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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Mogelijke verplaatsing brandweer- en ambulancepost Beek
Sneller bij een ongeval of reanimatie:
gemeente Berg en Dal en de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
verkennen verplaatsing van brandweer- en ambulancepost Beek
Snellere zorg ter plaatse is de reden om
de verplaatsing van brandweer- en
ambulancepost
Beek
(Nieuwe
Rijksweg 1) gezamenlijk te onderzoeken. Burgemeester Mark Slinkman en
directeur
Brandweer
en
Ambulancezorg Dennis van Zanten
slaan de handen ineen om samen de
schouders te zetten onder de relatief
lange opkomsttijden van de brandweer
en ambulance in de gemeente Berg en
Dal.
Vier minuten tijdwinst bij verplaatsen brandweerkazerne
De ongunstige ligging van het verzorgingsgebied van zowel de brandweer
als de ambulance ten opzichte van de
kazerne, was aanleiding om de verkenning voor een nieuwe plek op te starten.
Verplaatsing van de brandweer- en
ambulancepost van Beek in de richting
van Ooij zou een significante verbetering van de opkomsttijden voor zowel
brandweer als ambulancezorg betekenen. Voor de ambulancezorg in
Millingen zou dit zelfs 4 minuten tijdwinst op kunnen leveren.
Dennis van Zanten: ‘Voor ons staat
goede en snelle hulpverlening op de

eerste plaats. Door een betere locatie
voor onze brandweer- en ambulancepost kunnen we hier een grote stap in
zetten, met als gevolg dat de zorg voor
de inwoners van Berg en Dal flink verbetert.’
Toekomstbestendige huisvesting
Burgemeester Mark Slinkman wil
graag vaart maken met de realisatie van
een nieuwe en duurzaam gebouwde
kazerne. Ook de gemeente Berg en Dal
heeft eigendommen in het zoekgebied.
Daarnaast kan dan ook worden onderzocht of de oude locatie geschikt kan
worden gemaakt als woningbouwlocatie in Beek. Burgemeester Slinkman is
hierover enthousiast: ‘We hebben al
jaren zorg over de bereikbaarheid van
Millingen met de ambulance. Vier
minuten tijdwinst zou echt een geweldige verbetering zijn! Als dan ook nog
woningen kunnen worden toegevoegd
in Beek slaan we echt twee vliegen in
één klap!’
Onderwerp voor het coalitieakkoord
in maart
De gemeente Berg en Dal en de
Veiligheidsregio buigen zich over de
plannen en ondertussen kan ook de
politiek haar gedachten erover vormen.
Berg en Dalse partijen kunnen zich er
dan in een nieuw coalitieakkoord over
uitspreken.

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

oplage: 25.000
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en heel veel goede wensen!

wensen u ondanks
de coronamaatregelen
fijne feestdagen en
een gelukkig en
vooral gezond 2022

En weer in
lockdown...

Kerstboom in
Groesbeek

Het zal u inmiddels niet ontgaan zijn,
kranten, tv en internet stonden er vol
van, vandaar deze keer geen uitgebreide lijst met de aangescherpte coronamaatregelen.
Nederland zit sinds afgelopen zondagmorgen weer in lockdown, in ieder
geval tot 14 januari. Reden: de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. Misschien niet ziekmakender (al
is men het daar nog niet over eens),
maar wel veel besmettelijker.
Vrijwel alles is gesloten, behalve de
essentiele winkels en diensten.
Weer kerst en oud&nieuw met weinig
bezoek, niet uit eten, weinig te doen in
de kerstvakantie.
Het is jammer, zeker natuurlijk ook
voor alle ondernemers, die hoopten op
een mooie kerstperiode. Maar het is
weer even niet anders. Blijf zoveel
mogelijk uw lokale ondernemer steunen door bij hen te bestellen of af te
halen.

Prachtige sfeerfoto van de grote kerstboom in hartje Groesbeek, naast het
gemeentehuis. De boom is versierd
door de leerlingen van de St.
Martinusschool in Millingen aan de
Rijn.
Foto: Piet Spanjers

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 11 januari
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 7 januari.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Bezorgerskerstkaartje
Sommige bezorgers zetten hun bankrekeningnummer op het kerstkaartje
dat ze u aanbieden. Dat is om u niet te
hoeven lastig vallen, i.v.m. corona...
Voor uw en hun eigen veiligheid en
gezondheid.

Wij zijn open!

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Wij zijn geopend met onze
bloemenetalage en
buiten(kerst)markt
V.l.n.r. Jeroen Janssen, Dennis van Zanten en Mark Slinkman
Foto: Peter Hendriks

M.u.v. 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag
Oudjaarsdag wel geopend

Vanaf 1 januari 2022 haalt Dar één keer per vier
weken het restafval op in de gemeente Berg en Dal
Weer in lockdown met de
feestdagen

De inwoners van de gemeente Berg en
Dal scheiden hun restafval erg goed.
Dar haalt de afgelopen jaren steeds
meer grondstoffen zoals gft-afval, plastic+ en oud papier gescheiden op. Sinds
juli van dit jaar is het in de gemeente
Berg en Dal ook mogelijk luiers en
incontinentiemateriaal apart in te leveren. Inwoners hebben dus steeds minder restafval. Daarom haalt Dar vanaf 1
januari 2022 één keer per vier weken
het restafval op.
Meer scheiding restafval en grondstoffen, meer recycling
Doordat inwoners steeds beter hun
afval en grondstoffen scheiden, kunnen
deze grondstoffen steeds beter worden
gerecycled. Gft-afval, plastic+, oud
papier en luiers en incontinentiemateri-

aal kunnen we gebruiken als grondstof
voor nieuwe producten. Hierdoor hoeven minder fossiele grondstoffen te
worden gebruikt en sparen we het
milieu.
Minder rest? Dat kan best!
Grondstoffen zoals gft-afval en plastic+ haalt Dar nog steeds één keer in de
twee weken op. Oud papier iedere
maand. Hierin verandert niets. Weten
wanneer Dar het afval ophaalt? Bekijk
dan de Dar app of de afvalkalender op
www.dar.nl/afvalwijzer. Via de app kan
een seintje worden ingesteld zodat je
precies weet wanneer Dar het afval en
de grondstoffen ophaalt.
Meer weten of vragen?
Kijk op www.dar.nl/minderrest.

Ben van Eck Auto’s wenst u de mooiste route
Time to lock-up corona

Van begin 2022

Naar eind 2022

024 - 397 5052

Wij zijn open!
De eerste uitgave van 2022
is dinsdag 11 januari
Kopijsluiting vrijdag 7 jan.
Voor de complete lijst met
data 2022 zie pagina 3

Gesloten
Het kantoor van De Rozet is
gesloten van 24 december
t/m 2 januari. U kunt ons
natuurlijk wel emailen
(info@derozet.nl)
De verschijningsdata en andere
informatie kunt u ook altijd op
onze website vinden.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

06 5060 2577
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Schnell-Restaurants
und Partyservice
Donsbrüggen
Kranenburger Str. 68,
Tel. 0049 2821 27213
Kranenburg
Große Str. 3,
Tel. 0049 2826 5801

Onze vestigingen zijn geopend:
Kranenburg
24.12.21 geschlossen
25.12.21 geschlossen
26.12.21 17.00 - 21.00 Uhr
31.12.21 11.30 - 16.00 Uhr
01.01.22 17.00 - 21.00 Uhr

Wij wensen
onze klanten
een vrolijk
Kerstfeest
en een gelukkig
Nieuwjaar
Donsbrüggen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
16.00 - 20.30 Uhr
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Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

RAMEN - DEUREN - SERRES
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͍<ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ŬǀĂͲďĞĞŬ͘Ŷů

Telefoon: (024) - 388 3273
•
•
•
•
•

www.vblkozijnen.nl

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

www.kuijpersgrondwerken.nl

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Driessen Grondwerken

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

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

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

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

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

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44
Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Lid van:

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

Electro installaties
Camera beveiliging

Voor zowel particulier als zakelijk
Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

Vernielingen in
Kastanjedal
te Beek
Onbekenden hebben vernielingen
gepleegd in het Kastanjedal te Beek. Zo
werd een lantaarnpaal afgebroken, een
paal met een bord omver gehaald en
stond er graffiti op het bankje.
Foto’s: Henk Baron

De Rozet

Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 25.12. 10u. Eerste Kerstdag, ds. Wouter
Slob
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl
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Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

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

versch.dat.

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

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

week :
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

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

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

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Rozetjes

De Rozet

Lekker buiten klussen?
Bos / tuin in stuwwal
hobby + bijverdiensten!
Scholier, student, pensionado. Hele jaar door. Ca. 4 uur
per week. Whatsapp 0643090566
Schilder / klusjesman.
Actie €17.50 p/u. Tel. 062311.3595
Te koop 12 snarige gitaar
met toebehoren €150,-;
Te koop elektrische kettingzaag Bosch, nieuw!
€50,-. Ooijsebandijk 58, tel.
024-3446938

voor al uw familieberichten
Wenst alle leden en toekomstige leden

Prettige feestdagen
en veel woongenot in 2022

Dankbetuiging
We willen u graag bedanken voor uw medeleven, in welke vorm dan
ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)vader en
trotse opa

Jan Willemze
Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan tijdens deze
verdrietige periode. Tevens bedanken wij de huisartsen van
Huisartsengroep Milbergen en het personeel van het Gasthuis St. Jan
De Deo.

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

Annie Willemze – Jansen
Miranda & Bert, Bas & Jinke, Susan
Jacobine & Andy

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Millingen a/d Rijn, december 2021

Te koop gevraagd antieke
Berkel snijmachine met draaiwiel
Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

zoals op de afbeelding.
Gelieve alles aanbieden
roestig enz
geen probleem !
TIJKA
06 19439537

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de steun bij het overlijden van mijn
lieve man

Wij zijn intens verdrietig omdat we toch nog
plotseling afscheid hebben moeten nemen van
mijn man, onze vader, schoonvader, opa en opi

Willy Peters

ȃĩŻȃŎŠƪƪĩű

Voor alle bloemen, kaarten en voor de lieve
woorden om mij te troosten. Het heeft mij
enorm gesteund.

ȄĩŻĢŻƢƿƪàŎŦŉĩŦůƿƪ

Ineke Peters & Familie Leenders

ĩěŉƷłĩűŻŻƷǛþű¼ƢƿƿƪȄŎŠƪƪĩűܴ'ŎŠţŉŻǱŁ
Millingen aan de Rijn
, 23 juli 1931 † 17 december 2021

Goed voornemen voor 2022?
STOP MET ROKEN!

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

of bel 06-23502075

Effectieve begeleiding
door een coach.
Start in januari,
in Groesbeek bij
Meld je direct aan:
https://rookvrijenfitter.nl/vrijblijvendaanmelden-stoppen-met-roken/

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in
Groesbeek

We zijn dankbaar dat hij zo lang in ons
midden mocht zijn en dat wij hem in zijn
laatste levensdagen mochten
begeleiden. Hij laat een onuitwisbare
herinnering achter.
Truus
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

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

'ĩƿŎƷǛþþƢƷŉĩĩǼƷŻƟĢŻűĢĩƢĢþł
23 december plaatsgevonden.

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

Dank voor alle blijken van medeleven
die wij hebben mogen ontvangen.
Dat doet ons goed!

bezorgdienstderozet@gmail.com

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

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

ZAKELIJK

GL8 en Omroep Berg en Dal tekenen
samenwerkingsovereenkomst
Op dinsdag 14 december hebben de
besturen van GL8, de lokale omroep
voor de gemeenten Heumen en
Mook/Middelaar, en Omroep Berg en
Dal een samenwerkingsovereenkomst
getekend.
Met de overeenkomst wordt de samenwerking tussen beide lokale omroepen
geformaliseerd. Op dit moment worden
al programma’s gezamenlijk gemaakt
en content gedeeld en dit zal in de
nabije toekomst meer worden. Het doel
van de samenwerking is, naast het
samen maken en uitwisselen van TVen radioprogramma’s en content, het
versterken van beide omroepen op
redactioneel, commercieel en facilitair
gebied.
De samenwerking is nodig omdat het
voor een individuele publieke lokale
omroep steeds lastiger wordt om te blijven voldoen aan de steeds strenger
wordende regelgeving. “We starten nu
met twee lokale omroepen, maar als
anderen willen aansluiten, dan staan we

Vanwege de lockdown moeten we
helaas de trekkingsdatum van de feestmaandactie, tot nader order, annuleren.
Zodra er weer meer duidelijkheid is,

De Rozet

wat betreft de corona-maatregelen,
komen we bij u terug met verdere
informatie.
Rest ons nog om u fijne feestdagen en
een gezond 2022 toe te wensen.
De Winkeliers Promotie Groep

(Advertorial)

Waterkerspesto uit het land
van Berg en Dal
Arjen Vonk (GL8), Ferdinand van Wijk (GL8), Rob Bekers (Omroep Berg en Dal)
en Jack Reuvers (Omroep Berg en Dal).
Foto: Peter Hendriks.
daar voor open”, aldus Ferdinand van
Wijk. Rob Bekers vult aan:
“Samenwerking is noodzakelijk, maar
we willen als samenwerkende omroe-

pen wel onze eigen identiteit behouden,
dat is belangrijk voor onze kijkers en
luisteraars, maar zeker ook voor onze
medewerkers”

UBBERGEN. Sinds oktober ligt er
een unieke, biologische pesto in de
boerderij automaat van de Klispoel.
Deze waterkerspesto onderscheidt
zich duidelijk in smaak; fris-pittig met
verzachtende ondertonen van cashewnoten en een smaakvolle kaas. De
pesto vindt al gretig aftrek.
Graag horen wij het als u een lekker
recept hiermee heeft ontdekt. Mail
ons: info@klispoel.nl. Of kom het ons
persoonlijk vertellen: Kasteelselaan 2
in Ubbergen.
Zelf hebben wij ook een paar heerlijke
suggesties voor tijdens de feestdagen:
» Een pittig toastje; smeer onze pesto
op een stokbroodje of toastje met brie.
» Smeuïg door de pasta; als basissaus
(1 bakje per 4 personen) met evt. nog
wat verse waterkers erdoorheen.
Bijzonder goed te combineren met
gerookte of gebakken zalm!

» Als dressing in een salade.
De automaat is alle (feest)dagen geopend van 8.00 – 20.00 uur.
Een smakelijke Kerst en alle goeds
voor 2022 toegewenst namens De
Klispoel!
Kasteelselaan 2, 6574 AJ Ubbergen.
www.klispoel.nl

De DAR vergat een paar
plastic zakken in Ooij

teresseerd in uw reactie. Het plan ‘De
Ooijwaard’ heeft veel bijval ondervonden met de vraag hoe men dit kon
ondersteunen. Daarom is M&L gestart
met een petitie om alle steun te inventariseren en daarmee aan projectontwikkelaar Schipper Bosch (SB) en
gemeente Berg en Dal een signaal te
geven van wat de inwoners werkelijk
willen. Laat het weten in de PETITIE.

Het gaat om een zorgvuldige afweging
van belangen: woningbehoefte van de
Ooijenaren, cultuurhistorie, landschap
en natuur, maar ook financiële belangen. M&L heeft deze visie toegelicht
met een terugblik op de toenmalige
steenfabriek De Ooij en een gebiedsontwikkeling voor de toekomst van
Ooij, te zien op bijgaand vogelperspectief.

(Advertorial)

Atelier de Clou biedt jou voor 2022 een cadeaubon!
Goede voornemens maken voor een
nieuw jaar is een goed gebruik. Je in
maart nauwelijks nog kunnen herinneren wat de goede voornemens ook al
weer waren is een veel voorkomend
gegeven. Niets menselijks is ons
vreemd. Hoe stimulerend zou het zijn
om voor jezelf, met de support van een
groep je goede voornemen waar te
maken. Hoe groot of klein dat voornemen ook is.
Ook de omstandigheden waarin we
momenteel leven zouden best wat
positieve verandering kunnen gebruiken. Onze invloed op die omstandigheden is echter vrij gering, met alle irritatie, angst, frustratie en boosheid van
dien. Wat zeker wel mogelijk is, is onszelf oefenen en trainen in HOE we met
deze gevoelens en moeilijke omstandigheden kunnen omgaan. Ik heb ervaren dat een dergelijke training nu
noodzakelijker is dan ooit, om ons in
staat te stellen een evenwichtiger leven
te leiden in het omgaan met de omstandigheden van deze tijd. En om een
manier te vinden onze goede voornemens en zelfs onze dromen te realise-
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Annulering trekkingsavond feestmaandactie Millingse winkeliers
Beste klanten van de Millingse winkeliers,

Monument&Landschap biedt zoneringsplan De
Ooijwaard aan Gemeente en projectontwikkelaar aan
OOIJ.
Stichting
Monument
&Landschap Berg en Dal heeft een
visie ontwikkeld op het voormalige
Reomie-terrein. Het is een ode aan de
steenfabriek De Ooij en de uiterwaard
die het eeuwenlang was. We spreken
daarom van plan De Ooijwaard als verwijzing naar beide relicten.
In de vorige Rozet en De Gelderlander
is al aandacht besteed aan ons zoneringsplan, waarin zones voor woningen, natuur, cultureel erfgoed en recreatie zijn uitgewerkt. Het plan ademt
balans met de omgeving. Dit plan heeft
M&L recent aan gemeente en projectontwikkelaar aangeboden. Het is te
lezen op de website www.monumentenlandschap.nl en te ondersteunen op:
https://www.petities.com/geen_steenpuist_op_de_ooij_maar_wonen_met_b
ehoud_monument_en_landschap. Geef
vorm en richting aan De Ooijwaard en
onderteken de PETITIE.
Ons plan oogst ook aandacht van projectontwikkelaar Schipper Bosch die
zeer binnenkort met de Stichting in
gesprek gaat waarin onze visie wordt
onderbouwd. Daarvoor schuiven deskundigen aan. Naast de reactie van
Schipper Bosch zijn wij evenzeer geïn-

23 december 2021

ren.
Mijn goede voornemen voor 2022 is in
ieder geval om mijn kennis, inzichten
en ervaring als trainer/coach aan te
bieden aan een ieder die zichzelf een
leven met meer voldoening gunt, wat
de omstandigheden ook zijn. En om
deze inspiratie concreet te maken bied
ik een ieder die zich hierin wil verdiepen een cadeaubon van € 10 aan om
eenmalig te besteden bij deelname aan
1 van onderstaande activiteiten van
Atelier de Clou.
Voor verdere informatie of aanmelding: nu@declou.com of telefonisch/app 0626024682 vermeldt de
activiteit van jouw keuze onder vermelding van de code: JA2022.
De beste wensen voor geheel 2022 en
graag tot ziens in januari, Evert van de
Ven (trainer/coach sinds 1990 bij
Atelier d e Clou)
Ademruimte, meditatie in beweging
iedere dinsdagochtend start 25 januari
9.00 - 10.15 uur, Sikkelstraat 3,
Nijmegen

Donderdag 9 december was de dag dat
het plastic in Ooij werd opgehaald. Dat
gebeurde ook, maar de Prins
Mauritsstraat in Ooij werd (gedeeltelijk) overgeslagen, omdat daar werkzaamheden aan de gang waren.
Aan een zijde van de straat worden
namelijk de woningen gerenoveerd en
dat is al langer dan een maand aan de
gang. Al die weken kwamen de vuilniswagens gewoon de straat in en ook de
daarop volgende vrijdag en zaterdag
(oud papier) gebeurde dat. Maar op die
bewuste 9 december gebeurde dat niet,
ofschoon de straat in ieder geval van
twee kanten bereikbaar was. Het
gevolg was dat de plastic zakken op
drie plaatsen in de Ooij bleven liggen.
Dat waren plekken waar diverse buurtgenoten hun zakken hadden verzameld.
Een aantal buurtbewoners heeft daarna
hun zakken weer naar binnen gehaald,

Een van de drie plekken waar de zakken met plastic nog lang lagen in de
Prins Mauritsstraat in Ooij
Foto: Henk Baron
maar het meeste bleef liggen.
De zakken werden pas op 23 december,
de volgende ophaaldag, door de DAR
meegenomen.

Komst Knarrenhof
Groesbeek onzeker

Ervaringsweg leven met voldoening,
13 bijeenkomsten om de 14 dagen,
start 19 januari, 13.30 -16.30 uur, De
Refter, Rijksstraatweg 37, Ubbergen
Ademruimte, meditatie in beweging
om de 14 dagen, start 26 januari, 13.00
– 14.30 uur, De Refter, Rijksstraatweg
37, Ubbergen
Nicht morgen, sondern jetzt, Start
am 14. Januar bis zum 1. Juli 2022, 13
Treffen, jeweils freitags von 16.00 bis
18.30 Uhr, alle 14 Tage. Ort: Hof
Lintzen, Kapellenhofstr. 57, D-47574
Goch
Leefruimte wandeling, de laatste
zaterdag van de maand, start 29 januari, 10.00 – 13.00 uur De Refter,
Rijksstraatweg 37, Ubbergen
Eckhart Tolle Teachings Intensive
intake, op afspraak
Individuele begeleiding intake, op
afspraak

In de gemeenteraad was veel aandacht voor het
plan om 24 appartementen te bouwen in het groene
gebied aan de
Pannenstraat in
Groesbeek.
Buurtbewoners en
de
Werkgroep
Milieubeheer
Groesbeek zijn fel
tegen dit bouwplan.

Grote maatschappelijke weerstand tegen plannen voor 24
appartementen in waardevol groen gebied in het centrum
van Groesbeek, tussen de Mooksestraat (links) en de
Pannenstraat (rechts). Foto: Paul Jacobs

Omdat de raadvergadering online was
en niet alle omwonenden mochten inspreken, hebben zij
een filmpje aangeboden via www.knarrenhofgroesbeek.nl. Hierin laten zij de
impact zien van een knarrenhof op deze
plek.
De buurtbewoners wezen tijdens de
raadsvergadering op de opmerkelijke
draai in het gemeentelijk standpunt.
Vorig jaar oordeelde de gemeente nog
dat het onwenselijk is de locatie aan de
Pannenstraat te bebouwen. Omdat
bebouwing op die plek niet voldoet aan
gemeentelijk beleid en deze onbebouwde plek heel waardevol is in het
centrum van Groesbeek. En nu lijkt het
college van B&W ineens positief te
zijn over een knarrenhof op deze plek.
Ook wezen de buurtbewoners op
onjuiste informatie die de initiatiefne-

mers aan het college gaf. Namens de
Krasse Knarren bood Wim Derksen
excuses aan voor verkeerd weergegeven informatie en zei hij te hopen verder te kunnen met het plan.
Na kritische vragen van politieke partijen VOLG en GVP concludeerde burgemeester Slinkman dat er nog veel
vragen leven rondom deze plannen. Het
college van B&W heeft naar aanleiding
van de inspraakreacties besloten dat de
procedure voor de knarrenhof niet
zomaar verder kan. Eerst maakt het
college een voorstel of informatienota
en legt dat aan de gemeenteraad voor.
De buurtbewoners zijn blij met deze
extra stap in de procedure en hebben er
vertrouwen in dat de gemeente geen
massale bouw toestaat op deze locatie.

van Nijmegen en omstreken

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

23 december 2021
Tooropstraat 3 - 6521 NH Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl
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Weten wanneer wij in 2022
jouw afval ophalen?
Check de Dar app!
Bekijk jouw ophaaldagen in de
afvalkalender.
Krijg een seintje wanneer wij
jouw afval ophalen.
Zoek bij twijfel in de afvalwegwijzer
in welke bak of zak jouw afval hoort.
Download ook
de Dar app:

Arno's Haarmode
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

Tel. 0481-433407

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

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

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

Iets nieuws nodig voor de ramen?

