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

Laatste dag van extreme hittegolf?
Afgelopen zondag was waarschijnlijk de laatste dag van de langstdurende extreme
hittegolf ooit in Nederland. Voor de meisjes op de foto nog even een gelegenheid
om te gaan zwemmen in de kolk aan de Koningin Wilhelminastraat in Ooij. Het
blijft komende week trouwens nog wel 25+ graden waarschijnlijk, dus officieel
duurt de hittegolf nog even voort.
Foto: Henk Baron

oplage: 25.000

Provincie waarschuwt vanwege
blauwalgen bij Wylerbergmeer
Uit recente metingen van waterschap
Rivierenland is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen in de zwemzone zijn
aangetroffen bij recreatieplas Wylerbergmeer bij Beek. Hierdoor is een verhoogd risico op gezondheidsklachten.
Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in
een gedeelte van het zwemwater. Dan
ontstaat een groene of groenblauwe
olieachtige laag die op het water drijft.
Er wordt voor gewaarschuwd om niet

door deze drijflaag heen te zwemmen
en er geen kinderen in te laten spelen.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op: www.zwemwater.nl
Klachten over het zwemwater?
Mensen die een klacht of vraag over
het zwemwater hebben, kunnen op
werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026)
359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl

Rotonde bij winkelgebied
Kranenburg in aanbouw

Moestuin Ooij: een mooie plek
om met elkaar kennis te maken

KRANENBURG. Het
zorgt voor de nodige
overlast, maar als de
werkzaamheden
(die
nog wel even duren) zijn
afgerond, wacht een
mooie rotonde die het
steeds drukker worden
verkeer bij het winkelgebied in Kranenburg in
soepele en veilige banen
moet leiden. Als alles
volgens plan verloopt is
de nieuwe rotonde,
ofwel “Kreisverkehr”, in
oktober klaar. Tot die tijd
regelen stoplichten de stroom auto’s.
Om filevorming te voorkomen heeft de
gemeente de blokkade aan de westkant

OOIJ. Precies negen maanden nadat
een aantal raadsleden en leden van de
dorpsagenda via een georganiseerde
rondrit aan het begin van ‘de Moestuin
Ooij’ stonden, staan we hier weer. Dit
keer staat de moestuin vol in de bloei!
De vrijwilligers hebben samen met de
nieuwkomers flink hun handen uit de
mouwen gestoken, er is de afgelopen
maanden hard gewerkt. Zie hier het
resultaat! Er groeien courgettes, aardbeien en aardappelen. Elke week kan er
weer geoogst worden!
“Moestuin Ooij” een mooi initiatief
door inwoners uit de gemeente Berg en
dal bedacht en uitgevoerd, ondersteund
door Forte Welzijn.
De moestuin is bedacht om nieuwkomers en andere inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten

Toch weer blauwalg bij
Wylermeer

Walg

maken met elkaar. Wat is nou een betere manier om een brug te slaan, dan
door samen te tuinieren?
Veel mensen stoppen even als ze langs
de moestuin lopen of fietsen en maken
een praatje. Er ontstaan naast een heleboel groente en fruit ook nieuwe
vriendschappen. Kruisbestuiving op
z’n best!
Elke maandagmiddag vanaf een uur of
2 zijn de vrijwilligers en nieuwkomers
er aan het werk. Kom je ook een keertje langs?

Kookhus Leuth
kan toch weer
van start
LEUTH. Hoewel we eerder deze zomer
berichtten dat het Kookhus in Leuth na
5 jaar moest stoppen, kunnen we nu
gelukkig goed nieuws brengen: op 1
september gaat het Kookhus weer
open.
De werkgroep heeft na de vele reacties
van de vaste gasten nog eens onderzocht of er misschien toch andere
mogelijkheden waren om verder te
kunnen.
Het antwoord is gevonden bij een cateringbedrijf in Malden: dat komt nu het
aantal maaltijden bezorgen dat er nodig
is voor het aantal mensen dat komt
eten.
Dit houdt wel in dat de kosten voor een
maaltijd per persoon iets stijgen; deze
worden nu € 8,-.
Alle vaste gasten, maar ook mensen die
zich willen aansluiten om samen te
eten, zijn van harte welkom op dinsdag
1 september om 18.00 uur in het
Kulturhus van Leuth.
Wel moet u zich tevoren aanmelden via
telefoon 06 50681067. Dit kan tot uiterlijk het weekend voor 1 september.
Het Kookhus zal voortaan weer tweewekelijks open zijn, dus de volgende
avond is op dinsdag 15 september.

Wat is de CoronaMelder app?
CoronaMelder is een app op je telefoon. Ben je minstens 15 minuten dicht
bij iemand geweest die later corona
blijkt te hebben? En heeft deze persoon
de CoronaMelder app? Dan krijg je als
deze persoon zijn codes met de GGD
deelt een melding. Je krijgt het advies
thuis te blijven en je 7 dagen na het
contact te laten testen op corona. Ook
als je geen klachten hebt. Krijg je geen
melding? Dan hoef je niets te doen.
Hoe doe ik mee aan de praktijktest?
Inwoners en bezoekers van GelderlandZuid kunnen vanaf 17 augustus eenvoudig meedoen aan de praktijktest van
CoronaMelder. Dit doe je zo:
1. Download de app. Als je een
Android-telefoon hebt, vind je de app
in de Google Play Store. Mensen met
een iPhone kunnen de app in de App
Store downloaden.
2. Installeer de app. Op de schermen
staat hoe dit moet. Belangrijk is dat je
toestemming geeft voor het veilig uitwisselen van unieke anonieme nummers en het sturen van een melding als
je besmettingsgevaar hebt gelopen.
3. Ook is het belangrijk dat je je bluetooth aanzet én aan laat staan. Alleen
dan kan de app meten of je bij andere
appgebruikers in de buurt bent geweest.
4. Als CoronaMelder landelijk ingevoerd wordt, kun je deze app blijven
gebruiken.
Vind je het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende dit te doen. Dit duurt hooguit enkele
minuten. Of neem contact op met de
helpdesk via 0800 1280. Daar kun je
ook terecht met technische vragen over
de app.
Waarom meedoen?
Alleen als nieuwe besmettingen met
het coronavirus snel worden ontdekt,
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Bartholomaeusmis
in Beek

van de Große Straße, richting
Nijmegen dus, verwijderd.
Foto: Heinz Maahs

Doe mee aan de praktijktest
van CoronaMelder
Het coronavirus is er nog steeds, ook
in Gelderland. De CoronaMelder
app gaat helpen bij de bestrijding
van het virus. Deze app wordt in
GGD-regio Gelder-land-Zuid sinds
gister, 17 augustus, getest. Inwoners
van de regio kunnen meedoen aan
deze praktijktest. Ga naar de appstore op je telefoon, download de
CoronaMelder app en help te testen
hoe CoronaMelder werkt.

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

kunnen we elkaar beschermen.
CoronaMelder helpt hierbij. Tijdens de
praktijktest wordt gekeken hoe
CoronaMelder werkt in aanvulling op
het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook wordt onderzocht of de app goed aansluit op het
werkproces van de GGD’en.
5 weetjes over CoronaMelder
1. De app is nog in ontwikkeling. Eind
augustus wordt beslist of de app er
komt.
2. Het gebruik van de app is vrijwillig.
Niemand mag je verplichten de app te
gebruiken.
3. CoronaMelder werkt met bluetooth,
niet met locatiegegevens (GPS). De
app weet dus niet waar je bent en kan je
niet volgen.
4. In de app vul je geen persoonsgegevens zoals je naam of nummer in.
5. CoronaMelder geeft geen meldingen
over besmettingen in de buurt. Daarom
blijft het belangrijk om 1,5 meter
afstand te houden en vaak je handen te
wassen.
Meer weten?
Lees meer over CoronaMelder op
www.coronamelder.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusapp.

