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dinsdag 8 december 2020

Kerstmarkt in
Persingen op 19
en 20 december
De jaarlijkse kunst-kerstmarkt in het
sfeervolle Kerkje van Persingen, met
schilderkunst, handwerk, keramiek,
sieraden en weefkunst, vindt plaats in
het weekend 19 en 20 december 2020,
van 11:00 tot 17:00 uur.
Kijk op de website www.kerkjevanpersingen.nl of de kerstmarkt door mag
gaan i.v.m. de coronamaatregelen en
neem een mondkapje mee.
Kerkje
van
Persingen,
Persingensestraat
7,
6575
JA
Persingen.
www.kerkjevanpersingen.nl.
Toegang is gratis.

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

Oorlogsherinneringen uit Ooij
en omgeving gevraagd
In het afgelopen jaar zijn er prachtig
verzorgde boeken uit Millingen,
Kekerdom, Leuth en recent uit Beek
verschenen met verhalen en foto’s uit
het laatste oorlogsjaar, met name de
evacuatie. De initiatiefnemers onder
leiding van Johan Bekhuis vinden het
doodzonde dat er juist van de Ooij,
waar zoveel oorlogsgeweld is geweest,
nog geen boek is gemaakt. Daarom
hebben zij enkele mensen, onder andere Cea van Dillen- Janssen, Paul Remy
en Wim Ebben gevraagd om als trekkers de mensen in Ooij te vragen om

met hun oorlogsherinneringen, brieven
dagboeken, foto’s en andere documentatie te komen. Kijk eens op de zolder
in kasten en laden. Wie weet wat er
voor de dag komt. Ze doen dit graag en
hebben intussen al een paar verhalen
binnen. Dus de vraag is: “wie doet er
mee?” Het is misschien wel de laatste
kans om oorlogsverhalen uit de Ooij
voor het nageslacht vast te leggen.
Wie verhalen of foto’s of misschien wel
een oud dagboek uit die tijd heeft, mail
het naar Wim Ebben,
wimebben1221@upcmail.nl.

Heropening
Weggeefwinkel
GROESBEEK. Op vrijdag 11 en 18
december gaat de weggeefwinkel dit
jaar nog open speciaal voor de feestdagen. In verband met de coronaregels is
een mondkapje verplicht en er mogen
maar 2 bezoekers tegelijk naar binnen.
Iedereen is van harte welkom tussen
12.30 en 16.00 uur bij Pluryn sportpark
Zuid. Hopelijk gaat de winkel in januari op de gebruikelijke tijden weer normaal open.

Oliebollenactie
BEEK. Steun het Ruilhus en bestel
een bol!
Het Ruilhus verkoopt met oudjaar weer
overheerlijke oliebollen en appelbeignets.
Prijs: tien stuks voor € 7,50 of € 0,80
per stuk. Zo help je mee om speelgoed
een tweede leven te geven!
Je bestelling kun je op oudjaarsdag
laten thuisbezorgen of zelf ophalen tussen 10.00 en 14.00 uur bij M’ijsjes aan
de Rijksstraatweg.
Bestellen kan via 06 442 159 73.
Geef via voicemail of WhatsApp door:
- hoeveel oliebollen en hoeveel appelbeignets je wilt;
- of je ze bezorgd wil hebben en zo ja,
op welk adres;
- of je ze ophaalt en zo ja, op welke
naam.
Bij bezorging graag contant en gepast
betalen.
Ook zonder bestelling kun je op oudjaarsdag bij M’ijsjes terecht, maar wees
er snel bij, want op = op!

Een aantal Belgische militairen die in de polder waren ingezet om in de evacuatietijd de eigendommen van de bewoners te bewaken. Ze zitten in een bootje, want
de Duitsers hadden besloten om de boel onder water te laten lopen door het doorsteken van de dijk bij Erlecom. De foto is gemaakt in Wercheren voor de Kleine
Kuppenhof.

Legpuzzelmarkt in De Slenk
DE HORST. Op zaterdag 19 december is er
een legpuzzelmarkt in
dorpshuis De Slenk in de
Horst. Van 11.00 – 13.00
uur bent u van harte welkom op Reestraat 2. Het
dorpshuis heeft begin dit
jaar bijna 200 legpuzzels
geschonken gekregen.
De meeste puzzels zijn
in prima staat, compleet
en bestaan uit 1000 stukjes. De puzzels kosten
€ 2,- per stuk, bijzondere exemplaren kosten
€ 3,- of meer. De
opbrengst komt geheel ten goede aan
het dorpshuis.
Vanwege corona houdt ook Dorpshuis
de Slenk zich tijdens deze activiteit aan
de landelijke voorschriften en regels:
een mondkapje dragen en anderhalve
meter afstand houden. Verder mogen er
maximaal 30 personen tegelijk naar

binnen.
Heeft u thuis nog legpuzzels, brengt u
ze dan gerust tijdens de openingstijden
van de Slenk aan de Reestraat. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Resie Meilink (06-23166038)
of per mail resiemeilink@upcmail.nl

Legpuzzelmarkt de Horst

Groenplan Leuth in uitvoering
LEUTH. De succesvolle verkiezing
voor het Leuthse Groenplan krijgt snel
een vervolg. Nog dit jaar worden in de
Margriet- en Meester Pontenstraat de
door de bewoners van die straten gekozen bomen geplant.

coronatijd = puzzeltijd

Daarna, vanaf begin januari, gaan we
verder met o.a. de Steenheuvelsestraat,
Botsestraat, de Hoge Kamp, Kerkplein
(met aanwonenden en winkeliers wordt
nog overlegd) en andere onderdelen
van het plan. De dorpsgenoten die zich
hebben gemeld om te
helpen krijgen t.z.t.
persoonlijk bericht.
Op vrijdag 8 januari
om 10.00 uur zal wethouder Sylvia Fleuren
het “startschot” geven.
We laten nog weten
waar en hoe dit gaat
gebeuren.
Tot zover voor dit
moment; wordt -zekervervolgd.
Dorpsagenda Leuth,
Werkgroep Groen

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen

oplage: 25.000

Nieuws van de
Voedselbank
Inzamelingsactie
Voedselbank Groesbeek e.o.
AH en Aldi te Millingen
Ook dit jaar houden we de decemberactie voor de Voedselbank om onze
voorraad houdbare gezonde voeding
weer op peil te brengen. Dit keer op 12
december. Onze Voedselbank verzorgt
wekelijks voedselpakketten voor kleine
en grote huishoudens in ons gebied.
Gelukkig krijgen we door het jaar heen
regelmatig voedingsproducten aangeboden en daar zijn we uiteraard heel
blij mee. Maar vaak betreft dat niet de
basisvoeding zoals rijst, pasta, pastasaus, thee, koffiepads, volkoren crackers e.d.
De actie houden we dit keer in de winkels van AH en Aldi Millingen. Daar
hebben klanten in de week van 7 tot 12
december de mogelijkheid om voedsel
te doneren. Op zaterdag 12 december
staan onze vrijwilligers ook bij de winkels. Ook in Groesbeek kunt u tercht bij
de AH en Jan Linders.
In verband met het Coronavirus verzoeken wij iedereen om de aanwijzingen
van onze vrijwilligers op te volgen,
zodat er op een veilige manier kan worden ingezameld.
Verder zijn ook enkele scholen in die
week actief met inzamelen. Uiteraard
zijn we erg blij met onze leveranciers
van verse producten door het jaar heen
en de wekelijkse bijdrage van
Kringloop Groesbeek. Bij voorbaat
dank aan alle gulle gevers. Meer informatie vindt u op www.voedselbankgroesbeek.nl en voor nadere vragen zijn
we bereikbaar via info@voedselbankgroesbeek.nl

Voedselbank krijgt nieuwe
huisvesting
Het was schrikken voor de De
Voedselbank Groesbeek e.o. toen
Pluryn liet weten dat er een eind kwam
aan het gratis onderdak dat al een aantal jaren aan de voedselbank geboden
werd. Het Pluryn-gebouw aan de
Zevenheuvelenweg was verkocht aan
een projectontwikkelaar en de voedselbank moest de ruimte vóór mei 2021
verlaten hebben.
Het vinden van alternatieve huisvesting
viel niet mee, maar na een zoektocht
van maanden heeft de voedselbank
nieuwe huisvesting gevonden aan de
Pannenstraat 29. Een voormalig slachthuis naast de Coop, dat al geruime tijd
leeg stond, bleek te voldoen aan alle
eisen. Door de bemiddeling van Willie
Verbeet van HV makelaars kon een
haalbare huurprijs worden overeengekomen.
In januari en februari vindt de verhuizing plaats en per 1 maart hoopt de
voedselbank de deuren van het nieuwe
pand te openen voor zijn klanten.
In financieel opzicht wordt de verhuizing een uitdaging, maar het bestuur
heeft er vertrouwen in dat met hulp van
bestaande en nieuwe sponsoren de huur
zal kunnen worden opgebracht.
Wilt u de voedselbank helpen om in
Groesbeek te blijven? Maak dan een
bedrag overmaken op bankrekening
NL45RABO0129710458 t.n.v. de
stichting Voedselbank Groesbeek e.o.
onder de vermelding “donatie” .

jaargang 34 nr. 25

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5-6
Jeugd&Jongeren op 7
Cultureel op 9
Senioren op 11
Gemeentepagina op 13-16
Natuur op 17
Welzijn op 19
Knipselpuzzel op 20
Kerk op 21
Nijmegen op 22-23
Autopagina op 25
Duits nieuws op 26
Sport op 27
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 22 december
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 18 december.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Deel 2 van onze jaarlijkse
advertentieknipselpuzzel
staat weer in deze Rozet.
Veel puzzelplezier
in corona-tijd
De laatste Rozet van 2020
verschijnt over 2 weken:
22/23 december.
Kopijsluiting vrijdag 18
december.
De eerste van 2021
verschijnt op 12 januari.
Een complete lijst met
data voor 2021 vindt u
op pagina 3.

E. Keller-Cremers
HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP

FEESTDAGENKORTING

25% korting
op

Shiseido producten
+15% op je
Shiseido spaarkaart!

Zaterdag 19 december extra
geopend vanaf 10.30 uur!
Tel: (024) 6843447
Verbindingsweg 19, Beek
WWW.KELLERCREMERS.NL

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02
Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Volop kerstbomen.
Ruime keus tot 3 meter.
Extra geopend op 13 en 20
december van 11.00 tot 17.00 uur.

De Rozet
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Dierenkliniek De Aam: ook bij u in de buurt!
“Zorg Altijd Dichtbij”

Dierenartsen Tim en Fraukje staan met een dierenambulance op meerdere plaatsen in uw gemeente.
U vindt ons op onderstaande locaties, gedurende
de desbetreffende tijden. Om de wachttijden zo
kort mogelijk te houden is het raadzaam om van te voren een
afspraak te maken. Dit kan door te bellen naar: 085-4000124.
U kunt bij ons terecht voor alle problemen en/of vragen omtrent
uw huisdier(en).
Maandag:
Woensdag:

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Molenhoek, winkelcentrum
Beek, Nico de Witt Plus
Leuth, kerkplein
Mook, winkelcentrum
Millingen, kastanjeplein

Vrijdag:

17.00 - 18.00
15.00 - 16.00
16.15 - 17.00
17.30 - 18.15
17.00 - 18.00

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken op onze vaste vestigingen:
Groesbeek: Bredeweg 109, 6562DD
Elst: Nieuwe Aamsestraat 26c, 6662 ND
Kijk voor alle informatie op: www.dierenkliniekdeaam.nl

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273

Rijksstraatweg 307
6573 CX Beek

www.vblkozijnen.nl

024 - 684 4770
www.nenini.nl
GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

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

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

KOOPZONDAG
13 december van 11 - 15 uur
Wil je zeker zijn van een plaats? spreek dan tijdsblok af

Electro installaties
Camera beveiliging

ACTIE: 3 kerstartikelen halen, 2 betalen.
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Vishandel

Jacob
de Graaf
Spakenburg
Wij staan woensdag 23 december
en donderdag 24 december
bij Plus Nico de Witt in Beek
Donderdag 31 december ook van
9.00-15.00 uur
Bestel op tijd om teleurstelling
te voorkomen!
Bel om te bestellen: 06-22799800
Waar staan wij in ‘gewone’ weken?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
Zaterdag de gehele dag: Beek
(bij Nico de Witt)

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing
Dealer van o.a.:
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Exclusief uw folder
mee in de Rozet?
Mail dan naar:

024-6633100
www.frankbv.nl

Kranenburg:
Mon-Sonn 11-15 und 17-20.30 Uhr
Donsbrüggen: Mon-Sam 11.30-15 und 17-20.00 Uhr
So: 16-20.00 Uhr
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de
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Tel: 06 - 5120 2977

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
- - - ALLEEN AFHALEN - - 
    +
  
 


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



bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

8 december 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

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

7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de 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:
MILLINGEN A/D RIJN
-12.12. inzamelingsactie Voedselbank,
supermarkt
BERG & DAL
-15-12. t/m 15-1. Expositie ‘Langs de
Rivier’ Huiskamerrestaurant Babylon
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-12+13.12. Expositie Reflections.
-19+20.12. kerstmarkt
GROESBEEK
-11+18.12., 12.20-16u. weggeefwinkel
open, Pluryn, sportpark zuid
-12.12. inzamelingsactie Voedselbank,
supermarkt AH / Jan Linders
-12.12. online kerstbingo Groesbeekse
Boys
DE HORST
-19.12. 11-13u. legpuzzelmarkt, de Slenk
HEILIG LANDSTICHTING
- 12.12.-10.1. Feest van Licht, Orientalis

Coronavaccinatie
start mogelijk
begin 2021
Den Haag, 7 december - Vaccinatie
speelt een sleutelrol in het onder controle krijgen van het coronavirus. Zodra
de eerste vaccins zijn goedgekeurd, kan
de vaccinatie in de eerste maanden van
2021 starten. Jaap van Delden, directeur van het coronavaccinatieprogramma van het RIVM: “Als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, kunnen we de maatregelen afbouwen en
stap voor stap terug naar het leven dat
we gewend waren.”
Als er vaccins tegen het coronavirus
zijn goedgekeurd, zijn er niet meteen
voldoende vaccins voor iedereen.
Daarom worden in de eerste fase
kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers gevaccineerd. Andere groepen
komen daarna aan de beurt. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.
Voor meer informatie over het coronavaccin kijk op:
www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie

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

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

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

Verschijningsdata
De Rozet 2021
In 2021 verschijnt De Rozet op de volgende data. Misschien handig om het
lijstje uit te knippen? U kunt deze data
t.z.t. ook op de website vinden
www.derozet.nl
week versch.dat.
2
12 jan.
4
26 jan.
6
09 febr.
8
23 febr.
10
09 maart
12
23 maart
14
06 april
16
20 april
18
04 mei
20
18 mei
22
01 juni
24
15 juni
26
29 juni
28
13 juli
30
27 juli
32
10 aug.
34
24 aug.
36
07 sept.
38
21 sept.
40
05 okt.
42
19 okt.
44
02 nov.
46
16 nov.
48
30 nov.
50
14 dec.
52
vrij.24 dec.

Rozetnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

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

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

Rozetjes
Te koop: 12 persoons eeten ontbijtservies. Telefoon
06-30436427
Te huur: ondergrondse
garage.
Hugo
de
Grootstraat,
Nijmegen.
€90,- p.m., 024-3223311

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

Bücher + CD
alle 1€
-weg ist wegKapellenstraße 15 - Kleve
(neben der Post)
Mo.-Fr. 15-18, Sa. 9-12.u.

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

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

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Sonderausverkauf

Kamer / woning gezocht.
Student MBO zoekt één
kamer of één woning in
Nijmegen of omgeving.
Telefoonnummer:
0638673371
Te koop 4 autobanden,
merk Michelin Cross. Per
stuk €60,-. Kamps, Beek bij
Ubbergen, tel. 06-30175574

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

Dank jullie wel…….

6,00

De Rozet

voor de lieve woorden, de mooie kaarten, de prachtige bloemen
en de op vele manieren gedeelde herinneringen met ons
na het overlijden van onze lieve vader, opa en opi,

voor al uw familieberichten

Wiel Vink

Dankbetuiging

Sinds begin dit jaar weduwnaar van Ger Vink- Groothuizen
Samen met alle betrokkenen hebben we kunnen zorgen
dat papa thuis heeft kunnen blijven wonen.
Dank aan onze beide families, buurtgenoten, Dr. Krijgsman,
Edith van Ettinger en Alda Gosselink.
Speciale dank gaat uit naar thuiszorg ZZG, team Ooij/ Leuth
en in het bijzonder Pauline Arts.
Zonder de goede, deskundige, warme en liefdevolle verzorging
had deze wijze van zorg voor papa niet gekund.
Door Corona hebben we in besloten kring afscheid moeten
nemen. Mocht u toch graag in het bezit zijn van het
gedachteniskaartje stuur dan een mail met hierin uw adres aan:
gedachteniskaartjewielvink@ziggo.nl
Pierre, Diana, Dorine, Arnold, Conny, Theo, Winston, Manon,
Sandra, Robert, kleinkinderen en achterkleinkind

Langs deze weg willen wij U danken voor de
mooie en lieve berichten na het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Truus Hendriks-Jacobs
echtgenote van Henk Hendriks †
Beek december 2020.
Trudi, Dorette, Jacqueline, partners,
kleinkinderen en achterkleinkind.

Dankbetuiging
Lieve familie, vrienden en bekenden
bedankt voor de vele bloemen,
kaarten en telefoontjes.
Het was geweldig.
Allemaal fijne feestdagen en blijf gezond.
Willemien van Campen-van Haren.

Boekhouder (m/v) gezocht
Voor het op orde houden van de financiële
administratie. Zoals het verwerken van
facturen en aangifte doen van BTW en IB.

Dankbetuiging

Inlichtingen: UNIEK Voettochten, Ooij,
Rowan Koster, 06-51742871

Wij danken iedereen voor de vele
kaarten, bloemen & persoonlijk lieve
woorden bij het overlijden van
mijn man, onze pa & opa

Theo van der Velden
dat geeft ons veel troost.
Jozé, de kinderen
& kleinkinderen van der Velden

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

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

ZAKELIJK
(Advertorial)

Wil jij je intuïtie graag verder ontwikkelen? Wil jij graag meer beslissingen
vanuit je hart nemen en minder vanuit
je hoofd? Wil jij je hart meer volgen,
maar vind je het o zo spannend hier
stappen in te zetten? Wil jij hier graag
begeleiding in? Wandel je graag in de
natuur? Dan is natuurcoaching zeker
iets voor jou!

In de maanden december en januari
kun je op vertoon van dit artikel een
gratis kennismakings wandeling met
mij maken als je interesse hebt in een
natuurcoach traject of als jij nieuwsgierig bent wat natuurcoaching
inhoudt.

Hulpvragen?
Heeft u hulpvragen of worstelt u met hulpvraagverlegenheid? Kom laagdrempelig én onder het genot van een kopje
koffie met SIM praten. Wij zijn deskundig, weten de weg in de complexe wereld van zorg én ontzorgen u graag. Dat
kan particulier maar ook maar ook met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet maatschappelijke zorg
(Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Laat u aangenaam verrassen door ons ontzorgconcept.

Onze ontzorgdiensten

Luister altijd naar de verlangens in
jouw hart. Volg je hart stapje voor
stapje is het motto van Eveline
Duermeijer, oprichter van Voet en
Verbinding in Beek

Een afspraak maken? Bel Eveline op
06-44832637 of mail info@voetenverbinding.nl
Neem ook een kijkje op www.voetenverbinding.nl

Binnen mijn bedrijf Voet en
Verbinding begeleid ik vol enthousiasme mensen met hun eerste stap op
het pad van bewustwording en persoonlijke groei, altijd vanuit een stevige verbinding met je voeten, goed
gegrond en geaard. Ik help mensen de
verbinding te maken van hoofd naar
hart, de verbinding met de natuur,

Mijn voetreflexmassage praktijk Eefs
Voetmassage maakt ook deel uit van
mijn bedrijf Voet en Verbinding, zie
www.eefsvoetmassage.nl

• Advies op maat
• Financieel Fit
• Gezelschap
• Huishoudelijke zorgondersteuning
• Individuele begeleiding
Kwaliteit van leven, Levensplezier, Vitaliteit, Gezondheid en Veilig ouder worden zijn de rode draden door onze
diensten.
Vrijblijvend gesprek bij SIM of bij u thuis? Bel 0481 74 50 91 of mail naar info@bureausim.nl
Meer informatie? Bezoek onze website www.bureausim.nl én lees ook onze cliëntverhalen.

Adres Voet en Verbinding:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637
‘ZÓ SIM(PEL) KAN HET ZIJN’

Unieke “kerstafhaalservice”
van wild & wijn in Beek
BEEK. Speciaal met het oog op de
komende
feestdagen
bieden
Wijnkoperij
Jos
Peters
en
Kookatelier Korenbloem 2.0 op zondag 13 december van 13.00 tot
17.00 uur een “kerstafhaalservice”
aan. Locatie is het terras van de
wijnkoperij, Nieuwe Holleweg 1 in
Beek. Chefkok Martin de Boer heeft
twee heerlijke wildklassiekers voorbereid: hazenpeper en spezzatino
(stoof/kalfsvlees op Italiaanse
wijze). Jos Peters heeft hierbij enkele passende wildwijnen geselecteerd.

Park Tivoli zet in op oliebollen, bratwurst en churros
BERG en DAL. Deze winter is de Smulhoek van Park
Tivoli als Take Away speciaal geopend voor iedereen die
zin heeft in lekkers. Of je nu in de buurt woont, aan het
wandelen of fietsen bent of gewoon langs komt rijden, je
bent van harte welkom. In de Take Away kun je o.a.
terecht voor oliebollen, bratwurst, churros, erwtensoep,
warme en koude drankjes, frites en snacks.
Ook rijkelijk gegarneerde salades en uitgebreide gourmetschotels zijn in de Take Away te verkrijgen. Alle salades en
schotels zijn minimaal 1 dag van tevoren te bestellen.
Tijdens de openingstijden van de Take Away is de winkel
van Park Tivoli geopend voor snoep en leuke (Sint & Kerst)
cadeautjes zoals knuffels, auto’s en poppen en nog veel meer.
Oliebollen ACTIE: 12 heerlijke oliebollen voor slechts €
10,De Take away is te vinden naast de kassa van Park Tivoli en
is geopend van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.30
uur.
Het bestellen van salades, gourmetschotels of oliebollen kan

tijdens de openingstijden van de Take Away telefonisch op
024-6844444. Buiten openingstijden of voor vragen kan
gemaild worden naar info@tivolisboscafe.nl. Kijk voor meer
informatie en de menukaart op www.tivolisboscafe.nl

Autobedrijf Wijlhuizen wordt Autovakmeester
Martin de Boer (Kookatelier Korenbloem
2.0) en Jos Peters (Wijnkoperij Jos
Peters) zorgen voor een lekkere kerst.

Nieuwe hoofdsponsor muziekvereniging Fanfare Wilhelmina
GROESBEEK. Met ingang van het
nieuwe jaar 2021 wordt Bedrijven
Centrum De Bank uit Heijen de nieuwe
hoofdsponsor van fanfare Wilhelmina.
De fanfare zat een half jaar zonder
hoofdsponsor nadat Woningbouw
Project De Heikant had aangegeven
een stapje terug te willen doen.
Gelukkig is de sponsorcommissie er
snel in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor te vinden.
Op de vraag aan eigenaar Henk Meijers
waarom hoofdsponsor worden van een
muziekvereniging in Groesbeek: “Ik
ben een grote muziek liefhebber en
blaas zelf de bariton saxofoon bij
Wilhelmina”.
“Ik heb mijn huurders ervan kunnen
overtuigen dat sponsoring van een
muziekvereniging heel veel plezier en
voordelen met zich mee kan brengen.
Zeker met zo’n mooi en groot aantal
sponsoren om de nodige contacten te
leggen bij de jaarlijkse thema concerten
van de vereniging“.
Ondanks dat, er vanwege de coronapandemie, geen optredens zijn en er

De Rozet

jouw eigen ware natuur. Dit doe ik via
coaching in de natuur, stembevrijding, dansworkshops en dansretraites.

We werken in de verschillende sessies
toe naar een helder stappenplan, zodat
jij concrete stappen gaat zetten tot
mooie veranderingen. Jij zult blij en
dankbaar zijn met de stappen die je
gaat zetten!

Wijn en gerechten kunnen ter plekke
worden geproefd en gekocht. In verband met corona kunnen bestellingen van het vlees ook vooraf worden
doorgegeven en op een afgesproken
tijd (in overleg) worden opgehaald.
Op die manier bent u verzekerd van
een ‘lekkere kerst’. Bestellen kan
via tel/app 06-10052631 (Anthonie
de Boer) of via mail
info@kookatelierkorenbloem2.nl.
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DEEL UW HULPVRAGEN MET SIM
Bureau SIM is dé seniorenorganisatie (65plussers) dichtbij én
ontzorgt op-maat in de gemeente Berg en Dal & Nijmegen Oost

Natuurcoaching verbind jou met
de verlangens in jouw hart
Natuurcoaching, is coachen mét en in
de natuur. We wandelen de hele sessie
heerlijk buiten in het bos! De mindfulness oefeningen helpen jou om de
rust in jezelf te vinden en meer bij je
gevoel te komen. We werken met beelden en symboliek uit de natuur.
Hierdoor kom jij snel tot mooie
inzichten.

8 december 2020

niet gerepeteerd kan worden zijn wij
heel trots op deze nieuwe samenwerking voor de komende 3 jaar.
Fanfare Wilhelmina is meer dan alleen
een muziekvereniging dat blijkt wel
weer, deze samenwerking straalt vertrouwen uit. Waardoor we kunnen blijven bouwen aan een mooie toekomst
voor onze Wilhelmien.

OOIJ. Per 1 december is Autobedrijf
Wijlhuizen in Ooij omgetoverd tot
Autovakmeester Wijlhuizen. Daarmee
is dit universele autobedrijf onderdeel
van de garageformule van Alliance
Automotive Group Benelux. Hiermee
blijft de Gelderse eigenaar van het
familiebedrijf eigen baas, bieden ze
dezelfde utstekende service aan zijn
klanten, maar dan wel met extra ondersteuning en voordelen voor de klanten.
Eén van de eigenaren, Guus
Wijlhuizen, verteld enthousiast waarom ze voor de landelijke garageformule hebben gekozen: “Inmiddels zijn de
voorbereidingen in volle gang. Door
ons aan te sluiten bij Autovakmeester,
zijn wij klaar voor de toekomst.
Doordat wij gebruik kunnen maken van
inkoopvoordeel, technische ondersteuning en trainingen, landelijke campagnes en marketingondersteuning, kunnen wij blijven doen wat wij nu ook al
doen: kwaliteit bieden voor een scherp
tarief! Met extra klantenvoordeel,
namelijk 24 maanden garantie op
onderhoud en reparaties. Het belangrijkste is: de klant is hiermee geholpen.
Uiteraard werken wij volgens de RIVM
richtlijnen en wordt uw auto ontsmet
na reparatie en onderhoud.”
Formule Manager van Autovakmeester,
Ton Sieljes, is erg te spreken over de
nieuwe toetreder: “Een echte toevoeging aan ons landelijk netwerk. Een
professionele ‘local hero’ en vakman,
waarbij hun klanten goede service centraal.” De klanten van deze allround

garage kunnen met alle automerken
terecht in de moderne werkplaats met
voldoende meetapparatuur voor onderhoudsbeurten, APK keuringen, occasions en autoschade. Zij kunnen rekenen op:
• 24 Maanden garantie op onderdelen
en reparaties
• Onderhoud en reparatie van alle merken
• Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
• Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
• Goed opgeleide en servicegerichte
technici
• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
Over Autovakmeester
Autovakmeester is een universele garageformule van onderdelenleverancier
Alliance Automotive Group en verbindt autobedrijven met elkaar onder
één landelijke paraplu. Autovakmeester
richt zich op universele autobedrijven
en erkend reparateurs. De formule
omvat onder meer garantie van 24
maanden op onderdelen en reparaties,
24/7 Europese pechhulp, volledig
assortiment in A-merkonderdelen,
opleiding en technische helpdesk via
TECH360, Kentekenloket en optimale
online vindbaarheid plus reviews.
Alliance Automotive Group Benelux
Alliance Automotive Group Benelux is
actief in de distributie en verkoop van
aftermarket onderdelen, accessoires,

gereedschappen, banden en marketing
concepten. Het bedrijf kent diverse
dochters en formules: de netwerken
van Staadegaard-TC, Dabeko en
Brezan. Via het netwerk worden duizenden garagisten in Nederland en
België dagelijks van onderdelen en
ondersteuning voorzien. Alliance
Automotive Group Benelux bedient
tevens ruim 60 onafhankelijke grossiers in Nederland via Alliance
Automotive
Trading.
Alliance
Automotive Group Benelux biedt werk
aan ongeveer 1.700 medewerkers.
Alliance Automotive Group Benelux is
een onderdeel van Alliance Automotive
Group (Europa). Voor nadere informatie: www.allianceautomotivegroupbenelux.nl.
Over Alliance Automotive Group
Alliance Automotive Group is een leidende distributeur van personenautoen bestelwagenonderdelen aan de onafhankelijke aftermarket in Frankrijk,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Polen. AAG bedient ongeveer 40.000
garages met ruim 100.000 verschillende onderdelen voor onderhoud en reparatie via een netwerk van meer dan 300
vestigingen in eigendom en via circa
1.800 vestigingen van verbonden partners. Voor nadere informatie:
www.allianceautomotivegroup.eu.
AAG is volledig in handen van
Genuine Parts Company, de grootste
wereldwijde automotive onderdelen
distributeur met activiteiten in Noord
Amerika, Europa en Australië.
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Rad van Fortuin bij
Nenini/Geknipt in Beek
BEEK. Al een paar weken zijn er
plaatjes van het boek : "Groeten uit
Berg en Dal" te vinden bij
Nenini/Geknipt door Corien aan de
Rijksstraatweg 307 in Beek.
Vele mensen zijn daarmee erg
geholpen en hebben hun boek op
deze manier toch compleet kunnen
maken. Heel veel mensen hebben
ook hun dubbele plaatjes weer achtergelaten en daarbij zijn er ook nog
2 lege albums afgegeven. Nu weten
we dat er nog veel mensen op zoek
zijn naar een leeg boek. Daarom
hebben we bedacht dat iedereen in
de week van 16 tot 19 december aan
een Rad van Fortuin mag draaien,
draai je het woord Beek dan komt je
naam in een grabbelton en maak je
kans op zo'n laatste boek. Dus kom
gezellig langs en geef het rad een
flinke draai.

DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Windturbines: nee
bedankt!

DE koffiepuntenactie in december
In de decembermaand treft u in vele
winkels van Millingen tot Mook de
inmiddels bekende witte box van
Douwe Egberts. De jaarlijkse inzameling van koffiepunten levert voor onze
voedselbank pakken koffie op om toe te
voegen aan de voedselpakketten. Bij
deze actie biedt DE ons méér koffie dan
bij de gewone 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 elke punt ris welkom!
Vriendelijk verzoek om waardepunten
van allerlei andere acties NIET in de
DE-box te doen.
Waar? AH Millingen, Spar Ooij, Spar
Leuth, 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 info@voedselbankgroesbeek.nl

Gemeenschappelijk wonen
in een boerderij?
Door de huidige maatregelen zijn er
boeren die stoppen met hun werk. Dat
is heel spijtig. Er zijn al veel boeren die
nadenken over een nieuwe bestemming
voor hun boerderijen. Sommigen investeren in zonnepanelen en windmolens.
Natuurlijk Co-Wonen i.o. ziet kansen
voor het gemeenschappelijk leven in
een natuurlijke omgeving. Dat houdt de
boerderijen in stand en voorkomt het
slopen van deze panden, die bij het
Nederlands erfgoed horen.
Nijmegen heeft 54% eenpersoonshuishoudens; namelijk 50.989. In heel
Nederland is 39% een eenpersoonshuishouden. In deze woningcrisis denkt
men na over efficiënter wonen. 9% van
Nijmegen heeft een post moderne
levensstijl die past bij het leven in een
woongroep.
De initiatiefneemster van Natuurlijk
Co-Wonen, Coulet: "Wij willen alleenstaanden verbinden die passie voelen
voor natuur en dier. In Nederland zijn
er inmiddels 3 miljoen alleenstaanden
en dat aantal groeit alleen maar.
Sommige alleenstaanden wonen liever
niet in de stad, maar kunnen buitenleven niet financieren. Er zijn mensen die

INGEZONDEN
BRIEVEN

graag samen in een boerderij zouden
willen wonen en de voorzieningen met
elkaar delen, omdat dit efficiënter,
gezelliger en duurzamer is. Denk aan
samen koken, een praatje in de keuken
en een vuurtje maken in de tuin, maar
ook aan het houden van dieren. Zeker
nu we in lockdown zitten, zullen
alleenstaanden de waarde van gemeenschappelijk wonen hoger inschatten. Er
is ook een groep mensen die graag in
tiny housjes willen wonen, dat zou
eventueel kunnen op het akkerland dat
leeg komt. Wij dragen dan zorg dat de
natuur de leidende rol speelt, een
(voedsel)bos met huisjes. Of het akkerland wordt verkocht aan boeren die wel
doorgaan".
Natuurlijk Co-Wonen verbindt partijen
met elkaar en draagt zorg voor het correct invullen van de woonvoorzieningen aangepast aan de behoefte van een
groep. Coulet: "Wij hebben kennis over
woonvormen, duurzaamheid en hebben
het netwerk binnen deze thema's.
Natuurlijk Co-Wonen ontzorgt de eigenaar en bewoners.". Voor meer informatie over de stichting; natuurlijkcowonen.nl

Windturbines zijn onvermijdelijk als de
gemeente Berg en Dal haar duurzame
energiedoelstellingen wil halen. Dat is
de boodschap van de thema-avond die
de gemeenteraad op 24 november
hield. Ik raad iedereen aan deze bijeenkomst op de website van de gemeente
terug te kijken. Want dan zal duidelijk
worden welke gigantische bedreiging
op onze leefomgeving afkomt.
Wethouder Verheul denkt dat er op
korte termijn 10 tot 15 windturbines
geplaatst moeten worden, en tot 2030
nog eens 10 tot 15 stuks. Heeft u enig
idee waar die moeten komen? Langs de
Waal, op de stuwwal, in de polder,
vlakbij het dorp waar u woont of liever
tegen de Duitse grens? Nu de eerste
plannen voor zonneparken al veel
weerstand oproepen, neemt de druk toe
om te switchen naar windenergie. We
wonen hier echter op een van de meest
windluwe plekken van Nederland. De
exploitant van windturbines krijgt daarom extra veel subsidie van de overheid.
Drie keer raden voor wie de lusten zijn
en waar de lasten terecht zullen komen.
Moderne windturbines worden steeds
hoger, nu al 240 meter, en zijn van
verre zichtbaar in het landschap. Dit en
slagschaduw, nachtelijke knipperlichten en geluidshinder (hoorbaar en
onhoorbaar laagfrequent geluid) zijn
funest voor het welzijn van omwonenden. Mens én dier, want ook dieren lijden onder deze verstoring van hun
voedsel-, broed- en rustgebieden.
Voorstanders van windenergie hebben
altijd de neiging om deze nadelen te
bagatelliseren. Laten we in plaats daarvan proberen te leren van de ervaringen
die elders bijv. in Duitsland zijn opgedaan.

Op dinsdag 17 november 2020 is
RegioBank weer verkozen tot de klantvriendelijkste bank van Nederland.
Voor de derde keer! Ook in 2019 en
2017 beloonden onze klanten ons met
deze prijs.
Ronald Beute, Manager Merk,
Marketing en Communicatie van
RegioBank: 'Ik vind het echt ontzettend
mooi dat RegioBank deze prijs voor de
derde keer op rij gewonnen heeft.
Daarvoor hartelijk dank aan onze klanten, omdat zij het zijn die ons deze
prachtige waardering geven. En hartelijk dank aan onze Zelfstandig
Adviseurs, die elke dag weer voor
klaarstaan voor hun klanten. Juist nu,
nu persoonlijk contact belangrijker is
dan ooit. Ook al kan dat niet altijd
fysiek. Heel fijn om te zien dat onze
klanten dat zo waarderen. Dat is
natuurlijk waar we het allemaal voor
doen.'
Erwin Basten van de Regiobank Ooij:
‘Hoe mooi is het om deze prijs te winnen. Een prijs die we dankzij de stem
van onze klanten hebben gekregen. Zij
vinden het heel fijn dat we in de buurt
zitten. En dat we ze vriendelijk begroeten, met hun naam of voornaam. Want
wij kennen onze klanten echt. Beste
klanten, heel veel dank voor de erkenning!’

Over het onderzoek
Aan de verkiezing van het
Klantvriendelijkste
Bedrijf
van
Nederland gaat een continu online
onderzoek onder Nederlandse consumenten vooraf. Binnen verschillende
sectoren worden er prijzen uitgereikt,
waaronder ook voor de sector banken.
MarketRepons organiseert de verkiezing. In het onderzoek ligt de focus op
positieve klantervaringen: waarover
zijn ze écht enthousiast. Zo zijn beloftes nakomen, bereikbaarheid, fouten
oplossen en vriendelijk personeel voor
consumenten belangrijke waarden in de
beoordeling van klantvriendelijkheid.
Meer over RegioBank
Met zo’n 500 vestigingen in dorpen en
kleine steden is RegioBank de bank in
de buurt. Een bank waar mensen geholpen worden door een lokale Zelfstandig
Adviseur die ze kent en weet wat er
speelt in hun omgeving. RegioBank
kiest bewust voor de regio. Zij vindt dat
lokale gemeenschappen waardevol zijn
voor Nederland. En dat lokale basisvoorzieningen zoals een school, supermarkt en een bank moeten blijven
bestaan. Daarom zorgt RegioBank
ervoor dat iedereen zijn geldzaken in
de buurt kan regelen. En maken wij ons
sterk voor de leefbaarheid van dorpen
en kleine steden.

Bestel een feestdagmenu bij
Schnellrestaurant Peters
Schnellrestaurant Peters in Kranenburg
biedt voor de kerstdagen een feestdagmenu aan. Deze kun je tot en met 18
december bij Peters bestellen.
Vervolgens kun je het menu dan op 22
of 23 december afhalen.
Het menu bestaat uit kippensoep of
rundersoep, een rosbief of runderrollade met zoute aardappelen en rode kool

of erwten en wortels. Als dessert is er
herrencrème of Schwartzwalder kersencrème. Het menu kost €18,70 per
persoon.
Zie voor meer informatie en details de
website
www.schnellrestaurantpeters.de of kijk op Facebook (facebook.com/SchnellrestaurantPeters).

Nel van den Bergh
Groesbeek

Column
Lef
‘Toen ik dertien jaar was, besloot ik
een blog te beginnen’. Zo schrijft influencer Teske de Schepper in haar
boek ‘Nachtvlinder’. Vanaf die tijd
ging het meisje helemaal los op het
web. Ze kreeg veel likes maar ook
haat-mails. Zij vertelt hierover afgewisseld met gedichten, waardoor er
vaart komt in het boek. Het ging niet
zo goed met haar. Ze werd vroegtijdig
weggestemd in de expeditie Robinson
en belandt regelmatig bij de therapeut
wegens somberheid en paniekaanvallen. Een psycholoog zei tegen haar dat
ze weinig spontaniteit bezat. Dat
hakte er in. Als influencer slaagt ze
wel, het geld stroomt binnen. Ze
koopt een huis in de omgeving van
Amsterdam, samen met haar vriend.
Dan is het onzekere er een beetje af en
heeft ze meer iets van een yup. Toch
heeft ze wel mijn waardering, ze heeft
Lef. Tenslotte een paar gedichten. Het
eerste is getiteld ‘Krak’: ‘ Hij noemt
mij porselein, hij noemt mij klein,
maar heeft nog niet eens meegemaakt
hoe breekbaar ik kan zijn’. Het tweede gedicht heet : ‘Ik vind mijzelf heel
zielig’: ‘Het is een dag waarop ik
woest in het ondiepe spring. Nu huil
ik in mijn auto en eet ik burger king’.
Phil Poffé , Groesbeek.

Waterkerskwekerij Ubbergen komt op TV
Tussen de Rijksstraatweg en de Rijksweg in Ubbergen is al
vele jaren de waterkerskwekerij de Klispoel gevestigd aan de
Kasteelselaan. De Klispoel b.v. is de enige waterkerskwekerij in Nederland. Het ligt aan de voet van de stuwwal vlak bij
Nijmegen, grenzend aan een natuurgebied en uitkijkend over
de Ooijpolder. “Het bedrijf is opgericht in 1970 door Norbert
Vermeulen. Sinds 1983 is het bedrijf in Ubbergen gevestigd,
een gebied dat bekend staat om zijn vele zuivere waterbronnen. Niet voor niets waren hier vroeger tientallen wasserijen
gevestigd”, zo wordt het omschreven op hun website. Ivo
van Eck en Cindy Vermeulen zijn sinds 5 jaar eigenaar.
In het programma Binnenstebuiten wordt binnenkort aandacht besteed aan de kweek van waterkers, net als aan het
Bronnenbos onderaan de Refter en de Stuwwal. De uitzending is op 17 december om 18.45 op NPO 2.

RegioBank weer de klantvriendelijkste bank van Nederland

Ivo van Eck en Cindy Vermeulen, de eigenaren van de
Klispoel
Foto: Henk Baron

De klusspecialist
Eric Creemers
Telefoon: 024 - 6844281

Cadeautip van
Eefs Voetmassage uit Beek
De december feestmaand is weer aangebroken en dit jaar anders dan anders.
Voor velen van ons was 2020 een jaar
van veel onzekerheden, extra spanningen en stress. Verwen jezelf, je partner,
een vriendin, een familie lid met een
ontspannende voetreflexmassage bij
Eefs Voetmassage in Beek.
Zoek je nog een ontspannen
Kerstcadeau? Bestel je cadeaubon via:
www.eefsvoetmassage.nl
of
bel
Eveline op 06 44832637
Ik wens jullie allemaal een fijne ontspannen december maand toe!

Eveline Duermeijer
Adres
Eefs
Voetmassage:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637

Mindfulness voor ouders
(individueel traject)
Wil je meer genieten van je kinderen en
van de kleine dingen in het leven? Wil
je jouw kinderen bewust opvoeden,
vanuit rust en aandacht?
Dan is deze training mindfulness voor
ouders misschien iets voor jou.
Opvoeden is een dankbare taak. Je doet
het als ouder met veel liefde, maar het
kan soms stressvol zijn.
Zeker ook in deze Coronatijd waarin
het thuiswerken en andere veranderingen voor extra belasting kunnen zorgen.
Je leert in dit traject hoe je met bewuste aandacht aanwezig kunt zijn bij de
opvoeding van je kinderen. Hoe je met
het soms korte lontje kunt omgaan en
hoe je meer rust en ontspanning kunt
vinden.

Merk je bijvoorbeeld hoe het voelt als
je kind vroeg in de ochtend bij jou in
bed komt, hoe het ruikt, hoe het
lichaampje aanvoelt? Kun je even de
tijd nemen om daarvan te genieten of
ben je al met je gedachten bij het werk?
Mindfulness kan jou helpen om beter
voor jezelf te zorgen. Daar profiteer jij
van en ook je kind(eren).
Geïnteresseerd in mindfulness voor
ouders?
Hetty Wolters geeft dit één-op-één traject op de Ubbergseveldweg 38 in
Nijmegen
Na een kennismakingsgesprek volgen
acht bijeenkomsten van 1,5 uur
Zie voor meer informatie: www.hettywolters.nl. Of bel: 06-10562324.
Doe je mee?

Jeugd & Jongeren

Dansgarde CV de Deurzakkers
traden op bij ’t Höfke in Beek
De dansgarde van CV de Deurzakkers uit Ooij zit, ondanks de coronaperikelen,
niet stil. Speciaal voor de bewoners en personeel van verzorgingshuis ’t Höfke in
Beek hebben ze donderdagavond 26 november een optreden verzorgd. Dit gebeurde coronaproof in de buitenlucht, voor de bewoners van de Terp.
Foto: Henk Baron

Grapje?

KEKERDOM. Sinterklaas heeft samen met zijn pieten op donderdagochtend 3
december een bezoek gebracht aan basisschool Sint Laurentius in Kekerdom. Alle
kinderen zaten vol
smart te wachten op
hun komst. Na het zingen van een mooi liedje
en na een paar keer heel
hard “Sinterklaas” roepen, maakte hij zijn
entree. Wat een feest!
Het is een jaar waarin
alles anders is dan
anders en dat gold ook
voor dit bezoek van
Sinterklaas. Maar het
werd toch een gezellige
viering met verschillende optredens van de
kinderen, gekke trucjes
van de Pieten en lieve
woorden van de goedheiligman.
En...
Sinterklaas had ook nog
cadeautjes meegenomen voor alle kinderen.
Kortom: een zeer
g e s l a a g d
Sinterklaasfeest
op
basisschool
Sint
Laurentius
in
Kekerdom.

Overheid biedt gratis (online) scholing aan voor iedereen in Nederland
Sinds dinsdag 1 december zijn er voor
iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd gratis cursussen en
trainingen beschikbaar, deze zijn
gericht op het versterken en verbeteren
van vaardigheden. Daarnaast kan de
cursus of opleiding ook een eerste stap
zijn richting omscholing naar een ander
beroep of andere loopbaan met betere
arbeidsmarktkansen. Zeker in tijden
van corona verandert de arbeidsmarkt
en is het belangrijk je te blijven updaten.
Kijk
op
hoewerktnederland.nl/online-scholing
voor meer informatie en het aanbod.
Iedereen kan dankzij de subsidierege-

ling van ‘NL leert door’ gebruikmaken
van het kosteloze scholingsaanbod. Het
maakt daarbij niet uit of je werkt met
een vast of flexcontract, zelfstandig
onderneemt of tijdelijk niet werkt, aan
de start staat van je carrière of al richting je pensioen gaat.
Om een cursus of training te volgen,
kunnen deelnemers zich aanmelden bij
één van de opleiders die een subsidie
heeft gekregen. De opleider handelt
verder de administratie en kosten af.
Een centraal overzicht van het totale
aanbod aan opleidingen en trainingen
is te vinden op: vindjeupdate.hoewerktnederland.nl.

Vanaf vandaag kunnen clubs en verenigingen zich weer aanmelden voor
de Jantje Beton Collecte. Van maandag 8 t/m zaterdag 13 maart 2021
gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs
de deuren om geld op te halen voor
de eigen clubkas en voor projecten
van Jantje Beton. 50% van de
opbrengst is voor de eigen club en
50% is voor Jantje Beton.
Help je club; doe mee met de Jantje
Beton Collecte
Eén keer per jaar organiseert Jantje
Beton een grote collecte. Samen met
tienduizenden vrijwilligers halen deelnemende clubs en verenigingen geld
op. De helft van de opbrengsten
besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. Met speciale
aandacht voor kinderen in kwetsbare
speelposities. De andere helft is voor de
eigen clubkas van deelnemende verenigingen en clubs. Niet alleen
Scoutinggroepen, sport- en jeugdclubs
kunnen deelnemen aan de collecte; ook
speeltuinen en maatschappelijke organisaties zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen
meedoen. Kijk voor meer informatie en
tips op jantjebeton.nl/collecte
Collecteren blijft belangrijk
De financiële gevolgen van COVID-19
zijn voor veel jeugd- en jongerenorganisaties groot. Terwijl buitenspelen en
ravotten met andere kinderen bij een
club of een plek in de buurt juist enorm
belangrijk is. Via de Jantje Beton
Collecte kunnen organisaties geld
ophalen voor bijvoorbeeld de aanschaf
van speelmaterialen. 50% van de
opbrengst is voor de eigen clubkas en
50% is voor projecten van Jantje Beton.
Scouting Nederland en Jantje Beton
hebben hiernaast een fonds opgericht
om Scoutinggroepen een extra financiële steun in de rug te bieden. Hiermee
wordt het voor de ruim 1.000
Scoutinggroepen in Nederland mogelijk om hun clubgebouw en / of buitenruimte toekomstbestendig te maken.
Op deze manier werken beide jeugdorganisaties samen aan meer en betere
speelruimte voor kinderen en jongeren.
Veilig collecteren
Collecteren gebeurt altijd op een veilige en vertrouwde manier en dat is juist
nu extra belangrijk. Huis-aan-huis op
1,5 meter afstand met de bekende collectebus en de iDEAL QR-code. Of
gewoon thuis vanaf de bank met een
persoonlijke online collectebus.
Aanmelden en meer informatie
Meer informatie, surf naar jantjebeton.nl/collecte

Werkgroep Sint Maarten bedankt de Biezenkamp
BEEK. Op 11 november wordt in Beek ieder jaar met veel
enthousiasme Sint Maarten gevierd. Normaal gesproken
lopen de kinderen uit Beek met hun zelfgemaakte lampionnen een optocht door het prachtige dorp. De mensen die
langs de route wonen versieren dan hun tuinen en straten met
lichtjes. Een sprookjesachtig gezicht.
Dit jaar kon het feest, net als andere evenementen, helaas
niet op de normale manier doorgaan. Het was daarom extra
mooi om te zien hoe dit feest voor de kleinste kinderen van
de Biezenkamp toch nog een prachtige ervaring werd. In de
klas konden zij hun eigen lampionnetje maken, waarna een
sfeervolle optocht door de school werd gehouden. De route
door de school was onder meer versierd met kunstig uitgesneden pompoenen en levensgrote beeltenissen van Sint
Maarten en de bedelaar.
Leerlingen van groep acht voerden een toneelstuk op waarin
het verhaal van Sint Maarten werd verteld. Het was een
prachtige ochtend! De werkgroep Sint Maarten wil daarom
graag de docenten van de Biezenkamp en de leerlingen van
groep acht bedanken voor hun enthousiasme en inzet.
Dankzij hun flexibiliteit was Sint Maarten ook in 2020 weer
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Sintviering in Ubbergen

Er is onlangs een grap uitgehaald met
het plaatsnaambord van Ooij langs de
Hubertusweg. Wie is Ootje? Of wordt
er in het ootje genomen?
Foto: Henk Baron

Jantje Beton
Collecte

Sinterklaas bezoekt
Kekerdomse basisschool!

8 december 2020

Foto: Ramona van Leth
een fantastisch feest.
Volgend jaar zien we jullie allemaal graag weer bij de
optocht of langs de route!

Op vrijdagavond 27 november was
Sinterklaas in het Witte Kerkje in
Ubbergen. Dit jaar was er geen gezamenlijke viering maar Sinterklaas had
alle gezinnen een tijdsslot gegeven
waarop ze langs mochten komen. De
Goedheiligman had veel informatie
over elk kind waardoor er leuke
gesprekjes ontstonden. Sommige kinderen gaven een tekening waarvan Sint
later een foto stuurde met de tekening
in de stuurhut van zijn pakjesboot.
Sint had onthouden dat hij vorig jaar
met Nathan had afgesproken dat ze een

dampartijtje zouden doen. Sinterklaas
had het hele jaar geoefend en het was
een spannende strijd maar Nathan was
te sterk voor hem en won de partij.
Sinterklaas toonde zich een sportieve
verliezer en gaf Nathan een extra bakje
pepernoten.
De organisatie wil zijn hartelijke dank
uitspreken aan Sinterklaas en zijn
Pieten, de gemeente voor het meedenken en de eigenaar van het Witte Kerkje
die het kerkje weer belangeloos
beschikbaar had gesteld.

Sinterklaas op basisschool
’t Bijenveld in Leuth
LEUTH. Op vrijdag
4 december bezocht
Sinterklaas met zijn
Pieten de basisschool ’t Bijenveld
in Leuth. Zij hadden
een week van te
voren een filmpje
gemaakt, met erin
dat Sinterklaas uit
de douche kwam
met een handdoek
op zijn hoofd. Hij
miste zijn stoel en
deze hebben hoofdpiet en kluspiet in
elkaar
gezet.
Daarbij hebben ze
gevraagd voor tekeningen want het was
heel erg kaal op
school. En ze hebben het dansje van
de hoofdpiet voor
gedaan, zodat ze
alvast konden oefenen. In de verschillende groepen is het
filmpje vervolgens
een week lang
getoond.
Vrijdag 4 december ging de Sint vervolgens via een leeg schoolplein naar
de school, waar ze het podium op zijn
gegaan. Per groep kwamen ze de gymzaal in. Daar volgden liedjes en kunst-

jes en ze kregen een zakje met pepernoten en een cadeau, waarna ze de zaal
weer verlieten om plaats te maken voor
de volgende groep, tot dat alle groepen
geweest waren.

De Kunst van het Verdedigen
Nieuwe expositie in De Bastei
NIJMEGEN. Ontdek
een
uniek
stukje
geschiedenis
van
Nijmegen
en
Gelderland in de tentoonstelling ‘De Kunst
van het Verdedigen’.
Met een prachtige
maquette en een spannende virtuele reis
komen de 16e-eeuwse
stad en de bastei tot
leven. De expositie is te
zien vanaf zaterdag 12
december in museum
De Bastei.
Begin 16e eeuw voelt de Nijmeegse
bevolking zich bedreigd. De verdedigingswerken van de stad zijn sterk verouderd en de kanonnen van de vijand
slaan steeds grotere gaten in de stadsmuren! De angst onder de bevolking
neemt alsmaar toe. Nijmegen wil daarom een machtig verdedigingswerk aan
de Waal bouwen en laat zich daarbij
inspireren door de schetsen van de
beroemde Albrecht Dürer. Een
onneembare bastei met daverende
kanonnen moet de stad verdedigen en
indringers afschrikken.
Tegen wie moest de vrije rijksstad zich
verdedigen? Welke rol speelde
Nijmegen in het machtige hertogdom

Gelre en te midden van Europese vorsten die elkaar steeds weer in het harnas jaagden? Hoe gingen aanvallers en
verdedigers in die tijd te werk?
Leer de kunst van het verdedigen op
één van de meest bijzondere archeologische hotspots van Nederland!
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt € 9,voor volwassenen en € 6,- voor kinderen. Reserveer je tijdslot via
www.debastei.nl/tickets. De Bastei is
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.

De Rozet

PAGINA 8

8 december 2020

Chinees Indisch Restaurant
Wijnkoperij
Jos Peters

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

Kerstafhaalservice

Openingstijden
Dinsdag vanaf 15.00
Woensdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Proeven en kopen van wild & wijn
Wijnkoperij Jos Peters en Kookatelier Korenbloem 2.0
Zondag 13 december van 13.00 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* – spezzatino* – diverse wijnen
* (bakje 600 gram: 15 euro)

Maandmenu december
-

Menu A
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Saté (2st.)
Mini loempia’s (6st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 17,40 (2 personen)
NIEUWE KOK!

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Koe loe yuk
Foe yong hai
Mini loempiaʼs
Grote portie nasi
of bami

Chinees Indisch Restaurant

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

Partybox
€ 19,95
Geopend: woe-zon 12-21.30
dinsdag va. 15 u

€ 24,90 (2-3 personen)
Nu ook pinnen!

Wij wensen U prettige Feestdagen en een
héél gelukkig en vooral gezond 2021!
nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

Rob van Alst

Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

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

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€ 5 0 , - g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

gram
Schouderkarbonade 500€ 3.95
Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

gram
Sucadelap vers van het mes 500€ 6.45
halen
Runderhamburgers 45betalen

Leverworst

100 gram

Snijcervelaat

100 gram

€ 0.89
€ 1.29

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 10 - 19 december

C U LT U R E E L

Toneel Mooi Uitzicht maakt jubileumfilm:
Camping Kleurrijk
Een unieke muzikale theaterfilm door doofblinde acteurs
“Kom wij gaan lekker zonnen. Ik smeer
de zonnebrandcrème in. De zomer is
begonnen - hmm - hmm. Ik voel de stralen warm op mijn huid. Het is zo fijn en
ik eet wat fruit. De zomer is begonnen hmm – hmm…”
(Tekst uit de film)

Reacties voor de spelers
Normaal krijgen de spelers natuurlijk
veel leuke en lieve reacties direct na de
voorstelling. Dat kan dit jaar helaas
niet. We zouden het heel erg waarderen
als u na het bekijken van de film een
kleine reactie via de post of mail naar
ons wilt sturen. Dit kan in de vorm van
een geschreven reactie (kaartje of mailtje). Nog leuker zou het zijn als u een
korte filmboodschap zou willen inspreken. Wij zorgen er natuurlijk voor dat
de spelers deze reactie ontvangen!

Met trots presenteert Toneel Mooi
Uitzicht haar jubileumfilm: Camping
Kleurrijk. Dit is een primeur en een bijzondere productie! Vanwege corona
zijn er dit jaar geen live voorstellingen
met publiek mogelijk. Maar deze
theatergroep met doofblinde acteurs
bedacht iets anders. Er is heel hard
gewerkt en de theaterproductie is
omgezet naar een speelfilm. De film
gaat over precies hetzelfde verhaal als
de theatervoorstelling zou zijn geweest.
Het verhaal: Camping Kleurrijk
Het wordt langzaam zomer. De zon
schijnt volop en steeds meer mensen
zijn toe aan een welverdiende vakantie.
Mensen van verschillende pluimage, of
beter gezegd van verschillende kleur,
komen bij elkaar op deze camping en
vormen zo eigenlijk een soort minimaatschappijtje. Het lijkt een hele
gezellige zomer te worden met goed
weer, leuke activiteiten en een fijne
sfeer. Ja zelfs de afwas kan op vakantie
een ontspannende bezigheid zijn! Maar
dan slaat het weer om en zijn de mensen ineens niet meer zo vriendelijk en
in vakantiestemming. Mensen lopen
weg zonder te betalen, sommigen hebben een slechte dronk en er wordt een
hoop ruzie gemaakt. Zal een goed
kampvuur met het zingen van
Kumbaya-achtige liederen kunnen helpen zodat alles weer goed komt? Voor
het antwoord moet u zeker deze film
bestellen!
Toneelgroep: Toneel Mooi Uitzicht
De spelers van Toneel Mooi Uitzicht
wonen in het Centrum voor doofblinden van Kalorama in Beek of komen
hier voor hun dagactiviteiten. Alle 26
acteurs hebben moeite met horen en/of
zien, in de breedste zin van het woord.
De theatergroep gaat niet uit van beperkingen, maar werkt vanuit talent! Door
met elkaar samen te werken, worden de

Kalorama Toneel Mooi Uitzicht
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
secretariaat@kalorama.nl
Filmpjes kunt u ook via whatsapp of
sms sturen naar 06-29548513.
spannendste verhalen gemaakt en
gespeeld. Deze groep verzorgt met
elkaar in hun voorstellingen de
'Mooiste Uitzichten’.
Groot spektakel
Camping Kleurrijk is een megaproductie. Toneel Mooi Uitzicht heeft een
grote groep van spelers, begeleiders,
een decorgroep, catering etc. De muzikale begeleiding is live ingespeeld
door een band bestaande uit zeer
enthousiaste en toegewijde vrijwilligers. In 2011 speelde Toneel Mooi
Uitzicht hun eerste grote voorstelling.
Camping Kleurrijk is de tiende grote
voorstelling die gemaakt is. Voor het
allereerst in de vorm van een speelfilm!
Bestel de film
De kosten voor de film Camping
Kleurrijk zijn € 7,50. U kunt de film op
DVD bestellen door uw adres door te
geven en een mailtje te sturen naar
secretariaat@kalorama.nl. U krijgt vervolgens een bevestiging en het rekeningnummer zodat u kunt betalen. Wij
sturen vanaf 9 december 2020 de film
per post aan de mensen die hem besteld
hebben. Ontvangt u liever een downloadlink waarmee u de film op uw computer kunt downloaden? Geef dit dan
duidelijk aan in uw e-mail.

