jongerenwerkers van de gemeente
Berg en Dal en het Monterssori College
in Groesbeek hebben de handen ineen
geslagen om deze mooie workshopdag
onder leiding van Challenge Day
Nederland te organiseren. Het was een
geslaagde, intensieve en leerzame dag.
De jongerenwerkers van de gemeente
Berg en Dal volgen? Kijk op
Instagram: jwbergendal.
Meer informatie over Forte Welzijn is
te vinden op www.fortewelzijn.nl.

Sinterklaas in Ooij
Dorpshuis de Sprong in Ooij was zondagmorgen 28-11 in gebruik als “doorstroomlocatie” bij Sinterklaas en zijn
Pieten voor de Ooijse jeugd. Daarvoor
was hij al op zijn paard aangekomen bij
de Speulplek in Ooij en met muziek
van een geluidwagen voorop maakte
hij een korte rondgang door het dorp,
om daarna uit te komen in de Sprong.
Daar waren buiten hekken geplaatst

waar de kinderen en hun ouders of
grootouders zich konden opstellen,
waarna ze in het dorpshuis, apart of in
kleine groepjes op audiëntie konden bij
Sint Nicolaas. Daar ook ontvingen ze
hun verrassingscadeautje en was er
voor de winnaars van de kleurplaten
een extra cadeau.
Met dank aan het Ooijse Sint
Nicolaascomité.

De Sint en Pieten samen met het Ooijse Sinterklaascomité

Foto: Henk Baron

Het Ruilhus in Beek kreeg nieuwe munten
In het Kulturhus in Beek is het Ruilhus
gevestigd. Dat is dé plek om speelgoed,
waar je niet meer mee speelt, een
nieuw leven te geven. Als je wat inlevert, krijg je daarvoor munten en kun je
direct of later zelf weer iets komen uitzoeken. Een goed zaak want je kunt de
munten ook doneren voor het goede
doel, onder andere de voedselbank
voor gezinnen die geen speelgoed kunnen betalen.
En die munten gaven een probleempje.
Want er zijn heel veel munten uitgegeven, maar de mensen wamen ze niet
meer inleveren met het gevolg, dat er
een tekort aan munten ontstond. Reden
voor de gemeente Berg en Dal om wat
extra munten te doneren en deze werden maandagmorgen door wethouder
Irma van de Scheur aan de voorzitter
van het Ruilhus overhandigd. Dus daarom een oproep aan de mensen die de
munten nog thuis hebben liggen, breng
ze a.u.b. terug naar het Ruilhus, zodat
er weer mee “gewerkt” kan worden.

Wethouder Irma van de Scheur overhandigt de munten aan voorzitter Marjo
Verbeet
Foto: Henk Baron
Het Ruilhus is in deze tijd alleen op
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur geo-

pend, alsmede op afspraak, tel. 0644215973.

De Rozet

PAGINA 8

30 november 2021

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

Voor
kerstbomen

GROOT
en klein

moet je bij
Marius zijn!

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

vanaf januari, wijk Mariendaalseweg, HeerZegerstr.
Heikant, Hüsenhof, Kardinaal Gerardstr.

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

ALWAYS
ON YOUR SIDE

VOOR ONS TEAM IN
MILLINGEN ZOEKEN WIJ
EEN DEPOTMEDEWERKER
REINPLUS FIWADO Bunker is dé leverancier van brandstoffen,
smeermiddelen en scheepsmaterialen aan de scheepvaart.
Ben jij onze versterking? Wat wij verwachten:
• Een positieve, klantgerichte en commerciële instelling
• Bij voorkeur woonachtig omgeving Millingen

REINPLUSFIWADO.COM

Stuur je sollicitatie naar:
REINPLUS FIWADO Bunker t.a.v. Geert van der Hoeff
E: info@reinplusﬁwado.com | T: 06-52 85 54 36

C U LT U R E E L

Afscheidsconcert Dick Bolt bij
Fanfare St. Cecilia
MILLINGEN. Zaterdagavond 20
november vond in Sporthal de Duffelt
het Candlelight Concert plaats, waarin
allerlei nummers werden gespeeld die
in het teken staan van het populaire
radioprogramma Candlelight van Jan
van Veen. Ook de stem van Jan was tijdens dit concert te horen. Het concert

betekende ook een afscheid van dirigent Dick Bolt, die na 33 jaar het stokje letterlijk overgaf aan zijn opvolger,
Joop Nijholt.
Wilt u het volledige concert nog eens
terugzien,
dat
kan
via
het
Youtubekanaal van BD1.
Foto: Erik Hell
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Presentatie Millings Jaarboek 2021
Zaterdagmiddag 27
november vond de presentatie plaats van het
Millings Jaarboek deel
24 in Koffie- en
Eethuis de Gelderse
Poort in Millingen aan
de Rijn. Omdat de
organisatie alle voorzichtigheid betrachtte
rond het Corona virus,
werd de bijeenkomst
zonder publiek live uitgezonden door BD1 Media. Ton van
Raaij fungeerde als gespreksleider.
Aanwezig waren verder het bestuur en
de redactie van de Stichting Millings
Jaarboek. Ton van Raaij praatte met
Theo Peters van Fanfare Ons Genoegen
over het verblijf van de vereniging in
het Zuid-Duitse Kisslegg. Verder kwamen er aan het woord Marjolijn
Rigtering, die verantwoordelijk is voor
de omslag van het boek. Bas van der

Foto: Erik Hell
Hoeven vertelde over zijn bijdrage in
het boek over de familie de Jong.
Burgemeester Mark Slinkman benadrukte het belang van het boek voor de
Millingse gemeenschap. Het eerste
exemplaar werd uitgereikt aan Peter
Oteman. Als afsluiting werd er een
stukje film vertoond over het optreden
van Fanfare Ons Genoegen in Kisslegg.

Afscheid De Kèls nu definitief
en zonder concert
Twee jubilarissen van
gemengd koor Berg en Dal
Op de Dag van St Cecilia 2021, 22 november j.l., zijn twee jubilaressen van het
gemengd koor uit Berg en Dal in heel kleine kring gehuldigd.
Leida Simons (99 jaar) is 50 jaar lid en organiste Ans Rademaker is 40 jaar lid van
ons koor. Zo gauw als het mag zal dit feestelijk gevierd worden met het hele koor.
Foto: René Hendriks

Expo Kerkje van Persingen 4 en 5 december

Ria Tharner en Lisa Böll
Ria Tharner
Fotografie/ruimtelijk werk
“Wat is het licht in een druppel regen te
zijn. Hoe teer raakt de wereld me aan.”
uit Wislawa Szymborska 'Uitzicht met
zandkorrel'
Water is de leidraad in Ria's werk.
Haar foto’s laten verstilde impressies
zien van vondsten ín en óp het water….
Het zijn beelden van licht en lucht,
raadselachtige vormen en subtiele
kleurschakeringen. Ze zet jou als kijker
op het verkeerde been, omdat álles lijkt
op álles behalve op het voor de hand
liggende. Reflecties en werelden die
samen vallen in een ’frame’.
In haar sculpturen en assemblages
combineert Ria natuurlijke materialen
zoals drijfhout en stenen met voorwerpen die een voorlopige plek hebben
gevonden langs rivieren of aan het
strand. De complexe, vitale beelden
verwijzen naar levenscycli.
Lisa Böll
Schilderijen
Zo rond mijn 60ste bespeurde ik een
zekere behoefte aan terug kijken.
Heimweh Rückkehr. Aan stilstaan wat

in de loop der jaren, door relaties, rollen en opleidingen heen, in ontmoetingen en processen als ruis op de grond
van mijn ziel met alle bewegingen telkens weer was meegevoerd. Leg Dich
nicht ins Grab Deiner Eltern Heen en
weer was gestroomd en uiteindelijk
toch nauwelijks van plek veranderd.
Wat had ertoe gedaan, wat was keer op
keer opgelicht of bleef onverstoorbaar
in de weg staan? Take these broken
wings and learn to fly.
In het land van de tegeltjeswijsheden
begon ik de statements te archiveren,
patronen vast te leggen en beeldend uit
te drukken wat zich als ijkpunt, wederkerend rijm of blijvend verlangen zoal
aandiende. LiebergottichgehzurRuh In
het vierkant, op uiteenlopende formaten en in alle mogelijke technieken ontstond een serie die ik het eerste weekeinde van december graag wil tonen in
Persingen. Waarbij de tegelvloer van
het kerkje als dragende grond van mijn
schilderijen dient.
Ook deze expositie vindt in samenwerking met beeldend kunstenaar Ria
Tharner plaats. Ons werk – hoe verschillend ook – blijkt uit dezelfde bron
voort te komen.

Na een grandioos eerste afscheidsconcert in Ooij waar alles perfect verliep
en De Kèls een minutenlange staande
ovatie ontvingen, hebben de mannen nu
helaas moeten besluiten het geplande
tweede en definitieve afscheidsconcert
niet door te laten gaan.
Dit concert zou wederom -net als in
Ooij- een knalfeest moeten worden,
maar dan in hun thuishonk het
Cultureel Centrum De Mallemolen in
Groesbeek. Optredens van De Kèls zijn
daar ooit gestart en werden gewoontegetrouw massaal en uitbundig bezocht.
Steeds een geweldige sfeer en steeds
weer een prachtig feest was het resultaat. Zó zouden De Kèls herinnerd wil-

len worden en moeten worden.
Nu dit vanwege de corona voorlopig
niet meer blijkt te kunnen en onduidelijk is of en wanneer dit weer wel zou
kunnen, hebben de mannen gezamenlijk, unaniem besloten het afscheidsconcert definitief niet meer door te
laten gaan.
Hiermee is op de trieste, grijze en druilerige woensdag 17 november 2021 een
geruisloos einde gekomen aan een
periode van ruim 15 jaren van plezier
en geluk. Mooie jaren van vreugde en
vriendschap van elkaar en met elkaar
en met hun trouwe publiek.
De mannen kijken met grote dankbaarheid en vreugde terug op deze periode.

Afscheidsconcert De Kèls in De Sprong

Foto: Bert Roodbeen

PAGINA 9

De Rozet

Boek ‘Een
Spirituele Visie,
een bredere kijk
op zaken’
In deze tijd van omschakeling naar het
Waterman Tijdperk ervaren veel mensen onrust en angst door de hoeveelheid
van gebeurtenissen in de wereld. Deze
onrust en angst voeden de energie om
ons heen.
Toch laten andere gebeurtenissen ook
een positieve ontwikkeling zien. Het is
maar net waar je naar kijkt. Een ontwikkeling die al veel langer dan 130
jaar geleden is ingezet. Wij hebben daar
zelf ook een groot aandeel in. Onze
eigen energie draagt er ook toe bij.
De laatste 130 jaar zijn onze overgrootouders, grootouders, ouders, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
geboren. Dat waren de jaren van
afschaffing van slavernij tot en met het
virus van vandaag de dag. Met veel ontwikkelingen er tussenin. Daaruit
komen wij voort.
De intentie van dit boek is een brug te
zijn. Een lijn te laten zien vanuit het
verleden naar het heden. Kennis van de
historie, weten waar we vandaan
komen, waar we naar toe gaan. Ik hoop
dat die lijn zichtbaar wordt voor de
lezer.
Het boek, geschreven door Joop Vogel
uit Groesbeek brengt mogelijk bewustwording en begrip in onze huidige situatie. Vanuit bewustwording kan bezinning ontstaan en vandaar uit innerlijke
rust. Handvatten komen uit een persoonlijke visie en ervaringen, een
Spirituele Visie welke een bredere kijk
op zaken kan geven.
Verkrijgbaar bij Bruna Groesbeek en
via joophmvogel@kpnmail.nl.

Wie wordt de nieuwe curator van Biënnale Gelderland?
NIJMEGEN/ARNHEM. Wie wordt de nieuwe curator
van de Biënnale Gelderland? Museum Het Valkhof en
Museum Arnhem hebben een open call uitgestuurd voor
een curator. Beide musea organiseren de Biënnale afwisselend. In 2022 is Museum Het Valkhof organisator. De
tentoonstelling vindt najaar 2022 plaats.
Het doel van de Biënnale Gelderland is het zichtbaar maken
van de kunstproductie en kunstenaars van Gelderland. Dit
wil de organisatie bereiken door in te zetten op een relevant
thema, en door opdrachten te verstrekken voor het maken

van nieuw werk speciaal voor de tentoonstelling. Naast de
tentoonstelling is er ruimte voor een randprogramma.
Aanmelden als curator
Museum Het Valkhof en Museum Arnhem nodigen curatoren
uit een tentoonstellingsplan te leveren voor de 12e editie van
de Biënnale Gelderland. Uit de inzendingen wordt een voorstel gekozen dat verder uitgewerkt mag worden.
Meer info op https://www.museumhetvalkhof.nl/over-museum-het-valkhof/vacatures/

Verbouwing in Bibliotheek Groesbeek
Van 29 november tot en met 31 december vindt er een
verbouwing plaats in Bibliotheek Groesbeek, gevestigd in
cultureel centrum De Mallemolen. De bieb maakt een
ruimte vrij voor het Agora-onderwijs van het Montessori
College. Bezoekers van de bibliotheek kunnen tijdens de
verbouwing enige overlast ondervinden. Enkele activiteiten van de bibliotheek, zoals het Taalcafé, zullen in een
andere ruimte in de bibliotheek plaatsvinden.
Het Montessori College was dringend op zoek naar een
ruimte voor hun Agora-onderwijs. Dit hebben ze op de vide
in Bibliotheek Groesbeek gevonden. Leerlingen krijgen daar
vanaf volgend jaar les.
Collectie
De boekenkasten die nu op de vide in de bibliotheek staan,
verhuizen naar de begane grond. De boekencollectie blijft
gelijk, wel zullen de cd’s naar Bibliotheek De Mariënburg in
Nijmegen verhuizen. Deze blijven dus in de collectie van de
Bibliotheek Gelderland Zuid en kunnen door bibliotheekleden worden gereserveerd. Wel zal de collectie games uit
Bibliotheek Groesbeek verdwijnen, deze passen niet meer
binnen de huidige collectie. Voor jeugdleden zijn in de bieb
wel Digi Toolkits beschikbaar: digitaal spelmateriaal zoals
LEGO-robots en VR-brillen, waarmee ze thuis kunnen experimenteren.

Bibliotheek Groesbeek met achteraan de vide
Foto: Marcel Krijgsman
Activiteiten
Tijdens de verbouwing wordt bekeken welke activiteiten
door kunnen gaan. Voor het laatste nieuws kunnen bezoekers
het beste de website van de Bibliotheek Gelderland Zuid in
de gaten houden (www.obgz.nl). Na de verbouwing zullen
enkele activiteiten, zoals het Taalcafé, op een andere plek in
de bibliotheek plaatsvinden.

De Rozet
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Coronaproof aan huis bezorgd

op binnenschilderwerk

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

29 november t/m 5 december 2021

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

gratis

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

s
Bonuler
knal

op alle AH Excellent
gourmetmini’s
combineren mogelijk
Bijv. mini-hamburgers,
3 schalen à 8 stuks

1+1
gratis

2.⁹ ⁸

4.⁴⁷

AH
H Excellent
E xcel
ell
lle
lentt minimini
ini varkensslavinken

AH
H Excellent
E xcel
ell
lle
lentt minimini
ini hamburgers

AH
H Excellent
E xcel
ell
lle
lentt minimini
ini biefstuk gemarineerd

⒈⁴⁹

⒈⁴⁹

2.⁴ ⁹

AH Excellent
E xcell
llentt minimiiniirundervinken

AH Excellent
E xcell
llentt minimiiniivarkenschipolataworstjes

AH E
Excellent
xcel
ell
llent
lent vegan
veg
egan
gourmetschotel

⒈⁹⁹

⒈⁴⁹

⒈²⁹

AH Excellent
E xcel
ell
lle
lentt minimin
ini ini
kipsatéspiesjes

AH Excellent
E xcel
ell
lle
lentt minimin
ini ini
zalmspiesjes

AH
H Excellent
E xcel
ell
lle
lentt minimin
ini ini
gourmet sintletters

2.⁴ ⁹

3.⁴ ⁹

⒈⁸⁹

Schaaltje 9 stuks

Schaaltje 8 stuks

Schaaltje 6 stuks

Chocomel literpakken
Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Géro

2+1

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. Chocomel vol
2 pakken
De actieprijzen
variëren van
1.69-2.29

⒈⁸⁹

3.⁷⁸

Schaaltje 9 stuks

Week 48

Schaaltje 150 gram

an boodschappenlijstje
tot verlanglijstje.

Schaaltje 8 stuks

Schaaltje 150 gram

Schaaltje 165 gram

Schaaltje 165 gram

Aanbiedingen geldig t/m zondag 5 december
Wijnkoperij
Jos Peters

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Kerst Take Away in Beek
met wild, wijn en snert
Wijnkoperij Jos Peters en Kookatelier Korenbloem 2.0
Zondag 12 december van 12.00 tot 17.00 uur (coronaproof)
Locatie: terras Wijnkoperij Jos Peters,
Nieuwe Holleweg 1, Beek
Bij voorkeur vooraf bestellen, meenemen ter plekke is
beperkt mogelijk. Bestellen: tel/app 06 10052631 (Anthonie de
Boer) of info@kookatelierkorenbloem2.nl.

hazenpeper (600gr €17,50) - erwtensoep (2pers.€7,50)
- diverse wijnen
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Wij wensen U prettige Feestdagen en een
héél gelukkig en vooral gezond 2022!

12 januari 2021
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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

■ Nieuwe politieke partij registreren
Wilt u met uw nieuwe politieke
partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022? Dan moet u deze nieuwe
partij registreren. Dit kunt u uiterlijk op 20 december 2021 doen.

ren? Neem dan contact op met het
projectbureau Verkiezingen van de
gemeente Berg en Dal, via e-mail
verkiezingen@bergendal.nl. Dan
vertellen wij wat u allemaal moet
aanleveren voor de registratie.

Waarom registreren?
Met de registratie legt u de naam
van uw partij vast. Deze partijnaam
komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Landelijke partijen
Is uw partijnaam al geregistreerd
voor de Tweede Kamerverkiezing
of voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten? En wilt u meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan hoeft u de naam niet
opnieuw te laten registreren.

U bent niet verplicht een partijnaam
te laten registreren. Registreert u
uw partijnaam niet voor 20 december? Dan kunt u nog steeds onder
voorwaarde meedoen met de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst. Er komt dan geen naam
bovenaan de kandidatenlijst en op
het stembiljet te staan, maar alleen
een lijstnummer.
Hoe kunt u uw partijnaam registeren?
Wilt u uw partijnaam laten registre-

Soms willen plaatselijke afdelingen
van landelijke partijen bijvoorbeeld
de plaatsnaam toevoegen aan de
landelijke naam. In dat geval moet
u de naam wél apart laten registreren. De landelijke partij moet toestemming geven om de aangepaste naam lokaal te gebruiken.
Meer informatie op
www.bergendal.nl/verkiezingen.

■ Geen nieuwjaarsreceptie in Berg en
Dal in 2022
Door corona houdt de gemeente
ook in 2022 geen nieuwjaarsreceptie. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit
tot zijn spijt besloten.
Sinds de herindeling in 2015 wordt
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
druk door inwoners, vrijwilligers en
organisaties bezocht. Onder de huidige omstandigheden vindt het college het niet verantwoord om de bijeenkomst te organiseren.

Burgemeester Mark Slinkman: “De
nieuwjaarsreceptie is een mooie
gelegenheid voor alle inwoners om
elkaar het beste toe te wensen voor
het nieuwe jaar. En om onze waardering te laten blijken aan al die
honderden vrijwilligers in de sport,
cultuur en vrijetijdsbesteding, bij de
brandweer en ga zo maar door. Het
is niet anders, al blijft het erg jammer dat we deze mensen nu voor
het tweede jaar op rij niet in het
zonnetje kunnen zetten.”