Noodverordening COVID-19
Sinds 10 augustus geldt een aangepaste
Noodverordening Covid-19. Hoewel
landelijke maatregelen daar natuurlijk
in zijn opgenomen, is er ook ruimte
voor meer lokaal maatwerk. De
Veiligheidsregio Gelderland-zuid kan
zelfstandig besluiten plaatsen van bronbesmettingen te sluiten voor bezoekers.
Duidelijk is dat het virus nog lang niet
weg is en in sommige regio’s neemt het
aantal besmettingen weer te snel toe.
We roepen iedereen, jong en oud, dan
ook op om zelf verantwoordelijkheid te
nemen, niet alleen voor jezelf, maar
zeker ook voor de ander die je kunt
besmetten. Houd je aan de 1,5 meter
afstand, volg de hygiënemaatregelen,
vermijd drukte, en bij klachten: blijf
thuis en laat je testen. Alleen samen
krijgen we corona onder controle.’
De geactualiseerde Noodverordening
COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op
www.crisisglz.nl/noodverordening/.

Bij gelegenheid van het feest van de
heilige Bartholomaeus zal er op maandag 24 augustus om 19.00 uur in de
kleine Bartholomeus kerk een eucharistieviering zijn. Dat is één van de dingen
die naar voren zijn gekomen uit een
overleg met parochieleden uit Beek.
Mensen spraken hun voorkeur uit voor
een wekelijkse H. Mis op woensdagochtend om 9.00 uur in de kleine
Bartholomeus (met aansluitend koffie)
en gaven ook aan ook een maandelijkse
H. Mis op de 3e zaterdag van de maand
om 17.00 uur zeer op prijs te stellen.
Voor meer informatie zie de kerkpagina

Bus weer over
de singels
Aanpassing route centrum Nijmegen
Brengbuslijnen 58, 82, 300 en 331
Vanwege de voortgang van de werkzaamheden aan de Waalbrug in
Nijmegen rijden vanaf 23 augustus
enkele buslijnen weer via de Singels in
Nijmegen.
De buslijnen 58 Kleve-Nijmegen, 82
Millingen aan de Rijn-Nijmegen, 300
Arnhem-Huissen-Nijmegen en 331
Velp Zuid- Arnhem-Elst-Nijmegen rijden dan niet meer over de Waalkade
maar via de Canisiussingel, de
Oranjesingel en de Nassausingel.
Deze lijnen stoppen bij de halten
Canisiussingel en Nassausingel.

Aanpassing dienstregeling
Na de zomervakantie (23 augustus) rijden de Breng bussen in de regio
Arnhem Nijmegen op werkdagen de
dienstregeling die geldt in periodes
gedurende het schooljaar waarin de
scholen zijn gesloten (bijv. tussen Kerst
en Oudjaar). Op de haltevertrekstaten
op de halten staat deze in de kolom
'vakantiedienst'. Op zaterdag rijden de
bussen de normale zaterdagdienst, op
zondag de zondagdienst.
Op sommige lijnen rijden er dan van
maandag t/m vrijdag minder bussen
tussen de ochtend- en de avondspits.
Buurtbussen en nachtbussen rijden nog
niet. De buurtbussen moeten eerst nog
coronaproef gemaakt worden.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
Kranenburg:
So-Do: 11-21 Uhr, Fr-Sa 11-21.30 Uhr
Donsbrüggen: Mo-Do: 11.30-20 Uhr, Fr-Sa 11.30-21 U
So: 16-20 Uhr
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

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



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

Kleding Stomerij
depot
reparatie

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



  
  

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

U heeft (ver)bouwplannen?

  
 
   

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

   

INFORMATIE DAG/ AVOND

VERBOUW AANBOUW

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

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

Electro installaties
Camera beveiliging
06 12 32 98 57
info@electroservicehuilmand.nl
www.electroservicehuilmand.nl

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Bezorger gezocht
voor De Rozet in

Heilig
Landstichting

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r
4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .

bezorgdienstderozet@gmail.com

Tel: 06 - 5120 2977

Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

BINGO
vrijdag 21 augustus

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=
aanvang 20.00 uur

van Nijmegen en omstreken

M
E
I

Brompton-dealer

DE LESSEN STARTEN IN DE WEEK VAN 21
SEPTEMBER 2020

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

Maandag 7 september 2020
van 13.00 tot 17.00uur en
van 19.00 tot 22.00 uur
Wijkcentrum Villanova
Derde van Hezewijkstraat 2
6542 JP Nijmegen
Meer informatie?
www.aulataleninstituutnijmegen.nl
info@aulataleninstituutnijmegen.nl
+31 0612646629 - 024 3430107

ONDERHOUD

Rijwielhandel
Bruinewoud

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

CURSUSSEN SPAANS

18 augustus 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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,
Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
Open: dinsdag+donderdag 8.30–12.30 u.
T: 026 – 326 30 50
M: info@waardwonen.nl
W: www.waardwonen.nl

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955

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: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-2.9. 19.30u. lezing voedselbos, bieb
MILLINGEN A/D RIJN
-21.8. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
UBBERGEN
-weekenden augustus, expo Refter studio
nachtdier
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-29-30.8. + 5-6.9. Baggen & Biemans
GROESBEEK
-21.8. 14-16u. blokfluitkwartet, prot. kerk
-22.8. 9-11u. open volleybalochtend Ikaros,
sporthal Biga
-23.8. 10.30u. rivieren en merentocht

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/.
De archieffunctie gaat terug tot 2010.
Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel. Eenmalig registreren geeft een
inlogaccount en mogelijkheid de
gewenste artikelen te kunnen zoeken en
na betaling te downloaden.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

PAGINA 3

De Rozet

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,

Inspiratieplek

EigenAardig

Iedereen die geconfronteerd wordt met prangende vragen, heftige emoties
of chronische spanning en verlangt naar nieuwe antwoorden en innerlijke
helderheid: boek eens een coaching- of healingsessie.
Het geeft je leven een nieuwe impuls.
www.inspiratieplekeigenaardig.nl

telefoon 06 17009796

Van de boer, bij de boer
PERSINGEN. Bij Tafel in het land kun
je heerlijk dineren midden in een weiland. Eten van de boer, bij de boer!
Op het menu staan uitsluitend verse en
pure producten van lokale boeren.
Geniet van de pittige kazen van de
kaasboerderij, verse groente van de
paprikateler en het malse vlees van de
veeteeltboer. Om de 4 weken verplaatst
het pop-up restaurant naar een andere
boer met zijn eigen specialiteit.
Eten wat de pot schaft
Alle gerechten zijn verser dan vers en
puurder dan puur. Lokaal, verantwoord
en seizoensgebonden kenmerken de
menu’s. Bij de samenstelling van het
menu is rekening gehouden met vegetariërs. Het menu wordt geserveerd op
basis van foodsharing dat betekent dat
je alle gerechten op de kaart tegelijk op
tafel krijgt en alles kunt proeven.
Als je reserveert bij Tafel in het Land
steun je niet alleen de lokale boeren en

horeca, maar kun je ook met een gerust
hart Coronaproof uit eten. We hebben
meer dan genoeg ruimte om op afstand
van elkaar te dineren. Door de ruimte,
de rust en prachtige uitzichten ervaar je
het ultieme vakantiegevoel!
Buitengast Persingen
Op slechts 10 minuten fietsen van
Nijmegen staat vanaf 21 augustus je
tafel klaar in de prachtige natuur van de
Ooijpolder bij boerderij ‘Buitengast’ in
het pittoreske Persingen, het kleinste
dorpje van Nederland. Boer Geert
neemt je mee de natuur in en vertelt vol
passie over de verborgen geheimen en
rijke geschiedenis.
Ervaar het ultieme plattelandsgevoel
met je gezin, romantisch samen of
gezellig met vrienden! Tafel in het land
is open van vrijdag t/m zondag.
Lunchen kan al vanaf 12 uur en dineren
vanaf 18 uur. Kijk voor de menukaart
op www.tafelinhetland.nl
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Actie tuinverzorging €15,p/u. 06-85650752
Oorverdovende
herrie,
racende
en
groepen
motorrijders spuugzat?
Ooijpolder, heuvels, stuwwal weer leefbaar? Reageer
(ook anoniem) op: stopuitlaatherriemotorrijders@gm
ail.com voor actie door
B&W, gemeenteraad en
politie voor maatregelen en
handhaving!

