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Kerstkiekjes

oplage: 25.000

Oorlogsmonument Duffeltdijk
in Leuth omver gereden
schade aan het bord moet de auto, die
uit de richting van de Kapitteldijk
kwam, ook behoorlijke schade hebben.
De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt getuigen contact op te
nemen met de politie (0900-8844).
Foto’s: Henk Baron

Het voormalig politiebureau in Groesbeek geeft licht

Afgelopen zaterdagnacht of zondagmorgen is een auto over het
oorlogsmonumentje
voor E. Harrison op de
Duffeltdijk in Leuth
gereden. Vervolgens is
de bestuurder doorgereden zonder zijn of
haar identiteit bekend
te maken. Gelet op de

Verlichte kerstboom tegenover hotel-restaurant ‘t Spijker in Beek
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Eindelijk licht aan de grens
MILLINGEN. Wonen aan de grens tussen Duitsland en Nederland heeft grote
voordelen, maar vraagt ook doorzettingsvermogen. Na ruim 12 jaar hebben
de Nederlandse bewoners van de
Homüschemühl, een Duitse boerderij
op de grens van Millingen aan de Rijn
en Keeken (Kleve), verlichting op de
grensovergang. Eindelijk staat er een
lantaarnpaal op de hoek van de
Molenstraat en de Nielerstrasse.
De afgelopen drie jaren is veel geschreven, getelefoneerd en gemaild met
Stadt Kleve, Kreis Kleve en de

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

gemeente Berg en Dal. Het eerste
weekend nadat de wintertijd is ingegaan, heeft de gemeente Berg en Dal
haar verantwoordelijkheid genomen
voor de verkeersveiligheid op dit drukke
‘Pendel-Kruispunt’
tussen
Nederland en Duitsland.
Grote dank gaat uit naar de verschillende ambtenaren en uitvoerende medewerkers van de gemeente Berg een Dal.
Voor de bewoners pal op de grens,
maar ook voor alle pendelaars is vooral
’s winters en ’s avonds de veiligheid
hier heel sterk vergroot.

Ruilhus verkoopt oliebollen
BEEK. 31 december van 10 tot 14 uur
verkoopt het Ruilhus weer heerlijke
oliebollen en appelbeignets. Wij verkopen deze vanuit het huisje van de
M’ijsjes aan de Rijksstraatweg. U kunt
er ook voor kiezen om uw bestelling
thuis te laten bezorgen.
Bestellen kan door een berichtje te sturen naar 06 442 159 73 of naar ruilhus@hotmail.com. Vorig jaar waren
wij snel uitverkocht. Het is dus slim om
van te voren te bestellen.
Met de aankoop van deze oliebollen en
appelbeignets steunt u het Ruilhus.

Deel 2 van onze jaarlijkse
advertentieknipselpuzzel
staat weer in deze Rozet.
Veel puzzelplezier
in corona-tijd

De Rozet in
december
De laatste krant van 2021 verschijnt
op 23/24 december. Sluiting voor de
kerstuitgave is zondag 19 / maandag
20 december.

Zoals ieder jaar is De Varenhof aan de Ubbergseweg ook mooi versierd
Foto: Henk Baron

De nieuwe lantaarnpaal aan de grens. Op Duits of op Nederlands grondgebied.
Grensgeval
Foto: Henk Baron

Ontwikkelingen in horecaland
Millings Centrum, Rosmolen en de Linde
ontwikkelingen in
horecaland

daar moet op gedronken worden

MILLINGEN - LEUTH - GROESBEEK. De laatste weken hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden in
horecaland.

Het is de bedoeling dat er in ieder geval
weer een vorm van horeca gaat plaatsvinden in de Rosmolen, daarnaast zal
er woonruimte ontwikkeld worden.

Lang waren er plannen voor de ontwikkeling van Hotel Milings Centrum als
bouwlocatie voor appartementen.
Spijtig, want dan zou er al weer een
horecafunctie in Millingen verdwijnen.
Echter een koper heeft zich aangediend: Maikel Pennings en Frits Smits
hebben reeds een hotel in Vught en
hebben nu Millings Centrum gekocht.
Het hotel wordt onderdeel van de
Enjoy-keten. Aangezien deze keten
zich richt op 55+ met diverse vormen
van entertainment voor deze groep, zal
er weinig ruimte zijn voor feesten en
partijen van buitenaf. Dus geen bruiloften en carnavalszittingen meer.

De Linde in Groesbeek gaat stoppen
als uitgaanscentrum. Wie opgegroeid is
in deze regio is ongetwijfeld in De
Linde geweest. Al was het niet op eigen
gelegenheid, danwel met één van de
vele schoolfeesten die er georganiseerd
werden.

De Rosmolen in Leuth staat al vier jaar
leeg, maar de laatste weken wordt er
verbouwd. Het pand is verkocht aan het
Nijmeegse bedrijf ‘HET is Vast Goed’.

Vermeer Vastgoed uit Beuningen kocht
De Linde van BoBo BV uit Beuningen
en Real Estate BV uit Malden. Hij
heeft een verzoek ingediend bij de
gemeente Berg en Dal voor de bouw
van 40 appartementen, de gemeente is
akkoord gegaan met het principeverzoek. De appartementen zullen bedoeld
zijn voor senioren en starters.
Ook voor het terrein achter De Linde,
sportcomplex De Heikant, worden
bouwplannen ontwikkeld.

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Alles om het in huis gezellig te maken
voor kerst: Kerststukken, boeketten, ballen,
verlichting, decoratie enz. enz.

Alle dagen tot kerst geopend!
Zondags van 11:00 tot 17:00 uur

De eerste Rozet van 2022 verschijnt
op 11 januari

E. Keller-Cremers
HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP

FEESTDAGENKORTING

25% korting
op het gehele assortiment
van Shiseido
Zaterdag 18 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
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Alex Joosten
Personal Training | Voeding | Coaching

-

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Scan voor
meer informatie

Personal training
Duo training
Small group training
Senioren training

10% g
in
Kort

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Met deze voucher krijg je nu 10%
korting op de eerste 5 lessen.
www.alexjoostenpersonaltraining.nl
w
ww
alexjoostenpt@gmail.com
alex

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?

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

www.blomtotaalbouw.nl

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

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

www.vblkozijnen.nl

bezorgdienstderozet@gmail.com

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Andere ophaaldagen
afval en openingstijden
tijdens feestdagen
!

Op eerste en tweede kerstdag en
op nieuwjaarsdag halen wij geen
afval op en zijn onze milieustraten
gesloten.
Weten wanneer wij langskomen?
Check de Dar app! Zo heb je altijd
jouw persoonlijke afvalwijzer bij de
hand. En weet je ook wanneer wij
in 2022 jouw afval ophalen.

Fijne feestdagen en een gezond 2022!
Download ook
de Dar app!
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

14 december 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
BERG & DAL
-19.12. 14.30u. Kirtan, Babylon
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-18-19.12. v. Swelm, Hendriks, Swinkels,
Timmermans

COLOFON

www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069

HEILIG LANDSTICHTING
-18.12. - 9.1. Orientalis, Feest van Licht
-19.12. 16u. Kindje zoeken, Cenakelkerk

Poëziepad
De werkgroep Poëziepad Berg en Dal
heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden geplaatst. Er waren veel
inzendingen voor het poëziepad.
Slechts negen daarvan hebben de bordjes bij de bankjes gehaald.
De andere gedichten zullen we in de
loop van dit jaar in De Rozet publiceren, hieronder de laatste.

Op dit stille wegje

De Rozet

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.

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 25.12. 10u. Eerste Kerstdag, ds. Wouter
Slob
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
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Verschijningsdata
Rozet in 2022

(Bij het bankje aan het Klappeijenpad)

In 2022 verschijnt de Rozet op dinsdag
in de even weken, kopijsluiting de vrijdag voorafgaand. De data zijn:

Op dit stille wegje
dit bankje. En daar leg je
je rugzak neer. En zeg je:

nr.

versch.dat.

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

11 jan.
25 jan.
08 febr.
22 febr.
08 maart
22 maart
05 april
19 april
03 mei
17 mei
31 mei
14 juni
28 juni
12 juli
26 juli
09 aug.
23 aug.
06 sept.
20 sept.
04 okt.
18 okt.
01 nov.
15 nov.
29 nov.
13 dec.
vrij.23 dec.

Kijk naar de jonge aanplant
achter het houten hekje.
Het bos daarachter.
Wat een heerlijk plekje.
Nog eventjes genieten ...
Dan vertrek je.
Marlies Drabbe

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

week :
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
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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
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Dank aan H. Antonius voor
een wondertje
Gezocht:
Betrouwbare
hulp in de huishouding
gevraagd, voor 4 of 5 uur
per week op de woensdagochtend in Beek. Leeftijd
40-60jaar. Informatie telefoon nummer 06-20100681.
Krasse Knar met maar
60000 originele km op de
teller !!! Volvo 440 dl 1.8.
zien is kopen ! prijs €2350.
06-33160426

Lekker buiten klussen?
Bos / tuin in stuwwal
hobby + bijverdiensten!
Scholier, student, pensionado. Hele jaar door. Ca. 4 uur
per week. Whatsapp 0643090566
Opberg- / Opslagruimte
gezocht. 06-23113595
Kerstboom bezorgen in
Nijmegen Oost. Koop een
kerstboom in de buurt en wij
bezorgen de kerstboom met
de speciale kerstboom fietskar bij u voor de deur.
www.Kerstboomkar.nl 06510 153 94

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)
Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Goed voornemen voor 2022?
STOP MET ROKEN!

De Rozet
voor al uw familieberichten

Effectieve begeleiding
door een coach.
Start in januari,
in Groesbeek bij

Verdrietig, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Meld je direct aan:
https://rookvrijenfitter.nl/vrijblijvendaanmelden-stoppen-met-roken/

Wim van der Wiel
Willem Teunis
echtgenoot van Dini van der Wiel-den Engelsman

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

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

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

5,50

Groesbeek:

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Gevraagd:

5,00

Leuth:

Te koop gevraagd antieke
Berkel snijmachine met draaiwiel

*Rotterdam, 27 november 1934
†Millingen aan de Rijn, 3 december 2021
Dini van der Wiel-den Engelsman
Riny en Margareth
Peter
Kleinkinderen en achterkleinkind
Correspondentieadres:
Rembrandtstraat 44, 6566 XZ Millingen aan de Rijn
Wij hadden u er graag bij gehad maar vanwege de coronamaatregelen
heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden

zoals op de afbeelding.
Gelieve alles aanbieden
roestig enz
geen probleem !
Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

TIJKA
06 19439537

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!

Vishandel

Jacob
de Graaf
Spakenburg
Wij staan woensdag 22 december
en donderdag 23 december
bij Plus Nico de Witt in Beek
Vrijdag 24.12 bezorgen wij.
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)

U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

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

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

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

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

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

ZAKELIJK
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Vodafone vervangt
apparatuur toren
Remigiuskerk in Leuth
Advies op maat

Senior in maatwerk

Begeleiding

Financieel Fit

Gezelschap

Huishoudelijke
zorgondersteuning

Uw kwaliteit van leven & leefplezier is onze zorg

Bezoekadres
We ontvangen u graag op de
Sint Willibrordstraat 12
6566 DD Millingen aan de Rijn

We zijn bereikbaar via

Heeft u hulpvragen én wilt u graag in uw vertrouwde omgeving
blijven wonen ? Wij kunnen u direct ontzorgen. En dat is prettig!
Uw wensen en hulpvragen staan centraal
Senioren (65-plussers) uit de gemeente Berg en Dal en Nijmegen-Oost kunnen bij
ons terecht voor verschillende soorten zorgondersteuning. Voor advies op maat,
begeleiding, ﬁnancieel ﬁt, gezelschap en huishoudelijke zorgondersteuning.

0481 74 50 91 | info@bureausim.nl

Wat kunt u van ons verwachten ?
Bezoek ook onze website
www.bureausim.nl

Samen met u bespreken wij wat u precies nodig heeft en welke rol wij hierin vanuit
onze deskundigheid kunnen vervullen. Uw wensen en hulpvragen staan hierin centraal.
Welke zorgvraag u ook heeft, wij leveren altijd maatwerk en behartigen uw belangen.

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)
U kunt bij ons terecht, zowel als particulier als op basis van een indicatie via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

Foto: Henk Baron
Vodafone heeft vorige week maandag en dinsdag werkzaamheden verricht aan haar apparatuur aan de kerktoren
van de Remigiuskerk in Leuth. De apparatuur is vervangen
voor sneller mobiel internet (5G).
Voor de mensen uit Leuth was het een probleem want niet
iedereen had deze dagen goed ontvangst. Hopelijk is dat nu
weer beter.

‘Toen de eenzaamheid over
mij heen viel, voelde de zorg en
persoonlijke aandacht van SIM als
een warme deken.’

WMG tegen plan Knarrenhof Groesbeek
De
Werkgroep
Milieubeheer
Groesbeek (WMG) is tegen het bouwplan voor een Knarrenhof aan de
Pannenstraat in Groesbeek. In een brief
aan de gemeente wijst de WMG op de
waarde van dit open en groene gebied
in het centrum van Grosbeek.
De WMG vindt de draai die de
gemeente heeft gemaakt opmerkelijk.
In mei 2020 schreven de ambtenaren
van de gemeente nog aan de
Groesbeekse Knarren dat het onwenselijk is om de locatie aan de
Pannenstraat te bebouwen. Het is voor
de WMG dan ook een raadsel waarom
het college van Burgemeester en
Wethouders onlangs toch een positief
besluit heeft genomen over deze bouwplannen. De WMG is het van harte eens
met de ambtenaren die vorig jaar de
waarde van groen en open ruimte in het
centrum van Groesbeek benoemden en
voor hun standpunt om dit gebied niet
te bebouwen wezen op het gemeentelijk beleid en stedebouwkundige overwegingen.
“Onbebouwde plekken in de dorpskernen hebben een ecologische functie”,

En als je dan al weet dat je bijvoorbeeld
huurtoeslag kunt aanvragen of kwijtschelding voor de waterschapsbelasting haak je soms weer af als je de ingewikkelde formulieren ziet. Vaak moet
je die ook nog eens met de computer
invullen en online verzenden. Dan
vraag je zo’n toeslag maar niet aan, te
bang om fouten te maken. Wat je hoort
en leest over het Toeslagenschandaal
helpt dan ook niet mee om er vertrouwen in te hebben dat je het allemaal
goed begrijp en zonder fouten invult.
Regionale Formulierenbrigade
De gemeente Berg en Dal heeft daarom, samen met de gemeenten Heumen
en Mook en Middelaar aan SSHB support
gevraagd
een
regionale
Formulierenbrigade op te zetten. Die
Formulierenbrigade is in maart 2021
van start gegaan. Vrijwilligers van
SSHB support en Humanitas helpen
mensen met het invullen van ingewikkelde formulieren. In Groesbeek,
Malden en Molenhoek worden regelmatig spreekuren gehouden. De tijden

Wilt u dat wij u ontzorgen? Kom met ons kennismaken.
U bent welkom op ons kantoor of we komen bij u thuis.

‘zó sim kan het zijn’
(Advertorial)

Sinds 1 november 2021 heeft Karakter Beek een
nieuwe naam

Intens Bloemen

Weerstand tegen bouwplan voor een Knarrenhof op de plek van bestaand groen
in het centrum van Groesbeek
Foto: Paul Jacobs
aldus Jo de Valk van de WMG. “En hier
tussen Mooksestraat en Pannenstraat,
op niet al te grote afstand van het
Groesbeekse bos, kunnen de grote achtertuinen met bomen en struiken dienen
als bosrand. Juist die plekken trekken

veel diersoorten aan.” De WMG maakt
in haar brief duidelijk dat het omvangrijke bouwplan van 22 appartementen
op deze plek onwenselijk is en zeker
niet leidt tot kwaliteitsverbetering voor
de natuur.

Regionale Formulierenbrigade blijkt nodig te zijn
Veel mensen lopen inkomen mis
omdat zij niet weten op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben.
Zeker de mensen die geen contact
hebben met de gemeente. Informatie
daarover die je vandaag krijgt ben je
misschien weer vergeten op het
moment dat je het nodig hebt.

Vrijblijvende kennismaking

en locaties staan op de website van
SSHB support vermeld.
Het was een lastige start, zo midden in
de Corona tijd. De locaties werden wel
Corona proof ingericht, maar er konden
geen spreekuren gehouden worden
waar mensen zonder afspraak terecht
konden. Bovendien bleek het helpen
van mensen sneller te gaan als de vrijwilligers van tevoren weten om welk
formulier het gaat. Dan kunnen zij van
te voren nakijken of ze nog de juiste,
actuele informatie hebben, en zij kunnen de mensen vertellen wat zij mee
moeten nemen naar het spreekuur.
Daarom moet er altijd een afspraak
gemaakt worden, telefonisch of via de
website.
Deze Formulierenbrigade is misschien
nog niet zo bekend (dat duurt altijd
even), maar toch wisten veel mensen de
afgelopen maanden deze hulp al te vinden. De Formulierenbrigade blijkt dus
nodig te zijn. Het ging daarbij om verschillende formulieren: het aanvragen
van toeslagen, uitkeringen of bijzondere bijstand en kwijtscheldingen, maar
ook bijvoorbeeld om een verlenging
van een verblijfsvergunning.
Informatiepunt Digitale Overheid
Sinds augustus van dit jaar kunnen
mensen voor vragen over alles wat met
de overheid te maken heeft wekelijks

terecht bij de bibliotheken van
Groesbeek
en
Malden:
het
Informatiepunt Digitale Overheid.
Daar kunnen zij zonder afspraak en
zonder dat ze lid zijn van de bibliotheek binnenlopen. Zij worden wegwijs
gemaakt in hoe ze online informatie
kunnen vinden en hoe ze online formulieren moeten invullen. De formulieren
worden niet ter plekke direct ingevuld.
Daarom heeft SSHB support het initiatief genomen om te kijken hoe er met
het Informatiepunt samengewerkt kan
worden. Bij de open spreekuren van het
Informatiepunt Digitale Overheid zal
er in ieder geval naar de
Formulierenbrigade verwezen worden
als blijkt dat mensen toch meer hulp op
dit gebied nodig hebben.
Aarzel dus niet om gebruik te maken
van deze mogelijkheden. De hulp is
gratis.
Het zou jammer zijn als je inkomen
misloopt omdat je de weg niet goed
kent.
Voor de spreekuren van de
Formulierenbrigade is alle informatie
te vinden op
www.regionaleformulierenbrigade.nl
Voor de spreekuren van het
Informatiepunt Digitale Overheid in
Groesbeek en Malden is informatie te
vinden op www.obgz.nl/digitaleoverheid

De nieuwe eigenaar, Joris van
Dinther, is voor velen geen onbekende. Joris was van 2014 tot 2018
werkzaam in de winkel op de
Waterstraat.
Joris is in 2018 zijn eigen bloemenwinkel in Boekel begonnen onder de
naam Intens Bloemen. Daar heeft hij
een stormachtige groei doorgemaakt.
De kwaliteit in bloemen en zijn creativiteit hebben ervoor gezorgd dat hij in
zeer korte tijd een goede naam heeft
opgebouwd in Boekel.
Toen half oktober 2021 bij hem ter ore
kwam dat Karakter Beek eventueel ter
overname beschikbaar was, hoefde hij
niet lang na te denken. Beek-Ubbergen
heeft bij Joris altijd een speciaal plekje in zijn hart gehouden.
Aangezien Joris nu over 2 winkels de
scepter zwaait heeft hij ook een vakkundig team om zich heen verzameld.
Met Richella en Els als vaste gezichten in Beek, hoopt hij een vertrouwd
adres te worden voor u als klant.
Intens Bloemen is voor u een vertrouwd adres waar u terecht kunt voor
al uw bloemenwensen. We hebben
voor iedere prijsklasse wel iets voor u
klaarstaan. Dagelijks is Joris onderweg voor de mooiste bloemen, potten,
glaswerk en bijzondere vazen. Er is
dus altijd wel iets nieuws te vinden in

onze winkel.
Bestellen kan eenvoudig en snel via
onze website www.intensbloemen.nl.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen
met de winkel (024-6844590) of
gewoon even bij ons binnenlopen. Wij
bespreken graag uw wensen en zorgen
voor een prachtig en fleurig eindresultaat.
Wij zien u graag bij Intens Bloemen
Beek-Ubbergen, Waterstraat 82 in
Beek.

(Advertorial)

Een bijzonder dessert met de Feestdagen?

Ambachtelijke boeren ijstaarten
Sinds mei 2021
maakt Yvonne Poelen op IJsboerderij
Foxhill te Groesbeek
ambachtelijk boeren
ijs van de melk van
hun eigen koeien.
Voor de december
maand maakt zij ook
Kerst IJstaarten in
verschillende smaken. Bent u op zoek
naar een speciaal
nagerecht voor de
feestdagen? Of heerlijk schepijs? Kijk
dan voor meer informatie op www.ijsboerderijfoxhill.nl of
telefonisch 06-2088
2844. U kunt ook
langskomen in onze
ijssalon op zondag 19 december van 10:00-16:00 uur. Dit is tevens onze laatste
dag van dit seizoen. IJsboerderij Foxhill, De Klös 5 te Groesbeek.

De Rozet
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Marga Huinink
Strijkcentrale

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

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

0481- 432054
06 - 24861017

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

Schnell-Restaurants
und Partyservice
Donsbrüggen
Kranenburger Str. 68,
Tel. 0049 2821 27213
Kranenburg
Große Str. 3,
Tel. 0049 2826 5801

Onze vestigingen zijn geopend:
Kranenburg
24.12.20 geschlossen
25.12.20 geschlossen
26.12.20 17.00 - 20.00 Uhr
31.12.20 11.30 - 16.00 Uhr
01.01.21 17.00 - 20.00 Uhr

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Wij wensen
onze klanten
een vrolijk
Kerstfeest
en een gelukkig
Nieuwjaar
Donsbrüggen
geschlossen
geschlossen
17.00 - 20.00 Uhr
11.30 - 16.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr

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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de
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Personeel
Gevraagd

Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

KERST

Kerstconcert Harmonie K.N.A.
Beek gaat niet door!
BEEK. Helaas hebben wij het kerstconcert 2021, zondag 19 december, moeten
afgelasten. We weten natuurlijk waarom we deze keuze maken. Maar eerlijk is eerlijk, het doet wel pijn in ons muzikale hart om voor de tweede keer geen
Kerstconcert te kunnen geven. We gaan snel door naar de voorbereiding van ons
Jubileumjaar!
We wensen iedereen gezonde feestdagen en hopelijk zien we elkaar in het nieuwe
jaar ergens weer.

Kerstboom op
Hamersveld in
Berg en Dal

Feest van Licht bij Orientalis
Ook dit jaar vindt er weer een Feest
van Licht plaats bij Museumpark
Orientalis, van 18 december t/m 9
januari. Feest van Licht is een sfeervol beleefprogramma voor jong en
oud, grotendeels in de openlucht.
Daarbij roept de organisatie kinderen op om aanwezig te zijn bij de
opening op vrijdagmiddag 17 december.
Feest van Licht is een sfeervol beleefprogramma, voor jong en oud, grotendeels in de openlucht. Museumpark
Orientalis staat in de schijnwerpers.
Een spoor van licht wijst bezoekers de
weg. Onderweg is van alles te zien en
te beleven – van drijvende lichtornamenten tot oude ambachten- en zijn
verschillende monumenten bijzonder
verlicht. Dit jaar kent Feest van Licht
voor het eerst ook een donkerpad. Hier
ervaar je het museumpark op een hele
andere manier. Wandelend in de stilte
van het schemerdonker wordt de
bezoeker uitgenodigd tot een moment
van reflectie en bezinning.
Museumpark Orientalis wil kinderen
de primeur geven en vragen om gezamenlijk, met een eigengemaakte lampion, het pad te volgen. Aan het einde
van de ‘donkere’ wandeling ontsteken
we gezamenlijk het licht om het Feest
van Licht te openen. De middag start
om 15.00 uur. Kinderen die mee willen
doen, kunnen zich aanmelden via communicatie@museumparkorientalis.nl
Kinderen mogen een (eigengemaakte)
lampion meenemen en degene met de
mooiste lampion wint een leuke prijs.
Uiteraard ontbreken tijdens het Feest
van Licht de kerststallen niet.
Museumpark Orientalis heeft maar
liefst meer dan 1.000 kerststallen en
een greep uit deze collectie is te
bewonderen. Uit verschillende landen

Oliebollenactie
CV Net Aecht
In het weekend van 17, 18 en 19
december zullen de leden van CV Net
Aecht op de Horst huis aan huis bestellijsten gaan bezorgen in verband met de
oliebollenactie welke zij in samenwerking met Gebakkraam Saedt gaan organiseren. De opbrengst van deze actie
zal worden gebruikt om een feestweekend te organiseren voor jong en oud ter
ere van het 66-jarig bestaan van CV
Net Aecht in seizoen 2022-2023. Een
zak van 10 naturel, krenten of gemengde oliebollen kost 8,00 euro. Daarnaast
worden er ook 4 appelbeignets aangeboden voor 8,00 euro. Bestellen kan tot
27 december. De oliebollen kunnen op
31 december opgehaald worden bij
buurthuis de Slenk gelegen aan de
Reestraat op de Horst tussen 10.00 en
14.00 uur. Ben je niet woonachtig op de
Horst of heb je geen bestellijst ontvangen? Deze is te downloaden op de facebookpagina van CV Net Aecht of mail
je bestelling naar secretaris@netaecht.nl. Hou er rekening mee dat de
oliebollen alleen contant kunnen worden afgerekend.