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

INFRA & MILIEU

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

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

BEDANKT VOOR HET

VERTROUWEN
INFRAªsªZAND & SPLIT sªTRANSPORTªsªGROENVOORZIENING
MILIEUSTRAATªsªSLOOP-/STRAAT-/GRONDWERKEN
PROJECTENªsªCONTAINERSERVICEªsªSIERBESTRATING

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

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

Jeugd & Jongeren

Rode Beuk als symbool van de vrijheid

Rode Beuk
De Rode Beuk werd op 9 april 2021
gepland door vertegenwoordigers van
de
Verein
für
Kultur
und
Wohlfahrtpflege (D) en de Stichting
voor Cultuur en Solidariteit (NL). Door
Wiel Lenders en Josef Gietemann werd
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Winters landschap op midwinter
De mist en de vorst in de nacht van 20 op 21 december zorgden, heel toepasselijk,
voor witte landschappen op midwinterdag. Op de foto zijn de weilanden nabij
Persingen te zien.
Foto: Henk Baron

Leerlingen van de Christophorus
Grundschule uit Kranenburg en de
Basisschool ’t Bijenveld uit Leuth
bezochten
recent
het
Vrijheidsmuseum en de daar nieuw
geplante RODE BEUK. De leerlingen werden rondgeleid door het
nieuwe Vrijheidsmuseum en ontmoeten elkaar bij de Rode Beuk waar de
directeur van het Vrijheidsmuseum
Wiel Lenders en Josef Gietemann
namens de Stichting voor Cultuur en
Solidariteit, het woord voerden.
Vrijheid ervaren
De basisschool leerlingen kregen een
bij hun leeftijd passende rondleiding
van ervaren en deskundige gidsen. De
geïnteresseerde kinderen luisterden
aandachtig en keken hun ogen uit. Op
het Vrijheidsplein, het centrale punt
van het nieuw museum, mochten de
scholieren hun opmerkingen over vrijheid op het bord schrijven. De gidsen
beantwoorden de vragen van de scholieren.

23 december 2021

uitgelegd dat de RODE BEUK is
gepland om te vieren dat er een eind
kwam aan de 2e Wereld Oorlog.
Nederland en Duitsland werden in mei
1945 bevrijd van het nationaalsocialisme. Mensen konden vanaf dat moment
weer in vrijheid leven. Zonder geweld,
zonder angst, weer gewoon naar school
kunnen en is natuurlijk hartstikke fijn!
Basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs
die
ook
het

Foto: Peter Hendriks
Vrijheidsmuseum willen bezoeken
kunnen contact opnemen met het
Vrijheidsmuseum:
www.vrijheidsmuseum.nl
Meer informatie:
Stichting voor Cultuur en Solidariteit
en de Verein für Kultur und
Wohlfahrtplege bij:
Josef Gietemann 0049 172 2611615 of
Willem van het Hekke 0031 6 255 10
733

5000 Wijkhelden in de regio Nijmegen!
Dar zette de 5000e Wijkheld in het zonnetje
In de laatste maand van het jaar meldde de 5000e
Wijkheld in de regio zich aan. Een prachtige mijlpaal,
waar Dar enorm trots op is. Op vrijdag 10 december
bracht Dar een bezoek aan de 5000e Wijkheld. Wijkheld
Aron uit de gemeente Nijmegen werd in het zonnetje
gezet en kreeg een uniek veiligheidshesje en een pet
cadeau. Zo kan iedereen zien dat hij de 5000e Wijkheld
is. Hij kreeg ook een taart om het te vieren.
Een twee-in-één actie
Aron is blij met zijn cadeaus. Hij gaat vaak met papa, mama
of met het hele gezin op pad om zwerfafval op te ruimen:
‘We gaan regelmatig een rondje wandelen en maken meteen
de buurt wat schoner. Een mooie twee-in-één actie! We
komen tijdens het wandelen vooral veel lege blikjes en pizzadozen tegen. Die ruimen we dan op.’
Wat zijn Wijkhelden?
Wijkhelden houden samen hun buurt schoon! Zij zijn actief
in de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen,
Mook en Middelaar en Nijmegen. Samen of alleen gaan zij
op pad om zwerfafval op te ruimen. Dit doen jongens en
meisjes onder begeleiding van een volwassene en volwassenen alleen of in groepjes. Als Wijkheld worden kinderen zich
op jonge leeftijd al bewust van de gevolgen van zwerfafval.

Juf Henriëtte de Boer neemt
feestelijk afscheid van basisschool
De Biezenkamp in Beek
Vrijdag 17 december nam Juf Henriëtte
de Boer op bijzondere wijze afscheid
van basisschool De Biezenkamp. Vanaf
1 januari 2022 zal ze met vervroegd
pensioen gaan. Bijna 25 jaar was Juf
Henriëtte een zeer vertrouwd en geliefd
gezicht bij de leerlingen, ouders en collega’s in Beek. Heel wat leerlingen
heeft ze in deze jaren in haar klas
gehad. Als blijk van dank is er in de
schooltuin een prachtige Magnolia
geplant, geschonken door ouders en het
team van de Biezenkamp. Daarnaast
ontving Juf Henriëtte een Magnolia
voor in haar eigen tuin. Zo blijven de
Biezenkamp en juf Henriëtte met
elkaar verbonden.
De keuze voor de Magnolia is niet
alleen om haar prachtige bloemen in
het voorjaar, maar ook door de symbo-

liek van deze struik. De Magnolia staat
namelijk symbool voor liefde voor de
natuur, nieuw leven, trouw en idealisme. De (oud)leerlingen van haar hebben vast ervaren hoeveel ze van de
natuur houdt, hoe trouw ze is aan het
onderwijs en haar leerlingen en dat ze
al die jaren vanuit haar hart heeft
gewerkt. De Magnolia wordt ook wel
de beverboom genoemd, dat past dan
weer prachtig bij de jaarlijks terugkerende excursie in de Millingerwaard
waarbij haar groep samen met haar
man Gerard de Boer, op zoek gingen
naar verse sporen van bevers.
Ouders, leerlingen, collega’s en directie
willen Henriëtte op deze wijze hartelijk
bedanken voor al haar inzet en wensen
haar een geweldige toekomst.
Foto: Henk Baron

De 5000e Wijkheld Aaron
Zij leren hoe het is om actief en betrokken bij de samenleving te zijn. Voor volwassenen is het een makkelijke manier
om een bijdrage te leveren aan een schone en leefbare buurt.
Het is daarnaast gezond en leuk om buiten bezig te zijn.
Ook Wijkheld worden?
Iedereen kan zich aanmelden als Wijkheld. Dit doe je via de
website www.wijk-helden.nl. Spullen voor het opruimen van
zwerfafval krijg gratis je van Dar.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
Juf Henriëtte de Boer met haar groep naast de nog niet onthulde Magnolia

Digitaal speelplezier met een
Digi Toolkit van de bieb

Nassaustraat/Pr. Willem Alexanderstraat
in Ooij voor Kerst open?
OOIJ. Het ziet er naar uit dat de Nassaustraat - Prins Willem
Alexanderstraat nog voor de Kerst open gaat, het aannemersbedrijf Peters uit Groesbeek heeft alles in het werk
gezet om dit te halen en heeft hiervoor grote vorderingen
gemaakt in de beide straten met het leggen van bestrating,
om dit mogelijk te maken werd er gebruik van machines. De
straten waren voor bewoners vanaf zaterdag 18 december
weer met de auto bereikbaar, alleen de kruising met de Prins.
Bernhardstraat moet nog aangepast worden, maar dat zal als
op het moment deze krant in de bus valt wel klaar zijn?
Alleen het afwerken is nog ouderwets handwerk. Naar verwachten zal uiterlijk 24 december om 16.00 uur de bussen
weer door de straat kunnen rijden? Na 2 weken vakantie gaat
de aannemer op 10 januari weer aan de slag met de werkzaamheden om het project binnen 2 weken te kunnen afronden. Dit zijn echt de laatste loodjes. Eind januari 2022 is het
doel. Natuurlijk moeten de weersomstandigheden meewerken.
Heeft de aannemer het hele werk klaar? Dan beoordeeld de
gemeente nog één keer in zijn geheel. Hier komen dan vaak
nog wel herstel- of verbeterpunten uit. Hier gaat de aannemer dan nog mee aan de slag. Daarnaast (medio maart-april)

Thuis experimenteren met het ontwerpen van robots, het maken van
animatiefilmpjes of het programmeren van games? Dat kan met een Digi
Toolkit van Bibliotheek Groesbeek.
Kinderen hoeven zich in de kerstvakantie nooit meer te vervelen!
Kinderen groeien op in een wereld vol
digitale mogelijkheden. Om ze kennis
te laten maken met verschillende digitale technieken, heeft de Bibliotheek
Gelderland Zuid Digi Toolkits in de
collectie. Digi Toolkits zijn dozen met
allerlei digitaal spelmateriaal, waarmee
kinderen leren programmeren, filmen,
ontwerpen en coderen.
Bibliotheekleden kunnen per biblio-

theekabonnement twee weken lang
gratis een Digi Toolkit lenen. Er zijn
tien Digi Toolkits voor verschillende
leeftijden, ingedeeld in vier categorieën: robots & elektronica, programmeren & coderen, film & animatie en
ontwerpen & maken. Leer bijvoorbeeld
hoe je een ozobot over je zelfgemaakte
route laat rijden of maak een tof animatiefilmpje met een mini greenscreen.
Met Lego WeDo kun je LEGO-robots
bouwen en programmeren. Of leen een
VR-bril en loop rond in een andere
wereld!
Meer weten? Kijk op obgz.nl/digitoolkit. Hier vind je ook handige instructiefilmpjes van het spelmateriaal.

Leerlingen Montessori College vangen kinderen van eigen personeel op

Foto: Bert Roodbeen
worden nog bomen-struiken en groen aangebracht. De winter is hiervoor niet geschikt.
Een foto compilatie van de werkzaamheden staan op
www.inhetlaag.nl.

Als onderwijs echt je ‘ding’ is, dan help
je anderen graag uit de (onderwijs)brand. Anderen, zoals het personeel
van het Montessori College dat anders
in een spagaat terecht zou komen nu de
basisscholen en bso hun deuren sluiten
en opa’s en oma’s niet meer ingeschakeld mogen worden.
Leerlingen van het Montessori College
Nijmegen uit leerjaar 4 van het vmbo
draaiden onder begeleiding van hun

docenten van 20 t/m 23 december een
project waarbij zij kinderen van personeelsleden in de basisschoolleeftijd
(groep 1 t/m 8) tijdens werktijd (van
8.30- 15.00u) opvingen en vermaakten.
Deze vmbo-leerlingen kunnen daarmee
hun examendomein afsluiten in een
levensechte situatie. Het is een combinatie van evenementenorganisatie en
welzijn/zorg. En ondertussen kon het
montessoripersoneel zijn werk blijven
doen. Win-win!

De Rozet
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Arno's
Haarmode

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Tel. 0481-433407

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
raak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf
Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?
Nu ook in
Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

Albert Heijn van den Hatert

op binnenschilderwerk

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

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen
Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

024-6633100
Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Service en onderhoud

www.frankbv.nl

C U LT U R E E L

Nieuw boek:

‘De man te paard - Beul tegen wil
en dank’ van Leo Eijkhout
Op vrijdag 10 december is
het boek 'De man te paard
- Beul tegen wil en dank'
van Leo Eijkhout verschenen.
Samenvatting
Landknecht Claes gaat te
paard naar Brugge, om voor
bloedgeld een doodvonnis
uit te voeren. Met grote
weerzin, maar alles om zijn
zus en haar kinderen te redden van de
hongerwinter. Brugge nadert en Claes’
dilemma groeit. Hij kán gewoon niemand doden, zelfs geen moordenaar,
maar hij moet wel. Onderweg wordt
Claes smoorverliefd op herbergierster
Mette. Beiden weten niet dat het gaat
om haar jongere broer. Die was betrapt
met bebloede handen en de jonkheer
trad op als kroongetuige. Plots meldt
zich een geheimzinnige persoon. En
nóg een… Voltrekt Claes het vonnis?
En op wie valt dan de bijl? Wat doet
Mette? En overleven de zus en de kinderen?
Over de auteur
‘Rekenen bedroevend, maar een kei in

taal.’ Dat kreeg Leo Eijkhout
vaak te horen tijdens zijn
schooljaren.
Schrijven
vormde tijdens zijn hele
loopbaan een rode draad:
vakinhoudelijk, wervend,
verhalend. En nog tot op
heden lopen ze weg met zijn
voetbalcolumns, liedteksten
en cabaretjes. Maar deze
laatbloeier-van-het-eersteuur vindt ook zo veel dingen
leuk om te doen: muziek, industrieel
antiek, voetbal, mentoring. En zo is hij
ineens 66, een goed moment om eindelijk zijn boek te schrijven: een spannende historische roman op het
Vlaamse platteland, winter 1711.
Boekgegevens
Titel: De man te paard - Beul tegen wil
en dank
Auteur: Leo Eijkhout
Verschijningsdatum:
10-12-2021
Aantal pagina's: 188
ISBN: 9789464501421
Geïllustreerd: nee
Verkoopprijs: €20,50 Uitvoering paperback * inclusief kosteloze verzending
in Nederland en België

Museum Orientalis gesloten,
maar het park is wel geopend
Bericht
van
Museumpark
Orientalis:
We zijn geschrokken van de nieuwe
ontwikkelingen in de coronapandemie
en de maatregelen die vanaf zondag 19
december gelden. We sluiten het museum met pijn in ons hart, want er is door
velen hard gewerkt om dit Feest van
Licht mogelijk te maken. Bovendien
staat Feest van Licht symbool voor dat
wat in onze ogen juist nu nodig is.
Daarom stellen wij wel ons park dage-

lijks open tussen 11.00 en 18. 00 uur.
Zo hebben we in de regio Nijmegen
extra ruimte beschikbaar (30 hectare)
om naar buiten te gaan en te wandelen.
Omdat het museum gesloten is, vragen
we geen entree. Een vrijwillige bijdrage, eenmalige donatie of Vriend worden, zou ons wel ontzettend helpen. U
kunt Vriend worden via de website:
www.museumparkorientalis.nl, klik
vervolgens op 'Vriend Orientalis'.

Foto: Henk Baron

Nieuws van
Heemkundekring De Duffelt
DE DUFFELT. De wintereditie van het
Duffelt-tijdschrift “Van Toen Naar Nu”
bevat weer tal van interessante artikelen en verhalen. Een greep uit de
inhoud:
• Verborgen verleden (door Hanita
Arts). Een boeiende kroniek van de
familie Van Berchen; beschrijving van
14 generaties, vanaf 1393 (!); de familie had vele connecties in onze regio.
• Das Beuys-Projekt in der Düffel
(door Ferdinand van Heukelum).
Duitstalige bijdrage over het unieke
Joseph Beuys project in de Duffelt in
2021. Een prachtig sfeerverhaal met
mooie foto’s.
• Zicht op Beek anno 1851 (door
Heinz Maahs). Landschapschilder
Willem de Klerk legde omstreeks 1851
het ‘schone dorp Beek’ op het doek
vast. Het werk is nu in Kleef te zien
(Museum Koekkoek).
• Bijzondere straatnaambordjes in
Ooij (door Miengske Borremans).
Verslag van de onthulling van drie
straatnaambordjes in Ooij. Namen van
mannen die in de Tweede Wereldoorlog
daden van verzet hebben gepleegd.
• “Geschichten aus der Heimat”
(boektitel). Nieuw boek van Johannes
van Lier over zijn Duffelt-dorp Mehr.
De auteur beschrijft o.a. hoe de bewoners de roerige 20e eeuw hebben
beleefd. Een mooi voorbeeld van
“Heimat in boekvorm” (duitstalig).

Wilt u lid worden van Heemkundekring
‘De Duffelt’, meldt u zich dan aan bij
Paul Remy (06-23666916 of info@duffelt.de) of via het aanmeldingsformulier op www.duffelt.de. Een lidmaatschap kost slechts € 20,- per jaar. U
wordt op de hoogte gehouden van activiteiten, krijgt korting op Heemkundeboeken en ontvangt de zomer- en winteruitgave van het Heemkunde-tijdschrift.

De Rozet

Kruisweg.
De prijs van de periodiek bedraagt € 1,(excl. verzendkosten) en is te bestellen
bij de Stichting Heemkunde Berg en
Dal (G. Fleuren, telefoon 024-6841120
of A. Strijbosch, telefoon 024-6842525
of via e-mail heemkunde-bergendal@hetnet.nl ).
Sinds vorig jaar is historisch materiaal
uit het archief van onze stichting te zien
op de beeldbank
www.erfgoednetbergendal.nl
Het Erfgoednet Berg en Dal is een

samenwerking van historische organisaties in de gemeente Berg en Dal.
Rabo Clubactie 2021
Evenals de afgelopen twee jaar heeft
onze stichting dit najaar deelgenomen
aan de Rabo Clubactie. Ditmaal heeft
de actie voor de Stichting Heemkunde
Berg en Dal een bedrag opgeleverd van
€ 164,11. Wij danken allen die ons met
hun stem hebben gesteund. Het bedrag
zal besteed worden aan o.a. de
Dorpsommetjes en de uitgaven van
nieuwe ansichtkaarten van Berg en Dal.

Schrijver uit
Kranenburg op Opening tentoonstelling slavernijverleden in het Afrikamuseum
Nederlandse
bestseller lijst
Het boek Geheugensurvivalgids van
Dr. Boris Nikolai Konrad, geheugenexpert en neurowetenschapper aan het
Donders Institute in Nijmegen, staat op
het moment van schrijven op plaats 43
op de Bestseller 60, de officiële lijst
met bestverkochte boeken. Het boek
gaat over hoe je je geheugen gezond
houdt en hoe je meer rust en ruimte in
je
hoofd
kunt
krijgen.
Geheugensurvivalgids is een praktische
gids voor een ontspannen geest, scherper geheugen en betere focus. Boris
Konrad woont met zijn vrouw en vier
kinderen in Kranenburg.

Op 28 januari vindt de kick off plaats
van het nieuwe project ‘Eindeloos
Licht’ van Projectkoor Gelderland.
Concerten zijn gepland op 23 en 24
april in Oosterbeek/Nijmegen.
De inschrijving staat nog open voor
tenoren en bassen.
.
Het centrale deel vormt het Requiem
‘Eternal Light’ van Howard Goodall.
Ook staan werken van Helen Ostafew,
Ola Gjeilo en Eric Whitacre op het programma. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Wolfgang Lange.
Heb je belangstelling voor dit bijzondere project meld je dan aan via de website waar je alle verdere informatie kunt
vinden
www.projectkoorgelderland.nl

Kekerdoms
succes
Het blog van Monetta Boersma uit
Kekerdom heeft heel veel bezoekers
getrokken. Tegenwoordig schrijft zij
vooral 55 woordenverhalen over dieren(leed).
Het adres van haar blog is veranderd in:
http://blogmonettaboersma.maakerwatvan.nl/
Hier volgt een 55 woordenverhaal.
Goed bedoeld
Ze kreeg een professioneel bijenhotel
voor haar verjaardag. En ze zaaide vijf
pakjes bijenbloemenzaadjes uit. “Laat
de bijen maar komen.”

Het tijdschrift van Heemkundekring
‘De Duffelt’ bevat weer diverse artikelen over het Nederlands-Duitse grensgebied.
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De gemeentegrensherziening van 1915
De periodiek De Gids van Berg en Dal
wordt drie keer per jaar uitgegeven
door de Stichting Heemkunde Berg en
Dal. Iedere aflevering beschrijft een
cultuurhistorisch onderwerp van Berg
en Dal of directe omgeving. Aflevering
91 gaat over de gemeentegrensherziening van 1915.
In 1915 werden de gemeentegrenzen
tussen Nijmegen, Groesbeek en
Ubbergen aanzienlijk gewijzigd.
Nijmegen annexeerde de Kwakkenberg
en het Hengstdal. Met de gemeente
Ubbergen vond er een grondruil plaats.
Enkele stukken in de westelijke
Ooijpolder gingen naar de gemeente
Ubbergen en delen bij het Kopse plateau naar de gemeente Nijmegen.
De gemeente Groesbeek ontving voor
de “gedwongen annexatie” van de
Kwakkenberg en het Hengstdal een
schadeloostelling van ca. 125.000 gulden. Dit bedrag woog bij lange na niet
op tegen het gemis aan inkomsten (o.a.
belastingen) uit dit gebied.
Het interessante deel ervan is het noordelijke driehoekje van Berg en Dal dat
als enclave lag in de gemeente
Nijmegen. De grenzen waren bij café
De Zwaan (nu ter hoogte van bloemisterij Het Molentje, café Hengstdal (nu
restaurant Tante Koosje) en de kruising
Beukenlaan – Ubbergse Holleweg –

PKG zoekt bassen en tenoren

De oliebollenkraam bij Museumpark Orientalis
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Het duurde te lang voordat de bloemen
opkwamen dus ze toog naar het tuincentrum. Daar kocht ze speciale bijenbloemenplanten. Die planten bleken
met gif bespoten te zijn tegen ongedierte.
De bijen gingen dood.

Else Goots van Erfgoed Gelderland en directeur Wayne Modest van het Afrika
Museum bij de kaart van Mapping Slavery, waar locaties te vinden zijn met een
link naar het slavernijverleden.
Foto: Henk Baron
In het Afrikamuseum in Berg en Dal is
een tentoonstelling ingericht over het
slavernijverleden. In de vorige Rozet
was dit reeds aangekondigd.
Helaas moeten we even wachten om
deze expositie te kunnen zien. Het
Afrika Museum is voorlopig gesloten
vanwege de lockdown.
Vorige week donderdag werd er voor
de pers een speciale bijeenkomst georganiseerd over het hoe en waarom. Else

Goots van Erfgoed Gelderland en
directeur Wayne Modest van het Afrika
Museum legden aan de aanwezige pers
uit dat de slavernij niet alleen iets is dat
in de Randstad sporen heeft achtergelaten. Ook in Gelderland hebben veel
locaties en voorwerpen een link naar
dat verleden. Enkele souvenirs zijn te
zien in de expositie ‘Heden van het slavernijverleden’, die tot de zomer in het
Afrika Museum is ingericht.