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

6,00

De Rozet
voor al uw familieberichten

Dankbetuiging
Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

Steunt de actie tegen
kabaal door motorrijders op:
stopuitlaatherriemontorrijders@gmail.com . Geef uw
stem voor rust en stilte
Gezocht schoonmaakhulp
in Kekerdom voor 4 uur in
de week. 06-55105823

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

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

Te huur gevraagd : zelfstandige woonruimte met tuin, voor alleenstaande
dame (65+) .Groesbeek of omgeving.
Tel.06 17124042
JON Atelier voor de kunst,
beelden en schilderijen.
Uniek maatwerk voor elke gelegenheid.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
belangstelling na het overlijden van mijn
lieve vrouw, moeder, oma en overgrootoma

Tonny Reijnen van Wijck
Uw bloemen, kaarten, telefoontjes en lieve
woorden waren een grote steun voor ons
in deze moeilijke tijd.
Een speciaal woord van dank aan dokter
Krijgsman en alle mensen van de thuiszorg
voor hun goede zorgen.

Marion de Bruijn
Mooksebaan 15,
6562 ZR Groesbeek,
06-44656010,
www.jonateliervoordekunst.nl

Broer Reijnen
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Ooij, augustus 2020

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Bezorger
gezocht
Heilig
Landstichting
voor de

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Gallant Metaal
Lieskes Wengs 8
6578 JK Leuth
Tel. 024 79 50 272
Mob. 06 188 49 457

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

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

Gerard van Oijen
Dit heeft ons erg goed gedaan.
Speciale dank aan dr. Houben voor haar
jarenlange deskundige en persoonlijke zorg,
Kim van Zutphen (Hartfalen CWZ), Rik
Kremer (Fysiotherapie), pastoor Franken en
de medewerksters van de Thuiszorg.
Ria van Oijen-van den Hoff
Bianca, Erik, Maritt & Marente
Millingen aan de Rijn, augustus 2020

Dankbetuiging
Nooit meer....
Via deze weg willen we iedereen bedanken
voor de vele bloemen, persoonlijke
berichten en lieve kaarten na het
plotselinge overlijden van mijn lieve man
en onze trotse papa

Ferdi Jeuken
Heidi
Renske en Marvin
Tijmen
Voor altijd in ons hart

Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer

bezorgdienstderozet@gmail.com

Sidone Korse & Eveline de Lange

Wat hij ons nalaat is zijn wilskracht en liefde
voor het leven
Veel dank voor uw lieve belangstelling en
aandacht voor Gerard en ons gezin tijdens
ziekte en overlijden van

of bel 06-23502075
Moderne stalen hanglamp.
Ronde witte tafel 1 poot.
Uitschuiftafel
modern.
Antieke hoekkast De Wattr.
Elektr. boormachine geheel
compl. Nieuwe steekwagen.
06-34315914, Berg en Dal

Dankbetuiging

Dankbetuiging
Graag willen we iedereen graag bedanken
voor de onvergetelijke viering van ons 50
jarig huwelijksfeest op 11 juli 2020.
In het bijzonder willen we bedanken de fam.
Muskens van NEDERRIJKSWALD voor het
vele werk dat zij hebben gehad om de
vergunningen voor ons feestje mogelijk te
maken, ook de gemeente Berg en Dal willen
wij bedanken voor het verlenen van de
vergunningen daarvoor. Mede door de
medewerking van iedereen is deze dag voor
ons onvergetelijk geworden ondanks de
coronabeperkingen.
Ook bedankt voor de vele felicitaties die wij
van u mochten ontvangen.
Onze trouwdag 24 juli hebben we heerlijk
genoten in een huisje in Overijssel.
Nogmaals iedereen bedankt.
Henk en Els Burgers Janssen
Rijksstraatweg 353
6573 cz Beek.

ZAKELIJK

De jaarlijkse snuffelmarkt fanfarekorps Ons Genoegen afgelast
MILLINGEN. De snuffelmarkt die
jaarlijks de eerste zondag van september georganiseerd wordt, kan dit jaar
door de coronaregels niet door gaan.
Gezien de huidige maatregelen en voor
een ieders veiligheid hebben we besloten om dit jaar géén snuffelmarkt te
organiseren. Sinds 1 juli zijn de regels
versoepeld maar bij een evenement als
de snuffelmarkt is het lastig om aan de
anderhalve meter maatregel te voldoen.
Wij verwachten zondag 5 september in
2021 voor de 12e maal weer een snuffelmarkt te mogen organiseren.
We hopen iedereen, standhouders, vrijwilligers en bezoekers, volgend jaar
weer terug te zien om er dan met elkaar
weer een mooie markt van te maken.

Schrijfschool
Nijmegen
Altijd al willen schrijven? Kom
schrijven! Ga naar www.schrijfschoolnijmegen.nl
Schrijf je in voor een cursus ambachtelijke schrijfvaardigheden of meld je
aan voor de vaste schrijversgroep.
Alle cursussen onder deskundige en
bevlogen begeleiding.

(advertorial)
Ook bedanken wij onze sponsoren die
ons ieder jaar weer ondersteunen, op
welke manier dan ook.
Fanfarekorps Ons Genoegen

Gratis proefles zenmeditatie
In verband met de start van nieuwe cursussen zenmeditatie zijn er eind augustus en begin september gratis proeflessen bij Zen.nl Nijmegen in de benedenstad aan de Lage Markt 5a.
Tijdens een proefles kunnen belangstellenden kennismaken en oefenen
met deze vorm van meditatie. Meer
informatie vinden en aanmelden kan
via: www.zen.nl/nijmegen.
Mentale fitness
Zen is een praktische meditatietechniek
die als training te vergelijken is met
mentale fitness. Zen betekent letterlijk
concentratie. Centraal staat het trainen
van je aandacht.
Vaak is het druk in ons hoofd. We pie-

(advertorial)

Foto: Paul Breuker
keren, we willen te veel of we voelen
ons stuurloos. Zenmeditatie helpt je op
te merken wat er gaande is en dit te
begrijpen. Dat geeft rust, veerkracht en
de ruimte om te veranderen.

Rommelmarkt in Goch & Kleef
Meestal zijn de rommelmarkten, die ARMarkte bij o.a. de
Hagebaumarkten in
Kleef en Goch organiseert, druk bezocht.
Zondag 9 augustus
was het in Goch deze
keer echter niet zo
druk...
Corona,
vakantie en met
name de hele hoge
temperaturen hielden
veel bezoekers thuis
(of aan het water).
Overigens: handig te
weten, ook bij deze
rommelmarkten buiten geldt ‘Maskenpflicht’.

