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■ Vrijwilligers gezocht

■ U kunt al veel online regelen met de gemeente
Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt noodzakelijk is

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Uitlaten hulphond
Kim is 35 en spastisch. Ze woont in
Groesbeek en is gebonden aan een
elektrische rolstoel. Ze heeft een
hulphond, maar kan de hond niet
altijd zelf uitlaten. Kim zoekt mensen die haar hulphond willen uitlaten. Vooral in de avond rond 18.30
uur en tussen 22.00 en 23.00 uur.
Bent u gek op honden en lijkt het u
leuk om Kim te helpen? Dan kunt u
haar bellen op nummer 0682214412. U kunt ook bellen met
Mirjam van den Broek, de opbouwwerker van Forte Welzijn, via 0652441958.
Onderhoud begraafplaatsen
De parochie Cosmas en Damianus

zoekt vrijwilligers om te helpen met
het onderhoud van de parochiële
begraafplaatsen
aan
de
Kloosterstraat, in Breedeweg en op
de Horst. Het gaat om schoffelwerkzaamheden en het opruimen
van blad en dergelijke. Bij droog
weer wordt er gewerkt op verschillende ochtenden. Contactpersoon
is Tom Weber. U bereikt hem via
nummer 06 12787297 of via tomenlidy@gmail.com.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel 085
0406066.

Door corona willen we zo min
mogelijk contacten in het
gemeentehuis. Maar gelukkig
kunt u veel online regelen met de
gemeente. U hoeft voor heel veel
zaken helemaal niet meer naar
het gemeentehuis toe. U regelt
die zaken eenvoudig vanachter
uw computer.
Hieronder ziet u een lijst met zaken
die u online met de gemeente kunt
regelen. Bij rijbewijs en identiteitsbewijs hoeft u alleen voor de aanvraag naar het gemeentehuis. Doe

dit alleen als het echt noodzakelijk
is, als uw rijbewijs of paspoort bijna
verloopt.
Wat kunt u online regelen?
▪ Aangifte geboorte
▪ Aangifte overlijden
▪ Voorgenomen huwelijk / voorgenomen geregistreerd partnerschap
▪ Verandering naamgebruik
▪ Verhuizing doorgeven
▪ Afschrift burgerlijke stand aanvragen
▪ (Internationaal) uittreksel uit de

basisregistratie personen aanvragen
▪ Bewijs van in leven zijn aanvragen
▪ Bewijs van Nederlanderschap
aanvragen
▪ Vermissing reisdocument
▪ Erfgenamenonderzoek
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met de gemeente via
ons algemene nummer 14 024.
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■ Wegen afgesloten in Beek
Op maandag 4 januari is de Rijkstraatweg in Beek afgesloten van de
Kasteelselaan tot de P.C Hoofdstraat. Op 5 januari is de Oude
Holleweg tussen Beek en Berg en Dal afgesloten. De wegen zijn afgesloten van 06.00 tot 18.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid. Dit geldt
ook voor fietsers. Er zijn verkeersleiders aanwezig.
De wegen worden afgesloten voor groot onderhoud aan bomen.
Opdrachtgever is het Geldersch Landschap. Aanwonenden worden per
brief geïnformeerd. Bij de geparkeerde auto’s op de Rijksstraatweg en de
Oude Holleweg wordt een brief onder de ruitenwisser gestoken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jouko de Vet van
MonteVerde Bos- en natuurbeheer via telefoonnummer 06-46721607.

■ Inzamelen kerstbomen
Van maandag 28 december tot en
met zaterdag 9 januari kunt u uw
kerstboom inleveren bij verschillende inzamelpunten in de
gemeente.
De
ingezamelde
bomen verwerken we tot compost.
U kunt alleen uw kerstboom inleveren. We accepteren geen snoeiafval en andere materialen. U moet
ook de plastic pot verwijderen waar
de kerstboom in zit. Kerstbomen die
bij het restafval staan of naast de
groene container, neemt de inzamelaar niet mee.
U kunt uw kerstboom op de volgende plaatsen neerleggen:

Groesbeek
▪ Knapheideweg,
hoek
W.
Boothstraat
▪ Nieuwe Drulseweg, nabij de kruising met 't Nijerf en de Van de
Veldeweg
▪ Hoflaan, hoek Mariëndaalseweg,
tegenover Hoflaan nummer 29
▪ Maldensebaan vooraan op het
grasveld naar toegang Sportpark
Germania
▪ Cranenburgsestraat, op parkeerplaats tussen nummer 12 en 16
▪ Haydnstraat, op grasveld tegenover nummer 28
▪ Pieter de Hooghweg, hoek
Gooiseweg grenzend aan speeltuin
▪ Zevenheuvelenweg, nabij uitrit
parkeerplaats appartementencomplex nummer 10a t/m 10l
▪ Mooksebaan,
nabij
kruising
Herwendaalsehoek
▪ Hobbemaweg, nabij nummer 117
▪ Kloosterstraat, nabij kruising
Gooiseweg
▪ Dries, ongeveer tegenover num-

mer 3a
▪ Nieuweweg (Parallelweg nummer
14)
▪ Lievensweg, nabij nummers 108114
▪ Binnenveld,
nabij kruising
Binnenhof
▪ Van Grotenhuisstraat, tegenover
nummer 12
▪ Bremstraat, tegenover nummer
38 in plantsoen
▪ Ericastraat, tegenover nummer
22/24
▪ Siep, tegenover nummer 12
▪ Mesdagweg tegenover nummer
95
▪ Pompweg, hoek Spoorlaan tegenover nummer 6
▪ Koningin Wilhelminaweg, in berm
tegenover nummer 23-25
Berg en Dal
▪ Molenbosweg, tegenover ingang
tennispark
▪ Hamersveld,
parkeerplaats
Leeuwerikweg
▪ Uilenputweg,
hoek
Watertorenweg
▪ Oranjelaan,
nabij
kruising
Koningin Julianalaan
▪ Oranjelaan, naast nummer 50
▪ Prinses Margrietlaan, nabij nummer 3
▪ Stollenbergweg, nabij eerste flatgebouw bij nummer 63
▪ Kerstendalseweg,
tegenover
nummer 42
▪ Bosweg, bij nummer 29
Heilig Landstichting
▪ Koning Davidlaan, halverwege
▪ Simonlaan, bij bosrand tegenover
Simonlaan nummer 25
▪ Koning Davidlaan, nabij kruising
Philippuslaan
▪ Joanneslaan nummer 17, ter
hoogte van de nabijgelegen parkeervakken

▪ Mozes en Aäronlaan op parkeerplaats tegenover nummer 3
Breedeweg
▪ Kerkpad,
nabij
kruising
Esdoornstraat in parkeervak
▪ Kerkplein,
nabij
kruising
Bredeweg
▪ Meidoornplantsoen
De Horst
▪ Ketelstraat, bij parkeerplaats De
Slenk
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan, ter hoogte van nummer 246a in gazon
▪ Heerbaan, ter hoogte van nummer 218 op verharding van parkeerplaats
▪ Zalmstraat, nabij Trouwzaal 'De
Zalm'
▪ Oranjeplein, op de hoek van de
kruising Prinses Beatrixstraat /
Koningin Julianastraat
▪ Heerbaan, op het gazon ter hoogte van het Koolmeespad
▪ Heerbaan bij nummer 36A op
gazon
▪ Wagnerstraat, ter hoogte van
nummer 9/11 op het gazon
▪ Zeelandsestraat, tegenover nummer 53 op het gazon
▪ Zeelandsestraat, naast nummer
46 op het gazon
▪ De Kamp, ter hoogte van kruising
met de Klaproos op het gazon
▪ Pastoor Graatweg, ter hoogte van
de kruising Wilsonstraat op het
verbrede trottoir
▪ Ravelstraat, ter hoogte van de
Mozartstraat op het grasveld
▪ Meester v/d Bergstraat, op het
grasveld naast nummer 1
▪ Heerbaan, ter hoogte van nummer 179 in de groenstrook
▪ Acaciahof, hoek Dennenstraat op
het grasveld

▪ Wethouder Arntzstraat, ter hoogte
van nummer 18 op het gazon
▪ St. Willibrordstraat, nabij kruising
Zeelandsestraat
▪ Heerbaan, nabij nummer 140
▪ Heerbaan, hoek/Plataanstraat op
het veldje links naast brandweerkazerne
▪ Nielingen-Schaapsveld,
naast
Nielingen nummer 33
Beek
▪ Verbindingsweg, links naast bushalte nabij nummer 27
▪ Koekoekstraat, hoek Baron van VVoorststraat op het gazon tegenover nummer 22
▪ Roerdompstraat, ter hoogte van
nummer 3
▪ Nieuwe Holleweg, bij het kleine
protestante kerkje tegenover
nummer 27
▪ Plataanstraat, tegenover nummer
18
▪ Vondelstraat, op het gazon tegenover nummer 21

▪ Kwartelstraat, op het gazon
tegenover nummer 14
▪ Koningsholster, tegenover nummer 21
▪ Esdoornstraat, op het gazon voor
nummer 3
▪ Sperwerstraat, tegenover nummer 13 gazon dierenweitje
Ubbergen
▪ Thilman Werenbertszstraat, op
het gazon
Ooij
▪ Prins Bernardstraat, op het gazon
tegenover nummer 10
▪ Koningin Wilhelminastraat, tegenover nummers 18-22
Leuth
▪ Kerkplein, bij ingang kerk
▪ Steenheuvelsestraat, tegenover
zitbankjes hoek Korenbloemstraat
Kekerdom
▪ Visserstraat
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■ Mantelzorgers ontvangen VVV Cadeaukaart
De afgelopen weken kregen 670
mantelzorgers in de gemeente
Berg en Dal het mantelzorgcompliment in hun brievenbus.
Vrijwilligers van Mantelzorg Berg
en Dal hebben de mantelzorgcomplimenten bezorgd. Dit jaar
kregen de mantelzorgers geen
contant geld. Alle mantelzorgers
kregen een VVV Cadeaukaart van
50 euro.
Inwoners die mantelzorg ontvangen konden het compliment van
12 oktober tot 13 november voor

hun mantelzorger aanvragen.
Waarom een VVV Cadeaukaart?
Bij de aanvraag konden de mantelzorgers kiezen voor een VVV
Cadeaukaart of contant geld.
Helaas bleek bij het bestellen dat
de gemeente geen grote hoeveelheden contant geld meer mocht
opnemen bij de bank. Dat is een
nieuwe regel. We hebben verschillende alternatieven bekeken.
Helaas waren deze alternatieven
veel duurder, niet uitvoerbaar of in
de tijd niet haalbaar. Daarom kre-

gen alle mantelzorgers dit jaar een
VVV Cadeaukaart.
De mantelzorgers verdienen een
compliment
Onze mantelzorgers verdienen dit
compliment. Helemaal in deze
coronatijd. Het is voor iedereen een
moeilijke tijd, maar voor veel mantelzorgers is het extra zwaar.
Bijvoorbeeld omdat een dagbesteding niet doorgaat of reguliere zorg
niet mogelijk is. Of omdat een activiteit van Mantelzorg Berg en Dal
wordt afgelast.
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■ Zelfscan voor
verduurzamen
monumenten
Bent u eigenaar van een monument in gemeente Berg en Dal en
bent u benieuwd welke duurzame
maatregelen passen bij uw
monument? Doe dan de online
Zelfscan voor monumenten van
het Nationaal Restauratiefonds.
De Zelfscan is een eerste stap in
het verduurzamen van uw monumentaal pand. Op basis van een
ingevulde zelfscan krijgt u een eerste indicatie van de mogelijke duurzame maatregelen, kosten en
financiële mogelijkheden. Ook geeft
de zelfscan informatie over een
mogelijke vergunningsplicht van de
verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee is het een goed
startpunt voor het verduurzamen
van uw monument.
Meer informatie kunt u vinden op de
website www.monumenten.nl. Zoek
op ‘zelfscan’.

■ Loket Duurzaam
Wonen Plus
gesloten rond
feestdagen
Om de batterij weer op te laden is
Loket Duurzaam Wonen Plus in
alle gemeenten in de regio
Nijmegen gesloten van 21
december 2020 t/m 3 janurari
2021. Met hernieuwde energie
gaan ze vanaf 4 januari 2021
weer van start.
De website www.duurzaamwonenplus.nl blijft natuurlijk bereikbaar en
via e-mail info@duurzaamwonenplus.nl kunt u het loket altijd bereiken.
Loket Duurzaam Wonen Plus wenst
iedereen een energiek en gezond
2021 toe!

■ Mooie decemberwandelingen in Heilig Landstichting
Op dit moment zijn er niet veel
mogelijkheden om erop uit te
gaan. Gelukkig is wandelen nog
steeds een veilige en ook nog
eens een gezonde activiteit.
Vanuit
het
dorp
Heilig
Landstichting kunt u heerlijk
wandelen in een prachtig landschap. Maar dat niet alleen: u

vindt hier ook veel cultuur(historie).
Dorpsommetjes
De inwoners van het dorp Heilig
Landstichting hebben twee dorpsommetjes gemaakt: ommetje ‘De
Ploeg’ en ommetje ‘De Vier
Perken’. De ommetjes hebben elk

■ Wijziging tarieven toeristenbelasting
2021

een heel eigen karakter.
Ommetje ‘De Ploeg’ is een culturele wandeling. In het begin van de
20e eeuw groeide het dorp uit tot
een
pelgrimsoord
met
de
Cenakelkerk, de begraafplaats en
het toenmalige openluchtmuseum.
Met foto’s en teksten krijgt u als
wandelaar een kijk in de geschiedenis.
Met ommetje ‘De vier perken’ wandelt u door het eeuwenoude landschap. U vindt er prachtige natuur,
statige beuken, flinke hoogteverschillen en indrukwekkende uitkijkpunten. Maar ook ziet u de invloed
van de mens. Zo gaat een deel van
de route langs de Romeinse aquaductroute.
Andere wandelingen
Berg en Dal is bekroond met de titel
Wandelgemeente van het jaar. En
niet voor niets: in Berg en Dal zijn
veel afwisselende wandelmogelijkheden. U vindt de Dorpsommetjes
en alle andere (bijna 50) wandelingen op www.wandeleninbergendal.nl.

fotograaf David Brand
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Biedt u slaapgelegenheid tegen
betaling aan zoals hotel, camping, B&B, groepsaccommodatie
of (particulier) via Airbnb? Dan
moet u hiervoor toeristenbelasting afdragen aan de gemeente.
Munitax verstuurt de aanslagen.
Wijziging toeristenbelasting 2021
In december 2019 besloot de
gemeenteraad de tarieven vanaf
2020 en verder te verhogen. Het
tarief voor toeristenbelasting wijzigt
in 2021. Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven van 2021 en
2020.
Tarieven toeristenbelasting 2021
Normaal tarief
€ 1,56

Tarief kamperen

€ 0,98

Tarieven toeristenbelasting 2020
Normaal tarief
€ 1,17
Tarief kamperen
€ 0,74
Informatie en vragen
Meer informatie over tarieven en
toeristenbelasting vindt u op munitax.nl. Staat het antwoord op uw
vraag er niet bij of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen of bellen
met Martine Norden. Zij is beleidsmedewerker recreatie en toerisme.
Mailen kan via m.norden@bergendal.nl. Dinsdag, donderdag en vrijdag is zij telefonisch te bereiken op
06-83443136.