Meer culturen

Wandelen op Woensdag en Wandelen
op Maandag gaat even niet door!
De meer culturenwandelingen in
Groesbeek zijn een succes. Helaas nu
even een stop.
Het initiatief van Agile Welzijn wordt
gedragen door twee vrijwilligers,
Mariet Wouters en Jeannie Liebers. Ras
wandelaars. Iedere week nemen zij een
groep wandelaars mee langs de mooiste
routes in Groesbeek en ondertussen
wordt er gepraat, geluisterd en gelachen. Er wordt genoten van de jaargetijden en de mooiste foto’s worden
gemaakt. De wandelaars laten zich niet
stoppen door een regenbui.
Vrouwen en mannen wandelen mee,
verschillende culturen en leeftijden. Na
afloop is er gelegenheid om, voor wie
dat wil, nog een kop koffie te drinken.
Deelnemers komen uit Groesbeek en
de wijde regio, Millingen, Bemmel,
Malden, Plasmolen en ze zijn geboren
in Nederland, of geboren hier ver vandaan. De wandelingen geven verbinding en brengen vriendschap. Een aantal wandelaars zijn al vanaf het eerste
uur present. “Zo’n leuke sfeer.”
Op maandag is er een wandeling van
een uur in rustig tempo en op woensdag
wordt er stevig doorgewandeld en is de

groep twee uur aan de wandel. Jeannie
en Mariet laten weten: “Vanwege de
herziene coronamaatregelen wordt er
een poosje niet gewandeld.”
Node een stop. Zodra de groep weer
van start gaat leest u dat in deze krant.
www.agile-welzijn.nl
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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 2022
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 2022

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 2022

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

Wenst u fijne feestdagen
en goed en gezond 2022
De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

06-55785172 Ooij

Een fijne kerst en een
kleurrijk 2022 gewenst!

#

+
-

Weijers
%

administratieve dienstverlening

Wenst iedereen fijne kerstdagen,
een voorspoedig en gezond 2022
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 2021!

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 2022 toewensen en hopen u in het
nieuwe jaar weer van dienst te kunnen zijn.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een heel goed 2022

Een geknipt en stralend
2022 toegewenst!

AUTOBEDRIJF

MAGNUS
Wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2022

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 2022
www.besecured.nu

Oude Kleefsebaan 417A
(024) 684 16 43

6572 AX BERG EN DAL
www.autobedrijfmagnus.nl

SENIOREN&WELZIJN

Minder stress, meer zen
Cursus en proefles zenmeditatie
In februari starten er weer nieuwe cursussen bij het meditatiecentrum Zen.nl
Nijmegen aan de Lage Markt 5a.
In deze Introductiecursus leer je goed
mediteren en inzichten uit de zentraditie toepassen in je dagelijks leven.
Zenmeditatie leert je in het nu en in
balans te zijn, beter om te gaan met
stress en dieper te ontspannen. Met het
beoefenen van zenmeditatie leer je
meer denken wat je wilt denken en voelen wat je wilt voelen. De lesmethode
van Zen.nl Nijmegen is al meer dan 30
jaar in Nederland in gebruik en past bij
mensen die zoeken naar meer rust,
focus en inzicht. Mediteren is niet

moeilijk, maar er ook echt rust en ontspanning in vinden kost in het begin
moeite. Goede begeleiding is daarbij
niet alleen effectief, maar ook heel stimulerend.

Inzameling Voedselbank
Groesbeek en omstreken ook in
2021 een groot succes!
De jaarlijkse inzameling van houdbare
levensmiddelen op zaterdag 11 december voor de Voedselbank e.o. was
wederom een groot succes. Klanten
van de supermarkten in de gemeente
Berg & Dal en Heumen gaven met
gulle hand. Door de medewerking van
AH Millingen, Coop Groesbeek, Jan
Linders Groesbeek, AH Groesbeek,
AH Malden, Plus Malden, Spar
Molenhoek en Plus Mook mochten
onze vrijwilligers bijna 13.000 producten in ontvangst nemen. De flyer van
DHD-drukkerij bleek een handige
boodschappenlijst.
Na afloop van de actie was ons stoere
vervoersteam nog tot laat in de avond
bezig om alles naar onze centrale
opslag te brengen. Waarna ons beheerteam nog enkele dagen bezig is
geweest om alles netjes op houdbaarheidsdatum en soort op te slaan. Naast
de nieuwe voorraad houdbare produc-

ten is er elke week behoefte aan verse
groente, fruit, vlees, vis en brood om
een gebalanceerd en gezond voedselpakket aan te kunnen bieden. Deze versproducten krijgen we van de winkels,
de supermarkten, de regionale
Voedselbank en Kringloop Sint
Michael.
Naast de vele productdonaties tijdens
de inzamelingsactie waren er die dag
ook klanten die de voorkeur gaven aan
contanten in de donatiepot of via de
donatieknop op onze website
www.voedselbankgroesbeek.nl Met dit
geld kunnen we o.a. de huur en energiekosten van onze opslag betalen, en
onze bus laten rijden. Daarom dank aan
allen voor de inzet en de samenwerking
en voor uw solidariteit met degenen die
tijdelijk onvoldoende inkomen hebben
om goed en gezond voedsel te kunnen
kopen.

Versierde kerstbomen Leuth
Ook dit jaar heeft Spar Looijschelder
Leuth
in
samenwerking
met
Groenboerderij Thunnissen weer een
actie gehouden. Ze hebben weer 10
volledig versierde kerstbomen weggegeven. Deze zijn op zaterdag 11

december met paard en wagen bij de
mensen in Leuth bezorgd.
Spar
Looijschelder
Leuth
en
Groenboerderij Thunnissen wensen u
prettige kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2022!

Digitaal Café
Groesbeek in
januari kan niet
doorgaan

PAGINA 11

De Rozet

KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers,
De KBO Beek heeft haar leden onderstaande kaart doen toekomen om de
feestdagen, ondanks alle vervelende
zaken, toch nog wat op te vrolijken.
Alles waar wij naar uitkeken in december heeft geen doorgang kunnen vinden, het woord “jammer” hebben wij
regelmatig van onze leden gehoord.
Dat geldt ook voor de afgelasting van
de muzikale Nieuwjaarsinloop van
zaterdag 8 januari a.s. De middag, van
de KBO Beek en de Zonnebloem, die
ieder het jaar pas echt doet beginnen.
Op naar betere tijden, op naar zaterdag
7 januari 2023

De activiteitencmmissie van de KBO
Beek zit, ondanks het niet doorgaan
van alle activiteiten, beslist niet stil.
Voor het komende jaar staan weer aardige dingen in de planning.
Lid zijn van de KBO Beek loont zich
het hele jaar door. Nu de KBO Beek
een heel jaar van dichtbij meemaken,
dat kan door nu voor maar € 20= per
kalender jaar lid te worden bij die vereniging die altijd dicht bij zijn leden
staat.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
informatie.

Wil je iets meer weten van de computer,
laptop, tablet of telefoon? Heb dan nog
even geduld
Het Digitaal Café in de bieb in
Groesbeek op dinsdag 4 januari van
10.00-12.00 uur kan vanwege de
lockdown niet doorgaan. We hopen dat
het op 1 februari wel weer kan.
Je kunt er met je vragen terecht en zelf
ook werken onder het genot van een
kopje koffie/thee. Het Digitaal Café
Groesbeek is een initiatief van
Bibliotheek Groesbeek en KBO
Groesbeek/De Horst. De inloop is vrij,
je bent van harte welkom.

Wees zuinig op
onze zorg!
Cliëntenraden Gelderse zorgorganisaties maken zich zorgen om de zorg
aan u!
De cliëntenraden van de Gelderse zorgorganisaties maken zich zorgen.
Corona veroorzaakt veel drukte en er is
een tekort aan personeel. Dit heeft ook
invloed op de zorg die u ontvangt.
Vanuit de overheid en zorgorganisaties
is iedereen opgeroepen om te doen wat
binnen zijn of haar vermogen ligt om
zuinig te zijn op de zorg en deze niet
onnodig te belasten. Daar sluiten wij
ons graag bij aan, want het is in uw én
ons aller belang!
De
cliëntenraden
van
de
Huisartsenposten Gelderse Vallei, NEO
Huisartsenzorg en Onze Huisartsen, de
ziekenhuizen Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland,
Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en het
Radboudumc, de ambulancediensten
Gelderland-Zuid en GelderlandMidden en de cliëntenraad van
Stichting
Thuiszorg
MiddenGelderland doen daarom deze gezamenlijke oproep:
• Onze zorgverleners doen hun uiterste
best voor u. Zij waarderen het als u hen
vriendelijk bejegent.
• Soms moeten zorgverleners keuzes
maken die invloed hebben op de zorg
aan u. Dat doen zij liever niet. We vragen om uw begrip als er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
• Wees voorzichtig: natuurlijk doet u
er alles aan om te voorkomen dat u
onnodig op de huisartsenpost of de eerste hulp van het ziekenhuis terechtkomt. Maar mijd de (huis)arts niet als u
zorg nodig heeft.
• En wellicht ten overvloede: houd u
aan de basisregels en laat u testen bij
klachten.
Deze cliëntenraden vragen dit niet zo
maar: ze merken dat de druk bij veel
medewerkers in de acute zorg toeneemt
én dat mensen die zorg nodig hebben
hier hinder van ondervinden. We hebben uw steun nodig.

Senioren Vereniging Leuth wenst u fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2022
LEUTH. In 2021 konden door de Corona maatregelen een
aantal van onze activiteiten helaas niet doorgaan. Ter compensatie hebben wij onze leden rond Pinksteren verrast met
een cadeaubon van de Spar.
Gelukkig hebben wij tijdens de kermis met u het 70-jarig lustrum van onze vereniging groots kunnen vieren.
Nu door nieuwe Corona maatregelen de eindejaarsactiviteiten niet konden doorgaan hebben wij onze leden voor de
Kerst een mooi bloemstukje bezorgd. Uit de reacties die wij
van onze leden mochten ontvangen werd dit zeer op prijs
gesteld.
Hopelijk kunnen in 2022 wel een groot aantal van onze activiteiten doorgaan.
Onze vereniging staat open voor leden vanaf 50 jaar en wij
hopen in het nieuwe jaar veel nieuwe leden te mogen verwelkomen. De contributie bedraagt 31euro per jaar en meestal krijgt u een korting op uw premie bij uw ziektekostenverzekeraar. Wat zou het mooi zijn als alle inwoners van Leuth
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ouder dan 50 jaar lid worden van onze vereniging.
Het motto “samen staan wij sterk” spreekt ons aan, hopelijk
u ook en wordt u lid! Wilt u lid worden bel of mail onze
secretaris/penningmeester Bert van Swelm; telefoon
0614572087, email: seniorenverenigingleuth@outlook.com
Theo van Dreumel, voorzitter

Foto: René Hendriks

Rob en Wilma Willems uit Ooij
50 jaar getrouwd

Foto: Henk Baron
Op vrijdag 17 december waren Rob en
Wilma Willems-Janssen uit Ooij 50
jaar getrouwd. En bijna al die jaren
wonen ze al in de Prins Mauritsstraat in
Ooij.
Het gouden paar trouwde op 17 december 1971 in het gemeentehuis van
Ubbergen te Beek gevolgd door het
kerkelijk huwelijk in de Hubertuskerk
in Ooij.
Rob, 71 was afkomstig uit Nijmegen en

Wilma, 72 kwam uit Ooij. Samen hebben ze drie zoons en vijf kleinkinderen.
Het “feestje” hebben ze enige tijd geleden al gehad, door samen met kinderen
en kleinkinderen in een vakantiepark
door te brengen. Op hun trouwdag hebben ze gezamenlijk genoten van een
winterbarbecue in hun eigen tuin en
huis.
Rob en Wilma, van harte gefeliciteerd!

Lydia Vuijk overleden
BEEK. Lydia is op 2
december overleden. De uitvaartdienst was op 8 december, uiteraard in het Kleine
Bartholomeuskerkje.
Aansluitend is ze op het
omliggende begraafparkje is
begraven.
Lydia
had
met
de
Kerkvoogdij
van
de
Hervormde
Gemeente
Nijmegen een arbeidsovereenkomst. Ze was in de wijkgemeente
Landwijk de kosteres in het
Bartholomeuskerkje te Beek.
In 2004 is het kerkje geprivatiseerd en
overgedragen aan de nieuw opgerichte
stichting Kleine Bartholomeuskerkje .
De stichting heeft tot doel, het kerkje
met de begraafplaats voor de toekomst
te bewaren. De voor dit doel benodigde
middelen bestaan uit de opbrengsten
uit verhuur van de kerk voor diensten
van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten.
Verdere inkomsten kunnen bestaan uit:
donaties, “Vrienden van de Kleine
Bartholomeuskerk”, erfstellingen, sub-

sidies en andere wettige
middelen.
De protestantse zondagmorgendiensten bleven ook na
de overdracht in het kerkje
gehouden worden, ook met
Lydia als kosteres voor de
kerkelijke diensten.
Lydia werd voor de nieuw
opgerichte stichting de gastvrouw voor de uitvaarten, de
burgerlijke en kerkelijke huwelijken en
de dopen van de stichting.
Ook nadat Lydia de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt bleef ze zich met
hart en ziel inzetten. Toen haar gezondheid het niet meer toeliet heeft ze met
pijn in het hart haar functie overgedragen.
We zien met dankbaarheid terug op het
vele werk dat Lydia heeft verricht voor
de stichting en het aanstekelijke
enthousiasme waarmee zij zich voor de
kleine Bartholomeus heeft ingezet.
Bestuur
stichting
Bartholomeuskerkje Beek

Kleine
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nagelstudio

Nails and Co

Albert Heijn

wenst u een mooi
en verzorgd 2022!

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
2022

Wenst u een fijne kerst en
een gelukkig nieuwjaar toe!

CV de Sokkenummers
wenst u een gezond,
gelukkig en
Carnevalesk 2022 toe!

Meijer Assurantiën
Rijksstraatweg 199 - Beek

Prettige kerstdagen
en een gelukkig 2022

Hijmans Riooltechniek

Wij wensen u fijne
kerstdagen en een
gelukkig 2022 toe!

Fanfare UNA
wenst u prettige

www.hijmansriooltechniek.nl
Steiger 25 - 6581 KZ Malden
Tel: 024 - 358 28 65

kerstdagen en
een gezond 2022

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

Wij wensen iedereen
een bijzonder maar
vooral gezond jaar
2022 toe
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KERST is zo’n moment waarin SIM de levensbalans opmaakt!
We denken terug aan al die mooie momenten van leefplezier maar ook aan verdriet door verlies
en de impact die Corona heeft op de leefkwaliteit van kwetsbare senioren en onze jongeren. Én
dat wat het leven ‘echt’ bijzonder maakt! SAMENZIJN met familie, vrienden én ‘extra’ aandacht
voor mensen die EENZAAM zijn tijdens de feestdagen.

De Sally’s van SIM wensen u SPRANKELENDE FEESTDAGEN én
een FANTASTISCHE SPRONG NAAR 2022!
Fijn
e
Ker ʉ
st!

YOU
OH
OORTJESHEKKEN

Oortjeshekken wenst u
een hele fijne Kerst.

Wij wensen iedereen
ȊŕŦĞĶĞĞơƭėóķĞŦ
ĞŦĞĞŦķĞǞŲŦėȑȏȑȑ

Een warme kerstgroet voor alle lezers van de Rozet
in deze bijzondere tijd!
Wij wensen u genoeglijke dagen toe en alle goeds voor 2022!
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers Kalorama

ȏȗȗɲȏȏȐȐȒȒȒˇǎǎǎɔơƭĞƙŘĞƙɔŦś

En voor 2022
Veel gezondheid en geluk
met samen uw geliefden.
En natuurlijkʉveel leuke
Oortjeshekkenmomentjes!

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

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2022

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2022!

Heerbaan 156
6566 EV Millingen a/d Rijn

Wij wensen u fijne feestdagen
en een mooi nieuwjaar

Geert Grooteplein 22
6525 GA Nijmegen

info@josvanhees.nl
www.josvanhees.nl

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




2021

ƌŝĞƉĂƌƚŝũĞŶďƵŶĚĞůĞŶŚƵŶŬƌĂĐŚƚĞŶ

Wij wensen u gezellige
feestdagen en een
bloemrijk nieuwjaar

ŝŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞƉĂƌƚŝũ
>K<>͊
&ŝũŶĞĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶ͊

Berg en Dalseweg 340 Nijmegen
024-3229279


^ĂŵĞŶďĞƌĞŝŬĞŶǁĞŵĞĞƌ͊ 
hŬƵŶƚŽƉŽŶǌĞŝŶǌĞƚďůŝũǀĞŶƌĞŬĞŶĞŶ͘
ĞŶƚŽŽƐƚŽƉĞĞŶŐĞůƵŬŬŝŐĞŶŐĞǌŽŶĚŶŝĞƵǁũĂĂƌ

wenst u fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Brienerstrasse 43 - XOX-Gelände 47533 KLEVE
T+F: 0049-2821-980564 - www.lampen-udo.de

2022
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Fijne
Feestdagen
M

ngen aan de
illi
Ri

Wenst u een gezond

jn

en actief 2022
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 2022

Wij wensen iedereen fijne
feestdagen en vooral een
gezond 2022

www.frankbv.nl

Wenst iedereen
veel goeds en
gezondheid in 2022

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen
en alle goeds in 2022

bestuur en leden
Harmonie K.N.A. Beek.

Harmonie
“Kunst na arbeid”

wenst u een
sportief 2022

Wij wensen iedereen
een gelukkig maar
vooral warm 2022 toe!
Tot 1 februari 2022 zijn wij gevestigd
op Promenade 49 te Malden.
Open: Woensdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.
Rijksstraatweg 207 - Beek - 024-684.1167

SCOTTISHPIMPERNEL.NL

Wij wensen u prettige feestdagen!

Schellingshof 2 • Beek

Gezellige feestdagen
en een gezond

Wij wensen u gezellige
feestdagen en een gelukkig
en handig 2022

De medewerkers van
kaashandel splithof
wensen u een
hele mooie kerst
en geweldig 2022!!
Rutger Splithof

- 06-40710413 - Millingen aan de Rijn

Kom proeven en genieten!

www.daalderkaas.nl

nieuwjaar gewenst
namens
horecabedrijf

Ooy

De Vink

(024) 663 1334

+31 (0) 246 412 451
bm=oŠ1oorv;m1oĺ1ol
bfv|;u_b;mƑƑŊƐƖ
6604 LC WIJCHEN
$_;;|_;uѴ-m7v

wenst u fijne feestdagen
en een behaaglijk en warm 2022

Wij wensen u goede kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2022
Wij wensen u een heerlijke kerst
en een voorspoedig 2022

Rijksstraatweg 126b, 6573 DE Beek-Ubbergen - Tel.: 024-6841180
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

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

■ Beste vrijwilligers
Vorig jaar schreef ik nog aan jullie: ‘Langzaam zien
we licht aan het einde van de tunnel. We kijken deze
feestdagen terug op een ongelooflijk gek en verdrietig jaar’. In de zomer kon er meer. Maar helaas zijn
we genoodzaakt om in deze feestelijke tijd toch weer
meer afstand te nemen.
Voor u als vrijwilliger was het vast weer een gek jaar.
Met blijdschap: we mochten weer! Maar ook teleurstelling: want we moesten weer activiteiten afzeggen.
Weer is de voorbereiding van allerlei activiteiten voor
niets geweest. Ik hoop dat u de moed erin houdt en
uitkijkt naar een periode waar alles weer kan. En dat
u dan met veel plezier opnieuw uw vrijwilligerswerk
oppakt en zo Berg en Dal nog mooier, gezonder,
groener, sportiever maakt.
Ik heb enorme waardering voor alle vrijwilligers in
deze gekke tijd. Bedankt voor uw inzet en betrokkenheid. Uw vrijwilligerswerk doet er echt toe!
Het is mooi om te zien hoe actief we met elkaar zijn.
Ik heb het afgelopen jaar veel vrijwilligers gezien en
gesproken. Dit maakt altijd indruk. Er zijn inwoners
die als vrijwilliger meehelpen om onze gemeente nog
groener of duurzamer te maken. Vrijwilligers die nieuwe inwoners helpen de taal te leren. Al die trainers op
de verschillende sportvelden. Ik kan nog veel langer
doorgaan… Vrijwilligerswerk waar u zo van geniet én
dat zo belangrijk is voor uw dorp, uw maatje of de
leden.

■ 89 nieuwe Nederlanders
Veel mensen kiezen er bewust
voor om Nederlander te worden.
Daarmee kiezen ze ook voor een
toekomst hier in Nederland. In de
gemeente Berg en Dal hebben dit
jaar maar liefst 89 inwoners de
Nederlandse nationaliteit gekregen.
Voor de meeste van deze Nieuwe
Nederlanders geldt dat zij hun
thuisland zijn ontvlucht. Anderen
zijn hier voor de liefde gekomen. 6
jaar geleden kwamen veel Syrische
vluchtelingen Europa en Nederland
binnen. Driekwart van onze Nieuwe
Nederlanders komt daardoor uit
Syrië. De anderen komen uit
Tsjaad,
Eritrea,
Rusland,
Nicaragua, Brazilië, Filipijnen,
Polen, Verenigde staten van
Amerika,
Bondsrepubliek
Duitsland,
Groot-Brittannië,
Griekenland, Iran, Macedonië en
Iran.

Viering Naturalisatiedag in het
gemeentehuis gaat niet door
Ieder jaar is het op 15 december
Naturalisatiedag. Op deze dag vieren we het Nederlands staatsburgerschap
van
de
Nieuwe
Nederlanders. Meestal ontvangt
burgemeester Mark Slinkman die
dag de Nieuwe Nederlanders uit de
gemeente Berg en Dal in de raadszaal. Helaas kon de bijeenkomst dit
jaar door alle coronamaatregelen
weer niet doorgaan. Daarom heeft
burgemeester Slinkman hen niet
persoonlijk, maar in een brief, een
prachtige toekomst gewenst.
De feestelijke bijeenkomst is vooral
een ceremonieel moment want de
Nieuwe Nederlanders hebben hun
eerste Nederlandse paspoort al
eerder ontvangen. En ze nemen
natuurlijk ook al langer deel aan
onze samenleving.

Ons bereikte het droevige bericht,
dat woensdagavond thuis aan de Erlecomsedam in Ooij,

Wim Reijnen

Ik blijf het zeggen: waar we in het nieuws vaak zien
dat de tolerantie en saamhorigheid naar elkaar minder wordt, laten onze vrijwilligers keer op keer het
tegenovergestelde zien. We zijn er in onze gemeente écht voor elkaar. En dat koester ik.