Open dag
Yogastudio
Anahata
Nijmegen - Een kijkje nemen in de
ruimte van yogastudio Anahata in een
zijbeuk van de Titus Brandsma
Memorial Kerk aan de Stijn
Buysstraat 11 in Nijmegen? Kennis
maken met de docenten en verschillende yogastijlen? Bezoek zaterdag
29 augustus de open dag. De hele dag
zijn er verschillende korte lessen,
zowel binnen als buiten. Vrij entree.
In verband met de maatregelen om
1,5 meter afstand te houden graag
vooraf aanmelden bij remcovogel@gmail.com . Voor meer informatie over het programma: www.anahatanijmegen.nl/open-dag.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

GreenWheels,
nu in Beek

Foto: Norbert Leenders

(Advertorial)

De Heeren van Berg en Dal komt
met een nieuw lunch-initiatief

BEEK. Er staat sinds kort een deelauto
van GreenWheels in Beek. Onlangs
verhuisde een gezin van Nijmegen naar
Beek. In Nijmegen maakten ze veelvuldig gebruik van deelauto’s en ze vonden het jammer dat dit niet in Beek te
vinden was. Nu heeft GreenWheels op
proefbasis een van hun herkenbare rode
Volkswagen Up op de parkeerplaats in
de Plataanstraat staan.
GreenWheels makkelijk te gebruiken
met je persoonlijke Ov-kaart. Zeker in
coronatijd geeft dit mensen die niet met
het OV durven te reizen, maar zelf geen
auto hebben, een mogelijkheid om toch
mobiel te blijven.
We hopen dat er veel mensen gebruik
van zullen maken, want dan blijft de
auto in Beek staan.

Bingo op 1,5
meter….
Ja het kan !

Restaurant De Heeren van Berg en Dal

Foto: Henk Baron

Mede op initiatief van een inwoonster
van Berg en Dal, die enige tijd geleden
weduwe was geworden, heeft restaurant De Heeren van Berg en Dal (heel
vroeger bekend als ’t Paerde Hofke)
besloten te starten met een nieuw
lunch-initiatief. Het restaurant aan de
Oude Kleefsebaan 94 begint op zondag
4 oktober, eens per maand als
proef, met een gezamenlijke lunch voor
mensen die graag andere mensen willen ontmoeten en contact willen hebben met anderen en daarbij gezamenlijk te lunchen.
Ongeveer 12 personen kunnen gezamenlijk van 12.00 uur tot 14.00 uur van
de lunch gaan genieten, waarbij het restaurant een soort “familiegevoel” biedt
en waarbij de gasten dan alle bijzonde-

re hapjes van het restaurant kunnen uitproberen. Uitbater Ferry staat geheel
achter het concept en noemt het een
soort “proeverijlunch”. Aan een grote
tafel kan men alle huisgemaakte speciale gerechten uitproberen.
De coronaregels zullen worden
gehandhaafd en de kosten voor deze
lunch bedragen 12 euro, waarbij een
drankje is inbegrepen. Het is een unieke gelegenheid voor mensen die niet
graag alleen lunchen of gewoon andere
mensen willen ontmoeten, gewoon
omdat dat leuk, spannend en/of gezellig is. Graag wel even van te voren
reserveren, want vol is vol.
Tel: 024-7854897
E-mail:
Info@DeHeerenvanBergenDal.nl

MILLINGEN - Als iedereen meewerkt
en zich aan de regels houdt blijkt toch
maar weer dat er nog veel mogelijk is.
Dat bleek ook bij de herstart van de
Bingo bij O.E.V. in de Dreuge tent. Iedereen enthousiast, iedereen bereid de
regels te respecteren. Dank je wel allemaal.
Dit betekent dat wij onze volgende Bingo door kunnen laten gaan (met dank
aan de vele vrijwilligers) op vrijdag 21
augustus onder dezelfde voorwaarden,
voorgeschreven door het R.I.V.M.
Bent u ziek dan blijft u thuis. We zitten
op 1,5 meter. De aanwijzingen van het
personeel moeten worden opgevolgd.
Gezondheid staat voorop.
Verder verandert er niets…
Het prijzenpakket bedraagt als vanouds
€ 1125,00 en er zijn weer leuke tussenronde prijzen. Voor een hapje en een
drankje wordt ook gezorgd.
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DO-IN Yoga najaar 2020
DO-IN YOGA: 26 augustus starten
de lessen weer in de Refter, kom jij
ook?
Elke woensdag met uitzondering van
de schoolvakanties.
Tijden: 9.15 – 10.20 u
10.30 – 11.35 u
19.00 – 20.05 u
20.15 – 21.20 u
Locatie: De Refter in Ubbergen, ochtend in de bibliotheek, avond in De
Elegast.
Een proefles is gratis.
Do-In Yoga is een eeuwenoude bewegingsleer met invloeden uit de oosterse vecht- en verdedigingssporten,
yoga en pilates. Het heeft tot doel
gezond te blijven, stress te verminderen en in harmonie te leven met jezelf
en de omgeving
Do-In betekent je ledematen buigen,
strekken en bewegen om je Ki (levensenergie) door de meridianen(energiebanen) te laten stromen. Daarnaast
verbinden we ons met de drie-eenheid:
hoofd (denken / waarnemen), hart
(voelen), en hara (buik / intuïtie),
waardoor je meer bewust wordt van
hoe jij je voelt en daar vervolgens ook
beter naar leert te luisteren. We maken
gebruik van yin en yang en we werken
met de Chinese cirkel van de vijf elementen: vuur (passie), aarde (vertrouwen), metaal (grenzen), water (levensflow) en hout (creativiteit). Via meridiaanstrekkingen, zelfmassage / druk-

puntoefeningen, balans- en krachtoefeningen, meditatie en ademhalingsoefeningen laten we de energie door
de meridianen stromen. Daarnaast leer
je de oefeningen te doen vanuit je buik
/ hara. Je lichaam wordt soepeler en
sterker en je wordt rustiger in je hoofd.
Er is veel afwisseling in de les, heerlijk om te doen en een ieder kan op
zijn niveau meedoen.
Je bent van harte welkom om deel te
nemen aan de lessen nadat je je hebt
aangemeld. Er zijn nog een paar plekjes vrij. We houden ons aan de
Coronaregels.
Kijk voor meer info op: www.shiatsutherapiebeek.nl
Bel of mail voor info en /of inschrijving shiatsubeek@upcmail.nl,
Hennie Hukker Tel.: 024-6844173 /
0651887480

De Dresscode Fashion & Lifestyle
verhuist en breidt uit!
MILLINGEN. Op 31 juli jl. hebben wij
de sleutel gekregen van ons nieuwe
pand aan de Heerbaan 170b in
Millingen a/d Rijn. Ruim 8,5 jaar was
de Dresscode Fashion & Lifestyle
(voorheen De Letterie) gevestigd aan
de Van Lyndenstraat. We hebben hier
met heel veel plezier onze klanten ontvangen, maar we zijn uit ons jasje
gegroeid. Wij zijn klaar voor de volgende grote stap.
Het pand aan de Heerbaan 170b is veel
groter en biedt meer mogelijkheden om
mijn ambitie voor de Dresscode
Fashion & Lifestyle waar te maken:
een totale winkelbeleving op een
plaats waar service, kennis van zaken
en persoonlijke aandacht hoog in het
vaandel staan. Een winkel met sfeer,
gezelligheid, een vriendelijk woord en
bovenal een fijne winkel met een gevarieerde damescollectie, de leukste sieraden en lifestyleproducten.
Ons zorgvuldig uitgezochte assortiment heeft zich de afgelopen jaren al
bewezen, maar we gaan enorm uitbreiden. Echt waar My Jewellery zal bij
ons verkrijgbaar zijn
en ook voor de
leukste cadeautjes en de mooiste woonaccessoires ben je bij ons aan het juiste
adres. Super trots ben ik, dat vanaf dit
seizoen het prachtige Nederlandse lifestylemerk ZUSSS aan ons assortiment
wordt toegevoegd.
Vanaf dit seizoen zal ook het mooie
merk Geisha ons dameskledingaanbod
komen versterken. Ook nieuw dit seizoen is &Co. Daarnaast hebben velen
van jullie al kennisgemaakt met het travelmerk My Pashion. Heb je eenmaal

een My Pashion item dan wil je geen
ander travelmerk meer. Kom bij ons
langs en ervaar het zelf.
Heel binnenkort zal ook het eerst
herenkledingmerk bij ons verkrijgbaar
zijn!
En wij kunnen ook alvast verklappen
dat vanaf zomer 2021 het Deense
damesmerk B-Young aan ons merkenpakket zal worden toegevoegd!
Wij blijven een DPD pick-up point,
GLS service punt en houden natuurlijk
de stomerij-service. Als openingscadeau biedt Stomerij Odinette de hele
maand september 15% korting aan op
al het stoomgoed (uitgezonderd zijn
leer en suède).
Op 27 augustus om 11.00 uur gaan
onze deuren met veel plezier voor
jullie open aan Heerbaan 170b.
(Uiteraard met inachtneming van alle
noodzakelijke maatregelen rondom het
Coronavirus)
Voor de eerste 200 klanten ligt er een
mooie attentie klaar! En in samenwerking met een aantal van onze merken
komen er nog een aantal leuke acties in
de openingsperiode!
In verband met de verhuizing zijn wij
op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus gesloten.
Graag wil ik iedereen bedanken voor
alle leuke, lieve reacties die wij de
afgelopen tijd al hebben mogen ontvangen op onze plannen, we moeten nog
even geduld hebben tot 27 augustus!
Liefs en tot snel, Anneke