14 december 2021
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Kerststal in Berg en Dal
Vrijwilligers van de stichting Berg en
Dals Bloei legden zaterdagmiddag de
laatste hand aan de realisering van de
Kerststal in Berg en Dal. Het afgelopen
jaar werd deze levende kerststal veelvuldig bekeken en door het inwerpen
van 10 cent komt alles in beweging.
Vorig jaar gebeurde dat 1700 keer.
Overigens werd er in dat jaar weer een
schaap gestolen. Nu heeft men voorzorgsmaatregelen genomen om dat te
voorkomen.
De stal werd voor het eerst opgebouwd

in 1989. De oorspronkelijke constructie
werd grotendeels gebouwd door de
voormalige Berg en Daller Johan ter
Woorst. In de daarop volgende jaren is
er regelmatig aan verbeterd en uitgebreid en dat zal in de komende jaren
ook gebeuren.
Om de kerststal te laten bewegen moet
je een dubbeltje in de automaat werpen.
Dit zorgt ervoor dat de figuren alleen
bewegen als er daadwerkelijk belangstelling voor is.
Foto: Henk Baron

De grote Kerstboom op het Hamersveld
in Berg en Dal werd in 2019 geveld
omdat de boom slecht geworden was.
Omroep Gelderland maakte er toen op
die plek een programma over, zonder
de boom, maar toch helemaal in kerstsfeer.
Intussen staat er weer een boom met
verlichting, zij het wat kleiner.
Foto: Onno Swart
en werelddelen: van Zweden tot
Nigeria, van Thailand tot Mexico. Leuk
voor jong en oud. Ook het grootste
kerstdiorama van Europa is te zien tijdens Feest van Licht. De mooiste scènes van het kerstverhaal zijn dit jaar in
aparte vitrines te bewonderen. Zo kun
je nog dichterbij komen en is elk fascinerend detail zichtbaar.
Ga voor het hele programma van het
Feest van Licht, actuele openingstijden
en tickets voor het beleefprogramma
zelf naar www.feestvanlicht.nl. Het
Feest van Licht is geopend van 18
december t/m 9 januari, ook tijdens de
feestdagen.

Kerst op Fort
Pannerden
Ook nu, tijdens deze corona-tijd kunt u
naar Fort Pannerden. Wij zijn geopend
tijdens de kerstvakantie en in de weekenden. Voor de feestmaand is het fort
vanaf half december geheel in kerstsfeer aangekleed. Denk aan honderden
lampjes, kerstbomen en mooie sterren.
En wat is er mooier dan zo’n oud fort,
aangekleed in kerstsfeer? Bij deze
warme sfeer hoort natuurlijk lekkere
glühwein en kerststol, beiden alléén op
19 december vekrijgbaar.
Tentoonstelling
De expositie ‘Vlucht en strijd’ van de
Historische Kring Doornenburg is ook
tijdens de kerstvakantie nog te zien. Er
zijn foto’s en filmbeelden te zien die
een beeld geven van de oorlog en de
bevrijding van Doornenburg. Een
belangrijk onderdeel van deze expositie
is het thema vlucht. In 1944 moesten de
inwoners uit de regio vluchten vanwege
de naderende strijd tussen de geallieerden en de Duitsers. Iedereen werd geëvacueerd. Wilt u meer weten? De expositie is er nog tot half januari.
Het nieuwe jaar inblazen
Het is ondertussen een traditie op Fort
Pannerden, het nieuwe jaar beginnen
we met midwinterhoornblazers. Op
zondag 2 januari, vanaf half 2 zal de
midwinterhoorn op verschillende plaatsen in, op en rondom het fort te horen
zijn. Een goed begin van 2022.
Aangepast openingstijden
Het fort is alle weekenden te bezoeken
tussen 11.00 en 17.00. Op 25 en 26
december is het fort gesloten, vanaf
dinsdag 28 december tot en met zondag
9 januari staan we weer voor u klaar.
Alleen op Nieuwjaarsdag en maandag
3 januari is Fort Pannerden gesloten.
Natuurlijk kunt u ook deze dagen kiezen uit ons reguliere aanbod met audiotours, kinderspeurtocht ‘Expeditie
Pannerden’ en
escaperoom-spel
‘Elements’. We raden u aan om uw toegangskaarten vooraf te reserveren via
onze website. Kijk voor meer informatie en onze meest actuele coronamaatregelen op www.fortpannerden.eu.

EL TORO

Kerstman in de Prins
Alexanderlaan in Berg en Dal

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

In de Prins Alexanderlaan in Berg en Dal heeft een kerstman het hogerop gezocht.
Sinds enkele dagen hangt deze boven in de mast.
Foto: Henk Baron

Reserveer voor de
Kerstdagen & Silvester Nieuwjaar

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

Kindje zoeken,
zondag 19
december 2021
H.LANDSTICHTING. Een paar
weken geleden heeft er in de Rozet een
aankondiging gestaan van het jaarlijks
terugkerende: ‘Kindje zoeken’.
In verband met de huidige coronamaatregelen hebben we het programma en
de tijden moeten aanpassen. Het kerstconcert voorafgaande aan het kindje
zoeken vervalt.
We starten nu met het kindje zoeken op
het kerkplein van de Cenakelkerk om
16:00.
We zijn blij dat ‘het kindje zoeken’ toch
door kan gaan. Wij willen wel benadrukken dat de 1,5 m. in acht moet worden genomen en vragen iedereen om
bij aankomst bij de grot een mondkapje te dragen.
Graag tot zondag 19 december!
Namens de organisatie,
Jasmijn van Benthum en Anita van
Rijn- Rijnholt

Festtagsmenü
bestellen
KRANENBURG. Zum anstehenden
Weihnachtsfest kann wieder wie im
Vorjahr beim Schnellrestaurant Peters
ein Menü für die Weihnachtstage
bestellt werden. Es besteht in diesem
Jahr aus einer Hühneroder
Rindfleischsuppe. Zum Hauptgang
kann aus Rinderbraten, Sauerbraten
oder
Rinderroulade,
dazu
Salzkartoffeln und Rotkohl oder Erbsen
und Möhren gewählt werden. Zum
Nachtisch wird eine Herrencreme oder
Schwarzwälder Kirschcreme angeboten. Der Preis für das Menü beläuft sich
auf 20,70 €.
Wer sich nicht entscheiden kann, der
hat sicherlich die Möglichkeit, für
Heiligabend und den 1. Weihnachtstag
2 verschiedene Menüs auszusuchen.
Die Bestellung sollte rechtzeitig vor
den Festtagen, möglichst bis zum
17.12.2021
abgegeben
werden.
Näheres können Interessenten auch der
Hompage vom Schnellrestaurant Peters
in Kranenburg entnehmen.

Dinsdag 21 december

Kerstactie Malawi Notre Dame:
Niks blijft aan de strijkstok hangen!
Sinds 2018 heeft Notre Dame een
vriendschapsband met Chingale secondary school in Malawi. Het was de
bedoeling met leerlingen in maart 2020
naar deze school op bezoek te gaan,
maar corona gooide roet in het eten. De
online-contacten bleven intussen
gelukkig bestaan.
Het gaat niet goed in Malawi. Van
grote uitbraken van covid is er niets
bekend omdat er nauwelijks getest
wordt. Maar veel mensen hebben hun
baan verloren, toerisme is stilgevallen,
horeca gesloten de prijzen stijgen
gigantisch. Malawi was al één van de
armste landen ter wereld, maar het
wordt er niet beter op. Gevolg is dat
veel mensen het schoolgeld niet meer
kunnen betalen en dat scholen nog minder geld hebben om het onderwijs goed
te verzorgen.
Sinds 2018 houdt Notre Dame een kerstactie voor Chingale. Leerlingen en
personeel spaarden voor een klein computerlab, voor 40 fleurig geverfde stapelbedden van het meisjesverblijf, voor
schoolbordverf en voor de inrichting
van de nieuwe keuken. Inmiddels lopen
er ook al heel wat “Notre Dammertjes”
in Malawi rond met een studiebeurs en
een uniform die door de Ubbergse
scholieren zijn gefinancierd.
Vorig jaar is door de schoolsluiting in
december voor de georganiseerde
sponsorloop geen stap verzet, maar de
sponsors lieten zich daardoor niet
weerhouden om gul te geven. Ook nu
wil de Ubbergse Havo haar vrienden in
Malawi niet in de steek laten. Vandaar
dat ze opnieuw een activiteit voorbereiden om geld in te zamelen. De actie is

gezond én gezellig: Leerlingen maken
een flinke wandeling onder het motto
“meters voor Malawi”. De wandelaars
kunnen kiezen uit twee routes.
Degenen die wandelen te suf vinden,
kunnen ook hardlopen op het sportveld.
Welke keuze ze ook maken, het gaat
om ongeveer 4 kilometer.
Het is de bedoeling dat de leerlingen
vooraf sponsors zoeken voor hun voettocht. De activiteit wordt natuurlijk
gezellig gemaakt met muziek, een
drankje en wat lekkers. In overleg met
de leraar Marcus in Malawi zal de
opbrengst zo goed mogelijk worden
ingezet. Een Nederlandse bezoeker van
de school verzekerde ons afgelopen
maand dat het geld van eerdere jaren
prachtig is besteed. Van een strijkstok
is geen sprake!
Wilt u ook een bijdrage leveren aan
deze actie? Scan de QR-code of ga naar
www.notredame.nl en klik op de
doneerknop. De sponsorloop is op
dinsdag 21 december.

De Rozet
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Albert Heijn van den Hatert

5
,9ltijd
€ 4aa
per m

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

)

(gratis thuisbezorgd

13 t/m 19 december 2021

Keuze
uit ruim

100

s
Bonuler
knal

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

1+1
gratis

per stuk

Alle Hertog en Viennetta
Combineren mogelijk
Bijv. Viennetta vanille
2 dozen à 750 ml
De actieprijzen
variëren van
1.25-4.39

AH Excellent feeststol

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Bereid met 100% amandelspijs

⒈⁹⁹

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Week 50

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

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

Rob van Alst

2.⁵⁵
5.¹⁰

3.⁴⁹

Doe nu vast voordelig je boodschappen voor
de feestdagen en help zo de drukte te spreiden..
Doe je mee? ah.nl/samen

Aanbiedingen geldig t/m zondag 19 december

Actie
Iets nieuws nodig voor de ramen?

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

Onder het label
ʻMart Visser Designs to Decorateʼ
wordt een keuze geboden uit
21 elegante stoffen voor gordijnen en
raamdecoratie.

SSHB support helpt u de dure decembermaand door
Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, niemand wil deze feestdagen ongemerkt voorbij laten
gaan. Maar hoe doet u dat als u gewone maanden al moeilijk doorkomt zonder aan het

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

einde rood te staan? SSHB support kan er samen met u over nadenken hoe u toch van de
feestdagen kunt genieten zonder in financiële problemen te komen. Wij kunnen helaas
geen geld weggeven maar we kunnen wel met u bekijken hoe u uw inkomen en uitgaven
in balans kunt houden.

Budgetondersteuning
Ook buiten de dure decembermaand kunnen wij u helpen met budgetteren en het op
orde houden van uw financiële thuisadministratie. Onze buddy’s kunnen bijvoorbeeld
samen met u uw financiële post doornemen. Ze kunnen u helpen om te berekenen wat u
nodig heeft voor levensonderhoud en wat u opzij kunt zetten voor onvoorziene uitgaven.
Als u dat wilt, kunnen zij u ook helpen met het beantwoorden van brieven en het
uitvoeren van betalingen.
Zo weet u precies wat u kunt besteden, voorkomt u dat u rekeningen niet kunt betalen en
kunt u zelfs reserves opbouwen!
Meer informatie vindt u op www.shhbsupport.nl onder het kopje ‘Budgetondersteuning’

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

bovenaan de pagina.

C U LT U R E E L

Uitstel ‘ Denken en Doen! ‘
Telkens wanneer de
corona-pandemie
opnieuw opspeelt, wordt
het weer duidelijk hoe
belangrijk het is om
sociale contacten te hebben. Dit geldt vooral
voor ouderen; zij blijken
het vaakst met eenzaamheid te worstelen. Het
project ‘ Denken en
Doen! ‘ van Gemeente
Berg en Dal - samen met
de drie plaatselijke
bridgeverenigingen – probeert dit juist
te voorkomen. Daarom is het des te
jammer dat het project ‘ Denken en
Doen! ‘ nu voor de tweede keer uitgesteld moet worden vanwege corona. De
bridgecursus van ‘ Denken en Doen! ‘
gaat er namelijk vanuit dat deelnemers
veilig en gezond in een zaal met anderen aan tafel kunnen zitten en daarover
bestaat op dit moment te veel onzekerheid. Ook is onbekend hoelang de huidige beperkende maatregelen nog gelden. Vandaar het besluit tot uitstel.
‘ Denken en Doen! ‘ bestaat uit het aanbieden van een bridgecursus voor
iedereen in Gemeente Berg en Dal die
ouder is dan 55 jaar. Deze cursus wordt
verzorgd op drie locaties binnen de
gemeente, namelijk in Groesbeek,
Millingen en Ooij. Deze activiteit is er
vooral op gericht om naast het aanleren
van het bridgespel nieuwe contacten te
leggen en je kennissenkring uit te breiden. Je ontmoet andere mensen en
krijgt er nieuwe vrienden bij. Door te
gaan bridgen - thuis of in clubverband
– blijken ouderen niet alleen verstande-

lijk langer actief te blijven, maar ook
lichamelijk. Bridgen heeft zo een positieve invloed op de gezondheid en
wetenschappelijk onderzoek heeft dit
laatste aangetoond.
Helaas! De huidige ontwikkelingen
wijzen er jammer genoeg niet op dat er
nog een wonder zal gebeuren en dat er
bijvoorbeeld komend voorjaar al kan
worden begonnen. Het project ‘Denken
en Doen! ‘ zal daarom uitgesteld worden en gaat nu pas begin september
2022 van start. Alle inwoners van
Gemeente Berg en Dal, die ouder zijn
dan 55 jaar, ontvangen daarvoor in de
loop van 2022 een uitnodiging.
De belangstelling voor het eerdere
Denken en Doen – project in de voormalige gemeente Ubbergen bleek
groot. Meer dan 120 deelnemers leerden bridgen en hielden daar goede contacten aan over. Mocht men nu al
belangstelling hebben voor deelname
of meer informatie wensen, neem dan
contact op via email: denkenendoenbergendal@gmai.com.
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Een ‘spirituele douche’ van klanken in Babylon
BERG en DAL. Zeker in deze tijden
zijn we allemaal op zoek naar rust,
vreugde en harmonie. Een heel goede
manier om dit te bereiken is het zingen
van mantra’s, woorden waaraan helende krachten worden toegekend.
Daarom verzorgen de kirtaneers Tonny
Bol en Leo de Kruis zondag 19 december weer een kirtanmiddag in huiskamerrestaurant
Babylon,
Kwakkenbergweg 150 Berg en Dal. In
de aanloop naar de feestdagen wordt
het deze keer extra feestelijk met heerlijke Indiase hapjes.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase
yoga-traditie. De mantra's worden
voorgezongen door de kirtaneers en de
deelnemers “antwoorden” hierop.

Hierbij kun je je laten meevoeren door
het geleidelijk variërende tempo, van
heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra's worden doorgaans begeleid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga
(Indiase trommel). Door het herhalen
van de mantra kom je steeds dieper in
je meditatie, dit kun je het best bewerkstelligen door één mantra lange tijd te
herhalen. De meest geschikte en heel
krachtige mantra hiervoor is de Maha
Mantra.
Tonny en Leo verzorgen regelmatig
kirtans in Nederland en België. Nu

organiseren zij weer een middag met
kirtans in Babylon . Zo zijn ook mensen in Berg en Dal en omgeving in de
gelegenheid zo'n ‘spirituele douche’
mee te maken.
De kirtan duurt van 14:30 tot 16:30 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Inloop vanaf 14:15 uur.
Wie zondag 19 december deel wil
nemen aan dit bijzondere evenement,
moet zich wel vooraf aanmelden bij
Tonny
Bol:
email
namahatta.kirtan@gmail.com of bel/sms/app
naar 06-30883292.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
De kirtans worden op elke derde zondag van de maand georganiseerd.

Open atelier beeldenexpositie Hans Versteeg
BREEDEWEG. Na langdurig verblijf
in het buitenland, is Hans Versteeg
neergestreken in Groesbeek, alwaar hij
zijn beeldhouwersatelier heeft gevestigd.
Al 45 jaar werkt hij professioneel als
beeldhouwer en wel in marmer, graniet
en in brons. Voordien had hij ook een
bronsgieterij Atelier 80 in Druten en
woonde hij in het Land van Maas en
Waal, waar ook diverse grote beelden
van hem staan.
In zijn Nederlandse tijd heeft hij vele
exposities gehad in binnen - en buiten-

VrouwVocaal zoekt leden
Nieuw op te richten projectkoor
VrouwVocaal zoekt jonge, geoefende
stemmen. VrouwVocaal is in 2018
opgericht door dirigent Wolfgang
Lange. Het koor is niet alleen ambitieus maar steekt ook een lans steken
voor goed onbekend(er) repertoire voor
vrouwenkoor.. VrouwVocaal bezingt
klassiek repertoire, jazz en close harmony.
Het koor zal uit een maximale bezet-

14 december 2021

ting van 16 zangeressen bestaan.
Ook studenten met koorervaring zijn
van harte welkom. We willen graag op
dinsdag 11 januari 2022 met het nieuwe programma beginnen. De repetities
zijn van 19.30-22.00 uur in de Piet
Gerritszaal op Heilig Landstichting,
Profetenlaan 2. Informatie is te vinden
op de website www.vrouwvocaal.nl.
Aanmelden kan via info@vrouwvocaal.nl of 0640143163.

land en is zijn werk op vele grote
kunstbeurzen tentoongesteld.
Nu kunt u zijn werken, grote en kleine
beelden , bezichtigen in zijn atelier in
Groesbeek.

U bent van harte welkom in zijn Open
Atelier op zaterdag en zondag van
13.00 - 18.00 uur of op afspraak (tel: 06
46 65 81 50). Kon. Wilhelminaweg 7,
Breedeweg / Groesbeek.

Laatste week voor een bezoek aan
de expositie van Ingrid Linskens
BEEK. Tot zondag 19 december hebt u nog de kans om
de expositie van de penningkunst van Ingrid
Linskens – Rast te
bezoeken in antiquariaat
Supplement in Beek.
Naast de penningen zijn
er tal van flora- en faunastudies
uit
haar
Academietijd in München en
beelden te bewonderen. Jarenlang
heeft zij in Beek gewoond en in alle
stilte gewerkt aan een uitgebreid oeuvre van bronzen beelden, penningen,
gemmen (bewerkte edelstenen), aquarellen, enz.
Met de expositie van haar bronzen penningen en aquarellen wilde Supplement
een kleine hommage brengen aan de in
2018 overleden Ingrid Linskens – Rast.
Haar kunstproductie is uitgebreider dan
wat helaas door de beperkte ruimte ver-

toond kan worden. Desondanks
kan men een goed beeld krijgen van de veelzijdigheid
van haar kunstenaarschap.
Ingrid Linskens – Rast,
geboren te Erlangen (D)
in 1927, kreeg haar opleiding aan de Akademie der
Bildende
Künste
te
München. Haar levenlang
pendelde zij tussen Erlangen
en Beek waar zij kwam te wonen
toen haar man als hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen werd
aangesteld.
U kunt de tentoonstelling alleen nog tot
en met dit weekend 19 december
bezoeken.
Plaats: antiquariaat Supplement,
Van Randwijckweg 2 te Beek
Info: www.supplementboek.nl en/of
info@supplementboek.nl

Heden van slavernijverleden in Afrika Museum
Reizende expo aangevuld met sporen van Gelders kolonialisme en verzet
Waarom hebben mensen nog steeds last
van het slavernijverleden? Heeft
Gelderland een koloniale geschiedenis?
Hoezo vieren we Keti Koti?
En: hoe kijkt de museumdirecteur naar
de doorwerking van het verleden?

Edelweisz
bedankt stemmers en krassers
CV De Deurdouwers doen een
“Schrijversuitdaging”
MILLINGEN. Voor ons “Boemelbuukske” het carnavalsblad
van CV De Deurdouwers
zijn wij op zoek naar creatieve schrijvers. Als je het
eens een uitdaging zou
vinden om een leuk verhaal,
anekdote wel of niet gerelateerd aan carnaval te schijven,
dan willen wij dat graag plaatsen in ons

buukske. Schroom je niet,
misschien ontdek je wel verborgen talenten bij je zelf.
Wil je eerst nog iets meer
weten stuur dan even een
mailtje naar: deurdouwersmillingen@outlook.com. Probeer
het eens, wel graag voor 31
december.

Pronkzitting en prinsenreceptie CV
de Deurzakkers uitgesteld naar 2022
OOIJ. Door de coronamaatregelen was het helaas niet
mogelijk om de pronkzitting, waarin ook de nieuwe
prins of prinses bekend gemaakt zou worden, te houden. Er zijn nieuwe plannen maar dat hangt natuurlijk
helemaal af van de maatregelen die dan gelden.
De voorlopige planning is als volgt:
8 januari Pronkzitting;
14 januari Prinsenreceptie;
15 januari Jeugdzitting;
16 januari Seniorenzitting.
Prinses Rita blijft nog even in functie
Foto: Henk Baron

De afgelopen maanden deed
Muziekgezelschap Edelweisz uit
Berg en Dal mee met twee acties.
Edelweisz haalde een mooi bedrag
op.
Met Rabo ClubSupport steunt
Rabobank Rijk van Nijmegen het rijke
verenigingsleven in de regio.
Met Spaar je club gezond geeft Nico de
Witt PLUS uit Beek clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Klanten
ontvingen bij de boodschappen vouchers die open gekrast konden worden
en vervolgens konden de punten aan
een club of vereniging naar keuze
geschonken worden.
Jeugdopleiding en concerten
Inmiddels zijn de uitslagen bekend.
Muziekgezelschap Edelweisz kan
dankzij Rabo ClubSupport een extra
bijdrage besteden aan de muziekopleiding voor kinderen uit Berg en Dal.
Met de opbrengst van Spaar je club
gezond organiseert Edelweisz leuke
concerten zo gauw de coronamaatregelen het weer toelaten.
Edelweisz bedankt alle stemmers en
krassers en bedankt ook Rabobank Rijk
van Nijmegen en Nico de Witt PLUS
voor het opzetten van deze acties. Meer
informatie over Muziekgezelschap
Edelweisz
vindt
u
op
www.facebook.com/edelweiszbergendal en op www.instagram.com/edelweiszbergendal.

