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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Onrust over verkoop kerk de Horst
DE HORST. Na de aankondiging van het parochiebestuur, vorige week, dat de
kerk in De Horst verkocht is aan de firma Spierings Medische Techniek ontstond
er grote onrust in het dorp. Hofmans Vastgoed liet beslag leggen omdat zij ook
menen een verkoopovereenkomst te hebben. De politie moest er vrijdag aan te pas
komen toen mensen van Spierings sloten gingen vervangen. Het bericht van het
kerkbestuur en van werkgroep en dorpsraad vindt u op pagina 29.

Lockdown om contacten tot
een minimum te beperken
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken
zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per
dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de
zorg: al meer dan een miljoen reguliere
behandelingen in het ziekenhuis zijn
uitgesteld. Helaas is de bron van een
besmetting niet altijd te herleiden.
Maar wat wel duidelijk is: hoe meer
contacten, hoe meer besmettingen. Om
de zorg toegankelijk te houden, moeten
we ingrijpen en onze contacten tot een
minimum beperken. Daarom gaat
Nederland vanaf dinsdag 15 december
tot ten minste dinsdag 19 januari in de
strengste lockdown tot nu toe.
Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en
sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen
van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals
kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn
gesloten. Daarmee probeert het kabinet
de contacten zo veel mogelijk te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en
andere winkels waar levensmiddelen
worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken,
drogisterijen
en
tankstations.
Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten.
Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren.
Scholen in het basis- en voortgezet
onderwijs en instellingen voor mbo,
hbo en wetenschappelijk onderwijs
geven les op afstand om zo het aantal
contacten te beperken.

Overzicht van maatregelen
Met ingang van dinsdag 15 december
2020 tenminste tot en met 19 januari
2021:
• Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2
mensen
• Ontvang thuis maximaal 2 personen
van 13 jaar of ouder

Heel fijne feestdagen
en een coronavrij 2021

• Aantal locaties sluiten:
- Winkels (behalve voor essentiële
zaken zoals levensmiddelen)
- Contactberoepen zoals kappers,
nagelstudio’s, seksinrichtingen
- Theaters, concertzalen, bioscopen,
casino’s, etc
- Dierenparken, pretparken, etc
- Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc
- Restaurants en cafés
• Hotels zijn open, maar restaurants en
roomservice in een hotel zijn gesloten.
• Dringend advies om thuis te werken
• Volwassenen sporten alleen of met
zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen
t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling
spelen, maar ook alleen buiten.
• Het openbaar vervoer is alleen voor
noodzakelijke reizen
• Boek tenminste tot medio maart geen
reizen naar het buitenland en ga ook
niet naar het buitenland
• Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan
Van 16 december tot en met tenminste
17 januari bieden onderwijsinstellingen
voornamelijk onderwijs op afstand. In
het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens
in het (voor)examenjaar wel op locatie
plaatsvinden. In MBO, HBO en WO
mogen examens en tentamens worden
afgenomen en is praktijkonderwijs
mogelijk. In alle vormen van onderwijs
mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare
leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in
deze periode gesloten.
Kinderen van ouders die een cruciaal
beroep hebben, kunnen wel naar de
basisschool of naar de kinderopvang en
buitenschoolse opvang.
Er zijn uitzonderingen.
• Op 24, 25 en 26 december mag je
thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder
ontvangen
• De zorg moet zoveel mogelijk toegankelijk blijven. Uitvoerders van
(para)medische beroepen mogen doorwerken.
• Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels
voor reparatie en onderhoud mogen
openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen
een afhaalfunctie inrichten.
• Servicepunten voor het ontvangen en
versturen van pakketten mogen open
blijven
• Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking,
makelaars) blijven open. Het loket van
de gemeente, de rechtbank en andere
overheidslocaties blijven ook open.
• Boeken afhalen bij bibliotheken
blijft mogelijk.
• Buurthuizen blijven open voor
dienstverlening aan kwetsbare mensen.
• Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.

oplage: 25.000

Parochie Maria ten Hemelopneming

Kerstavondmis alleen online
dag alsook op alle andere dagen kunnen mensen wel gewoon in de kerk
deelnemen. Op de kerstdagen en op
zondagen is reserveren verplicht.
Voor een overzicht van alle vieringen,
zie kerkberichten van parochie Maria
ten hemelopneming in deze Rozet. De
Mis op eerste kerstdag 10.30 uur wordt
ook rechtstreeks uitgezonden door
BD1.

ROZET:

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 12 januari
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 8 januari.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Wij zijn open!

Lockdown zet streep door
zomercarnaval in 2021
Het
S.O.K.
en
Stichting
Rozenmaôndag hebben na overleg
met de burgemeester van Berg en
Dal besloten dat het zomercarnaval
in mei 2021 niet doorgaat. Gezien de
ontwikkelingen rond corona vinden
de organisaties het niet haalbaar en
verantwoord om het zomercarnaval
dit jaar door te laten gaan. Zij gaan
nu al hun energie richten op een
extra feestelijk carnaval 2022.

te weinig tijd over om voor Pinksteren
een mooie wagen te bouwen. Daarnaast
valt niet te verwachten dat er in mei
duizenden mensen langs de route van
de optochten zullen mogen staan.
Voorzitter Willem Thijssen van het
SOK: ”We hebben er alles aan gedaan,
maar een Gruusbeks carnaval zoals we
het gewend zijn gaat door corona niet
lukken. We richten de pijlen nu op een
extra knallend 2022!”

Dat het gewone carnaval dit jaar door
corona niet door kon gaan, was afgelopen september al duidelijk. De betrokken carnavalsverenigingen en de
gemeente hebben toen afgesproken er
in 2021 een zomercarnaval van te
maken. De warme periode zou meer
mogelijkheden bieden om (buiten) activiteiten te organiseren en daarbij ieders
gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Rogier Uijen, voorzitter van Stichting
Rozenmaôndag in Beek sluit zich daarbij aan. “Onze hoop op een zomercarnaval is door de voortdurende coronasituatie vervlogen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid richting wagenbouwers en carnavalisten en zien af van
een alternatieve optocht. Op naar 2022!
Burgemeester Mark Slinkman van
Berg en Dal heeft alle begrip voor de
genomen besluiten. “Carnaval zit echt
in het DNA van onze dorpen. Langer
dan in veel andere plaatsen hebben we
gezocht naar mogelijkheden om er een
mooi feest van te maken. De veiligheid
staat echter bij iedereen voorop; heel
spijtig, maar het enig juiste besluit.”

Door de ontwikkelingen rond het coronavirus en de recente lockdown kan dit
plan niet doorgaan. Ook na 18 januari
zullen de wagenbouwers nog niet
meteen aan de slag kunnen. En er blijft

024 - 397 5052

Wij zijn open!
SHIATSU-MASSAGE
& ACUPUNCTUUR
bij gezondheidsklachten
www.floorpieper.nl
Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81
Veelal vergoed door verzekeraars

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch
De eerste uitgave van 2021
is dinsdag 12 januari
Kopijsluiting vrijdag 8 jan.
Voor de complete lijst met
data 2021 zie pagina 3

Gesloten
Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Aangepast geopend
Buitenverkoop van kerstbloemen en kerststukken
Bestel via info@bloemisterijhetmolentje.nl
en haal uw bestelling op
Bestel in onze webshop www.hetmolentje.com
en wij bezorgen uw bloemen

Ben van Eck wenst u de mooiste route
Roosje: “wat doet die
boom op mijn plek?”
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wensen u ondanks
de coronamaatregelen
fijne feestdagen en
een gelukkig en
vooral gezond 2021

Bij de heilige Missen op 1e en 2e kerst-
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Het team van
De Rozet
en alle
bezorgers

Op kerstavond 24 december (vanaf
17.00 uur) zijn er op verzoek van de
bisschoppen alleen online vieringen.
Via youtube (zoekwoord: kerk
Millingen) is om 19.00 uur de online
Herdertjesmis te volgen en om 22.00
uur de online Nachtmis. Beide vieringen worden via deze stream rechtstreeks uitgezonden door BD1.

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

Van begin 2021

Naar eind 2021

Het kantoor van De Rozet is
gesloten van 24 december
t/m 3 januari. U kunt ons
natuurlijk wel emailen
(info@derozet.nl)
De verschijningsdata en andere
informatie kunt u ook altijd op
onze website vinden.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

06 5060 2577

GL02

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

Oefengroep onder begeleiding

Manuele therapie

Revalidatie op het gebied van:

Sportfysiotherapie

+ Neurologie: Parkinson/CVA

Bekkenfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Lymfe-oedeemtherapie
Dry needling
Orofaciale (kaak)therapie

+ Orthopedie:
schouder, heup, knie en rug
+ Oncologie
+ Longen: COPD
+ Revalidatie na Corona

Duizeligheidsklachten

NIEUW

De specialisten van FysioPlus wensen u een gezond 2021
Tooropstraat 212 6521 NZ Nijmegen (tegenover eetcafé Grut)
www.fysioplusnijmegen.nl + dag- en avondbehandeling

024 - 323 04 24
Winnaar ‘Toegankelijkheidsprijs’
van de gemeente Nijmegen

GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

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

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

FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021

Kloosterstraat 41 | 6562 AT Groesbeek
024 3971297 | dhddrukkerij.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen ?
GEZELLIG SAMEN IN
HUISELIJKE KLEINE KRING
KERST EN OUD & NIEUW VIEREN

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

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

Euregio
Erepenning voor
Marco Cillessen
Euregio-voorzitter Thomas Ahls en
Euregio-secretaris Sjaak Kamps reikten
op maandag 14 december de Euregio
Rijn-Waal Erepenning 2020 uit aan
Marco Cillessen van de Groesbeek
Airborne vrienden. Normaal gesproken
vindt deze uitreiking plaats tijdens de
traditionele Eindejaarsbijeenkomst van
de Euregio Rijn-Waal, die door ruim
250 vertegenwoordigers van gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat
Nordrhein-Westfalen en projectpartners bijgewoond wordt. Helaas kon de
Eindejaarsbijeenkomst dit jaar door de
geldende maatregelen niet plaatsvinden
en dus werd Marco Cillessen thuis in
Groesbeek met een bezoek verrast.
Voor Euregio-voorzitter Thomas Ahls
bestond er geen twijfel over, dat ook in
dit jaar de Erepenning uitgereikt moest
worden: “Corona domineert dit jaar en
dat is begrijpelijk, maar we moeten
toch ook niet vergeten, dat er dit jaar
meer is gebeurd. 2020 was ook het jaar
dat in heel Europa werd stil gestaan bij
het feit, dat het 75 jaar geleden is, dat er
een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. 2020 is het jaar van 75
jaar vrede en 75 jaar vrijheid. Het is en
blijft heel bijzonder, maar het is tegelijkertijd ook een grote verworvenheid
dat wij deze gebeurtenissen hier in de
Euregio Rijn-Waal inmiddels in gezamenlijkheid kunnen herdenken. Dit is
zeker niet altijd vanzelfsprekend
geweest en de factor tijd heeft hierin
ook een belangrijke rol gespeeld, maar
het zijn mensen zoals Marco Cillessen,
die hierbij de doorslag hebben gegeven,
door hand ook uit te steken naar de
buren van over de grens. Zowel het uitsteken van die hand als het aannemen
van die hand was niet eenvoudig.
Vandaar dat het Dagelijks Bestuur heeft
besloten om de erepenning dit jaar aan
de heer Cillessen toe te kennen”.
Zie ook de Duitse pagina (pagina 37)
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Verschijningsdata
De Rozet 2021
In 2021 verschijnt De Rozet op de volgende data. Misschien handig om het
lijstje uit te knippen? U kunt deze data
t.z.t. ook op de website vinden
www.derozet.nl
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes

Sonderausverkauf

Te huur: ondergrondse
garage.
Hugo
de
Grootstraat,
Nijmegen.
€90,- p.m., 024-3223311

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

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

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Wij willen een ieder danken voor het medeleven
en de getoonde belangstelling na het overlijden
van onze mam, oma en superoma

De Rozet
voor al uw familieberichten

Jo van Driel-Teunissen
Mede hierdoor hebben wij haar overlijden een
goed plekje in onze herinnering kunnen geven.

Dankbetuiging

Om met haar laatste woorden te zeggen
“Het is goed zo…”

Na het overlijden van ons moe en oma

Onze dank gaat uit naar het zorgpersoneel van verzorgingshuis
’t Höfke voor de liefdevolle verzorging van haar gedurende
de afgelopen jaren.

JO THIJSSEN-VOET
ontvingen wij zoveel reacties.
Overweldigend en hartverwarmend.
Dat zij door velen werd gewaardeerd
om wie zij was doet ons goed.
Bedankt allemaal.
Tevens dank voor uw gift
voor stichting CAP.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049
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

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en de bezoekjes na het overlijden van

Leen Terburg-Hopman
Het is voor ons een grote steun om te weten dat mama en oma
bij zoveel mensen geliefd was.
ĞŚĞĞŌƟũĚĞŶƐŚĂĂƌůĞǀĞŶŐĞŶŽƚĞŶǀĂŶĂůůĞƉƌĂĂƚũĞƐĞŶŐƌĂƉũĞƐŵĞƚũƵůůŝĞ͘

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

Gerdie en Lenn †
Trudie en Piet
Oma’s klein- en achterkleinkinderen

Kinderen en kleinkinderen
Groesbeek , December 2020

Een hand,
Een woord,
Een gebaar, dat doet zo goed
als je iemand die je zo lief is missen moet.
Bedankt voor jullie warme belangstelling, na
het overlijden van onze Ma, Oma, en Omi

Groesbeek, december 2020

Dien Vernooij-vd Brink

Tel: 06 - 5120 2977

Tevens willen wij jullie mooie feestdagen,
en een gezond 2021 toe wensen.
Kinderen, en kleinkinderen

Wenst alle leden en toekomstige leden

Prettige feestdagen
en veel woongenot in 2021

Sidone Korse & Eveline de Lange

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?
Nu ook in
Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

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

of bel 06-23502075

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons oud-voorzitter
en ere-lid de heer

Henk Hendriks
Henk is van 1996 tot 2009 voorzitter
geweest van EHBO Vereniging Millingen
aan de Rijn-Kekerdom.
Wij wensen zijn vrouw Bets en de kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden EHBO Vereniging
Millingen aan de Rijn-Kekerdom

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

Massage en Acupunctuur
Terug van weggeweest!