Expositie ‘Langs de Rivier’
Huiskamerrestaurant Babylon 15 december
Landschappen, boten en aanlegsteigers. Abstract en figuratief. De uiterwaarden van de Waal, vlak bij
Kekerdom. Galloways grazen in het
vlakke land. Ze zijn stipjes in de verte.
Kunstenaars van Babylon hebben zich
door een veelheid aan onderwerpen
laten inspireren. De Waalhaven, de
Kaaij, het Meertje. Zelfs het Romeinse
Masker is op linnen gezet. Langs de
rivier. Het verleden speelt een rol. Het
Hatertse bruggetje over het Maas
Waalkanaal, anno 1934. Het hangt tussen de andere kunstwerken. Een ode
aan de Nijmeegse kunstenaar Arie in’t
Pad. Verschillende disciplines worden
gebruikt. Acryl, olieverf, canvas en
papier. Ook fotografie.
Colette Sampers, Joop Speekenbrink,
Cornélie Metselaars, Nick Smarius,

Rinus van der Schans, Annemieke
Dister, Lidwien van der Horst en Phil
Poffé zijn de deelnemers.
Expo
‘Langs
de
Rivier’
Huiskamerrestaurant
Babylon
Kwakkenbergweg 150 Berg & Dal. Te
zien van 15 december tot 15 januari.
Info: philpoffe@hotmail.com

Hou me los
Gratis online muziektheater voor mantelzorgers GGz
Speciaal voor mantelzorgers die voor
iemand met psychische problemen zorgen, verzorgt Indigo in december vier
livestreams. Tijdens deze livestreams
kunt u - gratis en anoniem – genieten
van het prachtige theaterstuk Hou me
los.
Hou me los is een muzikale theatervoorstelling over de impact van psychische kwetsbaarheid op de familie. Wat
is het effect van een psychische stoornis op de relatie tussen broer en zus?
Gevoed door haar ervaring als ‘zus van’
zingt en vertelt zangeres en theatermaker Nynka Delcour op persoonlijke,
ontroerende en grappige wijze over
haar complexe relatie met haar psychisch zieke broer. Pianist en accordeonist
Rob Stoop verzorgt de muziek. Troost,
aanvaarding, machteloosheid, rouw,
liefde, onbegrip en schuldgevoel. Het
komt allemaal aan bod in een mooie
mix van theater, zang en muziek.

Na afloop gaan wij met elkaar in
gesprek over het thema mantelzorg en
is er de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen en ervaringen te delen.
Deze voorstelling is bedoeld voor
iedereen vanaf 18 jaar die te maken
heeft met psychische problematiek in
de omgeving.
Nieuwsgierig? Klik hier voor een voorproefje: https://www.krachtvanbeleving.nl/voorstellingen/hou-me-los/
Meekijken?
Wilt u meekijken? Dat kan! De voorstelling is te zien op dinsdag 8, vrijdag
11, dinsdag 15 en woensdag 16 december 2020 van 19.30 tot 21.30 uur.
Meld u aan via info@indigogelderland.nl of 026 - 3124483. Vergeet niet
bij aanmelding uw postcode te vermelden. Dan ontvangt u van ons een link
waarmee u toegang krijgt tot deze
exclusieve livestream.

Meer informatie over Toneel Mooi
Uitzicht
Facebook: www.facebook.com/toneelmooiuitzicht en onze websites:
www.kalorama.nl/toneel-mooi-uitzicht
.
www.toneelmooiuitzicht.wixsite.com/
mooiuitzicht

Ondersteuning
voor
lokale culturele
instellingen
Iedere gemeente krijgt geld van de
rijksoverheid om culturele instellingen te ondersteunen die hard getroffen zijn door de corona maatregelen.
De gemeenten mogen zelf beslissen
hoe zij dit geld gaan verdelen. Berg
en Dal kiest ervoor om 8 culturele
verenigingen met een eigen gebouw,
10 dorps- en buurthuizen en 2 musea
te helpen.
Hoeveel geld ontvangen de organisaties?
In totaal heeft de gemeente ruim twee
ton gekregen. Dit bedrag wordt als
volgt verdeeld:
• 8 gesubsidieerde culturele verenigingen met een eigen gebouw krijgen
ieder €5.000,. De 10 dorps- en buurthuizen ieder €10.000,-.
•
Het Vrijheidsmuseum krijgt
€50.000,- voor 2021.
• Orientalis ontvangt €10.000,- voor
het organiseren van het ‘Feest van het
licht’.
De organisaties die de ondersteuning
krijgen, zijn inmiddels per mail geïnformeerd.
Culturele verenigingen
De gemeente kiest ervoor om verenigingen met een eigen gebouw te helpen. Zij missen inkomsten uit o.a. de
horeca en de verhuur van het pand, terwijl hun vaste uitgaven gewoon doorlopen. Dit zijn bijvoorbeeld vaste uitgaven voor gas, water en licht, verzekeringen en onderhoud van het pand
Begin dit jaar heeft de gemeente alle
verenigingen ondersteund door subsidies gewoon uit te betalen, ook als activiteiten niet doorgingen.
Musea
Ook voor 2021 worden flinke tekorten
verwacht
voor
musea.
Het
Vrijheidsmuseum krijgt daarom voor
2021 alvast een bedrag om te voorkomen dat het in het begin van het nieuwe
jaar al in financiële problemen komt.
Orientalis krijgt geld voor de organisatie van het ‘Feest van het licht’ in
december van dit jaar. Als Orientalis na
de wintermaanden weer open gaat,
bekijkt de gemeente de situatie
opnieuw.
Het Afrikamuseum komt als rijksmuseum in aanmerking voor regelingen vanuit het Rijk. Dit geldt niet voor
Orientalis en het Vrijheidsmuseum.
Daarom ondersteunt de gemeente voorlopig alleen deze twee musea.
2021
Ook in 2021 komen er waarschijnlijk
nieuwe ondersteuningsmaatregelen van
de rijksoverheid voor lokale culturele
voorzieningen. De gemeente kijkt dan
opnieuw waar ondersteuning het hardst
nodig is.
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Expositie Reflections
Kerkje van Persingen
Zaterdag 12 & zondag 13 december
11.00 uur - 17.00 uur
Roelinde Boot: Ruimtelijke wandobjecten
Wilma Keizer: Olieverf op doek
Camiela Warringa: Gemengde technieken op doek en papier
Wilma Keizer woont en werkt in
Delft. Tijdens een langer verblijf in de
Ooijpolder bij Nijmegen werd zij
geïnspireerd door de Bisonbaai. In deze
expo toont zij het werk wat daaruit is
ontstaan. Daarnaast zal een aantal grote
werken waarin spiegelingen in het
water een rol spelen te zien zijn.
https://www.wilmakeizer.nl
Roelinde Boot die woont en werkt in
Oosterbeek, laat in haar werk de structuren van plattegronden een nieuwe
weg vinden in sieraden en vrij werk. Zij
toont o.a. een object geïnspireerd op de
plattegrond van Rotterdam. In
Coronatijd ontstond in de verstilling
een serie tere draadobjecten met als uitgangspunt bladeren in verweer.
https://www.roelindeboot.nl
Camiela Warringa heeft haar atelier
in Delft en Arnhem. In haar werk wordt
de beweeglijkheid en de connectie van
steden, mensen, water, technieken
zoals fotografie, vloeiende materialen
onderzocht en gemengd. Zij toont o.a.
een serie nieuw werk gebaseerd op een
non verbale communicatie tussen
twee…
https://www.camiela.nl
Reflectie is zoiets als terugkijken,
bespiegelend overdenken en zoeken

naar betekenis van wat je hebt gezien,
ervaren, gevoeld, gedacht of gedaan en
dat dan gewoon zien, daar heel misschien lering uit trekken of nieuwe
ideeën uithalen. In deze expo vind je
o.a. de meer letterlijke reflecties van
het water. Maar het reflecteren van de
ene kunstenaar op het woongebied van
de ander is er ook een. In het kerkje
hebben we voor jullie een stoel voor
het werk geplaatst. We nodigen je
graag uit om rustig te komen zitten en
je eigen reflecties de vrije loop te laten.
En nu het wat vreemde jaar voor ons
allemaal, zo naar het einde loopt zal
zich dat wel mengen met de beelden en
jouw eigen verhaal. Gewoon even
komen zitten met uitzicht op een van de
kunstwerken is natuurlijk ook prima.
En mocht het allemaal nog niet genoeg
zijn dan zijn er vele mogelijkheden om
vanuit het kerkje een wandeling te
maken langs de spiegelende uitwaarden
van de Waal.
Je bent welkom!
We hopen je te ontmoeten.
Camiela, Wilma en Roelinde

Pastor Jan van Gestel bezocht
sloop blokhut in Groesbeek

Pastor Jan van Gestel en Theo van Kesteren in de Blokhut
GROESBEEK. Op 25 november is Piet
Spanjers uit Groesbeek met pastor Jan
van Gestel voor de laatste keer in de
Blokhut D’n Langendijk aan de
Spoorlaan in Groesbeek geweest om
wat foto’s te maken en oude herinneringen op te halen en daarbij heeft hij
een opsomming van Jan gehad wat er
aan clubjes zoal in dit gebouw gezeten
hebben.

Foto Piet Spanjers

Pastor Jan is een van de mensen die de
meeste voetstappen in dit gebouw hebben gezet.
Het gebouw is van rond 1960, en vernoemd naar kapelaan van Dijk, een
man met een lang postuur vandaar de
naam D’n Langendijk. Jan (kort postuur dus “Het kortgestel”) kwam in
1966 naar Groesbeek.

Ceciliafeest 2020
GROESBEEK. Een bijzonder feest dit
jaar. Geen feestelijk gezongen H. Mis,
geen feestje met alle leden en hun partners.
Jammer, maar toch wilden we iets bijzonders doen, want we hebben dit jaar
één jubilaris.
40 jaar lid van ons koor.
Een zeer gewaardeerd lid. Reeds in het
eerste jaar van zijn lidmaatschap
gebombardeerd tot voorzitter van het
toen nieuw opgerichte koor. En hij
heeft dit heel wat jaren (35 jaar) volgehouden. Ook in de meest turbulente tijden zoals fusies met andere koren, en
sluiting van verschillende kerken.
Hij is nu na 40 jaar, nog een zeer actief
lid: een gewaardeerd “bas”, onze fotograaf, onze vervangend dirigent. Een
man, zo fanatiek dat hij ons koor met
zijn bijna dagelijkse mailtjes (gedichtjes, puzzels, foto’s) tijdens deze
Coronatijd moed in spreekt. Hij houdt
ons bij elkaar, houdt zodoende contact
met allemaal.
Daarom hebben alle mensen van ons
koor hem persoonlijk een kaartje, mailtje of telefoontje gestuurd. En wij, als
bestuur, hebben hem vereerd met een
“op afstand” bezoekje, met een prach-

tig boeket.
Simon Meilink, bedankt voor je tomeloze inzet.
En afgesproken: zodra het weer kan
vieren we jouw jubileum met een, door
jouw gekozen liederen,gezongen
H.Mis; met de bijpassende insignes,
opgespeld door onze pastor Aloys van
Velthoven en het feestje met al onze
leden.
Simon, proficiat namens ons koor
Horst Sion Breedeweg.
Tevens wensen wij alle koorleden, onze
dirigent en alle medeparochianen,
ondanks deze bijzondere tijden, een
Zalig Kerstfeest en een gezond nieuw
jaar toe.
Voorz: Lianne Alsemgeest
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Meer ruimte in jouw papiercontainer?
Plet je pakketje!
BINT: Een sterke balk om kinderbalken te
verbinden en te versterken
Samen kijken wat uw kind echt nodig heeft!
Waarbij het kind allerlei tools aangereikt
krijgt om te leren omgaan met allerlei
uitdagingen die het op zijn pad tegenkomt.
- Voor betere concentratie en nachtrust
- Hulp bij het leren of andere problemen op
school
- Hulp bij emotionele problemen
- Ook voor mindfulness trainingen voor kinderen
Voor informatie of een afspraak:
T.kroon90@gmail.com
Tasja kroon / leerkracht en kindercoach
Tel : 0642117268

Ook veel papier of karton van
pakketjes in de decembermaand?
Plet je pakketje zodat oud papier en
karton makkelijk in jouw papiercontainer past.

Help ook mee pakketjes pletten!
Hoe plet je jouw pakket?
Deel dit op social media met
#pletjepakketje

Oud papier wordt nieuw papier
We gebruiken bijna 75 tot 100% van
ons oude papier en karton opnieuw.
Jij helpt hieraan mee. Doe jouw oud
papier en karton droog en schoon in
jouw papiercontainer.
www.dar.nl/papier

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

GROENEWOUD
tandprothetiek

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

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

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

December Feestmaand
bij Harting Oogmode & Oogzorgg

Grote merken voor kleine prijzen!
zen!
Merkmonturen voor €75,- en €150,Ook 10% korting op monturen buiten de opruiming!

Alle zonnebrillen 50% korting
met uitzondering van Serengetti en Ray Ban

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Heeft u nog brilvergoeding tegoed van uw zorgverzekeraar?
Kom dan langs bij ons in de winkel en
UWTܪYJJW[FSUWFHMYNLJFFSGNJINSLJS

www.hartingnijmegen.nl
@hartingoptiek
facebook.com/Harting.Optiek/

Hertogstraat
Hertogstr
raat 128
Nijjmegen
g
6511 SG, Nijmegen
32
29 52 00
+31 024 329
info@hartingnijme
egen.nl
info@hartingnijmegen.nl

SENIOREN

Wiel Vink uit Ooij overleden
Zondagavond 29 november is Wiel
Vink uit Ooij op 83-jarige leeftijd, thuis
in zijn vertrouwde omgeving, overleden. Wiel, jarenlang een bekwaam kastelein, uitbater van café de Vink, was al
jaren ziek maar probeerde toch altijd
het mooie van het leven te zien en positief te blijven. Dit werd vanaf januari
veel moeilijker na het overlijden van
zijn vrouw Ger.
We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, alsmede de rest
van de familie en vrienden heel veel
sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies.
Op donderdag 3 december was de uitvaart. Het was de wens
van Wiel Vink om nog
een keer langs het café
te rijden voordat hij
begraven werd. Dat
gebeurde in een open
koets. Daarna ging de
stoet naar de H.
Hubertuskerk, waar de
uitvaartmis plaatsvond,
gevolgd door de begrafenis op het naastgelegen kerkhof, waar hij
werd bijgezet in het
graf bij zijn vrouw Ger,

De Thornsche Molen in rouwstand
Foto’s: Henk Baron
die in januari dit jaar was overleden.
Vanwege zijn overlijden stond de
Thornsche Molen in Persingen in de
rouwstand. Wiel Vink was de
vader van de uitbater van
restaurant de Thornsche
Molen. De rouwstand wordt
gebruikt als er iets erg is
gebeurd of als er iemand is
overleden, als er wordt
gerouwd. De zeilen zijn
opgerold, de schotten zijn uit
de wieken en de stand is vanuit de molen bekeken net
over twaalf uur. Het bovenste end staat ongeveer een
meter voorbij het hoogste
punt van de draaicirkel.
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Paul en Riet Haukes 60 jaar geleden koningspaar schutterij EMM
KEKERDOM. Op zaterdag 28 november heeft een delegatie van Schutterij
EMM Kekerdom een bezoek gebracht
bij Paul en Riet Haukes. Het was 60
jaar geleden dat zij koningspaar waren.
Sinds dit jaar heeft de schutterij een
nieuwe rubriek "Lang geleden, niet
vergeten". Hier worden koningsparen
in het zonnetje gezet die 50 of 60 geleden koningspaar waren. Paul schoot op
28 augustus 1960 koning en was nog
niet getrouwd met Riet.
Hij was de jongste van de familie
Haukes en een vijftal broers hebben

ook koning geschoten. Dit waren: Joep,
Johan, Thomas, Gerrit en Herman. Riet
had speciaal voor deze middag het
fotoalbum van 60 jaar terug opgezocht
en wij hebben dit gezamenlijk bekeken.
Uiteraard kwamen er nog mooie verhalen naar boven.
Namens EMM ontvingen Paul en Riet
een foto in een lijst van hen op de dag
dat Riet als koningin werd geïnstalleerd. Verder een bos bloemen en wat
lekkernijen. Schutterij EMM bedanken
Paul en Riet voor de gastvrijheid.
Foto: Jan van Haaren
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Sinterklaas bij
Villa Hamer in
Berg en Dal
Dit jaar was er door corona geen “hulpsinterklaas”. De enige echte was aanwezig in Villa Hamer in Berg en Dal.
Alle bewoners hebben een cadeautje
met een persoonlijk gedichtje ontvangen. En iedereen heeft genoten.
Foto: Villa Hamer

Henk Hendriks
overleden
Mart van den Brink
uit Erlecom overleden

Nog eenmaal langs zijn café De Vink

Foto: Bert Roodbeen

‘Dagelijks Leven’
komt naar Groesbeek
GROESBEEK. ‘Dagelijks Leven’
bouwt aan de Zevenheuvelenweg in
Groesbeek een nieuwe zorglocatie voor
mensen met dementie in een kleinschalige setting.
Wegens de vele vraag opent ‘Dagelijks
Leven’ een locatie in Groesbeek: “Dat
we een woonzorglocatie mogen openen
in Groesbeek vinden we geweldig. Wij
hebben gekozen voor een locatie midden in een actieve omgeving.” vertelt
opstartmanager Judith Bunt van Het
Zevenheuvelenhuis. “Alle voorzieningen zijn dichtbij en de Zevenheuvelenweg ligt midden in een gezellige buurt.
Wij streven ernaar om de bewoners van
Het Zevenheuvelenhuis zo veel mogelijk deel uit te laten maken van de wijk.
Hier kan dat perfect!”
Bewoners zijn verzekerd van 24-uurs
gespecialiseerde zorg en beschikken
over een eigen studio die met eigen

meubels kan worden ingericht. Dat Het
Zevenheuvelenhuis van Dagelijks
Leven geen standaard woonzorglocatie
is, blijkt wel uit de motivatie die Judith
geeft om hier te werken: “Ik ben enorm
trots dat ik opstartmanager mag zijn
van Het Zevenheuvelenhuis. Wat ik
mooi vind aan de visie van Dagelijks
Leven is dat we uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.
Het welzijn van onze bewoners staat
voorop. Zo werken we met professionele activiteitenbegeleiders die zorgen
voor een zinvolle dagbesteding en worden de maaltijden iedere dag vers
bereid door onze eigen kok. Bewoners
die dat leuk vinden mogen bijvoorbeeld
meehelpen met koken, gewoon als
thuis.”
Meer informatie over wonen in Het
Zevenheuvelenhuis?
Mail
naar
j.bunt@dagelijks-leven.nl of bel 06 57 08 29 36

KBO Beek nieuws
BEEL. Al onze inspanningen ten spijt,
ook een fijne middag met de Kerst zit
er dit jaar niet in, jammer. Maar zoals
eerder al meerdere malen aangegeven
onze activiteitencommissie zit nooit
stil, wij willen u toch een warme,
gezellige Kerst en jaarwisseling geven.
Houdt u, als lid van de KBO Beek, uw
brievenbus in de gaten, er staat u een
fijne verrassing te wachten.
Wij danken bij deze alvast onze helpers, het gaat een hele klus worden, wij
doen dat bijzonder graag voor onze
leden, die toch al veel hebben moeten
missen dit jaar. Een goede vereniging is
er voor haar leden en denkt aan haar
leden
Onze site bij KBO Gelderland is stilgelegd, actueel nieuws van de KBO Beek
leest u in De Rozet, de site 'Welkom in
het laag”met onze foto`s van onze activiteiten en het gemeentenieuws en
natuurlijk altijd in onze nieuwsbrief die
u ontvangt met het Magazine. Heeft u
vragen, de voorzitter staat u altijd graag
te woord.
De foto is een mooi werkstuk van een

Foto: René Hendriks
van onze leden, gemaakt op een van de
gezellige bloemschikavonden van de
KBO Beek samen met de dames van
Semper Florens, die dit jaar ook moesten wijken voor het virus.
Bent u nog geen lid van de seniorenvereniging van Beek, de KBO, doet u
dat dan nu, voor € 20,= bent u al lid tot
1 januari 2022. De KBO Beek heeft uw
support nodig en geeft u er veel voor
terug, het gehele jaar door, ook in deze
vervelende tijd.
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek, alle info 024 3226377

We berichtten in de vorige Rozet nog
over het eerbetoon door collegachauffeurs, Echter toen die Rozet verscheen, bleek dat Mart van den Brink
uit Erlecom op 19 november op 70 jarige leeftijd reeds was overleden. Mart
was sinds 21 november 2011 weduwnaar van Coby van den Brink-Geurts.
Op maandag 9 november werd hij nog
verrast door zijn collega truckchauffeurs met een konvooi van ruim
50 vrachtauto’s voor zijn deur, als speciale groet.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden
heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Woensdag 25 november was de uitvaart. De stoet vertrok vanaf 10.00 uur
van zijn woning aan de Kerkdijk waar
belangstellenden langs de Kerkdijk met
fakkels hun laatst eer bewezen.
Eenmaal van de dijk af, in de
Wercherensestraat in Wercheren, hadden 11 leden van het Tractoren
Gezelschap Millingen aan de Rijn,
waar Mart ook lid van was, zich langs
de weg samen met hun tractoren opgesteld om Mart de laatste eer te bewijzen. Mart is bijgezet op begraafplaats
Jonkerbosch te Nijmegen, op dezelfde
datum/dag als zijn overleden
vrouw Coby, 9 jaar geleden.
Foto’s: Henk Baron
Op vrijdag 4 december is Henk
Hendriks uit Millingen aan de Rijn
overleden. Hij werd 75 jaar. na een kort
ziekbed ging hij in zijn slaap, omringd
door zijn gezin, heen.

Beweegtuin: wandelen in groepjes
MILLINGEN. Buiten mogen we met 4
personen, uiteraard op afstand van
elkaar, bewegen. Een aantal coaches
van de Beweegtuin in Millingen aan de
Rijn is, op de donderdagen, als voorheen, weer gestart met wandelingetjes
en tussendoor wat oefeningen, steeds
met groepjes van totaal vier deelnemers. Zijn er te weinig coaches voor
elk groepje, dan kunnen de deelnemers
zelf met hun groepje oefeningen doen
tussen het wandelen door. We zijn 3
december gestart.
Kom dus gewoon 5 min voor 10 naar de

parkeerplaats bij het sportpark, sluit je
meteen aan bij 3 andere mensen en ga
een uurtje lopen. Zo zien we elkaar
weer eens, blijven we fit en het kost
niets. Voorlopig zo tot de feestdagen op
donderdagochtend om 10.00 uur als
vanouds. Als het hard regent, sneeuwt
of hagelt slaan we die week over.
Nogmaals: iedereen, jonge of oudere
senioren, is van harte welkom mee te
lopen. De woensdag-deelnemers krijgen te zijner tijd bericht van hun
coaches en starten, als het kan, volgend
jaar weer.

Henk is 32 jaar buschauffeur geweest
in de regio Nijmegen/ Millingen.
Inmiddels was hij al 12 jaar aan het
genieten van zijn pensioen. Ook ging
hij nog graag naar de dijk in Millingen
om gezellig met zijn leeftijdgenoten te
kletsen over de alledaagse dingen.
Vanaf zijn trouwen heeft hij geruime
tijd aan de Goudwindestraat in Ooij
gewoond en is daarna verhuisd naar
Millingen aan de Rijn.
Wij wensen zijn vrouw Bets, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de rest
van de familie en vrienden heel veel
sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies.
Foto: Henk Baron

Hulp gezocht
bij leggen van
laminaatvloer
Ben jij handig en vindt je het leuk om
te klussen? Heb je ervaring met het leggen van een laminaatvloer? Voor een
mevrouw uit Leuth zijn we op zoek
naar iemand die haar hier bij wilt helpen. De materialen - laminaat, ondervloer en een goede zaag - zijn voorhanden. Mevrouw is zelf slecht te been en
heeft niet veel te besteden, waardoor
het inhuren van een vakman helaas niet
tot de mogelijkheden behoort. Heb jij
zin om de handen uit de mouwen te steken en mevrouw een dagje te helpen
hiermee? Neem dan even contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte Welzijn, jesse.jansen@fortewelzijn.nl. Bij voorbaat dank!

De Rozet
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Een nieuwe uitdagende baan dicht bij huis? Wij zijn op zoek naar jou!
ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN
Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding
Als ambieus installaebedrijf volgen wij de technische ontwikkelingen die zich in een rap tempo
opvolgen.
Ben jij degene die ons versterkt in het realiseren van onze ambies, dan zijn wij op zoek naar jou.
x

allround installaemonteur cv, venlae en drinkwaterinstallaes

x

Onderhoudsmonteur gasgestookte toestellen

x

Service onderhoudsmonteur gasgestookte installaes

Interesse? Neem contact met mij op, ik kijk uit naar een gesprek.

info@frankbv.nl

Peter Frank

Ooij, 024-6633100

Marga Huinink
Strijkcentrale

Personeel
Gevraagd

Millingen en
omstreken

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

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

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

VACATURE: KRAANMACHINIST
Ben jij multifunctioneel inzetbaar en kan jij als geen ander werken met een
mobiele kraan, op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je werken in een jong
dynamisch, gezellig en enorm groeiend bedrijf? Kom dan naar ROWILL !!!
Functie-eisen
• Diversen werkzaamheden GWW projecten in eigen beheer en/of verhuur
• Werkervaring als kraanmachinist
• Beschikken over goede communicatieve eigenschappen
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• In het bezit van VCA
• In het bezit van rijbewijs BE (rijbewijs C is een pre)
• Klantgericht en representatief
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden
• Functie voor langere tijd met uitzicht op vast dienstverband
• Marktconform salaris
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingsmogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen
• Een goede werksfeer binnen een leuk team
Interesse in deze functie?
Stuur je CV en motivatie per e-mail naar: william@rowill.nl

T

Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

VACATURE: SHOVELMACHINIST
Ben jij multifunctioneel inzetbaar en kan jij als geen ander werken met een
shovel, op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je werken in een jong
dynamisch, gezellig en enorm groeiend bedrijf? Kom dan naar ROWILL !!!
Functie-eisen
• Profileren
• Laden en lossen van vrachtwagens
• Klein onderhoud aan de shovel en hulpmaterialen
• Werkervaring als shovelmachinist
• Beschikken over goede communicatieve eigenschappen
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• In het bezit van VCA
• In het bezit van rijbewijs BE (rijbewijs C is een pre)
• Klantgericht en representatief
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden
• Functie voor langere tijd met uitzicht op vast dienstverband
• Marktconform salaris
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingsmogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen
• Een goede werksfeer binnen een leuk team
• Auto van de zaak (in overleg)
Interesse in deze functie?
Stuur je CV en motivatie per e-mail naar: william@rowill.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief

■ Wandeling rondom het Vrijheidsmuseum

Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U
kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een nieuwsbrief. Wilt u
dit? Meld u aan!

De wandeling rondom het
Vrijheidsmuseum gaat door het
gebied waar in 1944 duizenden
parachutisten zijn geland om te
vechten tegen de Duitse bezetting. De wandelroute is 6 kilometer lang en start en eindigt bij het
Vrijheidsmuseum.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze mail het e-mailadres waarmee u
zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe aan de lijst. U ontvangt
dan iedere week een nieuwsbrief van ons.

■ Schrijfactie Amnesty vanuit huis
Schrijft u ook mee tegen onrecht?
Elk jaar organiseert Amnesty
International op 10 december
een schrijfactie tegen onrecht.
Verspreid over de hele wereld
schrijven mensen dan miljoenen
brieven en kaarten. Ook in onze
gemeente. Schrijft u mee?

Canadese Erebegraafplaats
Tijdens de wandeling komt u langs
de Canadese Erebegraafplaats.
Hier liggen 2.617 gesneuvelde militairen begraven, vooral Canadezen. Dit is echt zo’n plek waar u
uw rugzak even afdoet, gaat zitten
en stil wordt… Omdat de plek zo
indrukwekkend is komen jaarlijks
op 4 mei veel bezoekers naar de
dodenherdenking op de begraafplaats.

Door corona zijn er dit jaar geen
schrijf-bijeenkomsten
in
de
gemeente. Maar u kunt natuurlijk
vanuit huis schrijven. Dat kan op
twee manieren: online, of via een
brief of kaart.

Verderop tijdens de wandeling
heeft u bij helder weer vanaf het uitkijkpunt op de Galgenberg goed
zicht op Duitsland. U ziet dan de
kerktoren van Kranenburg en de

Online schrijven
Wilt u thuis online een brief schrijven?
Ga
dan
naar
www.amnesty.nl/write-for-rights.
Brief of kaart schrijven
Wilt u een brief of kaart schrijven?
Stuur dan een mailtje naar Bert
Vendrik of Jo Coerwinkel. Zij zorgen er dan voor dat u een schrijfpakket krijgt thuisbezorgd. In het
schrijfpakket zitten onder andere
voorbeeldbrieven en ansichtkaarten.
Mail naar bertvendrik@gmail.com
of j.coerwinkel@chello.nl. U kunt
hen ook mailen als u vragen heeft.
Of bellen: Bert Vendrik (06 3893

De komende drie jaar ontvangen
honderden midden- en kleinbedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen
hulp bij vragen en investeringen op
het gebied van digitalisering. Er
worden allerlei activiteiten voor en
met bedrijven georganiseerd.
Klaar voor de toekomst
Digitalisering is voor veel mkbondernemers belangrijk om hun
bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Toch is het voor veel mkbbedrijven een grote stap. Het ontbreekt vaak aan geld, tijd en kennis.
Daardoor blijven kansen op innova-

Fotograaf David Brand
donkere rand van het Reichswald.
Op een aantal plekken langs de
route kunt u luisteren naar de verhalen
over
de
Tweede
Wereldoorlog. Kijk voor alle luisterplekken
op
www.liberationroute.com.
Vrijheidsmuseum
De wandeling start en eindigt bij het
Vrijheidsmuseum. Dit museum is in
2019
helemaal
verbouwd.
Bezoekers beleven in het museum
het veelzijdige verhaal van de
Tweede Wereldoorlog. Er is nooit

één verhaal. In het museum wordt
u uitgedaagd om kritisch na te denken over vrijheid, toen en nu.
Meer informatie en wandelingen
Berg en Dal is bekroond met de titel
Wandelgemeente van het jaar. En
niet voor niets: er zijn veel afwisselende wandelmogelijkheden. Wat
denkt u bijvoorbeeld van de
Dorpsommetjes die inwoners zelf
hebben gemaakt? Laat u in dit
kleurrijke jaargetijde informeren en
inspireren op
www.wandeleninbergendal.nl.