Ik wens u fijne feestdagen toe.
Samen met u hebben we afgelopen jaar gewerkt
naar een nieuwe Nota Vrijwilligerswerk. Hierin staat
concreet met welke acties wij u willen ondersteunen.

Namens het gemeentebestuur,
De voorzitter

De secretaris

De griffier

Mr. M. Slinkman

E.W.J. van de Velde

J.A.M. van Workum

Een dankbare en hartelijke groet,
Wethouder Irma van de Scheur

■ Op naar een dementievriendelijke gemeente Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal wil in
2022 een dementievriendelijke
gemeente zijn. We gaan ons
inzetten om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang
mogelijk mee te laten doen in de
samenleving.
Nog niet zo lang geleden heeft een
groep betrokken inwoners de stichting Dementievriendelijk Berg en
Dal opgericht. De stichting heeft
contact met Alzheimer Nederland
en wil inwoners informeren over
dementie. De stichting gaat voor de
gemeente een plan van aanpak uitvoeren. Hierin staan onderstaande
actiepunten:

op 81 jarige leeftijd is overleden.
Wim heeft in Ooij en in de gemeente Ubbergen diverse bestuursfuncties bekleed. In de voormalige gemeente Ubbergen was hij ook
een graag gezien raadslid voor het CDA.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Velen van u hebben hierover meegedacht.
Binnenkort wordt deze nota hopelijk door de
gemeenteraad vastgesteld en kunnen we met u aan
de slag! Wat mij betreft een belangrijk speerpunt voor
volgend jaar om zo het vrijwilligerswerk weer een
positieve impuls te geven in deze moeilijke tijd!

1. We bieden medewerkers die
veel klantencontact hebben een
gerichte training aan om mensen
met dementie te herkennen;
2. We bieden inwoners, bedrijven
en organisaties gratis een training ‘Omgaan met dementie’
aan;
3. We zetten in ons om de buitenruimte ‘dementievriendelijk’ in te
richten;
4. We maken dementie in de
samenleving bespreekbaar met
voorlichting over dit thema en

door inwoners naar de juiste
instanties te verwijzen;
5. We vragen de titel ‘dementievriendelijke gemeente’ aan bij de
lokale afdeling van Alzheimer
Nederland zodat het onderwerp
op de gemeenteagenda blijft
staan.
Meer mensen met dementie
Eén op de vijf Nederlanders krijgt
dementie. Omdat we steeds ouder

worden, stijgt het aantal mensen
met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In de
gemeente Berg en Dal zijn er dan
waarschijnlijk 1.300 mensen met
dementie en ongeveer 70% van
deze mensen woont dan thuis.
Ondersteuning voor deze mensen
is heel belangrijk, vooral in de
beginfase van dementie. We willen
en kunnen hierin als gemeente een
belangrijke rol spelen.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/overuwbuurt. U kunt zich ook abonneren op de
e-mailservice op www.overheid.nl/attenderingsservice om op de
hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Lindestraat 23, vernieuwen bestaande overkapping en plaatsen
carport en aanleggen inrit (verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ De Meerberg 53, kap twee bomen (aanvraag)
▪ Postweg/hoek Klappeijenpad, aanleg bokashi hoop (ontwerpbesluit)
▪ Stollenberg 188 - 234 , kap den (aanvraag)
Erlecom
▪ Erlecomsedam 112, gedeeltelijk slopen oud oven gebouw (buiten
behandeling stellen)
Groesbeek
▪ Nabij Ambachtsweg (kadastraal perceel sectie L, nummer 4459),
realiseren van een jongeren ontmoetingsplek (verleend)
▪ Nabij Biesseltsebaan 30, (kadastraal perceel sectie F, nummer 1239),
uitvoeren werkzaamheden i.v.m. het bouwrijp maken van vier kavels
(aanvraag)
▪ Drentselaan 10, plaatsen airco (verleend)
▪ Hoflaan 11 en 11a, verbouwen pand naar kantoor en vier
appartementen (verleend)
▪ Mooksestraat 25a, verbouwen en uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Nieuweweg 43, realiseren opbouw op garage (aanvraag)
▪ Reestraat 18, uitbreiden woning (verleend)
▪ Nabij Varenstraat, aanleggen bokashi hoop (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Karel Doormanstraat 26, aanleggen inrit en verlagen trottoir t.b.v. de
inrit (na ingediend bezwaar alsnog verlenen omgevingsvergunning)
Ooij
▪ Erlecomsedam 16, aanleggen uitrit (aanvraag)
▪ Marialaan 8, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Marialaan 10, plaatsen dakkapel (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Inzamelen kerstbomen
Van maandag 27 december tot en met zaterdag 8 januari kunt u uw
kerstboom inleveren bij verschillende inzamelpunten. De ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost.
U kunt alleen uw kerstboom inleveren. Snoei-afval en andere materialen
accepteren we niet. Ook de plastic pot om de kerstboom moet u verwijderen. Kerstbomen die bij het restafval staan of naast de groene container
neemt de inzamelaar niet mee.
De plaatsen waar u uw kerstboom kun inleveren zijn dezelfde plaatsen als
vorig jaar. Het volledige overzicht van inzamelpunten staat op onze website www.bergendal.nl.

■ Mooie herinnering aan spoorbruggetje
Het bruggetje over de spoorkuil
bij Groesbeek is weer open.
Maanden moesten fietsers en
wandelaars er omheen. Maar vrijdag 10 december verwijderde
wethouder Sylvia Fleuren dan
eindelijk het laatste bouwhek en
konden de eerste enthousiastelingen het opgeknapte bruggetje
oversteken.
Het bruggetje is ruim 100 jaar oud
en erg populair bij wandelaars en
fietsers. Veel inwoners van
Groesbeek hebben er fijne herinneringen aan. Zo ook Gerard
Croijmans. Na een oproep van de
gemeente deelde Gerard zijn
mooie verhaal over het bruggetje.
Gerard Croijmans op de plaats waar hij als kind wachtte op de stoomtrein
“Tijdens de vakantie met ons gezin
in een kampeerboerderij in
Groesbeek in 1959 ging ik met mijn
vader fietsen in het Groesbeekse
bos. Bij het spoorbruggetje aangekomen hoorden we in de verte een
stoomlocomotief aankomen. We
besloten te wachten of hij onze kant
op zou komen. Ja hoor, na een
korte tijd zagen we de trein komen
vanuit de richting Kleef.

Mijn vader en ik bleven midden op
het bruggetje staan. De machinist
zag ons waarschijnlijk staan en
toen de locomotief onder het bruggetje reed, liet de machinist een
grote witte wolk stoom ontsnappen.
Ik stond met mijn vader gehuld in
een enorme witte rookwolk.
Misschien niet zo gezond, maar het
zorgde voor een ervaring die ik

nooit meer zal vergeten.
Ik woon nu alweer 44 jaar in
Groesbeek, toentertijd woonde ons
gezin in Apeldoorn. Ik rij nu regelmatig met mijn scootmobiel over
het fietspad langs het oude spoor
en elke keer als ik onder het bruggetje doorrij moet ik denken aan
DAT moment.”

■ Andere ophaaldagen afval en openingstijden
milieustraten door feestdagen
Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag haalt Dar geen afval op en zijn de milieustraten gesloten. Op vrijdag 24 december en
vrijdag 31 december sluiten de milieustraten om
16.00 uur.
Weten wanneer Dar langskomt?
Door de feestdagen kan het zijn dat Dar uw afval op
een andere dag ophaalt dan u gewend bent. Wilt u
weten wanneer Dar langskomt? Kijk dan op uw digitale afvalwijzer via www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar-app. Zo heeft u altijd uw persoonlijke
afvalwijzer bij de hand! Zo weet u ook wanneer Dar
in 2022 uw afval ophaalt. U kunt in de app instellen
dat u een seintje krijgt, wanneer u welk afval aan de
straat kunt zetten.
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■ Ook in 2022 terrasuitbreiding voor horecaondernemers
Horecazaken in de gemeente
Berg en Dal mogen ook in 2022
tijdelijk hun terrassen uitbreiden.
Door de coronacrisis staat de
gemeente sinds mei 2020 terrasuitbreidingen toe bij de horeca.
We verlengen dit tot 1 januari
2023.
Met het verlengen van de maatregel tot 1 januari 2023 geven we de
horeca duidelijkheid voor het hele
terrasseizoen van 2022. Het afbre-

ken van het terras halverwege het
seizoen is dan niet nodig.
Wethouder Irma van de Scheur:
“De coronamaatregelen zorgen
voor een flink verlies aan omzet.
We hopen met de uitbreiding van
de terrassen de impact van de
coronacrisis op de lokale horeca te
verzachten.”
Wat moet u doen?
Ben u horecaondernemer en heeft
u al toestemming voor de uitbrei-

ding? Dan krijgt u een brief waarin
staat dat de uitbreiding automatisch
verlengd is. Heeft u nog geen uitbreiding en wil u hiervoor in aanmerking komen? Vul dan het aanvraagformulier in. U vindt het formulier op onze website www.bergendal.nl/uitbreiding-terrassen.
Voeg bij het formulier een tekening
of plattegrond op schaal 1:500 of
1:1000.
Wilt u een plattegrond op schaal
1:500 waarin u de situatie kunt intekenen? Neem dan contact op via
e-mailadres
ruimtelijkeplannen@bergendal.nl.
Tijdelijke gedoogmaatregel
De terrasuitbreiding blijft een tijdelijke maatregel. Wilt u de uitbreiding
permanent behouden? Dan kunt u
een formele procedure starten om
te proberen de uitbreiding te legaliseren. Deze procedure kost tijd.
Door de verlenging geven we de
aanvragers hier extra tijd voor.
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■ Vergoeding kosten controle
Coronatoegangsbewijs
Heeft u in de periode van 23 september tot en met 31 december
2021 extra kosten (gemaakt) voor
het controleren van coronatoegangsbewijzen? Dan kunt u een
tegemoetkoming krijgen van de
gemeente hiervoor.
Dit geldt voor:
▪ Horecaondernemers
▪ Organisatoren van evenementen
▪ Sportverenigingen/sportaccommodaties
Lees eerst goed alle voorwaarden
op de pagina op onze website
www.bergendal.nl/vergoeding-kosten-controle-coronatoegangsbewijs
voordat u start met de aanvraag. In
de voorwaarden vindt u ook de
hoogte van de vergoeding die u

kunt krijgen. Aanvragen kan ook via
deze pagina. Let op: Dit kan tot 14
januari 2022. We behandelen de
aanvragen op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld
formulier. Dit doen we totdat het
budget op is.

■ Uitreiking mantelzorgcompliment

■ Grondprijzen gemeente Berg en Dal 2022
Op 14 december heeft het college
van burgemeester en wethouders
de nota grondprijzen gemeente
Berg en Dal 2022 vastgesteld. In de
nota staan de prijzen voor de verschillende gronden in onze
gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels, woningbouw, agrarische gronden etc.
U kunt de nota grondprijzen inzien
op onze website www.bergendal.nl.
De nota geldt vanaf 1 januari 2022.

Woensdag 8 december reikte
wethouder Irma van de Scheur
het mantelzorgcompliment uit
aan Els Phoelich. Els is een van

MINDER

Vanaf 1 januari 2022
halen wij één keer per
maand jouw restafval op
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Weten wanneer wij langskomen? Check de digitale
afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer www.dar.nl/afvalwijzer of
de Dar app. Je kunt instellen dat je seintje krijgt wanneer je
jouw afval buiten kunt zetten. Superhandig dus!
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Minder rest? Dat kan best!

Met het compliment wil de gemeente Berg en Dal alle mantelzorgers in
de gemeente laten weten dat het
werk dat zij doen zeer gewaardeerd
wordt. Even de aandacht naar de
mantelzorger.

30
0gr.

Inwoners van de gemeente Berg en Dal scheiden steeds
beter hun afval. Wij halen steeds meer grondstoffen zoals
gft-afval, plastic+ en oud papier op. En sinds kort kan je
ook gescheiden luiers en incontinentiemateriaal gratis
inleveren. Als je jouw afval dus goed scheidt, houd je
minder restafval over. Daarom halen wij vanaf 1 januari
2022 een keer per maand jouw restafval op. Grondstoffen
halen we een keer in de twee weken op, zoals je gewend
bent.

de mantelzorgers in de gemeente
die het mantelzorgcompliment
ontving. Met het compliment, in
de vorm van een VVV-cadeaubon, kunnen mantelzorgers zichzelf verwennen. De wethouder
heeft de bonnen allemaal voorzien van een persoonlijke boodschap.

Mantelzorg Berg en Dal
De complimenten worden jaarlijks
via Mantelzorg Berg en Dal verstrekt. Dit is een groep actieve inwoners die zich inzet voor ondersteuning aan mantelzorgers. Dit doen
de vrijwilligers met verschillende
activiteiten, in een persoonlijk
gesprek, met informatieve bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Ook
kunnen mantelzorgers gebruik
maken van de ‘zorgpauze’. Daarbij
neemt een vrijwilliger tijdelijk de
zorg uit handen.
Mantelzorgers kunnen Mantelzorg
Berg en Dal bereiken door te bellen
naar telefoonnummer 085 – 040 60
66. Ze kunnen ook mailen naar
info@mantezorgbergendal.nl of
een kijkje nemen op de website
www.mantelzorgbergendal.nl.
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■ “Voor mij is het vanzelfsprekend dat ■ Werk van Dar in het groen in de wintermaanden
ik anderen help”
Het blad is van de bomen, het is nu echt winter.
Vijftien jaar geleden kwamen
Conchita en haar gezin naar
Millingen. Het werk bracht hen
hiernaar toe. Conchita is van
nature erg zorgzaam en heeft
zich als kind vaak zelf moeten
redden. “Doordat ik als kind
thuis moest zorgen, heeft het me
ook kracht gegeven. Voor mij is
het vanzelfsprekend dat ik anderen help omdat anderen mij ook
hebben geholpen.”
Conchita heeft een zwak voor kinderen. Toen haar kinderen klein
waren was ze gastouder. Nadat de
kinderen uit huis waren begon het
te kriebelen om weer iets voor kinderen te doen. Ze kwam in contact
met Anne van Forte Welzijn en
sindsdien zet ze zich in voor Forte
Thuis. Forte Thuis geeft gezinsondersteuning aan ouders waarbij het
opvoeden en runnen van een gezin
om verschillende redenen niet vanzelf gaat.
“We hebben een app waarin de
vraag wordt gesteld wie er wil helpen. Ik voel me vaak al direct emotioneel betrokken en wil dan graag
helpen”, zegt Conchita. “Ik heb een
kindje waarvan de moeder ernstig
ziek was acht dagdelen opgevangen. Het was zo fijn om te kunnen
helpen. Ook heb ik een ander gezin

een jaar lang mogen ondersteunen.
Voor Forte Thuis word ik begeleid
door Forte. Daarbij krijg ik regelmatig cursussen en trainingen. Je hebt
nooit het gevoel dat je in een gat
valt.”

Medewerkers van Dar Groenvoorziening zijn nu
druk bezig met snoeiwerkzaamheden. Dit gebeurt
altijd in de winterperiode omdat de bomen en struiken dan in rust zijn.
Als de vogels beginnen met het bouwen nestjes, stopt
Dar met dit werk. Het snoeiwerk is nodig voor het jaarlijks winteronderhoud.

Naast kleine kinderen helpt
Conchita ook pubers met School’s
Cool. Ze heeft anderhalf jaar een
meisje mogen begeleiden van
groep acht naar het voortgezet
onderwijs. “Eind februari stopt mijn
hulp en als ik terugkijk dan denk ik
‘wauw’ wat hebben we allemaal
samen bereikt!”.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op
www.dar.nl/wijkonderhoud. Voor meer informatie of
vragen neemt u contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 024 – 371 60 00 of
info@dar.nl.

Inmiddels is Conchita klaar voor
een nieuwe uitdaging. “Buurtsoepie
is al een begrip in een aantal plaatsen in de gemeente. Samen met
een andere vrijwilliger willen we nu
Buurtsoepie in Millingen op gaan
starten” vertelt Conchita enthousiast. “Jesse, de opbouwwerker
van Forte, helpt ons daarbij”.

■ Houtrook is ongezond

Helpen of hulp nodig?
Wilt u ook graag anderen helpen of
zoekt u hulp? Kijk dan op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Wilt u liever persoonlijk met iemand
spreken? Bel dan naar
085 - 040 60 66 en vraag naar het
vrijwilligerssteunpunt van Forte.

De dagen zijn weer korter en kouder. In veel huizen
brandt de houtkachel of open haard. Deze bron van
luchtverontreiniging leidt bij veel mensen tot geuroverlast en gezondheidsklachten. Voor uw eigen
gezondheid en die van uw buren kunt beter geen
hout stoken.
Houtrook is ongezond
Houtrook is ongezond. Het verbranden van hout leidt
tot luchtverontreiniging. Open haarden, houtkachels en
vuurkorven verspreiden fijnstof en roet. In houtrook zitten ook PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en benzeen. Deze stoffen zijn kankerverwekkend.
Bewust stoken
Maakt u toch de open haard, vuurkorf of houtkachel
aan? Volg dan de volgende tips:
▪ Stook niet als het mistig is of als er geen wind staat.
De rook blijft dan tussen de huizen hangen. Wilt u
weten wanneer u wel en niet kunt stoken? Kijk op
stookwijzer.nu.
▪ Stook alleen droog en ongeverfd hout of openhaardblokken.
▪ Stook nooit: afval, oud papier, plastic, textiel, spaan-

plaat en geverfd, geïmpregneerd of gelakt hout.
▪ Steek het vuur van boven aan. Dit heet de Zwitserse
methode.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over houtrook op
www.ggdleefomgeving.nl. Hier vindt u ook tips om
houtrookoverlast met uw buren te bespreken.

■ Prestatieafspraken 2022 getekend
■ Stem op het poëziepad Berg en Dal
Sinds 2021 is er een poëziepad in het dorp Berg en Dal. Een route
langs 9 bankjes met naast elk bankje een gedicht van een inwoner.
Dit initiatief van inwoner Dick van den Heuvel maakt kans op een prijs
bij het project ‘Kern met Pit 2021’. Helpt u mee door te stemmen op
het poëziepad?
Het stemmen kan via www.kernmetpit.nl . Op de homepagina klikt u op
‘Stem op jouw favoriete project’. Hierna kiest u voor Gelderland en vervolgens voor Banken, Bloemen en Poëzieroute.
Stemmen kan tot 17 januari 2022.
Nieuwsgierig naar het poëziepad?
Op www.bergendal.nl/poeziepad ziet u de route. Ook staat de route op
www.wandeleninbergendal.nl. U vindt de route dan door te zoeken op
‘Poëziepad’. Bij de VVV in Groesbeek ligt een flyer van de route.

De gemeente, woningbouworganisaties en huurdersverenigingen leggen elk jaar hun afspraken voor het komende jaar vast
in de zogenaamde prestatieafspraken. Begin december zijn de
prestatieafspraken voor 2022
getekend. Het gaat om woningcorporatie Waardwonen en huurdersvereniging Millingen aan de
Rijn,
en
woningcorporatie
Oosterpoort en huurdersvereniging Woonbelang.
Beide corporaties richten zich
komend jaar op 3 dezelfde punten:
het toevoegen van woningen, het
bedienen van alle doelgroepen, en
verdere verduurzaming.

verschillende doelgroepen. Die verdienen allemaal voldoende aandacht. De woningcorporaties zorgen dat dit op de juiste manier
gebeurt. Ze beginnen bijvoorbeeld
met jongerencontracten. Dat is een
deel van de woningen waar alleen
jongeren op kunnen reageren. En
met doorstroombeleid. Daarbij wijzen ze nieuwbouw die passend is
voor ouderen met voorrang toe aan
ouderen.
Verder verduurzamen
Oosterpoort en Waardwonen zetten
ook in 2022 stappen op het gebied

van duurzaamheid. Bijvoorbeeld
door woningen beter te isoleren. En
door te kijken wat ze kunnen doen
om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
Zoals acties om inwoners te helpen
met het vergroenen van hun tuin.
Groene tuinen belasten namelijk
het riool minder, zijn goed tegen
oververhitting bij een hittegolf, en
goed voor planten, dieren en de
leefbaarheid. Er is daarbij speciale
aandacht voor wijken waar wateroverlast een risico is, zoals in Beek
en Breedeweg.

Projecten die snel nieuwe woningen opleveren
Het tekort aan (sociale) woningen
in de regio Arnhem-Nijmegen is
enorm. Dit geldt ook voor onze
gemeente. De lijst met plannen is
groot, maar veel plannen duren erg
lang om uit te voeren. De partijen
richten zich daarom eerst op projecten die snel veel betaalbare
woningen opleveren. Om de procedures te versnellen neemt de
gemeente meer mensen aan.
Bedienen van verschillende
doelgroepen
De woningcorporaties hebben veel

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

23 december 2021

Villa Mooi Nederland

e

202t
t

fijne feestdagen en een
bouwkundig 2022!

Fijne kerstdagen en een gezond 2022

De Houtakker 36, 6681 CW Bemmel
Postbus 40, 6680 AA Bemmel
  _LQIR#GXLMGΚVFDOLVWHQQO

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed 2022 toe!

ZZZGXLMGΝVFDOLVWHQQO

0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

U wilt niet langer in de regen staan
vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

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

Fijne kerstdagen en
een gelukkig 2022
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Wij wensen iedereen
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Van der Veurweg 27
6573 EB Beek Berg en dal
www.villamooinederland.nl

www.detinnenroos.nl
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Wij wensen u fijne
feestdagen en hopen u
te zien in het nieuwe jaar

Geniet van de
kerstdagen,
en proost
op een mooi
nieuwjaar!
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T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Allround werkzaamheden
Ook voor kleine klussen in huis!

Fijne feestdagen
en een mooi nieuwjaar!

Het CDA Berg en Dal wenst u fijne feestdagen en een goed en gezond 2022!
Het wijkverpleegkundig team
Millingen aan de Rijn
wenst u gezellige feestdagen
en een gezond 2022

Wenst iedereen fijne
feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
Fijne feestdagen een gelukkig,
liefdevol en vooral een swingend
en sportief 2022!