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

Column

Ode aan alle Klazen

Vandaag hoorde ik iets waar ik erg van schrok. Mij is namelijk
verteld dat Sinterklaas héél oud wordt. Wel honderden jaren. Nu
was ik nét de schrik te boven dat uw eigenlijke naam Bram was,
dat was al een hele teleurstelling, maar U zou toch echt héél oud
worden. En na alle veranderingen de laatste tijd rondom Uw verjaardag is het misschien wel oké zo.
Toen U in mijn kindertijd aankwam waren er nog geen blokkeerfriezen, hoefde U geen politiebewaking, ging het niet in elke
talkshow over U, en hingen de winkels vol met Uw posters en
met zwarte pieten. U stond voor eenheid, gezelligheid en vooral
creativiteit.
En toch had U ook een andere kant Sinterklaas.
Ik vond U namelijk toen al niet zo creatief. Want nog steeds
vraag ik mij af waarom mijn moeder ieder jaar dezelfde schaar
van U kreeg, en mijn vader dezelfde beitels als het jaar daarvoor.
En ze hadden het al niet zo breed. Had dat niet anders gekund
Sinterklaas? En is het waar dat U zoveel moest denken? Ieder
gedichtje begon daar namelijk mee. De Sint zat te denken…
O ja, en ik moet namens mijn ex-schoonvader, die erg op de centen was vast zijn excuses nog even maken. Hij was paardenfokker en had één witte knol die hij elk jaar verhuurde aan U. En
ondanks dat we vaak genoeg gewaarschuwd hadden dat Amerigo
nu echt té oud was voor een volgende intocht, verhuurde hij hem
toch. Het spijt me dan ook dat Amerigo toen bij de intocht in
Maas en Waal ter aarde stortte en, terwijl de kinderen luidkeels
zongen;’’ hoe huppelt het paardje’’, Amerigo precies op dat
moment de Pietenbrug op ging.
Uw stem Sinterklaas herkende ik uit duizenden. U stond garant
voor prachtige intochten op TV, al merkte ik wel dat uw stem
veel te lijden had. Hij klonk later, toen U bij ons thuis kwam dan
ook héél anders. Overigens kon U ongelooflijk goed imiteren. Zo
klonk uw stem in Groesbeek als een Rode jeugdwerker die best
leuk schlagers kan zingen, of een oud Mavo-leraar die luisterde
naar Thissen, en in Millingen leek Uw stem weer op iemand van
de rijwielclub Juliana. Iets met een Bliek of zo. Zo kon U in Berg
en Dal overal wel iemand heel goed imiteren. Dat vond ik nou
écht knap gedaan van U.
Fijn dat U altijd alles weggaf Sint, al vond ik heel veel truien en
sokken stom en ook leken ze verdacht veel op die van mijn oudere neefje. En iemand de maat nemen was ook niet Uw sterkste
kant. Zo moest ik bij U komen, kreeg ik eerst een standje, en
daarna geen straf maar een cadeautje, en kreeg ik geen maatje S,
maar een veel te grote L. Ik hoop dat u mij net zo gelooft als ik
in U, want Uw volgende drie verjaardagen stond ik nog steeds
met die trui op de foto.
Nou Sinterklaas, vandaag is er eens een keer bij U op de deur
geklopt in plaats van dat geram bij anderen. Schijnbaar stond U
nu op het verlanglijstje. En daarmee hebben God en Covid niet
alleen U, maar ook een geweldig deel van mijn jeugd meegenomen naar een andere Goedheiligman.
Hopelijk Sinterklaas had U uw beste tabberd an, dat zou mooi
zijn. Ik bewaar U in gedachten en zal straks nog één keer aan de
buurman vragen of hij op mijn raam klopt. En dan zing ik nog
één keer voor U ,,Dag Sinterklaasje, daaaag, daaaag…’’.
Sjoerd Nalist

Marathon voor de Voedselbank
Nijmegen – Overbetuwe
Op zondag 20 december gaan drie fervente hardlopers een zelfgeorganiseerde marathon lopen om geld op te halen voor de Voedselbank Nijmegen
– Overbetuwe. De route start in Elst en loopt via de Annastraat naar
Malden, Groesbeek en eindigt via Beek in Ubbergen, de woonplaats van
een van de organisatoren. Ze verwachten rond 14:00 uur te finishen in
Ubbergen op de Rijksstraatweg.
Jan van Gendt, Freek de Best en Laetitia Bolmers liepen samen al meer dan
tien marathons. “Dit jaar stond Rotterdam marathon op het programma en
we lopen ook nog altijd een marathon in het najaar. Helaas werd alles
gecancelled”, vertelt Laetitia. “Tijdens onze wekelijkse training kregen we
het idee om zelf een route uit te zetten en om te gaan lopen voor een goed
doel. En wat is nou mooier dan een stukje bij te dragen aan een fijne kerst
voor een ander?” De bijdragen voor de Voedselbank worden gebruikt om
voedselpakketten te voorzien van extra groente en luxe producten zoals bijvoorbeeld koffie en kaas.
Elke km is verkocht voor € 10,- of meer. In totaal is er € 2027,50 opgehaald.

Ook Ooij heeft zijn paaltjes
OOIJ. Na Beek
met haar paaltjes
langs de van
Randwijckweg en
Berg en Dal langs
de Meerwijkselaan
heeft ook Ooij nu
haar paaltjes.
Langs het nieuwe
voetpad op de
Kerkdijk zijn vandaag ook nieuwe
paaltjes geplaatst.
Verderop bij de
aansluiting van de
Prins Bernhardstraat zijn nu ook de laatste twee overgebleven haaientanden in het wegdek weg. In de
Koningin
Julianalaan ter
hoogte van het
Reiner van
Ooiplein zijn
ook paaltjes
geplaatst, maar
dan van een
andere vorm.
Foto’s
Henk Baron

Leuterpraat
Wat een jaar, beste en lieve mensen. Hoopvol begonnen,
de onrustbarende berichten uit het Oosten negerend,
hadden we 2,5 maand onzekerheid voordat we beseften
in ons kikkerlandje dat er echt iets moest gebeuren. De
eerste kroongolf hadden we er veel voor over: een intelligente lockdown zorgde voor rust, regelmaat en reinheid. Was dat al niet de les van onze moeders, dat je met
de 3 R’s een pasgeboren mensje het beste gezond kon
houden?? Fie en ik kwamen met 5 Rrr-en de eerste lockdown goed door. We bleven Rustig, hadden Regelmatig
leut, Reinigden meerdere keren per dag handen, voeten
en alles wat daar tussen zit en bovendien Roerden we
vaker in ons eigen pannetje in plaats van bij een ander
aan tafel te schuiven. Tot slot Ruimden we heel veel op.
Nog te weinig volgens Fie, maar veel te veel volgens
mij. Terugkijkend op het rampjaar 2020 in de PC-agenda zien we wat we allemaal gemist hebben. Wij noteren
namelijk alles wat we afspreken met een ander (soms
ook met elkaar) in die rode agenda. En als dan de dag
voorbij is, zetten we een kruis door wat we niet gedaan
hebben en een krul door succesvolle afgewerkte akties.
Waar staan allemaal kruizen door bij ons in de grote
agenda : heb je even?
Wandeltochten inclusief vierdaagse, poldermars, kaloramatocht, lentemars etc enz: 31 kruizen. Bingo’s in Leuth
en Ooij: 4 krullen en 17 kruizen. Carnaval: 3 dikke kruizen voor pronkzitting, seniorencarnaval en optocht, 7
kruisjes voor misgelopen lol en leut. Kookhus: 5 krullen
en een groot definitief eindkruis. En dan nog tientallen
kruizen voor werkafspraken, familiebezoekjes, uiteten,
hotelletjes, reisjes ……….. Maar!! We hebben ook veel
nieuwe krullen kunnen zetten: we hebben geleerd om
digitaal te winkelen. Ruim 20 krullen hebben we kunnen
zetten voor ontvangen bestellingen, waarbij een loopband en ontbijtjes van Gelderse Poort en Thorense
Molen een hele grote krul opleverden.
We wensen jullie allemaal, alle lieve en beste mensen
die mij regelmatig lazen, toe dat in 2021 al jullie kruizen
krullen worden en dat je alle krullen uit 2020 dubbel
mag zetten in 2021, behalve ziekenhuiskrullen en dergelijke ….. Die mogen Andreaskruizen worden.
Tot slot in deze laatste Leuterpraat van 2020 wil ik een
citaat aanhalen, die Geert dagelijks op Facebook zet om
alle lieve en beste mensen de kracht van Rrrr-en te
ondersteunen. “Ongeacht waar je staat in je leven en
ongeacht hoe oud je bent, het is nooit te laat om je
droom te volgen”. Of wat dachten jullie van: “Leven en
laten leven: geniet van wat jij leuk vindt en gun anderen
dat zij genieten van andere zaken”. Gezellige feestdagen, beste en lieve mensen, ook met 4 of 5 personen
rondom de tafel kun je een hele gezellige kerstdag hebben. En als je kerstavond en 3e kerstdag meetelt, kun je
de tafel delen met minimaal 12 anderen. Zo deed Jezus
het ook! Tot lezens in een GEZOND 2021!!
Jan Wandelaar.

22 december 2020

PAGINA 25

De Rozet

UW opticien

Wij wensen u fijne kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2021
Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

NEU!

Fijne kerstdagen

Kapellenstraße 13

Parkplätze

Wij wensen u fijne kerstdagen en
een gezond, voorspoedig nieuwjaar
4x in Kleve: Großestraße 77, Kapellenstr.13
An der Münze 14, Emmericher Str. 279

en een gezond en sportief 2021
Bestuur VVLK

wenst u
een voorspoedig 2021

Wij wensen u
prettige feestdagen en
een permanent mooi 2021

E. Keller-Cremers
HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP
Verbindingsweg 19 Beek
Tel: (024) 6843447
De Houtakker 36, 6681 CW Bemmel
Postbus 40, 6680 AA Bemmel
  _LQIR#GXLMGΚVFDOLVWHQQO

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed 2021 toe!

ZZZGXLMGΝVFDOLVWHQQO

EHBO-vereniging
Millingen aan de Rijn / Kekerdom
wenst eenieder prettige kerstdagen
en een gezond 2021

Bedrijfskleding
Textielbedrukking
Reclameproducten

Wij
Wij wensen
wensenuu fijne
fijne
feestdagen
feestdagen en
en een
eengoed
goed2021
2020
www.verrietbedrijfskleding.nl

Begin het nieuwe jaar
goed! Kom bij ons
sporten: volleybal of

badminton.

Wij wensen iedereen
een sportief en

coronavrij 2021.

Sportvereniging Switch ‘87
www.switch87.nl

Hand en Voetverzorging
Petra Hubbers
(024) 663 26 90

Stichting Triangel wenst u fijne kerstdagen
en alle geluk in het nieuwe jaar
Wij bedanken alle bezoekers van de
Vriendenkring in Leuth voor het in ons
gestelde vertrouwen. We hopen u gauw de
hand te schudden

Fijne Feestdagen
en een goedlopend 2021

Het bestuur
van de

‘Stichting
Het Kerkje van Persingen’
wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt
dat u ook in 2021 mee helpt aan:

‘De toekomst van ons verleden’

De Rozet
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KBO afdeling Ooij
Katholieke Belangen Organisatie
voor senioren 50+ wenst u allen
een Zalig Kerstfeest en een
gezegend en gezond 2021
Katholieke
Belangen
Organisatie

Ooij

Wij wensen U allen fijne
kerstdagen en veel geluk
in het nieuwe jaar
Bestuur en leden van het
fanfarekorps "Ons Genoegen"

EP:Heinz van Benthum
Praktijk voor Fysio-,
Manuele- en
Oedeemtherapie Vink
Leuth

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gelukkig,
maar vooral een gezond 2021!

TV-Video-Hifi-TelecomHuishoudelijke apparatuur
Molenweg 2, Groesbeek

wenst u een schoon
en schadevrij 2021
MOLENVELD 31 - MILLINGEN T. 0481-431415

Wenst u
gezellige feestdagen
en een voortreffelijk 2021
ElectronicPartner

www.fysioleuth.nl

GROENEWOUD
tandprothetiek

Wij wensen u mooie feestdagen
en een stralend 2021!
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen
www.024kunstgebit.nl

Koffie- & Eethuis

De Gelderse Poort
Rijndijk 6, Millingen aan de Rijn
www.de-gelderse-poort.com
Tel. 0481-434182

Wenst u een
fijne kerst en een
mooi nieuwjaar

Bestuur
Schuttersgenootschap
O.E.V. 1
Millingen a/d Rijn

wenst u prettige feestdagen
en hoopt u in 2021
in goede gezondheid
te mogen ontmoeten.

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Wenst u fijne feestdagen
en een succesvol 2021!
WWW.VDG-ACCOUNTANCY.NL

Wij wensen u fijne feestdagen
en veel veilige kilometers in 2021!
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

De hemel gaat open
Midden in de nacht, midden in de winter ging de hemel open, zo zingen we in
de Kersttijd. Misschien dat het dit jaar
tijdens de harde lockdown wel wéér
gebeurt – dat de hemel opengaat –
zoals meer dan 2000 jaar geleden.
Kerstmis niet zoals andere jaren, maar
online of met relatief weinig mensen in
de kerk, of gewoon thuis, stil, net met
de mensen met wie je woont, eventueel
een paar gasten en dus misschien wel
alleen. Maar…met de Kerst mogen er
in elk geval drie komen: Jezus, Maria
en Jozef. En als zij binnen mogen,
wordt het misschien wel echt Kerstmis,
en komt er misschien wel zo voor het
eerst echt tijd voor deze drie.
Misschien was de voorbereiding op
Kerst ook al meer in stilte … door
corona.
Ons ergens voor klaarmaken heeft tijd
nodig, zoals dat is met zoveel in het
leven, bv ergens voor sparen, of een
relatie. Te snel is niet goed, ook niet de
ontwikkeling van een vaccin, hoe erg
corona ook is. Bijwerkingen, ook op de
lange termijn, dienen goed in beeld te
zijn en afgewogen kunnen worden.
Onthaasting is dan misschien wel het
sleutelwoord, want is onze levensstijl
niet permanent ‘overspannen’? En van
onthaasting naar ontmoeting, … echt
tijd hebben voor elkaar … en voor de
Drie die met Kerst voor onze deur
staan.
Met kerst gaat de hemel open, zo zingen we. Dat kan gaan gebeuren, over
een paar dagen. Ieder van ons kan
Kerstmis vieren, Gods liefde binnenlaten, ook en misschien wel juist in deze
lastige situatie, deze duisternis. Roeien
met de riemen die we hebben, het is
niet anders. Maar ook dát kan z’n charme hebben en bijdragen aan een echte
Kerst.

Vieringen en open kerken
met kerst
Let op: op kerstavond (vanaf 17.00
uur) zijn er op verzoek van de bisschoppen alleen online vieringen.
Verplicht reserveren voor zondagen
en kerstvieringen: per telefoon:
Millingen (25/12: 10.30): 0640589700;
Ooij (26/12 10.30): 024-6632271;
Kekerdom (25/12: 9.00): 0481-432167.
Bij vieringen op weekdagen bent u
welkom zonder aanmelding vooraf.
Online: alle vieringen vanuit de kerk
van Millingen (via Youtube, zoekwoord: kerk Millingen)

H. Missen en misintenties
Woensdag 23 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; Mal.3,14;4,5-6.
ps.25,4bc-5ab,8-10,14,
Lc.1,57-66.

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

Donderdag 24 december geen ochtendmis en aanbidding, wel om 14.00 uur in
Leuth Vriendenkring H. Mis (verplicht
reserveren: 06-53182610). Jes.9,1-3.56, ps.96,1-3.11-13, Tit.2,11-14, Lc 2,114.
Voor de overleden ouders Piet Vink en
Cornelia Vink-Kersten en kinderen Ada
en Henk Derksen-Vink; en Wiel en Ger
Vink-Groothuizen. Voor de overleden
ouders Gerrit Brugman en Theodora
Brugman-Engelen; en zonen Henk en
Geert Brugman; en schoonzoon Dolf
Rutjes. Voor overleden familie
Groothuizen-ten Westeneind. Voor
overleden familie van Rens-Rutten,
Mart en Geert Mulder.
Donderdag 24 december alle eerder
aangekondigde vieringen op de avond
vervallen; op deze kerstavond is iedereen van harte welkom 19.00 uur
online Herdertjesmis (deel familiekoor)
Leida Flintrop en overleden familie,
Frans Meij, Jo Gesthuisen en overleden
familie, Jopie en Annie Driessen-van
Ophuizen, Marian en Willy Reijmers,
zoon Erik en kleinzoon Maarten.
22.00 uur online Nachtmis (deel
Cantorij) Jes.9,1-3.5-6, ps.96,1-3.1113, Tit.2,11-14, Lc 2,1-14.
Herman Janssen en Ria Janssen-van
Haren, Jan en Mien Nielen-Megens,
Jan Heijmink en Mia Janssen-Arts,
Wim en Marie van Haren, Jan Janssen
en An van Workum-Janssen, Jan,
Ciska, Jan en Piet Neijenhuis, Bart,
Riek en Wilma Spann, Wim, Ria en
Antoinette Spann, Henk en Josette
Spann, Frans Neijenhuis, Ine Slangen,
Toon de Bruin en dochter Truusje, Piet
en John Groen, Jo en Sybilla van der
Hoeven, Sjaak Nuland, Theo Koppes.
Vrijdag 25 december 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (deel Laurentiuskoor):
Jes.52,7-10, ps.98,1-6, Heb.1,1-6,
Joh.1,1-18 of 1-5.9-14.
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen,
Thé Houkes en overleden familie,
Gerardus en Dora Cillissen-Tielkes,
Door Kuster en overleden familie,
Renee en Annie Scholtens en zoon
Harry, Overleden ouders Frieling en
dochter Annie, Joep en Anneke Geurts,
Willie Gerritzen, Steffa JanssenFontein, Familie Daamen, Levende en
overleden leden van muziekvereniging
U.N.A.
Vrijdag 25 december 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (ook
online);
Jes.52,7-10,
ps.98,1-6,
Heb.1,1-6, Joh.1,1-18 of 1-5.9-14.
Wim Driessen en Marie DriessenThunnissen, Truus Verduijn-Arnts,
Fred van Eck, Thé en Agnes Bach
dochter Wilma en zoon Theo, Truus
Gesthuizen-Berns, Toon Berns en
Truus Gerritsen, Riet Janssen, Grardus
Jeuriëns en Hendrika Jeuriëns-Frerichs,
Overleden ouders Termaat-Bach en