Shiatsu-massage en acupunctuur kunnen worden ingezet bij het behandelen
van heel veel verschillende gezondheidsklachten en aandoeningen. Denk
hier bijvoorbeeld aan hoofdpijn, rugpijn, stijve nek en schouders,, menstruatieproblemen, overgangsklachten,
hooikoorts, vermoeidheid, depressie,
ischias, sinusitis, astma, slapeloosheid,
etc.. De behandelingen werken zowel
curatief als preventief.
Na een intakegesprek en het stellen van
de diagnose, volgt de behandeling. Het
intakegesprek zal ik via (beeld)bellen
doen. De behandeling vindt plaats in
mijn praktijk, waar alle regels met
betrekking tot hygiëne en specifiek
voor covid-19 in acht worden genomen.
Tijdens een behandeling wordt niet
alleen aan de symptomen, maar ook
aan de oorzaak van een aandoening
gewerkt. Lichamelijke en psychische
aspecten plus leefstijl komen aan bod
om de gezondheid te verbeteren.
Vaak wordt er gekozen voor een combinatie van acupunctuur en massage.
Zo kan iemand die last heeft van rugpijn eerst behandeld worden met acupunctuur en daarna met shiatsu-massage. Er wordt ook aandacht besteed aan
factoren die de rugpijn veroorzaken.
Als het bijdraagt aan het effect van de
behandeling, kan er gebruik gemaakt
worden van aanvullende therapieën.
Ooracupunctuur, voetzonereflextherapie, magneettherapie, triggerpointthe-

rapie, moxa en cupping zijn hier voorbeelden van.
Nieuw is dat ik naast klassieke acupunctuur, nu ook Japanse acupunctuur
geef. Japanse acupunctuur is een zeer
verfijnde en effectieve vorm van acupunctuur. Bij deze behandelwijze is het
voordeel, dat het zetten van de acupunctuurnaalden vaak als pijnloos
wordt ervaren.
Ook maak ik tegenwoordig gebruik van
acupunctuur en massage, die met name
gericht zijn op pijnbestrijding.
De praktijk is geopend van maandag tot
en met vrijdag (en incidenteel op zaterdag) op afspraak.
Wees welkom voor een intake. Samen
stemmen we dan af, welke behandelwijze passend is bij je klachten.
Voor meer informatie en contact:
06 57596681 of www.floorpieper.nl
Floor Pieper

Drukke postbodes
De postbodes hebben het (ook in Ooij) druk deze dagen.
Foto: Henk Baron

Hoe gaat het verder?
Nu deze vierde pilot bekend is werkt
het bedrijf TP-Solar het zogenoemde
participatieplan verder uit, waarbij de
gemeente meedenkt en -bepaalt. In dat
plan legt het bedrijf vast hoe de inwoners en andere geïnteresseerden bij dit
project kunnen meedenken en participeren om invulling te geven aan deze
pilot. Naast een participatieplan is er
ook een bestemmingsplanwijziging
nodig, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk beslist of aan alle randvoorwaarden is voldaan. Deze pilot moet een
voorbeeld worden van verbetering van
de landschappelijke kwaliteit en verhoging van de biodiversiteit in dat gebied.
Welke pilots zijn er nu?
Er waren al drie pilots aangewezen.
Pilot 1 en 2 liggen in het door de
gemeenteraad vastgestelde zoekgebied
tussen Leuth en Millingen aan de Rijn.
Pilot 3 en pilot 4 liggen in het door de
gemeenteraad vastgestelde zoekgebied

Lee Ho Fook
verhuist
Restaurant Lee Ho Fook in Groesbeek
gaat verhuizen van de Dorpsstraat naar
de Kerkstraat. Daar zal de oude lunchroom De Kroon omgetoverd worden in
een
Chinees-Indisch
restaurant.
Eigenaar Li Qui laat weten dat er grondig verbouwd wordt. Het idee was om
begin volgend jaar open te gaan. Door
de coronamaatregelen zal de officiële
opening uitgesteld worden. Wel zal je
uiteraard kunnen bestellen en afhalen.
De naam ‘Lee Ho Fook’ blijft hetzelfde.

Kerstsfeer
in Beek

Drive-In diner groot succes
Vijf restaurants uit Nijmegen en omgeving deden zondag 13 december mee
aan een drive-in diner. Een leuk ritje in
de auto van restaurant naar restaurant
waar je iedere keer een gerecht kreeg.
In eigen bubbel kwamen de gasten
coronaproof met de kerstversiering in
de auto aan. Ze maakten er al een
gezellige sfeer van in hun eigen bolide.
Het enthousiasme was groot. Men
genoot van het leuke initiatief, het lek-

kere eten en de mooi aangeklede buitenkanten van de restaurant. De vijf
deelnemende restaurant waren. De
Meesterproef, Brass, Zijdewinde,
Oortjeshekken en Ultimo. Deze restaurant liggen verdeeld over het centrum
van Nijmegen, Nijmegen Noord, Lent
en de Ooijpolder. Er waren gezinnen,
vrienden die met twee auto’s kwamen,
stelletjes. ‘Absoluut een aanrader en
voor herhaling vatbaar’ aldus veel gasten.

Het team van de ‘kerstafhaalservice’:
links Anthonie en Martin van Kookatelier Korenbloem 2.0, rechts Jos en
Annemiek van Wijnkoperij Jos Peters
BEEK. Zondag 13 december was een
prachtige, zonovergoten winterdag.
Een mooie dag ook voor een wandeling. En wat een verrassing was de
‘mini-kerstmarkt’ op het terras van
Wijnkoperij Jos Peters in hartje Beek.
Hier konden degenen die vooraf hadden besteld hun wildspecialiteiten
(Kookatelier Korenbloem 2.0) voor de
kerst (coronaproof) ophalen en enkele
wildwijnen proeven (en kopen) die specialist Jos Peters had geselecteerd. De
eerste ‘kerstafhaalservice’ was dus een
groot succes en zal volgend jaar zeker
herhaald worden.
Wijnkoperij Jos Peters is ook nu
gewoon open en ook kunt u bij kookatelier Korenbloem nog de kerstspecialiteiten hazenpeper en spezzatino bestellen (info@kookatelierkorenbloem2.nl.
of via WhatsApp 06-10052631
(Anthonie de Boer).

CoronaMelder

Drive-in diner bij Oortjeshekken

Foto: Henk Baron
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Vierde proefproject grootschalige zonneparken
Het college van B&W heeft deze
week een vierde en tevens laatste
pilot (proefproject) voor grootschalige zonneparken aangewezen. Deze
pilot betreft een locatie aan de
Lagewald, ten oosten van de
Wylerbaan in Groesbeek. Het zonnepark heeft een bruto omvang (dus
inclusief landschappelijke inpassing)
van 17 hectare. Eerder had de
gemeente al drie andere pilots aangewezen.

Van 2008 tot en met 2018 heb ik
gewerkt op de Ravenberg in Beek.
20 januari gaan de deuren van mijn
praktijk weer open, nu gevestigd aan
de Iepstraat 11 te Beek - Berg en Dal.

22 december 2020

CoronaMelder werkt nu ook samen met
de Corona-Warn-App uit Duitsland.
Gebruikers van de CoronaMelder-app
ontvangen nu ook meldingen als zij
langere tijd dicht bij een Duitser zijn
geweest die de Corona-Warn-App heeft
geïnstalleerd en later positief is getest
in Duitsland. Meer informatie vind je
op www.coronamelder.nl.

ten oosten van de Wylerbaan. De pilots
worden door verschillende bedrijven
opgepakt, in afstemming met de
gemeente.
Pilot 1 is een project van Wiek-II, dit
project is 5,7 hectare groot;
Pilot 2 is een project van ZEBRA, dit
project heeft een omvang van circa 100
ha, waarvan ruim de helft bedoeld is als
nieuwe natuur en (wandel)paden;
Pilot 3 is een pilot van Solar Energy
Works, dit project heeft een omvang
van 8,2 ha;
Pilot 4 is de pilot van TP-Solar die deze
week is gekozen, met een omvang van

17 ha.
De genoemde oppervlakten zijn inclusief landschappelijke inpassing. Dat
betekent dat maar een deel daadwerkelijk uit zonnepanelen bestaat.
Naast deze pilots wordt onder leiding
van Waterschap Rivierenland ook een
zonnepark van 6,8 hectare ontwikkeld.
Dit gebeurt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie tussen Leuth en Millingen
aan de Rijn. Dit project is in de ruimtelijke visie duurzame energie benoemd
als specifieke locatie. Dit wil zeggen
dat de gemeenteraad hier op voorhand
in principe geen bezwaar tegen heeft.

(Advertorial)

Primera Beek & Lockdown
BEEK. Van 14 december t/m 19
januari geldt de landelijke lockdown
i.v.m. de coronapandemie.
Primera De Postkoets in Beek is
daarom gesloten voor particulieren
en alleen van 9-12 uur open voor
postbushouders.
Maar we mogen wel bezorgen!
Heb je producten nodig uit onze winkel, dan komen wij deze vanaf €20,gratis bezorgen (we bezorgen niet in
Duitsland).
Bestellen kan via mail:
depostkoets@primeranet.nl
of via telefoon: 024-6842660.

Ook via de website kan je bestellingen
doen: www.primeradepostkoets.nl
Vermeld je naam, adres, mobiele nummer en geef aan of je een spaarpas hebt.
Let op: betaling vooraf via Tikkie.
Van maandag t/m zaterdag voor 15.30
uur besteld = dezelfde dag geleverd,
mits op voorraad.
Primera De Postkoets,
Waterstraat 64, Beek

Een prachtige boom voor jou
LEUTH. Spar Looijschelder Leuth heeft
samen met Groenboerderij Thunnissen
Leuth 10 volledig versierde
kerstbomen
weggegeven. Klanten
van de Spar konden
een speciaal persoon
opgeven aan wie zij de
boom gunden. Deze
bomen zijn op 12
december 2020 met
paard en wagen in
Leuth bezorgd.
Spar
Looijschelder
Leuth en Groenboerderij Thunnissen Leuth
wensen u prettige
kerstdagen en een
gezond, gelukkig 2021.
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Alleen deze dagen:

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

VERSE ZALMFILET

ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

500 gr. € 8,-

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

kilo € 14,95

Wij staan woensdag 23 december en
donderdag 24 december (don. tot 15u)
bij Plus Nico de Witt in Beek
Donderdag 31 december ook van 9-15 uur
Bestel op tijd om teleurstelling te voorkomen!

Bel om te bestellen: 06-22799800
Waar staan wij in ‘gewone’ weken?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
Zaterdag de gehele dag: Beek (bij Nico de Witt)

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Aanpassing van de locaties en tijden per 2021!

Dierenkliniek De Aam:
ook bij u in de buurt!
Dierenartsen Tim en Fraukje staan met een dierenambulance op
meerdere plaatsen in uw gemeente. Per het komende jaar zijn er
enkele wijzigingen in tijden en locaties. Hieronder staat het overzicht vanaf 1 januari 2021. Om de wachttijden zo kort mogelijk te
houden is het raadzaam om van te voren een afspraak te maken.
Dit kan door te bellen naar: 085-4000124.
U kunt bij ons terecht voor alle problemen en/of vragen omtrent
uw huisdier(en).

Woensdag:

Vrijdag:

Actie
rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

€ 395,-!

“Zorg Altijd Dichtbij”

Mook, winkelcentrum (Plus)
Molenhoek, winkelcentrum
Beek, Marius doe-het-zelf-markt
Leuth, Kerkplein
Millingen, Kastanjeplein
Ooij, Reiner van Ooiplein
Millingen, Kastanjeplein

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Trap stofferen:

Let op:

Maandag:

Géro

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
15.00 - 16.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.15
16.00 - 16.45
17.00 - 18.00

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

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

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

Jeugd & Jongeren

Aangepaste actie voor
Vlinderkind: ‘We donut give up’
GROESBEEK. Het leek een jaarlijks
terugkerend evenement te gaan worden, iedereen hield er al een beetje
rekening mee, en de oliebollen ‘voor
vlinderkind’ waren op steeds meer
tafels te vinden tijdens oud en nieuw.
En toen gooide corona ook roet in het
eten voor de oliebollenactie bij de
Jumbo in Groesbeek voor Stichting
Vlinderkind. Gelukkig werd een
nieuwe, coronaproof actie bedacht.
De komende tijd gaan vrijwilligers
de allerlekkerste oud-en-nieuwdonuts verkopen!
Met de aankoop van de donuts steun je
een bijzonder goed doel: de strijd tegen
de zeer ernstige en vooralsnog ongeneeslijke huidziekte ‘Epidermolysis
Bullosa’. Bij EB is de hechting van de
verschillende lagen waaruit een huid
bestaat, verstoord. Bij wrijving en/of
druk ontstaan er blaren en ontvellingen.
Ondraaglijke pijn en jeuk zijn daarvan
onder meer het gevolg. De huid van
kinderen met EB is zo teer als de vleugels van een vlinder. Iedere 20 dagen
wordt er in ons land een baby geboren
met EB, waarvan meer dan de helft op
jonge leeftijd overlijdt. De verwachting
is dat EB in de toekomst genezen kan
worden, maar daar is natuurlijk veel
geld en tijd voor nodig. Stichting
Vlinderkind zet zich hiervoor in.

donuts kost €4,00, voor twee doosjes
(in totaal dus 8 donuts) betaal je €7,50.
Ook zijn er kleine appelflappen (4
stuks voor €3,00) verkrijgbaar. Stuur
een berichtje met je bestelling naar
Wendy: 06-53762201.
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Foto´s leerlingen Almende college vallen in de
prijzen bij de Euregionale Fotowedstrijd
Vorige week werden de winnaars van
de jaarlijkse fotowedstrijd van de
Euregio Rijn-Waal gehuldigd. Het
thema was dit jaar “samen sterker in
corona-tijden”. De wedstrijd leverde
dan niet alleen mooie plaatjes op, maar
ook veel ontroerende verhalen. Wij willen alle fotografen dan ook hartelijk
danken, dat zij deze vaak persoonlijke
verhalen met ons wilden delen!
38 Fotografen namen dit jaar deel en
hebben in totaal 72 foto´s ingezonden.
Na een eerste selectie door het
Dagelijks Bestuur was het vervolgens
aan het publiek om de winnaars te
bepalen.
Uiteindelijk kwamen de foto´s “Jong
en oud“ van Jet Wynia en “Stay home”
van Johannes Weyers als winnende
foto´s uit de bus. Jet Wynia is een leerlingen van het Isala College in Silvolde
en zij maakte een foto waarop de ineengestrengelde handen van diverse familieleden te zien zijn. De foto ontstond
in de tuin, waar de familie corona-proef

„Stay home“, Johannes Weyers, 1ste
prijs Duitsland
op visite was. Johannes Weyers fotografeerde zijn pasgeboren kleinkind.
De baby was in het ziekenhuis geboren,
waardoor de kersverse vader en grootouders niet meteen op bezoek konden.
Ook waren er twee tweede prijzen.
Deze gingen naar Svea Gerritsen, eveneens een leerlingen van het Isala
College in Silvolde, voor haar foto
“Warmte door het raam” en naar
Melanie Rikken voor haar foto
“Grenzenlose Zuneigung”. Beide foto-

“Jong en oud”, Jet Wynia, 1ste prijs
Nederland
grafes kozen een vergelijkbaar en zeer
herkenbaar motief en legden een raambezoek, zoals deze tijdens Corona
zoveel plaatsvonden, vast.
De fotografen hebben resp. € 200,- en €
100,- gewonnen.