Hotel Café

Arnhem | Onderlangs 1 | (026) 442 39 13
Nijmegen | Kerkenbos 10-20a | (024) 388 66 80

Blijf fit & gezond!
Team Wendy's Way Dancing,
Wendy, Wendy, Anne en Fabienne
www.wendyswaydancing.nl

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

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

ur

tu
Parket is na

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

Bezorgdienst
Het Elyseese Hof
wenst iedereen
fijne feestdagen!
tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

Wij wensen u een fijne kerst
en een kristalhelder 2022!
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Een tweede lockdownkerst
Ineens zit het slot er weer op, op onze
samenleving en op onze geloofsgemeenschap. Komen we dan nooit af
van corona? Wat is ons perspectief?
Ook ik lig er wakker van, zo kort voor
Kerst het roer weer te moeten omgooien. Gelukkig kan het nog net in deze
Rozet.
Voor velen zal het een vervelende tijd
zijn, zoals onze bisschop schrijft in zijn
Kerstbrief. Ik beleef het vooral als een
uitdaging voor mijn en ons geloof.
Niets is zonder betekenis. Ik zie ook
positieve aspecten van deze tijd, waarin
we flink door elkaar worden geschud.
Wat goed als we merken dat Jezus onze
Heer de hele wereld, ons allemaal in
zijn hand heeft, dat Hij het Licht is in
onze duisternis, dat zijn liefde geneest
en ons nieuw maakt voor deze wereld
en voor zijn Rijk dat komt. Licht in de
duisternis is wat ik iedereen toewens
met deze Kerst, deze Kerst die misschien juist door de huidige omstandigheden voor ons een uitdaging kan zijn
om het Licht te ontvangen en het Licht
te geven.
Rudo Franken, pastoor

dagen bent u welkom zonder aanmelding vooraf.
Online: alle vieringen vanuit de kerk
van Millingen (via Youtube, zoekwoord: kerk Millingen)

Corona-update
Per direct kunnen er bij vieringen
maximaal 50 mensen worden toegelaten in onze kerken en kapellen. Dit
betekent dat er weer gereserveerd moet
worden bij vieringen waarin meer dan
50 mensen worden verwacht. Wat in
elk geval mogelijk is, is het online volgen van de vieringen van donderdag tot
en met zondag. Ook later op de dag
kunt u inschakelen, want elke onlineviering wordt opgenomen (youtube,
zoekwoord: kerk Millingen).
Bij uitvaarten mogen er 100 mensen
worden toegelaten.

Parochieblad ontvangen
Eind november kwam het nieuwe
parochieblad uit (dec-jan) met daarin
het financiële overzicht van de jaren
2013-2020 van de parochie Maria ten
hemelopneming. U vindt er ook een
kerstganzenbord (niet om te eten, maar
om te spelen). Wilt u het parochieblad
ontvangen bij u in de brievenbus en/of
digitaal en hebt u dit nog niet doorgegeven, dan kunt u dit graag doorgeven:
Schoolstraat 21, 6579 AN Kekerdom of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

Vieringen en open kerken met Kerst
Helaas zijn de vieringen op kerstavond
slechts online te volgen (via Youtube,
zoekwoord: kerk Millingen). Wilt u
deelnemen aan een eucharistieviering
in de kersttijd of ook daarna? U bent
van harte welkom. Gun het uzelf. Laten
we niet vergeten te roeien met de riemen die we hebben. We kunnen meer
dan we soms denken of bedenken.
Meer dan een bijkomstigheid is dat u in
de kerk de Heer kunt ontvangen in de
heilige Communie. Het kan een voordeel zijn van deze coronatijd om ook
daar meer oog voor te krijgen.
Verplicht reserveren voor zondagen
en kerstvieringen: per telefoon:
Millingen (25/12: 10.30): 0640589700; Ooij (26/12 10.30): 0246632271; Kekerdom (25/12: 9.00):
0481-432167. Bij vieringen op week-

Bezoek kerststal 1e en 2e kerstdag
Beek kapel kerkhof: gehele dag
Leuth Mariakapel: 9.00-17.00 u.
Millingen kerk: 12.00-14.00 u.
Ooij kerk: 26/12: 11.30-14.00 u.
Kekerdom kerk: 26/12: 14.00-15.00 u.
In de kerk van Ooij en Millingen is een
rondleidingboekje beschikbaar. Handig
bij het bekijken van de kerk. Als u er
toch bent?! U vindt de boekjes ook
digitaal op de website.
Klokgelui in een stille Kerstnacht
Heel veel dank voor uw gift voor de
vernieuwing van luidinstallatie en uurwerk of alsnog op banknummer:
NL36RABO 0134 4023 16 t.n.v.
parochiebestuur onder vermelding van
KLOKKEN. We hopen dat de klokken
in Millingen met deze Kerstnacht weer
gaan luiden. Vanaf 17 januari zullen we
– zo is de planning – de tijd weer zien
op de toren.

H. Missen en Misintenties
Vrijdag 24 december 14.00 uur Mis
Kerst Mariakapel Leuth (aanmelding
verplicht: 06-53182610) Jes.9,1-3.5-6,
ps.96,1-3.11-13, Tit.2,11-14, Lc.2,114.
Marja Langens, Marth en Geert
Mulder; overleden families DerksenElemans; overleden ouders Kerstenvan Hoogstraten en hun zoons
Toon,Adriaan en Joop en familie; overleden ouders Jan en Dien van EckKersten, zoon Geert en familie; Door
en Gerrit Brugman zonen Henk en
Geert schoonzonen Dolf en Harry; Cor
en Piet Vink, Wiel en Ger Vink, Bep
Vink, Ada en Henk Derksen.
Vrijdag 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis Millingen (met kerstspel
en deel familiekoor) (alleen online, en
wel voor de hele parochie): evangelie
in de vorm van kerstspel
Jopie en Annie Driessen-van Ophuizen.
Frans Meij, Jo Gesthuisen en overleden

familie, Leida Flintrop en overleden
familie.
Vrijdag 24 december 22.00 uur
Nachtmis Millingen (Cantorij) (alleen
online, en wel voor de hele parochie)
Jes.9,1-3.5-6,
ps.96,1-3.11-13,
Tit.2,11-14, Lc.2,1-14.
Zaterdag 25 december 9.00 uur Mis
Kekerdom (deel Laurentiuskoor); 1e
Kerstdag C: Jes.52,7-10, ps.98,1-6,
Hebr.1,1-6, Joh.1,1-18 of 1-5.9-14.
Gerrit en Haukes en Doortje Haukes
Verheijen,
Piet
Campschreur,
Overleden ouders Frieling en dochter
Annie, The Houkes en Frieda HoukesTielkes, Gerardus Cillissen en Dora
Cillissen-Tielkes, Door Kuster en overleden familie, Jan Sanders, Joep en
Anneke Geurts,Renee en Annie
Scholtens-Hoens en hun zoon Harrie,
Leden en overleden leden muziekvereniging UNA.
Zaterdag 25 december 10.30 uur Mis
Millingen (Dameskoor) (ook online,
met BD1)
Wim Driessen en Marie DriessenThunnissen, Jan en Corry van der
Hoeven-Janssen, Fred van Eck,
Theodorus Leenders en Hendrika
Leenders-Vloed dochters, zoon en
schoonzonen,
Zondag 26 december 10.30 uur H. Mis
Ooij (deel Gemengd Koor Ooij) – 2e
Kerstdag C: Sir.3,2-6.12-14 of 1
Sam.2,20-22.24-28, ps.128, 1-5 of ps.
84, 2-3.5-6.9-10, Kol.3,12-21 of
1Joh.3,1-2.21-24, Lc.2,41-52.
Wilma Donderwinkel–ten Haaff,
Henny en Dory Muis–Arnts, Familie
Geutjes–van Megen, Mieke en Henk,
Piet en Marie Kroes–Cornelissen, Jan
Schel, Overleden ouders Voerman –
Rensen, Gerard de zoon, Cornelis en
Dientje Vermeulen–Hubbers, Wim en
Joke Arnts – Janssen, Henk Blom,
Hans Kaldenhof, Yvonne Sutmuller–
Driessen, Familie Burgers–Hartjes,
Leny Winkels, Grada Dulos, Jan
Knoop, Familie Winkels–Lamers, Ans,
Riet, Ger, Cor en Geert, Overleden
ouders Rutten–Janssen, Overleden
ouders Weeren–Arntz, Overleden zoon
Arno Weeren, Henk van de Ven,
Ouders, Schoonouders en familie,
Overleden ouders Wolf– van Steen, Jan
en Gerrit, Overleden ouders Verriet–
van Steen, Leo, Wim en Lies, Ronald
Rikken.
Dinsdag 28 december 16.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Joh.1,5-2,2,
ps.124,2-5.7-8, Mt.2,13-18.
Woensdag 29 december 09.00 uur Mis
Beek kl. Bartholomeus: 1Joh.2,3-11,
ps.96, 1-3.5b-6, Lc.2,22-35.
Donderdag 30 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 17.00 uur.
1Joh.2,12-17, ps.96,7-10, Lc.2,36-40.
Vrijdag 31 december 19.00 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (alleen online, en
wel voor de hele parochie); 1Joh.2,1821, ps.96,1-2.11-13, Joh.1,1-18.
Hendrikus Kuppers en Gesina
Kuppers-Belt, Overleden ouders
Oliemeulen-Kuppers en zoon Jan
Zaterdag 1 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen – H. Maria, Moeder van God
(orgel met voor- en samenzang);
Num.6,
22-27,
ps.67,2-3.5.6.8,
Gal.14,4-7, Lc.2,16-21.
Zondag 2 januari 09.00uur H. Mis
Kekerdom – Openbaring van de Heer
(deel Laurentiuskoor) Jes.60,1-6,
ps.72,1-2.7-8.10-13, Mt.2,1-12.
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Willie Gerritzen.
Zondag 2 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (zie boven) (Dameskoor)
Zondag 2 januari 10.30 uur
Woordcommunieviering Ooij (zie
boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Wim
en Annie Verriet-Damen, Bleistraat.
Dinsdag 4 januari 16.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
1Joh.4.7-10,
ps.72,2-4b.7-8, Mc.6,34-44.
Woensdag 5 januari 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: 1Joh.4,11-18,
ps.72,2.10.12-13, Mc.6,45-52.
Donderdag 6 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
17.00
uur.
1Joh.4,19-5,4,
ps.72,2.14.15bc, Lc.4,14-22a.
Vrijdag 7 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Joh.5,5-13, ps.147,1215.19-20, Lc.5,12-16.
Zaterdag 8 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 1Joh.5,14-21, ps.149,1-6a.9b,
Joh.3,22-30.
Zondag 9 januari 9.00 uur H. Mis Ooij
(Mannenkoor Beek) – Doop van de
Heer C: Jes.42,1-4.6-7, of Jes.40,1-5.911, ps.29,1a.2.3ac-4.3b.9b-10 of
ps.104,1b-4.24-25.27-30, Hand.10,34-

38 of Tit.2,11-14;3,4-7, Lc.3,15-16.2122.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 9 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen
(deel
Familiekoor),
Uitlegviering met de 12 communicanten (zie boven)
Dinsdag 11 januari 16.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Sam.2,9-20,
tz.1Sam.2,1.4-8d, Mc.1,21-28.

Overleden:
Millingen:
Dhr. Henk Giebels 79 jaar. Tijdens de

PAGINA 21

De Rozet

Avondwake op zondag 12 december
hebben wij afscheid van hem genomen.
Ooij-Persingen:
De heer Wim Reijnen 81 jaar. Tijdens
de uitvaart donderdag 16 december
hebben wij afscheid van hem genomen,
waarna begraven op het kerkhof naast
de kerk.
Millingen:
Mevr. Corry van der Hoeven-Janssen
87 jaar. Tijdens de uitvaart vrijdag 17
december hebben wij afscheid van haar
genomen.
Moge zij allen rusten in vrede.

Oecumenische Kerstavondviering
met Omroep Berg en Dal
Op 24 december zal Omroep Berg en Dal om
19.30 uur een korte oecumenische kerstviering uitzenden vanuit de Protestantse kerk te
Groesbeek. Twee solisten, Maike van Rooij
en Frans Jenneboer, zullen o.a. Stille nacht en
het Ere zij God zingen. Zij worden begeleid
door Jos Mijland op het orgel. Het kerstevangelie volgens Lukas zal klinken, kaarsen worden aangestoken en Yoana Castro-Veenstra
zal twee gedichten voorlezen. De voorgangers
van deze viering zijn pastoor Aloys van
Velthoven en da Janneke Ruijs.
De uitzending is via de Kabel te zien op
Kerstavond 24 december om 19.30 uur en
wordt herhaald op Eerste Kerst dag om 9.30
uur. Het kan ook bekeken worden via de website: www.omroepbergendal.nl
Later verschijnt het op de Facebook- en
YouTube-pagina van de Omroep.

Open Protestantse Kerk te
Groesbeek op 24 december
De kinderviering op 24 december kan
niet doorgaan, maar kinderen en
(groot) ouders zijn die dag welkom om
de Kerststal te bewonderen, een kaarsje
aan te steken en de mooie
Kerstwerkstukken die in de kerk han-

gen te bekijken. Ze zijn gemaakt door
leerlingen van de basisschool
Adelbrecht Windekind samen met Juf
Erlijn Schmiermann.
Ze hebben op creatieve wijze het
Kerstverhaal geschilderd. Maria en
Jozef met de ezel zijn te
zien, de herders in het veld,
de engelen in de lucht en
natuurlijk de geboorte van
Jezus in de stal. Wie wil,
kan verkleed komen als herder of engel!
Welkom in de kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek,
op 24 december van 15.00
uur -17.00 uur. In de kerk
houden we 1,5 meter
afstand en draagt iedereen
vanaf 13 jaar een mondkapje.

Kerstvieringen parochie
Groesbeek gaan door
Als gevolg van de lockdown waartoe
de regering heeft besloten, hebben de
bisschoppen de coronamaatregelen
aangescherpt.
Voor Groesbeek betekent dit dat de
Kerstvieringen en de overige vieringen
wel doorgaan, zij het beperkt tot maximaal 50 personen.
Inmiddels zijn een paar Kerstvieringen
‘volgeboekt’.
Voor de overige vieringen kunnen mensen zich nog opgeven bij het parochiesecretariaat.
Dat kan ’s ochtends tussen 9.00 en
12.00 uur telefonisch via 024-3971473,
of per email via par.groesbeek@kpnmail.nl
Bij uitvaarten mogen maximaal 100
personen aanwezig zijn.
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of
maximaal vier zangers.
Wat tevens mogelijk blijft: een bezoek
brengen aan de kerststallen. Daarbij
gelden ook de basisregels.

Voorganger: pastor Peter Pot.
Kerstviering (H. Mis) in St.
Antoniuskerk op 25 december om 9.30
uur.
Voorganger: pater Kees Bruin.

Kerstvieringen parochie Groesbeek

Viering Oudjaar in Cosmas en
Damianuskerk op 31 december om
15.30 uur.
Koor: St. Caecilia. Voorganger: pastor
Peter Pot.

Kerstviering (gezinsviering) Cosmas
en Damianuskerk op 24 december om
15.30 uur.
Koor Mikado. Voorganger: pastor Joke
Huisintveld.
Kerstviering in St. Antoniuskerk op 24
december om 15.30 uur.

Kerstviering (H. Mis) in Cosmas en
Damianuskerk op 25 december om
10.00 uur.
Koor: St. Caecilia. Voorgangers: pater
Fons Kusters en pastor Peter Pot.
Kerstviering (H. Mis) in Cosmas en
Damianuskerk op 26 december om
10.00 uur.
Koor: cantors. Voorgangers: pastoor
Aloys van Velthoven en pastor Joke
Huisintveld.
Kerst Inn/Kindje wiegen in Cosmas en
Damianuskerk op 26 december om
14.30 uur.
Koor: Mikado. Voorganger: pastor Joke
Huisintveld.
Vieringen Oudjaar

Viering Oudjaar in Antoniuskerk op 31
december om 15.30 uur.
Voorganger: pastoor Aloys van
Velthoven.
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Ooij

Leuth

"DE POSTKOETS"

tabak en lektuur

WAT JE DICHTBIJ HAALT
IS LEKKER

Waterstraat 64, Beek
tel./fax 024 - 6842660

Wij wensen u prettige
feestdagen en een
gezond 2022

wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en veel voorspoed in 2022

Theo Reijnen
Timmerwerken en onderhoud
06 - 5353 8938

Vishandel

Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed nieuwjaar!

Jaco en Corrina
de Graaf
Spakenburg

Wij wensen u
fijne feestdagen en een
goed en gezond 2022!

Al onze medewerkers wensen u
fijne feestdagen en
een spanningsvol jaar

Wij wensen u
mooie Kerstdagen en
een voorspoedig 2022
De Bouwkamp 14 - 6576 JX Ooij
024-6842207
info@bovischilderwerken.nl

Doe mee. Op zaterdag 21 en
zondag 22 mei wordt voor
de 83-ste keer de Kalorama
wandeltocht gelopen!

Wij wensen u een kleurrijk 2022!

Kijk op www.kaloramawandeltocht.nl

Ben van Eck
auto’s

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig 2022

06 5060 2577

se
elder Poort
G
In

wenst u gezondheid,
plezier en een heel
gelukkig 2022

‘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

Wij wensen u een fijne kerst
en hopen u in 2022 te mogen
verwelkomen in de molen.
Thornsestraat 20 6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

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 2022 toewensen.
Wim en Mimi Seegers – Schipperheijn.
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Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Helaas kunnen bij de kerstvieringen in de Protestantse
kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek dit jaar geen
kerkgangers aanwezig zijn.
De
viering
van
de
Kerstmorgen 25 december,
voorgangster da. Janneke
Ruijs, en van de Tweede
Kerstdag 26 december, voorganger pastor Jos van Rooij,
worden live gestreamd en
zijn te volgen op www.kerkdienstgemist.nl. Vul op de
site
bij
Zoek
kerk
‘Groesbeek’ in en u vindt de
vieringen. De vieringen beginnen om
10.00 uur. Ook op een later moment
zijn ze nog te bekijken.
De kerk is wel open tijdens de
Kerstdagen om een kaarsje aan te steken bij het Kerstkind of gewoon even
stil te zitten, te bidden en de ruimte van

de Kerk te ervaren.
U bent welkom in de kerk op 24
december van 15.00 -17.00 uur en op
25 december van 11.00 -16.00 uur. In
de kerk houden we 1,5 meter afstand en
draagt iedereen vanaf 13 jaar een
mondkapje.

Kerstmis in Heilig Landstichting
en Berg en Dal 2021 online
Alles is anders dan anders
EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING
Naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet op 18 december j.l. heeft het pastoraal team het volgende besloten.
Het pastoraal team heeft zaterdagavond

naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen besloten om de publieke
liturgische vieringen tot en met 14
januari af te gelasten. Alleen de online
vieringen in de Ontmoetingskerk en de
Cenakelkerk gaan door. Dat betekent
dat ook alle kerstvieringen (ook in Berg
en Dal) zijn geschrapt.
Locatie Cenakelkerk
Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig
Landstichting. Telefoon 024-322 2165.
Vrij. 24 dec. 19:00 uur: besloten Mis,
digitaal te volgen
Zat. 25 dec. 09:00 uur: Mis H. Rikhof
11:00 uur : Mis H. Rikhof
Zon. 26 dec. 11:00 uur: Mis H. Rikhof

Vredesviering 1 januari
PKN-Groesbeek alleen online
Misschien krijgt u ook buikpijn van de
toestand in de wereld. Maar er is hoop!
Er is een kracht in ons gezaaid, een
zaadje van liefde, dat onoverwinnelijk
is. Het is de diepste waarheid van onszelf: dat we liefde zijn en licht en dat
we alle duisternis kunnen overwinnen.
Daar hebben we wel iedereen voor

nodig. Dat gaan we ook dit jaar weer
vieren aan het begin van 2022, maar nu
slechts online, en dus niet zoals normaal in de kerk.
U
kunt
inloggen
op
Kerkdienstgemist.nl, dan ‘Groesbeek’
kiezen
en
vervolgens
‘PKNGroesbeek’.

Nieuwe tarieven parochie Groesbeek
Voor de kerkelijke dienstverlening gelden vanaf 1 januari nieuwe tarieven.
Het tarief voor een misintentie wordt
12 euro i.p.v. 10 euro. Ook andere
tarieven veranderen in de Cosmas en

Damianus parochie, zoals voor de
begraafplaatsen.
Zie voor het complete overzicht de
website
van
de
parochie:
www.parochiegroesbeek.nl

Producten afgeven voor Voedselbank in RK kerken Groesbeek
Tot en met de Kerstdagen kunnen er
producten voor de Voedselbank afgeleverd worden in de kerken van de
parochie in Groesbeek. Het gaat om
houdbare producten, zoals voedsel in
potten en blikken, pasta, rijst, koffie en
thee.
De Cosmas en Damianuskerk is elke

ochtend open van 9.30 uur tot 12.00
uur. De producten kunnen in een mand
achterin de kerk gelegd worden.
In Breedeweg kunnen de spullen achterin de Antoniuskerk door het hek
geschoven worden bij de Mariakapel.
De Mariakapel is elke dag van 9.00 tot
17.00 uur geopend.

Kerststallen bezichtigen
in kerken in Groesbeek
Vrijwilligers hebben in
de
Cosmas
en
Damianuskerk en in de
Antoniuskerk met veel
zorg en enthousiasme
kerststallen gebouwd.
In de Cosmas en
Damianuskerk is de
prachtige Kerststal 's
ochtends tussen 9.30
en 12.00 uur te bezichtigen, en rondom vieringen in de kerk. Zie
foto.
Ook boeiend voor kinderen. Wie de engel die
vooraan zit een muntje geeft, zal een
beleefd “dankjewel”-knikje ontvangen!
In de Antoniuskerk in Breedeweg staat

eveneens een heel mooie Kerststal.
Deze is dagelijks te zien tussen 9.00 en
17.00 uur.
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10.000 pelgrims voor Walk of Wisdom
Dream on! zeiden grote fondsen toen
de Walk of Wisdom in 2015 om steun
vroeg. Ze vonden het plan voor een
wereldwijde pelgrimsroute “een utopisch project”. Dankzij vele vrijwilligers en donateurs kwam de eerste Walk
of Wisdom er tóch: een 136 kilometer
lange pioniersroute door rondom
Nijmegen. De route loopt door
Gelderland, Brabant en Limburg en
bereikte afgelopen zomer een nieuwe
mijlpaal: de 10.000e inschrijving als
pelgrim.
Dat geeft moed om verder te dromen,
dachten we bij de Walk of Wisdom. We
gaan de pioniersroute nu internationaliseren en nodigen aansprekende persoonlijkheden uit de route te lopen ten
behoeve van een nieuw boek: Op Weg
naar Wijsheid.

Op Weg naar Wijsheid
“De mens gaf zich ooit een schitterende
titel: homo sapiens, wijze mens. Of we
die titel waard zijn, moet nog blijken,‘
stelt Damiaan Messing, oprichter van
de Walk of Wisdom. “We maken op dit
moment de habitat kapot waarin we
leven en creëren door ongelijkheid
vluchtelingenstromen die we niet
bereid zijn op te nemen. Dat het anders
moet is duidelijk, maar wat je er als
individu concreet mee moet, bedrukt
velen. Zelf ben ik er althans flink
depressief van geweest.”
Mede oprichter Manja Bente: “Het
mooie van dagen achtereen wandelen
is dat je weer iets van de balans met de
natuur herstelt. Dat is soms moeilijk denk aan alle pijntjes na vele kilometers lopen - maar geeft ook nieuwe
inspiratie. Je voelt dat je weer onder-

deel bent van de natuur en niet afgesneden.”
Damiaan: “De seizoenen gaan door. De
pimpelmees schiet langs alsof er niets
aan de hand is. Er zit een kracht in de
natuur die niet is stuk te krijgen. Via de
pelgrimsroute willen we mensen daarmee verbinden. Met het boek zoeken we
troost, creativiteit en nieuwe perspectieven voor een weg vooruit.”
Nynke Lavermans
Theatermaakster Nynke Laverman
heeft als eerste toegezegd de route te
lopen en een bijdrage te leveren. Nynke
toert met een indrukwekkende voorstelling door het land over de relatie
tussen mens en natuur: Plant.
Het eerste hoofdstuk van Op Weg naar
Wijsheid verschijnt in juni 2022, als ebook.