2113), Jo Coerwinkel (06 1851
4735).
Tegen onrecht
Amnesty International organiseert
de schrijfactie Write for Rights voor
mensen die worden gemarteld om
wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of worden
vastgezet omdat ze voor hun
mening uitkomen. De actie is altijd
rond 10 december. Dat is de Dag
van de Rechten van de Mens.

■ Investering in het digitaliseren van
ondernemers
De 18 gemeenten in de regio
Arnhem-Nijmegen willen midden- en kleinbedrijven (mkb) in
de regio helpen bij digitalisering.
Daarom hebben zij in september
een aanvraag ingediend bij het
ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. En goed
nieuws: het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat
(EZK) heeft de subsidie toegekend.

Kijk niet raar op als u tijdens de
wandeling, vooral in het bos, oud
roest aantreft. De kans is groot dat
het resten van jerrycans, munitiekistjes of mortierhouders zijn die
hier in de oorlog zijn achtergelaten.
De Groesbeekse bossen zaten in
september 1944 bomvol militairen.

tie en groei liggen. Wethouder Irma
van de Scheur: “Het is niet alleen
van belang voor de ondernemers
en hun toekomst. De bedrijven zijn
van groot belang voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol
in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als
toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen”.
Gezamenlijk voorstel
De MKB-deal is ingediend door 18
gemeenten in de regio ArnhemNijmegen (Arnhem, Berg en Dal,
Beuningen, Doesburg, Druten,
Duiven, Heumen, Lingewaard,
Montferland, Mook en Middelaar,
Nijmegen, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort,
Wijchen en Zevenaar), de provincie
Gelderland, The Economic Board,
Rabobank,
RCT
Gelderland,
RVN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden,
OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en
StaB.

■ Meer groen voor nieuwbouwproject Heikant
Wethouder
Sylvia
Fleuren,
Jelena Vovk en Tim Kleijngeld
hebben op 25 november samen
de laatste boom geplant voor het
nieuwbouwproject
aan
de
Heikant in Groesbeek. Hiermee
komt een einde aan een project
waarbij inwoners hebben gekozen voor meer groen en meer
bomen.
In overleg met de buurt hebben we
34 veldesdoorns geplant. Ook zijn
er stapstenen in de beek gelegd en
er is een zithoek met zwerfstenen
gemaakt. Een nieuw paadje verbindt de Heikant met de achteringang van de school. Kortom, een

mooie nieuwe wijk met veel groen
waar kinderen kunnen spelen en

bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

■ Kinderen kiezen speeltoestellen Millingen
De gemeente vernieuwt in
Millingen aan de Rijn 4 speelplekken. De kinderen uit de buurt
mochten bepalen hoe de speelplekken eruit komen te zien. Dat
deden ze door per speelplek te
kiezen uit 3 ontwerpen.
De winnende ontwerpen
Op dinsdag 23 november maakte
wethouder Sylvia Fleuren bekend
welke ontwerpen de meeste stemmen kregen. U kunt de winnende
ontwerpen bekijken op onze website.
Ga
naar
www.bergendal.nl/speelplekken.
Daar staat ook het filmpje waarin
wethouder Sylvia Fleuren de winnende ontwerpen bekend maakt.

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

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Kerkberg 20c, kap bomen (aanvraag)
▪ Oosterbergweg 2, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 69, inpandig verbouwen woning en verplaatsen
trappenhuis (verleend)
▪ Rijksstraatweg 146, kap boom, snoeien beuk (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Bosweg 13, kap bomen (aanvraag)
▪ Watertorenweg 1, vervangen voegwerk voorgevels (verleend)
Groesbeek
▪ Ambachtsweg 16, afleveren opslag adblue (aanvraag)
▪ Biesseltsebaan 12, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Bosstraat 7, vervangen dakpanelen en plaatsen zonnepanelen
(aanvraag)
▪ Bosstraat 19a, realiseren van 5 appartementen in bestaand pand
(verleend)
▪ Bruuk 120, bouw woning met bijgebouwen (verlengen beslistermijn)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 35, verbouwen horecapand tot 5 woningen
(verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat en Veldzicht (bouwplan De Heikant), bouw
12 2-onder-1 kap woningen en 1 vrijstaande woning (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 62-65 en Veldzicht 66 -75 (bouwplan De
Heikant), aanleggen van 13 uit- inritten (verleend)
▪ Dakotastraat 29, uitbreiden achterzijde woning (aanvraag)
▪ Derdebaan 12, verlengen loods aan achterzijde (aanvraag)
▪ De Klös 4, realiseren boerenkamers in bestaande schuur (aanvraag)
▪ Hobbemaweg 41, plaatsen carport (aanvraag)
▪ Hoflaan 74 en 76, bouwkundig scheiden van een bestaande
groepswoning naar twee woningen (verleend)
▪ Hoge Horst 54, bouw van nieuwe kleedkameraccommodatie,
aanbrengen naamaanduiding en herplaatsen vlaggenmasten
(intrekking omgevingsvergunning)
▪ Ketelstraat 19, realiseren overkapping tussen 2 stallen (niet
vergunningplichtig)
▪ Kloosterstraat 12, vervangen kozijnen (verleend)
▪ Knapheideweg 10, vervangen dakkapel (aanvraag)
▪ Mansberg 8, 10 en 12, splitsen van een groepswoning in 3 woningen
(verleend)
▪ Molenweg 20, realiseren bijgebouw (aanvraag)
▪ Nijerf 1, bouw berging (aanvraag)
▪ Pannenstraat 1, restaureren kerk (verleend)
▪ Reestraat 33, bouw woning en aanleggen in- uitrit (verleend)
▪ Nabij Wylerbaan 3a, aanleggen zonnepanelen middels een
grondopstelling (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 21, kap boom (verleend)
Kekerdom
▪ Nabij Duffeltdijk 44, aanbrengen verharding (verlengen beslistermijn)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. van Gilsstraat 11, realiseren dakopbouw ten behoeve van een
dakkapel (verlengen beslistermijn)
▪ Elzenstraat 7, uitbreiden woning (verleend)
▪ Heerbaan 99, vervangen handelsreclame en geldautomaat
(verleend)
▪ Rijndijk 30, aanbrengen keerwand (aanvraag)
▪ nabij Rijndijk 33, bouw Tiny House (verleend)
▪ St. Willibrordstraat 1, aanleggen parkeerplaats met in- uitrit
(aanvraag)
Ooij
▪ Hezelstraat 24, aanpassen van de bg vloer, gedeeltelijk verwijderen
van muren en vervangen dakramen (verleend)
▪ Kerkdijk 26, moderniseren van de antenne-installatie bij de St.
Hubertuskerk (weigering)
▪ Loeffenstraat 38, uitbreiden woning (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 18, verbouwen monumentale boerderij (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 74, verbouwen monument (verlengen beslistermijn)
▪ Ooijse Bandijk 126, renoveren woning (aanvraag)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 16, plaatsen 24 zonnepanelen voorzijde woning
(buiten behandeling stellen)

(vervolg op de volgende pagina)
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■ Restaurantbon voor restaurants
in de gemeente Berg en Dal
Deze week lanceert het nieuwe
Berg en Dalse bedrijf ‘Cadeau
met Smaak’ de Berg en Dal bon.
Dit is dé restaurantbon voor de
gemeente Berg en Dal. U kunt de
bon online bestellen op de website www.bergendalbon.nl. De
bon is ook te koop bij diverse
verkooppunten in de gemeente.
Het is voor restauranteigenaren
een opgave om het hoofd boven
water te houden. Nu de feestdagen
eraan komen heeft de horeca de
handen ineengeslagen om elkaar
te helpen. U kunt de restaurantbon
inwisselen bij restaurants in Berg
en Dal, Beek, Ooijpolder, Millingen
a/d Rijn, Groesbeek en Heilig
Landstichting. Initiatiefnemers achter het bedrijf en de bon zijn Malou
en Carmen Wijnhoven.
Welke restaurants doen mee?
Een groot aantal restaurants is al
aangesloten. Het gaat om het
Pannenkoekenrestaurant
De
Duivelsberg, Pannenkoekenhuis
De Heksendans, Hotel-Restaurant
De Oude Molen, Restaurant De
Thornsche
Molen,
HotelRestaurant-café De Wolfsberg,
Koffiebar
Eigenweijs,
HotelRestaurant Millings Centrum,
Hotel-Restaurant ’t Spijker.
Zoekt u een compleet pakket om te

geven? Diverse bedrijven hebben
een pakket met producten uit eigen
winkel én de Berg en Dal bon. Kijk
op www.bergendalbon.nl/cadeaupakketten voor meer informatie.
Subsidie
De gemeente Berg en Dal en de
Stichting Toerisme en Recreatie
Berg en Dal (STER) hebben de restaurantbon subsidie gegeven.
Wethouders Irma van de Scheur en
Sylvia Fleuren: “In deze moeilijke
tijd is het belangrijk om inventief te
zijn en verbinding te zoeken. Het is
goed om te zien dat dit gebeurt bij
onze lokale horeca en detailhandel.

Wij helpen graag met een subsidie
om dit mooie initiatief verder te helpen. Lokale ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. In deze
moeilijke tijd is ‘support your locals’
hartstikke belangrijk om deze leefbaarheid te behouden. Dus koop
deze bon en help onze mooie lokale bedrijven de crisis door.’’
Erik de Gans van de STER: “Met
deze bon kun je toerist zijn in eigen
regio. Ga op reis en eet eens
ergens waar je nog niet eerder bent
geweest.”

■ Werkgroep Burgerparticipatie overhandigt evaluatie
over burgerparticipatie
Hoe doet de gemeente Berg en
Dal het als het gaat over burgerparticipatie? Dat heeft de werkgroep Burgerparticipatie onderzocht. Het rapport van dit onderzoek overhandigde de werkgroep 3 december aan wethouder Irma van de Scheur.
Wat is burgerparticipatie?
Burgerparticipatie is een heel breed
begrip. Het wordt ook wel inwonersparticipatie genoemd. We
bedoelen hiermee dat de gemeente
inwoners en ondernemers betrekt
bij het maken van beleid. Maar ook
hoe de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners.
Wie zitten er in de werkgroep
Burgerparticipatie?
De Werkgroep Burgerparticipatie
bestaat uit vrijwilligers en is al
enkele jaren actief. De vrijwilligers
zijn allemaal inwoners van de
gemeente die op een of andere
manier actief zijn op het gebied van
‘burgerparticipatie’.
Op welke vragen geeft het rapport antwoord?
De gemeente is al enkele jaren
bezig om meer te doen met inwonerparticipatie. Er zijn verschillende
experimenten gedaan. Het college
van burgemeester en wethouders
heeft
de
werkgroep
Burgerparticipatie gevraagd om te
onderzoeken hoe de gemeente het
nu doet op dit gebied. Is de
gemeente op de goede weg?
Wat zijn de ervaringen van de
gemeente en hoe ervaart ‘de buitenwereld’ wat de gemeente doet?
Hoe kan de gemeente de kwaliteit

van inwonerparticipatie verbeteren?
Welke conclusies staan in het
rapport?
Om het antwoord te vinden op die
vragen interviewde de werkgroep
verschillende mensen binnen en
buiten het gemeentehuis. Op basis
van die interviews kwam de werkgroep tot de volgende conclusies:
▪ Er is geen gemeenschappelijk
gedeelde visie op participatie.
▪ Er ontbreekt een kader.
▪ Er is een conflict van verwachtingen.
▪ Er is een ‘cultuuromslag’ nodig.
▪ We moeten streven naar een zo
groot mogelijk draagvlak bij de
inwoners.
Wat doet de gemeente met de
adviezen van de werkgroep?
De werkgroep geeft in haar rapport
verschillende
aanbevelingen
(adviezen over hoe het beter kan).

Niet alleen voor de gemeente, ook
voor inwoners. Een deel van de
aanbevelingen komt terug in de
nota participatie ‘Samen maken we
Berg en Dal!’. Deze nota wordt in
februari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Een deel van de aanbevelingen
gaat over de vraag hoe de gemeente het beste kan samenwerken met
inwoners, lokale groepen en organisaties. De gemeente is met de
werkgroep in gesprek om te kijken
wat hun rol kan zijn in de toekomst.
Met de evaluatie kan de gemeente
projecten/initiatieven op het gebied
van burgerparticipatie goed en
onpartijdig beoordelen. Zo kan de
gemeente er van leren.
Meer informatie
Het volledige rapport van de werkgroep kunt u vinden op de website
van de gemeente. Zoek op
‘Initiatieven van inwoners’.
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Vervolg mededelingen
Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan
▪ Cranenburgsestraat 27, Groesbeek
▪ Transformatie locatie Schreven, Groesbeek
Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden
▪ ‘Cranenburgsestraat 27, Groesbeek
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout:
▪ Klaverberg 26 Groesbeek
▪ Plakseweg 29 Groesbeek
▪ Bruuk 100 Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

Geldzorgen?
Maak gebruik van onze regelingen en vergoedingen
Laag inkomen
Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen?
Dan kunt u een extra geldbedrag krijgen. U moet
hiervoor minimaal 21 jaar zijn en jonger dan de
AOW leeftijd.

Geen eigen bijdrage
individuele Wmo-voorziening
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor een
individuele Wmo-voorziening als u een laag
inkomen heeft.

Hulp bij schulden
De gemeente kan u helpen als u schulden
of geldzorgen heeft en u er zelf niet meer
uitkomt.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor
noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen.
Zoals vervanging van een wasmachine of
advocaatkosten.

Kijk voor meer informatie op
www.bergendal.nl/regelingenlaaginkomen. Of bel naar 14024.
(werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Studietoeslag voor studenten
met een beperking
Studeert u en kunt u door een beperking niet
werken? Dan kunt u misschien individuele
studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag
voor studenten met een beperking. Vraag de
Individuele Studietoeslag voor de start van het
studiejaar aan.

Doe mee!
Met de Doe Mee! regeling betaalt de gemeente
een deel van de kosten voor bijvoorbeeld
muziekles, sportles en schoolactiviteiten.

Zorgverzekering voor
inwoners met een laag
inkomen
Met een laag inkomen kunt u kiezen voor de
gemeente zorgverzekering. De gemeente betaalt
dan mee aan uw verzekering. Aanmelden kan ieder
jaar vóór 1 januari via www.gezondverzekerd.nl

■ Vrijwilligers
gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Formulierenbrigade
De formulierenbrigade helpt inwoners die (financiële) vragen hebben
of moeite hebben met het begrijpen
en lezen van (online) formulieren.
Zij helpen bij de aanvraag van toeslagen, kwijtscheldingen en andere
financiële regelingen. Wilt u mensen de weg wijzen in het oerwoud
van regelingen en voorzieningen?
Of ziet u een coördinerende functie
wel zitten? Neem dan contact op
met Marinus Wijnsma. Hij is bereikbaar via.06 13081734 of via
info@sshb.nl.
Klussendienst
De klussendienst van Forte Welzijn
doet werkzaamheden in alle kernen
van de gemeente. Zij doet dit in
opdracht van de gemeente Berg en
Dal. Het gaat om het legen van
prullenbakken en het opruimen van
straatvuil. Met een kiepbak-auto
gaat u samen met een andere vrijwilliger op pad. Werkt u graag buiten en heeft u het rijbewijs B?
Neem dan contact op met Sjon
Janssen. Hij is bereikbaar via 06
53640844 of via sjon.janssen@fortewelzijn.nl.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat anders?
Kijk voor meer vacatures en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte
Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel 085
0406066.
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■ Kom jij werken bij de buitendienst
van de gemeente Berg en Dal?

■ Gemeente zorgverzekering voor inwoners met een laag
inkomen

Voor onze buitendienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
betrokken medewerker buitendienst (onderhoud groen). Het gaat om
een functie van 36 uur per week.

Kent u de Gemeente zorgverzekering voor inwoners met een
laag inkomen? Met de Gemeente
zorgverzekering worden uw
zorgkosten lager. Wilt u overstappen naar deze zorgverzekering? Doe dit dan voor 1 januari
2020. De verzekering loopt via CZ
of VGZ.

Ben jij een specialist op het gebied van bomenonderhoud, groenwerkzaamheden en overige onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte? Dan zoeken wij jou!
Graag ontvangen we je motivatie en cv uiterlijk 16 december 2020 via
www.werkeningelderland.nl. Hier vind je ook meer informatie over de functie.

De verzekering vergoedt veel zorgkosten en uw maandelijkse premie
wordt lager. U kunt er ook voor kiezen dat de Gemeente zorgverzekering uw eigen risico betaalt.
Wilt u meer informatie? Of wilt u
zich aanmelden?
Kijk op www.gezondverzekerd.nl.
Op deze website moet u de naam

van onze gemeente invullen.
Als u zich aanmeldt voor de
Gemeente zorgverzekering dan
wordt u automatisch afgemeld bij
de zorgverzekeraar die u nu heeft.
Ook vindt u informatie op www.bergendal.nl/gemeentezorgverzekering.

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

No-stress-corona-kerstmenu
Tja, gezellig samenzijn en eten met kerst... we verlangen er
allemaal naar. Uit eten is nu geen optie, afhalen of bezorgen
wel. Of lekker thuis een no-stress kerstmenu in elkaar zetten.
Het aantal gasten dat je mag hebben is toch beperkt, dus ga
de keuken in en schotel je gezin / familie of die paar gasten
een culinair menu voor, waar je slechts weinig ingrediënten
voor nodig hebt, maar wat er wel feestelijk uitziet.
3, 4, 5 of 6 gangen? Kijk, lees en beslis zelf...

Klassiek met een twist
Carpaccio tompouce
Ingrediënten (voor 4 tompoucen)
– 4 vellen bladerdeeg (diepvries)
– 140 g (biologische) carpaccio
– 8 flinke handen rucola + extra voor garnering
– 100 g parmezaanse kaas + extra voor garnering
– 100 g pijnboompitten + extra voor garnering
Bereiding
– Verwarm de oven voor op 190 graden.
– Maal de rucola, pijnboompitten en parmezaanse kaas
samen met een flinke scheut olie tot een pesto in een keukenmachine. Voeg naar smaak peper en zout toe.
– Laat het bladerdeeg ontdooien en snijd het vervolgens
doormidden.
– Prik 1 helft in met een vork, de andere helft dus niet (zo
zorg je ervoor dat de ene helft wel rijst en de ander niet en je
dus een bodem en bovenkant hebt).
– Leg de velletjes op een met bakpapier beklede ovenplaat en
bak in 10 minuten af.
– Haal ze uit de oven, het opmaken kan beginnen!
– Begin met een ingeprikt stukje bladerdeeg, dit is je bodem.
– Smeer hier vervolgens een lepel pesto over uit, gevolgd
door een handje rucola.
– Drapeer hier vervolgens het vlees overheen.
– Strooi wat parmezaanse kaas en pijnboompitjes over het
vlees voordat je de bovenkant erop zet.
– Maak eventueel af met pesto die je overhebt, extra kaas,
pijnboompitjes en rucola.

Wildbouillon met bospaddestoelen
Ingrediënten voor 4 personen:
-200 gram gemengde paddestoelen
-1 rode ui
-2 bosui
-2 theelepel extra vierge olijfolie
-500 ml wildfond (geconcentreerde bouillon in pot)
-4 sneden brood (evt. spelt of glutenvrij)
-zwarte peper en zout
Bereiding
Veeg de paddestoelen met een doekje schoon. Snijd ze in
dunne plakjes. Pel de ui en snijd in deze in kleine stukjes.
Was de bosui en snijd deze in dunne ringen. Verhit de olie in
een soeppan. Fruit hierin de ui glazig. Voeg de paddestoelen
toe en smoor deze even mee. Voeg dan de fond en 300 ml
water toe en breng het geheel aan de kook. Draai het vuur
laag en laat de soep 5 minuten zachtjes doorkoken. Breng het
geheel op smaak met peper en zout. Maak ondertussen de
broodsterren. Steek met een sterretjesvorm 12 sterren uit het
brood. Rooster het brood licht in een droge koekenpan. Houd
de soep warm. Warm vlak voor het serveren de broodsterren
weer eventjes op en roer de bosui door de soep. Giet de soep
in soepborden en serveer er de broodsterren bij.

Spoom
Een heerlijk, makkelijk tussengerechtje om je smaakpapillen
even tot rust te brengen
Heel simpel: slechts een bolletje ijs per persoon en wat
mousserende wijn.
Kies vruchtenijs naar smaak, schep een bolletje ijs in een
mooi glas, giet er wat mousserende witte wijn overheen en
klaar is je tussengerechtje.

Surf & Turf
Entrecote met gamba’s en bloemkoolpuree
Ingrediënten (voor 4 personen, maar houd rekening met de
eetlust van je gezin / gasten)
-2 entrecotes (of meer dus)
-1 halve bloemkool
-500 g aardappels (iets kruimig)
-1 teen knoflook
-8 gamba's (of meer dus)
-6 el kookroom
-1 tl geraspte sinaasappelschil
-1 pluk verse rozemarijn
Bereiding
-Haal de entrecote uit de koelkast en laat op kamertemperatuur komen.
-Kook 800 ml water in een pan met deksel voor de bloemkool. Breng een andere pan met water aan de kook voor de
aardappelen
-Pel pers de knoflook. Meng in een kom de knoflook, gamba’s, een scheutje olijfolie, peper en zout en bewaar apart.
-Schil vervolgens de aardappels, was ze en snijd in parten.
-Kook de aardappelen, afgedekt zo’n 15 minuten.
-Snijd ondertussen de bloemkool in roosjes en de steel in
blokjes. Kook de bloemkool afgedekt in ± 10 minuten gaar.
-Schep de bloemkool in een hoge kom en voeg de kookroom
toe. Pureer met een staafmixer tot een gladde puree.
-Voeg de helft van de boter toe aan de aardappelen en stamp
ze fijn tot puree.
-Meng de bloemkoolpuree met de aardappelpuree en breng
op smaak met peper en zout.
-Verhit de knoflookolie in een koekenpan op middelhoog
vuur en bak de gamba’s in ongeveer 3 minuten. Bewaar ze in
aluminiumfolie en leg even weg.
-Verhit weer een scheutje olie in dezelfde koekenpan. Bak de
entrecotes, afhankelijk van dikte en gewenste garing, in zo’n
7 minuten op middelhoog vuur, keer halverwege om.
-Haal de entrecotes uit de pan, laat even rusten in aluminiumfolie en snijd dan in mooie dunne plakken.
-Verdeel de bloemkoolpuree over de borden. Leg de entrecote en de gamba’s erop. Maak af met wat sinaasappelrasp en
verse rozemarijn.
- Serveer er voor de hongerlappen onder ons nog een extra
aardappelgerecht, (gegrilde) groenten of een salade bij.

Oreo tiramisu in glaasjes
Ingrediënten (4 glaasjes)
-80 g witte chocolade
-80 g mascarpone
-300 g witte chocolademousse (75 gram per bakje)
-280 g mini oreo's
-30 ml sterke koffie
Bereiding
-Hak de witte chocolade met een groot mes in stukjes.
-Spatel de mascarpone, de witte chocolademousse en ¾ van
de witte chocolade voorzichtig door elkaar.
-Breek de koekjes doormidden (houd 45 gram achter) en
strooi onderop in de glaasjes een laagje koekjes. Schenk vervolgens hier wat koffie over, ongeveer de helft over 4 glaasjes. Verdeel vervolgens de helft van het mascarponemengsel
over de 4 glaasjes. Bedek deze laag weer met koekjes en
sprenkel hier de overgebleven koffie over.
-Schep de rest van het mascarponemengsel hierop en maak
de bovenkanten glad met een spatel.
-Maak af met nog een mini oreo en de overgebleven witte
chocolade on top.
-Zet de glaasjes in de koelkast en laat 20 minuten opstijven.

Kaasplankje
Mochten de voorgaande 5 gangen nog niet afdoende zijn,
dan is het kerstdiner natuurlijk nog snel aangevuld met een
kaasplankje, lekker met wat noten-, vijgen- of dadelbrood.
Kaas serveren op kamertemperatuur. Plankje eventueel garneren met vijgen en/of druiven

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Nu een aantal coronamaatregelen per
18/11 beëindigd zijn, kunnen onderstaande activiteiten in het Kulturhus
weer plaatsvinden. De Vriendenkring is
nog gesloten. Voor meer informatie
verwijzen wij je naar je eigen vereniging/organisatie.
Elke maandag
-Inloop en Ontmoeting van 14.0016.00 uur
Elke dinsdag
-Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:30-9:00 uur
-Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in de sportzaal
Elke woensdag
-Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30

uur
Elke donderdag
-Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:30-9:00 uur
-Vertel eens…verhalen delen met anderen, 15.00-16.00 uur
-Aerobic
Workout
o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in de
sportzaal
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00 -12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen
-Logopedie Klaretaal van 13.00-17.00
uur
* De bibliotheek in het Kulturhus is
open op werkdagen tot 18.30 uur
(m.u.v. woensdagmiddag)

Ondertekening intentieovereenkomst
fiets- en voetveer Bemmel-Ooij
Woensdag 2 december 2020 ondertekenden de gemeenten Lingewaard en
Berg en Dal en Uit®waarde de intentieovereenkomst voor een recreatieve
fiets-voetveerverbinding
tussen
Bemmel en Ooij. Wethouder Sylvia
Fleuren van Berg en Dal, wethouder
Theo Janssen van Lingewaard en directeur Alex Kwakernaak van Uit®waarde
zetten online hun handtekening onder
deze overeenkomst.
Waarom een veer tussen Bemmel en
Ooij?
Wethouder Theo Janssen laat weten dat
hij blij is dat het bewonersinitiatief
Bemmel-Oost nu verder vorm krijgt.
“Toen de bewoners ons enkele jaren
geleden benaderden met de idee voor
een fiets- en voetveer tussen Bemmel
en Ooij, waren wij meteen enthousiast.
Na de proefvaart vorig jaar, merkten we
al dat veel mensen er gebruik van willen maken.”
Wethouder Sylvia Fleuren vertelt: “dit
fiets-voetveer maakt het nóg aantrekkelijker om te fietsen en wandelen in onze
regio. Van ondernemers in Berg en Dal
hoor ik dat ze dit veer een waardevolle
aanvulling vinden op ons toeristisch

aanbod.”
Directeur Alex Kwakernaak: “Wij zouden verheugd zijn met deze nieuwe
recreatieve veerverbinding tussen het
Rijk van Nijmegen en De Betuwe.
Hierdoor worden stad en buitengebied
bijzonder verbonden en zijn er mooie
routes mogelijk in combinatie met de
overige pontjes in de regio.”
De verbinding zal een belangrijke schakel vormen voor het fietsknooppuntennetwerk Arnhem Nijmegen. Het toekomstig veer gaat naar verwachting van
mei tot en met september varen.
Hoe gaat het nu verder?
Nu deze overeenkomst is ondertekend,
onderzoeken de gemeenten en
Uit®waarde hoe zij de veerverbinding
kunnen realiseren. Als de uitkomst van
het onderzoek positief is, sluiten ze een
exploitatieovereenkomst af. Daarna
zorgt Uit®waarde ervoor dat het veer
in de vaart komt. Voor dit nieuwe veer
zoekt Uit®waarde vrijwillige bemanningsleden. Schippers met een groot
vaarbewijs en/of Rijnpatent en kaartverkopers kunnen hun reactie sturen
naar
Uit®waarde
(info@uiterwaarde.nl).

Inloop & Ontmoeting Beek Kulturhus

Ervaring van een gast
BEEK. In deze tijd waarin eenzaamheid zo'n veelbesproken onderwerp is
ervaar ik dat de inloop en ontmoeting
in Beek een prachtig voorbeeld is wat
je daaraan kunt doen.
Ik kom er al jaren als deelnemer naast
mijn werk als gezinsbegeleider en zie
dat in die jaren niet alleen drie keer in
de week een gezonde en heerlijke
maaltijd wordt bereid in overleg met de
deelnemers en gezelligheid geboden
wordt door het organiseren van activiteiten en gezamenlijke spelletjes.

Maar ook dat er een hechte groep
buurtgenoten meer oog heeft voor
elkaar, elkaar vraagt hoe het gaat en
hulp aanbiedt wanneer dat nodig is. Dat
komt m. i. ook omdat de begeleidster
Paulien daar ruimte voor biedt en de
verantwoordelijkheid voor hoe het
loopt niet alleen neemt, maar mensen
stimuleert om daaraan bij te dragen en
dat mensen dat graag doen.
Er is sprake van oprechte belangstelling, betrokkenheid, een luisterend oor
en heel veel plezier. Klasse!

N AT U U R

Kerstbomen drive- through
in het Groesbeekse Bos
Zaterdag 12 december, van 09.00 uur
tot 15.00 uur, zal Staatsbosbeheer
weer de jaarlijkse kerstbomendag
organiseren. Dit jaar zal het evenement een andere invulling krijgen.
Geïnteresseerden kunnen vooraf via
de website van Staatsbosbeheer een
boom kopen en deze binnen een
gekozen tijdslot op het natuurkampeerterrein in Groesbeek ophalen via
de drive- through. Bij dit evenement
worden de Corona-richtlijnen in
acht genomen.
GROESBEEK. Staatsbosbeheer biedt
ook dit jaar weer de mogelijkheid om
een kakelverse kerstboom uit eigen bos
in huis te halen. Door de
Coronamaatregelen krijgt het mooie
evenement wel een andere invulling.
Via de website van Staatsbosbeheer
kiest men een tijdslot waarin de boom
kan worden opgehaald en wordt deze
vooraf afgerekend. De bomen,
Servische spar of fijnspar, worden door

Staatsbosbeheer gezaagd op een lengte
van 1.75 meter en kosten €15 euro per
stuk. Het is niet mogelijk een voorkeur
aan te geven bij het bestellen, maar op
locatie liggen voldoende bomen om
een keus uit te maken. Op zaterdag 12
december, tussen 9.00 uur en 15.00 uur,
liggen de bomen klaar om opgehaald te
worden op het natuurkampeerterrein in
Groesbeek. Mensen die een boom hebben gekocht moeten deze met een auto
op komen halen en zelfstandig inladen.
Op deze manier wordt het aantal contactmomenten beperkt. Het is helaas
niet mogelijk terplekke een boom te
kopen. Wij vragen wel om binnen het
opgegeven tijdslot te komen i.v.m. de
Coronamaatregelen.
Kijk voor meer informatie of om een
boom te kopen op https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/rijk-vannijmegen/kerstboom-groesbeek , volg
onze blog boswachtersblog.nl/rivierengebied of onze sociale media kanalen.
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Weer graffiti in de Ooijpolder
De kladderaar in de
Ooijpolder
slaat
opnieuw toe. Het
monument van de
Circul van de Ooij, net
weer opnieuw geschilderd, aan de Ooysedijk
is opnieuw voorzien
van de teksten BLM.
Ook de historische
muren van de steenoven van de voormalige steenfabriek Robert
Jansen heeft het moeten
ontgelden. Maar dat is
waarschijnlijk al eender
gebeurd.
Ook een aantal wegen in
de Ooijpolder zijn weer
onder gekalkt. Zo werd
de Kerkdijk in Ooij /
Erlecom / Wercheren tot
aan de Thornsestraat
voorzien van diverse leuzen. Dit was ook het
geval
op
de
Erlecomsedam
in
Ooij.Waarschijnlijk gaat
het om 1 persoon die per
fiets de route tussen Beek
(Wylermeer), Ooij en
Nijmegen aflegt. In de
vroege ochtend werd een
fietsbandenspoor aangetroffen op de Kerkdijk.