■ Meld u aan voor ‘Berichten over uw
buurt’
Wilt u op de hoogte blijven van
alle besluiten van de gemeente?
Meld u dan aan voor ’Berichten
over uw buurt’. Dit kan via
www.overheid.nl/berichten-overuw-buurt. U krijgt dan elke week
mail over vergunningen voor
activiteiten
in
uw
buurt.
Bijvoorbeeld over evenementen
en bouwplannen. Ook vindt u op
de website bekendmakingen van
nieuwe regelgeving.
U geeft uw e-mailadres, postcode
en eventueel uw huisnummer op bij
het aanmelden. Hierna bepaalt u uit
welk gebied rondom uw adres u
berichten wilt ontvangen.
Wet elektronische publicaties
Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe

■ Burgemeester bezoekt … restaurant Kookdoom in
Millingen
Hoewel de coronamaatregelen
momenteel helaas weer toenemen, is een bezoek aan de horeca gelukkig nog steeds mogelijk.
Burgemeester Mark Slinkman
reisde af naar Millingen en ging
langs bij Dominique en Amanda
Janssen van restaurant De
Kookdoom.
Corona heeft jullie wel dwars
gezeten!
Dominique Janssen: dat klopt wel,
ja! In 2019 ben ik mede-eigenaar
geworden van De Taverne, en
sindsdien hebben we hard gewerkt
aan de doorstart als Kookdoom.
Onder andere door het menu te
vernieuwen. In 2020 hebben we
flink verbouwd, en zijn we opengegaan. Twee weken later al moesten
we onze deuren weer sluiten vanwege de eerste lockdown.
Een gedwongen rustperiode?
Amanda: Nee, gelukkig niet! We
hebben snel geschakeld en zijn
overgegaan op afhaal. Ook dat is
goed gegaan; onze klanten zijn ons
gelukkig trouw gebleven en kwamen ook voor een lekkere maaltijd
thuis bij ons langs. Af en toe deden
we ook een bijzondere actie aan de
deur, met erwtensoep of wafels, om
Millingen te laten zien dat we er nog
steeds waren.
Dominique: Er is ook veel mooie
samenwerking tussen de Millingse
ondernemers ontstaan. Zo hebben
we samen met Janssen en Janssen
spareribs met een biertje thuisbezorgd. Daar kwam ook vanuit het

dorp een leuke respons op. Toen
we na een mooie zomer in het
najaar opnieuw dicht moesten, hebben we van de nood een deugd
gemaakt en zijn we meteen verder
gegaan met het verbouwen en herinrichten van het restaurant.
Inmiddels rijden mensen vanuit
de wijde omtrek voor jullie naar
Millingen. Wat maakt jullie bijzonder?
Amanda: we blijven onze kaart
steeds doorontwikkelen en lanceren regelmatig nieuwe gerechten
op het menu. Als Dominique een
nieuw idee heeft, houden we altijd
eerst een proeverij van de nieuwe
gerechten voor onze medewerkers.
Haalt een gerecht het menu, dan
plaatsen we een fotootje op
Facebook. Dat maakt onze klanten

■ Buurttuinen
Wethouder Irma van de Scheur maakte onlangs een
fietstocht langs een aantal buurttuinen in de gemeente.
Dit deed ze samen met Petra Kregting van Forte Welzijn.
De buurttuinen zijn initiatieven van inwoners. Die willen
hun buurt groener en vriendelijker inrichten met plekken
om elkaar te ontmoeten.
Forte welzijn ondersteunt de inwoners en de gemeente gaf
een startsubsidie. Wethouder Irma van de Scheur is ontzettend blij met de buurttuinen. “Dit soort kleine initiatieven is
heel belangrijk voor een goede sfeer in de wijk. Zowel voor
jong als oud”.
Bij de buurttuinen is het belangrijk dat de plek er uitnodigend
uitziet, dat jong en oud elkaar kan ontmoeten en samen kan
genieten van de omgeving. Inwoners onderhouden de buurttuin zelf. Het resultaat is een aantrekkelijkere omgeving
waarin inwoners samenwerken.

wet: de Wet elektronische publicaties. Dit betekent dat alle regels,
kennisgevingen en vergunningen
online moeten staan. U kunt nu alle
besluiten die belangrijk zijn voor uw
omgeving online bekijken op
www.officielebekendmakingen.nl.
Of meld u aan voor de ‘Berichten
over uw buurt’.

dan wel nieuwsgierig om te komen
proeven.
Dominique: Onze high tea is ook
echt een succesnummer gebleken,
en staat garant voor een lange middag genieten. Niet alles ineens op
tafel, maar steeds een nieuw verrassend gerechtje en zo werken we
van hartig naar zoet toe. Hetzelfde
concept passen we voor het diner
ook toe met tapas.
Wat zijn jullie plannen voor het
komende jaar?
Dominique: Op 1 januari aanstaande bestaan we één jaar. Bij de opening konden we niet veel doen.
Daarom gaan we dit eerste jubileum extra feestelijk vieren en
Millingen aan de start van 2022
aangenaam verrassen!

12 januari 2021
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Mededelingen

■ “Ik doe anderen en mezelf een plezier”

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 daar zoeken op
uw postcode. Of u kunt zich via die pagina abonneren op de
e-mailservice om op de hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Een jaar
waarin het belang van vrijwilligerswerk centraal
staat. Dit jaar laten we vrijwilligers uit onze
gemeente aan het woord. Lees wat hen beweegt
om iets voor een ander te doen. Dit keer het verhaal
van Tom Weber uit Groesbeek.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Elzenweg 22, bouw woning (verleend)
▪ Hazeldonklaan 6, verplaatsen inrit (verlengen beslistermijn)
▪ Raailand 26, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Rijksstraatweg 60, renoveren schuur (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 131, kap boom (aanvraag)
▪ Verbindingsweg 6, brandveilig gebruik (verleend)
▪ Waterstraat 64, plaatsen reclame (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Nabij Kwakkenbergweg, kap negen bomen rondom transformatiegebouw (aanvraag)
▪ Stollenbergweg 5a, verwijderen draagmuur (verleend)
Groesbeek
▪ Bellevue 76 t/m 122, plaatsen van schuivende glazen wandpanelen
om balkons windvrij te kunnen afsluiten (verleend)
▪ Berkstraat 13, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 53, realiseren inpandige pre mantelzorgwoning
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 87, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Drentselaan 10, plaatsen airco (verlengen beslistermijn)
▪ Hoge Horst 54, kap boom (aanvraag)
▪ Hulsbroek 17, wijzigen gevelindeling (van rechtswege verleend)
▪ Kloosterstraat/Gooiseweg, bouw 31 woningen plan de Tichel
(verleend)
▪ Nabij Nijmeegsebaan 40, kap boom (aanvraag)
▪ Tegenover De Ren 22, bouw bedrijfshal met daarin opslagboxen
(gedeeltelijk verleend)
▪ Waldgraaf 12, tijdelijk plaatsen woonunit (verlengen beslistermijn)
Heilig Landstichting
▪ Biesseltsebaan 48, uitbreiden woning (verleend)
▪ Profetenlaan 5, uitbreiden en verbouwen woning (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 33, isoleren achterzijde pand (aanvraag)
▪ Duffeltdijk 44, plaatsen tuinoverkapping (verlengen beslistermijn)
▪ Weverstraat 60, legaliseren van een in afwijking van de vergunning
gebouwde serre tegen achtergevel (in beslissing op bezwaar een
eerdere weigering alsnog verlenen omgevingsvergunning)
Leuth
▪ Kapitteldijk 3, bouw atelier (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Van Egmondstraat 16, realiseren nieuwe inrit (verleend)
▪ Heerbaan 169, bouw woning met garage - berging en veranda
(aanvraag)
▪ Heerbaan 252, uitbreiden woning en bouw bergruimte (verlengen
beslistermijn)
▪ Pastoor Graatweg 1, plaatsen zonnepanelen (aanvraag)
▪ Pr. Irenestraat 50, kap twee bomen (aanvraag)
▪ St. Willibrordstraat 1-0001, aanpassen en creëren huiskamer
gasthuis (verleend)
Ooij
▪ Kerkdijk 26, herbestemmen pastorie (aanvraag)
▪ Marialaan 14, vernieuwen dak en gevels (verleend)
▪ Persingensestraat 1, verbouwen en uitbreiden woning (verleend)
▪ Rietlanden 18, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Rietlanden 22a, plaatsen dakkapel (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
▪ Concept "Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven"
▪ Ontwerpbestemmingsplan 'Zeelandsestraat 70, Millingen aan de Rijn'
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Tom rijdt om de 14 dagen de Buurtbus lijn 562 van
Beek via Groesbeek naar Malden. Altijd op vrijdagmiddag. Dat kost een paar uur elke 14 dagen, maar levert
meer op dan het kost.
“Ik ben gepokt en gemazeld in maatschappelijk werk.
Ik was tot voor kort voorzitter van de tennisclub in
Groesbeek, beheerder van twee begraafplaatsen en
nog veel meer. En ook lijncoördinator voor de
Buurtbus. Al 16 jaar met pensioen en een lekker volle
agenda.
Ik zie mijn volle agenda als een zegen. Ik blijf jong, mijn
grijze massa blijft in beweging, maar vooral doe ik
anderen en mezelf een plezier. We zijn er bijna een
jaar uit geweest vanwege corona en dat was voor onze
vaste klanten een écht gemis hoor.
Stel je eens voor: je hebt zelf geen vervoer en wilt wel
boodschappen doen. Ik stop op de halte Stekkenberg,
pik daar klanten op en kan ze bij elke supermarkt in
Groesbeek afzetten. Is de tas vol? Elk half uur kunnen
ze weer instappen. En het kost niets of, afhankelijk van
de rit, het OV-tarief.
Het mooiste van dit vrijwilligerswerk, we krijgen er
immers niet voor betaald, is de dankbaarheid van de
passagiers. Zelfs bij de kleinste afstand is er altijd een
dankjewel. Soms een kort gesprek of een bemoedigend woordje. Het is mijn manier om deze al harde
wereld een beetje zachter te maken.
Bij deze de uitnodiging aan mijn leeftijdsgenoten eens

te onderzoeken waar zij bij kunnen helpen. Forte
Welzijn heeft altijd wel een plaatsje voor iemand met
een groot hart en een beetje tijd voor een ander.”
Helpen of hulp nodig?
Wilt u ook graag anderen helpen of zoekt u hulp? Kijk
dan op www.geldersehanden.nl/bergendal. Wilt u liever
persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar
085 - 040 60 66 en vraag naar het vrijwilligerssteunpunt van Forte.

■ Gemeente Berg en Dal start met online verlengen
rijbewijs
Vanaf 1 december kunt u in de
gemeente Berg en Dal de verlenging van uw rijbewijs online aanvragen. Dit kunt u doen door uw
rijbewijsaanvraag te starten bij
een erkende fotograaf. U kunt het
rijbewijs al na twee werkdagen
ophalen in het gemeentehuis.

Erkende fotograaf
Om uw rijbewijs online te verlengen, heeft u een pasfoto nodig die
is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht
van erkende fotografen en fotocabines vindt u op de locatiewijzer op
www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer.

Online aanvragen is alleen mogelijk
als u uw rijbewijs wilt verlengen of
als u de categorieën wilt uitbreiden.
Als u voor het eerst een rijbewijs
aanvraagt, moet u hiervoor nog wel
naar het gemeentehuis. Als u uw rijbewijs online verlengt, kunt u geen
gebruik maken van thuisbezorging.

Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten
maken van een foto bij een fotograaf of fotocabine die door de
RDW erkend is. De fotograaf of
fotocabine verstuurt de foto digitaal
naar de RDW. Daarna kunt u met
de DigiD-app met ID-check makke-

lijk en snel de aanvraag doen via
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na
twee werkdagen kunt u het rijbewijs
ophalen in het gemeentehuis.

■ Wat vindt u?
Hoe moeten we in Berg en Dal overstappen van
aardgas naar duurzame manieren van koken en
verwarmen? Dat schrijven we op in de ‘transitievisie warmte’. We hebben al een eerste versie
gemaakt. Daar kunt u nu uw mening over geven.
De eerste versie vindt u op
www.bergendal.nl/warmtevisie. U kunt eventueel een
papieren versie bekijken in het gemeentehuis. De eerste versie hebben we samen gemaakt met verschillende inwoners, Liander, het waterschap en woningcorporaties.
Hoe kunt u uw mening geven?
Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die
via een zogenoemde ‘zienswijze’ uiterlijk 17 december
2021 sturen naar:
Gemeenteraad Berg en Dal
Betreft: Warmtevisie
Postbus 20
6560 AA Groesbeek
Digitaal iets toesturen kan helaas niet.

Meer informatie of mondeling reageren?
Wilt u meer informatie, of mondeling uw zienswijze
laten weten? Neem dan contact op met Team
Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 024.
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■ 7 december online Banenmarkt Rijk van Nijmegen
Werkgevers én werkzoekenden
komen makkelijk in contact tijdens de Online Banenmarkt Rijk
van Nijmegen. Deze vindt plaats
op dinsdag 7 december van
10.00 tot 12.00 uur. De Online

Banenmarkt is een platform voor
werkgevers, werkzoekenden en
intermediairs in onze regio.
Iedereen kan gratis lid worden.
Kijk op www.banenmarkt-rvn.nl.

Werkgevers en werkzoekenden
Werkgevers uit de regio delen op 7
december hun vacatures in de
LinkedIn-groep van de Online
Banenmarkt. Geïnteresseerden
kunnen daar direct op reageren.
Ook presenteren werkzoekenden
en ‘baanveranderaars’ zich actief
door hun cv te delen of een
(video)oproep
te
plaatsen.
Onderling worden tips en contacten
gedeeld. Ook worden er Meet Ups
georganiseerd. Tijdens deze online
meetings krijgen werkzoekenden
een inkijkje in een regionaal bedrijf
en vacatures.
2.600 leden in de regio
De Online Banenmarkt bestaat nu
anderhalf jaar en heeft ruim 2.600
leden uit de gemeenten Nijmegen,
Wijchen, Druten, Beuningen, Berg
en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar. De groep staat altijd
open voor nieuwe aanmeldingen
van werkgevers, werkzoekenden
en intermediairs.
Meer informatie is te vinden op
www.banenmarkt-rvn.nl.

Hoe werkt het?

12 januari 2021

■ Kleine klus? Buurtklus helpt!
Heeft u een klusje, niemand die u kan helpen en te weinig geld om iemand
in te huren? Neem dan contact op met Buurtklus. Buurtklus zijn vrijwilligers
die inwoners uit Groesbeek, de Horst, Heilige Landstichting en Breedeweg
gratis helpen met kleine klusjes in en om het huis.
Wilt u een klus aanmelden? Bel dan op werkdagen naar Forte Welzijn via
085 - 040 60 66. Geef aan dat het om de Buurtklus gaat.
Buurtklus helpt bij kleine incidentele klussen die binnen een paar uurtjes
gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld een deur die niet goed in zijn scharnieren hangt, een kleine heg die gesnoeid moet worden, plankjes die
opgehangen moeten worden, enzovoort. Normaal tuinonderhoud valt hier
niet onder. Buurtklus is gratis, u moet wel de materialen die nodig zijn zelf
betalen.

■ Centrummanagers in het zonnetje op Dag van de
Ondernemer
19 november was de Dag van de
Ondernemer. Daarom zette de
gemeente
centrummanagers
Freek Stevens uit Groesbeek en
Roland Gesthuizen uit Millingen
in het zonnetje. Zij ontvingen
bloemen en allebei een cheque
van € 4.000 om hun centrum te
versterken. Wethouder Irma van
de Scheur overhandigde de cheques.
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Daarnaast straalt het centrum door
de vele verschillende bloembakken. In Groesbeek was de organisatie van de Mega Fashion Outlet
een groot succes. Kledingwinkels

hadden door corona een deel van
hun wintercollectie over. Die hebben ze door dit initiatief in het voorjaar alsnog kunnen verkopen.

■ Zorgverzekering voor inwoners met
laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan
kunt u kiezen voor de gemeente
zorgverzekering. Met deze zorgverzekering worden uw zorgkosten mogelijk lager.
De zorgverzekering heeft een uitgebreide aanvullende verzekering.
U kunt er ook voor kiezen dat de
gemeente zorgverzekering uw
eigen risico betaalt. Wilt u overstappen naar deze zorgverzekering?
Doe dit dan voor 1 januari 2022. De
verzekering loopt via CZ of VGZ.

De gemeente waardeert de inzet
van
de
verenigingen
BIZ
Groesbeek Centrum en BIZ
Millingen Centrum. Deze verenigingen van centrumondernemers zetten zich in om de aantrekkingskracht van de centra te vergroten.
Door hun samenwerking en creativiteit tijdens corona hebben zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan
het behoud van de bedrijven.

Meer informatie
www.bergendal.nl/gemeente-zorgverzekering.
Hulp bij aanvragen
Heeft u moeite met het aanvragen?
Maak dan een afspraak met de
Formulierenbrigade. Zij kunnen u
helpen bij het aanvragen van regelingen en het invullen van formulieren. Maak een afspraak via
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur of bel naar 06 23 84 29
64.

Spandoek en outlet
In Millingen is lokaal inkopen bijvoorbeeld gestimuleerd met een
spandoek bij het Kulturhus.

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

Lesley Albers opnieuw lijsttrekker PvdA-Berg en Dal
Maandag 15 november jl. is tijdens
de Algemene Ledenvergadering van
de PvdA afdeling Berg en Dal de huidige fractievoorzitter Lesley Albers
unaniem verkozen tot lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2022.
Tijdens de ALV hebben we afscheid
genomen van Thieu Hoeken als
bestuurslid en is Martijn Schmiermann
gekozen tot nieuw algemeen bestuurslid.
De concept kieslijst is zonder wijzigingen vastgesteld. Een mix aan ervaringen en achtergronden. Op nr.2 staat de
huidige afdelingsvoorzitter Henny van
der Pol en op nr.3 Monique
Maarsseveen. Verder hoog op de lijst
enkele twintigers, zoals Ties Otten uit

Millingen en Elian Lavrijsen uit Ooij
en relatief nieuwkomers (althans voor
de Berg-en-Dal kieslijst) Louis
Bloemers uit Goesbeek en Michel

Kievits uit Millingen. Daarnaast
natuurlijk enkele oudgedienden. Een
mooi team om samen campagne te voeren. De volledige kieslijst staat op de
website:
https://bergendal.pvda.nl/organisatie/g
emeenteraadsverkiezingen-2022/
Ook is tijdens de vergadering uitgebreid gesproken over het concept verkiezingsprogramma. Er was een levendige discussie en de suggesties worden
momenteel verwerkt. Daarna zal de
PvdA met diverse groepen binnen onze
gemeente over de inhoud spreken om
daarmee tot een programma te komen
dat door de ALV in januari kan worden
vastgesteld.
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!

Dorpshuis de Slenk in de Horst heropend
DE HORST. Burgemeester Mark Slinkman heeft vrijdagmiddag het dorpshuis de Slenk in Groesbeek-de Horst officieel heropend. Hij deed dit door het doorknippen van het
lint bij de ingang, waarna hij het glas hief met een, vanwege
corona, klein gezelschap.
De Slenk, de plek waar bewoners elkaar vinden, is opgeknapt. Het dorpshuis trekt zo’n 20.000 bezoekers per jaar,
ook van buiten het dorp. De Slenk is een levendige plek waar
jong en oud terecht kan: van streetdance of een cursus
Spaans en schilderles tot seniorengym of volksdansen. Ook
Wouter van Eck van het Voedselbos geeft er workshops.
Vanwege corona lagen de activiteiten de afgelopen anderhalf
jaar grotendeels stil, maar ondertussen is er wel hard
gewerkt. Zo is de ventilatie aangepakt en is het pand nu duurzamer met zonnepanelen en isolatie. Bovendien is het
gebouw met elektrische schuifdeuren en een verlaagde bar
(ontworpen en getimmerd door de vrijwilligers ) nu goed
toegankelijk voor mensen in een rolstoel en met een rollator.
Nagenoeg alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door bedrijven uit de gemeente Berg en Dal.