Een antwoord op deze vragen vind je in
de vernieuwde, reizende expositie
Heden van het Slavernijverleden.
Nu te zien in het Afrika Museum, met
een speciale bijdrage van de Nijmeegse
kunstenaar Marc Sylla.
Verleden basis voor heden
Heden van het slavernijverleden gaat in
op het trans-Atlantische slavernijverleden, ofwel ‘de West’: de Antillen en
Suriname. De expositie onderzoekt en
geeft inzichten hoe dat verleden tot op
de dag van vandaag doorwerkt. Immers
de geschiedenis is geen onvoltooid verleden tijd; de machtsverhoudingen van

toen hebben een ongelijkheid
gecreëerd waar veel Nederlanders nog
dagelijks mee geconfronteerd worden.
Denk aan racisme, vooroordelen en
economische ongelijkheid op basis van
huidskleur.
Als bezoeker krijg je persoonlijke verhalen te zien, voorwerpen en kunst uit
de slavernijperiode, beelden van verzet.
En beelden van oproepen tot meer
gelijkwaardigheid; Black Lives Matter
in de twintigste eeuw, zoals in het
Goffertpark in Nijmegen, video’s met
ervaringsverhalen, muziek en spoken
word-dichtkunst en een indrukwekkende namenwand.

Expositie

Bemmelse kunstenaars in Persingen
Voorafgaand aan de komende tweede
Corona-Kerst, gaan vier kunstenaars
met Bemmelse roots in het weekend
van 18 en 19 december hun nieuwe
werken tentoonstellen in het Kerkje van
Persingen.
Jacqueline van Swelm maakt politiek
pamflettistische
acryl-schilderijen
waarin ze met name het PalestijnsZionistich conflict op niet mis te verstane wijze blijft verbeelden.
Rezie Hendriks is een duivelskunstenaar die zich zowel in twee- als driedimensionale uitingen thuis voelt. Wat zij
exposeert blijft tot het laatste moment
een verrassing. Zij beheerst een veelheid aan beeldende technieken waarmee ze de kijker een steelse blik in haar
complexe binnenwereld gunt.
Leon Swinkels brengt in de
Coronasfeer passende, verstilde aquarellen met Haiku’s.
Frank Timmermans exposeert fotopolymeer etsen met zijn bekende wat
sombere thematiek in zijn herkenbare
beeldtaal.
Het
Kerkje
van
Persingen,
Persingsestraat 7 in Persingen is voor
deze expositie op 18 en 19 december

a.s.
geopend
van
11.0017.00. Dit zal
veilig, geheel
volgens de dan
g e l d e n d e
Corona-aanpassingen uitgevoerd gaan worden.
Rezie Hendriks
Vrije toegang,
maar QR-code
dan wel testbewijs wordt gescanned. Er
is een looproute met voldoende ruimte
voor de 1,5 meter. Handontsmetting is
aanwezig, maar denkt u zélf aan het
verplichte mondkapje!

Jaqueline van Swelm

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

Wij doen alles voor uw auto

Gratis SDE aanvraag
www.autobedrijfwijlhuizen.nl

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

Het

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

Argos-team

WWW.ARIENSSOLAR.NL

bedankt u voor
de goede samenwerking

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

en wenst u ﬁjne kerstdagen
en een goed, succesvol 2022.

Driessen Grondwerken
ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

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

Tel. (02821) 7937-0
www.argosretail.de

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG
I EF
INCLURSSTEL
ON DE

45679967

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

BIJ EENAAN
BEZOEKINKELS
ONZE W

219,-

180,€ 3R9DE,E-L!

KRAFTRONIC Afkortzaag met trekfunctie
kfunctie

Inclusief onderstel. 1.900W, 5.000 tpm, zaagblad Ø ca, 25,4 cm.
Zaagkop naar links en rechts van 0° tot 45° traploos instelbaar.
Draaischijf met instelling hoek. Maximale zaagbreedte 90°/45°
210/70 mm, maximale zaagbreedte 310 mm. Met materiaalklem
en laser voor de weergave van de zaaglijn voor meer precisie.
Inclusief zaagblad.

VOO

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

RENOVO Laminaatvloer
Houtnabootsing. Dessin
dennenboom Schönberg,
scheepsbodem, materiaal
HDF, 138,3 x 19,3 cm,
7 mm dik. Kan zwevend
worden verlegd. Gebruiksklasse 31, voor intensief
woongebruik en
licht commercieel
gebruik.

6,9999

5, 50

2KO1RT%
ING!

45679967

159,-

per m
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Dank voor uw begrip.

46072241

MAKITA DDF482RFJ
Accuboorschroefmachine

189,-

Uw en onze gezondheid
staat voorop!
Op grond van de actueel
geldende 2G-regeling
moet u bij een bezoek
aan onze winkels daarom
kunnen aantonen dat u
gevaccineerd of genezen
bent, gecombineerd
met een controle van uw
identiteitsbewijs.
Tevens is het dragen van
een mondkapje verplicht.

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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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Ook dit jaar een prachtige
kerstboom naast het gemeentehuis
Er staat weer een prachtige kerstboom naast het gemeentehuis.
Leerlingen uit groep 7 van basisschool St. Martinus in Millingen aan
de Rijn hebben de kerstballen gemaakt. De kerstboom zelf komt van
mevrouw Smit uit Groesbeek. En de firma Bakker heeft met een hoogwerker de boom opgehaald, neergezet en opgetuigd.

■ Restafval 1 keer per 4 weken opgehaald
Inwoners van de gemeente Berg en Dal scheiden
hun restafval erg goed. We hebben dus steeds minder restafval. En daarom haalt Dar vanaf 1 januari
één keer per vier weken het restafval op.
Grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud papier
haalt Dar nog steeds één keer in de twee weken op.
Hierin verandert niets.

Helaas konden de kinderen niet helpen bij het optuigen vanwege Corona.
Bedankt leerlingen, mevrouw Smit en firma Bakker! Zonder jullie hadden
we deze jarenlange traditie niet voort kunnen zetten.

Weten wanneer Dar langskomt?
Wilt u weten wanneer Dar langskomt? Download dan
de Dar-app of bekijk de digitale afvalwijzer op
www.dar.nl/afvalwijzer. In de Dar-app kunt u instellen
dat u vooraf een bericht krijgt wanneer u uw afval en
grondstoffen buiten kunt zetten.
Kijk voor meer informatie op www.dar.nl/minderrest.

■ Nieuw in de regio: Kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’

■ Andere openingstijden rond de
feestdagen
Rond de feestdagen heeft de gemeente andere openingstijden:
▪ Op maandag 27 december is er geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit om 17.00 uur.
▪ Op vrijdag 24 december en op vrijdag 31 december sluit het gemeentehuis om 12.00 uur in plaats van om 13.00 uur.

Ouderen wonen steeds vaker
langer thuis. Als het nodig is krijgen zij zorg en ondersteuning
vanuit verschillende wetten en
budgetten. Het is soms best
ingewikkeld om hier een weg in
te vinden. Het Kennisloket ‘Thuis
in Blijvende Zorg’ kan daar bij
helpen. Kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket
voor
meer informatie.
Gratis
Het Kennisloket is een gratis service voor alle ouderen die in onze
gemeente wonen. Niet alleen ouderen of hun naasten kunnen er
terecht. Maar ook zorgaanbieders,
medewerkers van de gemeente,
casemanagers of cliëntondersteuners.
Naar de gemeente
Heeft u als oudere inwoner aangepast vervoer nodig, hulp in het huishouden of zoekt u een dagbesteding? Dan kunt u contact opnemen
met het Sociaal Team van de

gemeente Berg en Dal via
024 – 751 65 20 of via
sociaalteam@bergendal.nl.
Naar het kennisloket
U kunt als oudere inwoner terecht
bij het Kennisloket als u niet weet
waar u moet zijn voor zorg, meer
zorg nodig heeft dan vanuit de
gemeente mogelijk is of als u
benieuwd bent naar zorgmogelijkheden in de toekomst. U kunt bellen met het Kennisloket via 088 131 16 57. Of kijk op www.vgz-

zorgkantoren.nl /kennis-loket.
Samenwerking
Het Kennisloket Thuis in Blijvende
Zorg is een samenwerking tussen
Coöperatie VGZ en de gemeenten
Berg en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen,
Mook en Middelaar,
Wijchen en vanaf 2022 ook
Nijmegen. Ook inwoners die niet
verzekerd zijn bij VGZ kunnen er
terecht.

■ Digitaal reageren op post gemeente

■ Doe Mee! Regeling
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u de Doe Mee! Regeling aanvragen. Met de regeling betaalt de gemeente een deel van de kosten voor
bijvoorbeeld muziekles, sportles en schoolactiviteiten.
Heeft u de Doe Mee! Regeling voor 2021 nog niet aangevraagd? Doe dit
dan voor 1 januari 2022 via www.bergendal.nl/doe-mee-regeling.
Ook reiskosten en kosten van kleding voor deelname aan deze activiteiten
vallen onder de regeling. Net als materiaal voor sport, cursus en school.
Voor kinderen bijvoorbeeld ook zwemlessen, schoolkosten, of lidmaatschappen van verenigingen.

Sinds oktober dit jaar verstuurt
de gemeente haar post meer
digitaal via de berichtenbox van
MijnOverheid. Makkelijk, veilig
en beter voor het milieu. Wist u
dat u ook digitaal kunt reageren
op de post die u van de gemeente ontvangt? Vanaf januari 2022
sturen wij daarom geen retourenveloppen meer mee.
Digitaal reageren
Heeft u de brief in de berichtenbox
van MijnOverheid ontvangen? Dan
staat er in die brief een verkort
internetadres. Via dit internetadres
gaat u naar een formulier op onze
website. U hoeft niet meer in te loggen met uw DigiD.
U kunt ook de QR-code in de brief
scannen. Open hiervoor de camera
van uw mobiele telefoon. Uw camera herkent de QR-code en geeft
een melding. Klik op de melding om
de link te openen.
Heeft u de brief per post ontvangen? Dan kunt u het verkorte inter-

netadres overtypen. We vragen u
dan in te loggen met uw DigiD.
Hierna ziet u het formulier.
Per post reageren
Tot nu toe ontving u vaak een aparte envelop om een formulier of
kopie terug te sturen. Binnenkort
kan dit niet meer. Gebruik dan een
eigen envelop en schrijf daarop het
adres met antwoordnummer. U
vindt het antwoordnummer in de
brief. U hoeft dan geen postzegel
op de envelop te plakken.
Heeft u geen eigen envelop? Dan
kunt u de envelop van de gemeente opnieuw gebruiken. Schrijf hierop het adres met antwoordnummer.
Zorg er wel voor dat er geen tekst
te zien is in het deel van de envelop
waar u doorheen kunt kijken.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij werken met
de computer of het digitaal reageren?
▪ De Formulierenbrigade kan helpen. Bel 06 - 23 84 29 64 voor een

afspraak.
▪ De bibliotheek geeft cursussen
over omgaan met de computer. U
bereikt de bibliotheek via telefoonnummer 024 – 327 49 87.
▪ Vraag de Wmo-adviesgroep om
hulp. U bereikt hen via telefoonnummer 06 – 13 41 59 75. Of via
hun website https://wmoadviesgroepbergendal.nl.
▪ Ben u ouder dan 50 jaar? Dan
kunt ook de ouderenadviseurs
bellen
via
telefoonnummer
06 – 30 76 39 31.
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Mededelingen

■ Speelgoed omruilen bij Het Ruilhus

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

Bij Het Ruilhus in Beek kunnen
kinderen speelgoed wegbrengen
waar ze niet meer mee spelen.
Het werkt zo: de kinderen leveren
hun oude speelgoed in en krijgen
hier ruilmunten voor terug. Voor
die munten kunnen ze dan weer
wat anders uitzoeken. Natuurlijk
mogen ze de munten ook aan
iemand weggeven.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Rijksstraatweg 124, plaatsen lichtreclame (aanvraag)
▪ Verbindingsweg 21, plaatsen dakkapel (verleend)
Berg en Dal
▪ Nassaulaan 33, plaatsen tuinkas in voortuin (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 6, kap boom (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan, nabij nr.156 Berg en Dal respectievelijk nr.158
Groesbeek, plaatsen mast voor telecommunicatiedoeleinden
(verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 303, herstellen oorspronkelijke tussenmuur
(aanvraag)

Nieuwe munten
Wethouder Irma van de Scheur
was vorige week bij Het Ruilhus om
nieuwe ruilmunten af te geven. De
oude waren op. De gemeente heeft
daarom duizend nieuwe munten bijgedrukt.
Het omruilen van oud speelgoed is
goed voor de portemonnee. En het
hergebruiken van speelgoed is
goed voor het milieu.
Wethouder Irma van de Scheur bij Het Ruilhus

Erlecom
▪ Erlecomsedam 100, plaatsen drie lichtmasten (aanvraag)
Groesbeek
▪ Berkstraat 8, aanleggen inrit voor parkeren brommobiel in voortuin
(aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 79, verduurzamen woning (verleend)
▪ Derdebaan /De Klös, aanleg bokashi hoop (ontwerpbesluit)
▪ Nabij De Ren 56, bouw bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen twee
inritten (aanvraag)
▪ Goudenregenstraat 40, plaatsen scootmobielsafe (verleend)
▪ Grafwegen 55, aanleg bokashi hoop (ontwerpbesluit)
▪ Nabij Koningin Wilhelminaweg 6, bouw woning (verleend)
▪ Mansberg 49, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Koning Davidlaan 17, verbouwen woning en garage (verleend)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 11, aanleggen inrit (aanvraag)
Leuth
▪ Duffeltdijk 10, nabij kadastraal perceel E nummer 18, herbouw
schuurtje (verlengen beslistermijn)
▪ Veldstraat 7, kap boom (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Nabij Loswal 3, herinrichten bunkerstation (aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 1, vervangen rieten kap en plaatsen twee dakramen
(buiten behandeling stellen)

Het Ruilhus zit in het Kulturhus
Beek.

■ Kennisbijeenkomst duurzaamheid sportaccommodaties
Duurzaamheid is niet meer weg te denken als onderwerp in onze samenleving. Wij willen sportverenigingen en sportondernemers helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Daarom organiseren we een kennisbijeenkomst op maandag 17 januari 2022 van 20.00 – 22.30 uur. We zijn te gast bij tennisvereniging Berg en Dal. Aanmelden kan via j.derks@bergendal.nl.
Na de bijeenkomst weet u welke stappen u kunt zetten om uw sportaccommodatie te verduurzamen. We hopen
dat de voorbeelden en ervaringen van collega-sportaanbieders u inspireren.
Corona
Let op! We volgen de landelijke coronamaatregelen. Kan de bijeenkomst hierdoor niet doorgaan op locatie? Dan
hoort u dit uiteraard zo snel mogelijk van ons. We kijken dan naar een alternatief.
Programma
19:45 – 20:00 uur
20:00 – 20:05 uur
20:05 – 20:15 uur

20:15 – 20:25 uur

20:25 – 21:05 uur

Ooij
▪ Koningin Wilhelminastraat 26, 30 en 32, renoveren en isoleren daken
(aanvraag)
▪ Meester Boutenstraat 24, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 12, verbouwen monumentale woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Persingensestraat 1, bouw loods voor agrarisch gebruik (verlengen
beslistermijn)
▪ Rietlanden 18, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Spruitenkamp 2, vervangen rieten kap (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

21:05 – 21:30 uur
21:30 – 22:25 uur

22:25 – 22:30 uur

Inloop
Aftrap bijeenkomst
Door Annelies Visser, wethouder sport gemeente Berg en Dal
Routekaart Verduurzaming Sportsector
Door Michael Poot, projectleider verduurzaming sportaccommodaties bij
Kenniscentrum Sport en Bewegen
Ondersteuningsmogelijkheden voor sportclubs en sportondernemers van
financiering tot begeleiding
Door Rik van Kraaij, adviseur duurzaam gebouwde omgeving bij Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
Rondleiding over Tennisvereniging Berg en Dal, toelichting op
verduurzamingsmaatregelen
Door Arjan Zoet, voorzitter Tennisvereniging Berg en Dal
Verhaal vanuit de praktijk: project ver-/nieuwbouw accommodatie DVSG
Door Jan Coenen, voorzitter voetbalvereniging DVSG
Werksessie aan de slag met verduurzaming van sportaccommodaties in Berg
en Dal
Onder begeleiding van Michael Poot en Rik van Kraaij
Afsluiting en vervolg

Meer informatie
In de Routekaart Verduurzaming Sport staat hoe de sportsector aan de slag gaat met de doelen uit het
Klimaatakkoord. Wilt u ook al aan de slag? Kijk dan op www.duurzamesportsector.nl. Wilt u meer weten over de
kennisbijeenkomst? Neem dan contact op met Rick Brounen via r.brounen@bergendal.nl.

■ Nieuwe duiker onder Knapheideweg
We
hebben
onder
de
Knapheideweg een nieuwe duiker gelegd. Een duiker is een
buis. Regenwater kan straks via
deze buis naar de groenzone
naast het Hemeltje stromen. Hier
vangen we het dan op in infiltratiebekkens. Dit zijn verlagingen
in het landschap.
Aanpak wateroverlast Breedeweg
De gemeente Berg en Dal en
Waterschap Rivierenland pakken
samen met inwoners wateroverlast
en verdroging in Breedeweg aan.
Dit doen we met 40, grote en kleinere, maatregelen. De werkzaamheden bij de Knapheideweg zijn
onderdeel van deze maatregelen.

Wethouder Sylvia Fleuren kwam een kijkje nemen bij het plaatsen van de duiker
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■ Gemeente draagt beheer 430 meter archief over aan
Regionaal Archief Nijmegen

■ “Inmiddels zijn er 50 gezinnen aangesloten bij de BuurtApp”

Op 6, 7 en 8 december verhuisde
430 meter archief van de
gemeente Berg en Dal naar het
Regionaal Archief in Nijmegen
(RAN). De gemeente heeft het
beheer en de dienstverlening van
haar historische archieven overgedragen aan het RAN.

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

Het gaat om archiefstukken tot het
jaar 2001. Archiefstukken van 2001
tot heden blijven in het gemeentehuis in Groesbeek.
Meer mogelijkheden
We hebben het beheer van de
archiefstukken
overgedragen
omdat het archief in het gemeentehuis in Groesbeek vol raakt.
Daarnaast is het zelf beheren van
de archieven duur en tijdrovend. Er
zijn nieuwe wetten op het gebied
van archiefbeheer. Voor kleinere
gemeenten zoals de gemeente
Berg en Dal is het moeilijk om volledig aan de regels te voldoen. In
de nieuwe regels staat onder andere dat er een archivaris benoemd
moet worden. Er worden ook hoge
eisen gesteld aan een digitale
archiefbewaarplaats. Daarnaast
heeft het Regionaal Archief in

Debby richtte een Buurtapp-groep
op.
Een
BuurtApp
(Buurt
WhatsApp) is een app waarin inwoners uit een buurt of wijk zitten.
Buurtbewoners kunnen elkaar in de
app attenderen op verdachte of
alarmerende situaties in de buurt.

Nijmegen betere mogelijkheden
voor het ontvangen van bezoekers.
Opvragen archiefstukken
De archieven tot het jaar 2001 kunt
u vanaf 14 december bekijken bij
het Regionaal Archief Nijmegen.
Het Regionaal Archief zit op de
Mariënburg 27 in het centrum van
Nijmegen. Alle informatie over het

Regionaal Archief staat op
www.regionaalarchiefnijmegen.nl.
Archiefstukken vanaf het jaar 2001
staan nog in het gemeentehuis in
Groesbeek. De Omgevingsdienst
Rijk van Nijmegen (ODRN) beheert
de omgevingsvergunningen, bouwen milieudossiers. Meer informatie
staat op www.odrn.nl.

■ Wilt u NL-Alerts ontvangen? Laad uw mobiele telefoon
op en laat ‘m aan
Heeft u een mobiele telefoon? En wilt u bij een
acute noodsituatie gealarmeerd en geïnformeerd
worden via uw mobiele telefoon? Zorg er dan voor
dat uw mobiel is opgeladen en aanstaat. Dan ontvangt u ook NL-Alerts.

Meer informatie over NL-Alert vindt u op
www.nl-alert.nl.

Hoe kwam je erbij om een
BuurtApp te beginnen?
“Ik
woon
aan
de
Cranenburgsestraat in Groesbeek
en was ooggetuige van een fikse
brand. Omwonenden schoten te
hulp om daarmee de schade te
beperken. Een aantal buurtbewoners heeft hierna aangegeven iets
te willen doen om elkaar (sneller) in
te lichten en te helpen bij een
brand, ongeluk, inbraak, ziektes,
enzovoort. We zagen de kracht van
het collectief, van samen op elkaar
letten en helpen waar het kan.”
Hoe vaak wordt die BuurtApp
nou gebruikt?
“We zijn begonnen met 10 deelnemers, maar inmiddels zijn er 50
gezinnen aangesloten bij de
BuurtApp. En we hebben per jaar
gemiddeld 10 oproepen. Zo’n 6

daarvan kunnen we zelf oplossen,
maar in de andere gevallen hebben
we de hulp van de politie in moeten
roepen.”
Heb jij iets persoonlijk met dit
soort werk?
“Ja, ik werk in de beveiliging, dus
het ligt een beetje voor de hand.
Maar het fijne hiervan is dat de
BuurtApp niet alleen een veilig
gevoel geeft, het brengt mensen
ook bij elkaar. En we weten precies
waar de AED’s hangen zodat we
snel kunnen reageren. Weet je
trouwens dat er in onze gemeente
77 burgerhulpverleners zijn?” Een
Burgerhulpverlener is via een
mobiel netwerk aangemeld voor
reanimatie van slachtoffers in de
omgeving.
Eigenlijk doe ik een oproep aan
meerdere wijken: zet een actieve
BuurtApp op, het brengt mensen bij
elkaar.”
Wil u weten hoe u een Buurt
WhatsApp opzet? Ga dan naar
wabp.nl. Heeft u ondersteuning
nodig bij dit initiatief, stuur dan een
mail aan Forte Welzijn.
Helpen of hulp nodig?
Wilt u ook graag anderen helpen of
zoekt u hulp? Kijk dan op www.geldersehanden.nl/bergendal. Wilt u
liever persoonlijk met iemand spreken? Bel dan naar 085 - 040 60 66
en vraag naar het vrijwilligerssteunpunt van Forte.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u
waarschuwt en informeert over noodsituaties. Denk
aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen of terroristische aanslag.
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan de hand is,
wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele telefoon?
Dan weet u meteen wat er bij u in de buurt aan de hand
is en wat u moet doen.

■ Tips voor een brandveilige decembermaand
December is een maand met veel feestdagen. Maar
ook een periode van ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden bij
gourmetten en feestkleding die vlam vat. Met onderstaande tips beperkt u het risico op ongelukken.
Tips voor een veilige decembermaand
▪ Zorg voor moeilijk brandbare versiering en zorg dat
de versiering niet in aanraking komt met verlichting en
warme apparaten.
▪ Gebruik alleen goedgekeurde verlichting met KEMAkeurmerk.
▪ Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en leg dat
zo neer dat niemand erover kan struikelen.
▪ Plaats kaarsen in een stevige houder. Plaats ze niet
bij een warmtebron waardoor ze week kunnen wor-

den.
▪ Schakel de kerstverlichting altijd uit als u weggaat of
gaat slapen.
Doe de brandproef!
Weet u niet helemaal zeker of het materiaal dat u
gebruikt brandveilig is? Doe dan de brandproef.
Dat gaat als volgt: Neem een stukje van het materiaal
en houd het vijf seconden in een vlam. Houd het materiaal daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang.
Neem de vlam weg na vijf seconden.

■ Boek Oud-profvoetballer en
Groesbeker Arno Arts
Oud-profvoetballer en Groesbeker Arno Arts (https://arnoartslinkspoot.nl/)
heeft zijn boek ‘Linkspoot, van ‘t Vilje tot Champions League’ aangeboden
aan burgemeester Mark Slinkman. Arno heeft dit boek zelf geschreven en
uitgegeven. Net als zijn voetbalcarrière iets om trots op te zijn.