Geen donuts, wel doneren?
Natuurlijk is een bijdrage aan de digitale
collectebus
van
Stichting
Vlinderkind ook meer dan welkom.
Deze vind je via geef.nl/nl/actie/vlinderkind/donateurs of de QR-code:

Coronaproof ‘drive-in’ en gratis
bezorging
Wil je de speciale oud-en-nieuwdonuts
bestellen? Bij Café Hopmans op De
Horst in Groesbeek wordt een speciale
‘drive-in’ gemaakt waar de bestelde
donuts (en appelflappen) op donderdag
31 december coronaproof klaar zullen
staan. Een vriendelijke bakker schenkt
maar liefst 8.000 smakelijke donuts, en
de opbrengst gaat dan ook voor 100
procent naar Stichting Vlinderkind.
Bezorgen is ook mogelijk, en wordt
gratis verzorgd door vrijwilligers. De
donuts zijn er in allerlei soorten en
worden per doosje van 4 stuks verkocht. Eén doosje met 4 verschillende

Euregio-Voorzitter Thomas Ahls feliciteert Johannes Weyers
(rechts), de winnaar van de eerste prijs in Duitsland.

Sjaak Kamps feliciteert Svea Gerritsen (tweede prijs
Nederland) en Jet Wynia (eerste prijs Nederland, te zien op
het tablet).

Aanmelding voor Euregionale Scholenwedstrijd verlengd tot 11 januari:

Nederlandse en Duitse scholieren motiveren
elkaar tot duurzaam handelen

Kerstviering op Kekerdomse school
KEKERDOM. Eigenlijk zou de kerstviering van de Kekerdomse basisschool
Sint Laurentius op donderdagmiddag
17 december plaatsvinden, maar de
lockdown gooide roet in het eten. De
Kekerdomse school liet zich echter niet
van de wijs brengen en regelde op dinsdagochtend 15 december, voorlopig de
laatste schooldag, een kleine kerstviering om het jaar met de kinderen toch
nog gezellig af te sluiten.
Speciaal voor deze bijzondere dag
kwam iedereen in de mooiste, leukste
kerstkleren naar school. In de hal van
de school luisterden de kinderen naar

22 december 2020

het kerstverhaal, werden de kaarsjes
van de adventsviering aangestoken, en
zong iedereen samen kerstliedjes onder
begeleiding van de pianomuziek van
Elske van Thoor.
Directrice Lotte Schouten: ‘Het is zo’n
gek jaar geweest voor ons allemaal, we
wilden dit op een fijne manier afsluiten.
We zijn dus heel blij dat we dit toch
nog met de kinderen hebben kunnen
doen.’
Net als alle andere basisscholen is Sint
Laurentius tot en met 17 januari gesloten. De leerkrachten geven tot die tijd
onderwijs op afstand.

Wat is mijn ecologische voetafdruk? Hoe kan ik deze verkleinen, en hoe kan ik leeftijdsgenoten uit Duitsland
motiveren om ook duurzamer te handelen? Deze vragen
staan centraal tijdens de derde editie van de Euregionale
Scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal. De aanmeldingstermijn is nu verlengd: Nederlandse en Duitse middelbare scholieren kunnen zich nog tot en met 11 januari
2021 aanmelden. Tot nu toe hebben 351 leerlingen uit 20
klassen van 15 verschillende scholen dat al gedaan. Om
inspiratie op te doen voor hun inzendingen, volgen de
deelnemers in januari en februari vier interactieve digitale workshops.
Duurzaamheid: daar draait het allemaal om tijdens deze
wedstrijd, die mogelijk wordt gemaakt door het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Vooral de
klimaatverandering zorgt ervoor dat mensen op steeds meer
vlakken waarde hechten aan een duurzame omgang met de
aarde. Maar wat is duurzaam handelen precies? Welke verschillen zijn er tussen Nederland en Duitsland, en wat kunnen beide buurlanden van elkaar leren? De komende maanden gaan scholieren uit beide landen met deze vraagstukken
aan de slag.
Interactieve workshops
Samen met museum ‘De Bastei’ in Nijmegen en het netwerk
‘Groen Blauwe Rijn Alliantie’ heeft de Euregio Rijn-Waal
een inspirerend workshopprogramma ontwikkeld, dat uit
vier interactieve films bestaat. Deze kunnen op elk gewenst
moment in de les of thuis gevolgd worden. In de eerste

workshop doen de Nederlandse en Duitse scholieren onder
leiding van meteorologe Margot Ribberink onderzoek naar
hun eigen ecologische voetafdruk. Deze wordt beïnvloed
door zaken als vliegen, het eten van vlees en het kopen van
kleding en elektronica. Hoe kunnen de scholieren hun eigen
ecologische voetafdruk verkleinen? In de volgende drie
workshops komen de thema’s wonen, voeding, spullen en
vervoer aan bod. De Nederlandse en Duitse deelnemers stellen vervolgens een persoonlijk ontwikkelingsplan op hoe ze
zelf duurzamer kunnen gaan leven. Ribberink beantwoordt
bovendien tijdens vijf live online meetings vragen van scholieren. De deelnemers hebben vervolgens tot en met 15 maart
de tijd om een creatieve inzending te maken waarmee ze
scholieren uit het buurland kunnen inspireren tot duurzamer
handelen.
Prijzen voor beste inzendingen
Een deskundige jury buigt zich eind maart over de inzendingen en bepaalt aan de hand van verschillende beoordelingscriteria welke bijdragen eruit springen. Deze worden in april
met mooie prijzen beloond. In verband met de ontwikkelingen omtrent de coronapandemie staat de precieze vorm van
de prijsuitreiking nog niet vast. Wat wel al vaststaat, is dat er
in drie categorieën prijzen te winnen zijn – en misschien
reikt de jury nog wel extra prijzen uit. “We gaan er in ieder
geval alles aan doen om de prijswinnaars op een mooie
manier in het zonnetje te zetten”, aldus projectcoördinator
Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal.
Op www.euregio.org/scholenwedstrijd is meer informatie
over de deelnamevoorwaarden, de workshops en de beoordelingscriteria te vinden.

Sterrenspeurtocht in de Kerstvakantie
De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

GROESBEEK. Veel kan
dit jaar niet in de
Kerstvakantie, maar wat
wel kan is sterren zoeken.
Op steeds meer ramen in
Groesbeek verschijnt er
een gele ster. Bij sommige sterren is zelfs een
vraag geschreven. Maar
de kinderen kunnen nog
wel meer sterren gebruiken. Doet u mee? Zoek
een grote ster op internet
of teken de ster zelf, knip
de ster uit en plak het op
het raam. Zo wordt het
een mooie coronaproof
kerstvakantie-activiteit:
op sterrenjacht door
Groesbeek en door je
eigen buurt. De antwoorden op de vragen die bij
sommige sterren staan,
zijn te vinden… juist: in
de bijbel of op internet!
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Chinees Indisch Restaurant

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

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€50,- g ratis thuisbezorgd.

Tel: 06 - 5120 2977

Personeel
Gevraagd

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

Maandmenu december
-

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

€ 17,40 (2 personen)

Menu B

-

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

€ 24,90 (2-3 personen)

Tijdens de feestdagen 12-21.30 geopend

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

WEEM
ZZZW
MMLLLEEESSS
WE

Arno's
Haarmode

NIEUW !

Tel. 0481-433407

IN BERG EN DAL

Kleine groepjes, veel aandacht
Kleine- maximaal
groepjes,
veel
aandacht
Kleine
groepjes,
veel
aandacht
6-7 kinderen
per
groep

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

zoekt voor Duitsland (regio Kranenburg - Kleve)
per 1 januari 2021 een:

Advertentieverkoper
Wij zoeken iemand:
• met Duitse taalvaardigheid (en liefst ook nederlands)
• in bezit van een auto
• bij voorkeur met verkoopervaring
• die goed bekend is met het gebied
• met interesse in je a.s. klanten
• en met affiniteit met De Rozet

Rijwielhandel
Bruinewoud

DE ROZET

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

s- en
Nieuw ieblad
ent
Advert

--maximaal
6--6-7
7 kinderen
groep
maximaal
kinderen
groep
- persoonlijke
sfeerperper
--persoonlijke
sfeer
persoonlijke
sfeer
- les op eigen
niveau en tempo
--les
eigen
en en
tempo
les-op
op
eigenniveau
niveau
tempo
inschrijven
als groep
mogelijk
- inschrijven als groep mogelijk

- inschrijven als groep mogelijk

SCHRIJF
NU
SCHRIJF
NU
ININ
!IN! !
SCHRIJF
NU

Zwemschool ““ De
DalDal
“ “
Zwemschool
DeVin
VinBerg
Bergenen
bevindt zich
zich in
‘ ‘
bevindt
in het
het‘Erica
‘EricaHotel
Hotel

ervaren zwemjuf
Hurkens
zal zal
- -ervaren
zwemjufAnnemie
Annemie
Hurkens
de zwemlessen verzorgen
de zwemlessen verzorgen
- rijkserkende diploma’s van de ENVOZ
- rijkserkende diploma’s van de ENVOZ
- warm water (30 – 31 graden)
- -warm
(30 – 31alsgraden)
zowel water
snelcursussen
reguliere lessen
- zowel snelcursussen als reguliere lessen

06 – 21371800

info@zwemschooldevinbergendal.nl

Wij bieden: vergoeding op basis van provisie

Reacties met c.v. naar: info@derozet.nl

Wir bieten: Nebenjob für Rentner
Gehalt auf Provisionsbasis
Vollständige Bewerbung an: info@derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijk en gratis Nieuws- en Advertentieblad dat sinds 1987
eens in de 14-dagen huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Berg en Dal
(Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erlecom, Ooij, Persingen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Heilig Landstichting, Groesbeek, De Horst, Breedeweg), Nijmegen-oost
en in Duitsland in Wyler, Zyfflich, Bimmen, Keeken en Kranenburg

Brompton-dealer

Wir suchen jemanden:
• mit Deutschkenntnissen (und vorzugsweise auch Niederländisch)
• im Besitz eines Autos
• vorzugsweise mit Vertriebserfahrung
• der mit der Gegend bestens vertraut ist.
• mit Interesse an der Kundschaft
• und mit einer Affinität zu der Zeitung De Rozet......

van Nijmegen en omstreken

Anzeigenberater / Werbeverkäufer

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

De Rozet sucht für Deutschland (Region Kranenburg - Kleve)
ab dem 1. Januar 2021 einen:

Installatietechniek
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

C U LT U R E E L

Coronadrukte met muziek
in het centrum van Beek
Van een echte lockdown was zaterdagmiddag sprake in het centrum van Beek.
Auto’s reden af en aan en het was moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Voor
de klanten van de Plus aan de Waterstraat was het echter extra feestelijk want bij
de ingang stonden drie jeugdige muzikanten hen met hun muziek op te vrolijken.
Foto: Henk Baron

LEUTH. Het coronavirus heeft het land
behoorlijk op zijn kop gezet. Iedereen
heeft er wel mee te maken. Zo ook
muziekvereniging D.E.S. uit Leuth.
Normaal gesproken proberen we op
diverse momenten door het jaar de
Leuthse gemeenschap en muzikale
vrienden te trakteren met diverse optredens binnen en buiten. Dit kunnen we
al bijna een jaar niet meer voor u doen.
Dit vinden we uiteraard erg jammer.
Omdat we niet weten wanneer we weer
kunnen optreden en welk event het zal
zijn, is het erg lastig om aan een
geschikt programma te blijven werken.
Desondanks doen we ons best om, binnen de mogelijkheden die geboden
worden, te blijven musiceren en in
vorm te blijven zodat we er weer kunnen staan zodra de omstandigheden het
toestaan.
Gelukkig zijn we ook in staat gebleken
om met wat extra inzet van velen de
muziekopleiding door te zetten.
Muziek kan een mooie (nieuwe) hobby
zijn om de vrijgekomen tijd in te vullen
en je af te leiden van ‘het nieuwe normaal’. Mocht u altijd al een instrument
hebben willen spelen of overwegen het
opnieuw te gaan doen, wellicht is dit
een goed moment om te beginnen. Dit
is niet alleen mogelijk voor jongeren,
maar juist ook voor volwassenen.
Informeer eens vrijblijvend naar de
mogelijkheden (des-leuth@hotmail.nl)
Naast dat we u niet meer van onze
muziek kunnen laten genieten, hebben

we u het afgelopen jaar ook niet kunnen laten profiteren van onze jaarlijkse
acties. Nadat we de potgrond actie hebben moeten annuleren, zijn we ook
genoodzaakt om de oliebollen actie
rond Oud & Nieuw te annuleren. Als
gevolg van de maatregelen is het voor
ons niet mogelijk om het zo in te richten dat het voor u en onszelf veilig is en
een goede kwaliteit oliebol op het juiste moment aan te kunnen bieden. Het
niet uit kunnen voeren van activiteiten
en acties heeft grote gevolgen voor de
financiële positie van de vereniging en
de kosten lopen gewoon door. Daarom
hopen wij dat we volgend jaar weer op
u mogen rekenen. Onze oud ijzer actie
loopt wel gewoon door. Dit halen we
gratis bij u op als u een bericht stuurt
naar bovenstaand adres of contact
opneemt met Harry Dahm.
Toch willen we Leuth niet helemaal in
de kou laten staan dit jaar en u een
warm hart onder de riem steken.
Daarom brengen we u dit jaar een
muzikale kerstgroet. Als de omstandigheden het toestaan en de richtlijnen niet
worden aangepast zal D.E.S. op donderdag 24 december 16.30h en op vrijdag 25 december 1e kerstdag om 11h
kerstmuziek laten horen in ensemble
vorm op het kerkplein in Leuth. Wij
hopen u daar te mogen begroeten.
Namens bestuur en leden van
Muziekvereniging D.E.S. wensen wij u
een gezond, gelukkig en muzikaal kerst
en 2021!