Boswachtersblog over
werkzaamheden langs de Waal
Daan
Meeuwissen
van
Staatsbosbeheer, Boswachter Publiek,
Gelderse Poort, heeft recent een blog
geplaatst met daarin informatie omtrent
werk in uitvoering langs de Waal (Link
naar blog: https://www.boswachtersblog.nl/rivierengebied/2020/11/24/wer

k-in-uitvoering-langs-de-waal/).
Hier wordt onder andere aandacht
besteed aan veiligheidsbeheer langs de
Waal
en
inrichting
van
de
Millingerwaard. De werkzaamheden
bij de Bisonbaai zijn op dinsdag 1
december gestart.

Foto’s: Henk Baron

De merel van Minerva

Auto te water in de Oude Waal
OOIJ. Een automobiliste is donderdag
3 december aan het eind van de middag
te water geraakt met haar personenauto
in de Oude Waal aan de Ooijse Bandijk
in Ooij. Politie, brandweer en ambulance rukten massaal uit na de melding. Ze
troffen de bestuurster half in het water,
half op de kant aan. Ze was onderkoeld
geraakt. De auto bevond zich 50 meter
verderop geheel onder water, terwijl de
verlichting nog ingeschakeld was.
De vrouw was door nog onbekende

oorzaak van het talud van de Oude
Waal afgereden. Brandweerlieden zijn
het water ingegaan om de auto op te
sporen. Het lukte hen om een verbinding te maken met een kabel van een
brandweerkraan, waarna de auto door
de brandweer op het droge is getrokken. De bestuurster is voor onderzoek
per ambulance overgebracht naar het
ziekenhuis. De Ooijse Bandijk was
enige tijd afgesloten voor doorgaand
verkeer.

Foto: Henk Baron

Vals alarm bij dood schaap
Zondagmorgen lag er
een dood schaap tussen
de schapen in een weiland aan de Kouwedijk
in Ooij. Omdat het
schaap een verwonding
had,
werd
direct
gedacht aan een wolf of
goudjakhals. Gelukkig
bleek het vals alarm.
Het dier was een
natuurlijke dood gestorven en de verwondingen waren later door
kraaien aangebracht.
Schapen langs de Kouwedijk in Ooij. Foto: Henk Baron

Ieder jaar op 4 mei, wanneer ik sta bij
de dodenherdenking en het één minuut
stil is, hoor ik in die éne minuut altijd
die éne merel zingen. Frappant, maar of
ik er nu met de fanfare sta, met het
orkest van de politie, als trompettist of
als burger: hij is er altijd, míjn merel.
Mijn gedachten gaan in die éne minuut
altijd naar de mensen die als slachtvee
in vernietigingskampen de gaskamers
in werden geleid, die arme jonge jongens die al dan niet vrijwillig gedropt
werden om een land waar ze nog nooit
van gehoord hadden te bevrijden van
het slechtste wat er ooit in het bestaan
van de mensheid naar boven kwam: de
totale vernietiging van alles en iedereen
die andersdenkend, anders gelovend of
anders voelend waren.
Toen ik een aantal jaren geleden kamp
Dachau bezocht deed ik dat om te ’voelen’ en te ervaren hoe het ooit zover
heeft kunnen komen. Titus Brandsma,
een Nederlandse jonge pater en journalist was maar één van de duizenden die
– geheel gefotografeerd – daar aan gort
werd geslagen. Vaak denk ik in die éne
minuut aan Titus, en spelen fragmenten
uit de film Schindler’s List door mijn
hoofd. Met als filmmuziek die éne
merel.
Marian Turski is zijn naam, en bij de
herdenking van ‘75 jaar Auschwitz’
kwam zijn toespraak als ‘survivor’ zó
hard binnen, dat ik nog vaak aan hem
denk. ‘’Auschwitz begon niet dáár,
maar begon al ruim 10 jaar daarvoor.
Met één bankje in een park in Berlijn
met een simpel bordje: ’Hier mogen
geen Joden zitten’. Toen geregisseerde
media héél langzaam, stap voor stap,
als hun waarheid groepen aanwees die
‘de grote schuldigen’ waren aan de
malaise waar het land toen in verkeerde. Nu zouden we dat, 75 jaar later,
toch zeker herkennen als ‘Fake-news’.
Toch? ‘Nooit meer Auschwitz’, het
klonk zó vanzelfsprekend. Toch?
Dit jaar, op 4 mei, wanneer Nederland
weer 1 minuut stil is, en hopelijk míjn
merel er weer is, zal ik ergens anders
aan denken. Aan rechts-extremisme,
wat wederom geleidelijk onder onze

huid geduwd wordt. Aan brieven die
uitlekken van een politicus die het zelfs
bijna tot minister president had
geschopt, ware het niet dat het schijnbaar ‘zijn tijd’ nog niet was. Mensen
die een partij aanhangen die letterlijk
zwart op wit per brief stellen dat ‘’bijna
iedereen die zij ontmoeten antisemieten zijn’’. Die stellen dat een virus is
uitgevonden om macht te krijgen. Die
zelfs zover gaan te stellen dat wereldleiders zich hebben verenigd in één
groot pedofielennetwerk. Je zou denken: wie stemt er op dit soort duivels,
dit soort radicale gekken die op dezelfde avond in een talkshow krokodillentranen eruit persen om te hopen op
onze sympathie?
En net zo goed als 85 jaar geleden hadden ook propagandist Goebbels, arts /
viroloog Mengele, de goed uitziende
oprichter
SS-Totenkopfverbände
Theodor Eicke en debater Hitler een
verkiezingsprogramma geschreven
waar veel mensen zich in konden vinden. Maar de achterliggende agenda
werd jaren later pas duidelijk. Wie
goed luistert en een klein beetje moeite
neemt om wat te googelen heeft geen
jaren tijd nodig om te weten op welk
ongelooflijk gevaarlijk spoor we ons
begeven met het stemmen op dit soort
gedachtengoed. Extreemrechts is
wederom een rijdende trein die maar
moeilijk te stoppen is. Letterlijk. Een
trein die op dit moment de bielzen legt,
de liggers monteert, en die op weg is
naar het volgende Dachau of
Auschwitz. Met het schrijven van dit
stuk kan ik dan zomaar de volgende
Titus zijn, dat was namelijk de enige
overtreding die Brandsma nodig had
om doodgeslagen te worden.
Het is aan ons, het is aan uw kennis van
de geschiedenis of wij die trein willen
stoppen of erop springen. ‘’Herinneren
is een kwestie van tijd, herdenken is
een kwestie van willen’’ sprak Marian
Turski 75 jaar later voor de poorten van
Auschwitz, waar geen merel te horen
was.
Wim Bakker
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Ooijse
Klinkertjes
Je zou zo denken, dat er in ons dorp
niets te doen is. Ik heb mijn eigen
televisiezender de O.O.S. (Ooijse
Omroep Stichting) er maar eens op
uitgestuurd. Dan kijk je toch wel je
ogen uit van de bedrijvigheid in ons
dorp. Over een willekeurige week
heb ik een nieuwsbericht gemaakt,
dat voor vaste abonnees van de
O.O.S. op kanaal 13 te bekijken is.
Via dit papieren journaal wil ik in dit
stukje een aantal items van mijn illegale uitzending delen.
Item 1: Op de Erlecomsedam tegenover de Bisonbaai staat al wekenlang een damesfiets geparkeerd. Het
is een fiets, dat qua leeftijd tussen
een jong omaatje en een oud
omaatje in zit. Hij is van het bekende merk “Oud Roest”. Het is een
oud exemplaar, dus er hangt veel,
waaronder het hangslot. Passanten
merkten gekscherend over deze
“omafiets” op: “Het is niet de fiets
van Piet Paaltjes, want die is allang
gepasseerd”. Echte fietskenners
menen, dat over een paar maanden,
door de tand des tijds, het vehikel
rijp is voor museum “Velorama”.
Item 2. De Kerkdijk in Ooij wordt
door hogere verkeersinstanties van
de gemeente Berg en Dal betiteld als
racebaan. Er gingen in die kringen al
stemmen op, om het de “Max
Verstappendijk” te gaan noemen,
inclusief een gemeentelijke “safety
car”. Zij zijn echter overgegaan tot
andere maatregelen, om de vermeende snelheid eruit te halen door
het aanleggen van chicanes. De
camerabeelden bij de “Heeren van
Ooy” zullen uitwijzen, dat hier de
wens de vader van de gedachte is.
Mensen die zich met twee wielen
voortbewegen, ook wel fietsers
genoemd, zullen denken, wij worden hier behoorlijk gechicaneerd.
Item 3. Momenteel beweegt zich
door de Ooijse dreven een zeer
gedreven graffitispuiter. Wegen,
beelden,
bezienswaardigheden,
niets wordt door deze persoon ontzien. Door polderkenners wordt al
gedacht, dat hij of zij voor verplaatsing bij deze werkzaamheden het
fietske van de Erlecomsedam
gebruikt. B.L.M., K.O.Z.P. en
Mortimer worden te pas en te onpas
overal opgekalkt. De polder denkt,
dat men best een eigen mening mag
verkondigen. Zou wel op een betere
manier mogen, bijvoorbeeld met
een demonstratie op het Reiner van
Ooiplein. In Ooij is men er zeker van,
dat ze daarvoor best een stuk of drie
mensen, op anderhalve meter uit
elkaar, bijeen kunnen krijgen.
Item 4. Op de hoek van de
Hubertusweg en de Kerkdijk is, sinds
de verplaatsing van de bushalte, een
mobiel toilet oftewel een “Dixie”
geplaatst. Er wordt gedacht, dat het
een openbaar toilet is, voor buspassagiers met omkleedhok voor
chauffeurs. Deze situering is wel
vreemd te noemen. Bij hoge noot
red je dat niet van de Nassaustraat
naar de Kerkdijk, dat zou een onfris
fecalisch spoor achterlaten op het
fietspad. Kerkdijkspecialisten wezen
er echter op, dat deze gelegenheid
er speciaal is voor de noeste looppadwerkers aan de Kerkdijk. Zij zorgen, in nauwe samenwerking met
langdurige werkzaamheden aan de
Nassaustraat, dat Ooij City zeer
moeilijk te bereiken is. Als je bijvoorbeeld in het dorp een visfilet te
kopen, moet je eerst lang in de file
gaan staan.
Item 5. De Nassaustraat staat op
zijn kop. De werkzaamheden duren
tot 6 augustus 2021. Tot die tijd rijdt
er geen bus meer naar Ooij
Centrum. Dat is voor senioren en
mensen die slecht ter been zijn geen
lolletje. Zij moeten door modder en
over allerlei oneffenheden naar de
Hubertusweg banjeren. Nieuwsgierigen vroegen aan de stratenmakers, kan dit niet wat sneller.
Natuurlijk kan dit veel sneller, werd
er beweerd. Wij mogen echter niet
eerder klaar zijn van de opdrachtgevers, want dan klopt het bord 6
augustus 2021 niet meer.
Groetjes medeklinker.
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Kerstbomen
Verschillende
soorten en
maten

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

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!
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.

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

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

Allround werkzaamheden

Binnen
24 uur
reactie

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

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

Schilderen
& Behangen

www.beijergroesbeek.nl

Geen voorrijkosten

Kozijnen
& Ramen

Scherpe
prijzen!

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Actie

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

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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

GRATIS
kerstmuts bij
aankoop
vanaf € 10,-

ACTIE
meten en
montage gratis

op = op

Buitenzonwering
in vele soorten

TIP voor de feestdagen!

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

Geniet van luxe salades
al vanaf € 6,95 p.p. en
een uitgebreide
gourmetschotel
voor € 9,95 p.p.

Lekker eten en spelen

Oude Kleefsebaan 116 | Berg en Dal
www.tivolisboscafe.nl/take-away

WELZIJN

Straatnaam voor Ben Willems

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties.
De parochie Cosmas en Damianus
vraagt vrijwilligers die willen helpen
met het onderhoud van de parochiële
begraafplaatsen aan de Kloosterstraat,
Breedeweg en de Horst. Het gaat om
schoffelwerkzaamheden en het opruimen van blad e.d. Bij droog weer wordt
er gewerkt op verschillende ochtenden.
Contactpersoon is Tom Weber tel. 06
12787297 tomenlidy@gmail.com

Ben Willems voor de muur met zijn straatnaambord en de door zijn kleindochter
gemaakte tekening
Foto: Henk Baron
Ben Willems uit Beek is een vrijwilliger pur sang met het hart op de goede
plaats. Dat heeft hem in het verleden al
een paar onderscheidingen opgeleverd.
Zo was hij al eens “vrijwilliger van het
jaar” en kreeg hij de erepenning van de
gemeente Ubbergen. Ook kreeg hij een
Koninklijke Onderscheiding en deze
week kreeg hij op zijn 74e verjaardag,
21 november, uit handen van het
bestuur van de stichting Kleine
Bartholomeuskerkje een eigen naambord. Dit als dank voor zijn inzet voor
de begraafplaats rond het kleine kerkje.
Het bord is inmiddels geplaatst aan de
muur van het pad langs zijn huis.

Ben is plaatselijk bekend als “de Witte
Verweij” (hij groeide op in het gezin
van groenteboer Verweij). Maar Ben
zet zich op vele gebieden in in Beek, zo
houdt hij zich o.a. dagelijks bezig met
het inrichten en onderhoud van de R.K
begraafplaats op de Geest, hetgeen hij
met diverse andere vrijwilligers met
veel plezier doet. Al langere tijd is hij
druk om een klok uit de klokkentoren
van de Grote Bartholomaeuskerk op
het kerkhof geplaatst te krijgen. De
klok, die in 1947 in de toren is
geplaatst, bevat de namen van oorlogsslachtoffers, maar helaas lukt dat nog
steeds niet.

Een cadeautje onder de kerstboom in het Kulturhus Millingen
MILLINGEN. Vanwege corona is het
dit jaar helaas niet mogelijk om het
jaarlijkse kerstdiner in Kulturhus Den
Ienloop te organiseren. Om inwoners
van Millingen toch een beetje te verrassen op kerstavond, hebben we dit jaar
iets anders bedacht: cadeautjes onder
de kerstboom in het Kulturhus.

Het werkt als volgt
Stap 1: Ken jij iemand uit Millingen
die dit jaar echt een kerstcadeautje verdiend? Heeft hij of zij een bewogen
jaar achter de rug? Moet een bekende
of familie dit jaar alleen kerst vieren
omdat ze tot de kwetsbare groep behoren? Of kan hij of zij gewoon een
steuntje in de rug gebruiken? Nomineer
hem of haar dan voor het krijgen van
een kerstcadeautje. Dit kun je doen
door te bellen met Kulturhus Den
Ienloop (024-75 16 510) of even binnen te lopen bij de receptie. Een naam
en adres is dan voldoende. Uiteraard
zullen we zorgvuldig omgaan met deze
persoonsgegevens. De gegevens zullen
enkel en alleen gebruikt worden om het
cadeautje te bezorgen. Daarna zullen
de persoonsgegevens worden vernietigd.

Stap 2: Heb je nog een leuk cadeautje
thuis liggen of vind je het leuk om een
kleinigheidje te kopen? Kom dan naar
het Kulturhus aan de Heerbaan 115 in
Millingen en leg een presentje onder de
kerstboom. We vragen dan om het
cadeautje zelf even in te pakken. Is het
specifiek voor een vrouw of een man?
Geef dat aan met een V of een M.
Maakt het niet uit voor wie het is? Dan
laat je de markering weg.
Cadeautjes kunnen vanaf nu en tot
kerstavond, op 24 december, worden
afgegeven bij Kulturhus Den Ienloop.
Wij zorgen er dan voor dat de kerstcadeautjes op kerstavond aan huis worden bezorgd.
Samen zorgen we ervoor dat iedereen
toch een beetje het vertrouwde kerstgevoel krijgt dit jaar! Heb je vragen of wil
je iemand nomineren voor een cadeautje, neem dan even contact op met
Margret of Ramon van het Kulturhus
(024-75 16 510) of met Jesse opbouwwerker bij Forte Welzijn (jesse.jansen@fortewelzijn.nl).
Alvast fijne feestdagen allemaal!

Vrijwilligers/maatjes gezocht
voor bewoners van de Polder
Wij vinden het belangrijk dat meetelt,
mee kan doen en meemaakt. Soms lukt
dat niet omdat de club of vereniging
bijvoorbeeld te ver is om te lopen en er
geen vervoer is of omdat iets online
geregeld moet worden en dat te ingewikkeld is.
De opbouwwerkers en sociale teams
krijgen veel aanvragen van mensen die
voor kleine klussen op zoek zijn naar
een vrijwilliger.
Kleine klussen kunnen zijn:
• Vervoer
• Helpen met online boodschappen
doen
• helpen in de tuin
• een (lang of kortdurend) maatje /
vriend zijn
• helpen met orde aanbrengen
• activiteiten doen of mee naar toe
nemen
Deze klussen zijn op basis van behoefte, u wordt gebeld en gevraagd naar uw
mogelijkheden op het moment dat er
een vraag binnenkomt die passend is
bij uw wensen.

Wij zoeken op dit moment:
• Vrijwilligers die met mensen willen
gaan wandelen
• Vrijwilligers die af en toe bij iemand
op visite willen om een praatje te
maken
• Vrijwilligers die bij anderen kunnen
ondersteunen in lichte tuin werkzaamheden, klusjes in het huis.
Wij bieden:
• uitdagend vrijwilligerswerk waaraan
je zelf invulling kunt geven
• flexibiliteit in uren
• persoonlijke en groepsgerichte begeleiding door een opbouwwerker
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met: Jesse Jansen 06-82612612
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of Petra
Kregting 06-53764809 petra.kregting@fortewelzijn.nl.
Woont u in een andere kern maar heeft
u wel interesse neem dan ook contact
op dan kunnen we u in contact brengen
met mijn collega’s.
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Kijk voor de vele mogelijkheden op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal Contactpersoon is Anke Jacobs
vspbergendal@fortewelzijn.nl tel; 06
12867574. Staat er geen geschikte
vacature voor je bij dan gaan we graag
met je in gesprek over de mogelijkheden.

Dan wordt het ook weer tijd om
NLdoet 2021 onder de aandacht te
brengen. Op 12 en 13 maart 2021
organiseert het Oranje fonds in samenwerking met duizenden organisaties
een vrijwilligersactie. De actie zet vrijwilligerswerk in de spotlights. Nodigt
organisaties uit een vrijwilligersklus
aan te melden en vrijwilligers om een
klus te gaan doen op 12 en/of 13 maart
2021. In gemeente Berg en Dal hebben
Basisschool op de Horst, stichting
vitaal mariendaal, stichting de
Groesbeek en Kindercentrum Domino,
al een klus aangemeld. Kijk op
www.nldoet.nl voor meer informatie en
om een klus aan te melden, waarbij je
ook een bijdrage van maximaal 350
euro kunt aanvragen. Wil je eenmalig
een vrijwilligersklus doen alleen, of
nog leuker met je sportclub, collega’s
of familie? Zoek een klus op
www.nldoet.nl

Kulturhus Beek zoekt gastheren/
gastvrouwen en coördinator
Gastheren/gastvrouwen
BEEK. Heel geleidelijk raken we uit de
stille corona-tijd. Het Kulturhus is weer
open, alleen de horeca blijft nog dicht.
Een mondkapje is verplicht en natuurlijk houden we ons aan alle coronaregels. Maar we kunnen weer naar de
bibliotheek en nagenoeg alle verenigingen mogen weer actief worden. De
komende week gaat de hoofdingang
weer open als enige toegang tot het
gebouw en zijn alle andere deuren
alleen uitgang. Dat zal even wennen
zijn, maar is noodzakelijk om overzicht
in het gebouw te houden. We zijn dus
druk bezig om te zorgen dat alles
gesmeerd kan verlopen en daarbij zoeken we mensen die een handje willen
helpen.
Is dat misschien iets voor jou? Kom
dan meedoen met Marja en Marjolijn
en laat je horen. We hebben je nodig als
gastheer of gastvrouw om de buurtkamer te bemensen, bezoekers de weg te
wijzen in het gebouw en van koffie te
voorzien. Vind je het leuker om ’s
avonds bardienst te draaien? Daar zoeken we ook mensen voor, zodra dit
weer mag. Als je het zelf te druk hebt
om mee te komen doen, kijk dan in je
omgeving of je iemand kunt aanmoedigen om het te gaan doen. Wij hopen dat
je een keer komt kijken of het iets voor
je is. Heb je interesse mail Marja
Schoenmaker(marja.schoenmakers@h

etnet.nl) of bel
(0621590920).

Liny
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Tante Auk:
Verrassende,
herkenbare en
humoristische
verhalen
Het ontroerende titelverhaal Tante Auk
gaat over de populairste tante van de
familie, die kort na haar wilsverklaring
een beroerte krijgt. Ze herstelt, maar
wil desondanks toch dat haar laatste wil
wordt uitgevoerd.
Ook de overige verhalen zijn portretten
van alledaagse mensen en de gevolgen
van de keuzes die zij maken. Met veel
empathie brengt de schrijver zijn personages tot leven. In een lichtvoetige
stijl schrijft hij over hun lotgevallen en
de situaties waarin zij terechtkomen.
Zoals de bezeten Victor met zijn magnum opus; de verwachtingsvolle
Jacobien en haar date met een jongere
man; de naïeve Benno die op reis is met
de as van zijn vriendin en de adoptiemoeder Frida die in de kunst onverwacht een nieuwe passie vindt.
Kortom, dit zijn verhalen over persoonlijkheden die de lezer nog lang zullen
bijblijven.

Toenders

Parttime coördinator
Ben jij een ondernemende ZZP-er?
Zou jij als parttime coördinator in het
Kulturhus de spin in het web willen
zijn? Dan willen we graag kennis met
je maken. We zoeken een professionele, communicatieve en betrokken persoon, die praktische vaardigheden bezit
om snel en doelgericht de meest uiteenlopende zaken te regelen en in
goede banen te leiden. Een echte regelaar, die een team van vrijwilligers om
zich heen bouwt om samen de klus te
klaren. Je moet tevens een ondernemende bedrijfspersoon zijn, die op
maatschappelijk verantwoorde wijze
invulling geeft aan het verhuurbedrijf
en de niet-commerciële horeca. Het
werk heeft een grote communicatieve
component en vraagt ruime digitale
vaardigheid. Je moet planningen
maken en communiceren met betrokkenen, stukjes maken voor de Rozet om
activiteiten onder de aandacht te brengen, via facebook zoveel mogelijk volgers binden, de website op tijd aanpassen, etc. Wij zijn een actief bestuur, dat
je met raad en daad terzijde staat. Heb
je interesse, bel of mail dan met Liny
Toenders
(0621590920,
ltoenders@planet.nl).

Over de auteur, Sjax de Bekker:
Sjax de Bekker uit Nijmegen had een
loopbaan in de zorgsector en schreef
diverse boeken en artikelen over veiligheid en kwaliteit. Tegenwoordig legt hij
zich toe op het schrijven van fictie.
Daarnaast is hij singer-songwriter.
Regelmatig treedt hij op met muzikale
vrienden onder de naam Hagelslag.
'Tante Auk' is zijn fictiedebuut.
Boekgegevens:
Auteur: Sjax de Bekker
Titel: Tante Auk
ISBN: 9789493172869
Formaat: 140x210 mm
Omvang: 247 pagina’s
Genre: verhalenbundel, NUR 303
Prijs: € 17,50

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
Maak gebruik van onze afhaalservice
en geniet van de heerlijke gerechten
van ons speciale afhaalmenu.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.restaurant-el-toro.de
of bel ons op 0049-2826-419.

Große Straße 80
47559 Kranenburg

Positieve resultaten inspectiebezoeken IGJ aan Kalorama:

‘In de kern draait het bij Kalorama om de bewoner’
Dit najaar bracht de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) twee keer een bezoek aan Kalorama. In september in Beek bij de locatie Nieuwe Holleweg 12. En in
november was er een vervolgbezoek bij Kalorama Veste
Brakkenstein in Nijmegen.
De inspecteurs spraken met de raad van bestuur, de raad van
toezicht, een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden en kregen een rondleiding. Bij de
gesprekken, de rondleiding, de observaties en de documenten die de inspecteurs inzagen, werd gekeken naar de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen
op kwaliteit, veiligheid en medicatieveiligheid. Uit de conclusies van het inspectiebezoek blijkt dat Kalorama op alle
onderdelen ruim voldoet aan de gestelde eisen. De inspectie
was bovendien lovend over de gerealiseerde verbeteringen
bij Kalorama Veste Brakkenstein. Kalorama wordt gezien als
een goed voorbeeld voor andere instellingen. Ondersteuner
zelforganisatie Bouwine van Roon: “Wij zijn hier superblij
mee. Bij ons draait het in de kern om de bewoner en dat is nu
ook gezien door de inspectie.”
Eigen regie
“Het hebben en behouden van eigen regie door de bewoners
vinden we bij Kalorama heel belangrijk”, gaat Bouwine van
Roon verder. “De inspecteurs vinden dat ook en kijken daar
naar.” Eén van de normen van persoonsgerichte zorg is: voeren cliënten (bewoners) binnen hun eigen mogelijkheden zelf
de regie over hun leven en welbevinden? Kwaliteitsverpleegkundige Roel Peters: “Daar doen we alles aan. Dat hebben
we kunnen vertellen en laten zien. Een mooi voorbeeld is de
bewoner die op de wachtlijst stond voor een andere locatie.
Toen daar plek was, wilde hij niet bij Kalorama weg. De
partner van de bewoner wilde wel dat hij zou verhuizen. Dan
zou de partner minder reistijd hebben. De bewoner was in
staat om zelf een beslissing te nemen. Samen met een activiteitenbegeleider is hij op bezoek gegaan bij de nieuwe locatie. Hij besloot dat hij op de oude plek wilde blijven wonen.
In het oordeel van de IGJ hebben wij hem als zorgverleners
geholpen met deze keuze en met het gesprek met de familie
hierover. Dit is wat ons betreft een treffend voorbeeld hoe we
een bewoner de eigen regie geven.”

Rijnlands werken
Bouwine van Roon: “Bij Kalorama werken we vanuit de
waarden van het Rijnlands gedachtegoed waarin het primair
proces centraal staat om de zorg voor de bewoners zo optimaal mogelijk vanuit de wensen van de bewoner te organiseren. De bewoners staan centraal. Alle andere disciplines
zijn ondersteundend aan de zorgcollega’s. Het team en dus
de directe zorgverleners zijn als het ware de oren en ogen van
de bewoner. Bij een gesprek met een arts of behandelaar
wordt de bewoner betrokken, indien dit niet mogelijk is,
geeft het team de wensen van de bewoner aan, waarnaar
gehandeld wordt.”
Inspectie lovend over vervolgbezoek bij Kalorama Veste
Brakkenstein
Op 13 november was er een vervolgbezoek van de IGJ op de
locatie Kalorama Veste Brakkenstein. Het aandachtspunt was
infectiepreventie. Francis Bos en Linda van Hees, beiden
kwaliteitsverpleegkundigen: “De inspecteurs waren erg
lovend over de gerealiseerde verbeteringen. Naar aanleiding
van de verbeterpunten na het inspectiebezoek van september
2019 hebben we de spoelkeuken en het magazijn aangepakt.
De collega’s met het aandachtsveld hygiëne hebben extra
scholing over hygiënemaatregelen gehad en hebben hun vernieuwde kennis gedeeld binnen het team. De inspecteurs
waren zelfs zo enthousiast dat ze Kalorama als een goed
voorbeeld voor andere zorginstellingen zien. Dat is een
mooie opsteker voor ons.”
Kalorama blijft alert op corona
Tijdens het vervolgbezoek op 13 november waren de inspecteurs ook zeer te spreken over de wijze waarop Kalorama
over de coronamaatregelen communiceert en hoe deze worden uitgevoerd. “Wij worden rondom corona ondersteund
door een infectiedeskundige en het crisisteam. Zij zetten duidelijke lijnen uit en zijn makkelijk te benaderen. Ook zijn er
locatie breed overleggen met de zorgteams en alle ondersteunende diensten”, vertelt Linda van Hees. “Op deze
manier zorgen wij er met elkaar voor dat er een goede
samenwerking en eenduidig beleid rondom corona is.”
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ADVERTENTIE PRIJSVRAAG deel 2
Bij welke advertenties
horen de fragmenten?

Zu welchen Anzeigen gehören
welche Schnipsels?

Dit is het tweede gedeelte van onze grote
advertentieprijsvraag.
Heeft u de vorige 30 stukjes thuis kunnen
brengen? De advertenties goed nakijken,
dan vindt u het wel!

In der Rozet vom 24 November (Nr 24) waren
bereits dreizig Schnipsel von Anzeigen
abgebildet, hier folgen Schnipsel Nummer 31 bis
60.

Zoek de adverteerders waar de stukjes hieronder
bijhoren, zet weer de naam en het soort bedrijf
achter het nummer op de lijst die u de vorige
keer zelf gemaakt heeft, bijvoorbeeld:
31. DAR
32. Wijlhuizen garage

Ga door op uw zelfgemaakte formulier!!
Gebruikt u meerdere vellen?
niet of plak die dan even aan elkaar!