Het materiaal is brandveilig als er:
▪ Geen druppels vrijkomen;
▪ Geen roetvlokken vrijkomen;
▪ Het niet meer dan vijftien seconden navlamt en 60
seconden nagloeit
Let op: doe de proef áltijd buitenshuis!
Brandwonden bij kinderen. Wat moet u doen?
Kinderen vormen een grote risicogroep voor het oplopen van brandwonden. Weet u wat u moet doen als het
misgaat? Doe de test op de website van de
Brandwondenstichting. Ga naar
https://brandwondenstichting.nl/eerstehulptest2019.
Meer tips over brandveiligheid vindt u op
www.brandweer.nl.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Vrijwilligersvacatures Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Zorgboerderij Buitenleven is een
plek waar ouderen met dementie een
zinvolle dagbesteding hebben samen
met de mensen die hen begeleiding bieden.
Op deze manier kunnen ze toch nog
aan het dagelijks leven deelnemen en
dat in een mooie omgeving met veel
natuur en dieren.
Wij zoeken vrijwilligers om de activiteiten op de boerderij te begeleiden en
tevens zoeken wij chauffeurs om de
ouderen thuis op te halen en aan het
eind van de dag weer thuis te brengen.
Als begeleider doe je samen met de
mensen dingen zoals:
Eten voorbereiden voor de uitgebreide
maaltijdsoep tussen de middag, met
bloemen en planten werken, de hond

uitlaten, de poes aaien, een spelletje
spelen, lezen, knutselen, zingen enz.
Als chauffeur ben je in het bezit van
een eigen auto en kun je mensen die
soms minder mobiel zijn helpen met inen uitstappen.
Het geeft veel voldoening om dit vrijwilligerswerk te doen en deel uit te
maken van de groep op de boerderij.
Contactpersoon is Esther ter Hark tel:
06-55118032 of email naar:
buitenleven@zorgboerenzuid.nl.
Bel of mail gerust voor meer informatie over deze vrijwilligersvacature !

Huwelijksjubilea
Echtpaar Leenders-Van Kolck uit Berg en Dal
65 jaar getrouwd
Maandag 29 november bracht burgemeester Mark Slinkman van de
gemeente Berg en Dal een bezoek aan
het 65-jarig bruidspaar Leenders- Van

Kolck in Berg en Dal om hen te feliciteren met hun briljanten huwelijk.
Van harte proficiat!

Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor de vele mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal .
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij dan gaan we graag met je in gesprek
over
de
mogelijkheden.
Contactpersoon is Theo Zegers
vspbergendal@fortewelzijn.nl,
tel:06-28779192.

Overleden
Harry van Eck uit Leuth

Burgemeester Slinkman met het briljanten bruidspaar Leenders van Kolck

Op zondag 28 november is
Harry van Eck uit Leuth
overleden. Hij werd 89 jaar.
Harry emigreerde ooit op
23-jarige leeftijd vanuit
zijn geboortedorp Leuth
naar Australië. Een aantal
van zijn broers woonde
daar al en later kwamen
daar nog drie broers bij.
Daar heeft hij een aantal
jaren gewoond en toen hij
tussendoor (1959) een keer
terug was in Leuth, leerde
hij zijn vrouw Door Brugman kennen.
Daarna is zij hem nagereisd naar
Australië.

In 1977 is hij met zijn
gezin weer teruggekomen
in Nederland en sindsdien
woonden ze aan de
Veldstraat in Leuth.
Een van zijn grote hobby’s
was het mandenvlechten,
dat hij van zijn vader had
geleerd. Maar ook het
bespelen van zijn harmonica en verzorgen van zijn
vogels behoorden tot zijn
hobby’s.
Wij wensen zijn vrouw
Door, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van
dit grote verlies.

Annie Verriet-Damen uit Ooij
Op 29 november is Annie VerrietDamen uit Ooij, na een kort ziekbed,
overleden. Ze werd 88 jaar.
Annie, geboren op de Pas in Bemmel,
was getrouwd met Wim Verriet en
samen hadden ze in hun werkzame
leven een Vivo-zaak aan de St.
Jacobslaan in Nijmegen. Na hun pensionering besloten ze terug te gaan naar
de Ooij. Als “stadse dame” heeft ze het
hier heel goed naar haar zin gehad. Ze
werd lid van het Gemengd Koor en
heeft daar ruim 20 jaar met veel plezier
gezongen. Ook had ze eindelijk tijd
voor haar familie en vele hobby’s zoals

Annie Derksen-Awater uit
Ooij
Op woensdag
8
december is,
op 83-jarige
leeftijd,
A n n i e
DerksenAwater uit
Ooij overleden.
Annie was al
sinds 5 mei
2002 weduwe van Bart
Derksen en woonde al enkele jaren in
het Gasthuis in Millingen aan de Rijn.
Daarvoor woonde ze in de Prins
Hendrikstraat in Ooij.
We wensen haar kinderen, kleinkinderen en overige familie en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.

Op 8 november waren Ben (87) en
Bertha (83) Rutjes-Brugman 60 jaar
voor de wet getrouwd. Hun kerkelijk
huwelijk was op 30 november en dat
was een reden voor burgemeester Mark
Slinkman van de gemeente Berg en Dal
om het diamanten paar op dinsdag 30
november, namens de gemeente, te
komen feliciteren. Voordien had hij al
een bloemstuk en een kopie van de
trouwakte uit 1961 bij het bruidspaar
laten bezorgen. Het werd een gezellig
samenzijn, waarbij de burgemeester
alle tijd nam om met het bruidspaar te
praten.
Ben, afkomstig uit Leuth leerde zijn
Bertha, afkomstig uit Erlecom, op de
Leuthse kermis kennen, toen zijn broer
schutterskoning was. Bertha was de
dochter van de onderbaas van de steenfabriek in Erlecom. Frappant detail
was, dat drie broers Rutjes trouwde met
drie zussen Brugman en zo werd het
een grote familie. Ben en Bertha kregen
drie dochters en één zoon, die vervolgens voor zes kleinkinderen zorgden.
Na hun huwelijk hebben ze eerst twee

jaar in Kekerdom gewoond waarna ze
een huis bouwden aan de Pastoor van
Thielstraat in Leuth. Onlangs is dat
huis aan een kleindochter verkocht en
nu wonen ze zelf tot volle tevredenheid
aan de Steenheuvelsestraat in Leuth.
Bertha werkte als huishoudelijke hulp
en Ben werkte bij de gemeente
Ubbergen. Daarbij is Bertha nu nog
steeds actief voor VVLK. Voor de voetbalclub wast ze al dertig jaar de shirts
van drie elftallen en doet dat nog
steeds. Ook Ben is nog steeds actief in
het verenigingsleven van Leuth. Zo is
hij al zeventig jaar lid van de fanfare
DES in Leuth waarvan hij ook tien jaar
penningsmeester was. Ook was hij tien
jaar penningmeester van de KBO en is
hij zeventig jaar lid van VVLK. Dat
leverde hem nog een koninklijke onderscheiding op.

Daar woonde hij nog
steeds. Intussen was de
boerderij wel weer opgebouwd. Wim heeft in Ooij
en in de gemeente
Ubbergen diverse bestuursfuncties bekleed, waaronder 30 jaar bestuurslid van
dorpshuis de Sprong, waarvan de laatste 20 jaar als
voorzitter. Ook was hij in
de voormalige gemeente
Ubbergen raadslid voor de
CDA.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden
en vrienden, heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

MILLINGEN. Een vrijwilliger van
SWOM vertelt over een dag rijden
met de vervoersauto.
“De SWOM is Stichting Welzijn
Ouderen Millingen. We rijden niet
alleen voor senioren uit Millingen maar
ook uit Kekerdom en Leuth.
De SWOM wordt geheel gedragen
door vrijwilligers en is actief op vele
gebieden zoals het Repaircafé, maaltijdbezorging en vervoer van ouderen.
Wat houdt dit vervoer zoal in? Wel, vervoer van ouderen naar b.v. de huisartsenpraktijk, naar fysiotherapie, naar het
gasthuis en evt. ook voor winkelen of
voor familiebezoek.
Zoals gezegd geheel verricht door vrijwilligers. En daar is nu net een tekort
aan.
Is het voor vrijwilligers wel leuk om te
doen? Ja. Ik ben nu ca 2 jaar actief als
vrijwilliger en ik kan zeggen: “ja het is
heel leuk”. Diverse verhalen komen
langs. Ik weet b.v. alles van spelers van
Ajax uit de gloriejaren met o.a.
Neeskens en Krol. En dit alles dankzij
een cliënt van SWOM. Of je brengt
iemand voor recreatie naar het Gasthuis
en moet hem dan een kwartiertje later
uit de kermis plukken.
Daarnaast vind ik het ook geweldig
dankbaar werk. Je helpt de mensen een
beetje uit een isolement te komen en
ergens heen te kunnen gaan waar zij
anders wellicht niet toe in staat zouden
zijn.
Trekt dit alles jou wel aan? Wel, wat let
je, meld je aan als vrijwilliger”!
Flip
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met de coördinator van
SWOM, telefoon 0481-431105 elke
werkdag van 9.00-11.00uur. Je kunt
ons ook mailen: swom@hetnet.nl.
Om praktische redenen gaat de voorkeur uit naar iemand uit Kekerdom,
Leuth of Millingen.

Beweegtuin Millingen
gesloten van 20 december
t/m 9 januari !

Jan Habraken uit Ooij
Op 28 november
is
Jan Habraken uit Ooij
op 81-jarige
leeftijd overleden.
Jan
was
jarenlang
dirigent van
het ouderenkoor in Ooij.
Wij wensen
zijn vrouw
Els, de kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Foto’s: Henk Baron

Word jij mijn nieuwe collegavrijwilliger?

Ter gelegenheid van hun diamanten
trouwdag ontvingen ze tevens een felicitatie van het Kabinet van de Koning
en van de Commissaris van de koningin. Van harte gefeliciteerd!

tuinieren, koken en kaarten.
Haar man Wim overleed eerder op 4
januari 2016.
We wensen haar drie dochters en
schoonzoons, alsmede de kinderen en
kleinkinderen, heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

Wim Reijnen uit Ooij
Woensdagavond 8 december is thuis aan de
Erlecomsedam in Ooij Wim
Reijnen overleden. Hij
werd 81 jaar. Hij heeft na
een periode van afnemende
gezondheid corona gekregen en dit heeft hem zo verzwakt dat hij er niet meer
bovenop kwam. Hij is rustig ingeslapen. Het is verdrietig maar de familie
heeft er ook vrede mee.
Wim was sinds 14 mei
2012 weduwnaar van Anny ReijnenLangen en verhuisde na de grote brand
in zijn boerderij eind januari 2017 naar
een tijdelijk chalet naast de boerderij.

Ben en Bertha Rutjes uit Leuth 60 jaar getrouwd

Nieuws van
SWOM

Burgemeester Slinkman met het diamanten bruidspaar Rutjes-Brugman

Gerard en Coby van der Pluijm 50 jaar getrouwd
15 december zijn Gerard en Coby van der Pluijm 50 jaar getrouwd. Ze wonen in
Beek. Ze zijn actief betrokken bij de KBO Beek en Gerard speelt graag een deuntje bij de KNA. Zij vierden deze dag samen met de kinderen en kleinkinderen.

De beweegtuin in Millingen op sportpark “de Hove” is gesloten in de periode van 20 december 2021 t/m 9 januari
2022.
Onze coaches zijn vanaf 10 januari
2022 weer elke woensdag van 14.3015.30uur en donderdag van 10.0011.00uur aanwezig.

ToekToek Berg
en Dal bakt
oliebollen op
31 december
BERG en DAL. Om geld voor het
onderhoud van de Toek Toek bij elkaar
te verdienen gaan we op vrijdag 31
december de hele ochtend oliebollen
bakken. We zijn erg blij met de mogelijkheid om deze in de keuken van het
Kulturhus in Beek te mogen bakken!
Wilt u ons steunen? Bestel dan bij ons:
10 oliebollen € 6,- , 1 oliebol € 0,70.
Bestellingen kunt u doorgeven t/m
woensdag 29 december 2021.
Per
mail:
toektoekbergendal@gmail.com
Per telefoon na 18.00 uur: 024 –
6844115
Graag van te voren betalen. Contant of
overmaken Stichting Dorpsraad Berg
en Dal t.n.v. bijdrage Toek Toek met
aantal oliebollen, adres en telefoon
nummer NL05 RABO 0105 1487 41
De oliebollen worden in het dorp Berg
en Dal aan de deur bezorgt.
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Uitreiking mantelzorgcompliment
Woensdag 8 december reikte
wethouder Irma van de Scheur
het mantelzorgcompliment uit
aan Els Phoelich.
Els is een van de mantelzorgers
in de gemeente die deze week
het
mantelzorgcompliment
ontvangen. Met het compliment, in de vorm van een vvvcadeaubon, kunnen mantelzorgers zichzelf verwennen. Irma
heeft ze allemaal voorzien van
een persoonlijke boodschap.
Even niet de aandacht naar de
zorgvrager, maar naar de mantelzorger is de gedachte achter
dit gebaar. Met het compliment wil de
gemeente Berg en Dal alle mantelzorgers in de gemeente laten weten dat het
werk dat zij doen zeer gewaardeerd
wordt.
De complimenten worden jaarlijks via
Mantelzorg Berg en Dal verstrekt. Dit
is een groep actieve inwoners die zich
inzetten voor ondersteuning aan mantelzorgers. Dit doen zij met verschillende activiteiten, in een persoonlijk
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GroenLinks Berg en Dal gaat met
nieuwe lijst voor burgerparticipatie
De leden van GroenLinks Berg en
Dal stelden deze week de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Opvallend is een
nieuw gezicht als lijsttrekker:
Caroline de Greeff. Zij is in de
gemeente en regio vooral bekend om
haar werk in burgerinitiatieven.
De huidige fractieleden Rona Vree,
Florian Gödderz en Marjan Verdijk zijn
de
volgende
kandidaten.
Ali
Homayouni en Elco van Noort zijn
nieuw op de lijst.

gesprek, met informatieve bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Ook kunnen
mantelzorgers gebruik maken van de
zorgpauze, waarbij een vrijwilliger tijdelijk even de zorg uit handen neemt.
Mantelzorgers kunnen Mantelzorg
Berg en Dal bereiken door te bellen
naar telefoonnummer 085-0406066, te
mailen naar info@mantezorgbergendal.nl of een kijkje te nemen op de
website www.mantelzorgbergendal.nl.

KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers, de attentie die al
onze KBO Beek leden ter geleerdheid
van het 70-jarig jubileum gekregen
hebben is bijzonder goed ontvangen,
getuige de vele bedankjes die wij
mochten ontvangen. Hartelijke dank
daarvoor. Wij doen het graag voor u.
Helaas kunnen, doordat het advies is de
contacten zoveel mogelijk te beperken,
het bloemschikken en ook de
Kerstviering dit jaar wederom geen
doorgang vinden.
Jammer. Optimistisch als wij zijn, kijken wij vol verwachting uit naar de
nieuwe kansen in het volgende jaar.
Maar de KBO Beek zou de KBO Beek
niet zijn als wij voor onze leden niet
nog iets in petto hadden om uw feest-

POLITIEK

dagen wat op te vrolijken.
Het is nu uitkijken naar onze muzikale
Nieuwjaarsinloop op 8 januari 2022 in
het Kulturhus Beek waar alle senioren
van harte welkom zijn om elkaar een
goed jaar te wensen en heel misschien
weer een dansje te maken.
Meer over deze inloop in de laatste
Rozet van dit jaar op 24 december
U leest het, lid zijn van de KBO Beek
loont zich altijd. Nu de KBO Beek een
heel jaar van dichtbij meemaken, dat
kan door nu voor maar €20,- per kalender jaar lid te worden.

Partij voor vernieuwing en stabiliteit
De klimaatpartij van Berg en Dal heeft
samen bewust gekozen voor deze
opbouw. “We staan voor vernieuwing
en dat willen we ook laten zien door
nieuwe sterke kandidaten hoog op de
lijst te plaatsen, vertelt bestuurslid
Peter Maas. Tegelijkertijd willen we
ervaring behouden met de huidige
raadsleden. We hebben met onze leden
het programma opgesteld, waarin we
naast groen en sociaal de komende
raadsperiode extra nadruk leggen op
open en participatie. Daar past het profiel van Caroline de Greeff uitstekend
bij.”
Stem voor alle inwoners
De lijsttrekker is sociaal ondernemer in

V.l.n.r. Ali Homayouni, Caroline de Greeff, Rona Vree, Nelson Verheul (wethouder), Marjan Verdijk, Laure d'Hondt, Florian Gödderz, Elco van Noort (boven),
Xander Bardie (onder)
onze gemeente en heeft een achtergrond in communicatie en management. Lokaal is zij vooral bekend vanwege haar inzet voor energieprojecten
met burgers, zoals de zonnepanelen op
grote daken via Energierijck. Ook leidde ze projecten samen met andere
inwoners op het gebied van eerlijke
handel, duurzaam voedsel en de circulaire economie. “Met veel enthousiasme zet ik mij komende raadsperiode in
voor een groene, sociale en open
gemeente”, zegt De Greeff. “Met mijn
ruime ervaring in burgerinitiatieven wil
ik graag aan de slag om inwoners echt
een stem te geven bij moeilijke thema’s

Wat doet u met kroonkurken?
Niet weggooien..!
De gehandicapte Rayèn
Hopmans uit Tiel wil
zoveel mogelijk kroonkurken sparen, zodat zijn
ouders van de opbrengst
een rolstoelbus voor hem
kunnen kopen.
Al voor zijn geboorte zag
men, dat er iets mis was.
Het was een zware bevalling voor moeder Manal.
De behandelingen na zijn
Foto: Manal Hopmans (moeder van Rayèn)
geboorte verliepen goed,
maar toch zijn Rayèns handmotoriek, in Millingen aan de Rijn. De ingezamondmotoriek, zijn loopbewegingen melde kroonkurken worden vervolgens
en stahouding aangetast. Hierdoor is naar de ouders in Tiel gebracht, die de
het vrolijke ventje afhankelijk van een doppen in emmers, dozen, zakken en
spraakcomputer, een loopstoel, een bakken in de garage bewaren.
trippelstoel, een statafel en een rolstoel. Om de 2 weken brengen de ouders alle
De goedlachse Rayèn is 4 jaar en wil verzamelde doppen naar een Tiels
graag bewegen, maar een eenvoudige metaalrecycling-bedrijf, waar ongeveer
rolstoel is niet toereikend. Een elektri- € 0,20 per kilo (oud ijzerprijs) voor de
sche rolstoel is dat wel, alleen om die ijzeren doppen wordt betaald.
rolstoel te vervoeren is een speciale rol- “We krijgen rond de € 70 per keer, elke
stoelbus nodig, kost al snel € 40.000. twee weken hebben we bijna 320 kilo
De gemeente draagt niet bij in deze aan doppen”, vertelt Manal Hopmans,
kosten, daarom zijn de ouders een moeder van Rayèn. ,,Daarmee hebben
crowdfundingsactie gestart. Mensen we in totaal al ongeveer € 1.000 opgekunnen een financiële bijdrage doen, haald. Samen met de andere donaties
maar ook flessendoppen doneren. De staat de teller al op ruim € 20.000.
kroonkurken van fris- of bierflesjes
kunnen bij de familie in Tiel in hun Wilt u Rayèn helpen bij het verkrijgen
voortuin worden gedeponeerd, maar van de rolstoelbus?
ook bij een van de vele inzameladres- U kunt kroonkurken afgeven op het
sen in de wijde omtrek, waar de doppen inzamelpunt: Händelstraat 17, 6566
speciaal voor Rayèn ingezameld wor- GB Millingen aan de Rijn. U mag ook
den.
een financiële bijdrage doen, kijk hierHet inzamelpunt voor deze regio is voor op Facebook: Rolstoelbus voor
bij Hans Driessen, Händelstraat 17 Rayèn.

Diverse lijst
De lijst is zorgvuldig samengesteld
door een commissie, in samenspraak
met de kandidaten. Bijna alle kandidaten zijn op dit moment echt actief binnen de partij, als fractielid, in de carrousel, als bestuurslid of in een commissie. “Samen vormen zij een heel
diverse lijst in achtergrond, leeftijd,
gender, woonplaats en overtuiging.
Tegelijk delen ze de GroenLinks waarden voor een groene, sociale en open
samenleving”, rondt Peter Maas af.

Volgende stap zonnepark op oude vuilstort Groesbeek
Wethouder tekent intentieverklaring met
Berg en Dalse coöperatie Energierijck
Opslag van energie wordt steeds belangrijker, omdat er minder plek is op het elektriciteitsnet”, vertelt Van der Lint van
de coöperatie.
Volgende stappen
De coöperatie gaat nu samen met haar leden en met de buurtbewoners vervolgstappen zetten. Eerst wordt gekeken hoe de
panelen boven op de vuilstort kunnen komen te liggen; zo
dat huidige functies als het maken van een ommetje en
begrazing met schapen zoveel mogelijk behouden blijven.
Daarnaast zal er een business case moeten komen om te kijken of alles financieel haalbaar is. “De coöperatie bestaat uit
inwoners van onze gemeente en het bestuur steekt vrijwillig
haar tijd in de voorbereidingen. Het is belangrijk voor onze
leden dat we samen alle stappen zorgvuldig zetten“, zegt Van
der Lint.

Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
informatie.

Foto: René Hendriks

als klimaat, biodiversiteit, wonen en
vertrouwen in de overheid.”

Donderdag 2 december hebben wethouder Nelson Verheul
(gemeente Berg en Dal) en bestuurslid Jos van der Lint
(Energierijck coöperatie u.a.) de intentieverklaring getekend
voor een zonnepark boven op de oude vuilstort Dukenburg in
Groesbeek. Het idee is begonnen bij een buurtborrel en
inmiddels uitgegroeid tot een mooi plan. Met deze intentieverklaring geeft de gemeente de initiatiefnemers de mogelijkheid om het project verder te ontwikkelen.
Bijzonder project
Initiatiefnemer Rob van Wijngaarden woont tegen de oude
vuilstort aan. Om tot een uitvoerbaar plan te komen heeft hij
de afgelopen jaren veel partijen betrokken, waaronder de
lokale coöperatie Energierijck. “In het plan wordt uitgegaan
van ten minste 3.000 zonne-panelen én we bekijken de
mogelijkheid om een batterij op de installatie aan te sluiten.

Participatie met omwonenden
Van der Lint gaat verder: “De oude vuilstort ligt tussen
Breedeweg en De Horst in, dus we hopen dat zoveel mogelijk bewoners uit deze dorpen meedoen en zo meeprofiteren
van de opbrengsten. We verwachten dat ook andere inwoners
van de gemeente Berg en Dal een aandeel in het park kunnen
nemen.” Wethouder Verheul juicht dit toe: “Vanuit de
gemeente vinden we het erg positief dat dit een project van
de omwonenden en andere inwoners zelf is. De gemeente
helpt graag mee, om gezamenlijk een volgende stap richting
onze duurzame toekomst te zetten”.
Meedoen met de coöperatie
Via Coöperatie Energierijck kunnen bedrijven en inwoners
uit de gemeente Berg en Dal investeren in zonnepanelen op
andermans dak of grond. Via onze website en nieuwsbrief
houden we mensen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kieslijst Kernachtig Groesbeek bekend
Afgelopen week heeft Kernachtig Groesbeek (de nieuwe
partij, die is ontstaan uit VOLG, GVP en SG) een aantal
belangrijke besluiten genomen. Vanwege corona gebeurde
dat door stemming van de leden via de mail.
Het meest in het oog springend is wellicht de vaststelling van
de kieslijst. De ledenvergadering had eerder een vertrouwenscommissie in het leven geroepen, die de schone taak
had om een voorstel te doen voor een kieslijst. Dat was zeker
niet eenvoudig omdat er sprake moest zijn van voldoende
aandacht en balans ter wille van de herkenbaarheid van de
“oude partijen”. Tevens was het van belang een kieslijst
samen te stellen, die vertrouwen geeft aan de kiezer. Immers,
Kernachtig Groesbeek wil goed uit de bus komen en deelnemen aan het besturen van de gemeente.
Het voorstel voor de kieslijst is door de leden met overgrote
meerderheid aangenomen.
Erik Weijers is gekozen tot lijsttrekker van Kernachtig
Groesbeek, op de tweede plek direct gevolgd door Irma van
de Scheur. Erik is al 16 jaar politiek bezig namens VOLG en
heeft ervaring als raadslid en wethouder. Voor Irma van de
Scheur geldt hetzelfde. Zij is momenteel wethouder economische zaken en sociaal domein vanuit de Groesbeekse
Volkspartij. Op nummer drie staat Wiebo Kersten met eveneens zes jaar ervaring als raadslid voor Sociaal Groesbeek.
Ook de daarop volgende namen zullen de inwoners zeker
bekend over komen. De nummers 4 tot en met 11 zijn vervolgens: Johanna Brouwer, Hans Peters, Ruud Verstraaten,
Hennie Eikholt, Sonja Postema, Lies van Campen, Peter
Zwitserloot en William Janssen.
Kernachtig Groesbeek wil ook één of meerder wethouders
leveren. Eerste wethouderskandidaat is Irma van de Scheur.
Als Kernachtig Groesbeek bij een gunstige verkiezingsuit-

V.l.n.r. Erik Weijers, Wiebo Kersten, Irma v/d Scheur
slag twee wethouders mag leveren, zal Erik Weijers als tweede wethouder voorgedragen worden.
De leden van Kernachtig Groesbeek hebben ook ingestemd
met het verkiezingsprogramma en de speerpunten welke de
komende periode uitgedragen zullen worden. Hetzelfde geldt
voor de manier waarop de PR-commissie een en ander naar
buiten zal brengen.
Verder is Kernachtig Groesbeek alle ( formele en niet formele) voorbereidingen aan het treffen om in maart 2022 succesvol aan de verkiezingen deel te kunnen nemen.
We zijn ervan overtuigd dat we met deze ervaren mensen een
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de lokale politiek.