overleden familie, Overleden ouders
Franken-Gerritzen en overleden familie, Herman Verburg.
Zaterdag 26 december 10.30 uur H.
Mis Ooij (orgel en voorzang):
Hand.6,8-10;7,54-60,
ps.31,3.4.6.8.16.17, Mt.10,17-22
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Piet
en Marie Kroes – Cornelissen, Mia
Rutten – van Steen, Overleden ouders
van Steen – Geutjes, Familie van
Megen – Geutjes, Mieke en Henk, Jan
Schel, Overleden ouders Voerman –
Rensen en Gerard, Overleden ouders
Wolf – van Steen en hun Kinderen,
Wim van den Brink, Erlecom, Hans
Koldenhof, Burgers – Hartjes en
Kinderen, Leny, Jan en Grada, Winkels
– Lamers en Kinderen, Riet, Ans, Ger,
Cor en Geert, Maarten Oteman, Piet en
Ida van Thiel – Hoenselaar, Hetty
Huisman – van Thiel, Mart Arts,
Overleden familie Awater – Basten,
Thé Pouwelsen, Ben, Cornelia en
Arnold Rutten, Ronald Rikken,
Overleden ouders Verriet – van Steen,
Leo en Wim en Lies, Overleden ouders
Verriet – Kroes, Annie en Bert, Cor
Vermeulen, Overleden ouders Rutten –
Janssen, Overleden ouders Weeren –
Arntz, Arno Weeren, Henk van de Ven,
Ouders, Schoonouders en familie,
Overleden ouders van den Berg –
Coppens, Overleden ouders Toonen –
Kersten, Aloys van Kerkhoff, Theo
Neijenhuizen, Henk Blom, Frans
Huisman.
Zondag 27 december 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang): Sir.3,26.12-14, ps.128,1-5 of ps.105,1b-6.8-9.
Hebr.11,8.11-12.17-19, Lc.2,22-40 of
22,39-41.
Thé en Mies Hendriks-van Megen,
Herman Verburg,
Dinsdag 29 december 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
1Joh.2,3-11,
ps.96,1-3.5b-6, Lc.2,22-35.
Woensdag 30 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: 1Joh.2,1217, ps.96,7-10, Lc.2,36-40.
Donderdag 31 december geen ochtendmis en aanbidding
Donderdag 31 december 17.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en voorzang)
1Joh.2,18-21,
ps.96,1-2.11-12.13,
Joh.1,1-18.
Donderdag 31 december 19.00 uur H.
Mis Millingen (orgel en voorzang);
1Joh.2,18-21,
ps.96,1-2.11-12.13,
Joh.1,1-18.
Vrijdag 1 januari 2021 10.30 uur H.
Mis Millingen (orgel en voorzang) – H.
Maria, Moeder van God; Num.6,22-27,
ps.67,2-3.5.6.8, Gal.4,4-7, Lc.2,16-21.
Zaterdag 2 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Joh.2,22-28, ps.98,1.2-3ab.3c-4,
Joh.1,19-28,
Zaterdag 2 januari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – Openbaring
des Heren: Jes.60,1-6, ps.72,2.7-8.1013, Ef.3,2-3a.5-6, Mt.2,1-12.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Tonny
Reijnen –van Wijck, Wim Arts, Frans
en Tilly Kelders-Arts
Zondag 3 januari 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Zondag 3 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens-Janssen, Herman Verburg.
Dinsdag 5 januari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
1Joh.4,7-10,

ps.72,2-4b.7-8, Mc.6,34-44.
Woensdag 6 januari 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: 1Joh.4,11-18,
ps.72,2-10.12-13, Mc.6,45-52.
Donderdag 7 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur:
1Joh.4,19-5,4
ps.72,2.14.15bc.17,
Lc.4,14-22a.
Vrijdag 8 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Joh.5,5-13, ps.147,1215.19-20, Lc.5,12-16.
Zaterdag 9 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Joh.5,14-21, ps.149,1-6a.9b,
Joh.3,22-30.
Zaterdag 9 januari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – Doop van de
Heer: Jes.42,1-4.6-7, ps.29,1-4.9-10,
Hand.10, 34-38, Mc.1,7-11.
Wilma Donderwinkel ten Haaff.
Zondag 10 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen met doop van Olivia (deel
familiekoor) (zie boven)
Herman Verburg, Wim Driessen en
Marie Driessen-Thunnissen,
Dinsdag 12 januari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Hebr.2,5-12,
ps.8,2a.5-9, Mc.1,21-28

Bezoek kerststallen
Met de nodige afstand is iedereen van
harte welkom bij de kerststallen in onze
parochie. Op 1e en 2e kerstdag kunt u
terecht in kerk Millingen tussen 12.00
en 16.00 uur, in kerk Kekerdom tussen
14.00 en 15.00 uur, in Mariakapel kerk
Leuth tussen 9.00 en 17.00 uur, in
kapel kerkhof Beek de hele dag; in kerk
Ooij kunt u op 1e kerstdag terecht tussen 10.00 en 12.00 uur en op 2e kerstdag tussen 11.30 en 14.00 uur
Kindjewiegen (kerstliedjes en kerstverhaal voor de kleintjes) is op 1e
kerstdag in kerk Millingen van 12.00
tot 12.30 uur.
‘Workshop’ kerststal figuurzagen
(door de pastoor) is op 1e kerstdag in
kerk Millingen tussen 13.00 en 16.00
uur en op 2e kerstdag in kerk Ooij tussen 11.30 en 14.00 uur.

Adventsactie chips en
borrelnootjes
Margret heeft een droom voor mensen
in Congo, Nicaragua, Jenin en Malawi
die het niet zo goed hebben als wij:
mensen daar ondersteunen met het verbouwen van gewassen en de aanleg van
een gemeenschappelijke waterpomp.
Wilt u, wil jij hiervoor de chips en borrelnootjes (of iets anders) in de vier
weken voor Kerst opgeven en met
Kerst het bespaarde geld overmaken?
Veel dank.
NL36RABO0134402316 t.n.v. penningmeester
parochie
o.v.v.
Adventsactie

Doe mee en neem het initiatief voor uw
straat. Print het lied ‘Stille nacht’ uit,
doe het bij uw buren in de bus met de
uitnodiging om te komen zingen. Wie
weet hoeveel deuren er opengaan op de
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Dinnershow
wordt verzet
MILLINGEN.
Ondanks
eerdere
berichtgeving kan de Dinnershow, die
O.E.V. op 13 februari 2021 had
gepland, niet doorgaan. De gemeente
heeft recentelijk besloten dat er voorlopig nog geen evenementen georganiseerd mogen worden.
Gezien de vele enthousiaste reacties die
we al hebben ontvangen, wordt de
Dinnershow verplaatst naar een later
tijdstip volgend jaar. Volg hiervoor de
berichtgeving op de website van O.E.V.
en sociale media.
Bestuur O.E.V.

Ook de
Antonius van
Paduakerk gaat
in Lockdown
NIJMEGEN. Het Lokatiebestuur van
de Antonius van Paduakerk heeft met
pijn in het hart moeten besluiten alle
kerstvieringen en andere vieringen tot
19 januari door de verscherpte
Coronamaatregelen en de Lockdown,
af te gelasten. In plaats daarvan zal op
24 Dec. om 22 uur de nachtmis live
gestreamd worden evenals de
Zondagviering van 27 December en 3
Januari. Daarnaast zal de Kerk vanaf
Zondag 20 December , open zijn van
10 - 12 uur voor meditatie en een kaarsje. Alleen zondag 27 December en 3
Januari is de openstelling van 11 - 13
uur ivm de streamingopnamen.
Helaas hebben we ook de Kerst-Inn van
19-20 December en het lichtjesfeest en
de kleuterkerstviering van Donderdag
24 December moeten afzeggen.
We hopen dat het toch mogelijk is via
de live streaming van de kerstvieringen
en de Openstelling voor meditatie of
een kaarsje, Kerstmis met de Antonius
van Paduagemeenschap te vieren. Wij
wensen U ondanks alle beperkingen
fijne kerstdagen.
Alle Goeds,
Lokatiebestuur van de Antonius van
Paduakerk

Parochieblad ontvangen
Wilt u het parochieblad (blijven) ontvangen, bij u in de brievenbus of digitaal, dan dient u dit door te geven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Overleden Ooij - Persingen
Mimi Sack-Arts, 95 jaar. Tijdens de uitvaart op woensdag 16 december hebben wij afscheid van haar genomen en
is zij op het kerkhofnaast de kerk
begraven.
Moge zij ruste in vrede.

Zing op Kerstavond ‘Stille Nacht’
met je eigen straat
GROESBEEK.
Dit jaar helaas
geen volle kerken
op
Kerstavond.
Toch willen we
Kerst
vieren,
ook al moet het
anders. De kerken
van
Groesbeek nodigen u uit op
Kerstavond om
19.30 uur allemaal buiten bij
de eigen voordeur te gaan staan en samen met de
straat ‘Stille Nacht’ te zingen.
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Vertrouwen
Vertrouwen is óók
besmettelijk...
Vredesviering op 1 januari in de
Protestantse kerk te Groesbeek.

Kerstavond. En misschien zijn er wel
muzikanten in uw straat die het lied
willen begeleiden.
Maar vergeet niet: blijf bij uw eigen
voordeur!
De kerken van Groesbeek wensen u in
dit bijzondere jaar mooie Kerstdagen.

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

De Rozet
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Ook in
2021
steken
wij onze
nek voor
u uit!

Wij wensen u
fijne kerstdagen en een
gelukkig en sportief 2021

S.V. BVC '12
Beek-Ubbergen

GJS wenst u fijne feestdagen
& een gelukkig 2021

De Stichting Kekerdomse
molen "De Duffelt" wenst u
allen prettige feestdagen en
een voorspoedig 2021.
En om in molenaars termen te
blijven "dat het u en de uwen
voor de wind mag gaan"

Sfeervol
2021
Van Lyndenstraat 2, 6566 BH
Millingen aan de Rijn
(0481) 43 15 64
info@dedresscode.nl
www.dedresscode.nl

Een streeploos
2021 toegewenst!
tel. 06 - 5464 5626

Wij wensen u prettige
feestdagen en een mooi
en kleurrijk 2021

KBO
Millingen aan de Rijn

Frans ten Westeneind
Millingen aan de Rijn

Wenst iedereen een
mooie kerst en een
goed en gezond 2021
Fijne feestdagen
en een sfeervol
stookseizoen

Telefoon 0481-431916
Mobiel: 0623357150
Burg. Reijmersstraat 6
6566 XN Millingen aan de Rijn

Wij wensen iedereen fijne,
maar vooral warme feestdagen toe.

wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

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

Wij wensen u fijne
feestdagen en
een gezond en
gelukkig 2021!
Voor actuele openingstijden
zie onze website
Woonboulevard Wijchen • www.gelreparket.nl

Prinses Rita den
erste Fustendoms
First Lady
en haar gevolg van
C.V. de Deurszakkers
Ooij wenst u prettige
kerstdagen en een
gezond 2021!
Prettige feestdagen met mooie wijnen en even lekker relaxen
Vakantie- en wijnboerderij De Holdeurn
Oude Kleefsebaan 132 - Berg & Dal - 024-6842682

Glazenwasser JF-Millingen

Wij wensen u een
glashelder

2021!
Bel voor informatie:

06-54917278
Wij werken ook in Duitsland
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Pieter Spierings nieuwe eigenaar van Kerk van het Kerstavondviering via livestream
Goddelijk Hart van Jezus te Horst-Groesbeek
in de Protestantse kerk Groesbeek
Op 15 december jl. is Pieter Spierings officieel eigenaar
geworden van de Kerk gelegen aan de Ketelstraat in de
Horst-Groesbeek. Zowel het kerkbestuur alsook het bisdom
van ‘s-Hertogenbosch hebben daarmee ingestemd.
Sinds 2004 is het parochiebestuur van de kerk van het
Goddelijk Hart van Jezus te de Horst op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. Eerder kon een voorgenomen verkoop aan een bierbrouwerij geen doorgang vinden. In het verleden zijn door het kerkbestuur van de
parochie Cosmas en Damianus Groesbeek meerdere pogingen ondernomen om in overleg met bewoners van het kerkdorp de Horst te zoeken naar een nieuwe bestemming en
eigenaar voor het kerkgebouw. Nadat deze gesprekken geen
resultaat opleverden, zijn gesprekken aangeknoopt met
Pieter Spierings. Deze succesvolle Nijmeegse ondernemer,
die ruime ervaring heeft met het restaureren en herbestemmen van monumenten en kerkelijke gebouwen, toonde interesse in het gebouw. Hij wil daarin een aantal van zijn
bedrijfsactiviteiten onderbrengen. In een deel van de kerk
zullen ruimtes komen voor ontwikkeling en clean room productie van medische hulpmiddelen.
Het kerkgebouw stond in feite al jaren lang leeg en dreigde
ernstig in verval te geraken. De onderhandelingen zijn destijds gevoerd met de toenmalige pastoor Henk Janssen en
meer recent zijn deze onderhandelingen voortgezet tussen
het parochiebestuur en Spierings.
Gedurende dit proces hebben zich ook andere gegadigden bij
het kerkbestuur gemeld om aan het gebouw een nieuwe
bestemming te geven. Er bestonden plannen om het gebouw
in de toekomst in te gaan zetten als gemeenschapshuis.
Hiervoor waren de initiatiefnemers echter sterk afhankelijk

van nog te verkrijgen subsidies en van verkoop en bestemming van het huidige gemeenschapshuis De Slenk. In het
kerkgebouw zou o.a. op het gebied van isolatie en energievoorziening fors geïnvesteerd moeten worden om het
geschikt te maken als gemeenschapshuis. Tot een daadwerkelijk bod van de lokale initiatiefnemers is het echter nooit
gekomen.
Ondertussen ging de verloedering van het gebouw door en
was Spierings de enige partij die bereid en in staat was de
kerk te kopen en die tevens met een bestemmingsvoorstel
kwam dat recht deed aan de emotionele waarde die het
gebouw voor het kerkdorp de Horst heeft.
Tussen partijen is overeengekomen dat het gebouw nagenoeg
onaangetast zal worden bij herbestemming en zijn monumentale uitstraling zal behouden. Het noordelijke een derde
deel zal bestemd worden als ontmoetingsruimte waar bijeenkomsten, exposities, muziekvoorstellingen enz. gehouden
kunnen worden. Het oksaal met orgel zal naar deze ruimte
verplaatst worden. De Mariakapel zal opengesteld blijven
voor bezoekers. De geboortekapel blijft geheel origineel
bewaard. De bediening van de klokkentoren zal beschikbaar
zijn voor het luiden bij sterfgevallen en begrafenissen. De
komende jaren zal Spierings de noodzakelijke verbouwingen
op een duurzame wijze ter hand nemen zodat het gebouw als
beeldbepalend object voor de gemeenschap van De Horst en
voor Groesbeek voor de toekomst behouden blijft. Zodra de
corona-matregelen dit toelaten zullen parochiebestuur en
Spierings samen een voorlichtingsbijeenkomst voor de
bewoners van de Horst in de kerk organiseren. Hier zullen de
verkoop en toekomstplannen worden toegelicht. Ook zal de
parochie in het voorjaar in het kerkgebouw nog een laatste
afscheidsdienst houden.

Open brief (inzake Kerk de Horst)
van:
aan:

Werkgroep Hart van De Horst
Wijkraad Samen op De Horst
Stichting tot Exploitatie Parochiehuis de Horst
Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus
Gemeente Berg en Dal
Bisdom ‘s-Hertogenbosch
Hofmans Vastgoed
Spierings Medische Techniek B.V.
Groesbeek, 21 december 2020

De Horstenaren hebben zich in een petitie uitgesproken en
ons opgeroepen te streven naar behoud van de kerk voor de
gemeenschap van de Horst en het realiseren van een maatschappelijke functie van dorpshuis in het kerkgebouw.
Het behoud van de kerk als dorpshuis en Hart van de Horst

is een belangrijk onderdeel van de Dorpsagenda die recentelijk aan de gemeente is aangeboden.
Wij hebben met ontsteltenis kennis genomen van de recente
ontwikkelingen. Dat een gebedshuis onderwerp is van een
juridisch getouwtrek is voor ons onbegrijpelijk. Wij doen een
dringend appèl aan alle betrokken om ervoor te zorgen dat de
kapel weer open gaat en dat het luiden van de kerkklokken
niet in gevaar komt.
Wij willen benadrukken dat de dorpsgemeenschap financieel
goed in staat is de kerk aan te kopen en dat we goede kansen
zien voor een duurzame en maatschappelijke exploitatie van
het kerkgebouw.