VVD Berg en Dal heeft haar
kandidatenlijst gepresenteerd
Een brede maatschappelijke vertegenwoordiging, van jong tot oud,
lokaal geworteld, een nieuwe lijsttrekker, een mix van bekende en
nieuwe gezichten. Dat is de conclusie
over het team waarmee de VVD Berg
en Dal vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in
gaat.
De lijst is een mooie mix van ervaren
en nieuwe krachten. Het team gaat met
veel enthousiasme aan de slag voor de
toekomst van de inwoners en ondernemers in alle dorpen van de gemeente
Berg en Dal.
Kandidatenlijst
Remco Hammer was al in een afzonderlijke vergadering verkozen als de
nieuwe nummer 1. Naast Remco zijn er
nu nog 9 toppers toegevoegd aan de
lijst. Op plek 2 staat Stefan van Tol, hij
is als carrousellid al ervaren in de fractie. Op plek 3 t/m 5 staan nieuwe verse
krachten voor de VVD met op plek 3
Rob Joosten, plek 4 staat Ruud Verwiel
en plek 5 is voor Daphne Schapendonk.
Op plek 6 staat de ervaren Marie-José
Verbeeten, die al jaren lid is van de
fractie van de VVD. Plek 7 is voor Eijte
Jansma die ook al zijn sporen heeft ver-

diend als carrousellid voor de VVD.
Plek 8 is voor Zeger Stappershoef en
op plek 9 staat Stef Stienstra. Plek 10 is
voor de huidige fractieleidster en jarenlang boegbeeld van de VVD, Mechteld
ten Doesschate.
Samen komen we verder
Remco Hammer: ‘Ik ben supertrots op
het team. Het is een mooie club geworden met een mooie mix door de
gemeente. Er is veel enthousiasme in
het team om er een mooie periode van
te maken voor de bewoners en ondernemers van onze mooie gemeente. Alle
kandidaten onderschrijven ons motto
dat het goed leven is in Berg en Dal en
willen zich inzetten om dit ook zo te
houden!’
De volledige lijst:
1. Remco Hammer
2. Stefan van Tol
3. Rob Joosten
4. Ruud Verwiel
5. Daphne Schapendonk
6. Marie-José Verbeeten
7. Eijte Jansma
8. Zeger Stappershoef
9. Stef Stienstra
10. Mechteld ten Doesschate

GroenLinks wil definitief vuurwerkverbod voor Berg en Dal
Burgemeester Slinkman spreekt de aanwezigen toe nadat
hij het dorpshuis had geopend
Foto:Henk Baron

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

In de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar dient GroenLinks
een motie in voor een verbod op het
afsteken van vuurwerk door burgers. “We haken aan bij het verbod
dat dit jaar landelijk is afgekondigd
en roepen de gemeente op gelijk duidelijk te zijn voor de toekomst”, zegt
Rona Vree, fractievoorzitter van
GroenLinks.
De fractie kiest voor deze motie omdat
steeds meer burgers tegen het afsteken
van vuurwerk zijn. Niet alleen hekelt
GroenLinks de schade die deze gevonden traditie aanricht aan de natuur. Ook
de schade van vernielingen door vuurwerk en aan slachtoffers en hulpverleners zijn onaanvaardbaar. Een minderheid van vuurwerkliefhebbers terroriseert in de weken voorafgaand aan het
nieuwe jaar de meerderheid van inwo-

ners die het knallen niet prettig vindt.
Verschillende omringende gemeenten
hebben al besloten tot een algeheel
vuurwerkverbod. Als de gemeente
Berg en Dal niet volgt, zullen meer
mensen hun vuurwerk in onze dorpen
af komen steken. Met meer overlast tot
gevolg. Bovendien biedt een algeheel
verbod voor de toekomst duidelijkheid
voor vuurwerkverkopers. Zij kunnen
nu al rekening houden met alternatieven voor de volgende jaarwisseling.
“Als oplossing voor de komende jaren
willen we samen met de inwoners zoeken naar een alternatief voor het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een
gezamenlijke show in het hart van een
dorpskern te organiseren met inwoners
en vuurwerkprofessionals. Dat kan ook
een lichtshow zijn.” .

SENIOREN

KBO Nieuws
BEEK. Door het oprukkende coronavirus is de KBO Beek helaas genoodzaakt de bloemschikavond van 8
december in hotel `t Spijker af te gelasten. De gezondheid van onze leden en
die van op de bloemschikavond begeleidende dames van Semper Florens is
het belangrijkste. De deelnemers die
zich ingeschreven hadden, hebben of
krijgen het geld binnenkort terug. De
avond wordt in het voorjaar ingehaald.
We kunnen alleen maar hopen dat over
enkele weken het virus zo ver is ingedamd dat onze Kerstviering doorgang
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Word jij mijn nieuwe collega-vrijwilliger?

kan vinden.
Vrijdag 26 november was de persconferentie van het kabinet, als u dit leest
zijn de regels waaraan voldaan moet
worden bekend. Wij houden u via de
media op de hoogte.
Om lid worden van de KBO Beek is dit
het juiste moment, een heel kalender
jaar lang voor maar € 20.= meemaken
wat de KBO Beek u gaat bieden en dat
is ieder jaar weer ontzettend veel.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek voor alle info; 024
3226377.

Foto: René Hendriks

Spaces van Wil
2 mei 2009 tot 2021 Bezoek aan het
fort Pannerden - 21 november 2021
Sint en Pieten weer in Millingen - 20
november 2021 Kunst van Vera
Holland in Persingen - 20 november
2021 Kunst en opening in de Notre
Dame - Herdenkingen van 8 februari
2015 tot 9 februari 2020 - 13 november
2021 Kunst in het Kerkje van Persingen
- 7 november 2021 Weer de gezellige
Martinimarkt Zefflich - 6 november
2021 Kunst in het Kerkje van Persingen
- 6 november 2021 Opening Expo

30 november 2021

Transgender in Nederland - 31 oktober
2021 Duo Expositie in de St.
Stevenskerk - 23 en 24 oktober 2021
Expositie in Het Kerkje van Persingen 15 en 16 oktober Evenementen in
Nijmegen en Valkhof - 14 oktober 2021
Benefiet
avond
in
het
Bevrijdingsmuseum.
Alles kunt u weer terug zien door op
internet in te vullen: Spaces van wil.
Of de link overnemen: https://whmgipman.wordpress.com/

MILLINGEN. Een vrijwilliger van
SWOM vertelt over een dag rijden met
de vervoersauto.
“Vandaag heb ik dienst bij de SWOM.
Het is een afwisselende dag met ritten
naar Leuth, Kekerdom, Nijmegen maar
het meeste is in Millingen. Mijn eerste
rit is om 9.30uur en om 17.00 haal ik de
laatste cliënt op.
Er komen heel veel verschillende mensen voorbij. Op de ene klant moet je
wat langer wachten, omdat deze ademnood heeft, de ander moet je ompraten,
omdat ze vergeten is waar ze naar toe
moet. Je zorgt altijd dat ze veilig op de
juiste plaats terecht komen.
Er zijn klanten die het zo fijn vinden
iemand te zien, dat ze al beginnen te
praten wanneer ze de voordeur nog niet
eens dicht hebben. Van die mensen
hoor je prachtverhalen van vroeger, wat
ze allemaal hebben uitgehaald.
Er zijn klanten die zo apetrots zijn dat
de fysio goed ging, hartstikke leuk. En
er zijn ook klanten die al wat lekkers
voor je klaar hebben liggen.
Bij de een zit ik allerlei recepten uit te

wisselen, met de ander praat ik over de
oogst. De derde is verdrietig om haar
verwant die in een verpleeghuis zit. En
bij de vierde probeer ik een beetje zon
te brengen, omdat ze al ver is weggezakt in de dementie.
Het komt allemaal voorbij.
Ik ben doodmoe, maar ik heb zo'n fijne
dag gehad.
Het is zulk dank baar werk. Persoonlijk
krijg ik een beetje jeuk van dat woord.
Maar het is een verrijking van je leven,
echt waar.
We zitten te springen om chauffeurs bij
de SWOM. Je hoeft niet hele dagen te
rijden. Je kunt ook alleen ochtenden,
middagen of avonden rijden. Je kunt
zelf aangeven welke dag je wilt rijden
en hoe vaak. Eén keer in de week of
zelf één keer in de maand. We zijn
overal blij mee.
Eerlijk, je weet niet wat je mist. En wil
je weten of het iets voor jou is? Vraag
of je een keertje mee mag rijden. Kun
je zien wat het inhoudt.
Zeker weten dat je je meteen opgeeft.”
Andrea

Telefonisch spreekuur: ervaar het
OV in Berg & Dal en omgeving
Het telefonisch OV-spreekuur geeft
senioren de mogelijkheid om hun vragen over het reizen met het OV beantwoord te krijgen. OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg”
te helpen.

Het telefonisch spreekuur is bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur, maandag en woensdag van
18.30 tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur. Het
telefoonnummer is 038-303 70 10.

Alzheimercafé Berg en Dal voor
derde keer dicht door corona
Na een fijne bijeenkomst in oktober
moet het Alzheimercafé toch weer de
deuren sluiten. Dit alles in verband met
het coronavirus.
Dit betekent dus dat de Alzheimercafés
van 6 december en 3 januari niet doorgaan. Daarna wordt bekeken of en hoe
we verder kunnen. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt je contact
opnemen met de coördinator van
SWOM, telefoon 0481-431105, elke
werkdag van 9.00-11.00 uur. Je kunt
ons ook mailen: swom@hetnet.nl

Digitaal Café
december 2021
GROESBEEK. Wil je iets meer weten
van de computer, laptop, tablet of telefoon?
Kom dan dinsdag 7 december van
10.00 tot 12.00 uur naar het Digitaal
Café in de bieb in Groesbeek!
Je kunt er met je vragen terecht en zelf
ook werken onder het genot van een
kopje koffie/thee. Het Digitaal Café
Groesbeek is een initiatief van
Bibliotheek Groesbeek en KBO
Groesbeek/De Horst. De inloop is vrij,
je bent van harte welkom.

Het team van het Alzheimercafé Berg
en Dal hoopt u in 2022 weer te zien en
wenst u van harte toe gezond te blijven!.
Voor een praatje of voor meer informatie kunt u mailen of bellen. g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl, tel.
06-44900806.

Huwelijksjubilea
Henk en Lies Derksen-Kuster 60 jaar getrouwd

De Martinimarkt in Zyfflich

Arnold Arnoldussen werd 90 jaar
en zijn wens ging in vervulling

Op donderdag 25 november waren Henk Derksen (82) en
Lies Derksen-Kuster (82) uit Ooij 60 jaar voor de kerk
getrouwd. Het burgerlijk huwelijk was drie dagen eerder, op
22 november. Voor burgemeester Mark Slinkman een reden
om het bruidspaar te komen feliciteren. Hij had, namens de
gemeente Berg en Dal een bloemstuk bij zich alsmede een
ingelijste kopie van de trouwakte van 60 jaar geleden.
Henk en Lies trouwden 60 jaar geleden op 22 november op
het gemeentehuis in Beek voor de wet om vervolgens op 25
november 1961 voor de kerk te trouwen in de H.
Hubertuskerk te Ooij. Beiden woonden al in Ooij en hebben
na hun huwelijk lange tijd in de Dr. Kochlaan gewoond.
Henk werkte het grootste deel van zijn werkzame leven in de
bouw bij Tiemstra en gaf tevens autorijles. Menigeen in Ooij
heeft zijn rijbewijs bij hem gehaald. Lies had al die tijd het
prachtige beroep van huisvrouw. Het paar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter, vijf kleinkinderen en zes ach-

terkleinkinderen. In het verleden was het diamanten echtpaar
druk in het verenigingsleven van Ooij, zowel bij de schutterij als bij de carnaval, waar ze zowel het koningspaar als het
prinsenpaar zijn geweest.
We wensen het diamantenpaar nog vele jaren toe en van
harte gefeliciteerd!

De heer en mevrouw Vaes-Driessen 60
jaar getrouwd
Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal
bracht maandag 15 november een bezoek aan het diamanten
echtpaar Vaes-Driessen in Heilig Landstichting. Hij kwam
het 60-jarige bruidspaar feliciteren met dit jubileum. Voor
het echtpaar was er namens de gemeente Berg en Dal een
bloemstuk en ze kregen een ingelijste kopie van hun trouwakte. Van harte gefeliciteerd!

Diamanten bruidspaar Derksen-Kuster met burgemeester
Slinkman
Foto: Mieke Lemmers-Derksen

Ellie en The Tissen-Groothuizen 50 jaar
getrouwd
Op vrijdag 26 november waren Ellie en The Tissen uit de
Karperstraat in Ooij 50 jaar getrouwd. Vanwege de corona
werd een groot feest voorlopig uitgesteld. Samen met kinderen en kleinkinderen werd er wel een klein feestje
gemaakt in de woning van zoon Jeroen en zijn gezin in
Deest. Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron
Arnold Arnoldussen uit Ooij is op 18
november 90 jaar geworden. Op zijn
negentigste verjaardag had Arnold twee
wensen, de loterij winnen of een bus
besturen. De tweede wens konden zijn
kinderen en kleinkinderen op zijn verjaardag waar maken.
Hij was op bezoek bij zijn dochter in
“de Rietstulp” in Ooij toen daar ineens
een bus van Leenders Personenvervoer
verscheen. En Arnold mocht zelf achter
het stuur plaatsnemen. Een wens waar
hij al lang naar verlangde omdat hij in
zijn werkzame leven zelf chauffeur op

een bus was geweest. Hij genoot zienderogen. Zijn vrouw mocht er op
afstand van mee genieten in verzorgingshuis ’t Höfke in Beek.
Vooraf was hij al verrast door een delegatie van de Ooijse KBO, die hem erelid van de KBO hadden gemaakt.
Daarvoor werd hem een bijbehorende
oorkonde overhandigd. Hij vond het
schitterend. Ook zijn huis aan het
Kemkesplein in Ooij was prachtig versierd. Het was voor hem een dag met
een gouden randje.
Arnold, van harte gefeliciteerd!

Burgemeester Slinkman met het echtpaar Vaes-Driessen
Foto: Henk Baron

Ellie en The Tissen-Groothuizen met familie

De Rozet

PAGINA 16

30 november 2021

CV Net Aecht
presenteert
Prinses Larissa
Janssen

Algemene Ledenvergadering C.V. de Berggeiten
BERG en DAL. Op zaterdag 18 december aanstaande vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats van C.V. de
Berggeiten. U bent vanaf 13 uur van
harte welkom om de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats te Kerstendal.
Voor toegang tot Kerstendal dient u

zich te houden aan de dan geldende
corona-maatregelen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
4. Financieel verslag 2019/20
5. Verslag commissie financiële controle

Eerste Grote
Snert Actie
geslaagd!

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Kim Luijken heeft zich kandidaat
gesteld om het bestuur te versterken.
Mochten er nog andere kandidaten zijn,
dan kunnen zij zich opgeven via:
secretariaat@berggeiten.nl
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuurswisselingen bij Schutterij B.U.B.
BEEK. Op 7 november heeft Schutterij
B.U.B. in Hotel ’t Spijker de algemene
ledenvergadering van 2021 gehouden.
Daar waar deze vergadering normaliter
in april plaatsvind en vooraf wordt
gegaan door een ledenontbijt, heeft de
vereniging daar dit jaar noodgedwongen een andere draai aan moeten geven.

GROESBEEK. Zondag 21 november is
in een live uitzending van RTL
Boulevard de nieuwe hoogheid van CV
Net Aecht onthuld. Larissa Janssen
zwaait het aankomende seizoen de
scepter over het Keulen van Gelderland
namens CV Net Aecht. Larissa is 28
jaar, getrouwd en moeder van twee
dochters. Het carnaval vieren is haar
met de paplepel ingegeven doordat haar
vader lid is van de prominentenclub van
De Dwarsliggers uit Malden. In haar
vroegere jaren is Larissa daar lid
geweest van de dansgarde.
Dit seizoen zal Larissa de onderscheiding van hofkelner van haar opa uit
1999 dragen als eerbetoon aan haar opa
welke kortgeleden is overleden. Ze is
woonachtig op De Horst en werkzaam
in de wijkverpleging. Larissa wordt dit
seizoen bijgestaan door 2 Vorsten
wetende haar echtgenoot Wesley
Janssen en Patrick Jochems namens
CV Net Aecht. Haar hofdames zijn
Sharon Janssen, Cindy Weijers en
Mariëlle Timmer. Met haar motto,
‘Samen zette weej Gruusbek op de kop’
is Larissa van plan om er een fantastisch carnavalsseizoen van te maken.
Je kunt Larissa en haar hofstaat persoonlijk feliciteren tijdens de receptie
op zondag 9 januari vanaf 14.00 uur bij
Café/Zaal Oomen gelegen aan de
Reestraat op De Horst in Groesbeek.
CV Net Aecht wenst u allen een fantastisch seizoen toe.

Voor aanvang van de vergadering zijn
de jubilarissen gehuldigd en zijn de
schildjes van de twee overleden oudKoningen Piet Cremers en Peter
Janssen omgehangen van de koningsketting naar het hes van de zilverdrager.
Tijdens de vergadering heeft John
Cremers de functie van voorzitter overgedragen aan Bart Huilmand. Cremers
zat sinds 1997 in het bestuur van de
Schutterij en werd in 2000 benoemd tot
voorzitter. Gedurende de 21 jaar dat hij
als voorzitter diende heeft hij veel zien
veranderen. Zo werd het onder zijn
bewind voor vrouwen mogelijk om lid
te worden en introduceerde hij het

ledenontbijt en het Jeugdkoning-schieten. Hij stond aan de wieg van de
Marketentsters en het PLK-schieten,
een mini-competitie met de schutterijen van Kranenburg en Gendt.
Ook is hij in deze periode Koning
geweest en is hij de regerend keizer.
John werd mede voor zijn inzet voor
onze Schutterij in 2020 koninklijk
onderscheiden.
Nu draagt hij de voorzittershamer over
aan de 38 jarige Bart Huilmand. Bart is
geen onbekende voor de club. Op 6
jarige leeftijd begon hij als tamboer bij
de drumfanfare en sinds 2003 is hij
officier geweest.
Wilco Thijssen heeft de functie van
secretaris overgedragen aan Marieke
Stampaert. Ronnie Hendriks is
benoemd tot Verenigings Veiligheids
Functionaris en draagt vanaf nu de titel
Schietmeester.
Theo Groothuijse heeft afscheid genomen van het bestuur waar hij sinds
2006 bij zat. Theo is een man met een

Werkgroepen op zoek naar meer
‘Vrienden van Dorpsagenda Leuth’
LEUTH. Op donderdag 25 november
jl. zou in de Vriendenkring een bijeenkomst plaatsvinden voor iedereen die
de afgelopen jaren actief is geweest
voor de Dorpsagenda Laat Leuth
Leven.
De bedoeling was om elkaar bij te praten, maar ook vast plannen te maken
voor het volgend jaar. Zo willen we in
het voorjaar graag weer een grote
publieksavond organiseren voor de
inwoners van Leuth.
Als we nu terugkijken, mogen we zeker
niet ontevreden zijn: Leuth is een stuk
groener geworden en er is een fraai
dorpsommetje gerealiseerd, nieuwe
inwoners krijgen het informatieboekje
Welkom in Leuth en er is
een mooie website www.laatleuthleven.nl vol nieuws en een activiteitenagenda. Verder is er een groep vertegenwoordigers van een groot aantal
verenigingen die tweemaal per jaar bij
elkaar komt om te bespreken waarin ze
elkaar kunnen ondersteunen.
Daarnaast hebben we de hulp-app in
het leven geroepen toen de corona uitbrak, waarmee we hulpvragers en –
aanbieders met elkaar in contact brengen. De werkgroep Verkeer&Veiligheid

zet zich nog steeds in voor een veiliger
Steenheuvelsestraat en ook wordt er
gewerkt aan het realiseren van een
gemeenschappelijke pluktuin/ontmoetingsplek.
De bedoeling is nu, om zo gauw als het
weer mogelijk is, de bijeenkomst alsnog plaats te laten vinden. Niet alleen
worden dan mensen uitgenodigd die al
eerder hun steentje hebben bijgedragen
aan het realiseren van de verschillende
plannen, maar we zien ook graag nieuwe gezichten. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, die actief een bijdrage
wil leveren aan de uitvoering van (nieuwe) plannen. Alle mensen die op deze
manier een bijdrage willen leveren aan
het nog beter leefbaar maken en houden van Leuth, spreken we voortaan
aan
als
‘Vrienden
van
de
Dorpsagenda’.
Voel jij je aangesproken en ontvang je
graag een uitnodiging voor deze bijeenkomst? Meld je aan via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl.
Ook voor vragen, suggesties of meer
informatie, kun je dit mailadres gebruiken. Wat fijn als Leuth, door middel
van de Dorpsagenda, bij nog meer
mensen echt gaat leven!

schuttershart. Dat blijkt uit zijn lange
staat van dienst voor de vereniging. Zo
was hij onder meer lid van de drumfanfare, was hij vendelier, zette zich in
voor de schietactiviteiten van de vereniging en was in 1998 koning van de
schutterij.