Column

Kerstboomoverpeinzingen
even een boompje opzetten
Over mijn kerstboomervaringen valt er voor mij wel een boompje op te zetten.
Vroeger, toen de kids nog klein waren, trokken we er meestal met het hele gezin
op uit voor de jaarlijkse kerstboomspeurtocht om de passende boom uit te zoeken. Vaak werkte het weer niet mee, de donkere dagen voor kerst hè en stonden
we met onze laarzen in een ondergrond van blubber terwijl de regen met bakken
uit de hemel viel. Mijn levensgezel destijds had het al gauw bekeken en wilde het
liefst zo snel mogelijk de eerste de beste boom met kluit in de auto gooien. Ik
daarentegen, zijnde een perfectionistisch typje, kon enorm wikken en wegen, om
niet te zeggen "zeuren" over de te kiezen boom. Het liefst geen kale plekken en
graag een boom van enig kaliber want we hadden een groot huis met hoge plafonds. Kortom, het was vaak een heikele kwestie. Toen ik vorig jaar verhuisde
wilde ik het liefst weer een hoge boom met kluit want ook hier waren er weer de
hoge plafonds en is een echte boom beter voor het milieu, alhoewel de meningen
daar inmiddels verdeeld over zijn. Ook deze keer was de zoektocht naar de perfecte boom weer een moment van strubbelingen maar uiteindelijk was de missie
succesvol. Eenmaal thuis echter was het nog een hele klus voor mijn vriend, toch
een boom van een vent, om het grote exemplaar te installeren en gereed te maken
voor de toeters en bellen.
Hij had er een dagtaak aan. Vervolgens mocht ik losgaan met, zoals meestal,
roze- en zilverkleurige versiering! Alle attributen werden uit de kelder gehaald
maar toen bleek dat helaas niet alle lichtjes functioneerden. Mijn ervaring is dat
er vaak iets tegen zit bij een dergelijke activiteit. Na aanschaf van nieuw verlichtend materiaal voor de zo kenmerkende donkere dagen voor kerstmis werd de
klus met enige vertraging alsnog geklaard. Vervolgens weer duimen dat de boom
het nieuwe jaar zou halen. Het is me namelijk een keer gebeurd dat, terwijl ik tijdens Oudjaar nogal wat familieleden op bezoek kreeg, waaronder veel kleine
nichtjes, er van de boom niet veel meer over was dan een zielig stukje hout met
slechts nog een paar naalden her en der. Min of meer het tegenovergestelde van
door de bomen het bos niet meer zien als het ware. Ik vond dat zo sneu voor de
kindjes.. Zoals het me ook een keer is overkomen dat de verlichting het begaf op
eerste kerstdag. In die tijd waren alle winkels op feestdagen nog gesloten, dus
kom dan maar eens aan nieuwe lichtjes. Een en ander heb ik destijds ervaren als
een wel haast "traumatische ervaring" want wie wil er nu een kerstboom zonder
gezellige lichtjes? Een soort mildere variant van "Eenzame kerst" van André
Hazes.
Na al deze kersboomperikelen heb ik besloten dit jaar een kunstkerstboom aan te
schaffen. Voor mij een beetje dubbel maar het scheelt een hoop "pre-kerststress",
alhoewel e.e.a. natuurlijk ook wel weer zijn charme heeft!
Met vriendelijke groet en fijne feestdagen toegewenst!
Joke Snijders
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De Gids van Berg en Dal, Nr. 88
De periodiek De Gids van Berg en Dal
wordt drie keer per jaar uitgegeven
door de Stichting Heemkunde Berg en
Dal. Iedere aflevering beschrijft een
cultuurhistorisch onderwerp van Berg
en Dal of directe omgeving. Aflevering
88 gaat over belevenissen in de tijd van
het Rijke Roomse leven.
Berg en Dal had 80 jaar geleden nog
geen lagere school. De kinderen gingen
naar Beek, Heilig Landstichting of
Nijmegen. Bijna alle kinderen gingen
naar Beek. De meisjes naar de

Bibliotheek
Gelderland
Zuid start met
Afhaalbieb
Muziekvereniging D.E.S. brengt
muzikale groet i.p.v. oliebollen

22 december 2020

Alle vestigingen van de Bibliotheek
Gelderland Zuid zijn tot en met dinsdag
19 januari 2021 vanwege de lockdown
gesloten. Vanaf maandag 21 december
is het bij elf vestigingen wel mogelijk
om verrassingspakketten met boeken af
te halen (www.obgz.nl/afhaalbieb).
Ook zullen enkele activiteiten online
plaatsvinden. Welke dat zijn, wordt
later bekend gemaakt via de website
van de bibliotheek (www.obgz.nl/agenda).
De bibliotheek hanteert tussen dinsdag
15 december en zondag 31 januari een
boetevrij beleid. Geleende materialen
worden automatisch verlengd tot en
met 31 januari. Bibliotheekleden hoeven voor materialen waarvan de uitleentermijn in deze periode verloopt,
geen telaatgeld te betalen.
Kijk voor de meest actuele informatie
over de coronamaatregelen van de
Bibliotheek Gelderland Zuid op
www.obgz.nl/corona.

Kerstconcert
Harmonie K.N.A.
gaat niet door!

Het huis van de 1e voorschoolse opvang. Dit stond ter hoogte van huidige hoofdgebouw van de residentie De Meerberg.
Mariaschool en de Jongens naar de
Jozefschool.
De jeugdverenigingen werden na 1945
weer opgestart. Voor de oudere jeugd
was
er
de
O.M.K.I.
(Ontspanningsvereniging
Met
Kulturele Inslag). Muzikale bandjes als
The Mountain Melody Makers en de
Marlevi’s vulden het culturele programma in de begin jaren 60.
De prijs van de periodiek bedraagt 1
euro (excl. verzendkosten) en is te

bestellen bij de Stichting Heemkunde
Berg en Dal (G. Fleuren, telefoon 0246841120 of A. Strijbosch, telefoon
024-6842525 of via e-mail heemkunde-bergendal@hetnet.nl ).
Rabo Club Support 2020
De opbrengst van de actie bedroeg dit
jaar € 337,20. Wij danken allen die ons
gesteund hebben met hun stem. Het
bedrag zal besteed worden aan het
realiseren van het 4e dorpsommetje van
Berg en Dal.

Opening Feest van het Licht
in Orientalis (nu gesloten)
Vrijdagmiddag11 december was de
officiële opening van “Het Feest van
het Licht” in Museumpark Orientalis in
Heilig Landstichting. Na een toespraak
van bestuurder/ voorzitter Walter
Hamers en burgemeester Mark
Slinkman van de gemeente Berg en
Dal, waarbij slechts een beperkt aantal
genodigden was uitgenodigd, koppelden zij beiden een snoer aan elkaar
waarbij de verlichting in het park werd
ontstoken. Overigens ging daarbij eerst
het bestaande licht uit, waardoor het
donker was. Hier had de burgemeester

niet op gerekend want hij keek eerst
even heel verbaasd, maar dat veranderde al gauw.
Daarna konden de aanwezigen, coronaproof, het hoofdgebouw bezoeken,
waar ze uitleg kregen van de samenstelster van deze tentoonstelling over
kerststallen. Na afloop was er voor
iedereen een drankje en een oliebol.
Vanwege de onlangs aangescherpte
coronamaatregelen moest Het Feest
van Licht in Orientalis helaas na een
aantal dagen de deuren al sluiten.

BEEK. Zoals u waarschijnlijk al wel
zult weten en begrijpen kunnen wij ons
mooiste concert van het jaar niet door
laten gaan. Graag hadden wij u zondag
20 december weer ontvangen in een
prachtig versierde zaal met fijne
muziek en een lekker drankje.
Elders in deze krant staat een digitale
kerstgroet van K.N.A.: scannen en even
luisteren om in de stemming te komen.
Wij wensen u een gezond 2021 en
hopen u volgend jaar te kunnen zien en
spreken bij een van onze concerten.
Bestuur en leden van Harmonie
K.N.A.

Column
Ongemak
Veel mensen hebben het boek ‘De
avond is ongemak’ van Marieke Lucas
Rijneveld gelezen. Het boek kreeg een
internationale prijs en belandde hoog
in de boeken top tien. Ik las een interview van de schrijfster in de krant. Ze
is eind in de twintig, boerendochter en
opgegroeid in een zwaar christelijke
gemeenschap. Haar verhaal is praktisch het verhaal van haar jeugd. De
koeien staan centraal in het boek, veel
vuiligheid op het erf, kadavers, poep.
Het kind heeft veel fantasie. Het geestelijke milieu kent weinig vreugde.
Spreuken, veelal uit het Oude
Testament, gebruikt de vader om zijn
kinderen angst aan te jagen. Kinderen
dromen vaak van het leven aan de
overkant. Het leven buiten de christelijke gemeenschap. Hij wil dit voorkomen. De ouders van de schrijfster zijn
blij met de prijs voor het boek, maar
het verhaal hakt er behoorlijk bij hen
in. Halverwege het boek moet het
gezin haar veestapel laten slachten
vanwege de MKZ- epidemie. Dat
komt hard aan bij de boeren. Als
Marieke Lucas geinterviewd wordt op
haar jeugdvakantieadres ergens in
Zeeland, blijkt de jonge vrouw overal
bang voor te zijn. Ze kan moeilijk in
deze wereld aarden. Haar tweede
naam, Lucas, duidt erop dat ze zich
zowel man als vrouw voelt. Zij wil
niet kiezen, dat is best verstandig. Ik
heb het met haar te doen. Hopelijk
wordt ze gelukkig.
Phil Poffé , Groesbeek.

Burgemeester Slinkman en voorzitter Hamers krijgen uitleg over de kerststallen
Foto: Henk Baron

Kerstattentie voor alle leden van
schutterij EMM Kekerdom
KEKERDOM. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december hebben alle leden van
schutterij EMM Kekerdom een kerstattentie ontvangen. Niet alleen de actieve
maar ook de "stille" leden hebben deze
ontvangen. In september had het
bestuur reeds besloten om iets te gaan
doen voor hun leden in deze coronatijd.
In eerste instantie hebben de actieve
leden een korting gekregen op de contributie gezien het wegvallen van alle
activiteiten. Nu ontvangt iedereen een
kerstattentie in de vorm van een pakket
voor de komende feestdagen. Ook aan
de kleine kinderen van de leden is

gedacht die krijgen allemaal een chocolade kerstman. Verder hebben alle
sponsoren van EMM ook een attentie
ontvangen.
Hoewel dit jaar geen beroep op hun is
gedaan heeft het bestuur toch ook voor
hun een kerstattentie. Deze attenties
zijn door het bestuur bij de leden en
sponsoren persoonlijk afgegeven. De
leden die ver buitenaf wonen ontvangen deze post. Uiteraard hopen wij dat
in 2021 weer meer mogelijk is. Het
bestuur wenst iedereen fijne feestdagen
en een goed en schutterrijk 2021.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)

De Rozet

PAGINA 10

22 december 2020

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

21 t/m 27 december 2020

Keuze
uit ruim

100

40%

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

korting

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

AH Runderbiefstuk

Alle varianten*
Bijv. runderbiefstuk 2 stuks
Per 250 gram
Actieprijs per kilo 11.39
*M.u.v. Culii
De actieprijzen
variëren van
2.85-5.10

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

2.⁸⁵

4.⁷⁵

week 52

INFRA & MILIEU
Aanbiedingen geldig t/m zondag 27 december

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

BEDANKT VOOR HET

VERTROUWEN
INFRAªsªZAND & SPLIT sªTRANSPORTªsªGROENVOORZIENING
MILIEUSTRAATªsªSLOOP-/STRAAT-/GRONDWERKEN
PROJECTENªsªCONTAINERSERVICEªsªSIERBESTRATING
T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

J.C. JANSEN

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Binnen
24 uur
reactie

Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Schilderen
& Behangen

Geen voorrijkosten

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

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

Schilderwerk binnen & buiten

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Behangen

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

SENIOREN

Senioren Vereniging Leuth
wenst u fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig 2021
LEUTH. Onze vereniging is aangesloten bij
KBO/PCOB, een landelijke vereniging die
opkomt voor de belangen van ouderen.
Ook dit doen wij hier
in Leuth en daarnaast
organiseren wij voor
onze leden een aantal
activiteiten zoals; biljarten, koersbal, gymnastiek, bingo, kaarten,
Carnavals- kermis- en
kerstviering en een
jaarlijks
uitstapje.
Daarnaast bezorgen
wij bij onze leden het
KBO-magazine voor
ouderen.
Door het Corona virus
hebben wij een aantal
van onze activiteiten dit jaar tijdelijk
stil moeten leggen. Om onze leden een
hart onder de riem te steken in deze
barre tijd hebben wij hen voor kerst een
attentie bezorgd. Uit de reacties die wij
van onze leden mochten ontvangen
werd dit zeer op prijs gesteld.
Onze vereniging staat open voor ouderen vanaf 50 jaar en de contributie
bedraagt 31 euro per jaar. Deze contributie wordt vaak geheel of gedeeltelijk
vergoed door uw ziektekostenverzeke-

raar met een korting op uw maandpremie, dus voor het bedrag aan contributie hoeft u het niet te laten. Het motto
“samen staan wij sterk”spreekt ons aan,
hopelijk u ook en wordt lid!
Wilt u lid worden, bel of mail onze
secretaris/penningmeester Bert van
Swelm; telefoon 0614572087, email:
seniorenverenigingleuth@outlook.com
.
Theo van Dreumel
Voorzitter

Hendrik Awater uit Erlecom al
70 jaar tussen de konijnen

KBO Millingen
MILLINGEN. Nu Nederland in een
totale lockdown zit kunnen we, hoe
jammer we het ook vinden, niets organiseren.
Alle activiteiten liggen dan ook tot
nader bericht stil.
Wij wensen u en uw naasten fijne feestdagen en vooral een gezond nieuwjaar.