De Rozet
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Petitie Wylerbergmeer met 665 handtekeningen uit
Nederland en Duitsland voor wethouder Fleuren
De
petitie
‘Maak
van
het
Wylerbergmeer een vrij toegankelijk
natuurgebied’ is door 665 mensen uit
Nederland en uit Duitsland ondertekend. Twee van de initiatiefnemers,
Frans Schepers en Gijs Kurstjens uit
Beek, overhandigden de petitie dinsdagmiddag 30 november in het
gemeentehuis te Groesbeek aan wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal. Nadat ze deze had aangenomen, verwees ze hen direct door
naar Leisurelands, de eigenaar/beheerder van het Wylerbergmeer. Daarbij zei
ze: “als je klachten hebt over worst dan
moet je bij de slager zijn en niet bij de
bakker.” Waarmee ze maar wilde zeggen dat Berg en Dal slechts een van de
22 gemeentelijke aandeelhouders is
van Leisurelands, het bedrijf dat in
totaal 19 recreatieplassen beheert waaronder het Wylerbergmeer.
Het initiatief voor de petitie is genomen
door de Stichting Flora en
Faunawerkgroep Gelderse Poort,
Stichting Monument en Landschap
Berg en Dal, IVN Rijk van Nijmegen,
Stichting Das & Boom, Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap en de
Vogelwerkgroep Nijmegen e.o.. Zij

V.l.n.r Frans Schepers, Gijs Kurstjens en Sylvia Fleuren
Foto: Henk Baron
willen dat het Wylerbergmeer terugge- Staatsbosbeheer.
geven wordt aan de natuur. Het moet Overigens reageerde de wethouder vereen vrij toegankelijk natuurgebied wor- der positief, maar verklaarde wel, dat
den waar ook gezwommen kan wor- de gemeente pas in actie kan komen als
den. Volgens hen is het een belangrijke er bijvoorbeeld een verzoek voor
ecologische schakel in het gebied, waar “Glamping” binnenkomt op het
veel verschillende diersoorten voorko- gemeentehuis. En de gemeente wil dat
men en waar Leisurelands geen erva- het Wylerbergmeer wel openbaar toering mee heeft. Dit gebied zou in hun gankelijk blijft.
optiek beheert moeten worden door

Online masterclass natuurfotografie
Natuurmonumenten gaat weer van start
met de online lezingen. Net als vorige
winter bieden we iedere maand weer
een interessante lezing aan. De eerste
die aftrapt is Bob Luijks, professioneel
natuurfotograaf.
Lukt het jou om de essentie goed op de
foto te krijgen? Krijg je het voor elkaar
de camera op de juiste manier in te stellen? Bob weet, als natuurfotograaf, als
geen ander wat er bij een goede natuurfoto komt kijken. Op woensdag 22
december verzorgt Bob Luijks voor

Natuurmonumenten een masterclass
natuurfotografie.
Tijdens deze masterclass leer je:
• Welke apparatuur er allemaal
beschikbaar is en wat daarvan de vooren nadelen zijn. • Hoe je de camera
op een juiste manier instelt. • Hoe je
mooie, scherpe foto's krijgt. • Hoe je
met verschillende plekken en onderwerpen omgaat. • Hoe je met een
pakkende compositie een beeld spannender maakt. •
En hoe het aanwezige weer en licht daarbij in het voor-

deel gebruikt.
Tijdens deze masterclass kun je ook
met al je vragen terecht. We zien je
winterfoto’s graag voorbij komen via
onze socials: www.facebook.com/rijkvannijmegen en Instagrampagina:
#natuurmonumenten_rijkvnijmegen
Mee
doen?
Ga
naar
N a t u u r m o n u m e n t e n . n l / r i j k - va n nijmegen en dan doorklikken naar de
agenda, om je ticket te boeken voor
deze online masterclass op woensdag
22 december om 19.30 uur.

Rietvogel als boegbeeld in Ooijse Graaf
De Ooijse Graaf is een voormalige
rivierarm in de Ooijpolder bij
Erlecom. Het gebied krijgt nieuwe
natuurkansen en als voorbode daarvan is door ARK Natuurontwikkeling een beeld van een hoofdrolspeler gemaakt: de roerdomp.
Van een aantal geplante populieren die
ruimte hebben gemaakt voor met name
rietvogels, is één stam blijven staan.
Deze is door Jeroen Helmer van ARK
getransformeerd in een fraai beeld van
een roerdomp. De roerdomp is een
geheimzinnige, reigerachtige vogel die
alleen in rietland leeft. Dit is een van de
rietvogelsoorten die we op termijn in
het rietmoeras terugverwachten in de
Ooijse Graaf.
Het beeld van de roerdomp is te vinden
langs het fietspad onderaan de
Kapitteldijk richting Leuth. Jeroen
Helmer: “Erg bijzonder vinden we dat
een groep kleinkinderen het maken van
het beeld financieel mogelijk heeft
gemaakt met de schenking die zij van

hun oma hadden gekregen!”
Door de populierenaanplant
voor een groot deel te verwijderen is de openheid terug die
rietvogels nodig hebben. Dit
heeft er ook voor gezorgd dat
je nu vanaf de Kapitteldijk in
Leuth het gebied heel mooi
kunt overzien. Het rietmoeras
met open water kan zich nu
verder ontwikkelen, met
ruimte voor tal van dieren en
planten. Voor vis én viseters,
zoals de roerdomp. ARK laat
nog enkele stukken aan de rand plaggen. Daarbij wordt de verdroogde
bodem met dikke plakken plantenresten weer opengemaakt. Dan kan het
water daar weer doorheen stromen.
Verdere natuurontwikkeling in de
Ooijse Graaf pakt ARK voor een
belangrijk deel in samenwerking met
gebiedsontwikkelaar K3 op. Door middel van tijdelijke zandwinning kan een
groot areaal landbouwgrond omgevormd worden tot open water en riet-

moeras met bijbehorende natuurwaarden. Daardoor zal het hele rietmoeras
in het gebied beter gaan functioneren.
Door meer water vast te houden gaan
we bovendien de verdroging van de
Ooijse Graaf tegen. Daarnaast is het
plan om delen van het gebied beter toegankelijk te maken door een wandelommetje en een vogelkijkhut te realiseren. Bij het verder uitwerken van de
ideeën wordt ook de omgeving betrokken.
Foto: Henk Baron

Bas Aarts en het geheim van
Mergelpe
BEEK. Een kleine groep
belangstellenden had eind
november het voorrecht om op
de Duivelsberg een ‘privé
rondleiding’ te krijgen door
Bas Aarts, een van Nederlands
bekendste burcht-deskundigen.
Elke minuut van de bijna twee
uur durende excursie was de
moeite waard. Vlakbij het pannenkoekenrestaurant bevinden
zich de nog steeds goed zichtbare heuvels waar zich rond het
jaar 1000 de motte-burcht
Mergelpe bevond. Bouw en
geschiedenis van de burcht, die volgens
kenner Bas Aarts mogelijk nooit is voltooid, vallen chronologisch samen met
de periode waarin het roemruchte echtpaar Adela en Balderik in onze streken
met wisselend succes actief was.
Burchtenkenner Bas Aarts liet aan de
hand van allerlei landschapskenmerken
zien hoe Mergelpe werd aangelegd,
inclusief wallen, droge grachten, voorterrein en toegangswegen. Duidelijk is
dat de motte-burcht op de Duivelsberg
cultureel en bouwtechnisch een bijzondere plek inneemt in de Nederlandse
regionale geschiedenis. Na de
Mergelpe-wandeling vertelde Bas op

De middeleeuwse burcht Mergelpe
(rond het jaar 1000) bestond uit een
‘motte barrage’ (hoge deel) en een
lager gelegen ‘motte avancée’.
Misschien is de onderste steen van de
bouwgeschiedenis nog niet boven?
het verwarmde terras van het pannenkoekenrestaurant verder over de periode van de ‘hoge Middeleeuwen’ en
plaatste de gebeurtenissen rondom
Mergelpe, Adela, Balderik en hun strijd
om regionale macht in politiek-historisch perspectief.
Meer info: h.maahs@telfort.nl, 0614505539 (HM)

KNNV-excursies Wandelen over
Woensdag 15 december | 10.00 de grens
14.00 uur| KNNV Reichswald,
Geldenberg, Rehsol.
Een tocht door Het Wald met als doel
de Natuurwaldcelle Geldenberg.
Vertrek: Oorlogsbegraaf-plaats Gemenebest, Grunewaldstrasse, 47533,
Kleve (D). Iedereen is welkom.
Deelname gratis. Er is keuze tussen een
korte en lange route. Boterhammentrommel mee. Excursie-leider: Jan
Nillesen [0485 574780].
Het Reichswald of Rijkswoud is een
glooiend bosgebied tussen Kranenburg,
Kleef. We beklimmen de 89 meter
hoge Geldenberg. Het heeft een totale
oppervlakte van circa 5100 ha en is
hiermee het grootste samenhangende
natuurgebied in de regio Nederrijn.
Dinsdag 21 december | 10.00 - 14.00
uur | KNNV Landschapsexcursie
door en rond landgoed Bleijenbeek.
Ook Helmeer, Duivelskuil en Beverbos
worden bezocht en uiteraard de ruïne
en de lanen van slot Bleijenbeek.
Thema: landschapsbiografie, historische ecologie, flora en fauna.
Vertrek: Bleijenbeek 2, Afferden,
5851EE Afferden [L]. Dat is bij de oprijlaan van het kasteel. Iedereen is welkom, deelname gratis. Boterhammentrommel mee. Exc.leider: Jan Nillesen
(tel. 0485-574780).
Op 21/22 februari 1945 werd Kasteel
Bleijenbeek verwoest door bommen
van de Engelse RAF. Op het weghalen
van bommen en granaten en het stutten
van de toren is er na het bombardement
op het terrein binnen de slotgracht weinig gebeurd. De ruïne ligt er al ruim 60
jaar verwaarloosd bij.

Zondag 19 december organiseert IVN
Rijk van Nijmegen een natuurwandeling in het Duitse Reichswald. We starten om 14.00 uur bij Eethuis De
Diepen, Zwarteweg 60, 6596 MJ
Milsbeek. Tegen 16.00 uur zullen we
daar weer terug zijn.
Deelname kost 2 euro p.p. Kinderen
onder de 16 jaar, IVN-leden, KNNVleden en leden van Groei en Bloei
mogen gratis mee. Aanmelden is ver-

Foto: Peter Pouwels
plicht.
Het Reichswald is een bos van ongeveer 5000 hectare, waarvan we 19
december een van de meest interessante stukken gaan bekijken. Het oorlogsverleden is nog goed af te lezen aan de
voormalige bunkers aan de rand van het
bos. We zullen ook letten op het verschil in bosbeheer tussen Duitsland en
Nederland.
De winter is bij uitstek de tijd om te letten op diersporen en dat gaan we dan
ook zeker doen. Omdat we over paden
lopen die nogal steil kunnen zijn en
soms wat minder goed begaanbaar, zijn
een redelijke basisconditie en goede
schoenen noodzakelijk.
Aanmelding per mail vóór 18 december bij Paul Leenders:
pleenders33@gmail.com
Voor meer informatie: 024-3972405

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

Ook verkoop van nieuwe en gebruikte
elektrische fietsen vanaf €1499,-
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Gelegenheid voor
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
0623304932
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Kerst, een geschenk én uitdaging
Tja, alweer niet naar de kerk kunnen op
Kerstavond. Wat doet dat met ons?
Kunnen we Kerst ook thuis vieren, met
een paar mensen? Waar vind je warmte? Waar ben je welkom? Waar vind je
een plekje om te schuilen, te overnachten? Zoals met de eerste Kerst. Veel
mensen vallen tussen de wal en het
schip. Ook voor Maria en Jozef was het
niet gemakkelijk om een plek te vinden. En al gauw moesten ze vluchten
met het kind Jezus, dat zo klein als Hij
was reeds door mensen werd gezien als
een bedreiging. Een engel wees hen de
weg. Ook vandaag zijn er gelukkig
engelen die licht brengen in de duisternis, die er zijn voor mensen in nood,
mensen die zijn als engelen. Wat fijn
als we merken dat het Licht gekomen is
in onze duisternis, zodat het voor ons
niet meer donker is. Wat fijn als we het
Licht ontmoeten in mensen die vrede
uitstralen ondanks alles. Licht in de
duisternis is wat ik iedereen toewens
met deze Kerst, deze Kerst die misschien juist door de huidige omstandigheden voor ons een uitdaging kan zijn
om het Licht te ontvangen en het Licht
te geven.
Klokgelui in een stille Kerstnacht
Alweer een stille Kerstnacht, omdat er
op Kerstavond voor het tweede jaar op
rij vanwege corona geen publieke vieringen mogen zijn, alleen online. Maar
we hopen dat de klokken in Millingen
met deze Kerstnacht weer gaan luiden.
Fijn als u klokken en uurwerk een
handje kunt helpen. U kunt uw gift/bijdrage overmaken op banknummer:
NL36RABO 0134 4023 16 t.n.v.
parochiebestuur onder vermelding van
KLOKKEN.
Wij danken hartelijk voor uw bijdrage.

Bezoek kerststal 1e en 2e kerstdag
Beek kapel kerkhof: gehele dag
Leuth Mariakapel: 9.00-17.00 u.
Millingen kerk: 12.00-14.00 u.
Ooij kerk: 26/12: 11.30-14.00 u.
Kekerdom kerk: 26/12: 14.00-15.00 u.
In de kerk van Ooij en Millingen is een
rondleidingboekje beschikbaar. Handig
bij het bekijken van de kerk. Als u er
toch bent?!
Kerstmistip
Kerstmis op Kerstavond, gelukkig kan
het online. Wilt u in een kerk of kapel
deelnemen aan een eucharistieviering
in de kersttijd? Kijk op het rooster en
zie welke Mis, ook door de week, u uitkomt. Fijn om de Heer met Kerst toch
te kunnen ontvangen in de heilige
Communie.
Parochieblad ontvangen
Eind november kwam het nieuwe
parochieblad uit (dec-jan) met daarin
het financiële overzicht van de jaren
2013-2020 van de parochie Maria ten
hemelopneming. U vindt er ook een
kerstganzenbord (niet om te eten, maar
om te spelen). Wilt u het parochieblad
ontvangen bij u in de brievenbus en/of
digitaal en hebt u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u dit graag doorgeven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
H. Missen en Misintenties
Woensdag 15 december 09.00 uur Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jes.45,6b-8.
ps.85,9-14. Lc.7,18b-23.
Donderdag 16 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 17.00 uur. Jes.54,1-10, ps.30,2.46.11-12a.13b, Lc.7,24-30.
Vrijdag 17 december 09.00 uur H. Mis
Millingen; Gen.49,1a-2.8-10, ps.72,24ab.7-8.17, Mt.1,1-17.
Zaterdag 18 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jer.23,5-8, ps.72,2.12-13.18-19,
Mt.1,18-24.
Zaterdag 18 december 16.00 uur H.
Mis Beek (cantores Gregoriaans) – 4e
zondag van de Advent C: Micha.5,1-4a,
ps.80,2ac.3b.15-16.18-19, Hebr.10,510, Lc.1,39-45.
Henny Pijnenburg, Bert en Thea van de
Heide, Frans en Tilly Kester – Arts
Zondag 19 december 9.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met samenzang) (zie
boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 19 december 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Jan Heijmink.
Dinsdag 21 december 16.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hoogl.2,8-14, of
Sef.3,14-18, ps.33,2-3.11-12,20-21,
Lc.1,39-45.

Woensdag 22 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: 1
Sam.1,24-28, 1 Sam.2,1.4-8, Lc.1,4656.
Donderdag 23 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 17.00 uur. Mal.3,1-4; 4,5-6,
ps.25,4bc-5ab.8-10.14, Lc.1,57-66.
Vrijdag 24 december 14.00 uur Mis
Kerst Vriendenkring Leuth (aanmelding verplicht: 06-53182610) Jes.9,13.5-6, ps.96,1-3.11-13, Tit.2,11-14,
Lc.2,1-14.
Vrijdag 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis Millingen (met kerstspel
en deel familiekoor) (alleen online, en
wel voor de hele parochie): evangelie in
de vorm van kerstspel
Jopie en Annie Driessen-van Ophuizen.
Frans Meij, Jo Gesthuisen en overleden
familie, Leida Flintrop en overleden
familie
Vrijdag 24 december 22.00 uur
Nachtmis Millingen (Cantorij) (alleen
online, en wel voor de hele parochie)
Jes.9,1-3.5-6,
ps.96,1-3.11-13,
Tit.2,11-14, Lc.2,1-14.
Zaterdag 25 december 9.00 uur Mis
Kekerdom (deel Laurentiuskoor); 1e
Kerstdag C: Jes.52,7-10, ps.98,1-6,
Hebr.1,1-6, Joh.1,1-18 of 1-5.9-14.
Zaterdag 25 december 10.30 uur Mis
Millingen (Dameskoor) (ook online,
met BD1)
Wim Driessen en Marie DriessenThunnissen, Jan van der Hoeven, Fred
van Eck, Theodorus Leenders en
Hendrika Leenders-Vloed dochters,
zoon en schoonzoon
Zondag 26 december 10.30 uur H. Mis
Ooij (deel Gemengd Koor Ooij) – 2e
Kerstdag C: Sir.3,2-6.12-14 of 1
Sam.2,20-22.24-28, ps.128, 1-5 of ps.
84, 2-3.5-6.9-10, Kol.3,12-21 of
1Joh.3,1-2.21-24, Lc.2,41-52.
Dinsdag 28 december 16.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Joh.1,5-2,2,
ps.124,2-5.7-8, Mt.2,13-18.

Overleden:
Millingen:
-Dhr.Ben Optenberg. 91 jaar
-Mevr.Mien Awater-Willemze. 91 jaar.
Tijdens de uitvaart dinsdag 30 november hebben wij afscheid van haar genomen, waarna begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.
-Mevr. Nelly Brugman. 70 jaar. Tijdens
de uitvaart woensdag 1 december hebben wij afscheid van haar genomen,
waarna begrafenis op de algemene
begraafplaats Vossengraaf.
-Dhr. Jan Willemze.
-Mevr. Ina Janssen-Geutjes. 88 jaar.
Tijdens de uitvaart vrijdag 3 december
hebben wij afscheid van haar genomen,
waarna begrafenis op de RK begraafplaats te Millingen.
Ooij-Persingen.
-Mw. Annie Verriet – Damen. 88 jaar.
Tijdens de uitvaart dinsdag 7 december
hebben wij afscheid van haar genomen,
waarna begrafenis op het kerkhof naast
de kerk.
Mogen zij allen rusten in vrede.

Kerkberichten van de

Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Vieringen:
Zondag 19 december, 4e Zondag van
de Advent, met muzikale medewerking van De Wielewaal en
Kinderkoor Mikado o.l.v. Eugene
Ceulemans
Aanvang 10.00 uur, voorganger is da.
Marike Meek uit Wijchen.
De diaconiecollecte is bestemd voor
het Adventsproject
JOP - Jong
Protestants: een KerstChallence waarin
jongeren het kerstverhaal van binnenuit
leren ervaren en ontdekken waarom
God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een
leven van vrede mogelijk maakt.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 tnv Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek o.v.v. JOP
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Kerstvieringen parochie Cosmas
en Damianus in Groesbeek
Kerstviering (gezinsviering) Cosmas
en Damianuskerk op 24 december
om 15.30 uur. Koor: Mikado.
Voorganger: pastor Joke Huisintveld.
Kerstviering in St. Antoniuskerk op
24 december om 15.30 uur.
Voorganger: pastor Peter Pot.
Kerstviering (H. Mis) in St.
Antoniuskerk op 25 december om
9.30 uur. Koor: HSB. Voorganger: pater
Kees Bruin.
Kerstviering (H. Mis) in Cosmas en
Damianuskerk op 25 december om
10.00 uur. Koor: St. Caecilia.
Voorgangers: pater Fons Kusters en

pastor Peter Pot.
Kerstviering (H. Mis) in Cosmas en
Damianuskerk op 26 december om
10.00 uur. Koor: cantors. Voorgangers:
pastoor Aloys van Velthoven en pastor
Joke Huisintveld.
Kerst Inn/Kindje wiegen in Cosmas
en Damianuskerk op 26 december
om 14.30 uur. Koor: Mikado.
Voorganger: pastor Joke Huisintveld.
Voor deze Kerstvieringen dienen mensen zich vooraf telefonisch of per mail
op te geven bij het parochiesecretariaat:
par.groesbeek@kpnmail.nl of 0243971473.

Het Huismuseum ‘Kleine Heilige
Geest’ in kerstsfeer ingericht
GROESBEEK. Door de Corona was
het de afgelopen tijd moeilijker om
bezoekers te ontvangen. Maar er was
ook angst om te komen kijken. Toch
zijn er in de oktobermaand verschillende bezoekers, ook uit de omgeving, in
het museum geweest en hebben genoten van wat er te bezichtigen is. Naast
de H.H. Engelbewaarders, Maria en
Rozenkransen, kon men het hele huismuseum bezichtigen.

afspraak te bezoeken. Dus geen open
dagen.
Kom gerust een kijkje nemen. De deur
staat voor u open, het hele jaar door.
Welkom in een sfeer die ook u goed zal
doen.
Een gezegende tijd voor u allen!
Van Ruysdaelweg 37, 6562 XD
Groesbeek
www.dekleineheiligegeest.nl

Gedurende komende maanden zal het
museum extra aandacht schenken aan
de sfeer van het kerstgebeuren. Met een
paar honderd mini-kerststalletjes en
beelden (zoals de blijde boodschap,
Maria in verwachting en een grote collectie betreffende de vlucht naar
Egypte en bijzondere grotere kerstgroepen). Tevens is het hele museum te
bezichtigen.
In deze Coronatijd is het museum
helaas alleen na een telefonische

Kerstviering in
Breedeweg
Op 25 december, om 9:30, brengt
Kerkkoor Horst Sion Breedeweg een
speciale dienst ten gehore in de
Antoniuskerk Breedeweg. Het koor
voert Sur des Airs de Noëls…..Petit
Messe: Abbé Bourguignon op, omlijst
met oude en nieuwe kerstliederen.

Minikerststalletjes

Antonius van Paduakerk viert
Kerstmis 2021 in aangepaste vorm
NIJMEGEN. Antonius van Paduakerk viert Kerstmis 2021 in aangepaste vorm Kerstexpositie, Kerstfair,
Kerstconcert: zaterdag 18 en zondag
19 december van 11-17.00 uur.
Beleef een fijne kerstsfeer bij de kersttentoonstelling met het thema: Maria
en Kind en de kerstfair met tweedehands kerstspulletjes, eigengemaakte
kerstkaarten, kerstversieringen, kerstkaarsen en kerstlekkers, kerstbloemstukjes, kerstlichtjes. Kerstsieraden.We
maken bij de Kerstfair gebruik van een
centrale kassa met PIN of cash.
Entree: Gratis, maar met Corona-QRcode
Zondag 19 December 16 – 16.45 u.
Samenzang van de Christmascarols,
muzikale intermezzo’s en Kerstverhaal.