Column door Wim Bakker

‘Ik ga op reis en ik neem niet mee…’
Anderhalf uur, 90 minuten, zes maal
een kwartiertje…
Heb je wel eens anderhalf uur moeten wachten op iets ontzettend leuks?
Spannend hé?
Maar wellicht waren die 90 minuten
ook dé zes kwartieren waar geen einde
aan kwam. Over 90 minuten gaat deze
column.
En laat mij willen geloven, of in ieder
geval in de waan, dat dit stuk jou aan
het denken zet.
De telefoon gaat. ‘Dag Sonia, U
spreekt met de Nederlandse Veiligheidsdienst. U heeft precies 90 minuten
om Uw tas te pakken, Uw moeder,
broers, Uw zus en Uw land voor altijd
vaarwel te zeggen, Uw handbagage te
pakken en U te melden bij de poort van
het vliegveld van Kabul…Vergeet Uw
werkgeversverklaringen niet’. Einde
bericht.
Ze kon altijd al goed studeren, slim,
gevat en erg ruimdenkend. Ze bracht
het tot het behalen van haar diploma
aan de universiteit van Kabul.
Haar ruimdenkendheid, bekwaamheid
en haar roep om vrede en vrouwenrechten brachten haar als columnschrijfster en later als journaliste bij
‘The Associated Press en New York
Times’. En vanuit die functie kwam de
vraag of ze als tolk mee wilde werken
aan de wederopbouw van haar land.
Om te werken aan eindelijk vrede. Ze
kon niet weigeren. Háár land dat door
politiek gesteggel van de ene oorlog in
de andere was getrokken. Zolang Sonia
al met haar familie iets van de dag en
haar leven probeerde te maken was er
altijd die schouder om overheen te
moeten kijken. Zeker zij, want ze wilde
anders zijn. Met haar 27 jaar weigerde
ze nog steeds om uitgehuwelijkt te worden omdat in haar beleving het huwelijk er was vanuit liefde, en niet vanuit
religie. Voor ‘anderen’ een reden om
haar op een lijstje te zetten als ‘gevaarlijk, ongelovige en verrader’.
Haar vader verloor ze al toen de Russen
haar land binnenvielen, haar vertrouwen op dezelfde dag. En dat alles was
ooit klein begonnen, in haar dorp, haar
stad, haar land en later in de hele regio.
Vooral door vier dingen: religie, politiek, macht en fake-news.
‘Lieve mam, broers en zus, er is een
keuze, en jullie mogen hem maken’’.’
Ga kind, je hebt ergens hopelijk nog
een toekomst, hier enkel nog een paar
weken, Ga..!’’.
Ze pakte haar tas en haar werkgeversverklaringen, lees haar Schindler’s List,
al had ze in haar leven nog nooit één
film mogen zien.
Meer dan vier uur stond ze daar met
haar handbagage in een open riool.
Alles was kapotgeschoten, de ondraaglijke stank was wel het minste waar ze
zich druk over maakte. Het enige wat
telde was die neus, die twee vleugels,
dat staartstuk… dáár moést ze in. Ze
stond op dat lijstje en dat was de reden
dat wij haar en ál die anderen, zittend
achter onze kop koffie, op het journaal
zagen. De dag dat wij die hopeloze
stadgenoot uit het landingsgestel van
een vliegtuig zagen vallen. Wat wij niet
zagen waren die pakweg vijf mannen
die onderweg hetzelfde noodlot tegemoet waren gesprongen. Uit pure wanhoop.
Een schot klonk. Iemand had de verkeerde stempel op zijn werkgeversverklaring en werd voor haar ogen als een
varken in de stront geduwd en geëxecu-

teerd. Ze telde de minuten, ze telde de
mensen voor haar en een half uur later
werd en nog iemand uit de rij gehaald.
Hem wachtte hetzelfde lot door de verkeerde stempel. Met één schot werd
zijn reis zonder annuleringsverzekering
gecanceld. Maar uiteindelijk was daar
die trap. Die vliegtuigtrap naar de vrijheid met geen enkel idee waar ze letterlijk en figuurlijk zou landen. Waar ze
terecht zou komen voor de rest van haar
leven.
Ze landde vele uren later op Schiphol,
mocht het naar uitwerpselen stinkende
vliegtuig verlaten en kwam na vier
dagen quarantaine via Amsterdam
terecht in Nijmegen op Heumensoord.
Toen ik zélf de dag dat die man uit het
landingsgestel viel voor de TV zat
maalden de verhalen van ‘ons pap en
mam’ door mijn hoofd. Hoe vaak hadden ze mijn zusje en mij verteld over
die ene familie in ‘den Achterhoek’
waar ze na dagen lopen - slapend langs
de kant van de weg en bang voor de vijand - terecht kwamen. En hoe dankbaar
ze tot op de dag waren dat ze daar
mochten slapen, een dak boven hun
hoofd hadden, en door lieve mensen
om hun heen met haar vader en moeder, broers en zus gezamenlijk één karbonade mochten delen. Gastvrijheid en
elkaar helpen was toen nog heel
gewoon.
Het bracht mijn zus op het idee om
‘iets’ te willen doen, en het lukte haar
en later ook mij om contact te leggen
met een pure ziel genaamd Sonia die

dankbaar gebruik maakte van het ‘even
weg zijn’ van Heumensoord. Mijn zus
begon met een dagje van Thornse
Molen tot aan Den Bosch.
Mijn dag met een bezoekje aan ons
gemeentehuis, de Millingerwaard, de
Canadese begraafplaats, ergens een
kop koffie om de eerste dag eindigde
met een gezamenlijk eten aan de tafel
met ons gezin.
En daar zaten we dan, slechts een paar
weken na die 90 minuten. Met in haar
ene hand de telefoon, die elk moment
kon zeggen dat haar ondergedoken
moeder en broertjes thuis in de kruipruimte gevonden waren, en in de andere hand haar lepel.
Starend naar haar lach en met ontzag
luisterend naar haar verhalen over haar
ongelooflijk positieve kijk op de toekomst dacht ik: Wat zou ik in die 90
minuten doen? Hoe zou ik voor altijd
afscheid moeten nemen van mijn
vaderland, mijn zus, mijn familie, mijn
huis en vooral van mijn moeder Toos?
Ik heb uren en dagen gedacht en vaak
gesproken met mijn gezin over die ‘90
minuten’. Zes maal een kwartiertje
waarin mijn oude leven enerzijds moet
worden afgesloten, en waar en hoe
anderzijds een volkomen nieuwe
wereld en leven zou moeten beginnen.
Tot nu toe kom ik tot geen enkel passend antwoord.
Enkel dat ik hoop dat wij Nederlanders,
net zoals die Achterhoekers voor mijn
ouders destijds, goed voor haar zijn.
Dat we nooit zullen oordelen en dat we
vooral bij onszélf zullen beginnen wanneer het gaat om dát wat onze wereld
momenteel compleet kapot maakt:
Polariseren.
Hét middel om mensen te verdelen tussen gevaccineerden, blanken, democraten, republikeinen, hetero’s, christelijken en andersdenkenden of andersgelovigen.
Dat ik wil blijven hopen dat mensen die
de échte feiten niet kennen en zich door
machtswellustelingen een gevoel van
‘Wij en Zij’ laten opdringen, zomaar
aan de vooravond kunnen staan van een
verscheurd dorp, gemeente, land of
regio.
En voordat je het weet heb je zo maar
90 minuten om je tas te pakken. ‘’Ik ga
op reis en ik neem niet mee….’’.

Geen papiercontainers aan het Ons
Genoegenpad tijdens jaarwisseling
MILLINGEN. In verband met brandgevaar staan er geen papiercontainers
vanaf donderdag 30 december tot en
met zondag 2 januari bij het verenigingsgebouw van fanfarekorps Ons
Genoegen.
Vanaf maandag 3 januari kan men
gewoon weer zoals men gewend is het
papier komen brengen.

Hartelijk dank voor het brengen van uw
oud papier de afgelopen tijd en voor de
toekomst.
Door deze papiercontainers heeft de
fanfarekorps Ons Genoegen een extra
inkomstenbron, die zo de vereniging,
financiële ondersteuning biedt.
Fijne jaarwisseling
Fanfarekorps Ons Genoegen

Schoorsteenbrand in Beek
Afgelopen dinsdagmiddag moest de
vrijwillige brandweer van Ubbergen
uitrukken voor een schoorsteenbrand in
de Smorenhoek te Beek. Er bleek weinig schade te zijn en het probleem werd
met de hoogwerker door de brandweer
opgelost.
Foto: Henk Baron
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Wij wensen u
fijne kerstdagen en een
gelukkig en sportief 2022

Sfeervol
2022
KBO
Millingen aan de Rijn

S.V. BVC '12
Beek-Ubbergen

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

De Stichting Kekerdomse
molen "De Duffelt" wenst u
allen prettige feestdagen en
een voorspoedig 2022.

Wenst iedereen een
mooie kerst en een
goed en gezond 2022

En om in molenaars termen te
blijven "dat het u en de uwen
voor de wind mag gaan"

Een streeploos
2022 toegewenst!

Wij wensen u prettige
feestdagen en een mooi
en kleurrijk 2022

tel. 06 - 5464 5626

Fijne feestdagen en een
kleurrijk nieuwjaar!
We hopen u allemaal
weer te mogen
ontmoeten in 2022.
Team Intens Bloemen

Frans ten Westeneind
Millingen aan de Rijn

Waterstraat 82 - 6573 AD Beek 024-6844590

Fijne feestdagen
en een sfeervol
stookseizoen

Telefoon: 0623357150
Burg. Reijmersstraat 6
6566 XN Millingen aan de Rijn

wenst iedereen fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen iedereen fijne,
maar vooral warme feestdagen toe.
Lieskes Wengs 11, 6578 JK 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 2022!
Voor actuele openingstijden
zie onze website
Woonboulevard Wijchen • www.gelreparket.nl

Glazenwasser JF-Millingen
C.V. de Deurszakkers
Ooij wenst u prettige
kerstdagen en een
gezond 2022!
Prettige feestdagen met mooie wijnen en even lekker relaxen
Vakantie- en wijnboerderij De Holdeurn
Oude Kleefsebaan 132 - Berg & Dal - 024-6842682

Wij wensen u een
glashelder

2022!
Bel voor informatie:

06-54917278
Wij werken ook in Duitsland
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BMW M850i xDrive Cabriolet
De BMW 850 cabriolet is al ruim een jaar op de markt, maar met de introductie van al die elektrische auto’s, wilden we eens een keer een echte achtcilinder benzinemotor ervaren. En dat werd de BMW M850i xDrive Cabriolet
in zijn nieuwste uitvoering. Een heerlijke 4-zits cabriolet om daarmee met
volle teugen buitenlucht te genieten tijdens lange ritten door mooie bergachtige landschappen. We hadden niet de beste periode in de herfst en dat ook nog
met de huidige hoge benzineprijzen, maar dat kon de pret niet drukken; want
ook met lage temperaturen is het hartverwarmend om met de (verwarmde)
buitenlucht om je heen en wind in de haren in een krachtige cabriolet te rijden.

De zwarte stoffen cabriokap van de BMW M850i xDrive Cabriolet sluit, dankzij
de nieuwe spanbeugeltechnologie, perfect aan op de dynamische belijning van de
auto.
De BMW M850i xDrive Cabrio is een
klassiek gelijnde cabriolet zonder
opvallend agressieve kenmerken noch
aparte details. Gewoon een nette
cabriolet, maar wel met een fors prijskaartje. De prijs van de testauto kwam
met wat extra accessoires boven de
twee ton met als basisprijs € 185.921,-.
Daarvoor krijgt men wel heel veel auto.
Met als toppunt een 530 pk sterke, 4,4
liter achtcilinder benzinemotor in het
vooronder. Het maximale koppel is
binnen het toerentalbereik van 1800 tot
2400 toeren per minuut zelfs 750 Nm.
Dat is heel veel kracht, die garandeert,
dat er bij normaal gebruik altijd voldoende vermogen voor de 2090 kg
zware vierwielaangedreven vierzitscabriolet voorhanden is. Dat kunnen we
als ‘understatement’ beschouwen. De

kracht van de motor roept het uitlaatsysteem van de BMW met een fantastisch achtcilinder geluid overduidelijk
uit. Rijdend met een zuinige driecilinder of stille elektro-auto kan men daar
alleen van dromen. Dit is ècht fantastisch motorgeluid en bijpassend motorvermogen om op de buitenweg van te
genieten!
4,4 liter V8
Ruim voldoende kracht dus, bestierd
middels een uitermate perfectionistisch
schakelende achttraps volautomatische
ZF-versnellingsbak. De topsnelheid is
begrensd op 250 km/uur en in slechts
3,9 seconden sprint de bolide vanuit
stilstand naar de 100 km/uur. Dat doet
de BMW 850i dan heel beheerst en veilig, dankzij een grote verscheidenheid

De bij de BMW M850i xDrive Cabriolet met nadruk op de achterwielen afgestemde, intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving zorgt voor permanente tractie in alle rijsituaties door het aandrijfkoppel volledig variabel over de assen te
verdelen, voordat een wiel slipt. In snel genomen bochten wordt het aandrijfkoppel op de voorwielen duidelijk gereduceerd, waardoor optimale feedback aan de
besturing wordt doorgegeven. Bij het uitaccelereren van de bocht verhoogt BMW
xDrive geleidelijk de kracht op de voorwielen, zodat de tractie steeds optimaal is.

Road Test
BMW M850i xDrive Cabriolet
Koets: 2-deurs 4 zits cabriolet
Prijs: € 185.921,Gewicht: 2090 kg
Cil.inh.: 4395 cc
Vermogen: 530 pk
Top: 250 km/uur
Acc.0-100: 3,9 sec.
Gem. verbr.: 1 : 9,4
Lengte: 485,1 cm
Breedte: 190,2 cm
Kofferruimte: 250 liter
Aanhangergewicht: geen trekhaak
van elektronische hulpmiddelen binnen
het veelzeggende ‘Driving Assistant
Professional’-pakket, dat gevaarlijke
situaties voorkomt.
Dat is het fijne van dit soort sportwagens van de grote automerken. Men
hoeft geen ‘eigenaardigheden’ van het
kleine exclusieve merk te accepteren.
Alles is hier perfect! Men kan snel en
sportief rijden, maar ook heerlijk rustig
toeren. Daar is deze auto voor gemaakt.
De wegligging is subliem en er is zelfs
voorzien in vierwielbesturing, wat in
korte en snelle bochten tot uiting komt.
Adaptieve dempers van het befaamde
BMW-M onderstel houden de BMW
850i Cabrio opmerkelijk stabiel tijdens
het vlot nemen van bochten. Het krachtige remsysteem en het stevige pedaalgevoel van de auto versterken het
gevoel van absoluut vertrouwen in de
Duitse techniek. De cabrio-carrosserie
is ongelofelijk stijf gemaakt.
Carrosserie groter dan gedacht
Binnen de klassieke vormen van de
cabriolet is veel ruimte gegeven voor
luchtinlaten om de 4,4 liter benzinemotor voldoende lucht te blijven geven en
voor de noodzakelijke luchtkoeling van
de remmen. Verder ziet de cabriolet er
stijlvol uit. Ook met gesloten kap. Het
zicht vanaf de bestuurdersplaats is zelfs
met gesloten kap goed.
De BMW 850i cabriolet is wel een heel
grote auto, zowel in de breedte van
1,90 m als in de lengte van 4,85 m.
Daar moet men zich niet op verkijken.
We merkten het in de Amsterdamse
binnenstad. De forse carrosserieafmetingen maken het wel mogelijk om het
comfort binnenin de auto optimaal te
maken. Het is een vierzitter, maar achterin zijn er uiteraard beperkingen in
zitruimte. Meestal zal men het windscherm achterin hebben staan, die de
terugvalwind tegenhoudt. Open rijden
kan men heel lang volhouden met deze
cabrio. De BMW cabriolet heeft een
uitstekende stoelverwarming, armleuningverwarming ,stuurverwarming en
zelfs een rooster onder de hoofsteunen,
dat nekverwarming biedt. Dit is de
zogenaamde 'Air Collar' uit het warmtecomfortpakket. Bij droog weer is er
geen enkel excuus meer om het dak
gesloten te houden.
Het goed isolerende, echt stoffen dak
heeft vier lagen en kan in 15 seconden,
eventueel rijdend tot 50 km/h, elek-

Vernieuwde Mazda MX-5 modeljaar 2022
Eer komt een vernieuwde Mazda MX5,
die zich kenmerkt door een verbeterde
wegligging en een aantal fraaie nieuwe
afwerkingsvarianten. De nieuwste stap
van de autofabrikant, is de door Mazda
ontwikkelde
Kinematic
Posture
Control (KPC), wat een nieuwe technologie betreft, die exclusief voor de MX5 is bedacht. Het systeem herkent een
snelheidsverschil tussen de achterwielen bij het nemen van een bocht, waarna het binnenste wiel licht wordt afgeremd. Hierdoor wordt voorkomen dat
de achterzijde grip verliest, worden de
karakteristieken van de multi-link achterwielophanging van de MX-5 verbeterd en wordt het overhellen van de carrosserie tegengegaan. Oftewel, KPC
stabiliseert de auto, met name bij stevig
bochtenwerk met hoge G-krachten en
op wegen met een ongelijkmatige
ondergrond. Hierdoor wordt het toch al
legendarische weggedrag van de MX-5
verder verbeterd en het comfortniveau
verhoogd. KPC, dat het gewicht van de
auto op geen enkele manier verhoogt,
wordt standaard geleverd op alle MX-

5’s van modeljaar 2022, zowel de softtop als de versie met wegklapbare fastback (RF).
De Mazda MX-5 modeljaar 2022 is
verkrijgbaar in een Luxury, Signature
of Sportive-uitvoering en is medio

De vierlaags stoffen kap van de BMW M850i xDrive Cabriolet isoleert geluiden
van buiten perfect en er is eigenlijk nauwelijks verschil waarneembaar met het
vaste dak van de coupé. Zodra het niet regent en mogelijk ook nog de zon tevoorschijn komt, dan kan men de kap in 15 seconden en eventueel rijdend tot 50 km/h
elektrisch in de kofferbak laten verdwijnen.
trisch in de kofferbak verdwijnen. De
kofferbak biedt daardoor wel wat minder ruimte dan bij de coupé variant. Er
is plaats voor 350 liter bagage in plaats
van 420 liter, maar de achterbankjes in
de cabrio kan men klappen om ze te
gebruiken als bagageruimte.
Op afstand met de auto rijden
De sleutel van de BMW M850i is een
gadget op zich. Het lijkt op een mini
smartphone en staat vol met allerlei
handige informatie zoals actieradius en
de status van het alarmsysteem. Met de
sleutel kan men op afstand het interieur
koelen of verwarmen. De meeste
indruk maakt de functie, waarmee men
de auto op afstand kan besturen.
Uiteraard wel als men in de buurt is.
Moet er niet aan denken als kleine kinderen er mee gaan spelen. Het is
bedoeld om in de auto op afstand uit
een parkeervak te kunnen rijden om in
te kunnen stappen als het parkeer(garage)-vak zo smal is, dat het niet meer
mogelijk is om in te stappen via de
grote zijportieren.
Zo zijn er talloze accessoires standaard
aanwezig op en eventueel bij te bestellen voor de BMW M850i xDrive
Cabriolet. De testauto had bijvoorbeeld
uitstekend zittende stoelen, die à €

4375,- bekleed waren met BMW
Individual vollederen bekleding in de
kleur Merino Schwarz en een € 4164,kostende Bowers & Wilkins Diamond
Surround Sound Systeem.
In de middenconsole valt onmiddellijk
de kristallen keuzehendel voor de 8
traps ZF-volautomaat op. Het is een
waar kunstwerkje. Het uitgebreide
iDrive multimedia systeem van 12.3
inch met de BMW-kenmerkende draaiknop op de middenconsole biedt volop
mogelijkheden om de M850i volledig
naar eigen smaak in te stellen.
Conclusie
Het was een waar genot om – ook in de
kou – rustig met de BMW M850i
xDrive Cabriolet te cruisen, maar wie
bruut geweld onder de motorkap verwacht, krijgt dat ook vanuit de 4,4 liter
grote V8 benzinemotor met twee turbo’s, die maar liefst 530 pk en 750 Nm
primair aan de achterwielen levert,
maar gelijk voor stabiliteit en veiligheid computergestuurd aan alle wielen
vermogen levert. Voor het snelle bochtenwerk kunnen ook alle vier wielen
draaien.
Kortom, de slogan 'Freude am Fahren'
is zonder meer van toepassing op de
BMW M850i xDrive Cabrio.

De adaptieve LED koplampen van de BMW M850i xDrive Cabriolet geven heel
veel licht zonder de tegenliggers te verblinden. De automaat schakelt snel die segmenten uit, die een tegenligger zou kunnen verblinden.

De Nieuwe Polo GTI
is nu te bestellen

januari 2022 te zien in de showroom en
per direct te bestellen. De Mazda MX5 modeljaar 2022 is beschikbaar voor
een vanafprijs van € 37.490,- . De
meerprijs voor de RF is € 2.500,- en de
meerprijs voor de Skyactiv-G 184 6MT
is € 5.000,-.