Wandelexcursie
Overasseltse
vennen

MILLINGEN. De traditionele snertactie van fanfarekorps Ons Genoegen was
weer succesvol.
De organisatie wil graag alle vrijwilligers, Chef-kok Peter Wassink, sponsoren AH Johan van den Hatert en
Slagerij Kees van der Velden hartelijk
bedanken voor hun bijdrage in welke
vorm dan ook en we kijken al weer uit
naar de volgende Snertactie!
Alle snertkopers bedankt voor jullie
steun!
Fanfarekorps Ons Genoegen

Dinsdag 7 december | KNNV | 10.0014.00
uur
|
Wandelexcursie
Overasseltse Vennen.
Vertrek: St. Walrickweg 5, 6611 KG
Overasselt bij ingang SBB-parkeerplaats. KNNV gidsen leiden U rond.
Iedereen is welkom. Deelname gratis.
Boterhammentrommel mee. Er is een
korte en lange route. Landelijke corona
maatregelen worden inacht genomen.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Activiteiten (december) in Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda december
- Maandag 6 dec: KBO-Bingo om
14.00 uur in de Vriendenkring
- Dinsdag 7 dec: van 15.30-17.00 uur in
de bibliotheek/Kulturhus: kerstverlichting programmeren (voor kinderen 8+)
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0017.00 uur- Kulturhus (voorlopig geen
maaltijden)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie
Mirande Breedveld 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur
(info:
024
6631727)
in
de

Vriendenkring
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym Senioren 09.30-10.30 uur in de
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info:
024 6631727)
- Biljarten Senioren 13.00-17.00 uur in
Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen 15.00-16.00 uur in het
Kulturhus
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00-12.00 uur (in de
maand december gesloten)
De bibliotheek in het Kulturhus is de
komende periode elke werkdag geopend tot 17.00 uur (m.u.v. woensdagmiddag).
N.B. Door de coronamaatrgelen zijn
er tot nader order na 17.00 uur geen
(sport)activiteiten meer mogelijk in het
Kulturhus en de Vriendenkring.

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

Ook verkoop van nieuwe en gebruikte
elektrische fietsen vanaf €1499,-
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Jean-Paul Arnts 50 jaar
OOIJ. Drie brandweerauto’s, negen
brandweermannen en een brandweervrouw waren in de nacht van zaterdag
27 op zondag 28 november aanwezig
bij de woning van hun brandweer collega Jean-Paul Arnts, die 50 jaar geworden was. Ze waren druk met het (her-)
inrichten van de voortuin van hun collega
aan
de
Prins-Willem
Alexanderstraat in Ooij. Brandslangen,
vuurlichten, een brandweer Abraham,

en een laadpaal waren onder andere de
ingrediënten om de tuin zo feestelijk
mogelijk te maken. En zo wist JeanPaul gelijk dat zijn collega’s met hem
meeleefden.
Overigens is Jean-Paul niet alleen lid
van de vrijwillige brandweer van
Ubbergen. Hij is ook lid van de beroeps
brandweer van Nijmegen.

Wandelgroep
'En Route'
Actieve wandelgroep kan altijd nieuwe
leden gebruiken! Ben je tussen ca. 40
en 80 jaar? Kun je in een vlot tempo
lopen van 4,5 -5,5 km per uur, ben je
weers- en modderbestendig, houd je
van de natuur en heb je tijd in het weekend? Dan nodigen we je uit aan te sluiten bij wandelgroep En Route (43
leden)! De afstanden bedragen tussen
7,5 en 10 km, en tussen 11 en 15 km.
We lopen óf op zaterdag, óf op zondag
en we starten tot half februari om 13
uur, daarna weer om 11 uur. Max. aantal deelnemers per wandeling: 15.
Honden zijn ook welkom bij onze
groep. Neem eens een kijkje op: wandelenenroute.blogspot.com. Voor meer
info: enroute.annette@gmail.com.

“Continuum”
magisch kleurenspel
in Kranenburg

Jean-Paul Arnts bij zijn nieuwe laadpaal

Foto: Henk Baron

Nieuwjaarswandeling in
Kranenburg gaat niet door
KRANENBURG. De voor 9 januari
2022 geplande ‚Neujahrswanderung‘
in Kranenburg gaat niet door. De huidige coronacijfers en de verwachting dat
deze op korte termijn niet voldoende
zullen dalen zijn voor de gemeente
Kranenburg reden om het evenement af
te blazen. De nieuwjaarswandeling,

waaraan de afgelopen jaren ook steeds
meer Nederlanders deelnamen, wordt
traditioneel afgesloten met een gezellige ‘Niederrheinischer Kaffeetafel’ in
het Bürgerhaus. Hopelijk kan deze
leuke wandeling, inclusief jachthoornblazers, nieuwjaarsborrel en koffietafel
in 2023 wél doorgaan. (HM)

Het Reomieterrein in Ooij
2 situaties: hieronder de plannen van de eigenaar Schipperbosch
en rechts de ideeën van St. Monument en Landschap

Update Project Steenfabriek de Ooij

Terrein REOMIE

Foto: Ton Rutten

Beste inwoners van Ooij, geïnteresseerden en belanghebbenden. Eind van
deze
maand
vertrekt
Reomie
Automateriaal definitief van het terrein
van de oude steenfabriek. Wij hadden u
dan graag – zoals eerder aangekondigd
– allen live ontmoet op deze prachtige
locatie. Echter zorgen de huidige oplopende coronabesmettingen en de bijbehorende maatregelen ervoor dat wij
deze ontvangst nog even uitstellen tot
januari.

dichtbij te bekijken. We hopen dat we
dit in januari – rekening houdend met
de dan geldende maatregelen – veilig
kunnen organiseren. Mocht het nou
echt fysiek niet lukken, dan zullen we u
nog een keer in digitale vorm bijpraten.
We hopen echter op persoonlijke
gesprekken. We gaan een ontvangst op
het terrein voorbereiden en u hoort
begin volgend jaar van ons hoe en waar
we elkaar kunnen spreken over het vervolg.

Waar zijn we mee bezig?
Zoals we u vorige maand vertelden zijn
we sinds september eigenaar van het
terrein van de oude Steenfabriek en
bereiden we op dit moment de benodigde wijziging van het bestemmingsplan voor: van bedrijf naar wonen.
Afgelopen maand is de stedenbouwkundige schets – na een bezoek van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit –
verder uitgewerkt en verbeterd. Dit ontwerp willen we u laten zien en uw reactie horen om de stedenbouwkundige
schets verder uit te werken.

Onderhoud terrein
Nu we de eigenaar zijn van het terrein,
gaan we vanaf december een aantal
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Vooral het groen heeft
wat liefde en aandacht nodig en we zullen hekken plaatsen. Daarnaast staan
we open voor ideeën hoe we het terrein
tijdelijk, totdat de bouw start, kunnen
benutten. Heeft u ideeën? Stuur ze naar
ooij@schipperbosch.nl.

Elkaar ontmoeten in januari
We willen u graag live ontmoeten om u
te infomeren en in gesprek te gaan en u
de kans te geven om het terrein van

PS Spreekt u iemand in het dorp die
ook graag te zijner tijd een uitnodiging
wil ontvangen, dat is uiteraard mogelijk. Aanmelden voor de nieuwsbrief
kan via schipperbosch.nl/reomie-terrein-ooij of door een mail te sturen
naar ooij@schipperbosch.nl.

KRANENBURG. Nog de hele maand
december is in Museum Katharinenhof
te Kranenburg de spectaculaire tentoonstelling “Continuum” van Susanne
Stähli te zien. Ze gebruikt voor haar
kunst de beginselen ruimte, materiaal,
kleur en licht. Dit schijnbaar eenvoudige uitgangspunt leidt bij Stähli tot een
fascinerend kleurenspel, dat in de
bovenruimtes
van
Museum
Katharinenhof optimaal zichtbaar
wordt. Susanne Stähle heeft ook de
vensters van het museum betrokken bij
haar presentatie, waardoor een voortdurende – continue – beweging van kleur
en licht ontstaat. De tentoonstelling
verkrijgt hierdoor zelfs een magische
toets.
“Continuum”
(Susanne
Stähli),
Museum Katharinenhof, Mühlenstr. 9,
Kranenburg; geopend vrijdag t/m zondag, 14.00-17.00 uur, toegangsprijs 3
euro, www.museumkatharinenhof.de
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Nieuwe dienstregeling 2022
Breng bussen regio Nijmegen
ARNHEM. Op 12 december gaat de
dienstregeling 2022 in voor de concessie Arnhem-Nijmegen. Omdat
nog niet alle reizigers uit de periode
voor corona terug zijn ligt het accent
op het afstemmen van aanbod op
vraag. Met de dienstregeling 2022
bieden we een voorzieningenniveau
dat daarop aansluit.
Wat gaat er veranderen in de regio
Nijmegen:
• Nieuwe opzet lijnennet in Wijchen
• Op een aantal lijnen:
- Gewijzigde routes
- Aanpassing van het aantal ritten
• Opheffen van enkele lijnen

Aanpassing van het aantal ritten
Op diverse lijnen gaan er meer ritten
rijden, op enkele lijnen minder. Alle
informatie daarover op breng.nl.
Vervallen lijnen
• Lijn 1 Nijmegen – Malden v.v.: vervalt. Malden blijft bereikbaar met lijn
83 Nijmegen – Malden – Mook – Venlo
v.v.; reizigers dienen wel rekening te
houden met grotere loopafstanden.
• Lijn 7 Nijmegen – Afrika museum
v.v.: vervalt. De bestemmingen van lijn
7 zijn bereikbaar met lijn 5 van/naar
Groesbeek; reizigers dienen wel rekening te houden met grotere loopafstanden.

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Alstublieft, 40 euro cadeau om uw woning te verduurzamen
Nelson Verheul speelt voor sinterklaas
maar vergeet de lootjestrekker in te
schakelen.
Het plannetje om 70.000 euro naar
eigenaren van de 9500 koopwoningen
door te schuiven is daardoor helaas een
beetje anders gelopen dan hij dacht.
Keurig staat in de brief aan de bewoners van 22 november “vraag de bon
snel aan want op is op” De gedachte
van een eerlijke verdeling met gelijke
kansen werkt mogelijk prima als al de
brieven op hetzelfde moment in de bus
vallen. Helaas was dat voor velen niet
het geval. Brieven rondbrengen kost
tijd en de een is naar zijn werk de ander
vindt hem pas de volgende dag met de
krant. Of nog erger de bejaarde eigenaar heeft geen ervaring met internet.
Mijn brief haal ik op woensdag ochtend
8 uur samen met de krant uit de bus.
Met een kopje thee, nog aan het ontbijt

log ik in. De 1800 bonnen zijn dan al
op en mij is meteen duidelijk waar het
fout gaat en erger me aan de knulligheid van deze actie. Niet omdat ik de
40 euro misloop maar aan het idee
70.000 euro op deze wijze te willen
verdelen onder 9500 koopwoning eigenaren.
Een beetje IT-specialist had voor lootjestrekker kunnen spelen en 1800
adressen uit het bestand van 9500 kunnen trekken. Aan die adressen had de
brief met “gefeliciteerd u heeft een bon
gewonnen enz.” gestuurd kunnen worden. Dat scheelt ook de kosten 7700
brieven.
Dus Sinterklaas Verheul leg volgende
keer een pakje in mijn schoen waar ik
wat aan heb of ga aan mijn deur voorbij.
F.A. van Vliet
Berg en Dal

Monument&Landschap pleit in petitie voor nieuw zoneringsplan: De Ooijwaard
In de vorige Rozet heeft Stichting Monument & Landschap
Berg en Dal (M&L) haar plan gepresenteerd voor een waardevaste invulling van het steenfabrieksterrein De Ooij (voormalig Reomie-terrein). Ook andere media hebben daaraan
aandacht besteed. Het plan ‘De Ooijwaard’ genoemd, heeft
veel bijval ondervonden met de vraag hoe men dit kon ondersteunen. Daarom start M&L een petitie om alle steun te
inventariseren en daarmee aan projectontwikkelaar Schipper
Bosch (SB) en gemeente Berg en Dal een signaal te geven
van wat de inwoners werkelijk willen.
Het gaat om een zorgvuldige afweging van belangen:
woningbehoefte van de Ooijenaren, cultuurhistorie, landschap en natuur, maar ook financiële belangen. M&L heeft
deze visie toegelicht met een terugblik op de toenmalige
steenfabriek De Ooij en een gebiedsontwikkeling voor de
toekomst van Ooij.
De gemeenteraad van Ubbergen heeft in 2011 de
Structuurvisie "Buitengewoon Ubbergen 2020" vastgesteld.
Daarin staat vermeld dat het Reomie-terrein wordt omgevormd van cultuurhistorisch object tot een attractief en
recreatief concentratiepunt met mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en horeca. Het wordt getransformeerd tot een
ecologisch en duurzaam verantwoord recreatiecomplex.
Hiermee is destijds een richting gegeven aan gewenste ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid van de gemeente, waaraan met de huidige woningbehoefte een nadere invulling
wordt gegeven door plaats te bieden aan ca. 120 woningen in
het plan van M&L. De natuurlijke afwatering van de Ooijsche Graaf, met een (voormalig) sluisje ter hoogte van het
huidige Oortjeshekken wordt mogelijk hersteld. De mogelijke inrichting van De Ooijwaard is in bijgaande afbeelding
weergegeven met indicatieve functiebeschrijvingen.
Binnen de afbeelding is een luchtfoto van de Beuningse
voormalige steenfabriek opgenomen als voorbeeld hoe M&L
zich het behoud van cultureel erfgoed van de vlamovens met
woonfunctie voorstel; geen torenhoge blokkendozen op de
oude vlamovens, zoals in de plannen van SB.
Een nieuwe visie op ontwikkeling Steenfabrieksterrein
De Ooij
In tegenstelling tot SB vindt M&L (en velen met ons) dat het
Steenfabrieksterrein De Ooij zo min mogelijk moet worden
verdicht met woningbouw. Geen 250 maar ca 120 woningen.
Er zijn immers voldoende bouwvlakken beschikbaar in en
rond Ooij om de gewenste aantallen te halen. De gemeente
heeft echter géén randvoorwaarden gesteld aan SB qua aantallen woningen, en de hoogte van de bouw is nauwelijks
begrenst.
De intentieovereenkomst tussen SB en gemeente geeft te
veel vrijheden voor ongebreidelde woningbouw. M&L heeft
hiervan in het voorjaar een ‘doembeeld’ gepresenteerd van
de aantallen wooneenheden die door SB werden genoemd.
M&L vindt dat de structuur van de steenfabriek en de landschappelijke rijkdom van weleer behouden moet blijven:
duidelijk moet worden dat dit gebied industrieel en landelijk
erfgoed is met woningbouw als mogelijke invulling.
Hiervoor is aandacht nodig voor een aantal aspecten:
• duurzaam woonklimaat;
• natuur en landschap;
• bereikbaarheid en verkeerseffecten; de Ooijse Bandijk en
Hubertusweg zijn niet toegerust op een toename van 250

woningen met bijbehorend verkeer, bovenop de aanwezige
recreatieve druk);
• waterveiligheid, een actueel item;
• scheepvaartlawaai en fijnstofniveau ’s (vervuiling door de
binnenvaart);
• externe veiligheid i.v.m. transport gevaarlijke stoffen over
de Waal.
Dialoog
De discussie met de bevolking en raad wil M&L voeren over
de planologische basisvragen: welke functies geven we aan
het plangebied, wat willen we behouden en wat leveren we
in en wie verdient hier buitensporig, oftewel is woningbouw
in deze mate op deze plek gewenst in de Ooijpolder.
M&L pleit voor overleg met alle partijen over het toepassen
van haar alternatieve zoneringsplan De Ooijwaard, waarin
een ode gebracht wordt aan steenfabriek De Ooij én waarin
de gradiënten van het afgetichelde landschap en de ecologie
in de waard herkenbaar blijven.
Het is duidelijk afwijkend van het plan van SB. De gemeenteraad zal t.z.t. via een bestemmingsplanwijziging haar ware
gezicht moeten laten zien.
Financiële haalbaarheid
M&L heeft een gerenommeerd kantoor (Hestia Nijmegen)
ingeschakeld om de consequenties financieel door te rekenen. Daaruit blijkt dat de alternatieve ontwikkeling tot De
Ooijwaard aan de ontwikkelaar een hoog rendement geeft,
weliswaar minder dan het huidige plan van SB. Maar een
investering in het landschap en erfgoed rendeert eeuwen.
Energieneutraal
Er zijn ca 200 parkeerplaatsen gepland parallel aan de steilrand van het terrein, die zijn overdekt met zonnepanelen.
Alle daken behalve van de steenfabriek worden belegd met
zonnepalen. Een alternatieve invulling voor het eerdergenoemde landgoed is de aanleg van een energiepark met heatpipes/zonnepanelen waardoor aan de warmtevraag van De
Ooijwaard, maar ook van Ooij kan worden voldaan. Zo
wordt een energieneutrale en -leverende bijdrage geleverd
aan een duurzaam Ooij.
Communicatie
Plan De Ooijwaard is boeiend gezien de komende verkiezingen, als test voor de politieke partijen die staan voor een
waardevaste Ooijpolder. Daarom vraagt M&L iedereen reacties
te
geven
via
de
petitie
https://www.petities.com/geen_steenpuist_op_de_ooij_maar
_wonen_met_behoud_monument_en_landschap
Geef vorm aan De Ooijwaard!
Zie M&L: www.monumentenlandschap.nl
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Open Huis 4 december bij
stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zaterdag 4 december is het
weer zover:
“Open Huis” bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
aan
de
Reestraat
5
te
Groesbeek. Voor de
laatste keer in 2021!
We willen ons graag
houden aan het dringend advies om 1,5m
afstand
houden.
Oftewel, u bent van
harte welkom, maar
geef elkaar de ruimte.
Tijd: van 10.00 t/m
14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf)
komen kijken naar onze rollators –
douchekrukjes – (douche-)rolstoelen –
toiletstoelen – toiletsteunen – tilliften
– wandsteunen – scootmobielen – staop-stoelen – etc..
Voor alle andere keren dat u langs wilt
komen kunt u een telefonische afspraak
maken op 06 – 4289 8537 of een mail
sturen naar

Opbrengst
collectes
Opbrengst collecte K.W.F.
in Millingen aan de Rijn
€4286.91

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

Verbaasde blikken bewoners Ooij
OOIJ. Met verbaasde blikken volgen de
aanwonende van de Nassaustraat en Pr.
W. Alexanderstraat de werkzaamheden
die nu langzaam naar het einde lopen.
Wat is het geval? Ter hoogte van de
kruisingen van de Nassaustraat, St.
Hubertusweg en Pr.W. Alexanderstraat
is de weg van de Nassaustraat versmald
en het trottoir verbreed. Als dit zo blijft,
moet de bus richting Nijmegen op de
St. Hubertusweg wachten op verkeer
dat via de Nassaustraat het dorp verlaat

WELZIJN

voordat hij rechtsaf de Nassaustraat in
kan draaien. Ook de bus- Abri en fietsrekken die al jaren prima bij de Pr.W.
Alexanderstraat stonden, zijn weggehaald en worden enkele meters richting
dorp opgeschoven.
Het leek noodzakelijk dat naast de
rioolaanpassingen de Nassaustraat juist
verbreed moest worden, zodat de bussen elkaar konden passeren. Is dit een
manier om over een tijdje de bus toch
uit het dorp te krijgen?