Wie kann man gewinnen?
Einfach selbst eine Liste anlegen und zu den
jeweiligen Nummern der Schnipsel die Firma der
entsprechenden Anzeige Notieren. Zum Beispiel:
31. Plus supermarkt
32. Peters Imbiss
usw.
Die Liste mit den richtigen Lösungen an die
Redaktion der Rozet in Beek schicken und auf einen
der attraktiven Preise hoffen.
Viel Spaß beim suchen und viel Glück!

Stuur uw oplossing voor 27 december 2020
naar: De Rozet, Rijksstraatweg 92 a,
6573 DB Beek-Ubbergen
(of bezorgen op Rijksstraatweg 92a in Beek).
Met vermelding van: "advertentieprijsvraag Rozet". of mail naar info@derozet.nl
Vermeld duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
en uw voorkeursprijs (u mag meer voorkeuren aangeven).

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

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

5 afhaalschoteltjes twv €39,75
Nieuwe Holleweg 4 - Beek
www.brasseriecharley.nl

Boodschappenpakket €50,Plus Nico de Witt - Beek

Waardebon €25,Partypan t.w.v. €60,gevuld met 150
kipsateetjes,
gehaktballetjes,
kipkluifjes en Spareribs

Schellingshof 2 - Beek

ElectronicPartner

Rechts op deze pagina vindt u de prijzen die bedrijven beschikbaar hebben gesteld
voor de winnaars.
De prijswinnaars krijgen automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bepaal zelf uw prijs!

Boeketten-bruidswerk-rouwwerk
Nu ook alles voor uw
gezellige kerstdagen
2x een waardebon t.w.v. €20,Rijksstraatweg 219, Beek
www.bloemenuitbeek.nl

Als u uw oplossing instuurt, mag u aangeven
naar welke prijs uw voorkeur uitgaat.

2x een
cadeaubon
van 20 euro

De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij De Rozet.
De prijzen zijn wel overdraagbaar, maar niet inwisselbaar voor contanten.
Door het inscannen van de fragmentjes kunnen de kleuren soms iets afwijken

Philips Hue Wit
2-Pack E27
twv €29,95
Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek
www.heinzvanbenthum.nl

Kennismakingsbehandeling
Hannah-bindweefselmassage
Huid en Haar Studio Janny
www.schoonheidssalonjanny.nl

* !'&0 !*+,$
)&473!$$!&&-!"&

Pastoor van Tielstraat 49
Leuth

GRATIS
APK KEURING
2x een bloemenbon twv €15,Koop je bloemen met Karakter
Waterstraat 82 - 6573 AD Beek - 024-6844590

1x cadeaubon
€15,1x cadeaubon
€10,Beek
Groesbeek

2x Cadeaubon Primera
“De Postkoets”

€

15,-

WATERSTRAAT 64, BEEK-UBBERGEN

Kappersbon
t.w.v. €23,50

Rijkstraatweg 207 - Beek

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

Cadeaubon van €25,korting op een
behandeling

Cadeaubon
t.w.v.

20,-

voor aankoop van producten

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

024 - 684 4770
www.nenini.nl

Cadeaubon t.w.v. €20,-

Cadeaubon twv. €25,Berg en Dalseweg 340
Nijmegen
Tel: 024-3229279

Cadeaubon twv €20,Rijksstraatweg 307, Beek, 024-6843312
www.gekniptdoorcorien.nl
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

De kracht van herhaling in
het gebed
“Lange tijd lag de rozenkrans in de
kast als een herinnering aan de grootmoeder die ik nooit gekend heb. Ze was
verbonden met de verhalen over knielen op de kokosmat op zaterdagavond
met het hele gezin waarin mijn vader
opgroeide. Maar het was verleden tijd.
Dat eindeloos Weesgegroetjes en
Onzevaders bidden: zo dringt de betekenis van de woorden toch niet meer tot
je door? Totdat ik begon met mediteren.
Eén van de meditatievormen die ik
leerde, is het Jezusgebed. Het
Jezusgebed bestaat uit het voortdurend
herhalen van één regel: ‘Heer Jezus
Christus, Zoon van God, ontferm U
over mij, zondaar’. Een oude vorm …
om onophoudelijk tot God te bidden.
Sommigen gebruiken de kortere
variant: ‘Heer Jezus Christus, ontferm
U over mij’…
Toen ik het Jezusgebed had leren bidden, herinnerde ik me de rozenkrans
van mijn grootmoeder. Er wordt verteld
dat de woestijnvader Antonius in de
vierde eeuw een knopenkoord gebruikte. Het vasthouden van de kralen helpt
me om me te concentreren. Als mijn
gedachten afgeleid zijn, sporen de kralen mijn vingers aan om de draad weer
op te pakken.
Het herhalen van een vaste gebedsregel
werkt meditatief ... Het herhalen werkt,
net zoals een Taizélied zijn betekenis
afgeeft als je het blijft zingen. Zo schept
het gebed innerlijke ruimte: het helpt
om leeg te worden, om open te worden
voor God-met-ons. De woorden van het
gebed zinken van je hoofd naar je
hart”.
Marian Geurtsen; uit: Spreken met
God, Oude en nieuwe vormen van
gebed, Amersfoort: Raad van kerken
Nederland 2020, € 3,75 rvk@raadvankerken.nl

Licht in het donker
Op zaterdagavond 12 december wordt
in de kerk van Millingen een
Adventsviering gehouden met medewerking van (een deel van) de cantorij.
Taizégezangen en mooie adventsliederen zullen klinken in een sfeervol ingerichte ruimte. Een moment van stilte en
bezinning. Licht in het donker voor
Kerstmis.
Het geheel duurt ongeveer een half uur.
Wie nog even wil blijven zitten, kan dat
gerust doen. Aanvang 20.30 u.

Adventsactie chips en borrelnootjes
Margret heeft een droom voor mensen
in Congo, Nicaragua, Jenin en Malawi
die het niet zo goed hebben als wij:
mensen daar ondersteunen met het verbouwen van gewassen en de aanleg van

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

een gemeenschappelijke waterpomp.
Wilt u, wil jij hiervoor de chips en borrelnootjes (of iets anders) in de vier
weken voor Kerst opgeven en met
Kerst het bespaarde geld overmaken?
Veel dank.
NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester
parochie
o.v.v.
Adventsactie

Advents-kerstuitgave van
het parochieblad
Bij de vorige Rozet werd tevens de
advents-kerstuitgave van het parochieblad verspreid in de hele parochie (van
Beek tot Millingen). Wilt u het blad
blijven ontvangen na deze eenmalige
huis-aan-huis-verspreiding, bij u in de
brievenbus of digitaal, dan dient u dit
door te geven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Reservering voor kerstvieringen
Als u wilt deelnemen aan één van de
vieringen met Kerstmis in onze
parochie dient u vooraf te reserveren
via onderstaande telefoonnummers:
Millingen (24/12: 17.00 en 23.00;
25/12: 10.30): 06-40589700;
Ooij (24/12: 19.00; 26/12 10.30): 0246632271;
Kekerdom (24/12: 21.00; 25/12: 9.00):
0481-432167
Leuth (24/12: 14.00): 06-53182610;
Beek (24/12 19.00): 06-50848704
Vieringen vanuit de kerk van Millingen
zijn ook steeds online te volgen
(Youtube, zoekwoord: kerk Millingen).

H. Missen en misintenties
Woensdag 9 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; Jes. 40,2531, ps.103,1-4.8.10, Mt.11,28-30.
Donderdag 10 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur; Jes.41,13-20, ps145, 1.913ab, Mt.11,11-15.
Vrijdag 11 december 09.00 uur H.
Mis Millingen: Jes.48,17-19, ps.1,14.6, Mt.11,16-19
Zaterdag 12 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 12 december 19.00 uur H.
Mis Ooij (voorzang) – 3e zondag van
de advent; Jes.61,1-2a.10-11, ps.
Lc.1,46-50.53.54,
1Tess.5,16-24,
Joh.1,6-8.19-28.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Mieke
en Henk Verriet-van Megen, Tonny
Reijnen –van Wijck.
Zaterdag 12 december 20.30 uur
Taizéviering Millingen
Zondag 13 december 10.30 uur H.
Mis Millingen (deel van Dameskoor):
(zie boven)

Herman Verburg, Joop Saat.
Dinsdag 15 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.
Woensdag 16 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Jes.25,6b8.18.21b-25, ps.85,9-14, Lc.7,18b-23..
Donderdag 17 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Gen.49,1a-2.8-10, ps.72,
2-4ab.7-8.17, Mt.1,1-17.
Vrijdag 18 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; Jer.23,5-8, ps.72,2.1213.18-19, Mt.1, 18-24.
Zaterdag 19 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed : Recht. 13,2-7.24-25, ps.71, 34a.5-6ab.16-17, Lc.1,5-25.
Zaterdag 19 december 17.00 uur H.
Mis Beek (orgel en zang) – 4e zondag
van de advent: 2Sam.7,1-5.8b-12.14a.
16, ps.89,2-5.27.29, Rom.16,25-27,
Lc.1,26-38.
Henny van Haaren-Creemers, Henny
Pijnenburg.
Zaterdag 19 december 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en zang)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Toos
Saris-Toonen, Stef Saris, Betsie en
Truus Vink, Truus Teunissen-Rutten.
Zondag 20 december 10.30 uur H.
Mis Millingen (voorzang) (zie boven)
Dinsdag 22 december 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: 1Sam.1,24-28,
1sam.2,1.4-8, Lc.1,46-56.
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
u ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/. Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en
u tevens voorbereiden op de viering.

Overleden:
Millingen: Ine Giebels-de Schouwer
76 jaar. Tijdens de Avondwake op vrijdag 27 november hebben wij afscheid
van haar genomen.
Ooij: Wiel Vink, 83 jaar. Tijdens de uitvaart op donderdag 3 december hebben
wij afscheid van hem genomen.

Opening Feest
van Licht in
Orientalis
Van 12 december 2020 tot en met 10
januari 2021 vindt het traditionele winteruitje Feest van Licht plaats in
Museumpark Orientalis.
Orientalis nodigt u van harte uit voor
een bezoek aan het Feest van Licht.
Feest van Licht is een feest van verbinding. In deze turbulente tijden is het
een fijne gedachte om in de decembermaand samen te komen met familie en
vrienden om de mooiste tijd van het
jaar te beleven.
Dit jaar is de grootste kerststal van
Europa opgebouwd zoals je deze nog
niet eerder hebt gezien. De meest bijzondere scenes uit het kerstverhaal
staat in vitrines tentoongesteld. Maar
ook kun je je verwonderen over vele
unieke kerststallen uit onze eigen collectie, afkomstig van Italië tot Thailand
en van Afrika tot in Scandinavië.
Zodra het donker wordt, kun je de
sprookjesachtige verlichte buitenroute
beleven. Onderweg kom je kunstige
lichtobjecten tegen, van gigantische
kaarsen midden in de woestijn tot drijvende lichtornamenten op het meer.

Vertrouwen

De Rozet

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 13 december, derde Zondag
van de Advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is ds. J.
Waagmeester
uit
Nijmegen
In deze dienst is er
een Najaarszendingscollecte ter ondersteuning van lokale kerkgemeenschappen in
Papua in Indonesie.
Digitaal doneren kan
via: NL 08 INGB
0000961922
tnv.
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v.
Indonesie
Zondag 20 december, vierde Zondag
van de Advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is ds. J. Brezet uit Duiven
Tijdens de dienst is de collecte voor
Kinderen in de Knel in Oekraine
Digitaal doneren kan via: NL 08 INGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. Oekraine

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

Kerst-Inn in de Antonius van
Paduakerk 2020, coronaproof
- Een Kind is ons geboren Welkom in de Kerst-Inn van de
Antonius van Paduakerk in Nijmegen.
U kunt in deze bijzondere tijd een beetje kerstsfeer beleven, kleine kerstinkopen doen en zo op weg gaan naar
Kerstmis 2020.
Natuurlijk volgens de dan geldende
Coronamaatregelen (waarschijnlijk: bij
binnenkomst handen desinfecteren,
naam en telnr. noteren, mondkapje
gebruiken, niet meer dan 30 personen
in de kerk.)
De grote kerststal van de kerk en nog
vele andere mooie kerstgroepjes zijn te
zien in onze jaarlijkse kerststal-tentoonstelling, met dit jaar als thema
Maria en Kind.
Ook dit jaar zal er in de kerk een kerstfair zijn, met allemaal kerstartikelen
die door vrijwilligers gemaakt en verzameld zijn: kerststukjes, secondhandkerstversieringen, kaarsen, kerstkaarten, kerstboeken en kerstmuziek, fairtrade producten, kerststerren, kerstsieraden.
Een goede gelegenheid om de laatste
kerstinkopen te doen en uw familie en
vrienden te verrassen met een leuke
kerstattentie.
Dit jaar helaas geen kerstcafé maar bij
de uitgang een kleine kerstverrassing.
Op zaterdag 19 december is de
Kerst-Inn open van 11.00 -17.00
uuren op zondag 20 december van
12.00 - 15.00 uur
Zondagmiddag 20 december wordt de
Kerst- Inn afgesloten met een dubbel
Christmascarols-Concert, een bijzonder kerstverhaal en instrumentale kerstmuziek. Samenzang is helaas niet
mogelijk.
Tijd Christmascarols-Concert 1: 15.3016.15 uur
voor een nieuwe groep bezoekers,
Concert 2: 16.30- 17.45 uur.
Reserveren hiervoor is noodzakelijk
via secretariaat@avpnijmegen.nl o.v.v.
Christmascarolls- Concert, uw naam en
de tijd (15.30 u of 16.30 u.) en aantal
personen.

Vertrouwen is óók besmettelijk .. .
Vredesviering op 1 januari in de
Protestantse kerk te Groesbeek.
Dit jaar zal de vredesviering op 1 januari om 11.uur slechts voor 30 mensen
toegankelijk zijn, maar gelukkig mee te
beleven voor u allen via livestream.
Het thema is vertrouwen. We hebben
het idee dat we daarmee in één woord
samenvatten wat ons allen in alle lagen
en situaties van onze samenleving het
meest beroert: vertrouwen in onze
gezondheid, in de omgang met elkaar,
in onze banen en vrije tijdsbesteding,
financieel en economisch en in onze
kijk op de toekomst.
Vertrouwen als kracht, vertrouwen
als wapen, vertrouwen als schild.
Van harte uitgenodigd mee te leven en
mee te vieren!
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Do 24 | 12 | 16.00 - 16.45 uur

U bent van Harte Welkom. Entree gratis.
Openingstijden: 19 dec. 11.00 - 17.00
uur, 20 dec. 12.00 - 15.00 uur.
Donderdagmiddag 24 December is
er van 16.00 -16.45 uur
een Kleuterkerstspel , de nieuwe ster
, voor 3 – 6 jarigen. Toegang gratis
Info: www.avpnijmegen.nl , www.stefanus.nl/Antonius van Padua
en facebook:
Antonius van
Paduaparochie

Kersttijd 2020
9 december, woensdag
14.00 - 15.00 Diaconie inname voedsel
voor Voedselbank
13 december, Derde Advent:
10.00 – 11.00 Zondagviering
11.00 - 12.30 Diaconie inname voedsel
voor Voedselbank
11.00 - 12.30 Advents-openstelling
19 december, zaterdag
11.00 - 17.00 Kerst-Inn: Tentoonstelling Maria en Kind; Kerstfair
20 december, Vierde Advent
10.00 – 11.00 Zondagviering
12.00 - 17.00 Kerst-Inn: Tentoonstelling Maria en Kind; Kerstfair
2x een Christmas Carols Concert om
15.30 – 16.15u. en om 16.30 – 17.15u.
(beide concert is reserveren noodzakelijk via secretariaat@avpnijmegen.nl)
24 december, Dag voor Kerstmis
15.00 – 22.00 (?): Kerkplein:
We zetten het Kerkplein in het licht en
geven elkaar Hoop en Licht:
Breng je lichtje (in een glaasje)naar het
Kind in de stal
16.00 - 16.45: Peuter/kleuterkerstspel :
Een Nieuwe Ster
19.15 – 20.15 :Kerst Gezinsviering met
Carolls-koor olv Addy Groos. reserveren noodzakelijk via secretariaat@avpnijmegen.nl
22.00 – 23.00 Nachtmis met (deel van)
Paduakoor. reserveren noodzakelijk via
secretariaat@avpnijmegen.nl
25 december, Eerste Kerstdag
10.00 – 11.00:
Hoogmis
van
Kerstmis, reserveren noodzakelijk via
secretariaat@avpnijmegen.nl

De Rozet
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Nieuws uit Nijmegen
Koningin Máxima spreekt met medewerkers en
partners van Stadsschouwburg en De Vereeniging
Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 1
december een werkbezoek gebracht aan de
Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging in
Nijmegen. Het bezoek stond in het teken van de impact
van de coronacrisis op het ondernemerschap en de
bedrijfsvoering van theaters en concertzalen.
Na ontvangst door directeur Eva Middelhoff nam Koningin
Máxima twee uur de tijd om te spreken met het management
en de medewerkers over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de programmering, de financiën, personeelsbeleid
en over de benodigde flexibiliteit die nodig is tijdens deze
crisis. Tijdens een rondleiding door De Vereeniging sprak
Koningin Máxima o.a. in de Concertzaal met technici over
nieuwe technieken in hun vak die ze zich hebben eigen
gemaakt zoals streaming.
In de Kleine Zaal ging Koningin Máxima in gesprek met o.a.
Han van Krieken (rector magnificus), en Evelien van Dijk
(student) van de Radboud Universiteit over de vruchtbare

samenwerking tussen de organisaties tijdens deze coronatijd
en over het gebruik van de verschillende ruimtes van de
podia voor colleges en tentamens.
In de Stadsschouwburg verzorgde de Nijmeegse singer-songwriter Ruben Schaap een kort optreden. Aansluitend volgde
op het podium van de schouwburg een rondetafelgesprek
met wethouder Cultuur Noël Vergunst en culturele partners
uit de stad en uit de regio Arnhem-Nijmegen. In dit gesprek
kwamen onder andere de initiatieven van podiumorganisaties om de crisis door te komen en 025, de samenwerking in
de regio op cultureel gebied, ter sprake.
De afgelopen maanden zijn er met inachtneming van de
coronamaatregelen voor kleine groepen publiek voorstellingen en concerten verzorgd in de Stadsschouwburg en De
Vereeniging. Hiernaast zijn verschillende ruimtes van beide
podia zo flexibel ingericht dat dagelijks enkele honderden
studenten van de Radboud Universiteit op minimaal 1,5
meter afstand van elkaar fysiek onderwijs kunnen volgen.

12 december: The Wanderer in de Lutherse kerk
Op zaterdagavond 12 december om 20:30u. komt The
Wanderer bij Cozy Concerts Nijmegen optreden in de
Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, Nijmegen.
Nikos Frangiskatos nam in 2015 deel aan het tv-programma
'De beste singer-songwriter van Nederland'. Zijn opvallende
talent werd opgemerkt door de platenwereld en er werd hem
een contract aangeboden. Vanwege eerdere minder goede
ervaringen in de muziekwereld heeft hij bewust afstand
genomen van deze 'reguliere' wereld en bewandelt hij samen
met zijn bandleden Victor en Joost, een ander pad: op eigen
kracht en op kleinschaliger wijze. Na het uitbrengen van
'We're all coming home' zijn de reacties massaal en optimistisch.
De kracht van The Wanderer zit in de klank en de emotie van
de stem, de eenvoud en de ruimte die daardoor tussen de
noten ontstaat. Die ruimte zorgt ervoor dat alles voelbaar
wordt, met het gevaar dat de luisteraar een paar tijdloze
minuten in de muziek wordt gezogen. The Wanderer gaat
over transformatie en mens zijn, over eerlijkheid naar je zelf
en het volgen van hart en ziel. Kwetsbaar in woord en hoopvol in geluid. De liedjes worden omlijst door een dromerig
geluid, zaadjes voor de “zoekende” mens zoals hij zelf
omschrijft, zaadjes die inmiddels een groot gehoor vinden

binnen de steeds groeiende spirituele gemeenschap. Met
nationale airplay en support shows van international gerenommeerde artiesten als brandstof, en met de groei die hij als
mens heeft doorgemaakt, is The Wanderer een bevlogen storyteller die met zijn verhaal mensen wil raken, inspireren en
bewegen.
Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
Informatie en kaartverkoop: http://www.cozyconcerts.nl/

Goedkoop parkeren in de ochtend en sfeer in de
avond om bezoekers binnenstad te spreiden
Met een goedkoop parkeertarief wil de gemeente ondernemers helpen om de drukte in de feestmaand december
te spreiden. Daarom kunnen bezoekers op doordeweekse
ochtenden voor € 0,50 per uur parkeren in de 4
Nijmeegse parkeergarages. Tijdens de Nijmeegse
Winterweken draagt de gemeente ook financieel bij aan
lichtgevende objecten en een game CityQuiz die vooral
op andere momenten van de dag op een coronaveilige
manier voor extra sfeer moeten zorgen.
Wethouder Monique Esselbrugge: “Het idee is dat mensen
doelgericht en vaker doordeweeks en tijdens daluren decemberinkopen doen. Zo willen we de drukte op bijvoorbeeld
zaterdagmiddagen verminderen. Met de bijdrage aan de
Nijmeegse Winterweken ondersteunen we ondernemers met
initiatieven die sociale verbinding mogelijk maken op een
manier die in lijn is met de coronamaatregelen.” De tijdelijke verlaging van het parkeertarief in de ochtenduren is in
samenspraak met het Huis voor de Binnenstad tot stand
gekomen.

Goedkoop parkeren
Het speciale ochtendtarief geldt in de maand december van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur voor parkeergarages Kelfkensbos, Eiermarkt, Mariënburg en Keizer Karel.
CItyQuiz en lichtsculpturen
Tijdens de kerstperiode in Nijmegen vinden er diverse activiteiten plaats die worden georganiseerd door het Huis voor
de Binnenstad en ondernemers, met name in de St.Stevenskerk. Door de cityQuiz en de lichtsculpturen hieraan
toe te voegen, krijgt de kerstperiode een impuls. Bezoekers
kunnen deze cityQuiz spelen via een mobiele website.
Daarnaast worden er 30 highlights die aan de route van de
Walk of the Town staan meegenomen in het spel.
Deelnemers kunnen ook op 30 verschillende locaties starten.Bij de lichtsculpturen staan QR-codes, die een sprookjesverhaal vertellen aan kinderen. De lichtsculpturen hebben
vooral effect als het donker is in de namiddag en avond. Voor
deze uitbreiding van de Winterweken wordt een ton vrijgemaakt. Meer informatie over de Winterweken: nijmeegsewinterweken.nl

Nieuwe subsidie voor sloop en vervanging
brom- en snorfietsen van voor 2011
Vanaf december 2020 tot en met december 2022 kunnen
Nijmege-naren € 400,- subsidie aanvragen om hun oude
brom- of snorfiets van voor 2011 te slopen. Dit bedrag
wordt tot maximaal € 800,- aangevuld wanneer zij hun
oude brommer met benzinemotor vervangen voor elektrische fiets, of een elektrische brom- of snorfiets. De subsidie helpt inwoners om de stap te zetten naar duurzamer
vervoer. Ook kunnen inwoners zich zo voorbereiden op
de milieuzone in het centrum van Nijmegen. Vanaf 2025
zijn brom- en snorfietsen van voor 2011 hier niet meer
toegestaan.
De subsidie is een van de maatregelen uit het
Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020 – 2030. In het
maatregelenprogramma staat hoe de gemeente voor 2030 wil
zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst voor alle
Nijmegenaren. Tot en met 2022 is er in totaal € 125.000,subsidie beschikbaar. De subsidie is vanaf 1 december 2020
aan te vragen via nijmegen.nl/subsidiebrommers.
Schone lucht op fietspaden
Brom- en snorfietsen met een benzinemotor zorgen voor een
piek in de luchtvervuiling op fietspaden. Met name de oude
modellen van voor 2011 zorgen voor veel uitstoot van stoffen zoals fijnstof en benzeen. Deze stoffen zijn ongezond
voor de bestuurders zelf, maar ook voor fietsers en voetgangers. De gemeente wil daarom de luchtkwaliteit op fietspaden verbeteren. De subsidieregeling is daarin een eerste stap.
De subsidieregeling loopt tot en met 2022. Per jaar kan subsidie worden aangevraagd tot het geld op is.
30 maatregelen voor schone lucht
Slechte luchtkwaliteit is, na roken en de combinatie van
slecht eten en weinig bewegen, het derde grote gezondheids-

risico in Nederland. De afgelopen jaren is de lucht in
Nijmegen al veel schoner geworden, maar het kan nog beter.
In juli 2020 stelde de gemeente daarom 30 maatregelen op
voor schonere lucht met minder luchtvervuiling. Ook tekende de de gemeente eerder dit jaar, in januari 2020, het
Schone Lucht Akkoord. Met dit akkoord gaf de gemeente
aan samen met deelnemende provincies, gemeentes en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te werken
aan schone lucht voor iedereen.

Kerstconcert
Zondag 20 december geeft de organist van de
Dennenstraatkerk, Gerard Donkers, samen met de zangeres
Lieke van Oostenbrugge van 14.00 – 15.00 uur in de Sint
Antonius Abtkerk, Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen, een
kerstconcert. Op het programma staan liederen en orgelstukken van onder meer J.S. Bach, G.F. Händel, C. Franck en
H. Purcell.
In verband met corona kan slechts een beperkt aantal mensen
worden toegelaten in volgorde van aanmelding. Bij meer
aanmeldingen dan de limiet, zal het concert een tweede maal
worden uitgevoerd van 15.00 – 16.00 uur.
De entree is 15 euro, over te maken op giro
NL43INGB0003087338 t.n.v. Gerard Donkers o.v.v.
Kerstconcert Dennenstraat. Pas na betaling is de plaats gereserveerd. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Wij hopen u met een korte overdenking en met mooie muziek
voor te bereiden op een vredig kerstfeest in deze moeilijke
coronatijd.

Bach Cantates Nijmegen
Bach Cantates Nijmegen voert elke
tweede zondag van de maand pro deo
een cantate van J.S. Bach uit in de
Petruskerk (Schependomlaan 85) in
Nijmegen-Hees.
Om iedereen te informeren over de

komende uitvoering, verspreiden wij
elke maand een flyer met informatie.
Op zondag 13 december a.s. om 19:30u
wordt voor u uitgevoerd:
BWV 115 "Mache dich, mein Geist,
bereit" voor solisten en orkest.

Nieuwe subsidie voor Nijmeegse
initiatieven energietransitie
Nijmegen wil in 2045 een aardgasvrije en energieneutrale stad zijn.
Met het nieuwe Aanjaagfonds
Energietransitie wil de gemeente
bewoners en bedrijven ondersteunen
bij initiatieven die bijdragen aan de
energietransitie.

energiebesparing. De eerste stap in de
aanvraag is een adviesgesprek met een
medewerker van de gemeente die actief
is in het netwerk Power2Nijmegen.

Het Aanjaagfonds heeft een subsidiebedrag van 100.000 euro beschikbaar
voor bedrijven (maximaal 25.000 euro
per aanvraag) en 60.000 euro voor
bewonersinitiatieven (maximaal 5000
euro per aanvraag).

Bewonersgroepen
Bewoners die subsidie willen aanvragen, moeten met minimaal met 15
woningeigenaren of huishoudens
samenwerken aan onderzoeken en projecten op het gebied van energiebesparing of (collectieve) duurzame warmtesystemen die aardgas kunnen vervangen bij het verwarmen van een woning.

Bedrijven en organisaties
Bedrijven komen in aanmerking voor
subsidie met onderzoeken en projecten
gericht op duurzame energie-opwek of

Meer informatie is te vinden op nijmegen.nl onder subsidie energieneutrale
projecten en subsidie bewonersinitiatieven energie.