De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

Rik Vermeulen van Vermeulen Makelaars en Anneke Hazelaar van
de Dresscode Fashion & Lifestyle
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nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

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

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Wij zijn er weer vanaf
woensdag 19 augustus

XL zak kibbeling € 10
4 lekkerbek
€ 10
6 haring
€ 10
Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

Bso Villa Hoog en Laag

zoekt versterking!
 Pedagogisch medewerker in Beek voor

Verse fijne/grove worst 500 gram
Rib of haaskarbonade 500 gram

minimaal 12 en maximaal 24 uur;

€ 4.25

 Op 4 ochtenden vóór schooltijd;
 Op 3 middagen ná schooltijd;
 Complete vacaturetekst lees je op

€ 4.75

www.kion.nl/vacatures;

Shoarmavlees

 Of neem contact op met onze recruiters via
werken@kion.nl.

500 gram

€ 4.25

gram
Saksische smeerleverworst 100€ 0.79

Rauwe ham
gerookt/ongerookt
Altijd opvang. Altijd in de buurt.

100 gram
€ 1.95

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 20-29 augustus

Nico de Witt PLUS is de grootste PLUS
supermarkt van Nederland. Tevens ook
de beste van Gelderland. Daar zijn wij
onwijs trots op!
Afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar voor iedereen,
zo ook voor de supermarkt en ons personeel. Zo hebben
wij maatregelen moeten treffen en is ons klantenbestand
gegroeid!
Aangezien wij nog steeds de beste service willen
verlenen zijn wij op zoek naar nieuwe talenten die onze
toppers kunnen versterken. Samen kunnen wij ervoor
zorgen dat wij de beste supermarkt zijn en blijven!

De beste supermarkt van Gelderland
is op zoek naar jouw talent!
Fulltime medewerkers voor:
• Slagerij afdeling
• AGF afdeling
• Boodschappenverzamelaar
• Kassa afdeling

‘s Avonds doordeweeks en in het weekend:
• Brood/vleeswaren/kaas afdeling
• Slagerij afdeling
• AGF afdeling
• Boodschappenverzamelaar
• Kassa afdeling
• Vakkenvuller
Kij

Heb je vragen?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met

glenn.tappijgielen@plus.nl of bart.van.goor@plus.nl of kijk op www.werkenbijplus.nl
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

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

k
voor me
informat er
ie op

www.we
rk
bijplus.n en
l

C U LT U R E E L

Spaans gipsy zomerconcert,
Kloster Graefenthal
Op zondag 30 augustus geeft de uit
Barcelona afkomstige zangeres Mónica
Coronado, samen met gipsyflamenco
gitarist Manito een concert op het
sfeervolle terrein van Kloster
Graefenthal in Goch (DE).
Met temperamentvolle zang en virtuoos snarenwerk wordt de luisteraar
meegenomen naar een wereld vol weemoed, passie en hartstocht.
Dit optreden staat in het teken van het
vijf jarige jubileum van dit duo, Quinto
Aniversario.
Monica Coronado krijgt met haar temperament het publiek snel op het puntje van de stoel. Met heldere stem zingt
zij haar verhalen, verzameld en beleefd
in haar zwervend bestaan als muzikant.
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met
grote gedrevenheid. Zijn vurige spel is
intuïtief en rijk aan diverse stijlen en
invloeden. De naam ‘Manito’ is een
directe verwijzing naar de Franse
gitaarlegende ‘Manitas de Plata’.
Dit concert is een absolute aanrader
voor de liefhebber van Spaanse
muziek.
Het optreden is van 15.00 tot 17.00 uur.
In de pauze kunt u genieten van een
heerlijk glaasje Sangria (of een ander
drankje) op het terras of in het café.

Entree €10, contant te betalen bij aankomst.
Vooraf aanmelden verplicht via:
info@kloster-graefenthal.de
Of telefonisch: 0049-2823-9288780.
Kloster Graefenthal: Maasstraße 48–
50, 47574 Goch–Asperden, Duitsland
Site: www.kloster-graefenthal.de

EL TORO
IS WEER GEOPEND
ONS TERRAS IS OOK OPEN
Telefonisch reserveren mogelijk
Wij verheugen ons op uw bezoek

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

Inspiratieplek EigenAardig:
Activiteiten voor september
GROESBEEK. Na de zomer starten
met kleinschalige activiteiten, het kan
weer! En ik verheug me er op.
Wie heeft er niet behoefte aan inspiratie die iets voor je betekent in deze verwarrende tijd? Hebben de bekende
grote media kanalen veel impact op je,
begint angst en onzekerheid, twijfel en
verwarring steeds meer je denken en
handelen te beïnvloeden? Zoek je een
plek waar in liefde en warmte verbinding gemaakt wordt en je iets krijgt
aangereikt dat ergens over gaat. Dat
stof geeft tot nadenken, dat je helpt om
jouw waarheid helder te krijgen en
innerlijk te groeien.
Kom mee doen met één van de activiteiten in mijn plek en ontdek zelf wat
het met je doet.
Daarnaast ben je zeker ook welkom in
mijn praktijk voor individuele consulten. Zie ook de advertentie in dit blad!
1 september 19.30 uur
Inspiratie in Coronatijd
We wisselen uit over de impact dat het
virus, maar vooral de maatregelen daarom heen op jou hebben. Ik bied inspiratie aan om in jezelf te kijken: wat
doet het met me, wat vind ik er eigenlijk van, hoe ga ik er mee om in liefde
voor mijzelf en mijn omgeving, hoe
vind ik rust en balans in mijzelf.
Vrouwen en mannen zijn welkom van
alle leeftijden!. Vrije bijdrage
11, 18 en 25 september 14.00-16.00
uur
De Overgang naar een Gouden fase
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Blueslegende Oscar Benton & Johnny Laporte te
gast bij Bluesmoose Radio Live
Woensdagavond 26 augustus 2020
Aanvang 20:00 uur
Cafe zaal de comm, Pompweg2b ,
Groesbeek
Oscar Benton + Johnny La Porte vormen een uniek duo. Ze leerden elkaar
kennen toen Johnny bijna vijftig jaar
geleden werd gevraagd om gitaar te
spelen bij de Oscar Benton Blues Band.
Met Bensonhurst Blues – uit de film
“Pour la peau d’un flic” van Alain
Delon uit 1981 – had Oscar een mega
hit en stond nummer een in landen als
Roemenie, Turkije, Frankrijk en
Rusland. Met name in Oost-Europa
wordt Oscar nu nog steeds vereerd. En
hoe. Zijn stem is nog steeds even krachtig, warm en gerijpt. Johnny nam met
zijn Home Studio alles op in het verpleeghuis en dat resulteerde in twee
CD’s die zijn uitgebracht: ‘I Am Back’
2018 en het vervolg daarop ‘Mirrors