De collecte in Millingen aan de Rijn
heeft het mooie bedrag van € 4286,91
opgebracht.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald, kan er meer onderzoek
mogelijk gemaakt worden. Onderzoek
waarmee betere en minder ingrijpende
behandelingen tegen kanker ontwikkeld kunnen worden.
De KWF afdeling Millingen aan de
Rijn dankt iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan de collecte.
Alle collectanten, bedankt voor jullie
inzet!
Voor meer informatie over KWF
Kankerbestrijding kunt u gaan naar
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen
met 0800-0226622.
Wilt u zich aanmelden om in 2022 te
collecteren in Millingen kan dat via
kwfmillingen@gmail.com

Record opbrengst collecte
Alzheimer Millingen aan
de Rijn
Maar liefst 2460 euro! Dat is het
bedrag dat in de tweede week van
november is opgehaald in Millingen
aan de Rijn. Dit is een record!
Collectanten bedankt! Millingen
bedankt. De inwoners van ons dorp zijn
dit jaar bezocht door 18 van onze collectanten. Per collectant hebben zij
gemiddeld maar liefst 137 euro binnengebracht. Het totaalbedrag van bijna
2500 euro gaat naar Alzheimer
Nederland.
Deze organisatie wil met de opbrengst
een bijdrage leveren om deze vreselijke
ziekte te kunnen bestrijden.
Overigens zoeken wij voor volgend
jaar nog meer collega-collectanten
zodat we met z’n allen ons steentje
kunnen bijdragen voor dit goede doel.
Heeft u interesse? Geeft u zich dan op
bij: Ton Moors, Mozartstraat 59,
Millingen aan de Rijn, tel: 0481432936, E-mail: Amoo.gn@hetnet.nl

Amnesty Schrijfmarathon
dit jaar vanuit huis
De afgelopen jaren hebben mensen uit
de hele gemeente Berg en Dal meegedaan aan de Schrijfmarathon van
Amnesty International. Dit is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis rond 10
december, de Internationale Dag voor
de Mensenrechten. Tijdens de actie
schrijven we voor mensen die vastzitten omdat ze hun mening gaven, die
gediscrimineerd worden, die gemarteld
worden om wat ze geloven.
Vanwege de coronaperikelen hebben
we vorig jaar een oproep gedaan om
vanuit huis brieven en briefkaarten te
schrijven. Dat liep toen erg goed.
Daarom dit jaar weer een soortgelijke
actie. Als je mee wilt doen, kun je een-

voudig een eenpersoons schrijfpakket
bestellen
op:
https://www.amnesty.nl/organiseren/tip
s-materialen. Een andere mogelijkheid
is dat je een mail stuurt aan: bertvendrik@gmail.com.
Vermeld daarin je naam, adres en telefoonnummer, dan zorgen wij ervoor dat
je een schrijfpakket krijgt om thuis aan
de slag te gaan.
Als je nog vragen of opmerkingen hebt,
bel of mail gerust.
Namens de Amnesty-groepen,
Beek-Ubbergen, Bert Vendrik (06
38932113)
Groesbeek, Gonnie van Ooijen (06
48123888)

Buurtbus zoekt 2e Roostermaker
Onze Buurtbusvereniging verzorgt met
ruim 160 vrijwilligers inmiddels 7
buurtbuslijnen in het Rijk van
Nijmegen. Begin dit jaar is het aantal
lijnen gegroeid van 5 naar 7 lijnen.
Hierdoor is het voor onze huidige roostermaakster een te grote belasting
geworden en zijn we dringend op zoek
naar een 2e roostermaker (m/v).
De roosters worden telkens voor een
periode van 4-weken gemaakt.
Het is daarbij de bedoeling dat onze
huidige roostermaakster de roosters
van de 4 lijnen in de regio Wijchen
blijft verzorgen.
De aan te trekken roostermaker krijgt
de zorg van de 3 overige lijnen (2 lijnen
in de gemeente Berg en Dal/Groesbeek
en 1 lijn in de gemeente Mook&
Middelaar).
Taken:
1. Inplannen, beheren, bijhouden en
verspreiden van de (4-weekse) dienstroosters
2. (Rooster-)contacten met leden
onderhouden
3. Contacten onderhouden met de lijncoördinatoren en chauffeurs m.b.t.
inzet(-baarheid) chauffeurs betreffende
de dienstregeling

Internet, MS-Word, MS-Excel, MSOutlook (of vergelijkbaar)

Functie-eisen:
• Organisatievaardigheden met flexibele instelling
• Kennis
van
computergebruik:

Op de website staat - naast de profielschets - meer informatie over onze
buurtbusvereniging.
www.buurtbus.com

Gevraagde competenties:
• Accuraat in de gevraagde werkzaamheden
Wat de vereniging biedt:
• Prettige organisatie met gemotiveerde vrijwilligers
• Onkostenvergoeding op basis van
gemaakte kosten
• (Vaste) vergoeding telefoongebruik
Verwachte tijdsinvestering
Gemiddelde tijdsinvestering voor het
maken van de roosters:
• Voor het opstellen van het 4-wekelijks rooster ongeveer 10 à 12 uur
• In de andere weken ongeveer 1,5 à 2
uur
Kandidaten kunnen contact opnemen op onderstaande mailadressen:
Secretaris: Pim Spaan
secr.buurtbus.rvn@outlook.com
Voorzitter: Han Scholten
vzt.buurtbus.rvn@outlook.com
Aansluitend zal een gesprek met de
huidige roostermaakster worden gelegd
om de periodieke gang van zaken door
te nemen en toe te lichten.

Laatste kans om mee te doen aan de Kindermonitor
Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl

Veel belangstelling voor de griepprik
OOIJ. 18 november werd bij huisartsengroep Milbergen de jaarlijkse griepspuit gegeven. De inwoners van Ooij
konden in dorpshuis de Sprong terecht.
De inwoners waren op verschillende
tijden op alfabet uitgenodigd, maar dat

nam niet weg dat er donderdagmorgen
al een lange rij van ongeveer 150 meter
stond te wachten om binnen te komen.
Een wachttijd van een half uur was dan
ook niets bijzonders. Maar de mensen
waren tevreden.
Foto: Henk Baron

Tot 12 december kunnen ouders met
een kind van 0-12 jaar meedoen aan
het grote GGD Gelderland-Zuid
gezondheidsonderzoek. Vier jaar
geleden onderzocht de GGD deze
leeftijdsgroep voor het laatst. Deze
keer zijn er extra vragen over de
coronaperiode opgenomen. Heeft de
periode gevolgen voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen? De uitkomsten van het onderzoek zijn er in het voorjaar van 2022.
Iedere ouder kan meedoen
De GGD selecteerde een deel van de
ouders via een steekproef. Zij hebben

post thuis gehad. En kunnen online een
vragenlijst invullen. Wie nog niet gereageerd heeft ontvangt deze week een
papieren vragenlijst in de brievenbus.
Alle andere ouders kunnen een kortere
vragenlijst invullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz
Onderzoek levert belangrijke informatie op
GGD Gelderland-Zuid hoopt dat
zoveel mogelijk ouders meedoen. Het
onderzoek in 2017 leverde belangrijke
informatie op over het welzijn van kinderen tot 12 jaar en hun ouders. Zo
bleek dat steeds meer kinderen rookvrij

opgroeien. En dat ouders steeds strenger worden op alcoholgebruik. Ook
bleek dat veel ouders zich zorgen
maken over faalangst en onzekerheid
bij hun kind. De GGD deelt de gegevens met gemeenten, scholen en kinderdagverblijven, zodat zij ouders kunnen helpen met vinden van oplossingen. In het onderzoek worden dit jaar
extra vragen gesteld over veilig buitenspelen, hulp krijgen, opvoedingsvragen
en de gevolgen van corona op de ontwikkeling van kinderen en hun ouders.
Meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor

Boosterprik ook mogelijk op GGD-locatie De Biezen

Inwoners van Kekerdom en Millingen moesten op donderdag 18 november naar
priklocatie Sporthal de Duffelt in Millingen. Ook daar ontstond een lange rij wachtenden.
Foto: Erik Hell

GGD Gelderland-Zuid opent vanaf 1
december de deuren van de locatie in
De Biezen 1 – 3 in Nijmegen voor
vaccinaties. Deze plek was al in
gebruik als testlocatie. Nu is het ook
mogelijk om daar vanaf 1 december
coronavaccinaties te halen. De GGD
verwacht een grotere vraag naar
vaccinaties in de regio door de extra
prik (boosterprik). De actuele openingstijden van De Biezen zijn te vinden op www.ggdgelderlandzuid.nl.
Brief RIVM
Mensen die voor een extra prik (boosterprik) in aanmerking komen, ontvangen hiervoor via het RIVM een brief.
Daarna kunnen zij via de website

www.planjeprik.nl , of per telefoon via
nummer 0800 7070 een afspraak
maken. Zij horen dan op welke datum
en tijdstip zij terecht kunnen. Voor een
eerste, of tweede vaccinatie kan men
alleen nog telefonisch een afspraak
maken.

apart aangegeven.

Route
De verkeersroute naar De Biezen is
veranderd. GGD Gelderland-Zuid verwacht daarmee de verkeersoverlast in
de wijk De Biezen te beperken. De
route naar en van De Biezen verloopt
nu via de Energieweg. Op het terrein
staan verkeersregelaars om bezoekers
de weg te wijzen. Op het terrein zijn de
routes voor het testen en vaccineren

Testen
Voor het testen op corona kunnen mensen naar Tiel, Zaltbommel, Nijmegen
en Culemborg. Hiervoor moet wel een
afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0800 1202, of via www. coronatest.nl.
Meer informatie over Corona, het vaccineren en testen: zie www.ggdgelderlandzuid.nl.

Vaccineren op andere plaatsen
Naast de vaccinatiemogelijkheid in De
Biezen in Nijmegen prikt GGD
Gelderland-Zuid ook in Wijchen, Tiel
en Culemborg.

DE-Koffiepunten voor de Voedselbank
DE koffiepunten-actie in december
De hele maand december staan in de
winkels van Millingen tot Mook de
inmiddels bekende witte boxen van
Douwe Egberts. Deze jaarlijkse inzameling van koffiepunten levert voor
onze voedselbank pakken koffie op om
toe te voegen aan de voedselpakketten.
Bij deze actie krijgen we van DE méér
koffie voor de punten dan bij de gewo-

ne DE-puntenwinkel.
In onze samenleving is koffie geen
luxeproduct meer, maar een vorm van
samenzijn en samen genieten. Het is de
drijfveer van de Voedselbank om naast
gezonde voeding ook het sociale verband te blijven ondersteunen.
Het is voor de verwerking van de punten fijn als u bij grotere hoeveelheden
al zelf bundels van bijv. 1000 punten

maakt. Maar elk DE-punt is welkom!
Waar staan de DE-boxen? AH
Millingen, Plus Beek, AH Groesbeek,
Jan Linders Groesbeek, Coop De Bats
Groesbeek, Buurtwinkel Bredeweg,
AH Malden, Plus Malden, Spar
Molenhoek, Plus Mook.
Bij voorbaat hartelijk dank. Verdere
info op www.voedselbankgroesbeek.nl
of via info@voedselbankgroesbeek.nl
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Nieuws uit Nijmegen
Zilveren Waalbrugspeld voor Jo Jansen
Donderdag 25 november viert de heer Jansen zijn 50-jarig
jubileum als vrijwilliger bij de politie. Sinds de reorganisatie
in 2011, waarbij de politiebureaus Dukenburg, Oud en
Nieuw West en Nijmegen Zuid zijn samengevoegd, beheert
de heer Jansen het wagenpark van deze teams. Drie dagen
per week zorgt hij voor de technische staat van de voertuigen. Verder neemt hij de planning van de Apk-keuringen,
schadeafhandelingen en overige technische werkzaamheden
voor zijn rekening. Daarbij onderhoudt de heer Jansen ook
de binnenplaats en verricht hij hand- en spandiensten binnen
het bureau. Voor collega's is de heer Jansen onmisbaar
geworden door zijn waardevolle bijdrage.
De heer Jansen, destijds medewerker technische dienst CWZ
Nijmegen, heeft zich op vrijwillige basis meerdere jaren
(gedurende een periode van 10-12 jaar) ingespannen voor de
personeelsvereniging van het CWZ. Hierbij hoorde onder
andere het organiseren van de Sinterklaasviering en zijn
optreden als Sinterklaas.
Daarnaast heeft de heer Jansen jarenlang trainingen gegeven
aan de jongste leeftijdsgroep bij basketbalvereniging
Cheetah. Ook het coachen bij wedstrijden en dienst doen als
scheidsrechter hoorden bij zijn werkzaamheden.

Foto: Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen)
Burgemeester Bruls reikt de Zilveren Waalbrugspeld uit aan
de heer Jansen op donderdag 25 november 2021 om 09.30
uur. De uitreiking vindt plaats in het stadhuis, in de
Trêveszaal.

Informatiebijeenkomst Senia leesclub Biografieën
Leest u graag Biografieën en boeken over
Familiegeschiedenissen en vindt u het leuk uw leeservaring
met andere liefhebbers te delen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van de Senia leesclub Biografieën op maandag 22 december in de bibliotheek aan de Mariënburg 29 te
Nijmegen. Aanvang 10.00 uur en het duurt tot uiterlijk 12.00
uur.
Senia werkt met zogenaamde keuzelijsten en leeswijzers.
Leeswijzers zijn kleine handige brochures met informatie
over onder andere schrijver, oeuvre en recensies. Ook bevat
een leeswijzer vragen om een boekbespreking te ondersteunen.
Toegang is gratis. Mocht u besluiten lid te worden van deze
leesclub dan zijn daar kosten aan verbonden (aanschaf leeswijzers en eenmalige administratiekosten).
Meer informatie? Interesse? Neem dan contact op met de
Senia ambassadeur in de regio Nijmegen: herman.roovers@senia.nl Of kijk op senia.nl Vanwege de

De Nijmeegse stationsomgeving verandert snel. Zo wordt aan de westzijde
van het station een nieuwe Westentree
gerealiseerd, met stationsplein, kiss
and ride en een gebouwde fietsenstalling. De plek waar nu het voormalige
UWV-gebouw staat is een belangrijk

Foto: Arjanneke van den Berg
beperkte capaciteit is aanmelden vooraf vereist.

onderdeel van dit gebied. Door het
vaststellen van het ambitiedocument
geeft het college duidelijke kaders aan
voor de ontwikkeling van het leegstaande kantoorpand.
De uitgangspunten bij de ontwikkeling
zijn een gemengd woonprogramma,
ruim baan voor bedrijvigheid en meer
mobiliteit met minder parkeren. Er
komt een nieuw, modern pand met
ruim 300 woningen, een restaurant,
winkels en gedeelde werkplekken.
Hiermee draagt het plan bij aan belangrijke
Nijmeegse
doelstellingen:
woningbouw, economische ontwikke-

Mindfulness-meditatie
in het Roze Huis
NIJMEGEN. In het Roze Huis aan de
Sint Anthoniusplaats 1 in Nijmegen is
op 4 zondagen weer een Mindfulnessmeditatie en wel op 5 december 2021/
16 januari/ 20 februari en 20 maart
2022 van 10.00 tot 11.30 uur. De bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor

mensen uit de regenbooggemeenschap.
De meditatie wordt gegeven door Loeki
Bentlage.
Je kunt 1x komen of alle 5 de keren.
Kosten: 5 lessen 62,50 euro. Losse les:
15 euro. Opgeven bij: bentlage@communicatiewerkt.eu of tel. 0640217907

Na de verboden demonstratie
op de Grote Markt
Ondanks het verbod om te
demonstreren waren er zondagmiddag toch nog veel
mensen naar het centrum
van Nijmegen gekomen. De
ene groep kwam om te winkelen en de andere groep
waarschijnlijk om een
andere reden want velen
bleven kijken op de Grote
Markt wat er zou gaan
gebeuren. Er was een noodverordening afgekondigd,
welke duurde tot maandagmorgen
05.00 uur. Daardoor kon de politie
mensen uit voorzorg controleren. Bij de
ingangen van de stad waren diverse
politiecontroles. En gelukkig bleef het
rustig in het centrum, hetgeen mede te
danken was aan de grote politie inzet.
Na enige tijd werd de Grote Markt met
zachte hand vrijgemaakt en was er een

V.l.n.r Klaas van Kruistum, Sam Zare Mohazzabieh , burgemeester Hubert Bruls,
Isabella Strating, Bao Nam Nguyen, Lars Verhoeven en Ben Dirks
Foto: Henk Baron
Ook dit jaar zijn in Nijmegen een aantal hele jonge helden flink in het zonnetje gezet. Woensdagmorgen 17
november 2021, reikte burgemeester
Hubert Bruls 4 Kinderlintjes uit. Dit
jaar werden de Kinderlintjes voor de
16e keer uitgereikt.
De volgende jonge helden kregen een
lintje uit handen van burgemeester
Bruls:
• Bao Nam Nguyen (7 jaar)
• Lars Verhoeven (11 jaar)
• Isabella Strating (10 jaar)
• Sam Zare Mohazzabieh (8 jaar)

Voormalig UWV-kantoor maakt plaats voor
woningbouw, werkplekken en andere voorzieningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 23 november
het ambitiedocument “van UWVlocatie naar Westerkwartier” vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van dit
stukje gebied aan de westzijde van
het station.

Kinderlintjes uitgereikt

ling en optimaal gebruik van openbaar
vervoer.
Stationsgebied
Het stationsgebied ondergaat de
komende jaren een ware gedaanteverwisseling. Er komen extra sporen en
een extra perron, meer treinen, een
nieuwe aantrekkelijke en open westentree en ook pakken we het stationsgebouw aan. Aan de centrumzijde komen
betere voorzieningen voor buspassagiers, nieuwe en veilige passages voor
fietsers en voetgangers en meer en
betere fietsenstallingen. Ook komen er
in de gehele stationsomgeving nog eens
2000 woningen bij. De verwachting is
dat het gehele project in 2030 gereed is.

Repareercafé
Hengstdal
Zaterdag 11 december is het
Repareercafé Hengstdal geopend van
13.00 tot 15.30 uur. Kapotte spullen
kunnen mogelijk weer worden opgeknapt door één van de reparateurs.
Plaats is het gebouwtje De Kentering,
Limoslaan nr.10.
Gezien de nieuwe maatregelen die
betrekking hebben op Corona gelden
een aantal beperkingen. Zo wordt de
maatregel 1,5 meter afstand strikt
gehandhaafd, is bij binnenkomst het
dragen van een mondkapje verplicht en
vragen wij bezoekers (gezien de
beperkte ruimte) alleen te komen.
Hierop volgend is het café iedere 2de
zaterdag van de maand (zelfde openingstijden) geopend.

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

cordon van politiemensen. Het winkelende publiek werd gewoon doorgelaten en het bleef rustig. Wat overbleef op
de Grote Markt was een groot bloemenhart van rozen. De politie meldde
dat er wel enkele arrestaties waren
geweest.
Foto: Henk Baron
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Een onafhankelijke jury bepaalde
welke kinderen een lintje kregen. De
uitreiking werd gepresenteerd door
Klaas van Kruistum (Nederlands populaire kindervriend van televisie) en
muzikaal begeleid door troubadour
Ben Dirks. Helden zijn er in alle soorten en maten. Volwassenen krijgen een
onderscheiding van de koningin of de
burgemeester. Maar er zijn ook jonge
helden die niet in de schijnwerpers
komen te staan, terwijl ze zich wèl op
een heel bijzondere manier inzetten
voor anderen of voor de stad. Nijmegen
is trots op deze kinderen en vindt dan
ook dat zij een lintje verdienen. Sinds
2006 verrast de burgemeester daarom
jonge helden met een Kinderlintje. De
Kinderlintjes zijn bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die zich op
eigen initiatief belangeloos inzetten
voor Nijmegen of voor Nijmegenaren
en een bijzondere prestatie hebben
geleverd voor de samenleving of de
stad waardoor ze een voorbeeld zijn
voor anderen. lees hieronder verder.
Bao Nam Nguyen (7 jaar)
De vader van deze held uit groep 4 was
vrijwilliger bij Henk, de man van Bep.
Na het overlijden van Henk in 2006, is
hij mantelzorger van Bep geworden.
Bao Nam noemde Bep zijn oma en hij
was voor haar haar kleinzoon. Bep had
een grote kinderwens, maar dit was hun
helaas niet gegund. Bep was dan ook
enorm blij toen ze “oma” werd. Beps
gezondheid ging de laatste tijd erg snel
achteruit. Bao Nam is in de laatste paar
maanden een hulp-mantelzorger
geweest. Hij ging regelmatig naar oma
Bep. Ze aten samen eten en hij heeft
oma Bep ook gevoed toen het haar zelf
niet meer lukte. Op 16-10-2021 moesten Bao Nam en zijn ouders helaas
afscheid nemen van Bep, maar zij is in
blijdschap gestorven door een leven
met bonuskleinkind Bao Nam. Hij
heeft lang en goed geholpen en goed
zijn best gedaan. Prachtige voorbeeldfunctie voor een jongen van 7 jaar.
Lars Verhoeven (11 jaar)
Lars heeft net als iedere andere leerling

uit groep 8 een druk leventje. Toch
heeft Lars het voor elkaar gekregen om
in de afgelopen weken €1055 op te
halen voor de Kinderpostzegelactie.
Dat zijn héél wat postzegelvelletjes bij
elkaar. Door weer en wind is hij elke
dag langs veel huizen gegaan en hij
kwam pas thuis als het doel van de dag
was bereikt. Hij deed graag mee aan
deze actie, maar wilde vooral heel
graag veel geld ophalen voor kinderen,
in binnen- en buitenland, die extra
steun nodig hebben. Hij kon bijna niet
ophouden met op pad gaan en aanbellen voor het goede doel. Geweldig dat
hij zich zo inzet voor kinderen die niet
zo’n geluk hebben en deze extra steun
zeker goed kunnen gebruiken. Een
echte doorzetter bovendien!
Isabella Strating (10 jaar)
Isabella is een milieubewuste en stoere
kanjer uit groep 6. Helaas maken veel
kinderen af en toe ook moeilijke periodes door. Zo heeft Isabella ook een pittige tijd achter de rug. Maar ondanks
dat, gaat ze elke week samen met haar
kleine broertje Eddy zwerfafval ophalen als wijkheld. Nu zijn er gelukkig
heel veel wijkhelden zoals Isabella in
Nijmegen. En daar is Dar ook heél blij
mee. Maar Isabella heeft er ook nog
voor gezorgd dat nog meer buurtgenootjes hier enthousiast voor werden!
Zo heeft ze op eigen houtje maar liefst
8 kinderen uit de buurt zo ver gekregen
om ook mee te lopen. Ze is zo trots als
een wijkgenoot haar een compliment
geeft, maar dat mag ook voor zo’n lief,
behulpzaam en daadkrachtig meisje.
Voor de buurt is ze al een toppertje.
Sam Shamsi Shahzadeh Beigomi (8
jaar)
Sam zit in groep 5 en naast zijn drukke
leventje in en om school denkt hij uit
zichzelf aan de medemens. Tijdens de
lockdown van dit jaar, de periode dat
wij allemaal zo veel mogelijk thuis
moesten blijven, maakte Sam Shamsi
mooie tekeningen voor zijn buurvrouw.
De buurvrouw is al oud en is alleen.
Sam zag en merkte dat zij emotioneel
was van de coronasituatie en de maatregelen. Toen heeft Sam Shamsi speciaal voor zijn buurvrouw een paar
kunstwerken gemaakt. Zo kon hij haar
misschien toch een beetje opvrolijken.
Dat hij ook nog eens wijkheld is, zegt
natuurlijk ook dat hij bezig is met het
milieu en een schoon Nijmegen. Maar
dat is niet alles, hij werkt óók in de
zomervakantie door, helpt mensen met
tuinieren en probeert het overal netjes
te houden. Sam Shamsi is een jongen
met manieren, dat mag gezegd, want
als hij in de bus zit en het is druk, staat
hij op en biedt zijn plaats aan ouderen.
Prachtige voorbeeldfunctie voor een
jongen van 8 jaar.