Welkom!
Vrijdag 24 December 15.30u-16.45.
Namiddagkerst-mis
De Nachtmis van vrijdag 24 dec. is verplaatst naar de namiddag: 15.30 en
begint met samenzang.
In onderstaand overzicht vindt U alle
tijden van de Kerstvieringen. Helaas
moesten kleuterviering en kindervieringen worden afgelast. Voor de kerstvieringen is reserveren noodzakelijk via
secretariaat@avpnijmegen.nl.
Zaterdag 25-12, 10u. Hoogfeest kerstmis, voorganger Ed Metz, gregoriaans
koor.
Zondag 26-12, 10u. Tweede kerstdag,
voorganger
Dick
Akerboom,
Paduakoor.
Zondag 2-1-22, 10u. Nieuwjaar, voorganger Cecile Kuipers, Paduakoor.
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Nieuws uit Nijmegen
Historische Nieuwjaarsprenten van Nijmeegse
Gemeentewerkers (1731-1902),
met gelukwensen en bedelteksten
22 december t/m 16 januari in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Tijdens de feestdagen is de tentoonstelling ‘De
Nieuwjaarsprent’ te zien in het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis. Nieuwjaar is al sinds mensenheugenis de
gelegenheid voor de beste wensen. Die wensen worden op
allerlei manieren verpakt. Zo ging gemeentepersoneel in
Nijmegen 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.
We hebben het over klepperlieden, askarlieden, lantaarnaanstekers, gasstokers, torenwachters, klokkenluiders, wegwachters, stadsvishakkers, stadsomroepers en sleepkoetsiers.

Wat doet een energiecoach?
Je kijkt in de meterkasten en bekijkt
energierekeningen. Je praat met de
bewoners over hun verbruik en wat zij
belangrijk vinden. Samen loop je door
het huis en kijk je wat er kan veranderen. Dat is goed voor de portemonnee
én goed voor het milieu. Als de mensen
willen ga je na een tijd nog eens op
huisbezoek. Samen kijken jullie hoe
het lukt met de tips en adviezen.

Go Short en Museum Het Valkhof slaan de handen
ineen voor groene filmmiddag

Go Short is hét platform voor korte film
en filmtalent van Nederland. Al ruim
13 jaar lang zet Go Short zich in voor
jonge talentvolle filmmakers. Het festival biedt een internationaal podium,
een on demand platform en een groot
publiek. Speciaal voor de tentoonstelling Rettet den Wald! Red het bos!
Save the forest! (kunst in het voetspoor
van Joseph Beuys) van Museum Het
Valkhof presenteren de twee een speciale filmmiddag op 19 december.

Zorgwekkend maar strijdvaardig
Het thema van deze middag is natuur in
al haar vormen. Go Short geeft toelichting op de indringende films die worden vertoond. Tussendoor neemt gastcurator Anne Berk de bezoeker met
mee op een verdiepingstocht door de
tentoonstelling met hedendaagse ecokunst. Samen bieden de films, introducties en de tentoonstelling stof tot
nadenken over klimaatverandering,
onze relatie met de natuur en de toekomst van al het groen om ons heen.
Programma
14.00 Start programma - twee korte
films met introductie Go Short
14.45 Introductie Rettet den Wald! op
zaal door gastcurator Anne Berk
15.00 Bezoek tentoonstelling met
ruimte voor vragen of dialoog
16.00 Twee korte films met introductie
Go Short
Bezoekers krijgen de volgende shorts
voorgeschoteld: Red-End and the
Seemingly Symbiotic Society (Robin
Noorda & Bethany de Forest), The
Forest (Lia Tsalta), Urth (Ben Rivers)

en NAYA - Der Walt hat Tausend
(Sebastian Mulder). Meer info over de
films lees je op www.museumhetvalkhof.nl of www.goshort.nl.
Tickets nu beschikbaar
Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar. Een ticket voor de middag kost 15
euro (standaard tarief) of 5 euro (gereduceerd tarief). Wees er op tijd bij. Wil
je de groene filmmiddag van Go Short
en Museum Het Valkhof niet missen?
De tickets zjin nu te koop op de ticketpagina van het museum. Wees er op tijd
bij.
Tickets
te
koop
via
https://tickets.museumhetvalkhof.nl/nl/
goshortfilmmiddag/tickets.

Still uit ‘Red-End and the Seemingly
Symbiotic Society’

Beleef Nijmegen tijdens de Nijmeegse Winterweken
Met lichtsculpturen, kinderprogramma,
quiz voor volwassenen, dans, bierproeven en meer
Nijmegen lééft, deze Kerstvakantie!
Gezelligheid, sfeer, activiteiten voor
jong en oud en prachtige lichtsculpturen; je vindt het allemaal in de binnenstad
tijdens
de
Nijmeegse
Winterweken. Van 18 december t/m 9
januari is Nijmegen nog mooier door
acht grootste indrukwekkende lichtsculpturen.
Ontdekken en quizzen voor jong en
oud
Beleef de Nijmeegse Winterweken en
wandel een route door de stad langs de
diverse lichtsculpturen. Iets extra’s
doen? Combineer het dan met een speciale spreekwoordenroute voor kids.
Ontdek de stad, de lichtsculpturen en
maak kennis met vele Nijmeegse
ondernemers. De route en activiteiten
staan in een opdrachtenboekje; tijdens
de Winterweken o.a. verkrijgbaar in de
Stevenskerk.
Voor (jong-)volwassenen is er een extra
quizroute. Download de Nijmeegse
Winterwekenquiz app op je mobiel, via
nijmeegsewinterweken.nl. Scan de borden langs de route, test jouw spreekwoordenkennis en beantwoord de quizvragen, terwijl je onderweg geniet van
al het moois in de binnenstad. Zijn jullie het snelste? De beste? Dan maak je
kans op een toffe prijs: de lokale bon
van Nijmegen, te besteden bij meer dan
90 winkels in de stad!
De spreekwoordenroute voor kids én

KOM NAAR DE NIJMEEGSE
LICHTSCULPTUREN

de quiz zijn van 18 december t/m 9
januari gratis te lopen.
Activiteiten in de Stevenskerk en meer
In de Stevenskerk kun je van 28 december t/m 9 januari genieten van diverse
activiteiten. Kinderen kunnen knutselen, muziek maken, dansen, circusacts
uitproberen, luisteren naar hartverwarmende verhalen of naar een theatervoorstelling. Voor volwassenen met
liefde voor bier zijn er proeverijen in de
kelder van de kerk, van bier wat hier
wordt gebrouwen! De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk, voor sommigen moet je reserveren. Voor de proeve-

Help mensen energie besparen, door
samen met een collega energiecoach op
bezoek
te
gaan
bij
andere
Nijmegenaren. Je geeft mensen praktisch advies over hoe zij kunnen besparen op hun energiekosten: gas, water,
elektriciteit.
Je bent niet alleen! Er zijn al 15 energiecoaches actief! Samen hebben zij al
meer dan 50 huisbezoeken afgelegd.

De prenten met de verzen worden van 22 december 2021 tot
en met 16 januari 2022 tentoongesteld in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis. Dit nieuwjaarsgebruik wordt toegelicht en de beroepen en tijdsomstandigheden krijgen alle
aandacht. 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.

Go Short, International Short Film
Festival Nijmegen, organiseert samen
met Museum Het Valkhof een filmmiddag met thematische aansluiting op de
tentoonstelling ‘Rettet den Wald!’. Met
vier korte films zoomt Go Short op
zondag 19 december in op het lot van
de natuur. Ter verdieping introduceert
gastcurator Anne Berk de tentoonstelling die laat zien hoe hedendaagse kunstenaars zich inzetten voor de bedreigde natuur. Samen schetsen de introducties, de korte films en de tentoonstelling een indringend beeld van de natuur
in onze huidige én toekomstige samenleving.

Word vrijwillige energiecoach en
help energie besparen

rijen en voorstellingen koop je een ticket.
Voor iedereen die een prachtige wens
voor een ander heeft: kom deze hangen
in de maar liefst acht meter hoge
WinterWensboom in de Stevenskerk.
Op 9 januari worden de winnaars
bekend gemaakt. De wensen worden
dit jaar mede mogelijk gemaakt door
Stichting DE 4DAAGSE.
Naast de activiteiten in de kerk is er
ook ‘Pop-up de Speelplaats’ op de
Grote Markt van 28 december t/m 30
december. Wil je het festivalgevoel
terughalen en heb je zin om te spelen
met gekke objecten en vrolijke festivalacteurs? Breng dan een bezoek aan
deze tijdelijke Speelplaats voor volwassenen.
Maatregelen
Uiteraard wordt er rekening gehouden
met de meest actuele corona-maatregelen. Zo heb je boven de 13 jaar een geldig coronatoegangsbewijs nodig voor
de Stevenskerk en Pop-up de
Speelplaats. De buitenroutes zijn de
gehele dag en avond te wandelen. Kom
met de kids overdag en met je vrienden
later in de middag voor de quizroute.
Zo zorgen we samen voor spreiding
van het publiek.
Houd nijmeegsewinterweken.nl in de
gaten voor de laatste updates en het
complete programma.

Wat vragen we van jou?
• je hebt interesse in energiebesparing
en het milieu
• je helpt graag mensen in jouw
buurt/stad om geld te besparen
• je vindt het leuk om bij mensen op
huisbezoek te gaan
• je hebt een praktische instelling
• je bent nieuwsgierig en leert graag
wat bij

• je gaat graag om met verschillende
mensen
• je wil langere tijd werken voor het
project
Je hoeft geen opleiding of ervaring met
dit werk te hebben. Iedereen is welkom.
Wat wij jou bieden
• een fijn team van energiecoaches,
van heel verschillende mensen
• begeleiding van mensen die er veel
van afweten
• vergoeding van kosten en reiskosten
• interessante trainingen
• een prettige werkplek en een gezellige sfeer
Wat maakt het werk de moeite
waard?
• je doet iets waardevols
• je leert zelf iets bij
• je helpt anderen op een praktische
manier om geld en milieu te besparen
• je leert van de verschillen van mensen
• je krijgt leuke werkervaring
Meer informatie of meedoen?
Adam Elhaj (spreekt ook Arabisch)
06-44378323
adam@huisvancompassienijmegen.nl
Judith Schreurs
06-51042801
Judith.schreurs@bindkracht10.nl

Aangepaste starterslening biedt
meer kansen voor startende kopers
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen heeft besloten
om de grens voor een starterslening
op te hogen van € 225.000 naar €
355.000, de grens voor Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) in 2022.
Vanwege de sterke stijging van de
woningprijzen de afgelopen jaren
zijn er veel minder woningen
beschikbaar voor kopende starters
onder de € 225.000. Met de verhoging van de maximale koopprijs voor
een starterslening biedt de gemeente
starters meer mogelijkheden.
Met het hanteren van de NHG-grens
vergroot het bereik voor starters van
circa 20% naar circa 60% en gaat daarmee van ruim 7000 woningen naar
meer dan 21.000 woningen. De maximale hoogte van de starterslening blijft
hetzelfde met € 35.000 per lening. De
starterslening is een aanvullende lening
bovenop de gewone (eerste) hypotheek

en kan het gat overbruggen tussen de
maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de
eerste woning te kopen. De starterslening is een lening waarvoor de eerste 3
jaar geen maandlasten worden betaald
Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2025
Het verlengen van de startersleningen
en mogelijke ophoging van de maximale koopprijs van € 225.000 staan ook
opgenomen in de Uitvoeringsagenda
Wonen 2020-2025. Hierin staan de
ambities en opgaven op het gebied van
wonen uit de (bredere) Omgevingsvisie
van de gemeente. Daarnaast doet het
college een aantal voorstellen aan de
gemeenteraad, waaronder de mogelijkheid om voortaan meerwerk en verbeterkosten mee te financieren.
De gemeenteraad bespreekt in januari
het besluit van het college.

Kerstmis in de Maria Geboortekerk
De Maria Geboortekerk is met
Kerstmis geruime tijd geopend. Bezoek
een van de sfeervolle vieringen of speciale gebedsmomenten. Iedereen is
welkom om even rustig te bidden, een
kaarsje aan te steken of gewoon te
genieten van de kerstsfeer. Op 1e en 2e
kerstdag ligt er ’s middags voor de kinderen een leuk knutselwerkje klaar bij
de kerststal.

Overzicht vieringen:
Zaterdag 18 december
9.30 uur: Eucharistieviering met aansluitend viering van barmhartigheid tot
13.00 uur en biechtgelegenheid tot
12.00 uur
Vrijdag 24 december, Kerstavond
15.30 uur: Woord- en gebedsdienst
voor kleuters/peuters in de kerk (svp
aanmelden)
19.00 uur: Gezinsviering voor alle leeftijden alleen online (stefanus.nl/livestream)
22.00 uur: Nachtmis alleen online (stefanus.nl/livestream)
Zaterdag 25 december, Kerstmis
(gaarne voor alle vieringen vooraf aanmelden via stefanus.nl/mariageboorte)
9.00 uur: Dageraadsmis
10.30 uur: Dagmis (met zang, crèche
en kinderwoorddienst)
12.30 uur: Dagmis

14.00 – 16.00 uur: Kerk geopend voor
bezichtiging van de kerststal
Zondag 26 december, tweede
Kerstdag
9.00 uur: Eucharistieviering
10.30 uur: Eucharistieviering
14.00 – 16.00 uur: Kerk geopend voor
bezichtiging van de kerststal
Maria Geboortekerk, Berg en
Dalseweg 40 Nijmegen. Voor meer
informatie over onze activiteiten en de
livestream:
www.stefanus.nl/mariageboorte
Op deze site kunt u zich ook aanmelden
voor de Peuterviering op 24 december
en voor een van de vieringen op 1e
kerstdag.
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Nieuws uit Nijmegen
High Wine speeddate middag for singles op 15 januari
Singles for Love Nijmegen organiseert
op 15 januari een gezellige Wine for
Love speeddate middag. Een wijn &
spijs bijeenkomst, waarbij je minimaal
5 bijzondere wijnen gaat proeven uit 5
verschillende landen, met heerlijke bijpassende hapjes! Zo leer je nieuwe
smaken kennen, en hoe leuk is het om
die ontdekkingen te delen met je
gesprekspartner! Per wijntje heb je ca.
twee gesprekjes van 10 minuten. Na
afloop kan je nog even naborrelen en
nakletsen.

Dit alles gaat plaatsvinden in/bij
Nijmegen op zaterdag 15 januari van

14 tot 17 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
Inschrijving is mogelijk voor alle singles van ca. 50-65 jaar. Deelname aan de
High Wine speeddating is €25 pp. incl.
5-6 proefglazen wijn en bijpassende
hapjes. Aanmelden kan tot uiterlijk
zondag 19 december per mail: singlesforlovenijmegen@gmail.com.
Maximum aantal personen is 24.
PS: Mocht het wegens corona niet door
kunnen gaan, dan zullen we in overleg
eventueel uitwijken naar een wandeling, als dat dan wel mogelijk is.

Verloskunde praktijk Cyclus neemt afscheid van
Magda Wijnsma en Monique Kramer
Magda Wijnsma startte in 1986 haar
verloskundige praktijk en in 1993
kwam Monique Kramer daarbij.
Inmiddels is Verloskunde Praktijk
Cyclus uitgegroeid tot een groepspraktijk en zitten zij sinds vorig jaar in een
gloednieuw pand aan de Pater
Brugmanstraat in Nijmegen Oost.
Magda en Monique hebben meer dan
2500 bevallingen begeleid in Nijmegen
en gemeente Berg en Dal.
Na jaren de telefoon naast haar bed,
mag Magda nu van haar pensioen gaan
genieten. Monique heeft al eerder dit
jaar een carrièreswitch gemaakt. Waren
Magda of Monique ook bij jullie zwangerschap betrokken? Stuur dan een
kaartje, herinnering of een leuke foto
naar Magdaenmonique@gmail.com of
naar Pater Brugmanstraat 4 6522 EL
Nijmegen.
Morac Steenhoek, Eefje Gillich en
Jeltje Hettinga zetten vanaf 2022
samen met verloskundige Mance

Remij

en

assistente

Patrice

Crommentuijn de praktijk voort.

Vanwege de grote vraag naar coronatesten opent GGD GelderlandZuid twee nieuwe testlocaties in
Nijmegen en Wijchen. Sinds 1
december staat een testbus op de
parkeerplaats achter de GGD-locatie
aan de Groenewoudseweg in
Nijmegen. Vanaf woensdag 8 december wordt aan de Graafseweg 699 in
Wijchen (ingang aan Bospad, nabij
voetbalvereniging Alverna) ook
getest op corona. Op het terrein staat
de route aangegeven.
Beide locaties zijn op werkdagen én in
het weekeinde geopend. De testbus in
Nijmegen staat er van 09.00 tot 17.00
uur. De locatie in Wijchen is geopend
tussen 08.00 en 14.30 uur.
Testen alleen op afspraak
De nieuwe testlocaties in Nijmegen en
Wijchen zijn alleen toegankelijk op
afspraak. Door de grote vraag naar testen kan het zijn dat men niet dezelfde
dag aan de beurt is voor een afspraak.
Voor een testafspraak belt men naar
0800-1202. Ook kan er via coronatest.nl een afspraak gepland worden.
Andere testlocaties in de regio bevinden zich in Tiel, Culemborg,
Zaltbommel en Nijmegen (De Biezen
2). De GGD-locatie aan de Havenweg
in Wijchen blijft voorlopig ook geopend. Publiek kan daar alleen terecht
voor vaccinaties.

werpen/coronavirus-covid-19/testen
Extra openingstijden GGD-locatie
Nijmegen voor eerste vaccinaties
Vanwege grote belangstelling is de
openstelling van de GGD-locatie aan
de Groenewoudseweg in Nijmegen
voor vaccineren verlengd. Tot en met
22 december kan men op iedere woensdag van 17.00 tot 19.45 uur daar terecht
voor een eerste vaccinatie. Een
afspraak maken is niet nodig. Voor vaccinatie is een geldig legitimatiebewijs
vereist.
Vaccineren met of zonder afspraak
Ook op andere vaccinatielocaties in
Tiel, Wijchen, Culemborg en Nijmegen
(De Biezen) is het mogelijk om langs te
komen voor een vaccinatie. Voor een
eerste of tweede vaccinatie is geen
afspraak nodig. Om onnodig wachten
te voorkomen raadt de GGD aan om
wél een afspraak te maken. Voor de eerste of tweede coronavaccinatie belt
men met nummer 0800-7070.
Afspraak maken voor boostervaccinatie
Voor de boostervaccinatie kan pas een
afspraak worden gemaakt na ontvangst
van een brief van het RIVM. Via de
website
www.coronavaccinatieafspraak.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak inplannen voor de extra vaccinatie. U heeft hiervoor een DigiD
nodig. U kunt ook bellen naar 08007070. Het is niet mogelijk om een
boosterprik te krijgen zonder afspraak.
Meer informatie over vaccineren en
testen vindt u terug op de website
www.ggdgelderlandzuid.nl.

INGEZONDEN BRIEVEN
Boven v.l.n.r.: Morac Steenhoek, Jeltje Hettinga, Mance Remij
Midden v.l.n.r.: Patrice Crommentuijn, Eefje Gillich, Monique Kramer
Onder: Magda Wijnsma

Voor de eerste keer organiseert de gemeente Nijmegen de
Zonnedak Award. Nijmeegse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen die in de periode
2019-2021 minimaal 50 zonnepanelen op hun dak hebben
laten leggen maken kans om te winnen. Nomineren kan
via nijmegen.nl/zonnedakaward tot 17 januari 2022.
Deelnemers maken kans op 3.000 euro aan prijzengeld,
media-aandacht en een diner voor twee bij restaurant de
Nieuwe Winkel.
Wethouder Jan Wijnia:
“We staan met onze stad voor een grote opgave. In 2045 willen we Nijmegen energieneutraal hebben. Dat wil zeggen dat
we zelf de energie opwekken die we ook verbruiken. Dit kunnen we niet alleen. We hopen dat de Zonnedak Award nog
meer ondernemers en organisaties zal motiveren om zonnepanelen te leggen.”

Nomineren tot 17 januari 2022
Uit alle inzendingen worden drie finalisten geselecteerd. Zij
pitchen om de hoofdprijs: een bedrag van 3.000 euro, een
interview in een regionaal ondernemersmagazine en een
diner voor twee personen bij restaurant De Nieuwe Winkel.
Organisaties kunnen zichzelf of andere organisaties aanmelden tot 17 januari 2022 via www.nijmegen.nl/zonnedakaward. De winnaar zal op 24 februari 2022 bekend gemaakt
worden tijdens het Power2Nijmegen evenement.
Wethouder Monique Esselbrugge:
“Ik wil dat we als stad een podium bieden aan goede ontwikkelingen en kansen bieden aan ondernemers en organisaties. Met deze Award doen we precies dat. Ondernemers en
organisaties kunnen zichzelf nog beter profileren, anderen
inspireren en ook een aanspreekpunt zijn voor andere organisaties die nog aarzelen om de stap te zetten naar verduurzaming van hun organisatie.”

Vleugel Concertzaal De Vereeniging beschikbaar
voor eigen muzikale kerstboodschap
Concertgebouw De Vereeniging stelt op zaterdag 18 en
zondag 19 december de vleugel op het podium van de
Grote Zaal beschikbaar voor pianisten (beginners of
gevorderden, jong of oud) die een nummer willen opnemen. De professionele technici zorgen ervoor dat het
muziekstuk in de concertzaal goed te horen is en mooi op
beeld komt.
Is jouw familie met kerst dit jaar ook niet compleet? Kunnen
opa of oma niet aanwezig zijn, of heb je een buurvrouw,
vriend of kennis die herstellende is van Corona? Juist deze
mensen kun je een hart onder de riem steken met een muzikaal optreden.
Na afloop ontvang je van De Vereeniging een link naar jouw

eigen optreden in De Vereeniging. Deze link kun je als kerstboodschap doorsturen naar je familieleden, vrienden of kennissen die je nu door Corona niet kunt zien. Zo zijn jullie
toch een beetje bij elkaar: muziek biedt troost, verbindt en
maakt het leven een stukje lichter!
Heb je interesse? Er is plek op zaterdag 18 en zondag 19
december. We hebben een beperkt aantal tijdsloten, dus
wees er snel bij. Deelnemers krijgen elk een half uur de tijd
voor een opname. Opgeven kan tot donderdag 16 december
16 uur via een email aan Marleen Vis, medewerker productie: m.vis@sedv.nl
Uiteraard worden tijdens de opname de algemeen geldende
richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Kerststallententoonstelling Dominicuskerk

Het was Franciscus, die iets minder
lang geleden, in het jaar 1224 het kerstverhaal voor het eerst vertelde en
naspeelde in de heuvels van de stad
Greccio in Italië. Het verhaal werd zo
ook bekend onder de gewone mensen
en vanaf toen is de gewoonte ontstaan
om, eerst in kerken en paleizen en bij
rijke mensen, in de kersttijd kerstgroepen in huis op te stellen.

De Rozet

Nieuwe testlocaties corona
geopend in Nijmegen en Wijchen

Meer informatie over het testen op
corona is te vinden op de site
https://www.rijksoverheid.nl/onder-

Welke Nijmeegse organisatie wint
de eerste Zonnedak Award?

Het gebeurde ook lang geleden allemaal … midden in een winternacht …
Later zijn er pas de kerstbomen, de
stallen, de ballen, de koningen, de
sneeuw en de kou bij bedacht.
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Die gewoonte is uitgegroeid tot een
wereldwijde traditie en die zetten wij in
de aankomende kersttijd voort, in onze
Dominicuskerk aan de Professor
Molkenboerstraat 7. Tussen Kerst en
Driekoningen kunt u er terecht, om
zo’n 200 grote en kleine kerststallen te
komen bewonderen.
Dit alles natuurlijk met inachtneming
van de coronaregels, ingeënt, handen
ontsmet, mondkapjes bij het rondlopen,
goed onderling afstand houden.
We zijn open :
Zondag 19 december vanaf 12.30 u –
16.30 u.