De nieuwe Polo GTI is leverbaar met
een prijskaart vanaf € 37.990,- (prijs
per 1 januari 2022) Met de kenmerkende VW GTI-look verraadt de compacte
‘hot hatch’ al indrukwekkende prestaties en rijplezier. Daarbij is de Polo
GTI digitaal en connected. Met features als IQ.Light LED Matrix-koplampen en IQ.DRIVE Travel Assist
beschikt de auto over innovatieve technologieën, die men voorheen alleen in
hogere segmenten zag.
Bij de nieuwe Polo GTI draait alles om
rijplezier en is geen sprake van een

kleine motor, maar is er een tweeliter
benzinemotor ingelepeld. De motor is
de 2.0 TSI turbo-benzinemotor met
dubbele injectie en elektronische klephoogteverstelling aan de inlaatzijde,
met een vermogen van 152 kW/207 pk.
Het maximale koppel van 320 Nm is
beschikbaar in het brede toerengebied
van 1.500-4.500 tpm. Via een automatische zeventraps DSG-transmissie
wordt de aandrijfkracht overgebracht
op de voorwielen. De acceleratie van 0100 km/u vergt slechts 6,5 seconden,
de topsnelheid bedraagt 240 km/u.
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Fijne feestdagen
en een veilig 2022

ONDERHOUD
•
•
•
•

Grote beurt
Kleine beurt
Reparatie
APK

BANDEN
•
•
•
•

AIRCO

Alle type banden
Uitlijnen
Balanceren
Opslag

•
•
•
•

Gratis controle
Afvullen
Reparatie
Reiniging

Cool Car Nederland • Hulsbroek 17 • 6562 JG GROESBEEK
Tel.: (024) 397 61 22 • info@coolcar.nl • www.coolcar.nl

Manege Ebbers
Beek

assurantiën
financieringen

wenst u goede Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar

Nassaustraat 9, Ooij

Wij wensen onze relaties
fijne kerstdagen en veel
geluk in 2022
· Schoorsteen renovatie
· Hellende daken
· Zinkwerk
· Loodwerk
· Velux dakramen

Chris Bakker

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 2022

BELASTINGADVIESKANTOOR

C

C
C

Wij wensen u een
goede kerst en een gezond,
ijzersterk, 2022

Bosweg 2c - Berg & Dal
024-6844199

PIEPER

Een gezond 2022 gewenst!

Vincent Sengers

wenst u sfeervolle kerstdagen
en alle goeds in 2022

Juliana
Bicycleteam
wenst
iedereen
Prettige
Feestdagen
en een
Fietstastisch
2022

OO R
FL

Lieskes Wengs 8, Leuth
tel: 024-79 50 272
www.gallantmetaal.nl
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Firma Gallant
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www.chrisbakkerdak.nl
024 - 663 20 31 06 52 33 14 51

Géro

een fijne kerst

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

voor 2022

Schadebedrijf

Wij wensen u
en alle goeds

Totaalstoffering

Wij wensen u mooie feestdagen
en een veilig 2022 toe!
Rijksstraatweg 67a - 6573 CJ Beek-Ubbergen
0031 (0) 24 - 68 44 000 - 0031 (0)629 031 160
post@vsgaragebedrijf.nl - www.vsgaragebedrijf.nl

Wij wensen relaties
en bouwlustigen fijne
kerstdagen en veel geluk in 2022
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 2022!

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

23 december 2021

Zwischen Rhein & Maahs
De Rozet wünscht allen
Lesern/Innen ein frohes
Fest, erholsame Feiertage
und für 2022 viel Glück,
Gesundheit und
Durchhaltevermögen!

„Mein-Kleve“-Bänder: Erleichterung für Handel und Gastronomie
KLEVE. Die Wirtschaft, Tourismus &
Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM)
stellt dem Klever Einzelhandel und der
Gastronomie „Mein-Kleve“-Bänder
fürs Handgelenk zur Erleichterung bei
den Kontrollen der 2G-Regel zur
Verfügung.
Vorgehen: Kundinnen und Kunden
erhalten im ersten Geschäft, das sie
besuchen, nach der Kontrolle der 2GRegel ein „Mein-Kleve“-Band, welches mit tagesaktuellem Datum versehen wird. Dieses Band erleichtert an
diesem Tag den Zugang zu den anderen

Geschäften und der Gastronomie in
Kleve. Es ist dann lediglich noch das
„Mein-Kleve“-Band vorzuzeigen und
die aufwendige Kontrolle des Impfoder Genesenen-Nachweises inkl. amtlichen Ausweisdokument in jedem
Geschäft entfällt bzw. es ist nur noch
eine stichprobenartige Kontrolle erforderlich. „Wir hoffen, dem Handel und
der Gastronomie hiermit eine
Unterstützung leisten zu können“, so
Dr. Joachim Rasch, Geschäftsführer
der WTM, „und dem Kunden das
Einkaufen dadurch auch leichter zu
gestalten.“

Ausstellung Kalkar: die
Kirchenfenster der St. Nicolai
KALKAR. Mit Einweihung der letzten
beiden Fenster endete am 3. Oktober
2020 nach 24 Jahren Planungs- und
Bauzeit das große Fensterprojekt von
St. Nicolai mit 22 vom Wiesbadener
Künstler Karl-Martin Hartmann neugestalteten Kirchenfenstern. Die Originalentwürfe von Karl-Martin Hartmann, die scheinbar abstrakte
Ornamentik, in Wirklichkeit aber physikalische Phänomene und Entdeckungen zeigen, werden nun erstmalig in
einer Ausstellung im Städtischen
Museum einer breiten Öffentlichkeit
präsentiert. Gleichzeitig dienen Ausschnitte der Motive als Adventsfenster
im Rathaus Kalkar, und alle Fenster
sind im Original in St. Nicolai zu
sehen.
Originalentwürfe der 22 Fenster von
Karl-Martin Hartmann. Städtisches
Museum Kalkar, Grabenstraße 66,

Inspirierend, ungewöhnlich und stilvoll: die farbenfrohe
Kirchenfensterausstellung in Kalkar
Foto: Heinz Maahs
Kalkar. Öffnungszeiten: Mo-Di 11-13
Uhr und Mi-So 11-17 Uhr, Ausstellung
bis Ende Januar, Eintritt frei.
www.freunde-kalkars.de | www.kalkar.de | www.katholisch-kalkar.de Der
Besuch der Ausstellung ist unter
Beachtung der geltenden CoronaSchutzmaßnahmen problemlos möglich.

Sternsingeraktion 2022
KRANENBURG/NIEL/WYLER/ZYF
FLICH. Am Samstag, den 8. Januar,
finden in unseren vier Pfarreien die
Sternsingeraktionen statt. Um 10 Uhr
sind die Aussendungsgottesdienste,
anschl. Besuchen die Kinder und
Jugendlichen die Menschen und bringen ihnen den Segen für das neue Jahr.
Sie bitten in Kranenburg um Spenden
für unsere Partnergemeinde Matará und
in Niel, Wyler und Zyfflich für das
Kinderkrankenhaus in Nigeria. Wir bit-

ten Sie und Euch, die Sternsinger
freundlich aufzunehmen.
Anders als in den Dörfern können in
Kranenburg leider nicht alle Häuser
besucht werden. Segenszettel liegen in
den Pfarrkirchen zum mittnehmen aus.
Spenden können auch noch im
Pfarrbüro abgegeben werden. Wegen
der Corona-Pandemie findet auch diesmal kein Neujahrsempfang unserer
vier Pfarreien statt!

Stadt- und Themenführungsprogramm für Kleve erschienen
KLEVE.
Das
Stadtund
Themenführungsprogramm
der
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH ist nun für das Jahr 2022
erschienen. Los geht‘s am 13. März mit
der Führung „Die dunkle Seite von
Kleve“ und bevor die Saison am 04.
Dezember
mit
einem
Adventsspaziergang endet, finden 25
verschiedene Führungen an über 40
Terminen statt. Neu im nächsten Jahr
sind eine Führung zur Landwirtschaft
in Kellen und eine Führung im
Museum Forum Arenacum, aber auch
die beliebten Touren durch die
Schwanenburg,
die
historischen
Gartenanlagen und die Friedhöfe sind
wieder mit dabei. Darüber hinaus finden zahlreiche Themenführungen wie
die XOX-Tour, das Unterirdische
Kleve oder die Häppchenführung statt.
Der Flyer mit dem ausführlichen
Programm ist ab sofort in der
Touristinfo im Rathaus erhältlich und
wer noch ein Weihnachtsgeschenk

sucht, kann dort auch einen Gutschein
für die Führungen erwerben. Weitere
Informationen gibt es außerdem auf
www.kleve-tourismus.de.
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Power of 12: The 12 Tenors kommen nach Kleve
KLEVE. 2022 kommen The 12 Tenors wieder nach Kleve
und präsentieren am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, in der
Stadthalle ihr neuestes Programm. In den vergangenen
Jahren begeisterten sie ihr Publikum in ganz Europa, aber
auch etwa in China oder Japan - nun verneigen sie sich mit
einer ganz besonderen Show bei uns erneut vor der Musik
und ihrem Publikum. Die Sänger holen damit ihr verschobenes Konzert vom Januar dieses Jahres nach. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten sind
erhältlich.
Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker - in ihrer
neuen Show performen die 12 Interpreten einige der größten
Hits aller Zeiten. Mit kraftvollen Stimmen und mitreißender
Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit klassischem und
modernem Sound verbinden sie den Geschmack von
Generationen. Das Publikum kann sich freuen auf Musik
ohne (Alters-)Grenzen, ein neues Programm, eine neue spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreografien, charmante Moderationen und auf ein zweistündiges, vielfältiges
Programm mit 12 Ausnahmesängern.
Karten gibt es im Vorverkauf ab 46 Euro (Sitzplätze) inkl.

VVK-Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) in Kleve bei
DERPART Klever Reisebüro, Buchhandlung Hintzen, im
Reisebüro Jaensch sowie in allen bekannten
Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (01806) 570070
(kostenpflichtig) und im Internet unter www.kultopolis.com.
Nachholtermin: Bereits gekaufte Karten behalten ihre
Gültigkeit.

Figuren stehen wieder an ihrem Platz
KEEKEN. Nach dem Vandalismus
Vorfall am Mahnmal in Keeken, bei
dem zwei Figuren stark beschädigt
wurden, konnten diese nun nach einer
aufwendigen Reparatur wieder aufgestellt werden. Die Wiederherstellung
wurde von der Firma Restauratoren
Kartäuserhof GbR aus Köln durchgeführt. Die gleiche Firma war bereits
für
die
Arbeiten
der
Gesamtrenovierung des Mahnmals im

Jahr 2015 verantwortlich. Die
Maßnahme bzgl. der Figuren wurde
durch das Denkmalförderprogramm
der Stadt Kleve und durch Spenden
finanziert. Die Sparkassenstiftung
Kleve hat erneut schnell und unbürokratisch geholfen, dafür bedanken sich
die Keekener Vereine recht herzlich.
Die Vandalen konnten leider nicht
ermittelt werden, obwohl einige
Hinweise vorlagen. Dazu möchten die

Winterfackelwanderung bei
Glühwein und heißem Kakao
KRANENBURG. Am Freitag, 28.
Januar, findet wieder die kleine
Wanderung mit Pechfackeln und
anschließendem
gemütlichen
Beisammensein bei Glühwein und
heißen Kakao statt. Der Start ist um

19.00 Uhr beim Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15. Veranstalter ist der
Verkehrsverein Kranenburg, Tel,
02826-2642559 (nur dienstags),
info@verkehrsverein-kranenburg.de,
www.verkehrsverein-kranenburg.de.

Adventsfeier mit Jubilarehrung
KRANENBURG. Unter
s t r e n g e r
Einhaltung der
2-G-Regeln
hatte das kfdT e a m
Kranenburg zur
diesjährigen
Adventsfeier
eingeladen, die
traditionsgemäß
auch die Ehrung
der Jubilarinnen
beinhaltet.
In diesem Jahr konnten jeweils zwei
Mitglieder auf eine 65-jährige und 60
jährige Mitgliedschaft sowie sieben
Mitglieder auf eine 25-jährige
Mitgliedschaft zurückblicken. Leider
konnten aus gesundheitlichen Gründen
nicht alle zu Ehrenden an der Feier teilnehmen. Die Ehrung wurde im feierlichen Rahmen durch Dechant Scholten
und Karin van Bebber vorgenommen.
Neben der Aushändigung der jeweiligen Urkunde durften sich die
Jubilarinnen auch noch über ein kleines
Präsent freuen.
Da corona-bedingt im vergangenen
Jahr keine Adventsfeier durchgeführt

werden konnte und den damaligen
Jubilarinnen die Urkunde mit einem
Blumengruß zugestellt worden war,
war die Freude bei den Betroffenen
groß, als ihnen die Einladung zur
Mittfeier ins Haus flatterte, um ihnen
nun auch noch eine persönliche
Gratulation auszusprechen. Neben der
Jubilarehrung galt es noch, der Gruppe
„Senioren essen gemeinsam“ unter
Leitung von Irmgard Breit zu danken,
die über 20 Jahre diese Aktion einmal
monatlich durchgeführt hatte. Zwei
Weihnachtsgeschichten rundeten den
geselligen Nachmittag bei Kaffee und
Kuchen ab.

„Wellenbrecher“ ist
Wort des Jahres 2021
WIESBADEN. „Wellenbrecher" ist das
Wort des Jahres 2021. Das gab die
Gesellschaft für deutsche Sprache
(GfdS) in Wiesbaden bekannt. Das
Wort stehe für alle Maßnahmen, die
getroffen wurden und werden, um die
vierte Welle der Corona-Pandemie zu
brechen.
Das
eigentlich
aus
Küstenschutz und Schiffbau bekannte
Wort habe im Laufe der Pandemie dieses Jahr eine Reihe von neuen
Bedeutungen angenommen, hieß es in
der Begründung: "Es stand unter anderem für 'Maßnahmen gegen Covid-19',
für den 'Zeitraum, in dem solche
Maßnahmen gelten sollen', und auch
für eine 'Person, die sich nach ihnen
richtet'." Als Beispiel nannte die
Gesellschaft für deutsche Sprache den
Satz:
"Werden
Sie
zum
Wellenbrecher!"
Seit 50 Jahren wählt die GfdS das Wort
des Jahres. Damit kürt sie Wörter und

Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben
eines Jahres sprachlich in besonderer
Weise bestimmt haben. Dieses Wort
wird üblicherweise von einer Jury aus
einer Endliste von zehn Wörtern ausgewählt.
Die komplette Liste für 2021: 1.
Wellenbrecher, 2. SolidAHRität, 3.
Pflexit,
4.
Impfpflicht,
5.
Ampelparteien, 6. Lockdown-Kinder,
7. Booster, 8. Freitesten, 9.
Triell, 10. fünf nach zwölf
Für die Auswahl der Wörter des Jahres
sei dabei nicht die Häufigkeit eines
Ausdrucks entscheidend, so die
Gesellschaft für deutsche Sprache, sondern "vielmehr seine Signifikanz und
Popularität: Die Liste trifft den sprachlichen Nerv des sich dem Ende neigenden Jahres und stellt auf ihre Weise
einen Beitrag zur Zeitgeschichte dar."

Vereine auf aktuelle Geschehnisse
der
letzten
Monate im Ort
Keeken hinweisen
und
die
Bewohner/innen
bitten, wachsam
zu sein. Es werden
laufend
Beschädigungen
im Bereich der
ehemaligen
Grundschule, der
Sporthalle und
des Sportplatzes
festgestellt. Auch
am Mahnmal kam es zu einem erneuten
Vorfall. Besonders die ehrenamtlich
tätigen Vereinsmitglieder sind erzürnt.
Daher Augen auf und bitte evtl.
Vorkommnisse oder Beobachtungen
sofort den Vereinen, der Stadt Kleve
oder der Polizei melden

Lese- &
Geschenktip
Rainer Neu – Willibrord und die
Christianisierung
Europas
im
Frühmittelalter
–
Verlag
W.
Kohlhammer – ISBN 978-3-17039646-3 - € 29,Der Übergang vom Altertum zum
Mittelalter ist nach wie vor eine rätselhafte Epoche unserer Geschichte. Zu
wenige Dokumente aus dieser Phase
sind erhalten geblieben. Doch es wurden in dieser Zeit die Fundamente jenes
kulturellen und politischen Gebildes
gelegt, das wir heute Europa nennen.
Die Kulturträger dieser Jahrhunderte
vollbringen eine doppelte Leistung: Sie
retten das Erbe der griechisch-römischen Antike vor dem endgültigen
Verschwinden und überbringen es
zusammen mit der christlichen
Religion den Kelten und Germanen.
Einer dieser Männer ist Willibrord, der
später als "Apostel der Niederlande"
bekannt wurde. Seine Biographie skizziert exemplarisch die Zeit, in der sich
die letzten germanischen Völker dem
Christentum zuwandten, der Vormarsch
der Islam endete und wichtige
Grundlagen Europas gelegt wurden.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

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

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 11. Januar
Redaktionsschluß: Freitag 7 Januar
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

De Rozet

PAGINA 28

23 december 2021

UW opticien

Wij wensen u fijne kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2022
Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

Fijne kerstdagen

Wij wensen u
prettige feestdagen en
een permanent mooi 2022

E. Keller-Cremers
HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP

en een gezond en sportief 2022
Bestuur VVLK

Verbindingsweg 19 Beek
Tel: (024) 6843447

Het bestuur van de stichting
‘Berg en Dals Bloei’
wenst u prettige kerstdagen en
een voorspoedig en gezond 2022

“Na een bijzonder en bewogen jaar,
staan wij ook in 2022
weer heel graag voor u klaar!”
7HDP'H'XHOW

EHBO-vereniging
Millingen aan de Rijn / Kekerdom
wenst eenieder prettige kerstdagen
en een gezond 2022

Villa Hamer
Berg en Dal
Wenst u prettige
feestdagen en een
voorspoedig 2022!

Bedrijfskleding
Textielbedrukking
Reclameproducten

Wij
Wij wensen
wensenuu fijne
fijne
feestdagen
feestdagen en
en een
eengoed
goed2022
2020
www.verrietbedrijfskleding.nl
www.zorggroepdelaren.nl

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

Hand en Voetverzorging
Petra Hubbers
(024) 663 26 90

Fijne Feestdagen
en een goedlopend 2022

Het bestuur
van de

‘Stichting
Het Kerkje van Persingen’
wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt
dat u ook in 2022 mee helpt aan:

‘De toekomst van ons verleden’
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Nieuws uit Nijmegen
Start van een gezinshuis voor volwassenen
NIJMEGEN. Deze maand is aan de Sint Annastraat in
Nijmegen een gezinshuis geopend. Het is gevestigd in een
rijksmonument met voldoende kamers voor een gezin
plus circa vijf extra bewoners. Bijzonder aan de bewoners is dat ze al de volwassen leeftijd hebben bereikt. En
toch worden ze onderdeel van een bestaand gezin.
Begeleiding
Het gezin dat de bewoners opneemt bestaat uit Anke de
Groot, Bart Zwartjens en hun twee kinderen. Anke en Bart
zijn de gezinshuisouders. Hoewel de nieuwe bewoners volwassen zijn is hun zogenaamde ontwikkelingsleeftijd jonger.
Dit komt door een verstandelijke beperking. De gezinshuisouders zorgen daarom voor begeleiding bij de dagelijkse
bezigheden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verzorging, dagstructuur of het aangaan van sociale contacten. Overdag gaat
ieder naar zijn eigen dagbesteding.
Huisdieren
De sfeer is er één zoals je die aantreft in een gezellig huishouden. Keuken, tuin, sanitair, maaltijden en woonkamer
worden gedeeld. Ook de huisdieren zijn van de partij: een
hond, vier vissen en twee tamme vogels. Door het kleinschalig op te zetten willen Anke en Bart van Ab Huis de
onpersoonlijkheid van een traditionele instelling voorkomen.
Juist voor degenen die voor het leven aangewezen zijn op
begeleiding.
Bewondering en verbazing
“De mensen die over het gezinshuis horen, reageren altijd
vol bewondering”, zegt Bart. “Het is blijkbaar iets dat tot de
verbeelding spreekt. En voor ons is het heel fijn dat we
zoveel steun krijgen, voor zo’n initiatief waar heel wat bij
komt kijken.” Overigens vinden deze gezinshuisouders die
bewondering eigenlijk onterecht: “Deze invulling van ons
leven is gewoon een verlengde van wie wij zijn en hoe wij
thuis leven. We gunnen het iedereen om zo zijn of haar leven
in te vullen.”
Anke vult aan: “Grappig is dat er steevast een aantal vragen
voorbij komen: Voor volwassenen? En wat vinden jullie kinderen ervan? Kan dat wel? Hoe werkt dat dan? Uitdagingen
gaan er zeker komen, zoals we die wel vaker hebben gehad.
Zolang je één keer vaker opstaat dan dat je valt, kun je

gewoon door blijven lopen. Dat willen we ook aan onze kinderen en medebewoners meegeven.”
Behoefte aan zelfstandigheid
De redenen voor de geïnteresseerden om begeleid ‘op
kamers’ te gaan zijn divers. Maar meestal willen zij net als
leeftijdsgenoten een volgende stap in zelfstandigheid maken.
En ouders realiseren zich dat zij niet altijd de benodigde zorg
kunnen blijven bieden. Soms wonen mensen al begeleid bij
een zorginstelling. Vanwege sluiting of omdat het niet meer
passend is, wordt er gezocht naar een andere plek.
Aanmelden
De eerste bewoners hebben er al hun thuis. Er zijn kamers
vrij, dus aanmelden kan nog steeds. Degenen die in aanmerking komen, hebben in ieder geval een WLZ-indicatie 3VG
of 4VG. Verder vinden alle huisgenoten het fijn als je actief
bent en houdt van gezelligheid. Het adres van het gezinshuis
is Sint Annastraat 244 in Nijmegen. Kennismaken kan via
www.facebook.com/abhuisnijmegen,
info@abhoutcreaties.nl of 06-22495367.

Kaartverkoop voor nieuwste Kwatta voorstelling
Metamorfosen (8+) van start!
In het voorjaar van 2022 gaat Metamorfosen (8+), de nieuwste voorstelling van Theatergroep Kwatta, in première.
Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.kwatta.info. Ook
de inschrijvingen voor het Doe-Het-Zelf Theater, een uniek
cursusaanbod voor 9 tot 15 jaar, zijn weer begonnen.
Bovendien biedt Kwatta in de kerstvakantie theater voor
thuis.
Metamorfosen (8+)
De Griekse dichter Ovidius schreef eeuwen geleden de
Metamorfosen: verhalen barstensvol avontuur over wonderbaarlijke veranderingen. Veranderingen die naadloos aansluiten bij onze wereld van vandaag. Jibbe Willems vertaalt
Ovidius' Metamorfosen naar het heden. Kunnen wij mensen
dat eigenlijk wel? Echt veranderen?
Metamorfosen is een humoristische en ontroerende voorstelling, boordevol herkenbare verhalen. Vanaf januari barsten
de repetities los met Sarah Bannier, Leendert de Ridder,
Denzel Goudmijn en Elène Zuidmeer. Camarata Trajectina
zorgt voor de muziek en laat zich vergezellen door componist en percussionist Laurens Beijer. Josee Hussaarts voert de
regie – wederom een veelbelovende samenwerking met
Jibbe Willems. Metamorfosen gaat 12 maart 2022 in premiè-

re en belooft een waar spektakel te worden!
Voor de speeldata en tickets kijk op www.kwatta.info.
Doe-Het-Zelf Theater
Parallel aan de voorstelling Metamorfosen wordt er een
‘schaduwproductie’ van de voorstelling gemaakt met een
jeugd- (9 t/m 12 jaar) en een jongerengroep (12 t/m 15 jaar).
Een uniek cursusaanbod waarbij kinderen en jongeren zelf
aan de slag gaan in de professionele omgeving van Theater
het Badhuis. In twaalf sessies wordt op de dinsdagmiddag en
-avond gerepeteerd onder leiding van de bevlogen regisseur
Jolieke Bak. Op 2 april 2022 vindt de presentatie van de
voorstelling plaats in Theater het Badhuis. Kijk op de website voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Wensboom in de bibliotheek
Ken jij iemand die
wel een opsteker kan
gebruiken? In 16 vestigingen
van
de
B i b l i o t h e e k
Gelderland
Zuid
staat tot 30 december
een kerstwensboom.
Hierin kan iedereen
een wens voor iemand
anders ophangen. De
bieb brengt één wens
in vervulling.
Heb jij een mooie wens
voor je oma, vader,
pakjesbezorger, mantelzorger of een andere
dierbare? Of misschien wel voor
iemand die je helemaal niet kent?
Iedereen kan in deze coronatijd wel een
lichtpuntje gebruiken. Schrijf je wens
op een kerstbal en hang het in de wensboom in één van de zestien bibliotheken.
Iedereen, jong en oud, lid of niet-lid
van de bieb mag in de bibliotheek een
lege kerstbal beschrijven met een wens.
Je kunt de bal zelf een plekje geven in
de wensboom. Dat kan tot 30 december. Daarna worden alle ballen verzameld en begin 2022 maakt de bibliotheek - via de website en social media
kanalen - bekend welke wens er in vervulling gaat.