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

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

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

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

Stil en tijdloos Millingen, in blijde
verwachting
Op 15 november is de Millingse kerktoren tijdelijk ontmanteld. Geen uurwerk meer te zien. Geen klokken te
horen. Geen kruis en haan op de toren.
Alles in reparatie.
Vreemd dat het zo stil is. Automatisch
kijk je omhoog om te zien hoe laat het
is. Maar je kijkt aan tegen een kale
toren. Alsof de tijd in Millingen even is
opgehouden of stilstaat.

wigheid. Ondertussen is uw bijdrage
voor het herstel van harte welkom.
Een oud lied: Het Angelus klept in de
verte, in tonen zo zuiver en hel. De
grootmoeder knielt op de drempel; de
kinderen, zij staken hun spel.
Grootmoeder bidt Onze Vader, de kinderen zeggen het haar na. Een zonnestraal glijdt door het lover, een glimlach, een glimlach van ‘s Heren gena.
Zij bidt: Oh God, schenk uw zegen ook
over deez kindekes klein en wees hun
nabij met uw liefde, als ik niet meer bij
hen kan zijn. (voor melodie zie
YouTube)
Geef voor klokken en uurwerk kerk
Millingen
U kunt uw gift/bijdrage overmaken op
banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 t.n.v. parochiebestuur onder vermelding van KLOKKEN. Wij danken hartelijk voor uw bijdrage.
Taizé Vespers
Ter gelegenheid van de Advent zal er
op zaterdag 11 december in de kerk van
Millingen om 20:30 uur een Taizé
Vespers zijn. Iedereen is van harte welkom.

Parochieblad ontvangen
Eind november komt het nieuwe
parochieblad uit (dec-jan) met daarin
het financiële overzicht van de jaren
2013-2020 van de parochie Maria ten
hemelopneming. Wilt u het parochieblad ontvangen bij u in de brievenbus
en/of digitaal en hebt u dit nog niet
doorgegeven, dan kunt u dit graag
doorgeven: Schoolstraat 21, 6579 AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
H. Missen en Misintenties
Woensdag 1 december 09.00 uur Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jes.25,6-10a,
ps.23,1-4.6.5, Mt.15,29-37.
Donderdag 2 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Jes.26,1-6, ps.118,1.8.9.
19-21.25-27, Mt.7,21.24-27.
Vrijdag 3 december 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jes.29,17-24, ps.27,1.4.1314, Mt.9,27-31.
Zaterdag 4 december 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jes.30,19-21.23-26, ps.147,1-6,
Mt.9,35-10,1.5-8.
Zaterdag 4 december 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met samenzang) – 2e zondag van de Advent C: Bar.5,1-9,
ps.126,1-6, Fil.1,3-6.8-11, Lc.3,1-6.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 5 december 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel met samenzang) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 5 december 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Rita Megens-Janssen.
Dinsdag 7 december 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Jes.40,1-11,
ps.96,1-3.10-13, Mt.18,12-14.
Woensdag 8 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Gen.3,915.20, ps.98,1-4, Ef.1,3-6.11-12,
Lc.1,26-38.
Donderdag 9 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Jes.41,13-20, ps.145,1.913ab, Mt.11,11-15.
Vrijdag 10 december 09.00 uur H. Mis
Millingen: Jes.48,17-19, ps.1,1-4.6,
Mt.11,16-19.
Zaterdag 11 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Sir.48,1-4.9-11, ps.80,2ac.3b.
15-16.18-19, Mt.17,10-13
Zaterdag 11 december 19.00 uur H.
Mis Ooij (Mannenkoor Beek) - 3e zondag van de Advent C: Sef.3,14-18a,
Jes.12,2-6, Fil.4,4-7, Lc.3,10-18.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Hennie en Dory Muis-Arnts, Henk en
Mieke Verriet-van Megen, Overleden
ouders Sack-Arts.
Zaterdag 11 december 20.30 uur Taizévespers Millingen
Zondag 12 december 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Hendrik en Agnes Peters.
Dinsdag 14 december 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Sef.3,1-2.9-13,
ps.34,2-3.6-7.17-19.23, Mt.21,28-32.

Gedoopt:
Givano Hubbers op zaterdag 6 november in de St. Hubertuskerk te Ooij

Overleden:
Inmiddels zijn we beland in de Advent,
de vier weken tijd dat we ons als christenen voorbereiden op de komst van
Jezus Christus met Kerst. Nu krijgt
deze tijd van stilte en inkeer een bijzonder accent met letterlijk een stille,
kale toren. In blijde verwachting zijn
we misschien vanwege de aanstaande
komst van onze Redder en Koning. En
in de hoop dat de klokken weer vanaf
Kerst geluid kunnen worden en dat we
vanaf medio januari weer op de kerktoren kunnen zien hoe laat het is en dat
we aan de haan kunnen zien van welke
kant de wind komt.
In zekere zin - ondanks de avondlockdown waarin we zijn terechtgekomen
vanwege de vele coronabesmettingen zijn we in blijde verwachting van wat
zal komen. Want straks héb je ook wat!
Behalve dat er voortaan meestal automatisch een half uur en een kwartier
voor de vieringen geluid zal worden,
zal overdag bovendien elk uur de klok
het aantal uren slaan en elk half uur de
klok even een slag laten horen en om
twaalf uur het Angelus luiden. Om ons
bij de tijd te houden en hoe dan ook ons
even te herinneren aan een stukje eeu-

Corona
De bisschoppen vragen ons in de kerk
weer een mondkapje te dragen. Ook
vroegen zij al om de nodige afstand te
blijven houden, waar niet geventileerd
kan worden en thuis te blijven bij
klachten. Nu vragen zij om opnieuw de
anderhalve meter in acht te nemen, ook
bij koren. De communie kan behalve
met het eucharistisch pincet ook weer
met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking blijft
het hoestscherm gehandhaafd. U hoeft
niet vooraf te reserveren om deel te
nemen aan een viering. De bisschoppen
geven aan dat het niet past bij het
karakter van de kerk om onderscheid te
maken tussen gevaccineerden en nietgevaccineerden en dus is geen coronatoegangsbewijs nodig.
Voorlopig geen koffie
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat de koffie na de zondagsmis in Millingen voorlopig niet
door.

Beek:
Jean Beeren, 93 jaar. Tijdens de
Uitvaartdienst op vrijdag 12 november
in Beek, hebben wij afscheid van hem
genomen. Crematie was te Staddijk.
Millingen:
Ben Optenberg, 91 jaar.

Nieuws uit Parochie Groesbeek
Producten afgeven voor Voedselbank
Tijdens de Advent en met de
Kerstdagen kunnen er producten voor
de Voedselbank afgeleverd worden in
de kerken van de parochie.
Het gaat dan om houdbare producten,
zoals voedsel in potten en blikken,
pasta, koffie en thee.
De Cosmas en Damianuskerk is elke
ochtend open van 9.30 uur tot 12.00
uur, en op zondag voor en na de vieringen. De producten kunnen in een mand
achterin de kerk gelegd worden. In
Breedeweg kunnen de spullen achterin
de kerk door het hek geschoven worden
bij de Mariakapel. De Mariakapel is
elke dag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.

Vormsel
Op 6 november jl. zijn er 8 jongeren
gevormd door mgr. Lamers. Het was
een sfeervolle viering. Helaas konden
drie vormelingen er niet bij zijn omdat
ze in quarantaine moesten. Zij worden
gevormd tijdens de vormseldankviering op zondag 16 januari in de Cosmas
en Damianuskerk.
Betalen met de mobiele telefoon
In de Cosmas en Damianuskerk en in
de St. Antoniuskerk kan de bijdrage
aan de collecte nu ook met de Givt-app
gedaan worden. Tevens kunnen de
kaarsen in de kapellen van de kerk via
de Givt-app betaald worden. Het betalen met contant geld blijft in beide
gevallen gewoon mogelijk. Voor meer
informatie: www.parochiegroesbeek.nl

Een verrassende kerst voor
de Voedselbankklanten
NIJMEGEN. Op 14 november is in de
Antonius van Paduakerk de Kerstactie
weer van start gegaan. 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. Bv: koffie, thee,
houdbare melk, rijst, macaroni, blikgroenten en fruit, vis in blik, soep
inblik of pak, jam, chocopasta, pindakaas. Maar zo op weg naar Kerstmis
zijn enkele lekkere dingen als extraatje
ook heel fijn. Bv: luxe nootjes, zoutjes,
kerstchocolaatjes.
Iedereen die mee wil doen, is van harte
welkom!
U kunt de levensmiddelen iedere zondag: 5 en 12 Dec. van 11.00 tot 11.45
uur naar de kerk brengen.
Ook op de woensdagmiddag 1 en 8
december staan we van 14.00 –
16.00uur 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

KERST
INZAMELING
VOOR DE VOEDSELBANK

Doet U Mee ?
Initiatief van Oecumenische Werkgroep Diaconie
Antonius van Paduakerk en Maranathakerk Nijmegen

Wanneer ?
Zondag 21, 28 nov., 5 en 12 dec. 2021
van 10 - 11.45 uur
Woensdag 17, 24 Nov. 1, 8 dec. 2021
van 14 -16 uur

Waar ?
Voorportaal
Antonius van Paduakerk

Wat ?
Goed houdbare kerst-levensmiddelen :
Groente en fruit in blik of pot, rijst, pasta, soep, koffie, thee, houdbare melk,
vruchtensap, jam, pindakaas, blikje tonijn/zalm, blikje ragout/ragoutbakjes,
luxe nootjes, kerstkransjes, kerstchocolaatjes, zoutjes/toastjes

met onze aandacht wat licht in hun
leven.
Meer info? Mail naar
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com
Of bel naar 024-3225239 (Anneke
Leissink)
Antonius van Paduakerk,
Groesbeekseweg 96, Nijmegen

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vieringen:
Zondag 5 december, 2e Zondag van
de Advent, aanvang 10.00 uur
Voorganger is ds. P. van der Vange uit
Nijmegen.
De diaconiecollecte is bestemd voor
het Advents-project van Kerk in Actie
"Kinderen in de Knel", dit jaar voor
kinderen in Moldavie, het armste land
in Europ waar veel kinderen aan hun
lot worden overgelaten o.a. omdat
ouders vertrokken naar het buitenland
om geld te verdienen. Digitaal doneren
kan via NL 08 INGB 0000961922 tnv
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek o.v.v.
Kinderen in de knel.
Zondag 12 december, 3e Zondag van
de Advent, aanvang 10.00 uur
Voorganger: da. Perla Akerboom uit
Nijmegen
De diaconiecollecte is deze zondag
bestemd voor de Stichting Wenchi
Hospital Ghana, in 1998 opgezet door
gemeenteleden. Het ziekenhuis telt nu
240 bedden en 360 medewerkers.

Zonder hulp van het rijke Noorden zou
dit ''bushziekenhuis" het niet redden.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 tnv Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek o.v.v. Wenchi.
Vanwege de toegenomen coronabesmettingen vragen we allen die onze
kerk bezoeken bij binnenkomst en
bij verlaten van de kerk een mondkapje te dragen, en de afstand van
anderhalve meter te handhaven.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vervolgens naar PKN-Groesbeek

Douwe Egberts Koffiepunten voor de Voedselbank
NIJMEGEN. Heeft u het afgelopen jaar weer DE koffiepunten gespaard? Ik hoop van wel! Want deze zijn “geld” waard.
We sparen deze koffiepunten voor de Nijmeegse
Voedselbank. Voor iedere 500 punten krijgen zij namelijk
een pak koffie voor hun cliënten. Er zijn heel veel klanten bij
de Voedselbank en voor een pak koffie heb je heel veel van
die waardepunten nodig. (Zeker als je een pak koffie bij
elkaar spaart met de waardebonnetjes die je op de thee vindt.
Deze zijn namelijk maar vier punten waard…)
Maar toch, als we met heel veel mensen op heel veel plaatsen tegelijk inzamelen, dan levert dat de Voedselbank toch
flink wat pakken koffie op. In 2020 leverde de actie 2517
pakken D-E koffie op in heel Nijmegen.
En zo kunnen de klanten van de Voedselbank in het nieuwe
jaar hopelijk 1, 2, of 3 keer blij gemaakt worden met een pak
koffie!
U kunt de koffiepunten (liefst gebundeld in stapeltjes van
500 punten) tot eind december inleveren in de Antonius van
Paduakerk, Groesbeek-seweg 96 Nijmegen na de zondags-

mis of in de brievenbus.
Meer info? Mail naar
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com
Of bel naar 024-3225239 (Anneke Leissink)
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Hyundai IONIQ 5
De Hyundai IONIQ 5 ziet er futuristisch uit. Alsof de auto voor een science fiction film gemaakt is, maar het is de Koreaanse werkelijkheid van nu. De
Hyundai IONIQ 5 is modern en lijkt zijn tijd ver vooruit te zijn. Gelukkig rijdt
de auto ook opvallend goed. We hebben met veel genoegen de puur elektrisch
rijdende, nieuwe Hyundai IONIQ 5 gereden, waarvan hier een verslag.

De Hyundai IONIQ 5 is het eerste model dat is gebouwd op Hyundai’s nieuwe
Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Dit platform s specifiek voor elektrische auto’s ontwikkeld. Het maakt sneller opladen, een grotere actieradius,
meer binnenruimte én betere rijeigenschappen mogelijk. De positie van het batterijpakket binnen de wielbasis zorgt voor een ideale gewichtsverdeling tussen vooren achterzijde en een laag zwaartepunt voor optimale rijeigenschappen. Door de
batterijen onder de vloerplaat te plaatsen, kon ook de middentunnel achterwege
worden gelaten, wat resulteert in een perfect vlakke vloer. Ook dat vergroot de
beenruimte.
Als men de verhouding tussen de wielen, de carrosserielijnen en het glas
beschouwd, lijkt de Hyundai IONIQ 5
een zeer gespierde hatchback. Echter,
met een lengte van 4.64 meter en een
breedte van 2.15 meter steekt de
Hyundai de meeste semi-terreinwagens
qua afmetingen naar de kroon. Ook het
gewicht van zo’n twee ton is niet mals.
Hoewel de EV al die kilo’s niet kan
verhullen, belet het de IONIQ 5 niet
van een gemeen felle stoplichtsprint.
De werkelijke afmetingen geven aan,
dat de IONIQ 5 in feite langer en breder is dan forse SUV's zoals de
Hyundai Tucson of Volkswagen ID.4.
Bijzonder design
Dat verhullende van de buitenmaten
heeft Hyundai bereikt door grote
oppervlakken in het plaatwerk te doorkruisen met rechte lijnen, waardoor de
auto er ook nog eens hipper uitziet. Tot
in de kleinste details zijn de patronen
van streepjes en blokjes doorgevoerd.
De strip onder de koplampen bestaat in
feite uit LEDs en verlicht de auto, in
streepjespatroon, over de gehele breedte. De achterlichten, en zelfs de accuindicator achter het laadklepje bestaan
uit blokjes.
De creativiteit van de Hyundai vormgevers houdt niet op bij het exterieur. In
het interieur wanen we ons eveneens in
de toekomst. Het passagierscompartiment van de testauto is uitgevoerd in
gebroken wit en doorspekt met het
blokjes- en streepjes patroon.
Tegelijkertijd is het interieur modern
minimalistisch. Het stuurwiel heeft
geen logo, de handgrepen zijn n de
deurpanelen geïntegreerd, de versnellingshendel is vervangen door een
draaiknop aan de stuurkolom en het
dashboard bestaat uit slechts twee
beeldschermen.
Bijzonder is het head-up display met
augmented reality. Op de voorruit verschijnen instructies van het navigatiesysteem. Dat kunnen bijvoorbeeld zwevende pijlen in het landschap zijn. Op
het beeldscherm achter het stuurwiel
ziet men ook of zich een voertuig in de

dodehoek bevindt en de zijkanten van
de auto komen tevens als video’s in
beeld. Het is een nuttig accessoire, dat
veilig rijden bevordert.
Veel ruimte
Hyundai heeft voor deze EV speciaal
een onderstel ontworpen met een wielbasis, die even groot is als die van een
directielimousine. Door de enorme
wielbasis van drie meter is de beenruimte achterin van de Hyundai IONIQ
5 absoluut ruim. Voor benen, schouders
en hoofd heeft men voldoende ruimte.
Omdat de middentunnel ontbreekt, zijn
alle drie zitplaatsen op de achterbank
volwaardig. Die bank is bovendien
elektrisch verstelbaar en beschikt over
stoelverwarming.
Optioneel kan men de Hyundai IONIQ
5 voorzien van twee 230 volt wisselstroom stopcontacten. Een daarvan zit
onder de achterbank en de andere
bestaat uit een verloopstekker, die op
de laadaansluiting kan worden gezet,
zodat de auto dienst kan doen als 230
Volt wisselstroom-bron op de camping
of als men in het veld moet werken met
elektrisch gereedschap. .
Zonnepaneel voor extra stroom
Een leuke extra bovenop de testauto is
het zonnepaneel in het dak. De
Hyundai IONIQ 5 laadt zich aan dit
zonnepaneel een beetje druppelsgewijs
bij. Het is echt even druppelsgewijs bijladen en verwacht niet dat de auto na
een dagje zonnen weer volledig bijgeladen is. Het is wel een efficiënt systeem, want de gelijkstroom kan gelijk
de accu’s in. Alle beetjes helpen.
Puur elektrische aandrijving
De aandrijflijn van de Hyundai IONIQ
5 bestaat in de 73 kWh-versie uit twee
elektromotoren, die samen 305 pk leveren en die samen 605 Nm aan koppel
bieden. De Hyundai IONIQ 5 mag een
trailer trekken van maar liefst 1.600
kilogram. Dat is bijzonder voor een
puur elektrisch aangedreven auto.
Snel is de IONIQ 5 ook. De acceleratie
vanuit stilstand naar de 100 km/uur

De Hyundai IONIQ 5 beschikt over een geavanceerde augmented reality head-up
display, die men veilig geleidt naar de bestemming. Het projecteert informatie
zoals navigatie-aanwijzingen of veiligheidswaarschuwingen ‘virtueel’ direct in het
zichtveld. Zo kan men informatie snel verwerken terwijl de ogen en de aandacht
op de weg gericht blijven.