Culturele
Agenda
De Lindenberg
Zondag 30 augustus | 13.00-16.00 |
deelname gratis (wel aanmelden via
delindenberg.com/open-dag-2020 |
Open Dag
Maandag 7 t/m vrijdag 11 september |
Proeflessenweek (je kunt je aanmelden
voor proeflessen op de Open Dag)
Maandag 14 september | Start nieuwe
cursusseizoen
Verenigingsgebouw Overasselt
Woensdag 19 augustus t/m medio
november | expositie | Caroline van den
Boomen-Verkoelen (schilderes) en
Manon Gadellaa (beeldend kunstenares)

Verdiepende cursus voor iedere vrouw
in de derde levensfase beginnend met
de overgang. En die zich niet wil aanpassen aan de gangbare benadering,
maar diep in zichzelf wil ontdekken
wat deze fase haar te bieden heeft en
wie zij nog kan zijn voor haar omgeving als zij authentiek en vrij kan zijn.
Thema’s: Onderzoeken, Genezen en
Oogsten. €75 voor de hele cursus
15 september 19.30 uur
Inspiratiekring met inleiding van een
genodigde die ons haar passie deelt,
gevolgd door uitwisseling. Voor open
verbinding, inspiratie en werkelijke
ontmoeting in wat ons boeit en bezig
houdt.
22 september 10.30 uur
Edelsteen- en kristalmeditatie met
amethist. Vrije bijdrage

Rolero’s XL go seventies met
afscheid Rob de Waal op 23 Augustus
uitverkocht!
De concerten bij ‘Nieuw Begin' zijn in
trek. Je even onderdompelen in de
muziek in de open lucht is voor veel
mensen een welkome afleiding. Door
de corona maatregelen wordt een
beperkt aantal bezoekers toegestaan.
Eerstvolgende concert bij ‘Nieuw
Begin’ is op zondag 6 September met
‘The Tex Mex Banditos’.
Aanvang concerten 15.00u
Entree
€7,50. Reserveren is verplicht!

Op mijn website vind je meer informatie.
Adelheid Jochemsen, 06170097996
adelheid@inspiratieplekeigenaardig.nl
www.inspiratieplekeigenaardig.nl

‘Nieuw Begin', Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich
Reserveringen: sambom@hotmail.de
of 0049 2826 918532
Info: www.nieuwbegin.de

Concerten
‘Nieuw Begin’

Werken in afzondering in Telpost Millingen

Expositie wordt uitgesteld
MILLINGEN. 25 jaar geleden steeg het water in de Rĳn tot
16,68 meter boven NAP. In Gelderland werden ruim 250.000
mensen geëvacueerd. Duizen-den stuks vee werden naar veilige plaatsen vervoerd. Het gaf Kunst in Millingen de aanleiding om het thema Waterstanden aan veertien kunstenaars
voor te leggen.
De kunstenaars Anke Land en Pier Pennings maken in de
nacht van 9 op 10 februari, tijdens de storm “Ciara”, voor het
eerst kennis met de Telpost. De schepen glijden onverstoorbaar door de woeste nacht. Wanneer ze woensdag 29 juli
aankomen, blijkt de
rivier in het zomerlicht nog veel indrukwekkender, en ontroerender, met de voortglijdende schepen die even eeuwig
als tijdelijk zijn.
Ze beginnen meteen met het installeren van de acht meter
lange tekstregel “Ergens in deze geteisterde wereld”, op het
strandje, net onder water. De regel refereert aan het sneuvelen van Spitfire-piloot Bram Pennings in WO II, in de monding van de Westerschel-de. Maar niemand weet waar hij
ligt. Corona geeft deze regel een geheel nieuwe betekenis.
Anke trekt er vervolgens op uit met haar zelf ontworpen
tekenezel. Op een glasplaat van 20 x 30 cm. tekent ze met
blauwe oilstick op transparante folie direct wat ze door het
glas heen ziet, of wil zien. Later doet ze hetzelfde op grote
transparante vellen op de ramen van de Telpost. Ondertussen
fotografeert ze de golven en het zand van het strandje, om
daar in haar atelier kleine werkjes van te maken.
Pier heeft uit multiplex een Spitfire gebouwd, spanwijdte
2,20 meter, en experimenteert ermee in water en zand. Het
gitzwart gebeitste vliegtuig deint hulpeloos op en neer op de
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golfslag van de langsvarende schepen, gezekerd door een
blok beton onder water.
En ondertussen daalt de waterstand gestaag. Wanneer Anke
en Pier vertrekken, is de waterlijn zo’n 50 cm. gezakt.
Een paar dagen later arriveert Milian van Stokkum uit
Sambeek. Zij blijft tot 23 augustus in de Telpost. Op de website van Kunst in Millingen is te zien hoe ook zij het thema
Waterstanden in haar werk terug laat komen.
De werken die in dit Telpostseizoen gemaakt zijn, zouden
tijdens het 3-oeverfestival worden geëxposeerd. Helaas
heeft het bestuur van Kunst in Millingen besloten om zich uit
het festival terug te trekken in verband met de Corona. Er
wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om volgend jaar
alsnog een overzichtstentoonstelling te organiseren.

Don’t Lie’ 2019. Beide ras muzikanten
hebben geen zin om stil te zitten in
deze periode en kiezen ervoor om de
traditionele Chicagoblues songs in de
meest pure vorm met het publiek te
delen. Authentieke Blues als Mojo
Working, I Feel So Good, How many
More Years gezongen door Oscar
Benton en begeleid door Johnny
Laporte alleen op gitaar, akoestisch of
electrisch en soms op piano.
Bluesmoose radio wordt uitgezonden
op Omroep berg en dal en GL8 en is te
beluisteren via allerlei online kanalen
waaronder Itunes. Bluesmoose radio is
in het verleden verscheidene malen
onderscheiden als beste Blues radioprogramma.
Bluesmoose organiseert gemiddeld 10
maal per jaar een live optreden dat
geregistreerd wordt zowel audio als
video. Deze opnames worden coronaproof georganiseerd. Iedereen is verplicht te reserveren. Maar dan krijg je
er een VIP Plek voor terug. Aan tafeltjes gezeten inclusief bediening en

goed zicht op de artiesten en Dat allemaal op 1,5 meter afstand.
Tickets reserveren op www.bluesmoose.nl
Evetuele info op 06-38902517
Op donderdag 20 augustus is Ben
Poole te gast met Guy Smeets en op 30
augustus is Eamonn Mccormack uit
Ierland te gast.

Glas en schilderijen in
het Kerkje van Persingen
PERSINGEN. Twee kunstcollega's uit
de Krayenhoffkazerne te Nijmegen
organiseren een boeiende en kleurrijke
duo-expostie in het Kerkje van
Persingen.
Denny Baggen toont schilderijen en
objecten. Kenmerkend is haar lijnenspel met mensen en dieren in beweging
als thema. Frank Biemans is bezig met
glazen beelden en objecten in diverse
technieken, zoals glasfusing en zandgieten, glashelder en in felle kleuren.
De expositie vind plaats in de twee
weekenden van 29/30 augustus en 5/6
september. De openingstijden zijn telkens van 11.00 tot 17.00 uur.

Expositie

Ontluikende blikken die over
stilte niet zwijgen
In de maand augustus is er een nieuwe
expositie in galerie Notre Dame des
Arts in de Refter te Ubbergen. Het is
een groepsexpositie die in eerste
instantie in mei plaats gevonden zou
hebben, maar door het bekende coronavirus is het verplaatst naar deze maand.
Onder de titel Ontluikende blikken
die over stilte niet zwijgen nodigt
Mario Reijnen drie kunstenaars uit:
Ada Dispa (ook uit Nijmegen), Wim
Vonk (Amsterdam) en Marcel Herms
(Deventer). Hoewel iedere kunstenaar
een duidelijke eigen karakter toont,
vormen de werken samen een wereld

met onderdelen die nauw op elkaar
aansluiten. Tevens zijn veel van de werken ontstaan en gemaakt in de lockdown periode als gevolg van de Covid
19 pandemie.
De expositie is iedere zaterdag en zondag in augustus te bezoeken van 13:00
tot 17:00.
Eventuele extra openstellingen doordeweeks zullen aangekondigd worden op
social media en op de website van
Studio het Nachtdier.
Meer informatie op www.ndda.nl en
www.studiohetnachtdier.nl.