Een gewone kerstviering zit er dit
jaar niet in, maar
geen kerst vieren?
Dat gaat er bij
domina
Janneke
Ruijs
van
de
Protestantse Kerk
Groesbeek niet in.
“Nee, we hebben
op kerstavond wel
degelijk het een en
ander op stapel
staan.”
Janneke
kiest haar woorden
met zorg, net zoals
ze de kerstavond
met zorg heeft Domina Janneke Ruijs
Foto: M. Sohrabi
voorbereid.
In andere jaren was er een kindervie- breken, en ook Ere zij God niet. Het is
ring, dit jaar kan dat, vanwege de nieu- wel zo dat er niet uit volle borst meegewe lockdownmaatregelen die vorige zongen mag worden, hooguit een beetweek werden aangekondigd, helaas je binnensmonds geneuried, en dat zal
geen doorgang vinden.
best wel even slikken zijn voor trouwe
Om 21.30 uur is er een coronaproof kerstavond-gangers. Alhoewel …. Dit
kerstviering, dit jaar helaas geen voltal- jaar zal de kerstavondviering ook
lig kerstkoor, maar een kleine afgeleide online direct te volgen zijn en thuis
van de Cantantes uit Mook. 5 vrouwen kunt u natuurlijk uit volle borst meevan dit koor, begeleid door Tineke zingen!
Rietbergen, Zorg voor Zang, maken er In de kerk bent u uiteraard van harte
samen met Janneke Ruijs een gedenk- welkom, maar u moet daar voor wel
waardige kerstavond van. Gedichten, reserveren, omdat de plaatsen beperkt
een kerstverhaal, een overdenking en zijn. Dit kan tot en met 23 december
liederen rondom het thema Samen via
e-mail
Kerst. Samen…. Omdat we zo verlan- info.pkn.groesbeek@gmail.com of belgen naar samen! Begeleid door Martin len 024 3973857.
Meijers op piano en Arie Hogendoorn De livestream vindt u als volgt: Ga naar
op orgel zullen de zangers traditionele YouTube en type in de zoekbalk: histoen minder traditionele kerstliederen rische kerk Groesbeek.
laten horen. Stille nacht zal niet ont-

Kerststal in Beek
Sinds woensdag 16 december staat er weer een prachtige kerststal in het gebouwtje op de begraafplaats in Beek op de Kerkberg. De kerststal is geheel gemaakt
door Loes Creemers uit Mook, samen met een aantal vrijwilligers. Haar man Theo
(oud BVC’er) is vrijwilliger op de begraafplaats. De kerststal is voor iedereen vrij
te bezoeken.
Foto: Henk Baron

Het is onze dringende wens dat betrokken partijen de
gemeenschap van De Horst op korte termijn duidelijkheid
geven over de situatie.

Coronaproof wandelen met aandacht
GROESBEEK. Ook in de winter blijven we wandelen. Het is
goed voor ziel en lichaam. Op woensdag 30 december is er
weer een meditatieve wandeling vanuit de Serre van de
Protestantse Kerk, Kerkstraat 18 te Groesbeek. We wandelen
in groepjes van twee, volgens de huidige corona-maatregelen. De wandeling begint om 9.45 uur met een korte inleiding op het thema: Licht. Dit doen we buiten op het plein
voor de kerk. Er wordt een uur gewandeld in een rustig
tempo. Het eerste half uur is de wandeling in stilte, het tweede half uur kunnen gedachtes met elkaar gedeeld worden.
Rond 11.00 uur wordt met het aansteken van een kaarsje bij
het licht van de Kerstboom per groepje in de kerk de wandeling afgesloten. De wandeling wordt georganiseerd door de
gezamenlijke kerken van Groesbeek en iedereen is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker zijn de begeleiders. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Opgave is wel nodig en kan per mail: riahopman@xs4all.nl

Mocht u geen toegang tot internet hebben, kan het ook telefonisch: 0243976154

Oecumenische Kerstavondviering
op Omroep Berg en Dal TV
Op Kerstavond zal Omroep
Berg en Dal TV een oecumenische Kerstdienst uitzenden die
opgenomen is in de Cosmas en
Damianuskerk te Groesbeek.
De voorgangsters zijn pastor
Joke Huisintvelt en domina
Janneke Ruijs. Lizzy en Fleur
steken de kaarsen aan en leggen
het Kindeke in de kribbe. Op
het orgel speelt Jos Mijland en
de zang wordt verzorgd door
Wil Wijers en Henk Janssen.
Het Kerstverhaal vertelt over de
geboorte van het Kerstkind dat
Licht, Liefde en Wijsheid
brengt in onze koude en gure

wereld. In deze onrustige tijd is
het inspirerend en troostend dat
in de kerk de lichten steeds weer
worden ontstoken en er mooie
liederen klinken. In deze viering
klinkt natuurlijk het Stille Nacht
en het Ere zij God.
De uitzending is via de Kabel te
zien op Kerstavond 24 december om 19.00 uur en wordt herhaald op Eerste Kerst dag om
9.00 uur. Het kan ook bekeken
worden via de website:
www.omroepbergendal.nl
Later verschijnt het op de
Facebook- en YouTube-pagina
van de Omroep.

Nieuwe schapen voor
de kerststal in Berg en Dal
BERG en DAL. Op 14 februari had de
Rotary club Rijk van Nijmegen een
wensboomactie in Kerstendal te Berg
en Dal. Een van de ingezonden wensen
was een nieuw schaap voor de kerststal
van Berg en Dal. Deze kerststal staat
elk jaar aan de Oude Kleefsebaan en
wordt gerund door vrijwilligers van
Berg en Dals Bloei. Al meerdere keren
was daar een schaap gestolen.

Deze wens was gedaan door Maria
Faassen-Peters en haar wens werd vervuld. Op zaterdag 12 december overhandigden twee leden van de
Rotaryclub, Karin van der Molen en
Willem Vloet, namens de Rotaryclub
Rijk van Nijmegen twee prachtige
schapen, een ram en een ooi, aan de
voorzitter van Berg en Dals Bloei, Wim
Altena.

Activiteitenagenda voor Leuth Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting LEUTH. Op dit moment is de lockdown van kracht en dat
betekent dat zowel de Vriendenkring als het Kulturhus gesloten zijn tot 19 januari voor alle (sport)activiteiten. Het
Kulturhus blijft in deze periode wel open voor de kinderopvang van Partou.
- Logopediepraktijk Klaretaal werkt op afspraak (Judie

Koenders tel. 06 24225674)
- Inloop en Ontmoeting blijft open op maandag van 14.0016.00 uur
- Prikpost CWZ (trombosedienst) elke donderdag van 08:309:00 uur (vanaf 7 januari elke donderdag van 08.00-08.30
uur)

V.l.n.r. Willem Vloet, Wim Altena, Maria Faassen en Karin van der Molen
Foto: Henk Baron
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BURG E R S

Schoenmakerij
Groesbeek

makelaardij assurantiën hypotheken
Bredestraat 2, Leuth, 024-6632345

Wij wensen u allen fijne
Kerstdagen en veel geluk
in het nieuwe jaar!

wenst u gezellige
kerstdagen en een
voorspoedig en
gezond 2021
Stomerij
depot

Kleding
reparatie

SWITCH
HAARMODE

KLINKHAMER OVERKAPPINGEN

Schellingshof 31 6573 DK Beek
Tel 024 - 379 02 72

Wij wensen u prettige feestdagen
en een verzorgd 2021

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een jaar vol woongenot!
Industrieweg 21 - Groesbeek - Tel.: 024 397 2960

Stichting
Welzijn Ouderen
Millingen a.d. Rijn

Wij wensen u
sfeervolle kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

wenst iedereen
een gezond
en gezellig 2021

Schellingshof 5 Beek-Ubbergen
024-6843105 www.laveroptiek.nl

Wenst u fijne feestdagen
en goed en gezond 2021
De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij wensen u prettige
Kerstdagen,
een goede jaarwisseling
en een gezond, gelukkig
en sportief 2021

#

+
-

Weijers
%

administratieve dienstverlening

Wenst iedereen fijne kerstdagen,
een voorspoedig en gezond 2021
06 - 15 44 51 29

Stappershoefstraat 4
024-6633020
Ooij

KBO Berg en Dal

www.weijersad.nl

Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen in 2020!

Het bestuur van de KBO Berg en Dal
wenst al haar leden en alle andere
senioren van gemeente Berg en Dal
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig Nieuwjaar

Wij willen u gelukkige kerstdagen en een
voorspoedig 2021 toewensen en hopen u in het
nieuwe jaar weer van dienst te kunnen zijn.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een heel goed 2021

Een geknipt en stralend
2021 toegewenst!

AUTOBEDRIJF

MAGNUS
Wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2021

Huid en Haar Studio Janny
Janny Brugman
Pastoor van Tielstraat 49 Leuth
06 - 50941147
www.schoonheidssalonjanny.nl

Huid en Haar Studio Janny

wenst u een veilig 2021
www.besecured.nu

Oude Kleefsebaan 417A
(024) 684 16 43

6572 AX BERG EN DAL
www.autobedrijfmagnus.nl
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Nieuws uit Nijmegen
Boekje Frans Friederichs over de Benedenstadmaquette
Beeldend kunstenaar Frans Friederichs uit Nijmegen heeft
ruim twee jaar gebouwd aan een elf meter lange maquette
van de Benedenstad. Vanaf de Belvédère tot aan de spoorbrug, met alles daar tussenin: het Valkhof, het kasteel van
Hallo, de Klokkenberg, de Commanderie, de gierpont
Zeldenrust, de Nijmeegse boot, de vismarkt, de Centrale, de
Veemarkt en nog veel meer. Een prachtig panorama van de
Benedenstad anno 1932, herkenbaar voor (ex-)bewoners van
de Benedenstad zelf, maar ook interessant voor bezoekers en
toeristen. Je krijgt in ‘n oogopslag te zien hoe deze stadswijk
er een kleine 100 jaar geleden uitzag.
De maquette is opgesteld in het maquettehuis in de stadstuin
van wijkcentrum ’t Oude Weeshuis aan de Papengas. Dat
maquettehuis is een bezoek meer dan waard. Over deze
maquette heeft de Nijmeegse historicus René van Hoften een
handzaam boekje geschreven van ruim 70 pagina’s met
foto’s van de maquette, met historische en actuele afbeeldingen van dezelfde locaties en stadsverhalen over gebeurtenissen die zich daar afspeelden.
Het boekje is voor € 7,50 verkrijgbaar bij de Nijmeegse

boekhandels Dekker Van de Vegt en Roelants. Een mooi
cadeau voor de feestdagen voor in de geschiedenis van
Nijmegen geinteresseerden.

IntoNijmegen steunt ondernemers met lokale bon!
Het is voor onze ondernemers in de binnenstad lastig om
omzet te maken. Straten en winkels mogen niet vollopen en
sommige bedrijven zijn zelfs gedwongen gesloten. Huis voor
de Binnenstad helpt graag mee om extra inkomen te genereren voor haar lokale ondernemers.
Met trots introduceren wij daarom de IntoNijmegen lokale
bon!
De IntoNijmegen lokale bon is dé nieuwe cadeaubon.
Bedrijven en organisaties die solidair zijn met de lokale middenstand kunnen de bonnen aanschaffen, bijvoorbeeld als
cadeau voor hun medewerkers. Deze bonnen kunnen twee
jaar lang gespendeerd worden bij alle deelnemende ondernemers in het centrum. Zo spreiden we de drukte in de winkelstraten en redden we een stukje eindejaars omzet. Er is al
voor tienduizenden euro's aan bonnen besteld!
Elke ondernemer kan bonnen aanschaffen via www.intonijmegen.nl/relatiegeschenk. Ben jij winkelier of horeca ondernemer in Nijmegen en wil je gratis meedoen? Kijk dan op
www.huisvoordebinnenstad.nl/lokalebon
IntoNijmegen lokale bon is een initiatief van Huis voor de
Binnenstad in samenwerking met weMaron en gemeente
Nijmegen.
Huis voor de Binnenstad
024-3233163
info@huisvoordebinnenstad.nl
www.huisvoordebinnenstad.nl

Kalorama Bethlehem behaalt
PREZO keurmerk Hospicezorg
Het Nijmeegse hospice Kalorama Bethlehem heeft wederom
het PREZO keurmerk
Hospicezorg behaald.
Dat deed het hospice in
2017 ook al. Het keurmerk is 3 jaar geldig en
daarom is er opnieuw
een uitgebreide audit
gedaan door Stichting
Perspekt die het keurmerk verleent. Het hospice heeft het keurmerk
met vlag en wimpel
gehaald! Het PREZO keurmerk
Hospicezorg zegt iets over de kwaliteit
en het borgen van die kwaliteit. De
auditoren hebben gesprekken gevoerd
met medewerkers, de locatiemanager
en de Raad van Toezicht. Er is vooral
gekeken naar de woon- en leefsituatie,
patientveiligheid, spirituele zorg en het
zorgplan. Hanneke van Beusichem,
zorgmanager van Kalorama is trots:
“Dit is voor de medewerkers een grote
klus geweest. De gesprekken zijn allemaal heel positief verlopen. Het team
dat hier staat, doet het zelf en zet echt
iets moois neer.”
Inspirerend
Tijdens de PREZO audit wordt er
getoetst op de processen en de prestaties die zorgprofessionals en de organisatie leveren. Het keurmerk helpt om
doelgericht en gestructureerd te blijven
verbeteren. Tijdens de gesprekken
kwamen de verschillende onderdelen
van het PREZO keurmerk uitvoerig en
grondig aan de orde. Dit vanuit het perspectief van de gasten, medewerkers en
organisatie. “Het was een spannende
dag maar ook heel inspirerend en fijn
om over ons werk te vertellen!”

weMaron
0852019501
info@wemaron.nl
www.wemaron.nl

Hoge tevredenheidsscore
“Dit keurmerk bevestigt de hoogwaardige zorg die het hospice levert”, gaat
Hanneke van Beusichem verder. “Ook

Kalorama Bethlehem in kerstsfeer
nu in deze coronatijd zijn we in staat
om goede zorg te bieden. We krijgen
heel veel positieve reacties van gasten
en familieleden. Zij geven aan heel
tevreden te zijn en zelfs 100% laat
weten het hospice aan te bevelen. Dat
onze gasten dat aangeven, zegt echt wel
iets hoe zij de zorg en aandacht hier
ervaren. En daar gaat het om, iedere
dag weer.”

Herstelcafé
Duurzaam
Hengstdal
Het herstelcafé Duurzaam Hengstdal
wordt in principe gehouden op de tweede zaterdag van de maand. Maar in
januari 2021 valt deze dag nog binnen
de periode van de lockdown, waardoor
het Herstelcafé die dag helaas niet door
kan gaan.
Daarom is de eerstvolgende reparatiebijeenkomst -onder voorbehoud- op
zaterdag 13 februari 2021, in STIP
Oost. Houdt u de mededelingen in deze
Nieuwsbrief en in de Wijkkrant Oost in
de gaten; daar kunt u lezen of deze dag
wél doorgang kan vinden, en hoe u zich
kunt opgeven om erbij te kunnen zijn.