Road Test
Hyundai IONIQ 5 73 kWh AWD
automaat
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 59.700,- (vanaf € 43.500,-)
Gewicht: 1995 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 305 pk
Top: 185 km/uur
Acc.0-100: 5,2 sec.
Gem. verbr.: 17.8 kW / 100 km
Lengte: 463,5 cm
Breedte: 215,2 cm
Kofferruimte: 527 liter
Aanhangergewicht: 1600 kg
verloopt in slechts 5,2 seconden. Door
het grote koppel en de krachtige elektromotor is optrekken en invoegen met
de Hyundai IONIQ 5 een eitje.
Dankzij de comfortabele vering en
demping is de Hyundai IONIQ 5 geen
nerveuze sprinter, maar juist een auto
om comfortabel mee te cruisen. Het
onderstel van de IONIQ 5 is door
Hyundai speciaal voor elektrisch aangedreven modellen ontworpen en biedt
daarom volop ruimte voor accucellen,
maar ook voor de inzittenden en hun
bagage.
De laadvloer voor de bagage ligt relatief hoog, omdat hieronder zowel een
motor als de accu’s zitten. De kofferbak van de Hyundai meet desalniettemin toch nog 527 liter en dat kan men
door het omklappen van de achterbank
vergrootten tot maximaal 1.578 liter.
Afhankelijk van de gekozen uitvoering
krijgt men er nog eens 24- tot 57 liter
bij onder voorklep. Hierin past bijvoorbeeld de laadkabel. Om ruimte te creëren is in plaats van een scharnierend
dashboardkastje gekozen voor een
schuivende dashboardlade, wat veel
meer bergruimte biedt.
Elektrische auto
In 2016 was de eerste Hyundai IONIQ
leverbaar als (plug-in) hybride en als
elektrische auto. De IONIQ 5 is daarentegen altijd een volledig elektrische
auto. Wel kan men kiezen tussen een
gewone (58 kWh) of een extra grote
(73 kWh) batterij, alsmede uit een standaard of een extra sterke motor. De
extra sterke aandrijflijn biedt bovendien vierwielaandrijving. De testauto is
voorzien van de grote batterij en de
sterkste aandrijflijn (217 pk / 350 Nm).
Dat laatste merkt men tijdens het rijden
duidelijk. De IONIQ 5 gaat verdraaid
vlot van plek. Voor vlot rijden of meer
economisch rijden, kan de bestuurder
met een elektronische instelling kiezen
tussen een standaard, economische of
een sportieve modus. Bij alle instellingen zijn de prestaties bovengemiddeld.
Met een kleine handeling kan men in
vier stappen bepalen hoe sterk wordt
geregenereerd bij het loslaten van het
stroompedaal. In de nulstand rolt de
Hyundai IONIQ 5 uit als een conventionele auto, hetgeen vooral prettig is
op de snelweg. In de vierde stand, door
Hyundai "i-pedal" genoemd, houdt de
IONIQ 5 zo sterk in dat met één pedaal
kan worden gereden. Als men dat
gewend is, rijdt die instelling prettig en
zorgt ook voor het maximaal terugwinnen van energie tijdens het verminderen van snelheid.
Rijafstand en oplaadmogelijkheden
In de dagelijkse praktijk rijdt men
gemakkelijk 450 km op een volle batterij. Ten opzichte van andere elektrische
auto’s gaat de Hyundai IONIQ 5 zuinig
met stroom om. Het testverbruik
schommelde rond de 17.8 kW / 100
km. Dat is zuiniger dan de elektrische
Smart For4. De auto kan men thuis
weer bijladen, bij een publiek laadpunt
of aan een snellader, die we meestal
langs de snelweg vinden.
Ten tijde van het laden wordt de resterende laadtijd en het opgenomen vermogen getoond. Aan een publiek laadpunt laadt de IONIQ 5 met 3 fasen.
Zodoende kan men de auto ’s nachts
daadwerkelijk weer volledig opladen.
Dankzij het nieuwe platform kan de
Hyundai IONIQ 5 laadsnelheden aan
tot 232 kW. Dit komt doordat de
stroom niet met de gebruikelijke 400
Volt naar binnen stoomt, maar met het
dubbele, 800 Volt. Bij een voor hyper-

Het design van de IONIQ 5 biedt een verfrissende, nieuwe kijk op elektrische
auto’s. Ongecompliceerd toont de Hyundai IONIQ 5 zijn heldere lijnen en minimalistische vormen.
chargen geschikte laadpaal kan men in
5 minuten zo’n 100 kilometer extra
actieradius bijladen.
Tegen meerprijs kan de Hyundai ook
stroom teruggeven. Hiervoor zit een
stopcontact onder de achterbank, maar
ook langs de laadaansluiting. Daarvoor
heeft men een speciale adapter nodig,
waarin een normale 230 Volt stekker
past.
Weggedrag
De IONIQ 5 is venijnig snel en voelt
ondanks zijn forse gewicht absoluut
niet zwaar. Ook bij hard remmen verraadt deze 2 ton wegende SUV zijn
gewicht niet. In bochten helt de IONIQ
5 iets over, maar omdat het gewicht van
de batterijen laag en centraal is geconcentreerd kan toch zorgeloos worden
gestuurd. Zoals al geschreven is het rij
en veergedrag op comfortabel afgestemd en kan men relaxed lange reizen
maken met de Hyundai IONIQ 5.
Prijzen
De eenvoudigste IONIQ 5 kost €
43.500. Voor dat geld krijgt men het
kleinste batterijpakket en een elektro-

motor op de achteras, goed voor 170 pk
en 350 Nm. De Hyundai is in die configuratie ook leverbaar met een groter
batterijpakket en een sterkere krachtbron. Wij rijden de derde variant. Het
vierwielaangedreven topmodel, dat ook
een elektromotor op de vooras heeft en
zo 305 pk en 605 Nm levert. Het trekgewicht van deze versie bedraagt 1.600
kilogram; standaard is dat 750 kg.
De voordeligste vierwielaangedreven
IONIQ komt op € 54.500. Maar welke
uitvoering men ook kiest: Hyundai
heeft vertrowuen in zijn producten en
men krijgt altijd 5 jaar fabrieksgarantie,
8 jaar – of 160.000 kilometer – garantie op de batterijen en een rijke aanvullende veiligheidsuitrusting.
Conclusie
De Hyundai IONIQ 5 is een grensverleggende EV. Daarbij doelen we niet
alleen op zijn unieke uiterlijk, maar
vooral op de immense binnenruimte en
hoge laadsnelheid. Desondanks zijn de
Koreanen er in geslaagd om al die
moderne techniek relatief betaalbaar te
houden.

RAI Vereniging en BOVAG
verwachten 390.000 nieuwe
personenauto’s in 2022
RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat in 2022 het aantal registraties
van nieuwe personenauto’s uitkomt
op circa 390.000 stuks. Het tekort
aan computerchips blijft de autobranche ook komend jaar parten
spelen, waardoor grondig herstel
langer op zich laat wachten dan eerder aangenomen. Het aantal nieuwe
lichte bedrijfswagens zal volgens de
prognose in 2022 uitkomen op circa
67.000.
De markt voor en de beschikbaarheid
van nieuwe personenauto’s wordt
momenteel beheerst door de effecten
van de coronacrisis, met als grootste
exponent het tekort aan computerchips.
De vraag naar computerchips in de
auto-industrie wordt mede bepaald
door de sterke behoefte aan elektrische
en hybride aangedreven auto’s in
Europa en luxe auto’s in Azië. Een
moderne personenauto bevat gemiddeld tegenwoordig circa 1.000 computerchips en dat is ongeveer een kwart
meer dan een aantal jaren geleden. Dit
jaar zijn de effecten daarvan al overduidelijk zichtbaar in de registratiecijfers
en de verwachting is dat de tekorten tot
in de tweede helft van 2022 aanhouden.
Voor kalenderjaar 2021 rekenen
BOVAG en RAI Vereniging op 327.000
registraties van nieuwe personenauto’s,
in tegenstelling tot de 400.000 waar
een jaar geleden nog van uit werd
gegaan.
EV-verkopen 2022
RAI Vereniging en BOVAG zijn voorzichtig in hun voorspelling over de ontwikkeling van de markt voor elektrische auto's (EV markt) in 2022.
Enerzijds worden de verkopen mogelijk geremd door het aanhoudende
chiptekort en onzekerheid over de
effecten van een hogere bijtelling voor
zakelijke elektrische rijders. Anderzijds

krijgt de markt een prikkel nu particulieren komend jaar weer gebruik kunnen maken van een aankoopsubsidie en
er daarnaast weer een aantal nieuwe
(betaalbare) modellen op de markt worden geïntroduceerd. In 2022 ligt de particuliere aankoopsubsidie op 3.350
euro voor een nieuwe elektrische auto.
In totaal is komend jaar 71 miljoen
euro subsidie beschikbaar, waarmee
ruim 21.000 nieuwe elektrische auto’s
kunnen worden gesubsidieerd. Door
deze onzekerheden zal het marktaandeel voor EV in de totale nieuwverkopen naar verwachting tussen de 20 en
30 procent liggen.
Eindejaarspiek
Afgelopen jaren ontstond er aan het
einde van het jaar steevast een run op
elektrische auto’s door een stijging van
de bijtelling voor het privégebruik door
zakelijke rijders, per 1 januari. In 2020
werd daardoor 40 procent van alle
nieuw verkochte elektrische auto’s in
december geregistreerd. Komend jaar
stijgt de bijtelling van 12 naar 16 procent en wordt het bedrag waarover dit
percentage van toepassing is, verlaagd
van 40.000 naar 35.000 euro. Door het
chiptekort is niet zeker in welke mate
de branche kan voldoen aan de vraag
die de komende weken zal ontstaan.
BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat de eindejaarspiek daardoor dit
jaar minder hoog uitpakt.
Bedrijfswagens
De registraties van lichte bedrijfswagens vertonen een stabieler beeld,
alhoewel in deze markt ook sprake is
van een tekort aan computerchips. De
verkopen zullen dit jaar naar verwachting met 6 procent stijgen ten opzichte
van 2020 en uitkomen op 66.000 stuks.
De stijgende lijn zet in 2022 door en
komt naar schatting uit op 67.000 registraties.
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Zwischen Rhein & Maahs
Heimat in Buchform:
neues Buch über Mehr
MEHR. In seinem ersten, 2017 erschienenen, Buch über sein 'Heimatdorf'
Mehr, Mehr - Heimat mit Geschichte,
standen Ereignisse im Mittelpunkt, die
das Düffel-Dorf mit der „groβen
Geschichte“ verbinden. Nun, 4 Jahre
später – und pünktlich zum Gedenkjahr
„1300 Jahre Mehr“ – erscheint
Johannes van Liers zweites Buch über
Mehr. In gewisser Weise eine
Fortsetzung von Teil eins, aber auch
überraschend anders.
In Mehr - Geschichten aus der Heimat
geht es vor allem um die Menschen in
Mehr, ihre Alltagserfahrungen, das
Leben in einer Dorfgemeinschaft. Der
Schwerpunkt liegt auf dem 20.
Jahrhundert, einer Zeit, in der sich in
allen möglichen Bereichen so viel
manchmal blitzartig verändert hat:
gesellschaftlich, technologisch, kirchlich, wirtschaftlich. Auch der Krieg und
die schwierige Zeit danach sind Teil
des Buches. Das 200-seitige Buch ist
reich an Geschichten, Anekdoten und
Hintergründen, geschrieben von
jemandem, der das Dorf liebt und kennt
wie kein anderer. Johannes van Lier
(1948) ist in Mehr geboren, aufgewachsen und noch immer aktiv am
Dorfleben beteiligt. Das Material für
das Buch stammt aus alten
Dokumenten und Archiven, aber auch
aus vielen Gesprächen, die Johannes
mit alten und weniger alten
Einwohnern von Mehr führte. Die vielen Fotos (160 Stück, teilweise aus
alten Alben von 'Mehrer') verleihen
dem Buch Farbe und Ausdruckskraft.
Bei der Bearbeitung der Fotos ist
Johannes folgendes aufgefallen: „Die
meisten
Fotos
stammen
von
Familienfeiern und anderen festlichen
Anlässen. Es gibt nur sehr wenige
Fotos von der täglichen schweren
Arbeit.“ Eine Beobachtung, die sicherlich auch etwas über das damalige
Leben aussagt.

Mehr – Geschichten aus der Heimat
ist ein informatives, abwechslungsreiches Buch darüber, wie die Menschen
in Mehr die vielen, zum Teil sehr einschneidenden Ereignisse im 20.
Jahrhundert erlebten. Das Buch ist
nicht nur für Mehrer interessant, schließlich haben an vielen anderen Orten
ähnliche Prozesse und Veränderungen
stattgefunden. Ist Johannes van Lier
jetzt
fertig
mit
schreiben?
Wahrscheinlich nicht. Gerüchten zufolge sind bereits erste Texte für ein drittes Buch in Vorbereitung. Das Projekt
„Heimat in Buchform“ ist noch nicht
zu Ende. (HM)

Mehr - Geschichten aus der Heimat,
Autor
Johannes
van
Lier;
Herausgeber: Heimatkundeverein Die
Düffel – Heemkundekring De Duffelt;
200 Seiten, 160 Fotos; Preis: 17,50
euro. Erhältich: Tourist Info Center
Alter
Bahnhof
Kranenburg
*
Infozentrum Keeken (info@duffelt.de)*
Buchhandlung Hintzen (Kleve) *
Buchhandlung Feldkamp (Kleve)*
Johannes
van
Lier
(Mehr,
jmvan.lier@t-online.de)

Añatuya ist mit 68.000 Quadratkilometern so groß wie Holland, Belgien
und Luxemburg zusammen. Es besteht
für die Kranken drüben ein großer
Bedarf. Sie sind nicht in der Lage,
Medikamente zu kaufen. So frisst beispielsweise ein Parasit die Herzgefäße
an, es kommt zu Herzinfarkt, Herzfehlern, Blutarmut bei Kindern, Hirn- und
Nervenerkrankungen, Schlaganfall und
ständige
Benommenheit.
Ein
Lichtblick: Derzeit sind noch 23.860
Euro für einen weiteren Transport beim
Kindermissionswerk für das Projekt
„Basisgesundheitsdienste der Diözese
Añatuya/Argentinien“ zurückgestellt.
Die genannten Pfarreien im Kreis
Kleve haben sich bereiterklärt, auch
das kommende Sternsingen in den
Dienst dieser guten Sache zu stellen.
(Text: Werner Stalder)

KLEVE.
Im
Rahmen
des
Jubiläumsjahres 1.700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland präsentieren das
Stadtarchiv und der Klevische Verein
für Kultur und Geschichte einen dreiteiligen Podcast zur Geschichte der
ehemaligen Synagoge. Damit gehen
die Institutionen neue und moderne
Wege der Geschichtsvermittlung.
In den drei 10-15 Minuten umfassenden Folgen wird die interessante und
wechselvolle Geschichte der Klever
Synagoge und der benachbarten jüdischen Schule vorgetragen. In der ersten
Folge geht es um die Vorgeschichte der
jüdischen Gemeinde sowie des
Grundstückes, auf dem die Synagoge
erbaut und vor 200 Jahren, am 24.

August 1821, eingeweiht wurde.
Außerdem werden die Anfänge der
jüdischen Schule thematisiert. Die
zweite Folge befasst sich mit der Zeit
des Nationalsozialismus. Welchen
Verfolgungsmaßnahmen waren die
Vorsänger und Lehrer ausgeliefert?
Was geschah beim Synagogenbrand
während des Novemberpogroms 1938?
Die letzte Folge stellt die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg und die
Entwicklung der Erinnerungskultur bis
heute vor.
Die Recherchen der Historikerin Helga
Ullrich-Scheyda für die am 9.11.
endende Ausstellung: 200 Jahre
Einweihung der Synagoge – „Der
Tempel ist auf einem der schönsten

Verladung der Medikamente für
Añatuya (Foto: action medeor)

Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge
finanziell sicherstellen möchte. Neben
der Pflege und dem Erhalt der Gräber
der Gefallenen, dient der Volksbund der
Kriegsgräberfürsorge
der
Verständigung und Versöhnung zwischen den Völkern. Die Gräber der
Gefallenen müssen als Mahnung erhalten bleiben, damit die Menschen die
schrecklichen Folgen eines Krieges
sehen und begreifen. In diesem Sinne
wird darum gebeten den Angehörigen
der Freiwilligen Feuerwehr freundlich
zu begegnen und die Deutsche
Kriegsgräberfürsorge mit einer Spende
wohlwollend zu unterstützen.

Punkte der Stadt aufgeführt“ sowie die
Lesungen zur Eröffnung und zum Ende
der Ausstellung bilden die Grundlage
für den Podcast. Der Schauspieler und
Rezitator Marco Spohr und die Leiterin
des Stadtarchivs Katrin Bürgel haben
die Folgen konzipiert und arrangiert.
Marco Spohr trägt aus den historischen
Quellen vor, Helga Ullrich-Scheyda
und Katrin Bürgel erläutern die
Hintergründe.
Der Podcast (öffentlich und kostenfrei)
ist auf dem städtischen InstagramAccount
(@stadt_kleve),
der
Facebook-Seite (@stadtkleve) und dem
YouTube-Kanal der Stadt Kleve abrufbar.

Rinderner Grundschüler sammelten Müll
RINDERN. Zwei Stunden lang zogen
rund dreißig SchülerInnen der Johanna-Sebus-Grundschule los und sammelten in Rindern und im Naturschutzgebiet Rindersche Kolke Müll
und anderen Unrat ein. Ausgerüstet mit
Handschuhen, Müllsäcken, Greifzangen und festem Schuhwerk ging es vorbei an Straßen und Wegrändern,
Böschungen und Wiesen. Unterstützt
wurden die Viertklässler von Eltern,
Großeltern,
der
Klassenlehrerin

Cornelia Feige, dem Gebietsbetreuer
des Naturschutzgebiets Stanislav
Grebennikov von der NABUNaturschutzstation Niederrhein und
ARENACUM-Vorstandsmitgliedern.
Nachdem Corona die traditionelle
Müllsammelaktion im Frühjahr verhindert hatte, nutzten Grundschule
Rindern, ARENACUM und NABU das
gute
Herbstwetter
für
den
Umweltschutz und holten damit den
Einsatz nach. „Die Schulkinder werden

durch Aktionen wie diese angeregt,
umweltbewusster zu denken und für
die Natur mehr Verantwortung zu übernehmen“, versicherte der ARENACUM-Vorsitzende Josef Gietemann.
Ganz besonders freute er sich auch
über die Unterstützung der NABUNaturschutzstation Niederrhein bei dieser Gemeinschaftsaktion. Für die
Kinder war es allemal eine willkommene Abwechslung.
Foto: Josef Gietemann

Roratemesse
mit anschließendem Frühstück

Halloween-Wanderung HVV
rund um den Wolfsberg

Sammlung für den Volksbund der
Deutschen Kriegsgräberfürsorge
KRANENBURG. In der Gemeinde
Kranenburg wird in diesem Jahr wieder
für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Vor allem in den Ortschaften
Nütterden und Mehr wird die
Bevölkerung
aufgerufen,
die
Kriegsgräberfürsorge zu unterstützen.
Die Sammlung wird in diesem Jahr von
der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug
Nütterden und von der Löschgruppe
Mehr sowie von der Jugendfeuerwehr
der Gemeinde Kranenburg durchgeführt. Hierbei ist zu unterstreichen,
dass die Freiwillige Feuerwehr nicht
für ihre eigenen Belange sammelt, sondern mit der Sammelaktion die

KRANENBURG. Seit vergangener
Woche sind mehrere Geschäfte in der
Großen Straße in Kranenburg mit
Adventsobjekten
dekoriert.
Zweiundzwanzig
Kinder
von
Jugendfreizeitzentrum Trainstop haben
kreativ gebastelt, wobei 10 wunderschöne „Unika“ entstanden sind. Das
Projekt ist eine Zusammenarbeit von
Trainstop mit dem Initiativkreis Von
Bürger für Bürgern. Ein toller Beitrag
der Trainstop-Kinder zum Advent! Hier
die Namen der jungen Künstler: Phil,
Mira, Jasper, Charlotte, Mia, Laura,
Julien, Lea R. Houda, Mika B. Jelte,
Lea S. Kim, Lisa, Niklas, Jannes,
Jonas, Amelia, Mika B., Nils, Max und
Natali; nicht alle Kinder sind auf dem
Bild zu sehen. (HM)

Geschichte der Klever Synagoge wird hörbar

Medikamente für Añatuya
KREIS KLEVE Was lange währt, wird
endlich gut: In diesen Tagen konnte bei
der „action medeor“ in Tönisvorst ein
Container mit Medikamenten verladen
werden, die für das argentinische
Bistum Añatuya bestimmt sind. Der
Container wird mit dem Schiff MSC
CATERINA am 20. November den
Hafen in Antwerpen verlassen und am
13. Dezember den Hafen in Buenos
Aires erreichen. Von dort erfolgt über
eine Strecke von 1000 Kilometern der
Transport zur Diözese Añatuya. Die
Sendung hat einen Wert von 53.000
Euro, die aus den Erlösen der
Sternsinger-Aktionen aus den Pfarrgemeinden St. Antonius Abbas
Nütterden, St. Martinus Mehr, St. Peter
und Paul Kranenburg und St. Peter und
Paul Straelen kommen. Die Summe
beinhaltet auch den Sternsinger-Erlös
aus einer Pfarre in DüsseldorfHeiligenhaus. Nach Listen der Ärzte in
Añatuya werden die entsprechend notwendigen Medikamente und Hilfsmittel zusammengestellt und die Ausfuhr
veranlasst. Im argentinischen Bistum
selbst ist die Verteilung vorbildlich
geregelt. Überall in den kleinen Ansiedlungen in der riesengroßen Region
befinden sich kleine Krankenstationen
oder Caritasstellen, zu denen die
Medikamente gelangen. Die Diözese

Kinder feiern
Advent in
Kranenburg

NÜTTERDEN. Nachdem im letzten Jahr wegen Corona die HalloweenWanderung ausfallen musste, hatte der Vorstand in diesem Jahr eine besondere
Wanderroute unweit der keltischen Felder in Obernütterden ausgewählt.
Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Wanderer auf dem Wolfsberg. Die
Wanderung führte zunächst in den Reichwald in der Nähe des Naturschutzgebietes
„Quellen am Stoppelberg“. Nach einer Rast ging es durch die offene Landschaft
rund um den idyllisch gelegenen Wolfsberg zurück
zum Ausgangspunkt. In der Jungendtagungsstätte wartete eine leckere
Kürbiskernsuppe auf die Wanderer zum gemütlichen Ausklang dieses Mittags. Die
Kürbisse stammten übrigens aus dem Nutzgarten des Vorstandsmitgliedes Jürgen
Wesseler. Alle waren sich einig, dass sich das Küchenteam ein großes Lob verdient hat.