Jezus in
quarantaine
De Stadskerk in de Stevenskerk presenteert dit jaar een hedendaagse kerstavond voor kinderen.
Wonderlijke verbaasde ontmoetingen
in een bijna lege kerk want Jezus is in
quarantaine vanwege corona.
Toch horen we het orgel spelen, verdwaalde kinderen zingen en spelen op
hun instrumenten en we zien een ezel
nieuwsgierig naar de kribbe zoeken.
Een filmpje vanuit de Stevenskerk
komt op YouTube waarin bovendien
een prijsvraag speciaal voor kinderen
zit verstopt. Antwoorden op de prijsvraag vóór 31 december.
Kijk en doe mee vanaf 24 december
17.00 uur op
www.stadskerknijmegen.nl,
YouTube (Jezus in quarantaine),
www.stevenskerk.nl,
www.nijmegenklinkt.nl en
Facebook (Stadskerk Nijmegen).

Kwatta op de bank
Naast de fysieke voorstelling in het voorjaar, biedt
Theatergroep Kwatta ook theater voor thuis. Even niet is een
prikkelarme theaterervaring die je laadt met rust. Zoek is
Kwatta’s allereerste hoorspel. Of beter: luistertheater.
Donderbuikjes Theater TV is een energiek theaterstuk voor
4+. Bekijk de voorstellingen via de website of op cultuurticket.nl.

Hoe werkt ‘Win je Winkel’?
Om kans te maken kunnen deelnemers
een vernieuwend idee voor een fysieke
winkel insturen. Het is de bedoeling dat

COLOFON
NIJMEGEN OOST:
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De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
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het idee een aanvulling is op het huidige winkelaanbod in de binnenstad. De
winnaar gaat samen met de gemeente
Nijmegen op zoek naar een geschikt
pand passend bij het concept.
Daarnaast ontvangt het winnende idee
de eerste 6 maanden gratis huur en
€15.000 om te investeren in de winkel.
De winnaar neemt in de 6 daaropvolgende maanden het huurbedrag stapsgewijs over van de gemeente
Nijmegen.
Monique Esselbrugge, wethouder economie: “Gemeente Nijmegen geeft startende ondernemers met nieuwe concepten graag een kans. Onder andere met
een eigen winkel, of andere zaak, in de
binnenstad. Zo houden we de binnenstad van Nijmegen aantrekkelijk voor
bezoekers, met aandacht voor de
ondernemers die de binnenstad al
heeft: we kijken ernaar dat de nieuwe
concepten die worden ingediend niet
met hen concurreren. De binnenstad
van Nijmegen is nog steeds aantrekkelijk – ondanks de gevolgen van de
coronacrisis voor de ondernemers daar
– en we werken er samen aan dat zo te
houden. Een nieuwe winkel met een

Over Actieplan Binnenstad
Win je Winkel is één van de projecten
die valt onder Actieplan Binnenstad.
De gemeente Nijmegen heeft samen
met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad een actieplan
opgesteld. In dit plan staan acties en
projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft
om te bezoeken, te wonen én te ondernemen. Aan sommige acties wordt nog
hard gewerkt, andere acties zijn al
gereed. Alle acties worden in 2021 en
2022 uitgevoerd sámen met de stad.

Telefoon: 024 - 6844281

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

Overzicht vieringen:
Vrijdag 24 december, Kerstavond
19.00 uur: Gezinsviering voor alle leeftijden alleen online (stefanus.nl/livestream)
22.00 uur: Nachtmis alleen online (stefanus.nl/livestream)
Zaterdag 25 december, Kerstmis
(gaarne voor alle vieringen vooraf
aanmelden via stefanus.nl/mariageboorte)
9.00 uur: Dageraadsmis
10.30 uur: Dagmis (met zang, crèche
en kinderwoorddienst)
12.30 uur: Dagmis
14.00 – 16.00 uur: Kerk geopend voor
bezichtiging van de kerststal

Maria Geboortekerk, Berg en Dalseweg
40 Nijmegen. Voor meer informatie
over onze activiteiten en de livestream:
www.stefanus.nl/mariageboorte Op
deze site kunt u zich ook aanmelden
voor de vieringen op 1e en 2e kerstdag.

vernieuwend aanbod draagt daaraan
bij.”
Meedoen?
Deelnemers kunnen zich tot 1 februari
2022
aanmelden
via
www.nijmegen.nl/winjewinkel en dienen daarbij een beknopt ondernemersplan in. Uit alle aanmeldingen worden
drie finalisten gekozen, waarbij het
publiek de kans krijgt om te stemmen
op hun favoriete idee. Uiteindelijk
beslist een gespecialiseerde jury wie de
winnaar wordt.

De klusspecialist
Eric Creemers

Zondag 26 december, tweede
Kerstdag (gaarne voor alle vieringen
vooraf
aanmelden
via
stefanus.nl/mariageboorte)
9.00 uur: Eucharistieviering
10.30 uur: Eucharistieviering
14.00 – 16.00 uur: Kerk geopend voor
bezichtiging van de kerststal

Win je eigen winkel in centrum van Nijmegen
Altijd al eens je eigen winkel of horecazaak willen starten? Dit is je kans.
De gemeente Nijmegen is op zoek
naar nieuwe ideeën om de binnenstad van Nijmegen (nog) bruisender
te maken. Stuur jouw idee in vóór 1
februari en maak kans op een eigen
winkel in het centrum van Nijmegen.

Op de website van de bibliotheek staat
vermeld waar je een wensboom kunt
vinden: www.obgz.nl/kerst.

Proef met Breng stationschef in
Arnhem en Nijmegen
ARNHEM. Op de Breng busstations
van Arnhem en Nijmegen zijn we een
proef gestart met een stationschef, in
eerste instantie voor de periode van
één jaar.
De stationschef zorgt voor een goed
verloop van de dienstregeling, met
name in de spitsuren. Bij verstoringen
(bijv. in geval van vertraging of bij
extreme weersomstandigheden) is er
dan direct iemand beschikbaar om bij
te sturen en de maatregelen te nemen
die nodig zijn om rituitval zoveel
mogelijk te voorkomen en de dienstregeling weer snel op schema te krijgen.
Ook coördineert de stationschef het

busvervoer tijdens evenementen.
Natuurlijk is de stationschef ook
beschikbaar als vraagbaak voor reizigers. Zo willen we de service op het
busstation verder vergroten. Voorts
draagt de aanwezigheid van de stationschef bij aan de sociale veiligheid
op het busstation en kan indien nodig
direct assistentie worden gevraagd aan
de collega’s van Service & Veiligheid.
Zoals gezegd, het betreft een pilotfunctie van één jaar. Periodiek evalueren
wij deze functie, op grond van die evaluaties besluiten we in het najaar van
2022 over de voortzetting ervan.
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KBO afdeling Ooij
Katholieke Belangen Organisatie
voor senioren 50+ wenst u allen
een Zalig Kerstfeest en een
gezegend en gezond 2022
Koffie- & Eethuis
Katholieke
Belangen
Organisatie

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

Ooij

Wenst u een
fijne kerst en een
mooi nieuwjaar

Praktijk voor Fysio-,
Manuele- en
Oedeemtherapie Vink
Leuth

EP:Heinz van Benthum

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gelukkig,
maar vooral een gezond 2022!

www.fysioleuth.nl

TV-Video-Hifi-TelecomHuishoudelijke apparatuur
Molenweg 2, Groesbeek
Wij wensen U allen fijne
kerstdagen en veel geluk
in het nieuwe jaar
Bestuur en leden van het
fanfarekorps "Ons Genoegen"

Wenst u
gezellige feestdagen
en een voortreffelijk 2022
ElectronicPartner

GROENEWOUD
tandprothetiek

Wij wensen u mooie feestdagen
en een stralend 2022!
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen
www.024kunstgebit.nl

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

wenst u een schoon
en schadevrij 2022
MOLENVELD 31 - MILLINGEN T. 0481-431415

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Wenst u fijne feestdagen
en een succesvol 2022!
WWW.VDG-ACCOUNTANCY.NL

wenst u prettige feestdagen
en hoopt u in 2022
in goede gezondheid
te mogen ontmoeten.

Wij wensen u
fijne
feestdagen
en veel veilige
kilometers
in 2022!
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl
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Nieuws uit Nijmegen
Lichtjesroute in Nijmegen
Tot en met 9 januari kun je in Nijmegen
acht grootste indrukwekkende lichtsculpturen bewonderen. Beleef de
Nijmeegse Winterweken en wandel een
route door de stad langs de prachtige
Sneeuwuil in de bomen bij de
Ganzenheuvel, druk op de knop om
Rudolf zijn rode neus te laten stralen
bij de Stevenskerk, vergeet niet om
naar het Labyrinth te lopen waar de
echte Nijmeegse Keizer Karel over de
Waal tuurt.
Het indrukwekkende hert staat dit jaar
op de Waalkade bij de Veerpoortrappen
(tegenover Holland Casino). Een superdoorloopster staat bij de ingang van het
Valkhofpark en een rustpuntje in het

licht vind je op Mariënburgplein bij
LUX: een gigantische kerstbal waar je
in plaats kan nemen om optimaal te
genieten van de verlichting. Loop door
naar Plein ’44 en neem plaats in de
Arrenslee! Én als laatste: de grootste
verlichte kerstboom vind je op de Grote
Markt.
Langs deze lichtjesroute is een superleuke quizeroute voor (jong)volwassenen die je via je mobiel kunt spelen.
Daarnaast is er een speciale spreekwoordenroute voor kinderen waarover
je alles terugvindt in een opdrachtenboekje. Op www.nijmeegsewinterweken.nl kun je een boekje scoren en de
quizapp downloaden.

SPORT
Biljartvereniging Vriendenkring
uit Berg en Dal
In de maanden oktober en
november van dit jaar
heeft
biljartvereniging
Vriendenkring uit Berg en
Dal weer een onderlinge
competitie van de spelsoort libre kunnen organiseren. Door alle beperkingen hebben ditmaal slechts
zes leden kunnen deelnemen.
T.Kersten uit Groesbeek is
de 55e librekampioen
geworden
van
biljartvereniging

Vriendenkring. Met een
totaalpercentage van 93%
van alle caramboles was
zijn voorsprong op de
andere biljarters aanzienlijk.
Helaas is ook dit jaar het
Berg en Dals kampioenschap niet doorgegaan.
Als de situatie het toelaat,
wil de vereniging volgend
jaar weer het traditionele
toernooi organiseren.

BVC’12 JO12-1 kampioen
BEEK. Deze 11 toppers van Bvc’12
JO12-1, zijn door de combinatie van
tomeloze inzet en uitmuntende voetbalkwaliteiten, afgelopen zaterdag kam-

pioen geworden en daarmee promotie
afgedwongen naar de 2e klasse.
Van harte gefeliciteerd!

Foto: Henk Baron

JongerenStip organiseert activiteit
‘kopzorgen’ voor jongvolwassenen
Voel jij je down of eenzaam? Heb je
last van stress of zit je niet zo lekker
in je vel? Je bent niet de enige!
Lotte
Zekhuis,
coördinator
Jongerenstip, brengt graag de activiteit
‘kopzorgen’ onder de aandacht.
JongerenStip signaleert veel jongeren
met mentale gezondheidsklachten/problemen en biedt daarom erg laagdrempelig deze groepsactiviteit aan. Het is
voor 18 jaar en ouder en er is twee keer
per maand een doorlopend aanbod op
de woensdagavond. Jongeren kunnen
zich aanmelden via mij of jongerenstip.
Twee ervaringsdeskundigen, Peter en
Sanja, begeleiden deze activiteiten.
Peter (56 jaar) is ervaringsdeskundige
op het gebied van depressie. Hij geeft
lezingen, doet de begeleiding van

meerdere gespreksgroepen en is jaren
werkzaam geweest voor de depressievereniging in Nijmegen.
Sanja (22 jaar) is vrijwilligster bij jongerenstip, heeft trainingen gedaan om
haar ervaring professioneel in te zetten
en leert van Peter om groepen te begeleiden.
Voor wie?
Jongeren tussen de 18 en 27 jaar
Wanneer?
Elke tweede woensdag van de maand.
van 19:00 - 20:30 uur
Lijkt dit je wat?
Geef je op via: jongeren@stipnijmegen.nl of app naar 06-51511240

Marc Rensen uit Nijmegen wint
fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
Vorige week zijn
de winnaars van
de jaarlijkse fotowedstrijd van de
Euregio Rijn-Waal
gehuldigd. Helaas
konden
de
Nederlandse winnaars niet aanwezig zijn vanwege
Corona, maar zij
krijgen hun prijs
thuisbezorgd. De
fotowedstrijd
stond dit jaar in
het teken van het gouden jubileum van
de Euregio Rijn-Waal en het bijbehorende thema was dan ook "Geef me de
"vijf(tig)!".
33 fotografen namen dit jaar deel en
stuurden in totaal 64 foto's in. Na een
voorselectie door het Dagelijks Bestuur
was het uiteindelijk het publiek dat de
twee beste Duitse en Nederlandse
inzendingen koos.
Uiteindelijk zijn de foto's "Oranier
Fiets Tour" van Harald Hau uit Moers
en "Waalkade Rotonde" van Marc
Rensen uit Nijmegen als winnende
foto's uit de bus gekomen. Harald Hau
fietste met een groep vrienden via de
Oranjefietsroute van Moers naar
Apeldoorn en terug en legde de finish
in Moers vast. Marc Rensen was cre-

Staand v.l.n.r.: Joey, Ibrahim, Semedo, Iskander, Finn en Sebas
Zittend v.l.n.r.: Quinten, Daaf en Armin
Liggend: Kees. Niet op de foto: Lucas.

Uitslag Kerstloterij 2021
"de Treffers" staat nu online
GROESBEEK. Omdat de
trekking van de Kerstloterij
2021 vanwege alle coronaperikelen ook dit jaar niet kon
plaatsvinden in het clubgebouw van "de Treffers" heeft
de trekking donderdag 16
december 2021 in een coronaproof setting op het notariskantoor “DaaD Notarissen”
plaatsgevonden. De trekking
werd dit jaar verricht door de
jeugdvoorzitter
van
de
Treffers onder toeziend oog
van notaris Teun Timmermans
en de organisatie.
De complete uitslag staat op:
https://www.detreffers.nl/uitslag-kerstloterij-2/
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!

“Waalkade Rotonde”, Marc Rensen
1ste prijs, Nederland
atief en vond de vijftig in het
Nijmeegse stadsbeeld.
Er waren ook twee tweede prijzen.
Deze gingen naar Helga Diekhöfer uit
Kleve-Keeken voor haar foto "Voll toll
auf der Fünf(zig)" en naar Henk
Straatman uit Beers voor zijn foto "Het
feest kan beginnen met champagne".
Helga Diekhöfer maakt deel uit van een
Duits-Nederlandse familie en fotografeerde haar kleinkinderen op het vijftigste verjaardagsfeest van haar zoon.
Henk Straatman heeft de champagne al
in bijpassende glazen gevuld en voor
ons gefotografeerd.
De fotografen winnen elk resp. 200 en
100 euro.

Fijne dagen gewenst, in goede gezondheid!
Commissie
Kerstloterij
"de
Treffers"

Nieuwjaarsreceptie VVLK op
9 januari gaat niet door
LEUTH. Helaas zijn wij door de hernieuwde corona-maatregelen voor het
tweede opeenvolgende jaar gedwongen
om de voor 9 januari 2022 geplande
nieuwjaarsreceptie te annuleren. Niet
alleen sneu voor de vele trouwe bezoekers van onze nieuwjaarsreceptie,
maar
vooral ook voor de jubilarissen die tijdens deze
jaarlijkse bijeenkomst
in het zonnetje worden
gezet voor hun trouwe
lidmaatschap.
Wij gaan onze jubilarissen zeker niet vergeten
en hopen dat later in het
jaar 2022 zich nog een
passende gelegenheid

aandient (ons 90-jarig verenigingsjubileum) om terug te komen op dit jubileum.
Voor nu wensen wij iedereen een voorspoedig, sportief en bovenal gezond
2022 toe.
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Ooijse
Klinkertjes
Aan de hand van “Het Perfecte
Plaatje” ga ik proberen om een wat
alternatieve kerststemming te scheppen. Geïnspireerd door het gelijknamige Tv-programma zocht ik naar
bekende fotografen die in dit verhaal
figureren. Uit de veelheid aan
beschikbare “plaatjesschieters” koos
ik er een viertal uit. Het zijn voor
velen onbekende namen, maar mij
spreken ze wel aan. Ze waren alle
vier enorm enthousiast, dat zij waren
geselecteerd. Ik heb het dan over de
Engelse hoffotograaf Bùrth Redleg,
de
Spaanse
sportfotograaf
Benedictus Mora, de regionale persattaché mevrouw Jacoba Alkoof en
de Franse cineast Henry le Duc. Zij
kregen de opdracht, om een sfeervol
en toch controversioneel kerstplaatje
te schieten. Daarbij moesten twee
niet zo makkelijk door een deur kunnende personen, als een soort van
Jozef en Maria centraal staan. De
freelancer Bùrth Redleg ging op zoek
naar senioren, die voor zijn camera
wilden poseren. Als waker voor het
seniorenwelzijn viel zijn scherpe blik
allereerst op een oude aftandse
“Breng-bus”. Met figurerende
tegenpolen als Liane den Haan en
Henk Krol uit de voormalige “ouderenpartij” als het “Hoog heilig” paar.
In de bus achter de kerstboom trokken zij het boetekleed aan. De tekst
spreekt voor zich: “Wij waren voor
Jan Nagel de nagel aan zijn doodskist”. Sportfotograaf Benedictus
Mora zocht natuurlijk een sportmoment uit. Hij vond een willekeurige
woning in het Drentse Grollo heel
geschikt. Hij kreeg, wel na enig soebatten, de kritische sportjournalist
Johan Derksen en zijn tegenpool
Sylvana Simons “Bij1”. Ze voelden
zich voor deze rol een hele Piet.
Intiem gezeten voor het kerststalletje, straalden zij beiden heel teder de
grote Piet uit. De regionale persattaché mevrouw Jacoba Alkoof zocht
naar een meer natuurlijke fotosessie.
Zij is een zelfontwikkeld natuurkundige en haar documentaires over de
natuur zijn indrukwekkend. Hertjes
en polderreetjes doen het altijd heel
goed. Zij vond een fotogenieke
plaats aan de “Kouwediek””. Het
moeilijkste was natuurlijk, om twee
tegenstrijdige dieren als maagd en
timmerman op de gevoelige plaat
vast te leggen. Jacoba is echter vindingrijk. Zij vond actrice Elise Schaap
en Mercedesbaas Toto Wolff bereid,
om samen te poseren. In een kale
wei, met op de achtergrond de
imposante heuvelrug, zaten een
“Schaap” en een “Wolff” vreedzaam naast elkaar. Hun glinsterende
ogen straalden vrede uit. Zoiets, als
er meer schapen over de dam
komen, ben ik geen wolf in schaapskleren. Op de achtergrond hoorde je
wel huilende wolven in het bos. De
heer Henry le Duc kreeg inspiratie
vanuit een bekend museum uit
Longarbre. Er was daar ooit een klein
grotachtig stalletje gedoneerd, dat
vandaag als middelpunt van zijn creativiteit moest dienen. Hij had ook
een heel spits idee, wie als Jozef en
Maria mochten acteren. Van een
bevriende en bekende agrariër leende hij eerst een goed uitziende trog
met wat “Ooijopsteltenstro”. De
personele bezetting was nog wel
een dingetje. Via goed onderhandelen met hun management kreeg hij
het toch voor elkaar. Het strikte niemand minder dan Ellie Lust en
Willem Engel voor de glansrol van
hun leven. Hij dacht zo’n plaatje
slaat in als Ellie op patrouille en een
Willem op Pride Amsterdam. Je kon
zo aan hun vrolijke gezichten zien,
dat ze er geen rechtszaak van wilden
maken. Het mooiste was, ze kregen
alle vier de prestigieuze zilveren
“Agfa Click Clack Camera” uitgereikt voor hun vredelievende kerstpresentaties. Weliswaar zonder
publiek, op een geheime locatie in
de kroeg met de niet opspoorbare
naam “Het verborgen Grotje”. Ik
weet niet of dit verhaal op waarheid
berust, ik hoor nu eenmaal bij de
“Onnozele-Kinderen”. Het kan wel
een opmaat zijn voor een fijne Kerst
en een gezond en Gelukkig
Nieuwjaar.

Groetjes medeklinker.

tDe Rozet
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Nico de Witt
Knallend het jaar uit met
champagne en tapas.

Een g
e
& gez lukkig
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2022!

Freixenet

Openingstijden:

Alle ﬂessen à 75 cl
Per ﬂes
Bijv. Freixenet Cava
Cordon Negro Brut,
ﬂes 75 cl

5.25 - 7.50

8.54 6.41
De actieprijzen variëren van 6.41 - 7.50

3 bakjes

25%
KORTING

PLUS Tapas*
Combineren mogelijk

5.-

vrijdag 31 december
08.00 - 20.00 uur
zaterdag 1 januari gesloten

zondag 2 januari
08.00 - 20.00 uur

*De producten die meelopen in deze actie zijn te herkennen aan de 3 voor 5.- actie sticker.

Openingstijden:
maandag
t/m zondag
8.00 - 20.00 uur
Openingstijden: ma-za
8.00-21.00
// zo 8.00-20.00

S

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal // T: 024 6841839