Albertine
GroothuijseMerkus
overleden

22 december 2020
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KBO Beek nieuws
BEEK. Lid zijn van de KBO Beek is
een ware belevenis ieder jaar op nieuw
weer. Ook tijdens dit toch vervelende
jaar door Covid 19 is de activiteitencommissie, waarvoor dank aan mijn
mede commissieleden Coby en Gerard
van der Pluijm, volop actief gebleven.
Wanneer er ook maar iets was toegestaan door de regering werd er iets
georganiseerd, van fijne, bijzonder
goed bezochte soosmiddagen tot een
uitstap naar het Openluchtmuseum.
Wij sluiten het jaar af met een bijzonder smakelijke attentie met onderstaande kaart, die persoonlijk overhandigd
werd en op fijne warme reacties kon
rekenen, veel dank aan de bezorgers,
Antoinette, Ria, Jack, Erna, Anke,
Coby, Gerard voor het bezorgen van
deze smakelijke attentie.
Wij hopen in de loop van volgend jaar
weer op “normale tijden” hoe dan ook
de activiteitencommissie blijft natuurlijk actief. Als u zich houdt aan de
noodzakelijke maatregelen moet het
goed komen.
Houdt u onze nieuwsbrief, de Rozet, de
site Welkom in het Laag en het

gemeentenieuws goed in de gaten, de
KBO Beek is er voor alle senioren in
Beek e.o.
Wij vragen nog enkele vitale personen
om ons Magazine met onze nieuwsbrief te bezorgen bij onze leden. Meldt
u dan bij Gerard van der Pluijm. Tel.
024- 6841792
Ook kan onze club Bewust Ouderen
Fitness nog enkele leden erbij hebben,
wilt u ook iedere maandag de week
goed beginnen, kom om 16.45 uur naar
het Kulturhus Beek en doe mee. Zeer
geschikt voor jonge 50+.
Voor 20 euro per kalender jaar bent u er
al bij en maakt u alles van dichtbij mee,
leerzame middagen over zaken die ons
aangaan, zodat u altijd bij de tijd blijft
en natuurlijk zorgt de KBO Beek ook
voor amusement op z`n tijd.
Waarom nog wachten, kom erbij, doe
het nu, er ligt een heel mooi jaar voor u.
Wij wensen iedereen een zalig
Kerstfeest een fijne jaarwisseling en
vooral een heel gezond 2021
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek, voor alle info 024 3226377.

BEEK. Op zondag 13 december is, na
een
kort
ziekbed,
Albertine
Groothuijse-Merkus uit Beek overleden. Ze werd 75 jaar.
De crematie vond op vrijdag 18 december in besloten kring plaats. We wensen
Marco, Jessica, Tygo en Milan, MarieJustine, Ferdinand, Senna en Mexx,
alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
Foto: Henk Baron

Foto: Gerard van der Pluijm

SSHB biedt hulp
bij financiële problemen

Foto: Henk Baron
Hendrik Awater uit Erlecom werd 8
december gehuldigd voor het feit dat
hij 70 jaar lid is van de KLN. Dat is de
vereniging
Kleindier-liefhebbers
Nederland. In het bijzijn van zijn echtgenote en slechts twee leden van het
bestuur van de Konijnen- en
Pluimveevereniging Millingen en
Omstreken werd hij thuis in Erlecom
gehuldigd voor dit langdurige lidmaatschap. De twee leden waren voorzitter
Aloys te Dorshorst en vicevoorzitter
Frans Meij (petekind van Hendrik).
Ook was er een afgevaardigde van de
provinciale afdeling Gelderland aanwezig, namelijk dhr. Jos Janssen, die
Hendrik ook al jaren kent. Door corona
kon de huldiging niet tijdens een vergadering plaatsvinden. Hendrik Awater
kreeg uit handen van Jos Janssen uit
Beuningen een speciaal herinneringsbord met vier tegels. Op de tegels staat

zijn favoriete konijnenras afgebeeld.
Hendrik is sinds 29 februari 1988 lid
van de vereniging KPV Millingen en
Omstreken. Al 32 jaar dus. Daarvoor
zat hij bij andere kleindierverenigingen
in Nijmegen en Beek. Hij is al jaren een
fervent fokker van kleurdwergkonijnen, Nederlandse hangoordwergen en
ook van dwerghoenders. Zijn favoriete
kleur bij de kleurdwergen is de middengeel marter. In de loop der jaren, en
dat zijn er intussen wat, want hij is pas
90 jaar jong, heeft hij menig prijs
gewonnen met zijn dieren bij kleine en
grote tentoonstellingen in het land. Bij
de jaarlijkse clubtentoonstelling van de
vereniging is hij ook vaak de kampioen
en ook de man en bedenker van de
knuffelhoek. Menig kind heeft al zittend op wat strobalen zich kunnen verpozen met de dwergkonijnen van
Hendrik Awater.

Geen papiercontainers aan het Ons
Genoegenpad tijdens jaarwisseling
In verband met brandgevaar staan er
geen papiercontainers vanaf dinsdag 29
december tot en met zondag 2 januari
bij het verenigingsgebouw van fanfarekorps Ons Genoegen.
Vanaf maandag 3 januari kan men
gewoon weer zoals men gewend is het
papier komen brengen.
Hartelijk dank voor het brengen van uw
oud papier de afgelopen tijd en voor de
toekomst.
Door deze papiercontainers heeft de
fanfarekorps Ons Genoegen een extra
inkomstenbron, die zo de vereniging,
financiële ondersteuning biedt.

Fijne jaarwisseling
Fanfarekorps Ons Genoegen

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Ootje
Het artikeltje over “Ootje” riep bij mij
jeugdherinneringen op.
In mijn jeugd ben ik geboren en getogen in Sint Maartensbrug, in de Kop
van Noord-Holland. In de jaren 50 was
er bij mij een mevrouw, die Ootje
Zwalk werd genoemd. Ootje, aangezien ze een wat oudere vrouw was (in
die tijd was iemand van 50 al oud).
Zwalk, aangezien ze dagelijks op de
fiets in de omgeving te zien was. En
hoorde men: Hee, daar gaat Ootje
Zwalk weer.
Martin Janssen, Nijmegen

Buddy’s
van
de
Stichting
SchuldHulpBuddy (SSHB) helpen u
met al uw financiële vragen en met het
invullen van uw formulieren. Als u
schulden heeft, maken zij samen met u
een overzicht van uw financiën en stellen een plan op om uw schulden weg te
werken. Als het nodig is, gaan zij ook
met u mee naar instanties om u te
ondersteunen of kunnen ze u doorverwijzen. Daarnaast kunnen onze
buddy’s u helpen met budgetteren,
zodat uw financiële administratie weer
gezond wordt en blijft! Zo kunt u weer
met nieuw vertrouwen verder met uw

leven.
Neem contact met ons op via
www.schuldhulpbuddy.nl/hulp- aanvragen. Wij maken dan een afspraak
met u om met u te bespreken wat uw
situatie is en wat wij voor u kunnen
betekenen.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment zoeken wij
voor de Formulierenbrigade een coördinator en meerdere vrijwilligers. Meer
informatie over de vacatures vindt u op
www.schuldhulpbuddy.nl/vrijwilligerswerk.

Toek Toek Jam te koop!
BERG en DAL. Sinds een week staat er
een nieuwe Buurtweggeefkast in het
dorp Berg en Dal. Er is een schap ingericht voor de verkoop van Toek Toek
Jam. De verschillende soorten jam zijn
biologisch en met liefde gemaakt. De
Jam is suikerarm. Naar smaak kunt u
nog altijd suiker toevoegen. De
opbrengst van de Jam is voor Toek
Toek Berg en Dal. Deze stichting
brengt ouderen en mensen die slecht ter
been bij elkaar binnen het dorp Berg en
Dal. Hierdoor kunnen ze andere blijven
ontmoeten. We rijden ook nu nog
steeds. Onze tijden zijn wel aangepast.
Momenteel rijden we maandag, woens-

dag en donderdag van 10.00 uur tot
14.00 uur, dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Wanneer de kerk weer diensten heeft rijden we ook de zondagochtend. Door de aankoop van de Jam kunnen we het vervoer betaalbaar en laagdrempelig houden.
De kast is te vinden bij de kruising
Stollenbergweg en Emmalaan. Graag
contant geld meenemen voor de Jam.
Naast de verkoop van Jam vindt u er
gratis boeken en speelgoed. Deze kunt
u erin zetten of meenemen. Er wordt al
veel gebruik van gemaakt. Wees welkom!
Foto: Henk Baron
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c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

Arno's
Haarmode

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

Tel. 0481-433407

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

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Wij wensen u fijne
feestdagen en een
gelukkig 2021!

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

T

Van 25-12-2020 tot en met 28-12-2020 zijn wij gesloten.

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl
Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

WELZIJN

Kerstactie Kulturhus Millingen
gaat gewoon door!
MILLINGEN. Helaas is Kulturhus Den Ienloop door de nieuwe strengere coronamaatregelen gesloten voor bezoekers. Maar dat betekent niet dat we stoppen met
de actie ‘Een cadeautje onder de kerstboom in Kulturhus Millingen’. Ken je nog
iemand die dit jaar echt een cadeautje heeft verdiend met kerst? We willen zoveel
mogelijk
mensen een
kerstverrassing brengen
dus twijfel
niet en geef
iemand op!
Dit kan door
te bellen met
de receptie
van
het
Kulturhus
tel:
0247516510. Of
kom
een
pakje brengen
naar
Kulturhus
Den Ienloop
en laat het
achter in het
halletje bij de
ingang. Wij
zorgen dan dat het onder de kerstboom komt te liggen en 24 december op kerstavond wordt bezorgd. Pak het wel zelf even in en geef aan als het specifiek voor
een man of vrouw is. Samen zorgen we ervoor dat iedereen toch een beetje het vertrouwde kerstgevoel krijgt dit jaar. Alvast heel erg bedankt namens het Kulturhus
Millingen en Forte Welzijn. Fijne feestdagen allemaal!

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties.
Verzorgingshuis ’t Hofke in Beek
zoekt aaibare cavia’s en konijnen.
Contact met dieren werkt kalmerend en
stress verlagend. Het stelt mensen open
voor contact met anderen. Wil jij mensen met dementie een fijne beleving
bezorgen en heb je een aaibaar handzaam huisdier? Contactpersoon is
Sandra Sennef tel. 06 20511027 s.sennef@kalorama.nl
Buurtgezinnen Berg en Dal zoekt
ooms en tantes, opa’s en oma’s. Vanuit
de gedachten “opvoeden doe je
samen”, kun je helpen met praktische
en informele steun door bijvoorbeeld
samen een activiteit te ondernemen,
een speelafspraak of logeerpartij of een
rustige huiswerkplek te bieden. Wil jij
het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders? Contactpersoon
is Marloes Bazuin tel.06 42921883
marloes@buurtgezinnen.nl

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

Opruimhulp
gevraagd
Voor een alleenstaande mevrouw in
Millingen, met een belast verleden, zijn
we op zoek naar iemand die overtollige
huisraad (bed, matrassen, bankstel en
stoelen) vanuit appartement (met lift)
naar de stort kan vervoeren. DAR pasje
aanwezig, weinig financiële middelen
om dit te vergoeden. Neem contact op
met lony.peeters@sheerenloo.nl

www.buurtgezinnen.nl/bergendal
Kijk voor de vele mogelijkheden op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal Contactpersoon is Anke Jacobs
vspbergendal@fortewelzijn.nl tel; 06
12867574. Staat er geen geschikte
vacature voor je bij dan gaan we graag
na de feestdagen met je in gesprek over
de mogelijkheden.

RepairCafé
Groesbeek
Virusvrij
Onze locatie op de Paap is nog steeds
dicht, maar u kunt toch bij het
RepairCafé Groesbeek terecht voor:
Reparatie van apparaten
De reparaties gebeuren nu bij de reparateurs thuis, volgens de in eerdere
persberichten aangegeven procedure.
Wanneer u iets te repareren hebt moet u
dat per email aanmelden bij: repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren
hebt en geeft u uw telefoonnummer.
Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd heeft om de
reparatie uit te voeren en bellen u terug.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijken voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.
N.B. De reparatie van kleding etc. is
op dit moment niet mogelijk!
Mondkapjes
Het RepairCafé Groesbeek is nu al
enige tijd bezig met het maken van
mondkapjes. Goed om te weten met de
huidige
toename
van
de
Coronabesmettingen en de aanbeveling
om in de publieke ruimte mondkapjes
te dragen.
De mondkapjes zijn beschikbaar in verschillende maten, zijn uitwasbaar, dus
meerdere malen te gebruiken en
gemaakt volgens een patroon dat een
goede aansluiting op het gezicht garandeerd. Ze zijn gemaakt van verschillend gekleurde stoffen zodat er effen tot
zeer bont gekleurde mondkapjes
beschikbaar zijn. Deze mondkapjes
kosten € 3.- en zijn te verkrijgen via
Metty Kaïnama, tel: 06 10474589
(maandag t/m vrijdag).

Reparatie motor cirkelzaag
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Een goede
Dorpsagenda Leuth hoopt in het
start voor
nieuwe jaar op doorstart activiteiten
LEUTH. In het afgelopen jaar heeft onderzoek doen naar een veiliger overBuurtgezinnen ook de organisatie van de Dorpsagenda steekplaats voor fietsers aan het begin
Op 1 september 2020 is Buurtgezinnen gestart in gemeente Berg en Dal.
Voor overbelaste gezinnen wordt
gezocht naar een vrijwillig steungezin, dat hen op een laagdrempelige
manier kan ondersteunen bij de
opvoeding van de kinderen.
Er is de afgelopen maanden hard
gewerkt aan het onder de aandacht
brengen van Buurtgezinnen bij scholen,
kinderopvang en hulpverleners. Er zijn
al diverse aanmeldingen van overbelaste gezinnen (vraaggezinnen) en van
steungezinnen. De eerste koppeling is
gemaakt: een alleenstaande moeder
met twee zoontjes heeft kennis
gemaakt met een steungezin en tussen
hen is al een warm contact ontstaan.
Om deze moeder te ontlasten gaan de
broertjes een keer in de maand logeren
en een dagdeel per twee weken spelen
bij het steungezin. Er zijn verschillende
gezinnen in de kennismakingsfase, als
er tussen hen een goede klik is kunnen
ook deze gezinnen aan elkaar worden
gekoppeld. Er worden dan afspraken
gemaakt over de ondersteuning en de
steungezinnen worden voor langere tijd
de steun en toeverlaat van de vraaggezinnen.
Buurtgezinnen levert maatwerk. We
kijken naar de behoefte van het gezin
dat overbelast is, het karakter en de
interesses van ouders en kinderen en
aan de hand daarvan gaan wij op zoek
naar een passend steungezin. Op dit
moment zoeken we verschillende
steungezinnen in de omgeving van
Millingen aan de Rijn. Dit kunnen
ouders zijn met kinderen, grootouders
en stellen zonder kinderen (maar met
opvoedervaring).