Opening expositie Aref Damee in
museumpark Orientalis
Aref Damee is een kunstenaar die is
geboren in Afghanistan en tegenwoordig woonachtig en werkend in Arnhem.
Hij heeft gestudeerd aan de kunstacademies van St. Petersburg (Rusland) en
Amsterdam. Zijn werk is een reflectie
op het dagelijks leven en de dingen die
er in de wereld gebeuren. Hij is niet
alleen geïnteresseerd in actuele thema's. Hij kan ook wegdromen bij een
mooi landschap.

Deze zomer is er een overzichtstentoonstelling van zijn oeuvre in het
Griekse huis van het Museumpark
Orientalis in Heilig Landstichting.
Zaterdagmiddag 15 augustus was de
openingshandeling, waarbij Qader
Shafiq (o.a. columnist bij de
Gelderlander en zelf afkomstig uit
Afghanistan), na zijn introductie, als
eerste de deur naar de expositie opende.

Aref Damee voor een van zijn werken in Orientalis

Foto: Henk Baron
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Slagerij
T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Als u plannen hebt
om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r 4
p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen
en stokbrood
5 0 € g ra t i s
t h u i s b e zo rg d .

Allround werkzaamheden

Binnen
24 uur
reactie

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!
Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet

Tel: 06 - 5120 2977

Reparatie keukenkasten

www.boystappershoef.nl

Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Geen voorrijkosten

GROENEWOUD
tandprothetiek

Schilderen
& Behangen

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

Kozijnen
& Ramen

Scherpe
prijzen!

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

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

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Actie

Trap stofferen:

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?

e
s
r
e
v
i
d
uit
e
z
u
e
ijt
K
p
a
t
n
e
soort

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Albert Heijn van den Hatert
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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

17 t/m 23 augustus 2020

Horren
in vele soorten

per krat
Grolsch, Amstel of
Warsteiner pils krat

Krat 24 flesjes à 0.3 liter of
16 beugelflesjes à 0.45 liter*

9.⁹ ⁹

ACTIE
meten en montage gratis

1 4.⁹⁹-1²⁹

1+1
gratis

Buitenzonwering

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

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

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Alle varianten, combineren mogeljik
Bijv. classic
2 zakken
De actieprijzen
variëren van
3.79-3.89

3.⁷ ⁹
 ⁵⁸

Laatste week sparen!
Week 34

in vele soorten

Perla pads 36 stuks

Spaar mett de
S
d AH app
s
voor je 2e kaartje gratis.

18

Een kratje gezelligheid

Aanbiedingen geldig t/m zondag 23 augustus
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige
hinder kunnen veroorzaken. Spreek buiten kantooruren uw melding in. We gaan direct met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

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

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

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

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief

■ Onderscheiding Theo Weijers

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

Theo Weijers uit Groesbeek ontving dinsdag 4
augustus de Erepenning van de gemeente Berg en
Dal van locoburgemeester Sylvia Fleuren.

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

Theo Weijers kreeg de onderscheiding omdat hij sinds
2002 zich als vrijwilliger met veel toewijding en met
diverse taken inzet voor speeltuin D’n Hommel in
Groesbeek. Hij:

■ Hulp voor kleine ondernemers Berg
en Dal
De gemeente Berg en Dal helpt
kleine ondernemers (tot ongeveer 5 medewerkers) in de
gemeente. We werken hierbij
samen met ‘Over Rood’.
Wat is Over Rood?
Over Rood is een vrijwilligersorganisatie die ondernemers begeleidt
en ondersteunt bij een (door)start,
schulden, administratieve achterstanden en beëindigen van het
bedrijf. Een ondernemer met een
hulpvraag kan via de gemeente
geholpen worden door Over Rood.
Waarom doet de gemeente dit?
Sommige ondernemers zijn heel
goed in hun werk, maar vinden het

lastig om hun financiën en uitgaven
te beheren of op orde te krijgen.
Soms leidt dit tot (grote) problemen.
En de coronacrisis maakt het er niet
beter op. Deze ondernemers kunnen nergens terecht omdat andere
hulpinstanties,
zoals
Schuldhulpbuddy, alleen particulieren helpen. Daarom is de samenwerking met Over Rood belangrijk.
Hoe kan een ondernemer Over
Rood inschakelen?
Ondernemers die hulp nodig hebben kunnen contact opnemen met
het Sociaal Team van de gemeente
Berg en Dal via 024-7516520.
Uitgebreidere informatie staat op
www.overrood.nl.

▪ houdt toezicht op het gedrag en gebruik van de speeltoestellen;
▪ zamelt geld in voor nieuwe speeltoestellen;
▪ zorgt voor het dagelijks openen en sluiten van de toegangspoort;
▪ controleert of de speeltoestellen veilig zijn;
▪ onderhoudt contact met de gemeentelijke speeltuinenbeheerder;
▪ doet als vrijwilliger mee als er gemeentelijke werkzaamheden moeten worden verricht;
▪ zorgt voor het groenonderhoud binnen de speeltuin
en voor het verwijderen van het zwerfafval;
▪ staat altijd klaar om te helpen waar nodig en heeft
een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij deze speeltuin en de kinderen die er spelen.
Kandidaat voor een gemeentelijke onderscheiding?
Iedereen kan iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding. De randvoorwaarden voor de
aanvraag en de aanvraagprocedure staan op de website van de gemeente, www.bergendal.nl > aanvraag

gemeentelijke onderscheiding.
De gemeente Berg en Dal heeft drie soorten gemeentelijke onderscheidingen: het Ereburgerschap, de
Erepenning en het Jongerenlintje.

■ Barbecueën? Dit doet u met uw afval
Het is mooi weer, dus tijd voor
een barbecue. Maar wat doet u
met het barbecue-afval? Wij
geven u graag tips. Goed
gescheiden barbecue-afval is
namelijk ook grondstof voor
nieuwe producten.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk
In september gaat het Sociaal
Team Berg en Dal verder met
spreekuren in de Goei.j Ka.mer
Breedeweg, voorzieningenhart
Op de Heuvel, buurthuis de
Slenk en de Mallemolen.
▪ De Slenk
Datum: dinsdag 8 september
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ De Mallemolen
Datum: dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29
september
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ Voorzieningenhart Op de Heuvel
Datum: woensdag 3, 10, 17 en 24
september
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.30 uur
▪ Goei.j Ka.mer Breedeweg
Datum: dinsdag 8 september
Tijd: tussen 10.00 en 12.00 uur

Nieuwe data en locaties volgen.
Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij
het Sociaal Team terecht?
▪ Mijn partner is onlangs overleden
en ik zou graag met iemand daarover praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel,
hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke
daginvulling en wil graag anderen
helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn
financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden.
Graag zou ik in gesprek gaan
over de omgangsregeling voor
onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil
graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet
meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?

(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

Welk afval hoort waar?
▪ Plastic+
Plastic bordjes, plastic bestek en
verpakkingen van vlees en groenten.
▪ Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval)
Resten van vlees en vis, groente
en fruit. Koop en kook op maat,
zodat u zo min mogelijk voedsel
verspilt. Gooi het gft-afval zo
droog mogelijk in de container en
verpak snel bedervende en stinkende etensresten als vlees en
vis in een krant.
▪ Restafval
Houtskool(as). De as en overgebleven kolen van de barbecue
mogen niet in de gft-container,
omdat dit het composteerproces

verstoort.
▪ Glas
Wijnflessen en sausflesjes. Glas
mag met restjes en deksel in de
glascontainer.
▪ Papier
Eierdozen en papieren verpakkingen mogen bij het oud papier.