‘Vrijheid is voor mij: Vrede,
gezondheid en veel geluk.’
Het is een bijzondere tijd, een tijd
waarin we graag dichterbij elkaar
komen. We willen graag verbinden
en elkaar een hart onder de riem steken. Met kleine dingen ervoor zorgen
dat mensen zich minder alleen voelen. Want juist nu is dit belangrijk.
Scholieren en jongeren willen daar
graag bij helpen!
Stichting FAN startte een project met
scholen en ouderenzorg om penvriendschappen te stimuleren. De afgelopen
maanden schreven kinderen kaarten
naar ouderen. Ouderen schreven terug
en zo ontstonden er bijzondere contactmomenten tussen de generaties.
Contacten die in deze moeilijke en
afstandelijke corona-tijd warm en
waardevol zijn.
Met het schrijven van de kaarten hebben we samen een stukje Nijmeegse
historie nieuw leven ingeblazen. We
haalden thema’s aan – vrijheidsbeperking en hulpvaardigheid – die herkenbaar waren voor Nijmegenaren in de
tijd van de Tweede Wereldoorlog. De
vrijheid die wij als samenleving voelden na deze tijd hebben wij soms voor
lief genomen. Met de komst van Covid19 kwam deze vrijheid namelijk op
sommige punten in het gedrang. Zeker
niet in de mate die inwoners van
Nijmegen hebben gevoeld tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Toch heeft het
verhaal van de oorlog en de wederopbouw die ouderen hebben meegemaakt
wel een relatie met de huidige tijd. De
omstandigheden en de situatie die de
jongeren van nu straks met de wederopbouw gaan ervaren zette ons aan het
denken. Wat we leerden van de verhalen van de Tweede Wereldoorlog is hoe
belangrijk menselijk contact en hoop is
en hoe kleine gebaren veel kunnen
betekenen.
Het initiatief kwam uit Nijmeegse
geschiedenis
Stichting FAN doet onderzoek naar de
hulpactie die Nijmegen kreeg na de
Tweede Wereldoorlog van Albany, New
York. “Tijdens ons onderzoek kwam er
een prachtig verhaal aan het licht. Een
jonge Nijmeegse vrouw (Nelly) kreeg
een jas uit Albany. Deze jas kwam mee
met een schip vol met hulpgoederen. In
de jaszak vond zij een briefje van de
Amerikaanse Ora uit Albany. Via dit
briefje kwam voor haar en haar familie
hoop en vriendschap binnen. Ze gingen
schrijven en bleven decennia lang
bevriend. Met dit penvrienden project
hebben wij geprobeerd hetzelfde gevoel
te realiseren, maar dan op lokale
schaal. We vonden het mooi om jongeren en ouderen te verbinden” aldus
Anja Adriaans van Stichting FAN.
Deze vondst leidde al eerder tot de verfilming van ‘Note in a Coat’. Nu inspi-

reerde het ons om iets te doen tegen de
vereenzaming van ouderen.
Brieven schrijven past meer dan ooit
in het hier en nu
Leerlingen uit Nijmegen en omgeving
schreven kaarten/brieven naar ouderen.
Het werd onderdeel van de les waar de
docent met de kinderen praatte over het
thema ‘vrijheid’. Ouderen schreven tijdens de dagbesteding kaarten terug.
Voor de scholieren en de ouderen was
dit een bijzondere ervaring, een warm
gebaar. Hieronder lees je aan aantal
teksten die heen en weer werden
geschreven tussen jong en oud:
Marianne H. schreef aan Fien uit groep
7: “Ik vond het heel erg leuk. Heel lief
dat ik die kaart heb gekregen. Hij was
prachtig.” De kaart stelde de vraag wat
vrijheid betekent voor Marianne H.
“Vrijheid is voor mij: lang gezond blijven zodat ik kan genieten van de leuke
dingen en niet bang hoef te zijn.”
“Heel lief dat je dit hebt geschreven en
wat leuk om te krijgen!”
Piet en Tineke B (Boumans) schreven
aan Huub uit groep 6: “Beste Huub, wij
zijn blij dat je op deze manier aan ons
denkt. Wij wensen je veel succes en
waarderen deze actie heel erg. Het doet
ons goed. Vrijheid is voor ons:
Gezondheid, vrede, geluk. Lieve groet,
Piet en Tineke B (Boumans)”
Kinderen schreven: “Om u op te vrolijken! Sta sterk, we staan allemaal achter jullie.”, “Alleen samen lukt het
ons.”, “Beste meneer of mevrouw, ik
wens u alvast een fijne kerstmis en een
gelukkig nieuw jaar.”
Fenna schreef: “Vrede is fijn, vrede is
belangrijk, vrede moet er altijd zijn.”
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

Kwatta sluit het jaar af met een gloednieuwe voorstelling

De Familie van Nielie: Alleen Thuis
Theatergroep Kwatta uit Nijmegen keert na een jaar met
onder meer een webserie, Kwattaklas-voorstellingen, online
luistertheater én een succesvolle reprise terug naar het podium met Alleen Thuis (6+). De laatste uit de Familie Van
Nielie-reeks, maar vooral een gezinsvoorstelling die op zichzelf staat. Vol muziek, humor en met een prachtig decor.
Deze keer in de knusse en intieme setting van de kleine zaal,
waarbij de grens tussen voorstelling en publiek dunner
wordt.
Jan Elbertse, die eerder dit seizoen al een stemacteur was bij
Zoek luistertheater, neemt nu de populaire rol van De
Filosoof op zich. De drie andere acteurs zijn Rosita Segers
(Pam), Max Laros (Jonathan) en Len Pillen (een ‘mystery
guest’). Kwatta’s eigen artistiek directeur Josee Hussaarts
regisseert deze voorstelling, die geschreven werd door
Simon Weeda.
Josee Hussaarts over Alleenn Thuis:
‘’Met het laatste deel Alleen Thuisnemen we afscheid van De
Familie van Nielie. Maar niet zonder slag of stoot. Maakte
De Familie van Nielie vorig jaar Amerika nog onveilig (zo
brak oma in bij het Witte Huis), ook binnen de muren van hun
eigen huis is de familie niet veilig. Familie, wat is dat? Het
heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost…
Vier jaar lang heeft Kwatta in de herfst en winter in het teken
gestaan van De Familie van Nielie. Ieder jaar een nieuw op

zichzelf staand avontuur, met bekende personages. Ieder jaar
een nieuwe schrijver die zijn stempel er op drukte, ieder jaar
een nieuwe componist, nieuwe musici, nieuwe acteurs.
Wat al die jaren bleef, was het prachtige decor in Memphis
style. Vier jaar De Familie van Nielie was een grote opdracht
voor een klein gezelschap. Het was leerzaam en betekenisvol.
Het mooist van alles vond ik zelf de schoolvoorstellingen,
met meermaals 600 kinderen op elkaar gepakt in een bomvolle schouwburg.’’
Alleen Thuis speelt tussen 18 en 30 december in Theater
Het Badhuis (Kwatta’s thuisbasis in Nijmegen) en gaat
daarna op landelijke tournee.

R’Evolutie
Vliegtuigmuseum in Nijmegen
Het museum met
"waauw"gehalte!

een

groot

Op zondag 13 december is het vliegtuigmuseum R'Evolutie weer open.
Een uniek museum met de grootste en
meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen in Nederland en is boeiend
voor jong en oud. Maak een ontdekkingstocht door het museum en laat u
verbazen over wat er mogelijk was, is
en leek.
Van de Kitty Hawk waarmee de
gebroeders Wright in 1903 het tijdperk
van de luchtvaart inluidden tot de
meest moderne Stealth-straaljager. Van
beroemde vliegtuigen uit de
2e Wereldoorlog, zoals Spitfire,
Mustang, Messerschmitt en Dakota; tot
voorbeelden van onbekende maar
ingenieuze ontwerpen.
Ook de luchtlandingen van Market

Garden zijn in het museum te beleven!
Museum R'Evolutie is gevestigd aan de
Griegstraat in Nijmegen, (dit is aan de
achterzijde van de
AH aan de
Daalseweg) en is geopend op elke
tweede zondag van de maand van 11.00
tot 16.00 uur.
Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bellen: 024-3600036.

Nieuwe lening voor duurzame,
toekomstbestendige woning
De nieuwe Toekomstbestendig
Wonen Lening is bedoeld voor
Nijmegenaren die hun huis verduurzamen, energie willen besparen en
aanpassingen doen om thuis te blijven wonen op latere leeftijd. De
lening kan ook gebruikt worden voor
asbestsanering en funderingsherstel.
In de aanvraag moet altijd minimaal
één energiemaatregel worden opgenomen.

anelen, woningisolatie, een groendak
en aardgasvrij of energieneutraal (‘nul
op de meter’) wonen. Het is de bedoeling om minimaal één energiemaatregel
te combineren met aanpassingen die de
woning toekomstbestendig maken,
zoals een traplift, een slaap- en badkamer op de begane grond of domoticatoepassingen. De lening kan ook worden gebruikt voor asbestsanering en
funderingsherstel.

Eigenaren van bestaande woningen en
monumentale panden kunnen de lening
gebruiken voor bijvoorbeeld zonnep-

De leningvoorwaarden en alle te financieren maatregelen staan op nijmegen.nl.

Ontwikkeling
stationsomgeving
Het Rijk, provincie Gelderland,
gemeente Nijmegen en NS maken
samen maximaal 116 miljoen euro vrij
om station Nijmegen en omgeving om
te vormen tot een aantrekkelijke plek
waar reizen, wonen, werken, winkelen
en recreëren samenkomen. Dat staat in
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het
stationsgebied is hard toe aan vernieuwing om de ruim 40.000 treinreizigers
en 30.000 busreizigers die hier nu
dagelijks komen goed en soepel te kunnen laten reizen. En om de verwachte
groei van het aantal reizigers op te vangen. De 2000 nieuwe huizen rond het
station zijn bovendien broodnodig
omdat Nijmegen in de landelijke top-3
staat van gebieden met woningnood.

Nieuwe dienstregeling Breng
Met ingang van zondag 3 januari
2021 rijden de bussen van Breng in
de regio Arnhem Nijmegen volgens
een nieuwe dienstregeling. De aanpassing in de dienstregeling is noodzakelijk door een afname van het
aantal reizigers vanwege het coronavirus.
Op dit moment rijden de bussen al volgens de schoolvakantie dienstregeling.
In overleg met de provincie Gelderland
voeren we op 3 januari 2021 nog een
aantal aanvullende wijzigingen op de
schoolvakantie dienst in, om het aanbod nog beter af te stemmen op de
teruggelopen vraag. Raadpleeg voorafgaand aan de reis de vertrektijden. Dat
kan via de reisplanners of de Brengapp.

Nijmeegse Gemeentewerkers en hun nieuwjaarsprenten
Een nieuw jaar is al sinds mensenheugenis de gelegenheid
om elkaar het beste te wensen. Die wensen worden op allerlei manieren verpakt. Zo gingen arbeiders in dienst van de
Nijmeegse overheid vroeger langs de deuren met gedrukte
verzen, wensen en liederen. Daarvan zijn er enige tientallen
overgeleverd, bijna altijd met een prachtige tekening of litho.
Die gemeentewerkers hadden het niet breed en met de verkoop aan de deur van de prenten verdiende men rond de

feestdagen een centje bij om de koude winterdagen door te
komen. Het gaat dan over klepperlieden, askarlieden, lantaarnaanstekers, gasstokers, torenwachters, klokkenluiders,
wegwachters, stadsvishakkers, stadsomroepers en sleepkoetsiers die langs de deuren gingen.
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis stelt de prenten
met de verzen tentoon van 23 december 2020 tot 10 januari
2021 in de Marienburgkapel in Nijmegen. Daarbij wordt dit
nieuwjaarsgebruik verder belicht en krijgen de beroepen en
de tijdsomstandigheden alle aandacht.
Je kunt op 23 december om 14.00 en om 16.00 uur in de
Mariënburgkapel terecht voor een korte lezing en muziek.
Een aantal liederen met sociale achtergrond is door een
muziekgroep op oude melodieën gezet en die zullen worden
uitgevoerd bij de opening van de expositie. Ook zullen René
van Hoften en Hans Wegman kort het gebruik van de nieuwjaarsprenten toelichten. Op 10 januari om 14.00 en om 16.00
uur wordt dit herhaald.
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs
gesteld.Je vindt het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op
het Mariënburg 26, in het hartje van Nijmegen. Als je de tentoonstelling wil bezoeken of je wil de lezing met muziek bijwonen, stuur dan een email naar huisnijmeegsegeschiedenis@nijmegen.nl. Geef daarbij aan wanneer je wilt komen.

“Wat zeg je me daar, Anneke? Hoor ik
dat goed, ben jij positief getest? En
meen je dat serieus, want drie dagen
geleden zaten we nog met z’n allen
samen aan de koffie bij Sylvia thuis,
dus dat betekent waarschijnlijk dat wij
ook corona hebben! Nou, dan staan we
er mooi op met z’n allen! En wat sta je
daar nu stom te grinniken? Ik begrijp
echt niet wat er te lachen valt, Anneke.
Doe alsjeblieft eens even normaal!”
“Maar Mary, luister, je begrijpt me
helemaal verkeerd. Ik ben inderdaad
positief getest, maar het betreft een
zwangerschapstest. Dus ik heb helemaal geen corona, maar ik ben in verwachting! Ja, je jongste zus is zwanger, Mary! En weet je, meid, Roy en ik
zijn dolgelukkig. We zijn echt mega
blij, want we krijgen een kindje, we
kunnen niet wachten. En moet je
horen, Roy heeft het al over een bruiloft. Dus binnenkort gaan we waarschijnlijk trouwen, hoe leuk is dat?”
Terwijl haar hart hevig begon te bonzen, wist Mary even niet wat ze moest
zeggen. Dit scenario had ze niet zien
aankomen en het ogenschijnlijke
gemak waarmee Anneke meldde dat ze
zwanger was overviel haar compleet,
het was nogal confronterend. En bleef
het maar bij de zwangerschap, maar ze
ging ook nog ‘ns trouwen! Het was
allemaal wel erg veel in één keer. Maar
dit was niet het moment om lauw te
reageren, dus pakte ze zich bij elkaar
en gilde ze, terwijl ze schrok van haar
eigen stem, “Je meent het niet!
Anneke, heb ik dat goed gehoord? Ben
jij zwanger en gaan jullie trouwen?
Meid, ik weet niet wat ik hoor, ik sta
gewoon te shaken. En dan notabene jij,
de jongste van de drie. Zeg nu zelf, dat
zag toch niemand aankomen dat jij
ooit als eerste zou gaan trouwen en als
eerste moeder zou worden. Tenminste,
zoals de zaken er nu voor staan. Maar
meid, wat wou ik ook alweer zeggen…
O ja, ik ben hartstikke blij voor jou, ik
vind het echt superleuk. Tjonge, wat
een geweldig nieuws en zo onverwacht! (Zelden had Mary met zoveel
overtuiging gelogen. Eigenlijk had ze
natuurlijk zelf als eerste moeder willen
worden en zelf als eerste willen trouwen, want dat kwam haar alleen toe en
niemand anders!) En An, ik hoop echt
dat jullie hartstikke gelukkig worden.
En weet je, Roy is gewoon een geboren vader. Jongens, wat is dit allemaal?
Wie had dat gedacht dat jij zwanger
zou zijn! Nou Anneke, die zag ik echt
niet aankomen. En we hebben een
bruiloft in het verschiet, toe maar, het
kan niet op! Hebben we in het coronatijdperk tenminste nog iets te vieren.
Zeg An, het spijt me echt, maar ik
moet gaan hangen, heb nog van alles te
doen, we spreken mekaar snel weer.
Doe je de groeten aan Roy? Ja, ja,
begrijp ik. Nou, doei dan maar.”
Mary had al die tijd met de telefoon in
de hand voor het raam naar buiten
staan kijken. Maar Anton kwam over
een uurtje al eten. Overdreven schuldbewust begon ze aardappels te schillen, terwijl ze nadacht over datgene
wat haar zus haar zojuist had verteld.
Want ofschoon de beklemming intussen was verdwenen, had Annekes onthulling Mary in één klap met de neus
op de feiten gedrukt, het voedde haar
verlangen naar een eigen kind. En nu
was zij zelf aan zet, want het was zaak
om met die kinderwens niet al te lang
meer te wachten, ze liep immers al
tegen de veertig, dus als ze nog moeder wilde worden, was haast geboden.
Maar wat zou Anton ervan denken, ze
hadden het nog nooit over kinderen
gehad. Stap voor stap besloot Mary de
netelige kwestie aan te snijden. Eerst
maar eens vertellen dat Anneke zwanger is en dan Anton behoedzaam polsen. Ja, dat was de beste strategie!
Buiten klonken er kinderstemmen, in
het park aan de overkant wandelde een
jong stel met hun kroost. Terwijl de
man het jongste kind optilde en op zijn
schouders nam, keek de vrouw vertederd toe. Mary ging er dan ook maar
even bij zitten. Dat wil ik ook, dacht ze
bij zichzelf en vond dat ze nu wel een
glaasje wijn had verdiend. Het werden
er al snel twee. Wat een dag!
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Leuterpraat
Traditioneel beste en lieve mensen zetten wij de kerstboom pas op nadat de
GHM vertrokken is. Vroeger zeker
toen onze kinderen nog thuis en goedgelovig waren. Als ze in de buurt
waren, praten we altijd in geheimtaal
met elkaar, jullie herkennen dat wel
zeker. En afkortingen is een prima
geheimtaal. Fie en ik gebruiken altijd
de afkorting DB, bijvoorbeeld als we
achter iemand lopen met dikke b…..
De GVR kennen de kids tegenwoordig
wel, maar GHM is uit vervlogen tijden. De GroteVriendelijkeReus van
RD is al jaren bekend, zowel bij diepgelovigen, goedgelovigen en ongelovigen. Maar de GoedHeiligMan was en
is eigenlijk alleen bedoeld voor
KatholiekGelovigen. Maar ja, tegenwoordig gaat iedereen lopen met
andermans feesten. Als goedgelovige
Roomse, gaan wij tegenwoordig mee
met de grillen van het Suikerfeest, het
Offerfeest, het ChineseNieuwjaar, alle
Kanjerdagen, Dierendag, Lichtjesfeest
en alle andere feesten die er maar te
vieren zijn. Het zijn er zoveel, dat Fie
en ik maar besloten hebben om het
komende Kerstfeest met zijn tweetjes
te vieren. We boeken daarom een
hotelletje midden in een SPARrenbos
met slechts 2 kamers. In de ene kamer
zetten we elke dag een boom op: de
eerste dag op Kerstavond een kale
boom zonder wortels, de tweede dag
versieren we de boom met lichtjes,
glitters en traditionele kerstballetjes en
zetten een boom op over alle mensen
die we bij dit feest moeten missen. De
derde dag van ons verblijf in het boze
anti-corona bos halen we de versiering
uit de boom die we op dag één gezet
hebben en zetten we een boom op over
alle kadootjes die we misgelopen zijn
dit jaar. De vierde dag zetten we geen
boom meer op, maar breken alles tot
aan de grond af. We gooien buiten het
hotelletje alles op de brandstapel en
steken met verboden vuurwerk alle
misgelopen feestvreugde in de hens.
Dat wordt een uniek kerstfeest, lieve
en beste mensen, daar kunnen we nog
jaren op teren en heel veel bomen over
opzetten, terwijl we weer in quarantaine zijn, wachtend op ons vaccin voor
of een medicijn tegen feestvreugde,
gezellig samenzijn, familiegevoel en
een lekkers uitgebreide innige knuffel
van een knuffelaar van voor maart
2020. Wat zou het heerlijk zijn om
onze kleindochter weer eens heerlijk te
knuffelen.
De tweede kamer in ons afgehuurde
hotelletje tussen de corona-sparren,
richten we in als ontvangstruimte. We
zetten daar 4 zetels neer, twee aan
twee, met 2 meter tussenruimte. Twee
meter, zodat je dan kunt opstaan van je
zetel zonder dat je de sociale grens van
anderhalve meter overschrijdt. Rond
elke twee zetels is dus een ovale cirkel
getrokken van een halve meter vanaf
de zetels om te manoeuvreren zonder
mondkapje. De cirkel rondom de
zetels van Fie en mij bestaat uit elektrische kaarsen, verbonden met een
antiwolf schrikdraadje, om pardoes
afstands-ongelukjes te voorkomen.
Rondom de andere twee zetels staat
een spatscherm van twee meter hoog,
op zichthoogte voorzien van kijkglas
en op reikhoogte van doorgeefluikjes,
die elke 30 seconde ontsmet worden.
Zo ontvangen we onze kerstgasten,
twee aan twee en maximaal twee per
dagdeel, waarbij we de nacht niet meetellen. In de nacht worden de zetels in
de ontvangstruimte met de zittingen
tegen elkaar gezet, zodat we een comfortabel bed hebben om te slapen. We
slapen met kerst dus celibatair, Fie in
ONS zetelbed en ik in het gastenzetelbed. Dat wordt een uniek kerstfeest,
beste en lieve mensen, daar kunnen we
nog jaren bomen over opzetten, Fie en
ik in de trant van Weet je nog wel,
oudje!!
Dus om even terug te komen op onze
kerstboom thuis in Leuth. Die hebben
we al een hele tijd staan en ruimen we
op 23 december op, zodat we wanneer
we derde kerstdag terugkeren uit het
boshotel we in een opgeruimd huis
terugkeren. Dat wordt genieten!!! We
gaan ons dan richten op het volgende
feest: een stil, geruisloos oudennieuw
met alleen maar digitale kontakten met
en wensen aan alle ons dierbaren. De
liefste en beste kerstgroeten alvast van
Jan Wandelaar. Ik hoop jullie snel weer
lijfelijk te ontmoeten bij een prikpost
voor HET VACCIN.
PS1. Als je nog verboden vuurwerk
illegaal in je bezit hebt, houden we ons
aanbevolen, zodat ons kampvuur op
derde kerstdag het feestelijke weekend
verknald uitgeluid wordt.
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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

7 t/m 13 december 2020
Dr. Oetker Big Americans

Diepvries
Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. Texas
2 stuks
De actieprijzen
variëren van 3.59-4.79

2
gratis
e

Alle Berberana

2=1

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Stevig

n

ducte
1000 pro
e gratis
2

10

Aanbiedingen geldig t/m zondag 13 december

Brompton-dealer

Meer dan

Parkplätze

⁷⁸ 3.⁸⁹

12.⁷⁶ 6.³ ⁸
Fris & Droog

Kapellenstraße 13

NEU!

van Nijmegen en omstreken

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

snel afneembaar

WELLWATER Wandtoiletset
Wandtoilet, rond of hoekig. Met anti-vuil
glazuur. Zonder spoelrand, eenvoudig
te reinigen. Inclusief Duroplast WC-bril.
Passende wastafel bij ons verkrijgbaar.

45612596

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

45679967

219,-

180,-

499,-

149,-

130,-

Opbergboxen
Hardboard met coating van alumininiiXPIROLHDOXPLQLXPSURðHOHQVFKXLP
P
P
rubber aan binnenzijde, afsluitbaar.
r..

Kleine box, ca. 48 x 26 x 21 cm.
Met handgreep € 14,99
Medium box, ca. 68 x 32,5 x 31 cm.
Met 2 draaggrepen € 34,99
Grote box, ca. 73 x 38 x 36 cm.
Met 2 draaggrepen € 39,99

449,-

L TOP!U !
A
A
M
E
HEL IEF 2E ACC
INCLUS

Vanaf

afbeelding vergelijkbaar

met softclose systeem

Haard Slimline Natuursteen

MAKITA DDF482RFJ
Accuboorschroefmachine
18V, Li-ion accu, 3,0 Ah, 2 mech.
toeren, 21 aandraaimomenten,
incl. 2e accu en snellader.
,Q0$.3$& NRσHU 

5kW vermogen, aansluiting achter ca.
12 cm Ø. Bovenplaat, zijwanden en
theevak van graniet, grijs. Voldoet aan
hedendaagse veiligheidsnormen. Energielabel A op een scala van A++ tot G.
Afm. B x H x D ca. 43 x 99 x 37 cm
]RQGHUNDFKHOSLMSHQERGHPSODDW 

14,99

45956931
4
4595
459
5 5 693
3
31

45251371

Bo
Bovendien
B
zijn er regelmatig exclusieve
Partner-Card
aanbiedingen. Vraag hem nu
P
a
aan
aa in onze bouwmarkt!
m.u.v. genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverle*m
nning
in en pallethandel. Niet te combineren met andere acties.

45785751

Week 50

Stevig

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

Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
*De 10% korting bij aankoop van 6 flessen van dezelfde wijn geldt niet in combinatie met deze aanbieding.

Spanje
Combineren mogelijk
Bijv. Red Dragon Tempranillo
2 flessen à 0.75 liter*
De actieprijzen
variëren van 6.38-28.44

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Albert Heijn van den Hatert

w
www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
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Renault Captur E-Tech
De Renault Captur E-Tech is de eerste plug-in hybride crossover in het B-segment. De E-Tech uitvoering is overigens nauwelijks verschillend ten opzichte
van de reguliere Renault Captur. Het beperkt zich tot een extra tankklepje,
iets meer verstopte uitlaat en een typeplaatje.

Road Test
Renault Captur E-Tech 160
Koets: 5-deurs Crossover
Prijs: € 33.290,Gewicht: 1639 kg
Cil.inh.: 1598 cc
Vermogen: 159 pk (systeemvermogen)
Top: 173 km/uur
Acc.0-100: 10,1 sec.
Gem. verbr.: 1 op 30 (afhankelijk
van plug-in)
Lengte: 422,7 cm
Breedte: 179,7 cm
Kofferruimte: 309 liter
Aanhangergewicht: 750 kg

maar liefst 395 liter bij de reguliere
Captur is 309 liter bij de E-TECH overgebleven (achterbank in de achterste
stand). De verschuifbare achterbank
(16 cm) vergroot de flexibiliteit.
Veel luxe
Wij reden de Edition One, die zeer
compleet is uitgerust met standaard

De Renault Captur E-Tech is de eerste plug-in hybride crossover in het B-segment.
onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, een uitstekende Bose geluidsinstallatie met negen luidsprekers en digitale

radio, 10,25 inch kleurenscherm,
EASY Link multimediasysteem, zwartleren bekleding en privacy glas achter.

De plug-in hybride uitvoering van de Renault Captur is de meest krachtige.
We zien een grote opleving van de
plug-in hybride vanwege EU regelgeving, die dit type auto aantrekkelijk
maakt voor de fabrikanten vanwege de
EU boete bij een te hoge gemiddelde
uitstoot van uitlaatgassen van hun
modellen. Bij steeds braaf opladen kan
men heel zuinig met de plug-in hybride
versie van de Renault Captur rijden.
Hoe zuinig precies met benzine, hangt
af van de oplaaddiscipline.
Ook voor de automobilist is het een
goede ontwikkeling, want men krijgt
een auto met veel paardenkrachten, een
automatische transmissie en een laag
brandstofverbruik. De Renault Captur
E-tech is de duurste motorvariant op de
prijslijst ondanks de bijna vijfduizend
Euro lagere BPM ten opzichte van een
in vermogen vergelijkbaar model zonder hybride. De prijzen beginnen bij €
33.290,-. Wij reden voor deze test de
meest luxe en duurste uitvoering –
Edition One - met een prijskaartje van
€ 35.490,-.
Meest krachtige Captur
Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 is
de meest krachtige uitvoering van de
Captur modellenreeks. De motorcombinatie levert 159 pk. Zoals iedere
andere elektrische auto accelereert de
Captur E-TECH moeiteloos, omdat de
motor geen toeren hoeft op te bouwen
om vermogen te leveren. De elektromotor biedt een surplus aan koppel.
Toch verloopt de sprint vanuit stilstand
naar de 100 km/uur niet supersnel. Er is
10,1 seconden voor nodig. De topsnelheid met de elektromotor ligt bij de 135
km/uur en met de verbrandingsmotor
bij de 173 km/uur.
Het opladen van de accu’s kan aan het
stopcontact thuis (2,3 kW = 5 uur) of
aan een publiek laadpunt (ongeveer 3
uur). Volgens fabrieksopgave kan daarna 50 km volledig elektrisch worden
gereden. In de praktijk is dat iets minder, maar als men puur elektrisch rijdt
op het 9,8 kWh accupakket, dan springt

toch zo nu en dan de verbrandingsmotor bij, als er meer vermogen nodig is.
E-Tech
Renault noemt zijn hybride aandrijflijn
'E-Tech' en bestaat uit een 1,6-liter
viercilinder benzinemotor (zonder
turbo), die wordt ondersteund door
twee elektromotoren. De krachtigste is
verbonden met de automatische transmissie en de andere is een startgenerator. Dit opbouwprincipe past Renault
vaker toe en het zal meer komen. In het
geval van de Captur ligt het accupakket
van 9,8 kWh onder de achterbank.
De bijzondere aandrijflijn is gelieerd
aan Renault’s F1 auto. De transmissie
werkt zonder koppeling, want de startmotor neemt de functie van de koppeling over. De startmotor is de eerste
elektromotor en de andere werkt samen
met een 1,6-liter benzinemotor. Samen
bieden ze het systeemvermogen van
118 kW/160 pk.
De Captur E-Tech voelt toch wel vlot
aan door de elektrische start en de elektrische ondersteuning bij het optrekken.
Men kan kiezen uit drie verschillende
afstemming van de motor; My Sense,
Sport, en Pure. Bij de My-Sense optie
(die standaard aanstaat) kiest de motor
zelf de beste aandrijving voor wat
betreft prestaties, versnelling en brandstofverbruik. “Pure” forceert de 100
procent elektrische aandrijving, tot een
maximumsnelheid van 135 km p/uur.
De auto heeft volgens de specificaties
een uitstoot van 32 gram CO2, wat een
goede sier richting EU is, maar uiteraard vraagt dit wel de discipline om de
accu regelmatig bij te laden. Volgens
WLTP-norm bedraagt het gemiddeld
verbruik 1 op 66,7. Dat hebben wij overigens in de praktijk niet gehaald.
De laadkabels van de E-Tech kan men
keurig uit het zicht opbergen onder de
bagagevloer. Overigens moet men,
omdat een deel van de batterijen onder
de laadvloer is ondergebracht, wel een
stukje bagageruimte inleveren. Van de

De Renault Captur is een veelzijdige auto en een populair model bij de
Nederlandse automobilist.

Rij-indruk Fiat 500 electric

Het front van de elektrische Fiat 500 e lijkt sterk op de Fiat 500 uit 1957 en dat
was niet zo moeilijk, want toentertijd was geen open grille nodig, omdat de
motor achterin lag. Nu is die grille niet nodig vanwege de elektrische aandrijving.
Fiat komt met een volledig elektrisch
aangedreven 500, een kleine, zeer
aaibare auto met volwassen elektrische aandrijving. Ook bij het snellaad-station langs de snelweg kan
men met de Fiat 500 terecht. De
nieuwe Fiat 500 e ziet er uit, zoals
men van een moderne versie van de
Fiat 500 verwacht. Modern en met
behoud van het iconische uiterlijk
van de voorgaande generaties.
Er zijn iconische elementen toegevoegd, die de inzittenden verder overtuigen dat men in een kunstwerkje uit
Turijn rijdt. De meeste Fiat 500 modellen met brandstofmotor worden
gebouwd in Polen, maar moor de elektrische Fiat 500 heeft Fiat maar liefst 5
miljard Euro geïnvesteerd in de Fiat
fabriek te Turijn. In de handgrepen
leest men ‘gemaakt in Turijn’ en de
skyline van Turijn is onopvallend en
gedistingeerd in het dashboard gegrafeerd. Fiat is er best trots op, dat dit
elektrisch paradepaardje uit Turijn

komt. Na de eerste start van de motor,
klink zelfs een beschaafd melodietje uit
de Fellini-film Amarcord van 1974
door Nino Rota. Hoe Italiaans wil men
het hebben?
Groter
Met het vernieuwde uiterlijk lijkt de
500 e veel groter dan voorheen, maar in
feite is de auto slechts 6 cm langer en
breder ten opzichte van de vorige generatie. Het interieur is beduidend moderner geworden. Ondanks een bijna minimalistische opzet, met slechts een centraal beeldscherm en een gering aantal
bedieningselementen, mist men niets.
Een ruimtevretende versnellingspook is
er niet. Met drukknopjes selecteert men
vooruit, achteruit of neutraal.
Wij reden een middagje in Amsterdam
de uitvoering met het grote infotainment systeem, wat via Android software geweldig functioneert. Bij de uitgebreidere road test komen we daarop
terug.