Leuth hinder gehad van alle maatregelen die door de overheid genomen
moesten worden met het oog op het
coronavirus. Verschillende activiteiten
moesten worden afgeblazen, maar een
aantal andere kon gelukkig wel doorgaan. Zo is er hard gewerkt door de
werkgroep Groen samen met de
gemeente en een aantal hoveniersbedrijven aan het vergroenen van Leuth.
De eerste resultaten daarvan zijn nu al
zichtbaar in de perken aan beide zijden
van de Steenheuvelse-straat, de
Margriet- en Meester Pontenstraat.
Verenigingen voor elkaar
Dit jaar zijn ook tweemaal vertegenwoordigers van velerlei verenigingen
en organisaties bij elkaar geweest om te
bespreken waarin zij elkaar kunnen
helpen en versterken. Zo is er nu een
app gemaakt waardoor zij snel met
elkaar kunnen communiceren en er
komt een activiteitenoverzicht voor
2021 met behulp waarvan acties op
elkaar kunnen worden afgestemd.
Verder wordt er nagedacht over een
meer effectieve manier om vrijwilligers
te werven.
Steenheuvelsestraat veiliger
De werkgroep Verkeer en Veiligheid is
druk geweest met overleggen met vertegenwoordigers van de provincie en
gemeente om te komen tot maatregelen
die de Steenheuvelsestraat veiliger
kunnen maken. Tot nu toe heeft dit
alleen geleid tot het ophangen van een
smiley die de snelheid aangeeft, maar
helaas werd deze al weer snel verwijderd. Wij hebben de provincie
gevraagd deze weer op te hangen en
dan voor langere tijd, liefst definitief.
De provincie heeft toegezegd een

van de Steenheuvelsestraat. En op de
dijk waar fietsers en wandelaars oversteken richting Zyfflich wordt een ruimere opstelplaats gemaakt; een tunnel
daar wordt niet haalbaar geacht.
Omdat de provincie verder geen maatregelen wil nemen die het autoverkeer
door het dorp kunnen afremmen, gaat
de werkgroep in gesprek met de
gemeente. Binnenkort worden het college en de gemeenteraad van Berg en
Dal benaderd met de uitdrukkelijke
wens mee te werken aan een veiliger
centrum voor fietsers en voetgangers in
Leuth.
Hulpacties
Toen de coronacrisis in maart losbrak,
heeft de Dorpsagenda direct een actie
op touw gezet voor mensen met een
hulpvraag. Deze actie is ook nu tijdens
de lockdown nog steeds van kracht.
Als u een hulpvraag heeft, kunt u op
onze website alles lezen hoe u die
gewenste hulp kunt krijgen : zie onze
website www.laatleuthleven.nl
Ook voor andere informatie over het
werk van de Dorpsagenda en activiteiten in Leuth kunt u alles lezen op deze
website.
Een goed nieuwjaar
Natuurlijk hoopt de organisatie van de
Dorpsagenda dat er in 2021 snel een
einde komt aan de coronapandemie en
dat het leven voor iedereen weer zijn
normale gang kan nemen. Zo gauw dat
mogelijk is, zal er ook weer een grotere bijeenkomst worden georganiseerd
waar we elkaar kunnen ontmoeten om
bij te praten, te infomeren en nieuwe
ideeën te ontwikkelen.
Tot slot wensen wij u mooie feestdagen
en graag ‘tot ziens’ in het nieuwe jaar.

Mocht je interesse hebben om steungezin te worden, neem dan een kijkje op
www.buurtgezinnen.nl of neem contact
op met coördinator Marloes Bazuin via
06-42921883 of marloes@buurtgezinnen.nl. Je kunt hiermee echt een verschil maken voor ouders en kinderen in
onze gemeente.
Ook gezinnen die het moeilijk hebben
zijn van harte welkom om contact op te
nemen. Marloes komt graag vrijblijvend kennis maken, wellicht kan een
steungezin net de hulp bieden die nodig
is.

Erna 10 jaar
vrijwilligster bij
de Zonnebloem
Op 9 augustus was Erna Driessen 10
jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem.
Ze begon als bestuurslid voor bezoekwerk en momenteel vervult ze de functie van voorzitter van de afdeling
Ooijpolder.
We wilden Erna tijdens een activiteit
met onze gasten in het zonnetje zetten,
maar door de Coronamaatregelen was
dit helaas niet mogelijk. Er is daarom
voor gekozen om haar tijdens een vergadering met alle vrijwilligers alsnog te
huldigen. Erna kreeg een zilveren
speld, een oorkonde en een bos bloemen als dank voor haar inzet.
We hopen dat wij, als afdeling
Ooijpolder, nog lang van haar diensten
gebruik mogen maken.

Goed voornemen?
Organiseer de collecte van 2021!
Steun mensen met epilepsie. Ook nu.
Epilepsie is nog altijd niet te genezen.
Daarom gaan ook in 2021 duizenden
collectanten van het Epilepsiefonds de
deuren langs om geld in te zamelen.
Maar wie vertelt de collectanten in
welke straten ze moeten lopen, wie
geeft ze hun collectebus en wie zorgt
ervoor dat het opgehaalde bedrag goed
terecht komt? Dat kun jij doen! Help jij
mee de collecte van 2021 te organiseren
als
teamleider
van
het
Epilepsiefonds?
Ga
naar
epilepsie.nl/teamleider en maak het
verschil.
200.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 200.000 mensen
met epilepsie. Zij kunnen onverwachts
een epileptische aanval krijgen. Soms
helpen medicijnen, maar niet altijd.
Daar wil het Epilepsiefonds verandering in brengen door wetenschappelijk
onderzoek te steunen. De jaarlijkse collecteweek is daarbij ontzettend belangrijk.
Ook meedoen?
Ben jij sociaal ingesteld en hou je van
organiseren? Dan is de vrijwilligersfunctie van teamleider echt iets voor
jou! In 2021 is de collecteweek van 7
t/m 12 juni, en we kunnen alle hulp
gebruiken. Trommel je vrienden op, ga
naar epilepsie.nl/teamleider en meld je
aan. Met iedere deur die je volgend jaar

langsgaat, breng je de oplossing voor
epilepsie weer wat dichterbij.
Dit doet het Epilepsiefonds
De inkomsten uit de collecteweek worden gebruikt voor het financieren van
onderzoek, zodat er voor iedereen een
behandeling komt en epilepsie in de
toekomst te genezen is. Daarnaast zorgen we voor een beter leven met epilepsie. Bijvoorbeeld door voorlichting
te geven, lotgenoten samen te brengen
en op te komen voor mensen met epilepsie en hun naasten.
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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? Kijk dan op
de digitale afvalwijzer of download de Dar app. Zo heb
je altijd jouw persoonlijke afvalwijzer bij de hand!
Makkelijk toch?

Fijne feestdagen en
een gezond 2021!

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Stalhouderij

dar.nl/afvalwijzer

vul postcode
download of
en huisnummer in print jaarkalender

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

of download
de Dar app

Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

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

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

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

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

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
- - - ALLEEN AFHALEN - - Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

doe online

boodschappen
op www.spar.nl

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

&

kies
voor het
gemak

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

zonder minimum bestelbedrag
en betaling aan de deur

SPAR Looijschelder Ooij

SPAR Looijschelder Leuth

Reinier van Ooijplein 23
6576 BT Ooij
tel. 024-6631928

Kerkplein 9-9a
6578 AN Leuth
tel. 024-6631357

De Spar wenst u hele fijne feestdagen

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

N AT U U R

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Buiten was het nog steeds zacht en
gouden
zonnestralen
sijpelden
Annekes woonkamer binnen. Zittend
met haar rug naar het raam, nam ze de
Gelderlander door. Dit jaar geen vuurwerk, kopte het dagblad. Mooi, dacht
Anneke, die niets met vuurwerk had.
De gigantische overlast en ziekenhuisopnames rechtvaardigden volgens haar
niet het veelgehoorde argument dat
vuurwerk nu eenmaal een traditie is.
De gezelligheid was ver te zoeken.
Dankzij het verbod loopt het op 31
december waarschijnlijk eens ’n keer
niet uit de hand, het kabinet zij geprezen! Is die corona toch nog ergens
goed voor! Volgend jaar mogelijk geen
Vierdaagse, berichtte de krant wat verderop. Mis ik ook niets aan, redeneerde ze, waarschijnlijk ben ik tegen die
tijd net bevallen en staat mijn hoofd er
helemaal niet naar. Maar voor veel
deelnemers, moest ze toegeven, is het
de belangrijkste week van het jaar.
Tijdens dat evenement staan ze ineens
volop in de belangstelling en menigeen ontleent hieraan een grote troost.
Tot zover de krant. Buiten klonk er
plotseling een harde klap. Anneke
stond op en liep naar het raam. Op
straat haalden twee jongens capriolen
uit met hun skateboard. Vanuit de verte
kwam er nog een knaap aangeslenterd
met een skateboard onder zijn arm. Hij
droeg een afgezakte broek, een petje
met het logo van een Amerikaanse
sportschoenenfabrikant en in zijn
mondhoek klemde hij nonchalant een
sigaret. Verhoogde activiteit en dat uitgerekend onder Annekes raam.
Waarom moet dat nu uitgerekend bij
mij voor de deur, zuchtte ze geërgerd.
Donderen jullie toch ’n eind op met
die stomme plank, had ze het liefst uit
het raam willen roepen, maar haar
geweten stapte op de rem. Maak je
toch niet zo kwaad, zei een stemmetje
vanbinnen, het deert je toch niet, je zit
hier hoog en droog. Die skaters hebben de grootste lol, mogen die gasten
zich alsjeblieft ’n beetje uitleven? Daar
viel weinig tegen in te brengen. En nu
nog eens wat, Anneke, zwangerschap
is geen excuus was om knorrig te worden! Anneke zuchtte nog maar eens
diep. Hormonen, ze zat er maar mee.
Hoe laat was het eigenlijk? Kwart voor
elf alweer. Anneke liet haar ogen door
de huiskamer dwalen. Stofzuigen dan
maar? Gelukkig bood de telefoon soelaas, het was Roy. Of Anneke zin had
om zaterdagavond bij hem thuis te
komen eten, kon ze meteen eens fatsoenlijk kennismaken met zijn moeder, want verder dan een vluchtige ontmoeting en één kopje koffie was ze
nog niet gekomen. Koffie die ze overigens wel uitgebreid had geprezen:
“Lekkere bakkie koffie, mevrouw van
der
Kamp,
echt
lekker.”
“Zeg maar Ellie, hoor Anneke, ik heet
Ellie. Geen mevrouw, dat maakt me
gelijk zo oud.” Vanzelfsprekend ging
Anneke enthousiast in op het aanbod,
het werd ook wel ’n keer tijd haar aanstaande schoonmoeder eens te leren
kennen. Misschien had ze zwangerschapstips! In dat verband moest ze
ineens denken aan een goede vriendin,
die aantal jaren geleden op het einde
liep. Afgesproken was dat ze met
behulp van de huisarts thuis zou bevallen. Maar omdat ze over ruim een
week pas was uitgeteld, had ze voor
zichzelf en haar man nog maar eens
een lekkere pan hachee gemaakt, waar
ze zich beiden uitgebreid aan tegoed
deden. Maar hachee en spijsvertering
blijft een gevaarlijke combinatie.
Enfin, later die avond kondigde de
baby zich onverwachts aan. Paniek
alom. Gelukkig was de gealarmeerde
huisarts er binnen tien minuten,
vruchtwater gebroken, persen maar!
Als gevolg van het zware tafelen, ging
eerste perswee vergezeld van een keiharde
wind!
De dokter, die precies in de vuurlinie
stond, vertrok echter geen spier, maar
zei
droogjes:
“Nog zo’n scheet, mevrouw, en hij
hangt in de gordijnen!”

Bijzondere samenstand van de
planeten Jupiter en Saturnus
Op 21 december was er een unieke
samenstand van de twee grootste planeten Jupiter en Saturnus. Bij helder weer
zal ook de komende dagen het duo nog
aan de vroege avondhemel tot 18:15
uur zichtbaar zijn.
Kijk bij een vrije horizon richting het
zuidwesten. Gebruik eventueel een verrekijker. De planeten staan zeer laag
boven de horizon en gaan rond 18:30
onder. Jupiter is een stuk helderder dan
de veel verder weg staande Saturnus.

Zie illustratie.
Dit is een bijzonder verschijnsel, omdat
de laatste -zichtbare- nauwe samenstand in het jaar 1226 was en de eerstvolgende pas in 2080!
Het vermoeden bestaat dat de "Ster van
Bethlehem" ook een nauwe samenstand van Jupiter en Saturnus betrof.
Van een komeet, of in de volksmond
"staartster", is nooit een beschrijving
uit die periode gevonden.
Foto: Frank Teunissen
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Kerstboom op
het Hamersveld
De grote “Kerstboom” op het
Hamersveld in Berg en Dal werd afgelopen zomer geveld omdat de boom
slecht geworden was. Omroep
Gelderland maakte er op die plek een
programma over, zonder de boom,
maar toch helemaal in kerstsfeer.
Intussen staat er weer een boom, zij het
wat kleiner. Intussen is er, vanwege de
coronatijd zonder de jaarlijkse festiviteiten daaromheen, toch weer een echte
kerstboom met verlichting van
gemaakt.
Foto: Henk Baron

Kerstboom in Hartje Beek
De kerstboom in het centrum van Beek is weer verlicht. Samen met de verlichte
Grote en Kleine Bartholomaeuskerk vormt het weer een mooi plaatje.
Foto: Henk Baron

Calamiteitenkap
Groesbeekse Bos
GROESBEEK. Opnieuw slaat de letterzetter toe in de sparren.
Staatsbosbeheer start daarom in
januari 2021 met calamiteitenkap in
het Groesbeekse Bos. In totaal zal op
een oppervlak van ruim 3 hectare fijnspar en sitkaspar gekapt worden. In
de winter van 2021 worden nieuwe
bomen aangeplant voor een toekomstbestendig bos. Tijdens de
werkzaamheden blijft het bos toegankelijk voor publiek.