“Zwijgende Vlakten, een Spaanse wandeling”

Voor als u niet naar Spanje kunt maar wel zou willen!
Zestig dagen lang loopt Nijmegenaar Jac Geurts in zijn eentje over de Spaanse vlakten en siërra’s, vanaf de Pyreneeën
naar de zuidelijke havenstad Cádiz, en hij schreef er een
boek over: ‘Zwijgende Vlakten, een Spaanse wandeling’. Nu
de wereld getroffen is door een vreselijke pandemie en reizen er voorlopig niet inzit, kan dit meeslepende boek een
alternatief bieden om toch op ontdekkingstocht te gaan.
Deze ‘travelogue’ vol avonturen, natuurbeschrijvingen,
geschiedenis, ontmoetingen en overpeinzingen brengt de
lezer naar een onbekend Spanje. Prachtig geïllustreerd met
aquarellen van Piet Lap, beschrijft de tekst indringend de
wonderschone, lege en weerbarstige wildernis van de zwijgende hoogvlakten. Het Spanje dat Jac Geurts verkent, krijg
je niet cadeau, dat moet je veroveren. En je moet van stilte
houden.
De schrijver kenmerkt zijn tochten als 'microscopisch reizen': de wandelaar wordt één met de natuur, onderdeel van
alles wat groeit, kruipt, sluipt en vliegt. Dolend door Spanje
laat hij de lezer de grootsheid en onverzettelijkheid van onze

aarde meebeleven.
Onverwacht krijgt de tocht een dramatisch einde. Net aangekomen in het hete Andalusië valt de ervaren, altijd zingende
zwerver op de grond. Zijn benen raken verlamd. Het laatste
hoofdstuk beschrijft de moeizame tocht naar huis. Een zeldzame spierziekte maakt dat zijn gesjouw over de aardbol
voorgoed voorbij is. Jac Geurts reist alleen nog vanuit de
leunstoel. Dit boek is zijn ode aan twee verloren liefdes, het
verre wandelen en Spanje, het meest miraculeuze land van
Europa.
Zwijgende Vlakten (ISBN/EAN 9789082116427 - 376 pagina's) kost € 21,95 en is te koop bij Reisboekhandel De
Noorderzon,
Nieuwstad 35, 6811 BJ Arnhem, tel. 026-3510334. webshop
www.denoorderzon.nl/.
De lokale boekwinkel kan via info@denoorderzon.nl het
boek voor de lezer bestellen en ontvangt van De Noorderzon
daarvoor de normale boekhandelskorting.

Wat is uw cadeau voor de binnenstad?
De gemeente wil in 2021 en 2022
extra investeren in het centrum en
vraagt de hulp van inwoners, vastgoedeigenaren, bezoekers en ondernemers om te bepalen wat het centrum nodig heeft. De gemeente is
hierbij op zoek naar ideeën die de
binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar houden. Nijmeegse ondernemers, bezoekers en inwoners kunnen

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
Tel: 024-6843533 Fax: 024-6842645
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OPLAGE: 25.000

tot en met 28 december ideeën insturen op nijmegen.nl/binnenstad.
Wethouder Monique Esselbrugge “De
binnenstad is het visitekaartje van
Nijmegen. Het is een belangrijke plek
voor veel inwoners, bezoekers en
ondernemers. Door het coronavirus
staat onze binnenstad onder druk. De
stad is leger dan anders en ondernemers hebben het zwaar. Daarom willen
wij juist nu extra in actie komen en
investeren waar het nodig is. Dit doen
we samen met de stad. Met de actie
'Cadeau voor de Binnenstad' vragen
wij Nijmeegse bezoekers, inwoners en
ondernemers mee te denken.”
Prijzen en stemmen
De gemeente is op zoek naar concrete
ideeën waarmee de binnenstad aantrekkelijk blijft. Voorbeelden van ideeën
zijn: meer groen op Burchtstraat of
fietsparkeerplekken in een leegstaand
winkelpand. De 5 beste ideeën winnen
een cadeaubon ter waarde van € 150,die te besteden is bij lokale Nijmeegse

bedrijven. Het beste idee wint een ballonvaart voor 2 personen over
Nijmegen
Tot en met 28 december kunnen bezoekers, ondernemers en inwoners ideeën
insturen. Een jury kiest de 5 beste en
meest haalbare ideeën uit. Op deze
ideeën kan van 8 januari tot en met 24
januari gestemd worden. Eind januari
maakt de gemeente Nijmegen het winnende idee bekend. De winnaar mag
zelf ook helpen om het idee in de
komende twee jaar uit te voeren.
Actieplan Binnenstad
Het cadeau voor de binnenstad is
onderdeel
van
het
Actieplan
Binnenstad 2021-2022. Het Actieplan
Binnenstad wordt nu geschreven. De
gemeente Nijmegen verwacht het plan
in het voorjaar van 2021 te presenteren.
In het plan staan acties die de gemeente in 2021 en 2022 uitvoert om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor
inwoners, bezoekers en ondernemers.

Nijmeegse Winterweken aangepast: alleen buiten en digitaal
Binnenprogramma in Stevenskerk geannuleerd, wel
CityQuiz, Nijmeegs sprookje en digitale WinterWensboom
Wegens de lockdown is een deel van
het programma van de Nijmeegse
Winterweken geannuleerd: alles wat
in de Stevenskerk zou plaatsvinden,
kan niet doorgaan. Wel blijft het
mogelijk om in de binnenstad van
Nijmegen prachtige lichtsculpturen
te bewonderen, een CityQuiz te spelen en de Sprookjesroute te lopen.
Houd hierbij de huidige coronamaatregelen in acht, en kom dus met
maximaal twee mensen of één huishouden. Je wens voor de Winterwensboom kun je digitaal insturen
op Nijmeegsewinterweken.nl.
CityQuiz
Stel jouw kennis van Nijmegen op de
proef met de CityQuiz terwijl je de
groene lijn van Walk of the Town volgt
langs 30 highlights van de stad.
Beantwoord je de vragen onderweg
goed en ook nog het snelst? Dan kun je
cadeaubonnen winnen van lokale
ondernemers! Je kiest je eigen startmoment via de mobiele website, vanaf 19
december online op nijmeegsewinterweken.nl.
Sprookjesroute langs lichtsculpturen
De Winterfee vertelt: “Er was eens,
lang geleden, een jongetje dat midden
in de alleroudste stad van het land
woonde. Vanwege zijn mooie bos rode
krullen, noemde oma Mariken hem
liefkozend Krullie. Tijdens de
Nijmeegse Winterweken mag hij één
wens doen en op het moment dat hij
deze uitspreekt gebeurt er iets
magisch…” Wil jij weten hoe dit verhaal verder gaat? In de binnenstad
staan diverse bijzondere lichtsculpturen. Bij ieder object vind je een QRcode. Als je deze scant, krijg je een
filmpje te zien waarin de Winterfee een
deel van het verhaal vertelt. Zo weet jij

Foto: Henk Baron
aan het einde van de route wat er met
de magische wens van Krullie gebeurt.
De route start bij de lichtgevende
schaatsende Pinguin in de Burchtstraat,
op de hoek bij ’t Hoogstraatje.
Digitale WinterWensboom
Komend weekend ontvangen de inwoners van Nijmegen een kaartenset in de
brievenbus, verspreid bij De Brug, met
onder meer een wenskaart. Het was de
bedoeling deze te hangen in de
WinterWensboom in de Stevenskerk,
maar je kunt nu vanaf 19 december je
wens digitaal indienen op nijmeegsewinterweken.nl. Jong en oud kan een
mooie wens doen: maak je
vriendje/vriendinnetje, oma, buurman
of partner blij! Wie kan er even een
echt lichtpuntje gebruiken in deze tijd?
Elke dag van de Nijmeegse
Winterweken, van 19 december t/m 3
januari, gaat een wens in vervulling!
Zo zorgde Felicia er bijvoorbeeld vorig
jaar voor dat de keeper van N.E.C. het
kindervoetbalfeestje van haar broertje
bezocht, en gaat Emi samen met de
Winterfee zieke kinderen verrassen in
een prachtige prinsessenoutfit.
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nagelstudio

Nails and Co

Albert Heijn

wenst u een mooi
en verzorgd 2021!

van den Hatert

Tesselschadestraat 3, Beek
06-20988881 www.nailsandco.nl

Wij wensen iedereen
overheerlijke kerstdagen
en een gezellig nieuwjaar
Heerbaan 99 Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240

KBO Beek

Bestratingen tuin- en grondverzet

Wenst u
fijne feestdagen
en
een goed
2021

Wenst u een fijne kerst en
een gelukkig nieuwjaar toe!

CV de Sokkenummers
wenst u een gezond,
gelukkig en
Carnevalesk 2021 toe!

Meijer Assurantiën
Rijksstraatweg 199 - Beek

Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2021

Hijmans Riooltechniek

Wij wensen u fijne
kerstdagen en een
gelukkig 2021 toe!
www.hijmansriooltechniek.nl
Steiger 25 - 6581 KZ Malden
Tel: 024 - 358 28 65

Stalhouderij
Kasteelsche Hof
Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2021
Hezelstraat 26a - 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl - info@kasteelschehof.nl

We n s t u e e n
beautiful
2021

Salon de Beauté
Fanfare UNA

Truus Corté
Heerbaan 70 b - Millingen a.d. R. - tel. 0481-433722
w w w. s a l o n t r u u s c o r t e . n l

wenst u prettige
dames en heren salon
nieuwe holleweg 11 beek
024 - 684 2273

Wenst u sfeervolle kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

WW

WENNEKERS WONEN
Een thuis voor iedereen ...

Ambachtsweg 3 6562 AZ Groesbeek
www.wennekerswonen.nl

kerstdagen en
een gezond 2021
De klusspecialist
Eric Creemers
Telefoon: 024 - 6844281

Wij wensen iedereen
een bijzonder maar
vooral gezond jaar
2021 toe

Dé klusspecialist wenst
u mooie dagen en een
gelukkig nieuwjaar
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Nieuws uit Nijmegen
Daalseplein in Nijmegen-Oost 25 jaar jong
Dit jaar is het precies 25 jaar geleden
dat het Daalseplein bij Café Jos in
Nijmegen-Oost ontstond. Althans in de
vorm, zoals je dat nu kunt zien. Zo’n
100 jaar geleden was het ook al een
open ruimte, die daarna telkens totaal
andere gezichten kreeg.
Boek Van oorsprong een Lücker
Pleinbewoner Anton de Wildt stelde
hierover een boek samen. In de 11e editie van de Daalseplein Courant
beschrijft hij de verschillende fasen van
het plein. Van oorsprong een Lücker is
de titel. Een verwijzing naar Eugéne
Lücker (1876-1943), behalve tekenleraar op het Nijmeegse Canisius College
ook kunstenaar en milieuactivist. Met
enige tijdgenoten is hij fel pleitbezorger voor een groener Nijmegen. De
ondertitel van het boek is niet toevallig
Groei, bloei en snoei van het
Daalseplein.
Ook
exDaalsepleinbewoners leverden bijdragen voor dit boek. En mede daardoor is
de uitgave bijna 100 pagina’s dik en
bevat het vele nooit gepubliceerde
foto’s. Samengesteld voor de pleinbewoners en voor hen die een bijdrage
leverden. Maar er zijn altijd enige
exemplaren over. Het boek is weliswaar al sinds dit najaar persklaar, maar
vanwege de Coronaperikelen helaas
nog niet gedrukt.
Expositie in Museum Daalseplein op
zolder
Museum Daalseplein op zolder is speciaal in het leven geroepen en ingericht
vanwege dit pleinjubileum. Het kleinste museum van Nijmegen meet krap 6
m2. En meteen anticiperend op de
beperkingen vanwege het Coronavirus.
Er kan namelijk maar één persoon tegelijk naar binnen. Dus 100%
Coronaproof. Nog nooit getoonde
Daalseplein-objecten uit de voorbije
jaren zijn hier te zien in een expositie
met een knipoog. Je moet voor een
bezoek wel in staat zijn een korte ladder te beklimmen. En niet claustrofobisch zijn. Zeker te weten: binnen ‘n
kwartiertje sta je weer buiten. Entree:
gratis. Het museumpje is gevestigd op

Op maandag 21 december is het
paviljoen Arnhem-Nijmegen opengegaan. Deze GGD-coronatestlocatie is
goed bereikbaar voor mensen uit de
regio’s Gelderland-Midden en -Zuid.
Een afspraak maken voor een coronatest gaat via de gebruikelijke
route: online via www.coronatest.nl
en telefonisch via 0800 - 1202. In het
paviljoen wordt gewerkt met snelle
testen. Burgemeester Bruls bracht,
mede
namens
burgemeester
Marcouch, een kort werkbezoek aan
de locatie.

Impressie van het Daalsepleinfeest
een van de zolders van het huis met de
koets: Daalseweg 321. Reacties van
bezoekers tot nu toe: ‘Geweldig… in
één woord.’ ‘Een aanrader...’ en ‘Ook
voor niet pleinbewoners zeer de moeite
waard’.
Daalsepleinfeest 2020 en andere jubileumactiviteiten
Museum Daalseplein op zolder is open
sinds het jaarlijkse Daalsepleinfeest.
Dat feestje kon eind augustus gelukkig
- tussen de Coronalockdowns door gewoon doorgaan. Maar een aantal
jubileumactiviteiten moesten worden
afgeblazen. Zoals een natuurwandeling
op Groene Vrijdag onder leiding van
natuurgids Freek Snel. Die wandeling,
met start en finish op het Daalseplein,
is uitgesteld tot in het voorjaar van
2021. Nader bericht volgt. Liefhebbers
voor die wandeling kunnen tezijnertijd
mailen naar adewildt@hetnet.nl. Geldt
nu al ook voor het boek Van oorsprong
een Lücker. Of voor het maken van een
afspraak voor een bezoek aan het minimuseum. Ook dat bezoek kan helaas
niet eerder plaatsvinden dan 20 januari

Alle vier rijstroken
Waalbrug weer in gebruik
Sinds zaterdag 19 december zijn alle
vier rijstroken van de Waalbrug weer
beschikbaar voor het verkeer. Na ruim
anderhalf jaar van werkzaamheden
heeft de Waalbrug een nieuw betondek,
waardoor weggebruikers de komende

jaren weer veilig over de brug kunnen
rijden.
Daarnaast is de busbaan aangepast naar
een fietspad in twee richtingen en zijn
de oostelijke en westelijke fiets- en
voetpaden aangepast.

31e Amateurkunstmanifestatie
gaat online
Door
Covid19
moet
de
Stadsschouwburg ook voor de jaarlijkse
organisatie
van
de
Amateurkunstmanifestatie creatief
te werk gaan. Dit jaar is er daarom
een online editie met een kleinere
capaciteit. Tot en met 3 januari kun
je via de website www.sedv.nl/AKM
de inzendingen van deze editie

Paviljoen Arnhem-Nijmegen in
gebruik genomen voor coronatesten

bezichtigen.
Een selectie van 20 kunstwerken is ook
live te zien. De grote ramen van
Restaurant De Vereeniging zijn tijdelijk
een ‘Galerie’. Het restaurant is gesloten, maar de ramen geven van buitenaf
een mooi zicht op de kunstwerken, die
net als de online kunstwerken, te zien
zijn tot en met 3 januari.

Kerstversiering bij de Varenhof
De Varenhof, het pand waar ooit Frank Boeijen woonde op de grens van Ubbergen
en Nijmegen, is ook dit jaar weer uitbundig versierd met diverse verlichte kerst
objecten.
Foto: Henk Baron

Foto: Henkjan Fokkink
2021 vanwege de Coronamaatregelen.
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet op
het Daalseplein bij Café Jos.

Jongerenraad
Nijmegen over
armoede
Op 9 december presenteerde de
Jongerenraad hun adviezen over
armoedeproblematiek onder jongeren aan wethouder Petra Molenaar
(Werk, Inkomen en armoedebestrijding), twee gemeenteraadsleden en
de directie van het Montessori
College, Notre Dame en het Citadel
College. De Jongerenraad sprak
onder andere over een website voor
jongeren, gratis bijlessen, en activiteiten en themadagen op school waar
leerlingen met elkaar praten over
geldzorgen. De boodschap van de
jongeren was duidelijk: ongelijkheid
is bepalend in je leven, daarom zijn
bewustwording, voorlichting en gelijke kansen belangrijk.
De gemeente Nijmegen vroeg de
Jongerenraad mee te denken over de
armoedeproblematiek. Wat hebben jongeren die in armoede leven nodig om
dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten te hebben? Wat vinden ze van de
regelingen van de gemeente en stichting Leergeld? Hoe bereiken we meer
jongeren met deze regelingen? En hoe
maken we het onderwerp bespreekbaar?
De jongeren bevroegen medeleerlingen
over het onderwerp, gingen in gesprek
met professionals en werkten hun
ideeën uit in concrete adviezen. Petra
Molenaar: “Ik ben enthousiast over het
werk van de Jongerenraad. Zij onderzochten het onderwerp vanuit meerdere
kanten en spraken ook namens hun
medeleerlingen. En van wie kun je
beter advies krijgen om jongeren te
bereiken dan van jongeren zelf. Ik heb
de Jongerenraad daarom uitgenodigd
om ook bij het vervolg weer mee te
denken, bijvoorbeeld bij de communicatie.”
Een belangrijke tip van de
Jongerenraad is een website voor jongeren met alle informatie over regelingen en vergoedingen en succesverhalen
van anderen. Bekendheid voor die website en voor de hulp van de gemeente,
moet volgens hen komen door posters
op school en spotjes op social media.
De jongeren benadrukten dat geldzorgen van ouders ook stress geeft bij kinderen en dat het niet altijd mogelijk is
om thuis te studeren. Een oplossing
daarvoor zou volgens hen studieruimtes
kunnen zijn bij bibliotheken of in wijkcentra. Ook adviseren jongeren om bijlessen en huiswerkbegeleiding beschikbaar te maken voor jongeren die
opgroeien in armoede.
Om het onderwerp beter bespreekbaar
te maken, moeten scholen themadagen
en activiteiten organiseren, volgens de
Jongerenraad.
De Jongerenraad bestaat uit 16 leerlingen uit alle niveaus van het Montessori
College, Notre Dame en Citadel
College.