Niet alleen van buiten heeft de Fiat 500 e een sprong in de
tijd gemaakt, ook het interieur is veel moderner geworden.
Het oude model blijft bestaan met de recent in deze autorubriek geteste hybride benzinemotor.

Twee uitvoeringen
De 500 e is leverbaar met een standaard
accu van 24 kWh met standaard elektromotor van 94 pk, die niet bij de snellader geladen kan worden. De andere
uitvoering, die wij reden en waarvan de
foto’s op deze pagina zijn, heeft een
extra sterke accu van 42 kWh en extra
sterke elektromotor van 118 pk.
De eerstgenoemde Fiat 500 is zeer
scherp geprijsd met een prijskaartje van
€ 24.900 en daarmee nauwelijks duurder dan soortgelijke auto's met benzinemotor. Met een elektrisch aangedreven auto zijn de kosten per kilometer
veel lager dankzij 75% minder energiekosten, minimaal onderhoud, geen
wegenbelasting, lage afschrijving vanwege weinig slijtagedelen. Mogelijk
genereert Fiat met deze elektrische
auto eenzelfde revolutie als met de eerste Fiat 500 in 1957.
Fiat 500 electric
De testauto is de versie met de sterke
accu, sterke elektromotor en meest
rijke uitrusting. Daaraan hangt een
prijskaartje van € 30.600 en is economisch aantrekkelijk vanwege de lage
gebruikskosten. Dat de testauto is voorzien van de sterke motor en een groot
accupakket is goed merkbaar. De kleine Fiat 500 e reden we vlot door
Amsterdam en accelereert venijnig
snel. De draaicirkel is lekker klein en
dat alles maakt de Fiat 500 e een fijne
stadsauto. Ook bij hogere snelheden is
er voldoende koppel voor een tussensprint. De Fiat kan men op verschillende rijstijlen instellen en biedt de mogelijkheid om met één pedaal te rijden.
Dat rijdt fijn en vlot in de stad ondanks
het wagengewicht van 1400 kg.
Met de 42 kWh sterke accu kan de 500
e in theorie 300 km afleggen (WLTP
norm), wat we bij de uitgebreidere road
test zeker gaan testen. Opladen kan
snel met 85 kW bij een snellader. Later
komen we uitgebreider op de Fiat 500
e, die een middagje in Amsterdam hebben gereden, terug.

De door ons gereden Fiat 500 e in de ‘Icon’-uitvoering
heeft rondom fraaie LED techniek voor de verlichting.
Grappig zijn de zijlichtjes, die op dezelfde plaats zitten al
model 1964.
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Zwischen Rhein & Maahs
Herbstwanderung im Reichswald
FRASSELT.
Am
Sontag, 22. November
machte eine Gruppe aus
Nimwegen
eine
Wanderung durch den
Reichwald. Startpunkt
war bei der Kirche in
Frasselt, von wo es dan
10 Kilometer leicht
hügelich auf und ab
ging. “Bestiegen” wurden
u.a.
den
Brandenberg (90 M) und
den Drölsenberg (76 M).
Einige Teilnehmer hatten ihre Kamera dabei
und machten eine wunderschöne
Herbstreportage.
Organisatorin der Wanderung war
Annette van Dam (Nijmegen). Infos
unter enroute.annette@gmail.com. Ein

“Après-Wanderung” bei Kaffee &
Kuchen war wegen den geltenden
Coronaeinschränkungen leider nicht
möglich.

Weihnachtliches Shopping nicht
nur für den Kunstfreund
KLEVE. Auch wenn die Kunstfreunde
derzeit wegen Corona im Museum
nicht auf ihre Kosten kommen, so lässt
sich Schönes auch nach Hause mitnehmen. Das Antiquariat Zeitzeichen, der
Freundeskreis der beiden Klever
Museen und der Museumsshop des
B.C. Koekkoek-Haus nehmen an zwei
Wochenenden
am
adventlichen
Shopping in der Klever Innenstadt teil.
Es werden drei Geschäftsräume im
Souterrain des Museums geöffnet:
neben Antiquariat und Museumsshop
öffnet sich auch der sonst verschlossene Eingang des Hauses als Pop-up
Verkaufsraum: dort bietet der
Freundeskreis über 300 hochwertige
Kunstbände, die er als Spende erhalten
hat, zum Preis von 5,- Euro zum
Verkauf an. Das dort befindliche schöne Jugendstil-Treppen-Geländer kann
nebenbei besichtigt werden. Außerdem
werden Kataloge, Kunst, Editionen und
weihnachtliche Geschenk-Ideen nicht
nur für Kunstfreunde angeboten.
Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie vorbei! Mit Ihrem Einkauf
unterstützen Sie die Arbeit des

Freundeskreises Museum Kurhaus und
Koekkoek-Haus Kleve.
B.C. Koekkoek-Haus Kleve am
Koekkoekplatz. Freitag 27.11 (14-21
Uhr), Samstag, 28.11. (11-17 Uhr)
sowie Freitag, 18.12. und Samstag,
19.12. (zu gleichen Zeiten)

Vivaldi und Dornröschen später
KLEVE. Die Kultur erfuhr in den jüngsten Beschlüssen der Regierungen
keine besondere Erwähnung, weiterhin
gibt
es
keine
langfristige
Planungssicherheit. Für den Dezember
bedeutet die Verlängerung des
Lockdowns, dass bis Weihnachten
keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Für die Konzerte der Stadt Kleve
heißt das, dass die Türen der „Villa
Vivaldi“ durch das Ensemble Volcania
am 1. Dezember in der Stadthalle nicht
geöffnet werden. Und „Dornröschen“,
das am 13. Dezember von den Jungen
Blechbläsern NRW begleitet in
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Kalender Klever Land 2021 erschienen
KLEVER LAND. Vor dem ersten
Advent wird vielerorts der Kalender für
das Klever Land erwartet. Nun liegt er
vor und erst auf den zweiten Blick wird
der Leser kleine Änderungen feststellen. Er erscheint nun nicht mehr im
Boss-Verlag, sondern wird vom
Klevischen Verein für Kultur und
Geschichte herausgegeben. Der renommierte Aschendorff-Verlag aus Münster
übernimmt den Vertrieb. Zum
Redaktionsteam gehören neben Bert
Thissen, Hans Joachim Koepp und
Wiltrud Schnütgen auch Barbara
Mühlenhoff und seit diesem Jahr der
Historiker Julian Krause.
Der Kalender beginnt nach dem obligatorischen Kalendarium mit den
Beiträgen zu Musik, Kunst und
Literatur: Marlene Zedelius schreibt
über ein Porträt der Maria von OranienNassau-Simmern. Sie war Schwägerin
des Großen Kurfürsten und heiratete
auf der Schwanenburg. Wilhelm
Diedenhofen berichtet über das "groteske Gebälk im Audienzsaal der
Schwanenburg" mit seinen Putten,
Wappen und Symbolen. Julian Krause
gibt eine klevische Schauergeschichte
von Julius Eduard Bennert wieder, die
hundert Jahre im Erdreich verborgen
war. Ralf Hendrix informiert über den
Künstler
Jupp Brüx und Barbara Mühlenhoff
erinnert an die Kalkarer Malerin
Margot Ringsdorff. Einen zweiten
Beitrag widmet sie dem Bach
Collegium in Hochelten.
Der Schwerpunkt liegt auf den historischen Beiträgen, so beschreibt Barbara
Mühlenhoff das Kalkarer Rathaus, welches den Umschlag des Kalenders ziert
– wie seit Jahrzehnten ein Werk des
Künstlers Fritz Poorten. Julian Krause
hat die älteste noch existierende
Stiftung
im
Regierungsbezirk
Düsseldorf
ausgegraben:
Die
Gasthausstiftung zu Emmerich besteht
seit 1364. Hans-Joachim Koepp gibt
einer Schwester aus dem Gocher
Tertiarinnenkoster
ein
Gesicht:
Neisken Druien. Bert Thissen erforschte die Hintergründe zu zwei Gemälden,
die das katholische Ehepaar Dr.

Eberhard Streuff und Gertrude
Gybkens zeigen. Dabei fand er interessante Zusammenhänge der Klevischen
Patrizier im 17. Jahrhundert. Dennis de
Graaf hat einen Reisebericht von
Theodorus Beckeringh übersetzt: "Drei
Tage im Juli 1740" geben nicht nur ein
interessantes Bild der Stadt jener Zeit.
Der Untertitel "Wie man in Kleve fast
den Tod findet" weist auf eine abenteuerliche Geschichte, die in keiner
Chronik zu finden ist. Matthias Schrör
beschreibt ein bisher unbekanntes
Panorama Emmerichs und seiner
Kirchen in einer Glückwunschadresse
zum 80. Geburtstag Bismarcks (1895)
und Helga Ullrich-Scheyda hat einen
Grenzzwischenfall 1939 recherchiert,
in dem es um einen gescheiterten
Fluchtversuch einer jüdischen Familie
und seine weitreichenden Folgen geht.
Norbert Ryska stellt den legendären
Knickebein-Sender vor, der in
Materborn stand.
Kreisarchivarin Beate Sturm stellt die
Arbeit der Kreisbildstelle Kleve von
den 1930er bis 1960er Jahren vor und
zeigt die Entwicklung vom Instrument
nationalsozialistischer Schulpolitik
zum modernen Dienstleister für
Medien in Bildung und Kultur.
Der Kalender enthält zwei schöne
Fotoserien: Nachtaufnahmen aus dem
Nordkreis
mit
besonderen

Keine Neujahrswanderung
in Kranenburg
KRANENBURG. Die traditionelle Neujahrswanderung und anschließende niederrheinische Kaffeetafel im Bürgerhaus, wird im Jahr 2021 auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie und daraus resultierenden erforderlichen
Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden.

Lichteffekten von Frank Hohl und eine
Bildfolge, die in den 50er und 60er
Jahren entstand: Franz-Josef van Lier
suchte Bilder aus den Beständen Carl
Weinrothers aus, die von Bert Thissen
kommentiert werden: Auf den zweiten
Blick – die Aufnahmen von
Verkehrsunfällen des Pressefotografen
werden heute unter einem völlig anderen Aspekt als damals betrachtet.
Wie wichtig Umwelterziehung ist,
beleuchtet Lisa Marga in ihrem
Beitrag. Norbert Kohnen berichtet über
die Emmericher Stadtprozession zwischen Pest und Corona. Wolfgang R.
Müller stellt das Stiftsmuseum Wissel
vor.
Veit van den Berg hat eine himmlische
Geschichte unter der Dorflinde zu
erzählen, von Maria Diedenhofen, Paul
Michels und Haki van Hezik gibt es
Erzählungen und Gedichte, teilweise in
Mundart.
Bert Thissen schreibt die Chronik des
Klever Landes fort und listet
Veröffentlichungen zur klevischen
Landeskunde auf, die in den vergangenen 12 Monaten erschienen sind.
Kalender für das Klever Land auf das
Jahr 2021, 224 Seiten, zahlreiche
Abbildungen, 14,90 Euro

Ortsvorsteher
in Kranenburg
KRANENBURG. Der Rat der
Gemeinde Kranenburg hat in seiner
Sitzung
am
12.11.2020
die
Ortsvorsteher für die neun Ortsteile in
der Gemeinde Kranenburg gewählt.
Dies sind:
Kranenburg: Manfred Janßen
Wyler: Klaus van Horrick
Zyfflich: Günther Janßen
Niel: Hubert Naß
Mehr: Dieter Welling
Nütterden: Paul-Heinz Böhmer
Schottheide: Thorsten Tönisen
Frasselt: Johannes Krebbers
Grafwegen: Hubert Zillig
Die Ortsvorsteher werden für die Dauer
der Wahlzeit des Rates gewählt, üben
ihr Amt ehrenamtlich aus und sind
grundsätzlich ansprechbar für alle
Dinge, die ihren Ortsteil betreffen. Sie
nehmen gerne Anregungen und
Beschwerden entgegen. Aufgrund der
derzeitigen Corona-Beschränkungen
wird ein Treffen aller Ortsvorsteher mit
dem Bürgermeister zu einem späteren
Zeitpunkt vereinbart werden.

Tourist-Info in Kranenburg erneut zertifiziert
KRANENBURG. Das Team des
Tourist Info Centers Alter Bahnhof der
Gemeinde Kranenburg freut sich über
die erneute Zertifizierung. Die Lizenz
wurde erneut nach 2011, 2014 und
2017
durch
den
Deutschen
Tourismusverband e.V. (DTV) für die
nächsten drei Jahre ausgestellt. Sie
zeugt gegenüber den Gästen von hoher
Qualität und ist mit der bundesweit einheitlichen und bekannten roten „i-

Für beide Konzerte gibt es inzwischen
Ersatztermine.
Tanzszenen aufgeführt und von Ludger
Kazmierczak erzählt werden sollte,
muss seinen Schlaf fortsetzen - wenn
auch nicht für 100 Jahre.
Für beide Konzerte gibt es inzwischen
Ersatztermine: „Die Zimmer der Villa
Vivaldi“ betreten wir am Freitag, den
17. September 2021, vorbehaltlich
einer gesicherten Finanzierung im
neuen
Haushaltsjahr.
Das
Familienmusical „Dornröschen“ ist
aufgrund der projektgebundenen
Planungen der Jungen Blechbläser
NRW erst am 11. Dezember 2022 möglich.
Konzertkarten für „Villa Vivaldi“
behalten ihre Gültigkeit. Bereits erworbene Karten für „Dornröschen“ können
an den jeweiligen VVK-Stellen erstattet werden. Auch weiterhin ist es möglich, seinen Eintrittspreis zu spenden.
Sobald für den Januar eine aktuelle
Corona-Schutzverordnung gilt, wird
über Presse, soziale Medien und
www.kleve.de über das Stattfinden
oder Verschieben der Konzerte informiert.

Marke“ gekennzeichnet. Wieder erfreulich: Es wurden ähnlich gute
Ergebnisse wie bei der Prüfung vor drei
Jahren erzielt.
Grundlage für dieses Ergebnis ist die
Überprüfung der Tourist Information
durch einen anonymen Tester, der nach
Kranenburg entsandt wurde. Im
Rahmen seines Besuches, bei dem sich
der so genannte „Mystery Checker“

erst im Nachhinein zu erkennen gab,
überprüfte
er
insgesamt
40
Qualitätskriterien
des
Anforderungskataloges und nahm das
Tourist Info Center genau unter die
Lupe. Neben der Beurteilung der
Servicequalität
bei
der
Kundenberatung sowie dem Umgang
mit dem Kunden wurde auch die
Ausstattung in Augenschein genommen.

Oranierradweg Apeldoorn-Moers nominiert
für die „Fahrradroute des Jahres 2021“
Die im letzten Jahr in 's-Heerenberg (NL) eröffnete
Oranierfahrradroute ist in den Niederlanden für die
“Fahrradroute des Jahres 2021” nominiert! Neben 3 anderen
Routen hat die Oranierfahrradroute die Chance, die begehrte
Trophäe zu gewinnen. Die Preisverleihung findet am 19.
Februar auf der „Fiets und Wandelbeurs“ in Utrecht statt.
Der Oranierradweg führt auf den Spuren des Königshauses
Oranien-Nassau von Apeldoorn, 's-Heerenberg, Kleve nach
Moers. Die grenzüberschreitende Route schließt an die
bereits seit 2013 vorhandene Strecke von Lingen nach
Apeldoorn an. Die gesamte Tour ist mit dem Oranierlogo
ausgeschildert und in das Knotenpunktsystem eingebunden.
Unterwegs zeugen das Palais Het Loo in Apeldoorn, die
Hansestadt Doesburg, das Schloss Huis Bergh in 'sHeerenberg, die Schwanenburg in Kleve, das Grabmal von
Johann Moritz Fürst von Nassau-Siegen in Bedburg-Hau,
das malerische Orsoy am Rhein und das Moerser Schloss
und die Festungsanlagen von der glorreichen Geschichte der
Oranier.
Mit der Auszeichnung „Fahrradroute des Jahres“ sollen
Regionen und touristische Organisationen ermuntert werden,
qualitativ hochwertige Routen zu entwickeln. Die Route
kann in beide Richtungen befahren werden. Auf der Strecke
befinden sich Informationstafeln und Trittsäulen mit interessanten Geschichten über die niederländische Königsfamilie.
Weitere Informationen gibt es auf der Website unter
www.oranierfahrradroute.de. Das 40-seitige Tourenheft ist
für 3,95 € in den örtlichen Stadtinformationen entlang der

Auf der Strecke befinden sich Informationstafeln und
Trittsäulen mit interessanten Geschichten über die niederländische Königsfamilie.
Strecke erhältlich.
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SPORT
Switch ‘87 nieuws
Gezellige Pietentraining
MILLINGEN. Zaterdagochtend 28
november hadden onze mini’s een
heuse Pietentraining. Helaas kon er
vanwege de corona geen echte Pieten
aanwezig zijn, maar dan kon de pret
niet drukken. Gelukkig had een aantal
kinderen zich als pietje verkleed.
De jeugdcommissie had aan één kant
van de hal allemaal spelletjes uitgezet.
In groepjes gingen de kinderen samen
met een begeleider langs de spellen. Zo
mochten de kinderen o.a. Twister gaan

spelen, kegelen met een volleybal, circuitje lopen, de bal in de korf gooien en
pakjes stelen. Iedereen had veel plezier
en de spellen werden fanatiek uitgevoerd.
Gelukkig was de pakjespiet ’s nachts al
in de sporthal geweest en had hij een
zak met cadeautjes achtergelaten. Alle
kinderen kregen een stressvolleybal en
een zakje pepernoten.
Dank aan ons aspiranten JB1 team voor
het helpen bij de spellen.

Voortvarende start Zwemschool De Vin Berg en Dal
Sinds 1 oktober 2020 heeft Annemie
Hurkens de locatie Berg en Dal van
Zwemschool De Vin onder haar
hoede.
De start van de zwemlessen op deze
locatie is voortvarend verlopen. “Al
vrij snel kwamen er inschrijvingen
binnen. Inmiddels ben ik nu al een
aantal weken bezig met een snelcursus welke zeer naar tevredenheid verloopt. De kinderen doen het erg goed,
er worden goede resultaten behaald en
het belangrijkste: ze komen elke keer
met plezier naar zwemles”. Binnenkort
start een tweede snelcursus. Bij deze
cursus zwemmen de kinderen twee
keer per week, tachtig minuten per les.

Ook bij de reguliere lessen, welke één
keer per week veertig minuten zijn, zijn
al een aantal groepen gestart en wordt
er op korte termijn met meer groepen
gestart.
De lessen vinden plaats in Hotel Erica,

Molenbosweg 17 te Berg en Dal. Er
wordt gewerkt in kleine groepjes,
maximaal zes tot zeven kinderen per
groep. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en wordt er een persoonlijke sfeer gecreëerd. Elk kind kan op
deze manier op eigen tempo en
niveau leren zwemmen.
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u uw kind inschrijven?
Raadpleeg dan de site.
www.zwemschooldevinbergendal.nl .
U kunt ook telefonisch contact opnemen met 06 – 21371800 of een mail
sturen naar info@zwemschooldevinbergendal.nl.

Clubs uit Berg en Dal halen
€20.370,- op met Grote Clubactie

Diploma “Club van 100”
voor Loïs

Mooie opbrengst Rabo
ClubSupport voor Switch

Een mooier afscheid had Loïs zich niet
kunnen wensen. Tijdens haar aller
allerlaatste training bij Switch flikte
Loïs het zaterdag 28 november toch. Ze
liet aan de trainster zien dat ze 100 keer
achter elkaar de bal kan toetsen. Vol
trots nam ze het diploma van “De Club
van 100”, in het bijzijn van alle mini’s,
in ontvangst. Proficiat en veel succes
bij je nieuwe club.

De opbrengst van de Rabo Clubsupport
bedraagt € 1.420,36 voor Switch ‘87!
Een heel mooi bedrag voor onze vereniging in deze moeilijke periode.
Dank aan al onze Rabobankstemmers,
en dank aan de Rabobank voor de
actie. De opbrengst is reeds goed
besteed, want de afgelopen 2 weken
(11 – 25 november) zijn de volleybalclinics op de basisscholen in Leuth,
Kekerdom en Millingen geweest. Alle
kinderen hebben een flyer ontvangen
waarmee ze 3x gratis kunnen volleyballen.

Spaces van Wil

Kerstbingo bij
Groesbeekse
Boys
GROESBEEK. Doe zaterdag 12
december mee aan de grote online
kerstbingo georganiseerd door Groesbeekse Boys. Dit is bij uitstek een leuke
gelegenheid om samen met familie,
vrienden of buurtgenoten de sfeer rondom kerst op te bouwen. Er worden vier
rondes gespeeld waarbij veel leuke en
lekkere kerstprijzen te winnen zijn. En
er is een muziekbingo, natuurlijk
geheel in kerstsfeer.
De online kerstbingo is er voor alle bingoliefhebbers. Het is leuk om dit samen
met opa’s en oma’s te doen. Groepen
van maximaal vijf personen kunnen
zich via www.activiteitengroesbeekseboys.nl inschrijven. De kosten bedragen €10,- per persoon. Hiervoor krijgen
deelnemers bingokaarten om aan alle
rondes mee te doen en per team een
pakket met kerstlekkernijen. Aanvang
van de online kerstbingo is 20.00 uur.
Afhalen van de bingokaarten met kerstlekkernijen is zaterdag 12 december
tussen 14.00 en 16.00 uur op sportpark
Breedeweg. Betaling ter plekke per pin
of contant.
Op de website www.groesbeekseboys.nl en overige social mediakanalen
van Groesbeekse Boys vindt u de laatste informatie over deze online activiteit.

21 oktober was de vorige bijdrage aan
De Rozet.
Inmiddels zijn er nieuwe rubrieken
aangemaakt zoals bezoek aan
Leeuwarden en het Uitkijkkonijn. Door
de corona is er alleen kunst van Riëtte
van Dijk in het kerkje van Persingen.
Er zijn meer polderrubrieken aangemaakt. Omdat er veel in de polder
gebeurt, zijn die werkzaamheden
gevolgd. Eind november is de zandzuiger bij de zandwinning gedemonteerd
omdat die vanwege omputten. De
bovenste 2 meter opgeslagen grote
hopen worden teruggeplaatst, die nu
terug weer in de diepere gedeelten worden geblazen door de zandzuiger in de
put bij de zandwinninginstallatie.
Daarvoor liggen er een lint van buizen.
Zo is op 1 december begonnen met het
transport bij de grote dam richting de
oude steenfabriek. Tot 4 december zijn
er elke dag foto's gemaakt en enkele
filmpjes. 4 december na de middag was
de zandzuiger volledig opgebouwd.
Rest nog alles van het gemaakte talud
weer verwijderd wordt, naar de vorige
staat. Zien we dan ook de paadjes
terug?
1 december 2020 start van verplaatsing
zandzuiger Willem 3
10 en 11 november 2020 Bezoek aan de
werkzaamheden in de Polder
9 november 2020 Bezoek aan de werkzaamheden in de Polder
3 november 2020 struinen in de Polder
31 oktober 2020 Herfst in de Polder en
de Zandzuiger komt
29 oktober 2020 Terugblik op de
Donjon en Uitkijkkonijn
24 oktober 2020 Riëtte van Dijk in het
Kerkje van Persingen.
21 oktober 2020 weer een rondje om de
grote plas.

BERG en DAL. Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden
in om loten te verkopen tijdens de
Grote Clubactie. In Berg en Dal lukte
het verenigingen om in totaal €20370
op te halen. Landelijk deden zo’n 5.300
verenigingen mee met de Grote
Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5
miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle
records.
Dit jaar deden in Berg en Dal de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80%
naar de club!
Ooij
S.V.O. Korfbal €5037, M.V. Ooijse
Toekomst €1800
Berg en Dal
Sparta Nijmegen €4011
Groesbeek
Korfbalvereniging De Horst €2781,
Judo en Jiu-Jitsu Vereniging Groesbeek
€1323, Groesbeekse Tafeltennisclub
€459, Rooms-Katholieke Fanfare
Jubilate Deo €450, TV Groesbeek €330
Millingen aan de Rijn
SC Millingen €1614, SWITCH 87
€1329, Dameskorfbalver. ODIO €1146
Heilig Landstichting
NSV Kunstrijvereniging Nijmegen €90
Meer clubs dan vorig jaar
“Dit is de grootste opbrengst in de 48jarige geschiedenis van de Nationale
Grote Clubactie.” Directeur Frank
Molkenboer kan zijn geluk niet op: “Ik
ben supertrots dat iedereen zo zijn best
heeft gedaan. Juist in deze moeilijke
tijden is dit soort saamhorigheid

belangrijk.” De afgelopen jaren daalde
het aantal clubs dat deelnam aan de
Grote Clubactie. Die trend is volgens
Molkenboer nu “krachtig doorbroken”.
Dit jaar doen er zelfs weer meer clubs
mee dan vorig jaar. “Dit laat zien dat de
loterij nog steeds springlevend is. En
dat is fijn, want ook in de toekomst
hebben verenigingen onze loterij keihard nodig om financieel gezond te
blijven.”
De Grote Clubactie op volle kracht
online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds
‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij
voldoende afstand werd bewaard.
Daarnaast werden vanwege de coronacrisis krachtige nieuwe online middelen ingezet. Zo kon de verkoop volledig
coronaproof doorgaan. Met succes, in
totaal werden 3.173.719 loten verkocht, waarvan maar liefst 1,2 miljoen
loten online. De verkopers bleken digitaal enorm creatief: QR-codes, e-mail,
social media en WhatsApp werden
ingezet om loten te verkopen.
Duizenden video’s werden online
gedeeld om familie en vrienden aan te
zetten tot het kopen van een lot of anderen te enthousiasmeren. Voor het eerst
gebeurde dit ook via TikTok. Kinderen
deelden talloze filmpjes met de hashtag
#groteclubactie.
Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende clubs,
ook voor alle mensen die een lot hebben gekocht, is het een bijzonder jaar.
Er zijn dit jaar namelijk veel meer prijzen te winnen en de prijzenpot is aanzienlijk verhoogd. De winkans is dit

jaar zelfs 1 op 10. Check uw lot(en)
vanaf 10 december via de lotchecker op
clubactie.nl om te kijken of er een prijs
op is gevallen.

Bridgenieuws
Beste bridgers,
Sinds begin augustus zijn we begonnen
met Stepbridge BBD en we kunnen
vaststellen dat de deelname met 100%
is gestegen en in ons
bestand staan inmiddels 42 Stepbridgers
genoteerd.
Hiervan spelen in
onze gemeente Berg
en Dal 12 paren actief mee op de maandagavond en sommigen hebben een
enkele keer meegespeeld. Andere spelers hebben de stap nog niet gemaakt,
maar wat niet is kan nog komen. Iedere
speler is van harte welkom.
Uitslagen Berg en Dal Bridge
Digitaal-BBD 30-11-2020:
1. Johannes Mulder - Corrie Mulder
67.08%
2. Ronald Post-Loes Janssen 60%
3. Gerard van het Erve - Antoon
Kuhlmann 57.92%
4. Ineke Story - Marian van Thiel
52.50%
5. Jan van der Hoeven - Marjo van der
Hoeven 52.08%
Uitslag; bieding en het
afspelen zijn terug te
zien op onze site via
C a t e g o r i e
Berichten/Stepbridge.

Verkeerswijzigingen in Ooij
Gemeente past de borden Prinses
Beatrixstraat weer aan
OOIJ. Daar waar het even mogelijk
was om ongestraft de Prinses Beatrixstraat ter hoogte van de basisschool Op
Weg van twee kanten in te rijden, is dat
vanaf nu weer verleden tijd. De gemeente heeft de borden weer aangepast
en voor de zekerheid vanaf de Prinses
Irenestraat, de zijde van waar af het
verboden is, dubbele borden geplaatst.
Het is dus weer een eenrichtingsweg.
Naar verluidt zou er vanuit de school
op aangedrongen zijn om de oude situatie, in verband met de veiligheid, weer
terug te brengen. Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar de mogelijkheden
om nu het dorp binnen te rijden vanaf
de zijde van de Sint Hubertusweg worden daardoor weer beperkt. Zeker nu
men start met werkzaamheden aan de
Kerkdijk ter hoogte van Jonkmanshof.
Daar wordt een voetpad aangelegd.
Overigens zijn de palen bij de school,
van de schoolzone, die door een bus uit
de grond waren gereden, ook weer her-

steld.
Aanleg punaise op de Kerkdijk
OOIJ. Bij de aansluiting van de Pr.
Bernhardstraat en de Kerkdijk in Ooij
is in het wegdek een “punaise” aangelegd, waardoor het merendeel van de
haaientanden verdwenen zijn. Alleen
een bord hoog aan een lantaarnpaal
geeft aan dat er vanaf de Pr.
Bernhardstraat voorrang verleend moet
worden aan de bestuurders op de
Kerkdijk.
Dit is nu echter slecht te zien en inmiddels rijden er al diverse automobilisten
de Kerkdijk op zonder die andere
bestuurders voorrang te verlenen. Het
vermoeden bestaat dat de gemeente
nieuwe plannen heeft met deze kruising maar op dit ogenblik is het daar
erg gevaarlijk geworden.

Nassaustraat in Ooij nog maanden en
de bussen worden tot augustus omgeleid. Toch was dit weekend de straat
weer van beide zijden berijdbaar. De
borden waren (gedeeltelijk) weggehaald en het verkeer kon weer vrij het
dorp in- en uitrijden. De rest van de
straat zal later aangepakt worden.

Aanleg voetpad in Ooij
Men is bezig om een voetpad aan te
leggen langs de Kerkdijk in Ooij.
Vooralsnog is het geen verhoogd voetpad.
Foto’s: Henk Baron

Nassaustraat in Ooij dit weekend
weer tijdelijk open
Officieel duurt de reconstructie van de
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EERSTE
ÉN TWEEDE
KERSTDAG
ZIJN WIJ VOOR U
GEOPEND VAN
8:00 TOT 20:00
Zo is er meer spreiding en voor iedereen ruimte, om de kerstboodschappen te doen.
Alvast hele gezellige feestdagen gewenst, namens ons hele team!

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