Hike for love
Speeddaten op de Mookerhei
Speeddating nieuwe stijl, en bovendien
corona-proof: Geen enge zaaltjes, krappe tafeltjes en een moordend tempo.
Met Hike for Love ga je heerlijk de hei
op, voor een prachtige wandeling in
goed gezelschap. Het lijkt haast een
welkome bijkomstigheid: Alle andere
wandelaars zijn ook single!
Had je al geen plannen voor kerst? Of
mag je niet meer bij vrienden op
bezoek door alle strenge regels? Geen
probleem! Ga lekker uitwaaien op de
Mookerhei. Op zondag 27 december
komt Hike for Love als primeur voor
regio Nijmegen. Een hiking event voor
singles van alle leeftijden. Dit keer een
rondwandeling over de prachtige en
historisch interessante Mookerhei.
Ontdek dit unieke gebied, maar vooral:
ontdek nieuwe mensen die ook actief
en single zijn!
Irene Ploeg, initiatiefneemster, spreekt
super enthousiast én uit eigen ervaring:
”De natuur ontdekken is prachtig, maar
samen is alles zo veel leuker dan
alleen.” Zelf heeft ze 4 jaar geleden op
een klassiek speeddating event haar Mr
Right (en inmiddels man) Rob leren
kennen. “De 2 minuten die we kregen
om te praten aan een tafeltje waren veel
te kort om de vonk te laten over springen. Het klikte pas na afloop, bij een
drankje aan de bar en de steeds enthousiastere verhalen over lekker eten
koken en onze ideale vakantie, een
trektocht door de Dolomieten. Op dat
moment sprong de vonk over.”
Twee jaar later zijn ze getrouwd, waarvan een fotoserie op de Mookerhei
getuigt. “Ik heb mijn legendarische
‘schat van de Mookerhei’ gevonden. En
ik gun alle singles hetzelfde. Daarom
organiseer ik dit event, in de hoop dat
zoveel mogelijk singles erop af zullen
komen. “Succes is verzekerd: Een heerlijke wandeling, een gezellige dag in
goed gezelschap, en misschien zelfs die
speciale klik.”
Irene heeft al jarenlang bijeenkomsten

georganiseerd rondom speciale thema’s
voor inspiratie en persoonlijke ontwikkeling onder de naam Imagination
Club. Dit keer wordt het dus voor een
speciale doelgroep. “In de toekomst wil
ik ook fietstochten, diners en andere
uitjes voor singles gaan organiseren.
Dus meld je in ieder geval aan voor de
nieuwsbrief, of volg ons op de (tijdelijke) website: www.imaginationclub.nl.
Hier vind je straks alle activiteiten die
nog gepland gaan worden onder
‘Agenda’. Aanmelden voor deze activiteit kan ook daar, onder ‘Contact’.
De wandeling is corona-proof en vindt
plaats op zondagmiddag 27 december.
De wandeling is ca. 7 km en de totale
bijeenkomst zal ca. 3 uur duren.
Deelname is €15 p.p. incl. consumpties
onderweg en is vooraf te voldoen.
Nadere informatie volgt na inschrijving. Het streven is om min. 6 dames en
6 heren (12 personen) bijeen te krijgen,
het max. is 24 personen. De deelnemers
zullen twee aan twee wandelen (op voldoende afstand!) in steeds wisselende
samenstelling. Alles onder voorbehoud
van voldoende aanmeldingen. Bij meer
dan 24 deelnemers zullen er afzonderlijke groepen gevormd worden ingedeeld op leeftijd.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 december via www.imaginationclub.nl/contact of per mail via singlesforlovenijmegen@gmail.com.

Het gaat om bosvakken in het
Groesbeekse Bos op de But. Op deze
locatie zijn grote aantallen fijnspar en
sitkaspar aangetast door de letterzetter.
Deze kever tast de boom aan door gangen te vreten in de bast. De bomen sterven uiteindelijk. Normaal gesproken
kunnen de sparren prima weerstand
bieden tegen de letterzetter door het
aanmaken van hars. Maar door klimaatverandering en dus droogte en hitte,
krijgt de boom al minder water en
wordt hij zwakker en krijgt de letterzetter vrij spel. Tegen deze kever valt weinig te doen, hij vermenigvuldigt zich
razendsnel. De sparren gaan dood en is
er sprake van een calamiteitenkap.
In het Groesbeekse bos is dit jaar een
oppervlak van ruim 3 hectare ernstig
aangetast door de letterzetter. Deze
hectares liggen in een deel van het bos
waar eigenlijk pas eind 2021 hout zou
worden geoogst. Door onverwacht
snelle verslechtering van de bomen is
besloten nog deze winter in te grijpen.
De aangetaste bomen staan in een drukbezocht gebied met verscheidene vormen van recreatief gebruik. De snelle
achteruitgang van deze bomen zorgt
voor een verhoogd gevaar bij aangrenzende paden.
Door de bomen nu te kappen krijgt het
hout een duurzamere toepassing. Zo
kan het verwerkt worden als kisthout of
OSB plaat dat langer CO2 vasthoudt
dan vezelhout. Wordt er te lang
gewacht dan kan het hout niet meer op
deze hoogwaardiger manier worden
verwerkt.
Er is sprake van een flinke ingreep.
Loofbomen en een aantal grote gezonde naaldbomen zullen blijven staan.
Desalniettemin ontstaan er grotere
open plekken. In de winter van 2021
worden deze open plekken ingeplant
met boomsoorten als linde, esdoorn,
beuk, douglas en eik. Zo ontstaat een
gemengd bos dat beter bestand is tegen
ziektes en het wisselende klimaat.
Tijdens de werkzaamheden kunnen de
paden modderig zijn of tijdelijk worden
afgesloten. Na afronding worden deze
hersteld.
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Ooijse
Klinkertjes
Zoals velen onder ons wel eens hebben, had ik afgelopen dagen een
prachtige droom. Ik zou het wat
overdreven willen vergelijken met de
beroemde droom van Martin Luther
King, maar deze ging over die vermaledijde Coronamaatregelen. In
een tijd waar wij alleen maar thuis
zitten te hokken, doet zo’n geestelijke droomvoorstelling toch wel iets.
Fysiek kan er niet veel, want het
enige wat ons alsnog rest is de seniorenwandeling. In Ooij is het asfalt,
naast de schoenzolen, al afgesleten
of vertoont verzakkingen. De klinkerwegen beginnen onder de vele
voetstappen ook al aan klinkermoeheid te lijden. Mijn positieve droom
was dan ook een verademing. Een
denkbeeldige positieve bijdrage van,
hoe kom ik de Kerstdagen door. Het
was helaas maar een droom, of misschien meer een soort van hallucinatie. Ik hallucineerde, dat ik aanwezig
was bij het Kerstconcert van ons
aller “De Ooijse Toekomst”. Als
“inzingertje” mocht ik “meeblèren”
met uiterst gastvrije en speciale
“Coronasongs”, van liederen zoals:
“Wij komen tezamen” en “(N)U zijt
wellekome”. De Ooijse Toekomst zat
in vol ornaat, inclusief de parmantige kerstmutsjes en blinkende instrumenten in de Hubertusbasiliek. Ik
keek in mijn diepe slaap recht in de
ogen van ex-grutter Willy B. Hij is,
veronderstel ik, een fervent fan van
Jörgen Raymann. Hij koos niet voor
niets als instrument de “tante EsBas”. Natuurlijk was ook in een van
de achterste rijen “de Bas” met zijn
kolossale instrument “De Bas” van
de partij. Vanwege zijn wat hogere
leeftijd is hem, ondanks dat hij van
andere kunne is, de “Bes-bas” toebedeeld. Over hem wordt overigens
beweerd, dat hij na afloop van de
repetitie altijd even blijft zitten. Hij
repeteert dan heel beschaafd en
geheel solo de Nijmeegse evergreen;
“Bij Hanna in de kuil”. Aan de bar
reageert dan steevast in zijn beste
A.B.N. ene Tino B. met zijn prachtig
omfloerste bariton. De goede luisteraar hoort dan als echo meedogenloos door het dorpshuis galmen:
“Naar Huissen toe lelijk jong, naar
Huissen toe lelijk jong” etc. Terug
naar mijn Kerstdroom. Ik ontwaarde
ook een heel frivole Henny B. als
“The little drummer” (pa rom pom
pom pom). Met haar “slagwerkjes”
is zij heel actief, daarbij draait zij, en
passant, ook nog verleidelijk met
haar bekken. Op een voorname
plaats in het orkest zit de internationale “gastmuzikant” Dieter L.
Eigenlijk was hij niet voorbestemd
om in een dorpsfanfare te spelen.
Zijn grootste wens zou zijn geweest,
om violist of zoals je wil “strijker” te
worden. De uiteindelijke keuze voor
zijn instrument moest dus in de richting van een strijker gevonden worden. Aangezien hij enigszins Duits
georiënteerd is, viel zijn uiteindelijke
keuze natuurlijk op “bügeln”.
Laatbloeier Ivo H. speelt, alsof hij dat
al tientallen jaren doet, de trombone. Zijn leermeesters zeiden over
hem; “Laat Ivo maar schuiven”.
Jakob C. mag in mijn waanvoorstelling natuurlijk ook niet ontbreken.
Hij speelt op zijn speciale altsax heel
serieus muziek. Als ik daarbij zijn
gezicht goed bestudeer, kan ik mij
niet aan de indruk onttrekken, dat
hij veel liever een ander instrument
had bespeeld. Het kan haast niet
anders, dan dat hij bij het produceren van zijn muzikale klanken denkt
aan zijn eigen “Clari….nettie”.
Onder deze rare gedachten ontspon
zich in mijn droom een prachtig
Kerstconcert. De muzikanten hielden zich echter niet aan het door
premier Rutte ingestelde reisverbod.
Tegen beter weten in speelden zij
namelijk; “Maria die zoude naar
Bethlehem gaan”, terwijl ook de
Driekoningen met hun cadeautjes al
stoïcijns onderweg waren. Mijn
droom werd echter ruw onderbroken, doordat ik flink aan de schouder werd geschud. Man, hou alsjeblieft op met dat valse zingen.
Horen en zien vergaat, de buurt
heeft al 1 1 2 gebeld, zo krijg je toch
nooit een “Stille nacht”.
Vrolijk Kerstfeest medeklinker.
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T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Allround werkzaamheden
Ook voor kleine klussen in huis!

Fijne feestdagen
en een mooi nieuwjaar!

Wenst iedereen fijne
feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
Arnhem | Onderlangs 1 | (026) 442 39 13
Nijmegen | Kerkenbos 10-20a | (024) 388 66 80

Sportieve leden van BadBeek,
Wij willen jullie enorm bedanken voor
de extra steun en voor het vertrouwen
die jullie aan ons hebben gegeven het
afgelopen jaar. In de hoop dat wij
volgend jaar weer terug naar ‘normaal’
gaan, zullen wij in de tussentijd er alles
aan doen om jullie zo veilig mogelijk te
laten sporten.
Namens het gehele nieuwe team van
BadBeek wensen wij jullie fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Het wijkverpleegkundig team
Millingen aan de Rijn
wenst u gezellige feestdagen en

Sportieve groet,

een gezond 2021

Jelano Cruden, Alex Joosten en nog
altijd betrokken Julian van Stee

Fijne feestdagen een gelukkig,
liefdevol en vooral een swingend
en sportief 2021!
Blijf fit & gezond!
Team Wendy's Way Dancing, Wendy,
Wendy, Anne, Fabiënne en Anne
www.wendyswaydancing.nl

ur

tu
Parket is na

Dank aan al onze
klanten voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Wij wensen u allen
prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar
Klever Str. 54 . 47559 Kranenburg
tel. 0049 28269 2283
fax 92285
internet advies: www.rozyn.de

Wij wensen u een fijne kerst
en een kristalhelder 2021!

Bezorgdienst
Het Elyseese Hof
wenst iedereen
fijne feestdagen!
tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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KERST is zo’n moment waarin SIM de
levensbalans opmaakt!
We denken terug aan al die mooie
momenten van levensplezier van onze
seniorencliënten. Maar ook aan verdriet
door verlies en de impact die Corona
heeft op de levenskwaliteit van niet
alleen kwetsbare senioren. De inspanningen in de zorg zijn groot en over de
neveneffecten maken we ons allemaal
zorgen.
Maar met Kerst gaan onze gedachten ook terug naar de basis van ons leven, dat wat
het leven ‘echt’ bijzonder maakt! SAMENZIJN met familie, vrienden én ‘extra’ aandacht
voor mensen die eenzaam zijn tijdens de feestdagen.

Wij wensen u een
fijn “normaal” 2021

De Sally’s van Bureau SIM
‘Uw ontzorgorganisatie in de Gemeente Berg en Dal’
wensen u warmhartige Kerstdagen
én een fantastische vitale sprong naar 2021!

Een warme kerstgroet voor alle lezers van de Rozet
in deze bijzondere tijd!
Wij wensen u genoeglijke dagen toe en alle goeds voor 2021!
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers Kalorama

Het bestuur van
schuttersgenootschap O.E.V.
wenst u allen,
maar in het
bijzonder
haar leden,

Wij wensen u fijne feestdagen
en een mooi nieuwjaar

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2021

Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
www.kringloop-groesbeek.eu

Hotel Café

wenst u fijne feestdagen
en een goed nieuwjaar
Rijksstraatweg 124 - Beek Ubbergen

Het bestuur van de stichting
‘Berg en Dals Bloei’
Nieuwe Holleweg 4
6573 DX Beek
Telefoon: 06 16352478
www.brasseriecharley.nl

een voorspoedig en gezond 2021

Bedankt voor alle support
in 2020
We ontvangen u graag
“live” in 2021 ! h

Wij wensen u een
goed en gezond 2021

088 - 00 11 333 - www.sterker.nl

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2021!

Heerbaan 156
6566 EV Millingen a/d Rijn

wenst u prettige kerstdagen en

Geert Grooteplein 22
6525 GA Nijmegen

info@josvanhees.nl
www.josvanhees.nl

Wij wensen u allen
f ijne kerstdagen en veel
wijsheid in het nieuwe jaar

De Rozet
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Villa Mooi Nederland
Wij wensen u fijne
feestdagen en hopen u
te zien in het nieuwe jaar
Van der Veurweg 27
6573 EB Beek Berg en dal
www.villamooinederland.nl

Geniet van de
kerstdagen,
en proost
op een mooi
nieuwjaar!
0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

U wilt niet langer in de regen staan
TI NGI E TE R I J

www.detinnenroos.nl

vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

Lydia Hebben - Lenk
In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Fijne kerstdagen en
een gelukkig 2021

Fijne kerstdagen en een gezond 2021
Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
bouwkundig 2021.
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Licht in huis,
Licht aan het eind van de tunnel.
Houd vol! Op naar een gezond 2021!