Maandag 20 december van 10 – 12 u
Dinsdag 21 december van 10 – 12 u
Woensdag 22 december van 10 – 12 u
Donderdag 23 december van 10 – 12 u
1e kerstdag 25 december na de viering
vanaf 12.00 u
2e kerstdag 26 december geen viering
…. Van 10 – 12 u
Maandag 27 december van 10 – 12 u
Dinsdag 28 december van 10 – 12 u
Woensdag 29 december van 10 – 12 u
Zondag 2 januari 2022 na de viering
vanaf 12.00 u
Andere tijden alleen op afspraak : 06 –
105 108 49

DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Waar gaat mijn gemeentebelasting geld naar toe?
4 december 23.50u een enorme knal en
witte flits op de hangplek in Millingen.
Drie jongens lopen hard weg van de
hangplek. Een eigen gemaakte vuurwerkbom op de foto.

Alle acties van jongerenwerkers ten
spijt, de jeugd houdt zich niet aan de
regels en vertoont geen sociaal gedrag
naar de omgeving toe.
Tijd om de jongerenwerkers en andere
betrokkenen te vervangen door een
politie agent? De hangplek verdient
ook niet onderhouden te worden door
de buitendienst (lees mijn geld).
Hebben deze kinderen geen ouders?
Naam bij de redactie bekend.

Nieuwbouw op de oude
Schoollocatie
Bij deze wil ik graag reageren op het
verhaal ‘Protest tegen nieuw sociale
huurcomplex in Millingen’ dat maandag 6 december in de plaatselijke krant
verscheen. Dat stuk – waarin ik als
betrokken dorpsbewoner aan het woord
kom – heeft de nodige reacties opgeleverd. Ik herken mij niet in het uitgelichte gezegde en vind het belangrijk
mijn standpunten te verduidelijken en
nuanceren. Mijn drijfveren zijn oprecht
en zuiver.
In een brief aan het college van B en W
van Berg en Dal heb ik mijn zorgen
geuit over de geplande bouw van een
complex met 26 sociale woningen op
de oude schoollocatie aan de
Chopinstraat en het Gengske. Kern van
mijn betoog: bouw géén gestapeld
woningenblok van drie hoog in het hart
van ons mooie dorp Millingen aan de

Rijn! Focus liever op gemêleerde bouw
voor meerdere generaties, het liefst in
een stijl die past bij de historische
omgeving van de dorpskern.
In het eerdere artikel valt ook de term
gettovorming. Ik heb bedoeld: het kunnen voorkómen van het ontstaan van
een mogelijke wijk in verval in de verdere toekomst. Het is geenszins mijn
bedoeling geweest de eerste nieuwe en
daarop volgende huurders te stigmatiseren.
Maar wanneer een groot aantal huurwoningen verschillende keren andere
bewoners hebben gekregen en alle 55plussers ‘op’ zijn, door overlijden of
verhuizen begint er mógelijk een verval
van de wijk. Vaak schaalt de woningbouwvereniging af op dit type huurwoningen na zo’n tijd. Daarom is het
mijns inziens belangrijk dat er op deze
locatie niet alleen ingezet zal worden
op sociale woningbouw, maar op
gemêleerde bouw voor meerdere generaties.
Dat is de beste optie voor ons dorp en
de oude dorpskern.
Marjolijn Rigtering

Kerstmis 2021
Josef en Maria ontvluchten hun land.
Het is er niet veilig meer. Voor heel
veel geld trokken ze, via een mensensmokkelaar, op naar het Beloofde
Land. In Nederland aangekomen, dwalen ze wat rond. Het is al donker, maar
in de verte zien ze een lichtje. Het is
een heel groot landhuis. Josef belt aan
en een forse man met baard maakt de
deur open. Josef en Maria vragen heel
beleefd om onderdak. Nee, zegt de
forse man met baard, er is hier geen
plaats voor jullie, daarbij het komt zeer
ongelegen. Inmiddels is zijn vrouw ook
naar de deur gekomen. Maar Lex, zegt
ze, je neef heeft toch nog een behoorlijk aantal pandjes. Lex beaamt dit en
belt met zijn neef om te bemiddelen.
Deze neef heeft misschien wel onderdak voor hen. Maria is hoogzwanger,
desondanks lopen ze in de donkere
nacht naar Amsterdam. In de hoofdstad
aangekomen zit de huisjesmelker
inmiddels met de handen in het haar.
Alles is verkocht of verhuurd. Opeens
gaat hem een licht op. Hij heeft nog een
leeg fietsenhok in de aanbieding. Met
een paar kleine en snelle aanpassingen
mogen zij dit huren voor € 800,00 per
maand. In dit hok baart Maria een
gezonde zoon. Toch nog een mooie
Kerst.
Toon Corbeek, Ooij

De Rozet
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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 30 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!

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

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

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!

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

Stuur uw oplossing voor 30 december 2021
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
Partypan t.w.v. €60,-

Vermeld duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
en uw voorkeursprijs (u mag meer voorkeuren aangeven).
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!
Als u uw oplossing instuurt, mag u aangeven
naar welke prijs uw voorkeur uitgaat.
De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij De Rozet.

Boodschappenpakket €50,Plus Nico de Witt - Beek

gevuld met 150
kipsateetjes,
gehaktballetjes,
kipkluifjes en Spareribs

damesportemonnee

ElectronicPartner

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

2x Cadeaubon
Primera “De Postkoets”

€

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

twv
€34,95

Waardebon €25,-

25,-

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

Schellingshof 2 - Beek

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

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf

2x tegoedbon €15,-

Cadeaubon twv. €25,voor kamerplanten

Woensdagmorgen in Ooij
Woensdagmiddag en zaterdag in Beek

Berg en Dalseweg 340, Nijmegen
Tel: 024-3229279

GRATIS
APK KEURING

Kappersbon
t.w.v. €24,50

Rijkstraatweg 207 - Beek

Cadeaubon

20,-

t.w.v.

voor aankoop van

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

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

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

Cadeaubon van €25,korting op een
behandeling

2x bloemenbon t.w.v. € 15,Bellevue 62, 6561 CZ Groesbeek
www.flairbloemen.nl (024)3030012
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BMW 420i Coupé Automaat
High Executive
Een gewone lekker rijdende klassieke coupé beschrijven we deze week in deze
rubriek voor de autotest. Het betreft het instapmodel van de BMW 4-serie
Coupé voorzien van een tweeliter turbomotor, die met 184 pk voldoende vermogen geeft. De testauto is weliswaar volgehangen met opties, maar we
beschrijven zoveel mogelijk de auto, zoals die zonder al die opties zou zijn.
BMW biedt een grote verscheidenheid aan technische– en comfort verhogende opties aan om deze elegante auto naar eigen smaak af te maken. Ook zonder de bijzondere aankleding is het niet een auto, die men op elke straathoek
tegenkomt.

De BMW 4-serie tweedeurs coupé is, als men er mee rijdt, een grotere auto dan
men denkt.
Het meest opvallende van de nieuwe 4serie BMW-modellen is de gigantische,
karakteristieke BMW grille, die een
enorm agressief uiterlijk van voren
geeft. Dat, terwijl de door ons gereden
uitvoering voornamelijk op rustig en
comfortabel toeren is afgestemd. Men
vindt het onbescheiden front mooi of
niet, maar wij moeten er wel aan wen-

nen.
Groter dan hij lijkt
De BMW 4-serie is ten opzichte van de
voorgangers beduidend groter. De
lengte is met 13 cm toegenomen, de
auto is 2,7 cm breder en ten opzichte
van BMW 3-serie basis is de BMW 4serie 5,7 cm lager. Het zwaartepunt ligt

De BMW 420i is een tijdloos elegante coupé, zonder brandstofbesparende (hybride) technologie, maar waar men wel heel zuinig en toch sportief mee kan rijden
en ook heel veel jaren mee kan rijden zonder op te vallen als oude auto. Zodoende
is het een duurzame keuze.

Road Test
BMW 420i Coupé Automaat
High Executive
Koets: 2-deurs coupé
Prijs: € 65.565,Gewicht: 1600 kg
Cil.inh.: 1998 cc
Vermogen: 184 pk
Top: 240 km/uur
Acc.0-100: 7,5 sec.
Gem. verbr.: 1 op 14,3
Lengte: 476,8 cm
Breedte: 185,2 cm
Kofferruimte: 440 liter
Aanhangergewicht: 1600 kg
21 mm lager in de carrosserie en achter
is er 23 mm meer spoorbreedte. Dat
geeft de 4-serie modellen duidelijk een
sportiever karakter ten opzichte van de
3-serie, waar de techniek in de basis
van afkomstig is.
Met de BMW 420i rijdend, merkt men
nauwelijks, dat de carrosserie toch wel
heel erg groot is. Met name de lengte is
meer dan men verwacht vanuit de
bestuurderspositie. De grote wielbasis
en de grotere spoorbreedte bij de achteras komen het rijplezier met deze
BMW absoluut ten goede. Men rijdt
met deze achterwiel aangedreven
coupé heel comfortabel bochtige bergweggetjes. Bovendien geeft de langere
wielbasis ook meer binnenruimte. Toch
is de achterbank niet comfortabel voor
volwassenen, vanwege de laag aflopende daklijn van de klassiek vormgegeven coupé.
Dashboard
Ten opzichte van de 3-serie zijn er
slechts weinig veranderingen bij het
dashboard te vinden. Dat is ook niet
nodig, want dat is al uitstekend voor
elkaar bij BMW. Heads-up display en
een prettig werkende, interactieve
boordcomputer, die te bedienen is via
het centrale beeldscherm en multifunctionele knop op de middenconsole, is,
zoals we dat bij BMW kennen, aanwezig. En dat weer in combinatie met een
infotainmentsysteem en alle bekende
mogelijkheden om de smartphone
draadloos op de boordcomputer aan te
sluiten.
Wij reden de BMW 420i coupé zonder
de vierwielaandrijving xDrive, want
die is in Nederland alleen bij de varianten met grotere motoren beschikbaar.
Als men kiest voor een xDrive, dan
krijgt men ook de milde hybride aandrijving, die extra koppel levert bij versnellen en brandstof bespaart door die
momenten op te pakken waarbij de
benzinemotor even niet optimaal presteert.

De BMW 420i is een tijdloos elegante coupé, zonder brandstofbesparende (hybride) technologie, maar waar men wel heel zuinig en toch sportief mee kan rijden
en ook heel veel jaren mee kan rijden zonder op te vallen als oude auto. Zodoende
is het een duurzame keuze.
Bovenop de basisprijs van € 65.565,voor de BMW 420iA High Executive is
bij de testauto nog ruim twintigduizend
Euro aan accessoires toegevoegd,
waardoor de verkoopprijs van de afgebeelde testauto op € 85,676,26 komt.
Dan ziet de gereden uitvoering er nog
niet eens extravagant uit. Daar zaten
wel dure opties bij, zoals het ‘MCarbon exterieurpakket’ voor € 3096,en leder voor bovenop het dashboard à
€ 1868,- .
De BMW 420i Coupé is standaard uitgerust met de befaamde BMW-sportstoelen, die gemakkelijk elektrisch te
verstellen zijn en uitstekend zitten.
Vanuit de zitpositie heeft men goed
overzicht over de fors bemeten coupé.
Dankzij de grootte van de BMW 420i
Coupé, meet de bagageruimte 440 liter.
Men kan dus op de lange reis voldoende bagage meenemen.
Mooie motor om mee te toeren
Onder de lange sierlijke motorkap van
de BMW Coupé ligt een tweeliter
BMW TwinPower Turbo-motor, die
tussen de 5000 en 6500 toeren per
minuut 184 pk vermogen levert. Het
maximale koppel is 3000 Nm binnen
het brede toerentalbereik van 1350 tot
4000 toeren. De motor is altijd gekoppeld aan een ZF-achttrapsautomaat, die
eventueel schakellepels aan het stuur
kan krijgen. In de praktijk gebruikt
men die schakellepels niet, want de
veelgeprezen ZF-achttrapsautomaat
schakelt beter dan menig automobilist.
Deze aandrijflijn levert voldoende vermogen aan de achterwielen om prettig
en vlot in het verkeer mee te komen.
Ook op de Duitse Autobahn en in berg-

achtig gebied. De geteste uitvoering
heeft niet de ambitie om een supersportwagen te zijn, maar de acceleratie
vanuit stilstand naar de 100 m/uur verloopt toch in slechts 7,5 seconden en de
topsnelheid op de Duitse Autobahn ligt
bij de 240 km/uur.
Als men een caravan , boottrailer of
aanhanger wil aankoppelen, dan kan
dat en die mag maximaal 1600 kg zijn.
Opvallend zuinig
Omdat de BMW 420i Coupé meer uitnodigt tot lekker toeren, reden we
opmerkelijk zuinig met de BMW 420i.
Een gemiddelde van 1 liter E10-benzine op 14,3 kilometer gereden afstand,
waarbij we ook vlot hebben gereden, is
een goede prestatie. Die zuinigheid is
niet alleen goed voor het milieu, maar
ook voor de prijs. Voor de 420i betaalt
men € 7901,- BPM belasting en voor
het snelle topmodel van de 4-serie
Coupé moet men € 40.157,- BPM betalen en daarop komt dan nog BTW.
Conclusie
Als men gewoon lekker wil rijden in
een tijdloos elegante coupé met sportieve uitstraling, dan is de BMW 420i
Coupé een goede keus. Men kan dan
nog kiezen uit een lange reeks accessoires om de auto naar eigen smaak af
te maken. De auto kan dan wel duur
worden, want al snel komt de BMW
dealer met een aanbod, waarbij voor
hetzelfde geld er ook aantrekkelijke
alternatieven zijn. Dat is eigenlijk ook
niet zo verkeerd, want zo blijft de
BMW 420i Coupé een bijzondere auto,
waar men heel lang plezier aan kan
beleven.

Automobiles Extraordinaires
Het Louwman Museum in Den Haag
laat van 2 december tot 30 januari een
fascinerend overzicht zien van de zeven
meest iconische Franse automobielen

uit het beroemde Château de
Compiègne. In een aparte hal kan men
de unieke ongerestaureerde voertuigen
uit de periode 1878 tot 1911 zien, die

Het pronkstuk van de expositie is de goed intact gebleven ‘La Mancelle’, een op
stoom aangedreven vehikel uit 1878. Destijds was stoomaandrijving een beproefde techniek, die ook op het spoor werd gebruikt, maar als eigen vervoermiddel had
het een groot nadeel. De auto moet namelijk letterlijk op stoom komen en dat duurt
al snel drie kwartier. Niet echt handig als je haast hebt.

nog volledig in authentieke staat verkeren, compleet met oude gebruikssporen
en kleine schades. Het is voor het eerst
dat deze automobielen buiten Frankrijk
zijn te bewonderen.
De auto’s komen uit het museum in het
paleis van Compiègne, zo’n tachtig
kilometer boven Parijs, gebouwd in
opdracht van koning Lodewijk XV. In
1927 opende daar een tentoonstelling
over toen al oude en bijzondere auto’s
en andere vervoersmiddelen. Sinds de
twintiger jaren van de vorige eeuw zijn
de zeven auto’s die nu in het Louwman
Museum te bewonderen zijn, niet meer
buiten geweest. Dat ze niet gerestaureerd zijn komt doordat er in
Compiègne in de jaren na het verzamelen van de auto’s een nieuwe eigenaar
is gekomen, die helemaal niets met
voertuigen had. De auto’s hebben een
hele tijd ergens in een kelder gestaan.
Gelukkig was het een droge kelder,
want voor hetzelfde geld was dat een
vochtige kelder geweest en waren de
automobielen weggerot. Een ander
geluk is, dat ze niet gerestaureerd zijn
en derhalve de sfeer van toen volledig
is gebleven. Het zijn als het ware verdroogde automobiel-mummies uit het
verleden.

De tentoonstelling is te zien vanaf donderdag 2 december 2021 tot en met zondag
30 januari 2022 in het Louwman Museum, Leidsestraatweg 57 in Den Haag.
Tickets via https://lnkd.in/e5auhsNN

De elektrisch aangedreven Kriéger Automobile Électrique K1 uit 1905. Een
paard-loze koets, waarbij de voorwielen door een elektromotor worden aangedreven en de 550 kilo zware loodaccu’s onder de voorbank en in de koets-kofferruimte
zaten. Het totaalgewicht van de elektrische koets is 1410 kilo en daarmee kom men
40 km/uur rijden.
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Zwischen Rhein & Maahs
Kinder der St. Georg
Grundschule erlaufen 5.618,42
Euro für Añatuya
K R A N E N BU R G - N Ü T T E R D E N .
Kaum zu glauben, aber wahr: Als in der
Pausenhalle
der
St.-GeorgGrundschule Nütterden der Beauftragte
der „Aktion Añatuya“, Hans-Jürgen
Jacobs und sein Vorgänger Werner
Stalder, den roten Vorhang enthüllten
und der Erlös des Sponsorenlaufes für
die Partnerschulen in Añatuya sichtbar
wurde, gab es Jubel der Mädchen und
Jungen. Sage und schreibe 5.618,42
Euro hatten die Schülerinnen und
Schüler für ihre Freunde in Argentinien
„erlaufen“. Das widersprach allen
Erwartungen. Das Lehrerkollegium
hatte sich engagiert und in den Klassen
über das Leben der Kinder in Añatuya
informiert. Dann galt es für die Kinder
in der Familie, Verwandtschaft,
Bekanntschaft und Nachbarschaft
Sponsoren zu suchen. Auf dem
Sportplatz in Nütterden war anschließend
klassenweise
der
Sponsorenlauf. Es zählte jeweils eine
halbe Runde von 200 Metern. Sowohl

im ersten und zweiten Schuljahr, besonders aber im dritten und vierten
Schuljahr, gab es Läuferinnen und
Läufer, die bis zu neun oder zehn volle
Runden a 400 Meter, also 3.600 beziehungsweise 4.000 Meter liefen.
Nachdem Hans-Jürgen Jacobs den
Spendenscheck entgegengenommen
hatte, dankte er allen Beteiligten für
ihren großen Einsatz. Er musste viele
Fragen der Kinder beantworten.
Werner Stalder, der fünfmal die
Diözese Añatuya besucht hat, konnte
anschaulich über die Situation der
Kinder in den argentinischen
Partnerschulen erzählen. Die großartige Spende stelle eine Brücke der
Nächstenliebe
zwischen
der
Nütterdener Grundschule und den
Kindern der armen Landschulen im fernen Añatuya dar, sagte er. Ein von
Frauen in Añatuya handgewebter
Teppich wird an den Sponsorenlauf in
Nütterden erinnern.
Text: Werner Stalder

Kalender 2022 „Mein
Traumgarten mit Künstlerhaus“
KLEVE. Zu Beginn des Jahres lud das
B.C. Koekkoek-Haus zu seiner zweiten
Fensterausstellung ein (Januar bis
April). Das Thema lautete frei nach
B.C. Koekkoek: „Mein Traumgarten
mit
Künstlerhaus“.
Wie
der
Landschaftsmaler sich den Atelierturm
und seine Villa mit einem großen
Garten verwirklichte, so sollten die
Kinder einen eigenen Entwurf nach
ihren Vorstellungen gestalten.
Aus
322
Beiträgen
von
Grundschulkindern und SchülerInnen
der Sekundarstufe 1 aus Kleve und
Umgebung wählte die Jury aus. Aus
den Bildern der Gewinner ließ der
Freundeskreis Museum Kurhaus und
Koekkoek-Haus Kleve einen Kalender
gestalten.
Der Kalender ist ab sofort im

Museumsshop für eine Schutzgebühr
von 5,- Euro erhältlich. z am Freitag,
26. November: Das B.C. KoekkoekHaus und sein Shop haben bis 20 Uhr
geöffnet.

Reiseprogramm 2022 des
Verkehrsvereins Kranenburg
KRANENBURG. Mit dem Slogan
„Mit Freunden unterwegs“ lädt der
Verkehrsverein Kranenburg alljährlich
nicht nur Mitglieder zu interessanten
Reisen ein. Unter dem Motto „Zu
Land, zu Wasser und in der Luft“ liegt
nunmehr das Reiseprogramm 2022
druckfrisch vor.
„Teneriffa – Vulkaninsel mit vielen
Gesichter“ – diese achttägige
Flugstudienreise
zeigt
den
Mitreisenden in der Zeit vom
19.04.2022 bis 26.04.2022 die Vielfalt
der kanarischen Vulkaninsel, dessen
Wahrzeichen der 3.718 m hohe Vulkan
Teide ist. Eine Inselrundfahrt weist die
Kontraste von Städten, Dörfern, malerischen Ecken und Vegetationen und
Stränden aus. Ein Bummel durch die
engen Gassen von Puerto de la Cruz
darf ebenso wenig fehlen wie der
Besuch des Botanischen Gartens mit
seinen exotischen Pflanzen sowie ein
Rundgang durch den Loro-Park mit der
weltgrößten
Papageiensammlung.
Neben
einem
Ausflug
zur
Kolumbusinsel La Gomera, wo die Zeit
stehengeblieben zu sein scheint, steht
auch der Besuch der Haupt- und
Hafenstadt Santa Cruz auf dem
Programm. Der Preis: ab 1.180,00 €
auf
der
Basis
Übernachtung/Halbpension.
Erstmals bietet der Verkehrsverein am
30.04.2022 in Kooperation mit dem
Verein für Heimatschutz e.V. eine
Tagesfahrt
als
sogenannte
Museumsfahrt an, und zwar in die
niederländische Stadt Den Haag. Der
Preis in Höhe von 65,00 € beinhaltet
die Führung durch das Eschermuseum
sowie das Museum Mauritshuis.
Nichtmitglieder zahlen 75,00 €.
Nach einer langen Sommerpause führt
eine siebentätige Busreise ins
Chiemgau mit dem Besuch der

Passionsspiele in Oberammergau.
Neben diesem Höhepunkt umfasst das
Reiseprogramm auch einen Ausflug
zum Chiemsee sowie eine Führung
durch Mozartstadt Salzburg sowie eine
Führung auf den Spuren der
„Rosenheim-Cops“ in Rosenheim. Für
diese Reise zum Preis von 885,00 €
wird bereits schon eine Warteliste
geführt.
Rheinromantik
–
herbstliches
Vergnügen auf der Rhapsodie – so
heißt es in der Zeit vom 04.10.2022 bis
11.10.2022 an Bord der MS Vista
Serenity. Auf einer achttägigen
Flusskreuzfahrt auf dem Rhein von
Köln nach Basel und wieder zurück
kann man gleichermaßen die „Seele
baumeln lassen“ oder interessante
Städte entlang des Rheins kennenlernen. Das bereits im Preis enthaltene
Ausflugspaket
umfasst
eine
Stadtbesichtigung in Straßburg und
Mainz. In Rüdesheim dürfen die
Mitreisenden eine Fahrt mit dem
Winzerexpress erleben. Bei einer AllInklusiv-Versorgung kann man das
Bordleben wahrlich rundum genießen.
Der Preis: ab 1.015,00 €. Der jeweilige
Zuschlag für ein Einzelzimmer bzw.
für eine Einzelkabine kann dem Flyer
oder den Ausführungen auf der
Homepage entnommen werden, unter
zwar unter www.verkehrsverein-kranenburg.de
Im Übrigen zahlt ein Nichtmitglied bei
allen Reisen einen Aufpreis von 20,00
€. Weitere Informationen unter 028262642559 (nur dienstags) oder per eMail
unter info@verkehrsverein-kranenburg.de
Am 30.04.2022 steht eine
Museumsfahrt nach Den Haag auf
dem Programm, mit Führungen durch
das Eschermuseum sowie das Museum
Mauritshuis.