KRANENBURG. Das Team der kfd
Kranenburg lädt für Montag, den 6.
Dezember 2021 um 6.30 Uhr morgens
zur Mitfeier der traditionellen
Roratemesse ein. Das frühe Aufstehen
soll im Anschluss mit einem kleinen
Frühstück im Pfarrheim Helleg Krüß
belohnt werden. Eine Anmeldung für
die Teilnahme am Frühstück zwingend
erforderlich, und zwar unter der Tel.Nr.
02826-7127 (Annemarie Nickesen).
Für die Teilnahme gelten die 2-GRegeln.
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Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigenberatung Deutschland
Wilhem von der Ven
Ooysedijk 13, 6522 KT Nijmegen
+31248200735
+31653920033
Mail: wilhelm@derozet.nl
De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Getränke Hoffmann,
HuissenerStr.3, O&L + Tobacco&More
Kapellenstr.15

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 14. Dezember
Redaktionsschluß: Freitag 10 Dezember
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

30 november 2021

Energiecoach (m/v) gezocht
Begin 2022 wordt gestart met het
inzetten van Energiecoaches in de
verschillende dorpskernen van Berg
en Dal. Huisbezitters weten vaak niet
hoe ze moeten beginnen met besparen op hun energierekening en het
verduurzamen van hun huis; een
energiecoach kan daarmee helpen.
Hij/Zij komt op huisbezoek en stelt
aan de hand van een checklist een
besparingsrapport op. Tijdens dit
bezoek wordt het energieverbruik
bekeken en de mogelijkheden
besproken van energiebesparen.
Energiecoach worden?
Heb je hart voor een duurzame wereld?
Meld je dan aan als aspirant energiecoach! Na de training geef je mensen
thuis advies hoe zij energie kunnen
besparen en dus minder kosten maken.
Daarnaast zullen verschillende aspecten van verduurzamen besproken worden.
Taakomschrijving
Je gaat bij mensen thuis advies geven.
Signaleer je onzuinige apparaten of een
verwarming die altijd staat te loeien?
Als Energiecoach (m/v) krijg je een
training waardoor je precies weet hoe
bewoners kunnen besparen op de energierekening. Je geeft advies op maat
over het bewonersgedrag, uitleg over
bespaarproducten en hoeveel geld er
bespaard kan worden. Na je bezoek
ontvangt de bewoner een bespaarrapport met de beste tips voor dat specifieke huishouden.
Wat voor kennis of vaardigheden
zijn nodig?
Voorkennis is niet nodig, wel vinden
we het belangrijk dat je sociaal bent,
een boodschap goed kunt overbrengen
en dat je het leuk vindt om bij mensen
thuis te komen. Natuurlijk vinden we
het ook belangrijk dat je gemotiveerd
bent om je steentje bij te dragen om de
klimaatdoelstellingen te behalen in

onze gemeente.
Wat voor scholing krijg je aangeboden?
We bieden je een training van zes keer
2 uur. Deze training wordt in onze
gemeente (en wellicht deels online)
gegeven. We leren je van alles over
energie besparen, maar leggen ook de
praktische zaken uit, zoals kennis over
verschillende bespaarproducten. Ook
wordt uitvoerig stilgestaan hoe je een
"keukentafelgesprek" kunt uitvoeren en
hoe je burgers op een positieve manier
kunt
verleiden
om
te
gaan
besparen/verduurzamen. Ook wordt stil
gestaan bij het verduurzamen van een
woning en het stappenplan dat daarbij
hoort.
Met regelmaat organiseren we een kleine scholing of een mogelijkheid om te
sparren met energiecoaches onderling.
Er wordt begeleiding gegeven door een
lid van de werkgroep die veel kennis en
ervaring heeft op het gebied van advisering m.b.t. energiebesparing en duurzaamheid.
Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Na het bezoek van jou als energiecoach
weet de bewoner precies wat hij of zij
kan besparen op het energieverbruik.
Minder verbruik = een lagere rekening!
Daarnaast draag je bij aan de klimaatdoelstellingen, want minder verbruik =
ook minder uitstoot van CO2. De
groenste energie is de energie die je
niet gebruikt!
Wanneer werk je?
De werkzaamheden zullen zich over
een langere periode uitstrekken. Je kunt
zelf bepalen op welke momenten van
de week je ingezet wilt worden. We
gaan uit van 1 à 2 dagdelen per week.
Er wordt nog nagedacht over een
geschikte vrijwilligersvergoeding.
Interesse?
Neem contact op met Wil Meertens (06
5258 3875)

We organiseren een informatieavond,
dan vertellen wij jou meer!
Dit is een initiatief van vrijwilligersorganisatie het Duurzaamheidscafé Berg
en Dal, in samenwerking met de
gemeente Berg en Dal.

Column
Vegen
Bij Asterix krijgt de Romeinse atleet
die in voorbereiding voor de
Olympische spelen niet presteert, de
bezem. Hij moet door het stof. De
atleet die te laat binnenkomt moet
mee met de bezemwagen. Is vegen de
ultieme straf ? Voor de Nieuw
Zeelandse rugbycoach James Kerr
helemaal niet. In de krant vertelt de
man wat hij ziet in de kleedkamer van
zijn All Blacks. Zijn team. Deze mannen spelen niet voor de vlag of voor
zichzelf, maar voor elkaar. Het ego,
zo gaat hij verder, is de grootste vijand
van prestaties. Hij zegt ook dat een
ego gebaseerd is op successen uit het
verleden. Zou best kunnen. Het mooiste vind hij dat de spelers na de wedstrijd samen de kleedkamer vegen.
Die nederigheid zorgt ervoor dat je
karakter kweekt. Dat doet mij denken
aan onze wielrensters, die tijdens de
Olymische spelen en het WK samen
opereerden. Dat ging telkens mis. Te
grote ego’s ? Is wielrennen überhaupt
een teamsport ? De kracht van een
team zit in de onderlinge verhoudingen, zegt de coach weer. Natuurlijk, er
wordt geduwd, getrokken, gescholden
in het peloton. Dan gaat er ook wel
eens iets mis. Hier een tip van mij aan
onze Oranje godinnen, veeg elke
week het huis van je collega schoon...
Phil Poffé, Groesbeek.
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Brandweer Millingen aan de Rijn
voor CO alarm naar Leuth
De vrijwillige brandweer van Millingen aan
de Rijn moest zaterdagavond 27 november uitrukken voor een CO
alarm (Koolmonoxidemelder) in de Pastoor
van Thielstraat te Leuth.
Aanvankelijk werd daarbij ook de vrijwillige
brandweer
van
Ubbergen
gewaarschuwd, omdat er in eerste instantie te weinig
personeel van Millingen
aan de Rijn aanwezig zou zijn, maar
dat werd al snel gecorrigeerd en kon
Ubbergen terug naar de kazerne. De
woning in Leuth werd geïnspecteerd en

daar werden geen bijzonderheden
geconstateerd. En de brandweer kon
weer naar huis.
Foto: Henk Baron

Ooijse Bandijk in Ooij afgesloten
vanaf 2 december
In opdracht van de
gemeente Berg en Dal zal
N.T.P B.V op donderdag
2 december starten met
werkzaamheden aan de
Ooijse Bandijk en dit zal
tot en met vrijdag 17
december 2021 duren. De
werkzaamheden bestaan
uit het verwijderen van de
bestaande asfaltverharding, deels aanbrengen
nieuwe asfaltverharding
en het aanbrengen van
bermblokken. De bewoners hebben een bericht gekregen.

Foto: Henk Baron

SPORT
Switch Olieballentoernooi op 8
januari in Sporthal De Duffelt
MILLINGEN. Op zaterdag 8 januari
2022
vindt
het
traditionele
Olieballentoernooi van sportvereniging
Switch ’87 plaats met volop volleybal
in het volgende programma:
• 9.30-11.00 uur Open inloop training
voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12
jaar. Leden en niet-leden van Switch
’87 zijn van harte welkom!
• Om 12.00 uur begint het inmiddels
traditionele Olieballentoernooi voor
mix-teams (minimaal 2 dames/team) in
de leeftijd van 12 t/m 85 jaar. Ook individuele spelers kunnen zich aanmelden. De toernooiorganisatie stelt op
basis van de aanmeldingen mix-teams
samen.
• Na deze sportieve activiteiten wordt
om 18.30 uur een Winterbuffet geserveerd, verzorgd door Slagerij Kees van
der Velden.
• Om 20.00 begint de feest- en vrijwilligersavond met huldiging van de jubilarissen.

• Daarna feesten we door op muziek
van DJ Bob.
Het toernooi wordt gesponsord door
hoofdsponsor Podotherapie Driessen,
veldsponsors Sascha Janssen (Interim)
Administratie, supermarkt Plus Nico de
Witt, Restaurant De Thornsche Molen
en Gastenverblijf Slapen bij Ons Thuus
en Buffetsponsor Slagerij – Catering
Kees van der Velden.
Iedereen bakt weer: Geen inschrijfgeld maar vanwege het grote succes
van voorgaande jaren worden de deelnemende teams wederom gevraagd een
bakproduct voor ca. 8 personen in te
leveren bij de teamaanmelding op
zaterdagmorgen, deze keer met als
thema: “35 jaar Switch ‘87”. Het beste
baksel wordt bekroond.
Aanmelden
voor
het
Olieballentoernooi en winterbuffet kan
tot en met 27 december 2021 via
www.stamvolleybal.com of stuur een
mail naar info@stamvolleybal.com .

Sportief de winter in bij
Tennisvereniging Groesbeek!
groesbeek. Wegens succes van afgelopen jaar, is er ook dit jaar weer een
winter challenge bij Tennisvereniging
Groesbeek.
Wilt u kennismaken met de tennissport
zonder dat u gelijk vastzit aan een jaarabonnement? Kies dan voor een winter
challenge lidmaatschap van Tennis-vereniging Groesbeek. Zolang er geen
sneeuw op de banen ligt en het niet
dooit, zijn de banen dagelijks bespeelbaar van 9.00 tot 23.00 uur.
U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden:
• 4 maanden (1 dec 2021 t/m 31 maart
2022) voor € 45,• 3 maanden (1 dec 2021 t/m 28 feb
2022) voor € 32,50
• 3 maanden (1 jan 2022 t/m 31 maart
2022) voor € 32,50
• De contributie wordt op de ingangsdatum geïncasseerd.
• Er zijn geen inschrijfkosten aan het
winterlidmaatschap verbonden.
Na de deze periode stopt het winterlidmaatschap automatisch, tenzij wordt

aangeven dat de u dit wilt omzetten
naar een jaarkaart. Dit kunt u doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@tvgroesbeek.nl
Aanmelden kan via het inschrijfformulier, dit kan worden gedownload via:
www.tvgroesbeek.nl
Het volledig ingevulde formulier inleveren met een recente pasfoto. Dit kan
bij Stef van Rijn (Burg. Ottenhofstraat
19) of per mail:
ledenadministratie@tvgroesbeek.nl
De pasfoto bij voorkeur digitaal aanleveren per mail:
ledenadministratie@tvgroesbeek.nl

Kerstloterij De Treffers 2021
GROESBEEK. Op zaterdag 6
november is de start geweest van de
Kerstloterij 2021 van De Treffers.
In verband met corona zullen de
jeugdleden net als vorig jaar, ook dit
jaar de loten NIET huis aan huis
verkopen. Dit kan helaas niet omdat
ook wij de 1,5 meter afstand moeten, maar zeker ook willen respecteren.
Daarom heeft elk jeugdlid tot 15
jaar 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.
Daarnaast vindt er op zaterdag 4
december van 10:00 – 11:00 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 16 december 2021 om 20:30
uur (vooralsnog) in het clubgebouw
onder toezicht van notaris
T.Timmermans.

Prijzen
• Geldprijs van € 449,00
Aangeboden door ADCO Autoschade
en Niveau deuren
• Geldprijs van € 250,00
Aangeboden door aannemersbedrijf P.
Kaal BV
• Waardebon € 250,00
Aangeboden door slaapsfeer Groep
• 3 gangen diner voor 2 personen
inclusief
wijnarrangement
Restaurant De Wolfsberg
• Diner voor 2 personen Restaurant ’t
Zwaantje
• Giftcard Restaurant Vlaams Arsenaal
• Waardebon restaurant La Vie &
Passie
• Waardebon Jan Linders supermarkt
• Waardebon De Lingeriewinkel
• High tea voor 2 personen Lunchroom
Eigenweijs koffie & meer
• Waardebon The Read Shop
• Waardebon Nicole Wijers voetverzorging
• Waardebon Sfeerhuis, sfeer en meer
• Waardebon Slagerij en traiteur
Aarnoutse
• Waardebon Villastrada Schoenmode
• Waardebon Urker vishandel
• Waardebon Boerengolf De Horst

• Waardebon Keurslager Tim Janssen
• Waardebon Van Bergen Tweewielers
• Waardebon Van Bergen Tweewielers
• Waardebon Van Bergen Tweewielers
• Waardebon Van Bergen Tweewielers
• Kaaspakket De Kaaspunt Sebilla
• Waardebon Bakkerij Henk Coopmans
• Waardebon Lunchroom Eigenweijs
koffie & meer
• Bierpakket met waardebon Wijngaard
De Plack
• Waardebon Texaco Oomen
• Waardebon De Spil lunch, diner &
grand café
• Waardebon Lee Ho Fook
• Waardebon Teezz jeanswear
• Waardebon Dolinda Per Donna
• Waardebon De Locomotief Grill &
Bar
• Cadeau EP Heinz van Benthum
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!!
De Kerstloterij commissie

SVO’68 pakte zondagmiddag thuis de periodetitel
OOIJ. SVO’68 is periodekampioen
geworden. De voetballers uit Ooij hadden zondagmiddag 21 november geen
kind aan AAC-Olympia (5-1) uit
Altforst-Horssen en grepen daarmee de
eerste periodetitel zonder ook maar een
punt te verspelen. Voor de rust was het
al 3-0 met doelpunten van Joris
Weeren, Kadeem Schel en Daan
Lamers.
Na de rust was Jeffrey Vermeulen van
AAC-Olympia die het 3-1 maakte.
Daarna volgden nog doelpunten van
invaller Mustapha El Kandoussi en
Daan Lamers, die de eindstand op 5-1
brachten.
Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron
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ADVERTENTIE PRIJSVRAAG deel 1
Bij welke advertenties
horen de fragmenten?
Dit is het eerste gedeelte van onze grote advertentieprijsvraag, waarmee u leuke prijzen kunt winnen.
In deze uitgave staan de eerste 30 fragmenten van
advertenties, in de volgende Rozet komen
de resterende 30 stukjes.

...en dit zijn de prijzen!
Met dank aan onze adverteerders

Zu welchen Anzeigen
gehören welche
Schnipsels?

Cadeaubon €100,Schellingshof 5
6573 DK Beek-Ubbergen
024-6843105 • www.laveroptiek.nl
info@laveroptiek.nl

In dieser Rozet (Nr 24) finden Sie den 1. Teil
von dreizig Schnipseln von Anzeigen abgebildet.

WIE KANN MAN GEWINNEN?

Einfach selbst eine Liste anlegen und zu
den jeweiligen Nummern der Schnipsel die
Firma der entsprechenden Anzeige notieWAT MOET U DOEN?
ren. Zum Beispiel:
Maak 1 lijst en nummer die van 1 t/m 60. Gebruikt u 1. Peters Imbiss
meerdere vellen, niet of plak die dan even aan elkaar! 30. Kip Elektro
Zoek de adverteerders waar de stukjes hieronder bij- In der nächsten Rozet folgt Teil 2.
Viel Spaß beim suchen und viel Glück!

horen. De stukjes zijn uitsnedes van advertenties in
deze krant. Ze zijn op ware grootte, maar ze kunnen
wel gedraaid zijn. Heeft u de stukjes thuis kunnen brengen, zet dan op uw lijst achter het
betreffende nummer de naam en het soort bedrijf. Bijvoorbeeld:
1. Wijlhuizen, garage
2. Elektroservice Rob
Vergeet niet uw eigen naam/adres op de oplossing en de envelop te zetten.

Guess zonnebril
t.w.v. €90,Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

Partypan t.w.v. €60,-

MET DEZE ACTIE ZIJN WEER MOOIE PRIJZEN TE VERDIENEN.
Bewaar uw lijst zorgvuldig, want u heeft hem nog nodig voor het tweede
gedeelte van deze prijsvraag, die geplaatst wordt in de volgende Rozet.
In die Rozet kunt u ook lezen wat u met de oplossing moet doen.

STUUR NU NOG GEEN OPLOSSING IN!!
Rechts op deze pagina vindt u de prijzen die de bedrijven
beschikbaar hebben gesteld voor de winnaars.

Boodschappenpakket €50,Plus Nico de Witt - Beek

gevuld met 150
kipsateetjes,
gehaktballetjes,
kipkluifjes en Spareribs

damesportemonnee

ElectronicPartner

Salon Straight
Care zwart
t.w.v. € 37.99
Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek
www.heinzvanbenthum.nl

Bepaal zelf uw prijs!
Als u uw oplossing instuurt, mag u aangeven naar welke prijs uw voorkeur uitgaat.
De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij De Rozet.

2x Cadeaubon
Primera “De Postkoets”

€

De prijzen zijn wel overdraagbaar, maar niet inwisselbaar voor contanten.

twv
€34,95

Waardebon €25,-

25,-

Door het inscannen van de fragmentjes kunnen de kleuren soms iets afwijken
WATERSTRAAT 64, BEEK-UBBERGEN

Schellingshof 2 - Beek

2x een
cadeaubon
van 20 euro
* !'&0 !*+,$
)&473!$$!&&-!"&

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf

2x tegoedbon €15,-

Cadeaubon twv. €25,voor kamerplanten

Woensdagmorgen in Ooij
Woensdagmiddag en zaterdag in Beek

Berg en Dalseweg 340, Nijmegen
Tel: 024-3229279

GRATIS
APK KEURING

Kappersbon
t.w.v. €24,50

Rijkstraatweg 207 - Beek

Cadeaubon

20,-

t.w.v.

voor aankoop van

producten (geldig t/m 31-3-22)

E. Keller-Cremers
HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP
www.kellercremers.nl
Beek

Nails and Co
Tesselschadestraat 3, Beek
06-20988881 www.nailsandco.nl

Cadeaubon van €25,korting op een
behandeling

2x bloemenbon t.w.v. € 15,Bellevue 62, 6561 CZ Groesbeek
www.flairbloemen.nl (024)3030012