Stefan van Tol, Mechteld ten Doesschate,
Remco Hammer, Marie-José Verbeeten

Het
Argos-team
bedankt u voor
de goede samenwerking
en wenst u ﬁjne kerstdagen

Wenst u sfeervolle feestdagen en
alle goeds voor een gezond en gelukkig 2021!
Verbindingsweg 8, 6573 BV Beek Ubbergen
024-684 35 75
beek@fysioboonstra.nl

Wij wensen u een
wonderschoon
nieuwjaar!

en een goed, succesvol 2021.

Hezelstraat 12a, 6576 JN Ooij
06-11954558
info@beautiq.nl

Tel. (02821) 7937-0
www.argosretail.de
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al
het ondernemersnieuws? Een
aantal keer per jaar brengen we u
via de nieuwsbrief Bedrijvig Berg
en Dal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van economische zaken en recreatie en toerisme.

■ Nieuwe wet om mensen met
schulden beter te helpen
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Heeft een inwoner schulden en
wordt er geld ingehouden op het
inkomen? Dan geldt een beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het
deel van de inkomsten waar de
schuldeiser niet aan mag komen.
Dit is zo geregeld in de wet, omdat
iedereen recht heeft op een
bepaald minimuminkomen. Van
deze beslagvrije voet moet iemand
zijn vaste lasten betalen en ook zijn
eten en drinken.
De beslagvrije voet is lastig te berekenen. Dit komt doordat de schuldenaar zelf zijn inkomsten en uitgaven moet doorgeven aan de
gemeente. Hier gaat het vaak fout.
Gegevens worden niet aangeleverd
of zijn onjuist. Dit zorgt vaak voor
een te lage beslagvrije voet. De
inwoner lost te veel af en houdt te
weinig over om van te leven.
Hierdoor raakt hij dieper in de
schulden.
Wat verandert er met de nieuwe
wet?
De grootste verandering is dat
inwoners het grootste gedeelte van
hun inkomsten en uitgaven niet

Veel mensen kiezen er bewust voor om Nederlander te
worden. Daarmee kiezen ze ook voor een toekomst hier in
Nederland. In de gemeente Berg en Dal hebben dit jaar 55
inwoners de Nederlandse nationaliteit gekregen.
Ongeveer de helft daarvan is op asielgronden naar Nederland
gekomen. Enkele van hen zijn hier geboren of hebben hun
liefde hier gevonden. Ook zijn er die hier zijn komen werken of
studeren en daarna zijn blijven “hangen”.

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

Om mensen met schulden beter
te helpen, gaat op 1 januari 2021
de nieuwe Wet vereenvoudiging
beslagvrije voet (Wvbvv) in.
Inwoners die hiermee te maken
hebben ontvangen een brief van
de gemeente.

■ 55 Nieuwe Nederlanders in Berg en Dal

meer hoeven door te geven. De
gemeente haalt deze informatie
straks rechtstreeks uit de systemen
van de Belastingdienst en de polisadministratie van het UWV.
Ook verandert het aflossingspercentage. Hierdoor houden inwoners meer geld over om van te
leven.
In de nieuwe wet verandert ook het
rekensysteem. Straks wordt onderscheid gemaakt tussen drie inkomensgroepen. Voor elke inkomensgroep geldt een eigen inhouding op
het loon (loonbeslag) of inhouding
op de uitkering (beslag op een uitkering). Er is geen onderscheid
meer in leeftijdscategorieën.
Meer informatie
We gaan als gemeente werken met
een coördinerend deurwaarder.
Meer informatie hierover komt nog.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij het team Inkomen en
Participatie. U bereikt hen via het
algemene nummer van de gemeente 14 024. U kunt vragen naar
mevrouw Hermsen of de heer
Hock.
Meer algemene informatie vindt u
ook
op
www.rijksoverheid.nl,
www.vng.nl of www.inlichtingenbureau.nl.

Nationaliteiten
Onze Nieuwe Nederlanders hadden voordat ze Nederlander
werden de volgende nationaliteiten: Syrische, Eritrese, Britse,
Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Azerbeidzjaanse, Japanse,
Oekraïense, Servische, Surinaamse en Thaise. Er waren ook
staatlozen en burgers van de Bondsrepubliek Duitsland en
Congo bij.
Brief en welkomstpakket
Ieder jaar is het op15 december Naturalisatiedag. Dan vieren
we het Nederlands staatsburgerschap van de Nieuwe
Nederlanders. Normaal ontvangt burgemeester Mark
Slinkman de Nieuwe Nederlanders uit onze gemeente. Dat
gebeurt dan tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal. Door de coronamaatregelen kon dat dit jaar niet doorgaan. Als alternatief heeft de burgemeester hen in een brief
een prachtige toekomst gewenst. Bij deze brief zat ook een
pakketje om onze nieuwe Nederlanders welkom te heten.
Thuis voelen
De jaarlijkse feestelijk bijeenkomst is vooral een ceremonieel
moment. Want de Nieuwe Nederlanders nemen natuurlijk al
deel aan onze samenleving. Ze leven hier, werken hier, volgen
een opleiding, of doen vrijwilligerswerk. Mogelijk gaan hun kinderen hier naar school. Vaak zijn ze ook al lid van een van de
vele verenigingen of organisaties in onze gemeente. En dat is
waar het Nederlanderschap eigenlijk om draait. Meedoen in
de samenleving, je thuis voelen en erbij horen. Ieder op zijn
eigen manier. En natuurlijk binnen zijn eigen mogelijkheden.

■ Beste vrijwilligers uit onze gemeente
Vrijwilligerswerk is enorm belangrijk voor onze dorpen en het buitengebied: zo houden we Berg en
Dal mooi, groen, sociaal, gezond,
bereikbaar, sportief. Ik ben er
trots op dat we in onze gemeente
al zo lang zoveel betrokken vrijwilligers hebben.
En toen kwam corona en werd
alles anders. Er werd en wordt
een nog groter beroep gedaan op
saamhorigheid, er zijn voor
elkaar en dus ook op het vrijwilligerswerk. Ik heb grote waardering voor alle vrijwilligers en hun
inzet in deze gekke tijd. Een
diepe buiging van mijn kant. U
verdient het om dit compliment te
ontvangen.
Onze inwoners hebben laten zien
dat we er ook in moeilijke tijden
voor elkaar zijn. Dit blijkt uit tal
van initiatieven die in het afgelopen jaar zijn ontstaan. Door echt
iedereen: van ondernemers tot
buren. We zijn er voor elkaar.
Zonder anderen te kort te doen
wil ik er een paar noemen.
Gewoon een paar voorbeelden
waaruit dit blijkt.
In Leuth is een burenhulp opgezet en hebben vrijwilligers deuraan-deur geflyerd om aan iedereen te laten weten dat dorpsge-

noten hen bij vragen kunnen helpen.
Voor deelnemers van onze inloop
en ontmoetingen is door vrijwilligers tijdens de coronapieken
gekookt. Het eten is rondgebracht.
Bij verschillende verzorgingshuizen is door dorpsgenoten gezongen voor de bewoners die geen
bezoek meer mochten ontvangen.
De kindervakantieweekvrijwilligers hebben alternatieven opgezet zodat kinderen die niet op
vakantie gingen en zich verveelden toch een leuke activiteit hadden.
Veel initiatieven kwamen langs.
En ik werd er iedere keer weer blij
van. Want als we het nieuws volgen, dan lijkt het alsof tolerantie
en saamhorigheid steeds meer
verdwijnen. Maar al deze initiatieven laten ons het tegenovergestelde zien. En dat is mijn grote
les in deze coronatijd: We zijn er
in onze gemeente écht voor
elkaar. En dat koester ik.
We kijken deze feestdagen terug
op een ongelooflijk gek en verdrietig jaar. Maar kijken ook vooruit naar een tijd waarin we ons
normale vrijwilligerswerk hopelijk
weer op kunnen pakken. Dat we

weer als voetbaltrainer op het
veld kunnen staan. Of lekker met
elkaar in de fanfare kunnen spelen. Of een carnavalswagen kunnen bouwen. Het vrijwilligerswerk
waar u zo van geniet en dat zo
belangrijk is voor u zelf, uw dorp,
het groen of de deelnemers.
Laten we hopen dat we daar het
komend jaar weer de ruimte voor
krijgen.
Ik wens u fijne feestdagen toe.
Een dankbare groet,
Wethouder Irma van de Scheur
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Mededelingen

■ Een mooier straatbeeld in slechts een paar stappen

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

Is er draagvlak om in onze straat
bomen te planten? Dat vroegen
Celia Leenders en Rona Vree uit
de
Parachutistenstraat
in
Groesbeek zich dit voorjaar af.
De Parachutistenstraat vormt de
entree tot hun wijk.

Omgevingsvergunningen

Celia Leenders en Rona Vree: “We
wilden met het planten van bomen
het
straatbeeld
aangenamer
maken, bijdragen aan de biodiversiteit en de luchtkwaliteit verbeteren.
Het begon met een brief aan de
bewoners
van
de
Parachutistenstraat of ze daar voor
zouden zijn. Wij hebben toen
merendeels heel positieve reacties
ontvangen, maar ook een paar kritische geluiden. Vervolgens hebben
wij de gemeente gevraagd wat er
mogelijk zou zijn.

Beek
▪ Meidoornstraat 18, realiseren erker (aanvraag)
▪ van Randwijckweg 1, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 73, splitsen woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 123, 123a, splitsen woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 146, kap boom, snoeien beuk (verleend)
▪ Verbindingsweg 37, uitbreiden woning en plaatsen dakkapel
(aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Holleweg 5, verplaatsen brandwerende scheiding (verleend)
Groesbeek
▪ Binnenveld 33, verbouwen en uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Bosstraat 27, renoveren, uitbreiden en verduurzamen van een
2-onder-1 kapwoning (verleend)
▪ Bruuk 118, renoveren woning (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 23, kap drie bomen (niet vergunningplichtig)
▪ Cranenburgsestraat 178, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ De Gaffel 36, plaatsen pergola (aanvraag)
▪ Gen. Gavinstraat 341, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Hazelaarstraat 23, vervangen veranda (aanvraag)
▪ Heikant 6, bouw carport (aanvraag)
▪ Industrieweg 18, plaatsen loods (verleend)
▪ Kerkstraat 6, verbouwen keuken en plaatsen handelsreclame
(aanvraag)
▪ Nabij Klein Amerika 7, tijdelijk plaatsen stacaravan (verleend)
▪ De Ren 9, uitbreiden opslaghal (verleend)
▪ De Strekel 2, plaatsen vier luifels en een veranda (aanvraag)
▪ Van de Veldeweg 67, uitbreiden en verduurzamen woning (verleend)
▪ Wylerbaan 25, bouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Zevenheuvelenweg 45b, verbouwen woning (aanvraag)

De gemeente heeft toen volledige
medewerking toegezegd. Daarop
hebben wij een nieuwe brief
gemaakt om de bewoners uit te
nodigen voor een avond om dit plan
verder uit te werken. Betrokken
bewoners deelden hun perspectieven en de gemeente deelde kennis
en ervaring over bomen. We
bespraken hoe we ons plan konden
verbeteren, waarna ook de critici
onder ons enthousiast werden. De
avond is succesvol verlopen en nu
zijn de bomen geplaatst.

Celia Leenders en Rona Vree
In slechts een paar stappen zijn we
een nieuw straatbeeld rijker. We
zijn verrast door het gemak waarmee het idee werkelijkheid is
geworden. Wil je ook een groene
straat of je wijk vergroenen? Het is
makkelijker dan je denkt en de
gemeente denkt met je mee.”

Heilig Landstichting
▪ Nijmeegsebaan 60, kap boom (verleend)
▪ Nijmeegsebaan 108, kap boom (aanvraag)
▪ Petruslaan 13, verbouwen woning en aanpassen voorgevel
(aanvraag)
▪ Pauluslaan 6, verbouwen bungalow (aanvraag)

Wethouder Sylvia Fleuren: “De ene
wens is de andere niet, maar als wij
kunnen meewerken aan wensen
van inwoners die ook nog uitvoerbaar zijn, doen we dat graag. Een
boom zorgt onder meer voor schaduw, vogels en een mooi straatbeeld. Een mooi initiatief van deze
bewoners, die ook goed gezorgd
hebben voor het draagvlak in hun
buurt.”

Kekerdom
▪ Duffeltdijk 34, uitvoeren van nevenactiviteiten (verleend)
▪ Nabij Duffeltdijk 44, aanbrengen verharding (verleend)
▪ Nabij Schoolstraat 28, bouw woning en aanleggen uitrit (verleend)
▪ Weverstraat 1, plaatsen zonnepanelen (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Hermsenstraat 98b, aanleggen tweede inrit (aanvraag)
▪ Nabij Heerbaan 262, plaatsen bouwbord (aanvraag)
▪ Koningsdaalseweg 1, verbouwen schuur tot pre-mantelzorgwoning
(verleend)
▪ Pr. Irenestraat 53, plaatsen dakkapel en verhogen nok (aanvraag)
▪ Weth. Arntzstraat 40, verbouwen woning (verleend)
Ooij
▪ Pr. Bernhardstraat 24, plaatsen dakkapel en verhogen nok (verleend)
Leuth
▪ Nabij Steenheuvelsestraat 2, bouw ecologische woning (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout
▪ Knapheideweg 63, Groesbeek
▪ Knapheideweg 71, Groesbeek
▪ Bredestraat 34, Leuth
▪ Oude Kleefsebaan 174, Groesbeek
▪ Duffeltdijk perceel 241, Leuth

■ Kerstboom bij gemeentehuis weer versierd
Ook dit jaar staat er weer een prachtige
kerstboom naast het gemeentehuis. En ook
dit jaar is de kerstboom er met vereende
kracht gekomen.
Leerlingen van basisschool Titus Brandsma in
Berg en Dal hebben de boom versierd met hun
zelfgemaakte versieringen. De kerstboom zelf
komt van de familie Meijers uit Groesbeek. En
de firma Bakker heeft met een hoogwerker de
boom opgehaald, neergezet en opgetuigd.
Bedankt leerlingen, familie Meijers en firma
Bakker. Zonder jullie hadden we deze jarenlange traditie niet voort kunnen zetten.

---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

Foto: Leerlingen van basisschool
Brandsma bij de kerstboom

Titus