Beide
directeuren
Publieke
Gezondheid,
Moniek
Pieters
(Gelderland-Zuid) en Henk Bril
(Gelderland-Midden) zien de voordelen. “Het testpaviljoen ligt prachtig
centraal tussen Arnhem en Nijmegen
en is goed bereikbaar voor de inwoners
van Gelderland-Zuid en GelderlandMidden. In het paviljoen zullen snelle
en innovatieve testen worden ingezet
die op locatie worden geanalyseerd”.
Testen in het Paviljoen
Het paviljoen beschikt over 16 inpandige teststraten. Mensen die getest worden, parkeren hun auto of fiets en gaan
lopend naar binnen; het pand is uiteraard ook toegankelijk voor mindervaliden. Er wordt gewerkt met snelle testen die in het paviljoen uitgelezen worden. De uitslag is er binnen 1 tot 2 uur,
digitaal op coronatest.nl. Bezoekers

die niet over een DigiD beschikken,
ontvangen de uitslag telefonisch. Bij
een positieve test kan de GGD het
bron- en contactonderzoek direct
opstarten. Deze eerste periode start het
paviljoen met 4 teststraten. De maximale testcapaciteit is 4.000 testen per
dag.
Test aanvragen
Mensen maken nu en straks via de
gebruikelijke route een afspraak voor
een coronatest: online via www.coronatest.nl en telefonisch via 0800 1202. Daar wordt bepaald waar iemand
terecht kan voor een test.
Uitbreiding testcapaciteit
Op dit moment is er voldoende testcapaciteit in regio Gelderland-Midden en
Gelderland-Zuid. Mensen kunnen
dezelfde dag of binnen 24 uur terecht
voor een test. De uitbreiding in de vorm
van dit paviljoen vindt plaats op verzoek van het ministerie van VWS. Er
moet voldoende testcapaciteit zijn voor
als het aantal besmettingen weer toeneemt of als er een griepgolf komt.
Samenwerking
Het paviljoen Arnhem-Nijmegen is een
unieke samenwerking tussen GGD
Gelderland-Zuid, GGD GelderlandMidden, gemeente Nijmegen, evenementenbureau ACBN, CanisiusWilhelmina Ziekenhuis, Ministerie van
VWS, Defensie en VNO-NCW.

Foto: Henk Baron

En de winnaar van
Herfstondernemer is…
ZomerOndernemer werd dit jaar
HerfstOndernemer.
Dankzij
de
gemeente Nijmegen en Foodvalley
konden we dit jaar toch nog van start
gaan. Weliswaar in aangepaste vorm: in
kleine groepen, mondkapjes waar
nodig en blended learning. Dat wil zeggen live waar mogelijk en online waar
het meerwaarde had of niet anders kon.
De hele module werd nu ook online
aangeboden op online.zomerondernemer.nl
De training HerfstOndernemer biedt
jongeren de kans in een periode van zes
weken een eigen bedrijf te starten
onder begeleiding van professionele
coaches. Met een klein startkapitaal,
een training, begeleiding en bedrijfsbezoeken. Jongeren leren zichzelf uit te
dagen, hun eigen talenten en grenzen te
ontdekken en hoe te netwerken. Doel is
om zo een meer ondernemende mindset te ontwikkelen. Dat biedt
HerfstOndernemer. Alleen door te doen
ontdekken jongeren of ondernemerschap wat voor hen is.
De Kick Out op 24 november hebben
we wegens corona middels livestream
gedaan. Telkens in groepen van vijf, de
mede herfstondernemers (3) en mr.
Harm Branbergen en drs. Cees van

Diemen (2) in de jury. Iedereen werd
beoordeeld op: de presentatie (geheel
naar eigen inzicht en creativiteit in te
vullen), maximaal 50 punten.
Originaliteit idee 10 punten, en telkens
5 punten voor: innovatief/creatief;
People Planet Profit; vermarktbaarheid;
gerealiseerde omzet; zichtbare marketing; financieel inzicht; aanwezigheid
en betrokkenheid en tot slot al of niet
ingeschreven bij de KvK, dan wel van
plan dit snel te doen. Maximaal 100
punten.
De winnaars zijn : Laura Halma (316
punten). Een gedeelde 2e plaats voor
Fleur van de Poel en Celine Prins (elk
313 punten) en Daan van den
Nieuwenhof met 290 punten op drie.
De hoofdprijs heeft een waarde van
meer dan €3.000,- in natura. Een half
jaar lang een werkplek bij StartUp
Nijmegen inclusief deelname aan het
acceleratieprogramma,
waarde
€1.470,-. Voucher Startversneller van
de provincie Gelderland, waarde
€1.600,-. En heel veel cadeautjes van
de gemeente Nijmegen, Foodvalley,
Warmoes en Oersoep.
De eindpresentatie is te zien op het
YouTube – kanaal van SBRN.
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Fijne
Feestdagen
M

ngen aan de
illi
Ri

Wenst u een gezond

jn

en actief 2021
Waterstraat 18, 6573 AC Beek
tel: 024 - 684426

Installatiebedrijf
Frank B.V.
Prins Bernhardstraat 8
6576 BB Ooij
Tel. 024-6633100

Wij wensen onze leden en u
allen fijne kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 2021

www.frankbv.nl

Wenst iedereen
veel goeds en
gezondheid in 2021

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen
en alle goeds in 2021

Harmonie KNA Beek
wenst digitaal

wenst u een
sportief 2021

Wij wensen u fijne feestdagen!
Tot 1 januari 2021 zijn wij gevestigd
op Koningsplein 12 te Nijmegen
(voormalige Paradox winkel)
Open: ma. van 12.00 tot 17.30 uur
di. t-m za. van 10.30 tot 17.30 uur
Rijksstraatweg 207 - Beek - 024-684.1167

SCOTTISHPIMPERNEL.NL

Wij wensen u prettige feestdagen!

De medewerkers van
kaashandel splithof
wensen u een
hele mooie kerst
en geweldig 2021!!
Rutger Splithof

- 06-40710413 - Millingen aan de Rijn

Kom proeven en genieten!

www.daalderkaas.nl

Schellingshof 2 • Beek

Wij wensen u gezellige
feestdagen en een gelukkig
en handig 2021

Ƅ('!.10%56Ÿƅó&71 Ž
1 &'(Ɓ1''53111&'0Ɔ31

Vier Kerst met Karakter
Team Karakter bloemen Beek
wenst iedereen fijne feestdagen
Waterstraat 82 - 6573 AD Beek - 024-6844590

Autobedrijf Müskens | Hulsbroek 32 | Groesbeek | 024 - 397 1352 | www.muskens.nl

Wij wensen u goede kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2021
Wij wensen u een heerlijke
kerst en een voorspoedig 2021

Rijksstraatweg 126b, 6573 DE Beek-Ubbergen - Tel.: 024-6841180
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Polestar 2
De ‘twee’ suggereert dat het geteste model van Polestar het tweede model van
het nieuwe merk is en dat is juist, want de Polestar-1 is al eerder als exclusieve hybride sportwagen in China door Polestar geproduceerd. Polestar is het
nieuwe zustermerk van Volvo. Beide merknamen zijn eigendom van het
Chinese Zhejiang Geely Holding. In tegenstelling tot de alom bekende
Zweedse Volvo’s worden de Polestars ook in China gebouwd, waarbij weliswaar veel Volvo-kennis en producten zijn gebruikt. De Polestar 2 is zelfs
gebouwd op hetzelfde platform als de Volvo XC40. Met dit model wil Polestar
met zijn Scandinavische imago doorbreken in de markt van de zakelijk gereden elektrische auto’s.
De Polestar 2 ziet er Scandinavisch uit
met minimalistische lijnen afgewisseld
met verfijnde elementen. Het is een
middelgrote hatchback, die is gebouwd
op het verlengde chassis van de Volvo
XC40. Dat is Volvo’s kleinste semi-terreinwagen en met de hoge schouderlijn
doet de 2 denken aan een SUV, maar in
feite is dit een middelgrote hatchback
waarmee Polestar mikt op het hart van
het zakelijke segment en met name de
Tesla 3 zal een stevige concurrentie
krijgen.
Twee elektromotoren
De Polestar heeft twee motoren: één op
de vooras, die het meeste werk doet, en
één op de achteras. Samen zijn ze goed
voor 408 pk (300 kW) en een trekkracht van 660 Nm. Hij trekt daardoor
vanuit stilstand naar 100 in 4,7 seconden, wat net zo vlot is als een even dure
Tesla Model 3 Long Range, maar niet
zo snel als de Performance-versie die
dit in 3,4 seconden doet. De topsnelheid van de Polestar is begrensd op 205
km/u. One-pedal driving gaat bovendien erg soepel. Het afremmen op de
motor is voortreffelijk met het rechter
pedaal te doseren.
De Polestar 2 heeft geen startknop.
Zodra men instapt en op de bestuurdersstoel plaatsneemt, voelt een sensor
dat en de auto is gestart. Een staand
touchscreen in het midden van het

dashboard en een digitaal instrumentarium achter het stuur komen vervolgens
tot leven. De menu’s zijn begrijpelijk
en zonder al te veel tierelantijnen
vormgegeven. Het past goed bij het
minimalistische design van de auto.
Google-Android besturingssysteem
Het besturingssysteem van het infotainment komt van Android. Dat werkt
perfect en ook met een iPhone gaat de
koppeling zonder morren. De Polestar
2 is een van de eerste auto’s, die draait
op het Google-besturingssysteem.
“Hey Google” kan in de auto op veel
vragen een antwoord geven, maar autoof reis gerelateerde onderwerpen,
waarbij kennis van bijvoorbeeld de batterijlading nodig is, heeft de software
nog niet in zijn mars. Toekomstige
updates gaan dit verbeteren. Het navigeren gaat in de Polestar met het
Android Google Maps en daarmee is
de bestemming snel gevonden en klopt
de voorspelde filevertraging tot op de
minuut nauwkeurig.
Compleet uitgevoerd
Alles wat normaal gesproken een optie
zou zijn bij veel andere automerken
vinden we al standaard in de Polestar 2.
Zoals airconditioning, verwarmde
voor- en achterbank, panorama dak,
Harman Kardon geluidssysteem, Pixel
LED-koplampen en ongeveer alle elekDe Polestar
2 is de eerste
auto ter
wereld die
standaard
wordt geleverd met een
Android
infotainmentsysteem.
Inclusief
Google
Maps,
Google
Assistent en
Google Play.

Fiat Panda City Cross Hybrid
Om de CO2-uitstoot van hun auto’s naar beneden te krijgen voert Fiat bij de
500, die we al eerder in de Rozet beschreven, en de Panda een 48 Volt mild
hybrid systeem in. Dit om het verbruik naar beneden te brengen en een
Europese boete te voorkomen. Iets wat we al bij vele merken hebben gezien
en beschreven.
De Fiat Panda ziet er nog steeds, alhoewel hij in zijn huidige vorm al weer
acht jaar meegaat, toch nog steeds
modern uit. Zeker de City Cross uitvoering, die wij met de milde hybride
uitvoering reden, ziet er goed uit. Geen
enkele reden om het model te wijzigen,
maar de Europese regelgeving zou de
normale versie te duur maken en daarom nu met hybride aandrijving, die ook
nog als voordeel heeft, dat bij optrekken meer koppel beschikbaar is.
Batterij onder de bestuurdersstoel
Onder de motorkap ligt een nieuwe 70
pk (51 kW) sterke driecilinder 1.0 benzinemotor, die ondersteuning krijgt van

een elektromotor. Een mooi koppel van
twee motoren, die via een riem met
elkaar zijn verbonden. De trekkracht is
maximaal 92 Nm bij 3500 toeren per
minuut. Tijdens het optrekken krijgt de
benzinemotor wat extra ondersteuning
van de elektromotor en tijdens het
afremmen werkt de elektromotor als
een dynamo. De energie die bij het
remmen vrijkomt, wordt opgeslagen in
een accu die onder de bestuurdersstoel
ligt.
Men kan ook met de auto gaan ‘zeilen’
of ‘coasten’. In de vrijloop slaat de
motor af en de auto rolt zonder brandstof te verbruiken zover als het kan
afhankelijk van de aanvangssnelheid of

De Fiat
Panda
Hybrid is
leuk om te
zien in de
opvallende
City Cross
uitvoering.

Road Test
Polestar 2
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 59.800,Gewicht: 2123 kg
Cil.inh.: 2 elektromotoren
Vermogen: 408 pk /
Top: 205 km/uur
Acc.0-100: 4,7 sec.
Gem. verbr.: WLTP bereik 470 km
Lengte: 461 cm
Breedte: 199 cm
Kofferruimte: 440 liter
Aanhangergewicht: 1500 kg
tronische rijhulpsystemen die er
bestaan. Het zit allemaal standaard op
de Polestar 2 en dat vergoelijkt zijn
prijs. De Polestar 2 is verkrijgbaar
vanaf € 59.800,-, maar wij reden de
auto met het zogeheten Performance
Pack. Dat kost € 6000,- extra en daarvoor krijgt men zeer geavanceerde
Öhlins Dual Flow Valve instelbare
dempers, een Brembo-remsysteem, 20
inch lichtmetalen wielen, die 1,5 kilo
minder wegen, ‘Swedish Gold’-ventieldoppen en geelgouden veiligheidsgordels.
Comfortabel rijden met bijzondere
voorzieningen
De laatste twee zijn grapping, maar de
Öhlins Dual Flow Valve dempers geven
veel meerwaarde. Zij zorgen voor extra
veel controle tijdens het rijden van de
zware koets. De vrij forse auto kan met
deze dempers, die overigens op
tweeëntwintig verschillende standen
zijn in te stellen, moeiteloos een bocht
net iets te hard induiken zonder dat het
onderstel zenuwachtig wordt. De
Brembo-remmen zorgen daarbij, dat
alle 2100 kilo’s op tijd stilstaan. Dit
remsysteem is zeker geen overbodige
luxe als men sportief wil rijden met
deze elektrische auto.
Het comfort in de auto is uitstekend en
de Polestar rijdt ook veel meer als een
automobiel ten opzichte van een Tesla.
De Polestar 2 is qua prijs en prestaties
te vergelijken met de Tesla Model 3.
De Long Range-versie van deze Tesla
is vergelijkbaar qua prijs, maar biedt
daarvoor met 460 pk net iets meer vermogen en een groter rijbereik van 560
kilometer. Met zijn prijskaartje van €
58.900,-, vermogen van 408 pk en 475
km reikwijdte doet de Polestar 2 het net
iets minder goed. Wel voelt de Polestar
veel meer aan als een echte auto. Niet
alleen het interieur, maar ook het rijge-

Road Test
Fiat Panda City Cross Hybrid
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 15.750,Rijklaar gewicht: 1055 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 70 pk
Top: 155 km/uur
Acc.0-100: 14,7 sec.
Gem. verbr.: 1 : 24,6
Lengte: 368,6 cm
Breedte: 166,2 cm
Kofferruimte: 225 liter
Aanhangergewicht: geen
de helling.
Mild hybrid is zuiniger
De driecilinder motor rijdt lekker en
met dat extra stukje koppel, dat steeds
op het juiste moment wordt bijgedragen, maakt het rijden ouderwets prettig. De Fiat Panda blijft een leuke auto.
Standaard is een handgeschakelde zesversnellingsbak en men kan zeer zuinig
rijden. Een gemiddeld verbruik van 1
op 25 is zeer goed haalbaar.
Passende uitrusting
De Launch Edition van de Hybrid City
Cross, die wij reden, is voorzien van
automatische airconditioning, parkeersensoren en comfortabel zittende in
hoogte verstelbare stoelen. De stoelen
zijn milieubewust gemaakt van gerecycled plastic, dat onder andere uit de zee
komt. Een fraaie en lekker in de hand
liggende lederen pookknop en stuurwiel maken het interieur af.