Der neue Kalender für das Klever Land ist da
KLEVER LAND. Der 72. Jahrgang des
Kalenders für das Klever Land spiegelt
reich illustriert die vielfältige (Kultur)Landschaft des Nordkreises Kleve.
Der Blick führt von Vergangenem bis
in die Gegenwart mit Beiträgen zu
Geschichte, Musik, Kunst und
Literatur, Natur und Landschaft sowie
Religion. In Erinnerungen, Gedichten
und Mundart werden Menschen lebendig; die bekannte Chronik gibt einen
Überblick über die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate.
Aus dem Inhalt: Albrecht Dürer und
das Lobither Zollhaus • Der niederländische Landschaftsmaler Lodewijk
Johannes Kleijn und sein Skizzenbuch
• Goch wird zur Freiluftgalerie • Höher
als
der
Schwanenturm?
Die
Monterburg • Eine Gräfin zwischen
allen Stühlen. Maria von NassauDillenburg • Eine Selbsttötung in
Uedem im Jahr 1743 und ihre Folgen •
Eine
niederrheinische
Waffeleisenzange aus dem 18.
Jahrhundert • Die Geschichte des
Kinos in Goch. Teil 1 • Bodo Ebhardts
Pläne für die Schwanenburg • Die
Rheinische
Jahrtausendfeier
in
Emmerich • Fortsetzung oder
Neubeginn • Heimatkalender, KriegsHeimatkalender und Kalender für das

Barbara Mühlenhoff, Hansi Koepp, Julian Krause, Wiltrud Schnütgen und Rainer
Hoymann mit der neuesten Ausgabe des Kalenders für das Klever Land.
Foto: Markus van Offern
Klever Land • Wie der Privatwagen des
Amtsinspektors Josef van den Berg die
Gemüter erhitzte • Historisches vom
Hippelandexpress • Ein historisches
Stadtmodell zeigt Uedem um 1700 •
Deutschlands
vielleicht
älteste
Stechpalme steht in Elten • BiberBeobachtungen im Klever Land •
Bildstrecke: Klever Land von oben •
400 Jahre Kleine Kirche an der
Böllenstege • Vor 100 Jahren starb

Pfarrer Richard Heinrichs • Das Leben
der Hedwig Siebers • Zum 100-jährigen Bestehen der Ferienfahrten nach
AmelandvKalendarium 2022 • Chronik
• Veröffentlichungen zur klevischen
Landesgeschichte • dazu Mundart,
Gedichte und vieles mehr
Herausgeber ist der Klevischer Verein
für Kultur und Geschichte; 224 Seiten,
umfangreich bebildert ISBN 978-3402-22437-3. Preis 14,90 €

Weihnachtsgottesdienste in Kranenburg,
Niel, Wyler und Zyfflich
Für alle elf Gottesdienste vom 24. bis
26. Dezember 2021 in Kranenburg,
Niel, Wyler und Zyfflich ist eine
Voranmeldung bis Montag, 20.
Dezember 2021 im Pfarrbüro,
Kirchplatz 1, 47559 Kranenburg, Tel.:
02826-226, E-Mail: stpeterundpaulkranenburg@bistum-muenster.de
erforderlich. Schriftlich, fernmündlich
oder per Mail ist dabei die Angabe der
Namen, der Anschriften und der
Telefonnummern
der
einzelnen
Haushalte
nötig.
Bei
allen
Gottesdiensten herrscht durchgehend
Maskenpflicht. Vor Beginn ist
Einlasskontrolle – dazu halten bitte alle

ihre jeweiligen Nachweise griffbereit.
„2G“-Nachweise für alle, die älter als
15 Jahre sind, sind bei folgenden
Gottesdiensten erforderlich:
- Heiligabend, Freitag, 24. Dezember,
14.30 Uhr und 17.00 Uhr in St. Peter
und Paul, Kranenburg, sowie um 18.30
Uhr in St. Johannes Baptist, Wyler.
- 2. Weihnachtstag, Sonntag, 26.
Dezember, 11.00 Uhr in St. Johannes
Baptist, Wyler.
„3G“-Nachweise für alle, die älter als
15 Jahre sind, sind bei folgenden
Gottesdiensten erforderlich:
- Heiligabend, Freitag, 24. Dezember,
14.30 Uhr und 17.00 Uhr in St. Martin,

Zyfflich (um 17.00 Uhr draußen vor
der Dorfscheune), um 19.00 Uhr in St.
Bonifatius, Niel, und um 22.00 Uhr in
St. Peter und Paul, Kranenburg.
- 1. Weihnachtstag, Samstag, 25.
Dezember, 9.30 Uhr in St. Peter und
Paul, Kranenburg und um 11.00 Uhr in
St. Martin, Zyfflich.
- 2. Weihnachtstag, Sonntag, 26.
Dezember, 9.30 Uhr in St. Peter und
Paul, Kranenburg.
Da die Umluftheizungen während der
Gottesdienste nicht genutzt werden
dürfen, wird darum gebeten, sich
buchstäblich „warm anzuziehen“.
www.kirche-kranenburg.de

Geschichtsband zur Klever Synagoge
KLEVE. Angefangen hat es als Beitrag
des Kalenders für das Klever Land,
sagt Historikerin Helga UllrichScheyda. Vor 200 Jahren wurde die
Synagoge in Kleve eingeweiht, in diesem Jahr wird 1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland gefeiert. Helga
Ullrich-Scheyda legt nun ihren Band
„200 Jahre Einweihung der Klever
Synagoge“ vor (76 Seiten als Heft 4 der
Reihe „Beiträge zur klevischen
Geschichte“ vom Klevischen Verein für
Kultur und Geschichte und vom
Stadtarchiv Kleve herausgegeben.
Am 24. August schon hatte es eine szenische
Lesung
auf
dem
Synagogenplatz gegeben, damals begann auch die Ausstellung in den
Räumen der Volkshochschule. Am 9.
November wurde die Lesung im
Rahmen der Veranstaltung zum
Gedenken an die Pogromnacht im
November 1938 wiederholt, inzwischen ist sie auch als dreiteiliger
Podcast zu hören. Nun, zum Abschluss
des Projektes, das in Kooperation zwischen dem Klevischen Verein und dem
Stadtarchiv durchgeführt wurde,
erscheint das Heft, das die
Forschungsergebnisse noch einmal in

Helga Ullrich-Scheyda legt ihre Arbeit
über die Geschichte der Synagoge und
der jüdischen Schule in Kleve vor.
ausführlicher Form zusammenfasst.
Die Arbeit beinhaltet die Geschichte
der Synagoge sowie der ebenfalls 1821
erbauten jüdischen Schule und
beschäftigt sich mit den dort tätigen

Kleve-Souvenirs: eine schöne
Geschenk-Idee
KLEVE. Die Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM)
hat aktuell neue Kleve-Souvenirs im
Sortiment, die ab sofort in der Tourist
Info im Rathaus erhältlich sind. Zum
einen gibt es eine neue Tasse mit
Kleve-Motiven. Diese ist zum Preis
von 13,50 Euro erhältlich. Darüber
hinaus gibt es vier neue Magnete zu je
3,50
Euro.
Sowohl die neue
Tasse als auch die
neuen Magnete
sind von der niederrheinischen
Eine der Geschenk- Künstlerin Inge
aus
Ideen: Regenschirm Leenen
mit Klever Motiven K e v e l a e r -

Winnekendonk gestaltet worden. Auch
der wunderschöne Regenschirm mit
Klever Motiven zum Preis von 27,95
Euro eignet sich hervorragend als
Geschenk. Und wer lieber einen
Gutschein verschenkt, kann den neuen
Klever Stadtgutschein in der TouristInformation erwerben. Diesen gibt es
in vier verschiedenen Werten zu kaufen: 5,00 Euro, 10,00 Euro, 20,00 Euro
und 50,00 Euro. Zurzeit gibt es 63
Akzeptanzstellen in Kleve. Eine
Übersicht über alle weiteren Souvenirs,
die
in
der
Tourist-Info
am
Minoritenplatz 2 in 47533 Kleve,
erhältlich sind, sind auf der
Internetseite www.kleve-tourismus.de
zu finden.

Vorsängern und Lehrern. Ausführlich
wird die Einweihung im Jahre 1824
geschildert, die ein gesellschaftliches
Ereignis in Kleve war, an der nicht nur
die jüdische Gemeinde, sondern auch
die Bürgerschaft teilnahm. Die
Machtübernahme
der
Nationalsozialisten beendete die
Entwicklung abrupt. Dies wird auch bei
der Schilderung des Schicksals der
Lehrer und der Zerstörung der
Synagoge 1938 deutlich. Das letzte
Kapitel befasst sich mit der Zeit nach
1945. Das Heft ist reich bebildert, im
Stadtarchiv fanden sich zahlreiche
Abbildungen der Synagoge, wie Kleves
Stadtarchivarin Katrin Bürgel erzählt.
Schließlich war die Synagoge reizvoll
gelegen und ein beliebtes Motiv.
Die Mitglieder des Klevischen Vereins
bekommen die Broschüre kostenlos als
Jahresgabe zugeschickt, außerdem ist
sie für fünf Euro im Buchhandel erhältlich.
ISBN
978-3-936813-12-2
(Quelle: RP Online, Ludwig Krause)
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door Rein van Vorstenbos

Alex Joosten Personal trainer

Je kunt bij mij terecht voor personal
training, duo training, small group training, senioren training en voedingsadvies op maat. Tijdens mijn training
staat progressie centraal. Progressie
kan je boeken op meerdere vlakken,
denk bijvoorbeeld aan: afvallen, beter
in je vel zitten, nieuwe gewoontes aanleren, sterker worden, je uithoudingsvermogen verbeteren en natuurlijk het

verbeteren van je leefstijl.

De klusspecialist
Eric Creemers

De trainingen vinden plaats bij sportschool BadBeek in Beek waar je de
mogelijkheid hebt om binnen of buiten
te trainen. Training op afgesproken
locatie is ook mogelijk. Ik geef trainingen in de sportschool, aan huis, bij kantoor of in de natuur.
Wil je meer weten of ga je graag met
mij de uitdaging aan om jouw gezondheid te verbeteren? Neem dan een kijkje op mijn website www.alexjoostenpersonaltraining.nl en stuur me vrijblijvend een berichtje via
alexjoostenpt@gmail.com!

Telefoon: 024 - 6844281

Grote Clubactie
Clubs uit Berg en Dal
halen €19.569 op

Play-Offs van DCM “eindelijk” gespeeld
Club titels van 2020
MILLINGEN. Op zaterdag 17 november werd uiteindelijk
de interne competitie van 2020 afgerond bij DCM99.
Spelbreker was zoals u wellicht zult vermoeden het coronavirus.
Deze editie van de play-offs startte om 14.00 uur en zou tot
20.00 uur duren geheel volgens de voorschriften van het
RIVM. Na zo’n lange tijd van darten onder elkaar was het
uiteraard weer ouderwets gezellig en vertrouwd in ons “clubhuis” Janssen & Janssen.
De eind ranking was reeds bekend en de play-offs zouden uit
gaan maken wie de clubkampioenen zouden gaan worden.
Nadien werd er om de DCM99 Cup gespeeld.
Wilco Gerritzen en Sjoerd van Haaren speelde de play-offs
finale die middag, maar Wilco was niet meer te achterhalen
op de ranking. Hij had al een ruime afstand gemaakt door
alle ranking toernooien te winnen. En ook deze finale wist
Wilco in stijl af te sluiten, met een afgetekende 4-1 pakte hij
de Club titel wederom.

2e ronde eruit lagen. Verrassende halve finales, Sjoerd wint
van Wilco en Dorus wint van Thea. In de finale derhalve
Dorus vs Sjoerd, Dorus pakte Sjoerd volledig in met 4-1 en
werd daarmee de Club winnaar van de DCM99 Cup 2020.
Jan Menting won de B-ronde van Frank Erinkveld.
Wilco en Dorus zullen t.z.t. om de Supercup gaan spelen.
Met dank aan Biljart-Dart café Janssen & Janssen wensen
wij u alvast fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar toe.

Berg en Dal
Sparta Nijmegen €3558, TV Berg en
Dal €501
Groesbeek
Korfbalvereniging De Horst €2325, VV
Germania €1203, Judo en Jiu-Jitsu
Vereniging Groesbeek €942, RoomsKatholieke Fanfare Jubilate Deo €450,
Groesbeekse Tafeltennisclub €387

Eindstand van de DCM 99Premier League 2020:
1. Wilco Gerritzen, 2. Dorus Arnts, 3. Dennis Goosen, 4. Rob
Braam, 5. Sjoerd v Haaren, 6. Thea Braam, 7. Jan Menting,
8. Franck Roodbeen

Ubbergen
LTV De Oorsprong €1677
Millingen aan de Rijn
SC Millingen €1608, SWITCH 87
€1209, Dameskorfbalver. ODIO €957,
St. Cecilia €156
V.l.n.r. Wilco, Frank, Dorus

Nederlandse Cross Kampioenschappen
NIJMEGEN. Afgelopen weekend werden in Tilburg de Nederlandse Cross
Kampioenschappen georganiseerd.
Namens Running Team Simba stonden
er maar liefst tweeëntwintig atleten aan
de start en werd er een gouden, zilveren
en bronzen medaille veroverd.
Bij de meisjes onder 20 jaar wist
Yasmine Abbes op de zondag een zilveren medaille te veroveren. De atlete
uit het Mook moest in de laatste kilometer van de wedstrijd het antwoord
schuldig blijven op een forse versnelling van Amina Maatoug. Wel wist ze
weg te lopen van de andere meiden

waardoor ze knap tweede werd. Ze
finishte de cross over 4,3 km in 14.55
minuten. Mede op basis van deze
goede prestatie zal ze op zondag 12
december aan de start staan van de
Europese Cross Kampioenschappen in
het Ierse Dublin.
Voor de junioren CD waren het op de
zaterdag de officieuze Nederlandse
Kampioenschappen. Bij de meisjes D
wist Kaate Mulders uit Gennep de gouden medaille te veroveren. Na een
geweldige start liep Kaate al vrij vlot
weg van de rest van de veld en zag haar
concurrenten pas bij de finish, na 1680

meter, weer terug. Ze finishte in een
nieuw parcoursrecord van 5.34 minuten. Lente de Koning uit Beek werd in
deze categorie keurig achtste. Andere
top tien klasseringen waren er voor
Elihle Tersteeg uit Nijmegen bij de jongens D (zesde plaats), Félice Lensen uit
Groesbeek bij de meisjes C (achtste
plaats) en Sam van Keulen uit Malden
bij de jongens C (eveneens een achtste
plaats).
Tenslotte liep Rijk Tromp naar een verrassende derde plaats bij de jongens
pupillen A terwijl teamgenoot Stef
Lensen keurig negende werd.

De Treffers is er ook voor spelers met een beperking
GROESBEEK. Natuurlijk, bij een club als De Treffers
gaat de aandacht al gauw uit naar de teams, waar prestatie voorop staat. Maar er is meer: Sinds 2015 kent De
Treffers Voetbal Plus, ook wel G-voetbal genoemd.
Het gaat hierbij om spelers, die vanwege een geestelijke dan
wel motorische beperking niet beschikken over alle capaciteiten, die andere spelers wel in huis hebben.
Maar spelers met een beperking willen net zo goed winnen
en genieten van een lekker potje voetbal met alle bijkomende emoties. De Treffers wil hen daar graag bij helpen.
…Allemaal gelijk…
De Treffers is een vereniging, die breed maatschappelijk
actief wil zijn. De club is ervan overtuigd, dat ze ook mensen met een beperking kan ondersteunen en faciliteren, zodat
deze zo volledig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.
U hebt vast al eens het spotje van de UEFA op de TV voorbij zien komen met de slogan: “Op het veld zijn we allemaal
gelijk”.
Helemaal waar en dat betekent dat De Treffers zich ook wil
inzetten voor spelers met een beperking. En daarbij beschikt
vrijwilligers (trainers/leiders) met feeling voor de doelgroep.
Regionale competitie
Voetballers met een beperking zijn vanaf 16 jaar van harte
welkom bij De Treffers.
De vaste trainingsavond is op vrijdag van 19.00 tot 20.00
uur. Dat is overigens ook de thuiswedstrijd-avond en dan vervalt de training. Vanwege de coronamaatregelen ligt alles

350.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen
tijdens de Grote Clubactie. In Berg en
Dal haalden verenigingen in totaal €
19569 op. Landelijk deden 5.267 verenigingen mee met de Grote Clubactie.
Samen haalden zij ruim 10,7 miljoen
euro - 1,2 miljoen meer dan vorig jaar op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records. De online
verkoop steeg spectaculair.
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 €3753, M.V. Ooijse
Toekomst €600

De overige spelers streden om de felbegeerde J & J league
cup. Deze cup is voor de deelnemers welk zich niet konden
plaatsen bij de eerste 8 van de premier league van de club.
Eindstand van de J & J cup: 1. Frank Erinkveld, 2. Roy
Spann, 3. Robby Meert, 4. Niels Hubbers, 5. Mike Baartman.
In een korte pauze werd er samen even heerlijk gegeten en
bijgekletst, en daarna de loting voor de DCM99 cup.
Knock-out systeem i.v.m. de tijd. Er waren mooie lotingen
met verrassende uitslagen zoals Dennis en Rob die al in de
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ANNEKE

SPORT
Beste lezer, ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Alex Joosten, gecertificeerd personal trainer en ik heb een
passie voor sport, bewegen en gezondheid.
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even stil maar zodra de regels het toelaten starten we weer.
Een Voetbal Plus-team telt 7 personen en die voetballen 2
maal 20 minuten op een half veld. Het huidige team speelt in
een regionale competitie met clubs als Hatert, Bemmel,
Oranje Blauw en Beuningse Boys.
Training op proef
Aanmelden kan via ledenadministratie@detreffers.nl en
voor nadere informatie is coördinator René Driessen tel. 0619142432, mail: r.driessen8@upcmail.nl beschikbaar. Het
begeleidingsteam bij Voetbal Plus bestaat overigens uit vier
personen. Wie belangstelling heeft, kan altijd enkele trainingen op proef meedoen om te kijken of het bevalt.

Heilig Landstichting
NSV Kunstrijvereniging Nijmegen
€243
Clubactie-loten verkopen was voor
clubleden dit jaar eenvoudiger dan ooit.
En dat is te merken aan het resultaat.
Vorig jaar werden 1 miljoen loten
online verkocht, dit jaar gingen maar
liefst 1,6 miljoen loten digitaal over de
toonbank.
Volgens Frank Molkenboer, directeur
van de Grote Clubactie is de online verkoop veel leuker en slimmer geworden.
“Leden gebruiken hun eigen verkooppagina die eenvoudig is te bereiken via
een QR-code. Dit geeft verenigingen
een veel groter bereik. Via een appje
kun je nu ook je tante aan de andere
kant van Nederland vragen bij te dragen aan jouw club.”
Veel leden gaan nog gewoon langs de
deur, en dat blijft een belangrijke
manier van werven, stelt Molkenboer.
“Maar veel tieners sturen liever een
WhatsAppbericht naar familie en
vrienden of posten hun verkooplink op
social media.” Ook voor de clubs heeft
de digitalisering een enorm voordeel.
“In voorgaande edities kostte het invoeren en verwerken van loten veel tijd.
Het gaat nu allemaal automatisch,
waardoor het veel gemakkelijker is om
mee te doen.”
Met de opbrengsten van de Grote
Clubactie krijgen verenigingen een
boost. Ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe
trainingsmaterialen kopen, een jeugdkamp organiseren of het clubhuis
opknappen. Iedere club heeft zo zijn
eigen doel.

Foto: Jan Peters

Het succes bewijst de kracht van de 49
jaar oude formule. De Grote Clubactie
is inmiddels de grootste fondsenwervende actie in Nederland voor het verenigingsleven. Met een uitkeringspercentage van maar liefst 80% keert deze
loterij het meeste uit aan het goede
doel, de deelnemende clubs.

Anton aan de lijn, hij ontvouwde zijn
plannen voor het huis. Roy luisterde
aandachtig, af en toe een aanmoedigende of bevestigende kreun gevend.
“Luister, dan vat ik het nog eenmaal
samen”, sprak Anton met een stem die
geen tegenspraak duldde. “Eind deze
week komt er dus een nieuwe combiketel (‘De zuinigste die er is!’) en die
week daarop laat ik de hele buitenboel
opschilderen (‘Zijn twee Polen, die
werken vaker voor me, echte vaklui’)
En die week daarop laat ik zonnepanelen installeren. Milieu, voel je wel.
Enfin, ik mail je nog even de data door.
Dus zorg ervoor dat er iemand thuis is,
als die werklieden op de stoep staan.
Weet je wat ’t is, Roy, dit doe ik standaard bij elke nieuwe woning die ik
aankoop, die neem ik helemaal onder
handen. En dat moet gewoon goed
gebeuren, begrijp je, geen geklooi.
Want ik wil tevreden huurders. Zij
happy en ik happy, begrijp je? Maar ik
stel wel een paar eisen. Ik wil bijvoorbeeld geen kamerverhuur. En geen
duiventillen of kippenhokken in de
tuin, voor je het weet heb je muizen.
En ik zit ook niet te wachten op mafkezen die alligators in de kelder houden
of wurgslangen op zolder. Mij niet bellen. Over bellen gesproken, Mary vertelde me van de week nog dat jullie de
bovenverdieping al zo goed als klaar
hebben. Is dat echt zo? Nou, dan zijn
jullie lekker opgeschoten. En nergens
door de vloer gezakt? Gelukkig maar!
Zeg, app eens gauw wat foto’s door,
ben reuze benieuwd! Ja, die ome
Johan van jou zei al dat het een solide
huis was en die man heeft er kijk op,
die komt uit de bouw. Sorry, wat zeg je
Roy? Jullie willen de douche en de
keuken zelf uitkiezen en plaatsen?
Nou, weet je, da’s helemaal geen punt,
want het moet jullie huis worden, naar
jullie smaak. Dus mijn zegen hebben
jullie en het wordt vast mooi. En als de
keuken af is, kom ik ’n keer met Mary
bij jullie een hapje eten, is dat afgesproken? Nou, dan ga ik maar weer ‘ns
hangen, ik moet hier verder, kom om
in het werk. Zeg, doe de groeten aan
Anneke en geef Betty een dikke kus
van me. Krijg je nog ’n beetje nachtrust de laatste tijd? Nou, dan mag je
niet mopperen! Zeg, we houden contact. Wat? Ja, dat weet ik, Sylvia is binnenkort jarig. Heb je al trouwens al
meegekregen dat ze weer een nieuwe
vrijer heeft? Een of andere flipper met
een eigen webshop in de erotica branche. De zoveelste foute man, haha,
typisch Sylvia! Nou Roy, vergeet niet
af en toe een foto van de werkzaamheden door te appen, want ik ga hangen,
hier gaan intussen allerlei telefoons af,
direct loop ik nog een lucratieve deal
mis.”
Zo, dat liep gesmeerd, stelde Roy
tevreden vast, terwijl hij zijn mobieltje
opborg. En terwijl hij Anneke aankeek,
klopte hij zacht op haar hand en zei:
“Wat een mazzel hebben wij toch dat
Anton op ons pad is gekomen. We krijgen een nieuwe CV-ketel en de hele
buitenkant wordt opgeschilderd. En
we krijgen ook nog eens zonnepanelen, dit moeten we vieren!”“Wil je
soms een pilsje?” vroeg Anneke gewillig. Vooruit, dacht Roy, dat heb ik wel
verdiend. En toen ze even later samen
hun eerste slok namen, kwam het
gesprek al gauw op de nieuwe lover
van Sylvia. Giechelend moest Anneke
bekennen dat haar zus haar onlangs in
vertrouwen had genomen over de
zakelijke activiteiten van haar nieuwe
vriend Jacques. En tijdens dat relaas
had ze een bijna onstilbare honger
gekregen naar nog meer sappige roddels. Jacques bleek namelijk zijn geld
te verdienen met de exploitatie van een
webwinkel in erotische artikelen voor
hoger opgeleiden. Een website voor
hitsige academici, dat verzin je toch
niet! Sylvia zelf zit er totaal niet mee,
volgens haar is het gewoon een gat in
de markt, volkomen legale business.
Bovendien is Jacques volgens haar
‘every inch a gentleman’. Maatpak,
Marlboro, Mercedes, dat werk. Ze was
dan ook als een blok voor ‘m gevallen.
En daarbij was ie volkomen betrouwbaar, want ze hadden zijn doen en laten
toch gecheckt? Ze had ‘m immers
leren kennen via een datingssite voor
hoger opgeleiden!
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Fijne
Feestdagen!
Zondag 19 december
geopend van 08:00 – 20:00 uur.
Vrijdag, Kerstavond
geopend van 08:00 – 19:00 uur.

2e Kerstdag geopend
van 08:00 – 20:00 uur.
1e Kerstdag gesloten.

NICO DE WITT