De Polestar
2 is een
geduchte
concurrent
voor Tesla.
Tesla zal
zijn kwaliteit en rijeigenschappen moeten
opkrikken
om mee te
komen.

drag zijn bij de Polestar een stuk beter.
De Polestar doet degelijker aan en we
vermoeden dat de kwaliteitscontrole
van het juist construeren tijdens de productie bij Polestar beter op orde is.
Snelladen nog niet wat beloofd wordt
Met een snellader laadt men binnen 35
minuten voor 80% op - aldus de specificaties. Nou, niet als de accu bijna leeg
is. Het lijkt of het opladen dan eerst een
aanloopje nodig heeft. De Polestar 2
zou snelladen in theorie met 150 kW
moeten kunnen, maar bij een extra
krachtige snellader van Fastned, de 350
kW Hypercharger, lukte ons dat niet.
De laadsnelheid is beter dan bij vele
andere merken, maar fors minder dan
de 250 kW die de Model 3 Long Range
en Performance uit de nieuwe V3
Supercharger trekken. En hoewel er op
steeds meer plekken in Nederland extra
krachtige snelladers verschijnen, blijft
een goede thuislader of lader op het
werk de beste optie om zonder tijdverlies te kunnen blijven rijden. De meegeleverde 220 Volt lader is leuk voor
noodgevallen, maar dat geeft niet de
dagelijkse power.

Alhoewel een range van 470 km
(WLTP) wordt beloofd, haalt de auto in
de praktijk tussen de 350 en 400 kilometer op een volle accu. Ondanks zijn
gewicht van 2123 kilogram vanwege de
zware accu, helt de auto in bochten
nauwelijks over en dat is dankzij het
vernuftige onderstel.
Bijzonder is, dat deze elektrische auto
een geremde aanhanger tot 1500 kilogram mag trekken. Men kan sowieso
veel meenemen. Achter de grote achterklep schuilt een praktische bagageruimte van 405 liter en eventueel kan
men de achterbank omklappen tot een
vlakke laadruimte.
De laadkabels en andere spullen kan
men kwijt in de neus onder de grote
voorklep, waar men nog 35 liter bergruimte vindt, dan wel onder de vloer
van de bagageruimte achterin.
Conclusie
De Polestar is een volwassen en ruime
auto met goede rijeigenschappen en
materialen en daarmee een prima alternatief voor bijvoorbeeld de Tesla
Model 3. Het is bovendien gemakkelijk, dat men voor onderhoud en reparatie terecht kan bij elke Volvo-dealer.

Range

De Polestar
2 is
Chinees,
maar heeft
een overduidelijke
Scandinavis
che uitstraling.

Er is geen infotainmentscherm; daarvoor is een houder voor de smartphone,
die via een app al de normale functies
kan uitvoeren. Zo gebruikt men zijn
eigen Google Maps voor navigatie,
Spotify voor muziek enzovoort.
Prijzen

De Fiat Panda Hybrid begint met prijskaartjes vanaf € 14.590,-. De stoere
City Cross Hybrid is er vanaf €
15.790,- en voor de luxe Launch
Edition van de City Cross Hybrid, die
wij reden, betaalt men € 16.790,- wat
een aantrekkelijke prijs is voor deze
ruime, veelzijdige auto.

Dankzij de
hybride aandrijving is
de Fiat
Panda tegelijkertijd
leuker gaan
rijden en
goedkoper
geworden.

Naast het
exterieur, is
ook het interieur van de
Fiat Panda
nog steeds
behoorlijk
hip te noemen met
steeds terugkerende
stijlelementen.

De Rozet

PAGINA 36

22 december 2020

Cool Car Nederland wenst
iedereen fijne feestdagen
en een goed en veilig 2021

Manege Ebbers
Beek

Wenst u fijne feestdagen en een mooi 2021

assurantiën
financieringen

wenst u goede Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

Nassaustraat 9, Ooij

Wij wensen onze relaties
fijne kerstdagen en veel
geluk in 2021
oud ijzer & metalen

Firma Gallant

· Schoorsteen renovatie
· Hellende daken
· Zinkwerk
· Loodwerk
· Velux dakramen

Chris Bakker

Lieskes Wengs 8, Leuth
tel: 024-79 50 272
www.gallantmetaal.nl
Wij wensen u een
goede kerst en een gezond,
ijzersterk, 2021

Dr. Kochlaan 39
6576 AH Ooij

Nina Simonestraat 8, Nijmegen
(vooraan bij de Weurtseweg)
Tel. 024 - 373 27 21

Wij wensen u een
vrolijke kerst en een
gezond nieuwjaar toe!

Wij wensen u sfeervolle Kerstdagen
en alle goeds in 2021

ADMINISTRATIE- EN

www.chrisbakkerdak.nl
024 - 663 20 31 06 52 33 14 51

BELASTINGADVIESKANTOOR

C

C
C

Vincent Sengers

Schadebedrijf

Bosweg 2c - Berg & Dal
024-6844199

Juliana
Bicycleteam
wenst
iedereen
Prettige
Feestdagen
en een
Fietstastisch
2021

wenst u sfeervolle kerstdagen
en alle goeds in 2021

Totaalstoffering

Géro

Wij wensen u

Wij wensen u mooie feestdagen
en een veilig 2021 toe!

een fijne kerst

Rijksstraatweg 67a - 6573 CJ Beek-Ubbergen
0031 (0) 24 - 68 44 000 - 0031 (0)629 031 160
post@vsgaragebedrijf.nl - www.vsgaragebedrijf.nl

en alle goeds

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

voor 2021

Wij wensen relaties
en bouwlustigen fijne
kerstdagen en veel geluk in 2021
Ingenieursen Architectenburo

Smits & Orval
Burgerlijke- en Utiliteitsbouw

St. Annastraat 16, 6524 GB Nijmegen
tel.024-3234964, mobiel: 06-22469610

Wenst u fijne feestdagen en
veel veilige kilometers in 2021!

nieuwbouw - renovatie - onderhoud - service

Wenst iedereen fijne feestdagen
en een jaar vol spanning!
Heerbaan 144 6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175 Fax 0481-432275
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Zwischen Rhein & Maahs
De Rozet wünscht allen Lesern/Innen
ein frohes Fest, erholsame Feiertage
und ein und gelungenes Neues Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Jubilarinnen bei der kfd Kranenburg
KRANENBURG. Das kfd-Team
Kranenburg ist stolz, dass in diesem
Jahr insgesamt 13 Mitglieder auf ein
Jubiläum zurückblicken können, und
zwar 2 Mitglieder auf eine 70 jährige, 2
Mitglieder auf eine 65 jährige, 5
Mitglieder auf eine 60-jährige und 3
Mitglieder auf eine 50 jährige sowie 1
Mitglied
auf
eine
25-jährige
Mitgliedschaft. Auch wenn coronabedingt die traditionelle Ehrung während einer adventlichen Feierstunde bei
Kaffee und Kuchen entfallen musste,

so sollte es jedoch nicht nur bei einem
Wort des Dankes bleiben. Daher wurde
den
Jubilarinnen
neben
ihrer
Jubiläumsurkunde auch ein kleiner
Blumengruß durch die jeweilige
Mitarbeiterin überreicht bzw. vor die
Haustür gestellt. Jedoch nach dem
Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ wurde gleichzeitig mit einem
Schreiben
die
Einladung
zur
Adventsfeier 2021 mit entsprechender
Ehrung und persönlicher Gratulation
ausgesprochen.

Marco Cillessen bekommt Euregio
Rhein-Waal Ehrenmedaille 2020

Euregio-Vorsitzender Thomas Ahls, Marco Cillessen von den Groesbeekse
Airborne Vrienden mit Gattin.
Foto: Piet Spanjers
EUREGIO RHEIN-WAAL. EuregioVorsitzender Thomas Ahls und
Euregio-Geschäftsführer Sjaak Kamps
überreichten am Montag, den 14.
Dezember die Euregio Rhein-Waal
Ehrenmedaille Herrn Marco Cillessen
von den Groesbeek Airborne vrienden.
Normalerweise
findet
diese
Auszeichnung während des traditionellen Jahresabschlussempfangs der
Euregio Rhein-Waal statt, dem rund
250 Vertreter deutscher und niederländischer Kommunen, der Provinzen, des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen
und Projektpartnern beiwohnen. Leider
konnte der Jahresabschlussempfang in
diesem Jahr aufgrund der geltenden
Corona-Maßnahmen nicht stattfinden
und wurde Marco Cillessen zu Hause
in Groesbeek mit einem Besuch überrascht.
Thomas Ahls: „Corona dominiert dieses Jahr und das ist verständlich, aber
wir müssen dennoch nicht vergessen,
dass in diesem Jahr mehr passiert ist.
2020 war auch das Jahr, in dem in ganz
Europa der Tatsache gedacht wurde,
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dass es 75 Jahre her ist, dass der Zweite
Weltkrieg endete. Es ist und bleibt
etwas ganz Besonderes, aber es ist
gleichzeitig auch eine große Leistung,
dass wir dieser Ereignisse hier in der
Euregio Rhein-Waal inzwischen
gemeinsam gedenken können. Dies ist
sicher nicht immer selbstverständlich
gewesen und der Faktor Zeit hat dabei
auch eine wichtige Rolle gespielt, aber
es sind Menschen wie Marco Cillessen,
die entscheidend dazu beigetragen
haben, indem sie die Hand nach den
Nachbarn jenseits der Grenze ausstrecken. Sowohl das Ausstrecken der Hand
als auch das Ergreifen dieser Hand war
nicht einfach. Aus diesem Grund hat
der Vorstand beschlossen, die
Ehrenmedaille in diesem Jahr an Herrn
Cillessen zu vergeben.“
Herr Cillessen setzt sich bereits seit
1986 für die Groesbeek Airborne
Vrienden ein und hat 2014 im Rahmen
der Gedenkfeierlichkeiten rundum 70
Jahre Market Garden die Kontakte zu
Deutschland intensiviert. Diese ersten
Kontakte
führten
zu
neuen
Bekanntschaften, zum Beispiel mit
Josef Gietemann aus Kleve, Manfred
de Haan aus Donsbrüggen und mit der
Gemeinde Kranenburg. Infotafeln, verschiedene interessante Ausstellungen in
Rathäusern und Gemeindezentren,
Battlefield-Touren, Jugendaktivitäten,
sind nur einige Beispiele der
Aktivitäten, die Herr Cillessen im euregionalen Zusammenhang ergriffen hat.
Besonders außergewöhnlich sind die
Anstrengungen, die er unternommen
hat, um herauszufinden, wer die beiden
alliierten Soldaten waren, die in
Kranenburg während Market Garden
hingerichtet wurden. Auch dank Marco
Cillessen haben sie wieder einen
Namen und es wird ihnen, häufig im
Beisein ihrer Angehörigen, jedes Jahr
in Kranenburg gedacht.
Marco Cillessen reagierte sehr erfreut
und gab an, dass er die Ehrenmedaille
nicht nur als persönliche Anerkennung,
sondern auch für die Arbeit aller
Groesbeek Airborne Vrienden ansieht.
Ideen gibt es immer noch reichlich, so
lässt er wissen: „Wir sind auf der Suche
nach Möglichkeiten, Menschen auch in
Corona-Zeiten weiter in unsere Arbeit
einzubeziehen und auch die Jugend
möchten wir mehr in die Gedenkfeiern
einbeziehen, also da kommen sicherlich noch neue Initiativen.“
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Die Wasserburg Rindern im Wandel der Zeit
RINDERN. Im Dezember 2020 erscheint ein reichhaltig illustriertes
Buch
Jagdschloss,
Gefechtsstand
und
Bildungsstätte über die Geschichte der Wasserburg Rindern,
auf der unter anderem die Entscheidung fiel, weite Teile
unserer deutsch-niederländischen Landschaft und Dörfer
unter Wasser zu setzen, um in den letzten Kriegsmonaten
1945 noch den Angriff der Alliierten zu verzögern. Das Buch
besticht durch seine hier erstmals vorgelegte lückenlose
Analyse, um der wechselvollen Geschichte der Wasserburg
Rindern aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nachzuspüren. Dabei spannen die Autoren den Bogen weit – vom
mittelalterlichen Jagdschloss bis zur modernen
Bildungsstätte. Das Buch verknüpft lokale Geschichte mit
nationalen und grenzüberschreitenden Fragestellungen.
Insofern lädt es zeitgemäß dazu ein: global denken, lokal
lesen. Das Buch wurde tatkräftig vom ARENACUM - Verein
für Kultur und Geschichte in Rindern e.V. unterstützt.
Erhältlich im Klever Buchhandel und dem Touristenbüro für
14,95 EUR.

Das Buch wurde tatkräftig vom ARENACUM - Verein für
Kultur und Geschichte in Rindern e.V. unterstützt.

Über 200 Kunstwerke vom Nikolaus
KLEVE. Dieses Jahr konnte der
Nikolaus aufgrund der CoronaPandemie nicht über das Wasser nach
Kleve reisen. Darüber waren der
Nikolaus und sein Organisations-Team
sehr traurig. Kurzerhand haben sie
gemeinsam mit der Wirtschaft &
Tourismus Stadt Kleve GmbH die
Kinder dazu aufgerufen, ein schönes
Bild von ihm zu malen und somit an
seine Ankunft in Kleve zu erinnern.
Über 200 Bilder haben die Kindern bei
den Bäckern Heicks & Teutenberg,
Reffeling und Derks in der Innenstadt
abgegeben und dafür einen leckeren
Weckmann erhalten. „Ich bin ganz
begeistert über die zahlreichen, wunderschönen Bilder, die von mir und
meiner Ankunft in Kleve gemalt wurden“, so der Nikolaus.
Um allen Klevern die Möglichkeit zu
geben, sich die tollen Kunstwerke
anzusehen, können Sie ab sofort in der
Neuen Mitte in Kleve bewundert werden. Der Nikolaus und sein

Klaus Fischer (Orga-Team) und Petra Hendricks (Citymanagerin WTM Stadt
Kleve GmbH) präsentieren die Bilder der Kinder in der Neuen Mitte.
Organisations-Team wünschen allen
ein besinnliches Weihnachtsfest einen

guten Start ins neue Jahr und vor allem
Gesundheit!

"Corona-Pandemie" ist Wort des Jahres
Das Wort des Jahres soll das politische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Leben eines Jahres abbilden. Unstrittig ist,
was das Jahr 2020 prägte: Die Corona-Pandemie wird nun
auch sprachlich in Erinnerung bleiben. Die Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS) hat den Begriff "CoronaPandemie" zum Wort des Jahres 2020 gekürt. Sprachlich
stehe der Begriff für eine Vielzahl neuer Wortbildungen,
begründete die Jury ihre Entscheidung. Acht der zehn ausgewählten Begriffe stehen mit dem Coronavirus in
Verbindung, dem beherrschenden Thema des Jahres. Auf
dem zweiten Platz landete "Lockdown", wie die Gesellschaft
mitteilte. Die Begriffe stammen aus einer Sammlung von
mehreren Tausend Belegen aus verschiedenen Medien und

Einsendungen von Außenstehenden. Im vergangenen Jahr
wurde “Respektrente” zum Wort des Jahres gekürt, 2018
war es “Heißzeit”
Top 10 der Wörter des Jahres 2020: 1. Corona-Pandemie, 2.
Lockdown, 3. Verschwörungserzählung,4. Black Lives
Matter, 5, AHA, 6. Systemrelevant, 7. Triage, 8,
Geisterspiele, 9. Gendersternchen, 10. Bleiben Sie gesund!
Das "Wort des Jahres" kürt die GfdS seit 1977 regelmäßig.
Nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks ist nach ihren Angaben
für die Auswahl entscheidend, sondern seine Signifikanz und
Popularität. Die ausgewählten Wörter sind demnach mit keiner Wertung oder Empfehlung verbunden.

Draisinenspaß als (Weihnachts-)Geschenk
KRANENBURG. Wer noch auf der Suche nach guten Ideen
für Weihnachtsgeschenke ist (vielleicht auch noch nach
Weihnachten) , kann bei der Grenzland-Draisine fündig werden! Mit einem Draisinen-Gutschein kann man den Spaß auf
der Schiene sozusagen unter den Weihnachtsbaum legen. Die
Gutscheine können ab 12 € über einen beliebigen Betrag
ausgestellt werden und sind drei Jahre gültig. Der
Geschenkgutschein ist im Büro der Grenzland-Draisine,
Bahnhofstr. 15 in Kranenburg erhältlich oder bei der
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH im Klever
Rathaus. Die nächste Draisinen-Saison beginnt am 27. März
2021 und läuft bis Ende Oktober. Die Hin- und Rückfahrt
kostet von Montag bis Donnerstag 12 € und am Wochenende
und Feiertags 16 € pro Person. Wer bis zum 31.03.2021
bucht, erhält eine Frühbucherermäßigung von 10%! Weitere
Informationen und Buchungen unter Tel.: 02826-9179900
oder im Internet unter www.grenzland-draisine.eu.

Die nächste Draisinen-Saison beginnt am 27. März 2021
und läuft bis Ende Oktober.

Neuer Vorsitzender für die Euregio Rhein-Waal
EUREGIO
RHEIN-WAAL. Am
Donnerstag dem 26. November fand
die letzte Euregioratssitzung von 2020
statt. Aufgrund von Corona konnten die
149 Mitglieder dieses Mal leider nicht
physisch teilnehmen, sondern fand die
Sitzung digital statt. Während der
Euregioratssitzung am Donnerstag, 26.
November, wurde Thomas Ahls,
Bürgermeister von Alpen (Kreis
Wesel), zum Vorsitzender der Euregio
Rhein-Waal benannt. Herr Ahls ist seit
2014 Mitglied des Vorstandes der
Euregio Rhein-Waal. Die euregionale
Zusammenarbeit ist ihm eine
Herzensangelegenheit und er freut sich
darauf,
die
euregionale
Zusammenarbeit in den kommenden
Jahren weiter zu gestalten.
Der Vorstand setzt sich nun zusammen
aus dem Vorsitzenden Thomas Ahls,
Vize-Vorsitzenden Hubert Bruls
(Bürgermeister von Nijmegen), Karel

Thomas Ahls ist neuer Euregio-Vorsitzender.
van Soest (Bürgermeister von
Boxmeer),
Agnes
Schaap
(Bürgermeisterin von Renkum), Geert
van Rumund (Bürgermeister von
Wageningen),
Dr.
Stefan

Dietzfelbinger (Hauptgeschäftsführer
der Niederrheinischen IHK), Sören
Link
(Oberbürgermeister
von
Duisburg)
und
Peter
Hinze
(Bürgermeister von Emmerich).
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Ooij

Leuth

"DE POSTKOETS"
WAT JE DICHTBIJ HAALT
IS LEKKER

tabak en lektuur
Waterstraat 64, Beek
tel./fax 024 - 6842660

Wij wensen u prettige
feestdagen en een
gezond 2021

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 2021

Vishandel

Wij wensen u
fijne kerstdagen
en een groen 2021!
Simon Booltink tuin- en straatwerken
Rijkstraatweg 225a · 6573 CS Beek Ubbergen
T (06) 140 422 31 · www.simonbooltink.nl

Jaco en Corrina
de Graaf
Spakenburg

Wij wensen u
fijne feestdagen en een
goed en gezond 2021!

Al onze medewerkers wensen u
fijne feestdagen en
een spanningsvol jaar

Wij wensen u
mooie Kerstdagen en
een voorspoedig 2021
De Bouwkamp 14 - 6576 JX Ooij
024-6842207
info@bovischilderwerken.nl

Wij wensen u een kleurrijk 2021!

Doe mee. Op zaterdag 29 en
zondag 30 mei wordt voor
de 82-ste keer de Kalorama
wandeltocht gelopen!
Kijk op www.kaloramawandeltocht.nl

Ben van Eck

Wij wensen alle klanten en toekomstige
klanten fijne feestdagen en een mooi 2021

06 5060 2577

se
elder Poort
G
In

wenst u gezondheid,
plezier en een heel
gelukkig 2021

‘De Zeelandsche Hof’
de lingeriewinkel wenst u fijne feestdagen

Pr. Bernhardstraat 3 - Ooij
www.dorpshuisdesprong.nl

Wenst u fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Molenstraat 4, Millingen a/d Rijn,
tel.0481-433742 email: info@zeelandschehof.nl
www.zeelandschehof.nl

‘ T HOBBYWINKELTJE
ATELIER MIMI

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar
Stappershoefstraat 2 - 6576 DP Ooij
Telefoon 024 - 360 24 04 - www.verriet.nl

We kunnen terug kijken op een mooi
jaar waarin we hebben genoten van
alle leuke contacten en reacties in
't Hobbywinkeltje.
Wij willen iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021 toewensen.
Wim en Mimi Seegers – Schipperheijn.
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SPORT
Coronatoernooi met Bubbleball
bij BVC’12 in Beek
BEEK. Vorige week zaterdag werd op
de voetbalvelden van BVC’12 in Beek
het Coronatoernooi georganiseerd. Dit
gebeurt tijdens de coronatijd elke zaterdagmorgen en nu al weer voor de achtste keer. De jeugd van JO8 tm JO12
doet hier mee aan de wedstrijden voor
de Corona Cup.
Deze keer was als extra een
Bubbleballtoernooi
georganiseerd
waarmee de jeugd (leden en niet-leden
van BVC) zich kon vermaken. De organisatie hiervan lag in handen van
SportXtra. Er waren ongeveer 60 kin-

deren aanwezig in de leeftijd van 7 tot
12 jaar. De diverse teams hadden allemaal de naam van een bekende voetbalclub aangenomen en aan het einde
van de wedstrijden werden, per team,
versnaperingen en een aandenken aan
SportXtra uitgedeeld. Ook de volgende
zaterdagen zal er gestreden worden
voor de Corona Cup.
De uitslag voor deze zaterdag was: 1:
Borussia; 2: Chelsea; 3: Barca; 4: Ajax;
5: Paris; 6: Liverpool.

PVBeek
BEEK. Omdat er vanwege het coronavirus al zolang niet meer Jeu de Boule
gespeeld mag worden ging het bestuur
zaterdag 12 december op stap om de
leden fijne feestdagen te wensen en een
flesje wijn aan te bieden dat gesponsord was door Nico de Witt Plus. Met
zijn allen hopen we dat we weer snel in
alle gezondheid kunnen boulen.

Foto: Henk Baron

Voetbalflarden uit Millingen
Door Pater Willem
Spann OSFS van de
Stichting Eeuwboeken
is in mei 2018 het boek
Ruim Een Eeuw Voetbal
In Millingen uitgegeven. Het voetbalboek
bleek niet volledig en er
werd beloofd en vermeld in het boek dat er
een vervolg zal komen.
Met de uitgave van
Voetbalflarden
uit
Millingen heeft deze
belofte gestalte gekregen.
In eigen beheer is dit aanvullingsboek
in november 2020 gepresenteerd. Van
dit boek zijn er slechts 5 gemaakt, die
inmiddels de weg naar hun bestemming
hebben gevonden. Uiteraard ook bij
onze lokale voetbalvereniging SC
Millingen.
De bundeling is door eindredacteur

Foto: Hans Driessen
Pater Willem Spann OSFS opgedragen
aan verslaggever Hein van de Wal en
fotograaf Hans Driessen.
Beide boekwerken zijn een mooie
documentatie over het wonderlijke verschijnsel, dat vele mensen wekelijks en
soms dagelijks bezig houdt; voetbal.

Switch ‘87 nieuws
Beste lotenverkopers in het zonnetje gezet

Saar mist Tinkie

De afgelopen periode hebben onze
jeugdleden loten verkocht voor de
Grote Clubactie. Veel jeugdleden hebben weer goed hun best gedaan en
ondanks Corona heel veel loten verkocht. Dit heeft het fantastisch bedrag
van € 1.036,20 opgeleverd! Zaterdag
12 december werden de 3 beste lotenverkopers van de Grote Clubactie in
het zonnetje gezet. Nieuw was dat je
dit jaar ook online loten kon verkopen
en hier is ook volop gebruik van
gemaakt. Maar ook middels het vertrouwde lotenboekje werden er weer

veel loten verkocht door onze jeugd.
Deze 3 verkoopkanjers kregen van de
clubcoördinator een mooie handdoek
met naam van De Dresscode.
Dit jaar was de top 3 geheel nieuw
t.o.v. voorgaande jaren.
1. Robin (Mini’s N5-2) 48 loten
2. Nikki (MC1) 31 loten
3. Georgina (N2-1) 25 loten
Het geld wordt gebruikt voor het
jeugdkamp en voor andere jeugdactiviteiten. Switch bedankt alle verkopers voor hun inzet en alle kopers
voor hun steun.

CMV basiscursus

De veertienjarige Saar en haar paard Tinkie
Saar is 14 en rijdt al jaren bij stichting
CAP (Centra voor Aangepast
Paardrijden). Amper 6 was ze toen ze
via de Maartenschool het paardrijden
ontdekte. In de ruim 8 jaar die daarop
volgde heeft het paardrijden haar veel
gegeven. Saar is, zoals zoveel meisjes,
een echt paardenmeisje, ze kijkt elke
week weer uit naar de buitenrit die ze
door de bossen van Berg en Dal mag
maken. “Ik vind het lekker buiten, het
is ontspannend, maar vooral ook erg
gezellig. De paarden zijn lief en de
mensen zijn lief,” zegt Saar.
Als Saar rijdt, rijdt ze niet alleen, ze
wordt tijdens elke rit bijgestaan door
een vrijwilliger van CAP, een rij
instructeur en een fysiotherapeut.
Paardrijden is naast ontspanning ook
therapie voor Saar. Saar kan niet lopen
en moeilijk zelfstandig zitten. Maar op
de rug van het paard is het anders. De
brede warme paardenrug helpt Saar om
rechter op te zitten wat helpt om haar
romp sterker te maken. Zittend op het
paard traint ze haar balans en haar
hoofdhouding wat haar weer helpt om
beter te slikken. Het paard is dan ook
eigenlijk een hulpmiddel. De wekelijkse paardrijrit is topsport, ontspannend,
maar op hetzelfde moment heel inspannend. “Saar komt altijd moe maar voldaan thuis. Ze werkt aan haar lichaam
en heeft tegelijkertijd een geweldige
middag met alle begeleiders. Ze kletsen
en dollen wat af met elkaar,” aldus
Saar’s moeder die stichting CAP op
heel veel manieren steunt.
En die steun is op dit moment harder
nodig dan ooit. De stichting is in zwaar
weer. Door Corona zijn heel veel lessen
voor lange tijd komen te vervallen.
Daarnaast zijn, als klap op de vuurpijl,
maar liefst vijf paarden in de afgelopen
maanden overleden. Paarden als

Tinkie, het paard waar Saar altijd op
reed. Paarden die zoveel kinderen en
cliënten zoveel steun en hulp hebben
gegeven. “Het is voor ons niet voldoende dat een paard mak is. Onze paarden
worden speciaal opgeleid om onder alle
omstandigheden rustig te blijven. En ze
moeten stevig zijn: er wordt veel van ze
gevraagd. Daarnaast worden ze ook
beleerd voor de koets en het huifbed
waarop mensen die helemaal niet kunnen zitten toch kunnen genieten van
een ontspannende bosrit. Om de juiste
paarden te krijgen voor dit mooie werk
heeft CAP een eigen fok- en opleidingsprogramma in het leven geroepen.
Maar daar is geld voor nodig. Geld, dat
er juist nu, in deze moeilijke tijden,
nauwelijks is. We zijn dan ook extra
blij met mensen die CAP ook financieel een warm hart toedragen. Mensen
als de familie van Saar, die na het overlijden van oma familie en vrienden
hebben gevraagd om geen bloemen te
sturen maar in plaats daarvan een donatie te geven aan de stichting. We willen
iedereen via deze weg dan ook heel erg
bedanken voor hun gift. We kunnen er
veel goeds mee doen voor kwetsbare
mensen als Saar,” aldus Anneke
Berendijk, bedrijfsleider van stichting
CAP.
Saar’s oma overleed afgelopen maand
na een kort ziekbed aan de gevolgen
van Corona. Zij en haar man hebben de
stichting altijd een warm hart toegedragen. Het ziet ernaar uit dat Saar in januari haar therapielessen weer op kan
pakken. Ze kijkt er nu al enorm naar
uit.
Stichting CAP steunen? Dat kan via
bankrekening
NL04
RABO
0300885253 t.n.v. stichting CAP. De
stichting kan alle hulp erg goed gebruiken.

Switch ’87 en Ikaros hebben dit najaar
gezamenlijk een training van de volleybalbond “in company” gehaald; de
CMV basiscursus. In deze basiscursus
wordt kennis gemaakt met de belangrijkste principes van het training geven
aan CMV-jeugd (6-12 jaar).
Vanuit Switch deden er 5 leden mee
aan de trainingscursus en Ikaros had 4
deelnemers. Vanuit de A1 hebben
Hella, Kirsten, Lara, Esra en Yasmin de
cursus gevolgd, een mooie grote
opkomst van jeugdige trainers vanuit
onze vereniging. Deze groep meiden
zijn al als trainer actief op de zaterdagochtend, maar willen zich graag verder
ontwikkelen in het trainerschap.Als
Switch gaan wij nog vele jaren plezier
hebben van deze trainers binnen onze

vereniging.
Zondag 13 december vond de 2e bijeenkomst van 2,5 uur plaats, deze keer
in de sportzaal in Leuth. De eerste sessie was in oktober. De cursus werd
gegeven door Roy Wassen, opleider bij

de Nevobo. Tijdens de cursus kwam
o.a. aanbod de verschillende niveau’s ,
achtergronden spelregels, een aantal
praktische organisatievormen voor trainingen en het omgaan met niveau verschillen.

Uitslag Kerstloterij 2020 De Treffers
GROESBEEK. Omdat de trekking van de Kerstloterij 2020
vanwege alle corona-perikelen dit jaar niet kon plaatsvinden
in het clubgebouw van De Treffers heeft de trekking donderdag 17 december 2020 in een corona-proof setting op notariskantoor Mostart&Timmermans plaatsgevonden. De trekking werd dit jaar verricht door jeugdvoorzitter Arno
Schoonenberg onder toeziend oog van notaris Teun
Timmermans.
De prijswinnaars kunnen zich melden bij Gerrit Wijnhoven
(06-29315808).
Wij willen alle jeugdspelers en begeleiding hartelijk danken
voor de verkoop van de loten en daarnaast ook eenieder voor
het beschikbaar stellen van de prijzen!
Fijne dagen gewenst, in goede gezondheid!
Commissie Kerstloterij De Treffers

Prijzenlijst
(Het winnende lotnummer staat dikgedrukt achter de prijs)
• Mountainbike "Trek Marlin 5": 9321
Bike life Sjef van Bergen te Groesbeek
• Waardebon van € 300 te besteden bij Hoogenboom mode
Men en Women Nijmegen: 6500
• Geldprijs van € 250: 0927
Aangeboden door aannemersbedrijf P. Kaal BV
• 3 gangen diner voor 2 personen inclusief wijnarrangement:
Restaurant De Wolfsberg 4189
• Dagje Amsterdam voor 4 personen incl lunch, rondvaart en
rijksmuseum: 5584
• Diner voor 2 personen Restaurant ’t Zwaantje: 7938
• Diner voor 2 personen Restaurant De Oude Molen: 8665
• Waardebon Bjoetie 4 U huidverbeteringsinstituut: 0662
• Giftcard Restaurant Vlaams Arsenaal: 3339
• Giftcard Restaurant Vlaams Arsenaal: 7644
• Giftcard Restaurant Vlaams Arsenaal: 4565
• Waardebon De Lingeriewinkel: 7863

• Waardebon Boerengolf De Horst: 2648
• Waardebon Nicole Wijers voetverzorging: 6379
• Waardebon Sfeerhuis, sfeer en meer: 0669
• Waardebon Slagerij en traiteur Aarnoutse: 0392
• Waardebon Villastrada Schoenmode: 8920
• Waardebon The Read Shop: 7092
• Waardebon Urker vishandel: 1403
• Kaaspakket De Kaaspunt Sebilla: 1421
• Waardebon Bakkerij Henk Coopmans: 3914
• Waardebon Lunchroom Eigenweijs koffie & meer: 2148
• Bierpakket Wijngaard De Plack: 7378
• Waardebon Texaco Oomen: 1959
• Waardebon Texaco Oomen: 0809
• Waardebon Cafetaria Domino: 3082
• Waardebon De Spil lunch, diner & grand café: 5620
• Waardebon De Spil lunch, diner & grand café: 0889
• Waardebon Teezz jeanswear: 4576
• Waardebon Teezz jeanswear: 4367
• Waardebon De Locomotief Grill & Bar: 2414
• Cadeau EP Heinz van Benthum: 0147
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Bestel gemakkelijk & snel
op hansdeechtebakker.nl
Ho, ho, ho..

r ry
e
M
Christmas

Hans De Echte Bakker gaat voor smaak

Hans
De Echte Bakker

• Dorpsstraat 37, Groesbeek
024 - 397 44 41
• Waterstraat 68, Beek
024 - 684 44 01

EERSTE ÉN TWEEDE
KERSTDAG
IS NICO DE WITT
OPEN VOOR U!
VAN 8.00-20.00 UUR!
Om iedereen de gelegenheid te geven zijn kerstboodschappen te doen,
staan wij niet alleen tweede kerstdag maar óók eerste kerstdag voor u klaar!
Zo is er meer spreiding en voor iedereen ruimte, om de kerstboodschappen te doen.
Alvast hele gezellige feestdagen gewenst, namens ons hele team!

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

2020

2020

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