Let op scherpe voorwerpen
Let op wanneer u scherpe voorwerpen, zoals barbecuespiesen, in de
restafvalzak doet. Verpak spiesen
in keukenpapier, zodat deze niet
door de zak steken en de medewerkers van Dar verwonden.

■ Hoe voorkomt u stank van gft-afval?
Het is warm. Door de hitte kan
overlast en stank ontstaan bij gftafval (groente-, fruit- en tuinafval).
We geven u tips om dit te voorkomen. Zo kunt u ook in de zomer uw
gft-afval makkelijk scheiden.
▪ Leg een krant of lege eierdoos op
de bodem, zo voorkomt u dat het
gft-afval aan de bodem van de gftcontainer plakt.
▪ Laat keukenafval zoveel mogelijk
uitlekken voordat u het in de gftcontainer gooit.
▪ Verpak etensresten zoals vlees of
vis in een krant.

▪ Zet de container in de schaduw en
leg wat onder het deksel zodat
deze altijd een beetje open staat.

▪ Gaat u op vakantie? Laat de container dan leeg achter.

18 augustus 2020
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Mededelingen

■ Vandalen vernielen toilet avonturenbos

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.

Vandalen hebben in het Avonturenbos, nabij de wijk
Sionsheuvel, de wasbak in het toilet vernield. Eerder
vernielden ze ook al de kabouterdeurtjes en de boomhut. De vrijwilligers worden moedeloos van alle vernielingen. Ze geven aan dat ze de wasbak niet meer gaan
vervangen en daarom ook het toilet sluiten.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ De Geest 39, plaatsen van een terrasoverkapping (Geweigerd)
▪ Sectie B Perceel 4428 nabij Rijksstraatweg 120, kappen van een
dennenboom (Aanvraag)
▪ Lindestraat 10, verbouwen van de woning (Aanvraag)
Berg en Dal
▪ Patrijsweg 5, uitritvergunning (Verleend)
▪ Johannaweg 65, aanpassen van de juiste indeling brand-compartimentering en scheidingsconstructie (Verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 57, gedeeltelijk renoveren van het dak (Verleend)
Groesbeek
▪ Jonkheer van Grotenhuisstraat 6, plaatsen van een stenen tuinmuur
(Geweigerd)
▪ Ambachtsweg 18, aanpassen van de bestaande luifel (Verleend)
▪ Bruuk 120 bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouwen
(Aanvraag)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 35, bouwen van 5 woningen (Aanvraag)
▪ Bosstraat 19a, realiseren van 5 appartementen in een bestaand pand
(Aanvraag)
▪ Bosstraat 50, splitsen van een woning naar twee woningen
(Aanvraag)
▪ Lagewald 13, verbouwing van een bestaande schuur tot kamers
(Aanvraag)
▪ Kerkstraat 17, plaatsen van een nieuwe erfafscheiding (Verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Burgemeester Eijckelhofstraat 13, plaatsen van een oprit (Aanvraag)
▪ Zeelandsestraat 45a bergruimte en dakopbouw (Verleend)
Leuth
▪ Lieskes Wengs 7 A, plaatsen nieuwe gevelreclame voor het
bedrijfspand (Aanvraag)
▪ Sectie G Perceel 446 en 209 nabij Kapitteldijk 3, inrichten van
natuurgebied t.b.v. doelrealisatie N2000 Ooijse Graaf Kapitteldijk
(Aanvraag)
Ooij
▪ Prins Bernhardstraat 24, plaatsen van een dubbelzijdige dakkapel
(Aanvraag)
▪ Koningin Julianalaan 23, verbouwen van de woning (Aanvraag)
Kekerdom
▪ Botsestraat 13, plaatsen van een hekwerk rondom paardenwei
(Verleend)
▪ Duffeltdijk 34, uitvoeren van nevenactiviteiten (Verlengingsbesluit)
▪ Wethouder Sandersstraat 3 t/m 11 vervangen van het dak en de
kozijnen (Verleend)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Brandveilig op kamers
Het nieuwe collegejaar staat op
het punt te beginnen. Je hebt al
een kamer gevonden en ingericht. Maar is het in je studentenhuis ook brandveilig? Met eenvoudige middelen en maatregelen kun je samen met je huisbaas
je studentenhuis brandveiliger
maken.
Niet alleen de verhuurder is verantwoordelijk voor de brandveiligheid
in een studentenhuis. Ook de huurder zelf is verantwoordelijk.
De verhuurder is verantwoordelijk
voor:
▪ rook- of brandmelders;
▪ voldoende (gecontroleerde) blusmaterialen;
▪ het voldoen aan bepaalde bouwtechnische eisen.

De studenten in de woning zijn verantwoordelijk voor:
▪ vrije vluchtwegen;
▪ dichthouden van de branddeuren;
▪ toegankelijkheid van blusmaterialen.
Meer tips? Lees dan verder via:
www.brandweer.nl/brandveiligheid/studentenhuizen

Het Avonturenbos is een natuurlijke speelplek in het bos.
Stichting Avonturenbos Groesbeek en vrijwilligers zorgen er
al jaren voor dat het avonturenbos een prachtige speelplek is
voor kinderen.
Wethouder Sylvia Fleuren: “Het Avonturenbos is een plek
waar iedereen van kan genieten; jong en oud. De daders
vernielen niet alleen een mooie plek en het werk en de spullen van anderen. Ze maken het ook de vrijwilligers erg moeilijk om met enthousiasme deze bijzondere speelplek te blijven onderhouden. Erg jammer dat er mensen zijn die er blijkbaar van genieten om het voor anderen te bederven.”
Gezamenlijk initiatief
Het Avonturenbos is een initiatief van Staatsbosbeheer, MEC
Nijmegen, woningcorporatie Oosterpoort, Stichting Welzijn
Groesbeek (SWG), Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
(WMG) en openbare basisisschool Sionsheuvel en de voormalige gemeente Groesbeek.

■ De scholen beginnen weer, wees alert in het verkeer
Binnenkort gaan de scholen
weer van start. Na de vakantie
moet iedereen weer wennen aan
het drukke verkeer. Kinderen
gaan voor het eerst in lange tijd
weer lopend of op de fiets naar
(een nieuwe) school. Let daarom
goed op in het verkeer en houd
rekening met elkaar.

verkeer moeten gedragen. Laat uw
kind daarom zo veel mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte
afstanden altijd de fiets. Tips om
veilig naar school te fietsen:
▪ Kies een veilige route. Zorg
ervoor dat dit de vaste route
wordt.

▪ Oefen de route vooraf met uw
kind.
▪ Zorg ervoor dat bagage veilig
meegenomen kan worden: in een
rugzak of in een fietstas achterop.
▪ Zorg altijd voor een veilige fiets:
controleer de remmen en de verlichting.

Wat kunt u doen als weggebruiker?
▪ Rij langzaam in de omgeving van
een school en nader kruispunten
langzaam.
▪ Haal kinderen in met een veilige
afstand en snelheid.
▪ Wees voorbereid op onverwachte
acties van kinderen.
Wat kunt u doen als ouder?
Kinderen worden minder kwetsbaar, als ze weten hoe zij zich in het

■ Herstelwerkzaamheden de Bruuk Groesbeek
In augustus start Provincie Gelderland met herstelwerkzaamheden in natuurgebied De Bruuk in
Groesbeek. Zij gaan een soort kleilaag (leemlaag) aanbrengen in een aantal sloten en geulen.
Dit werkt duurt tot eind november. Sommige
paden zijn tijdelijk afgesloten of slechter overheen te lopen.
Waarom brengt de Provincie een kleilaag aan?
De sloten en geulen houden dezelfde diepte en
breedte, maar de bodem en zijkanten krijgen een
soort kleilaag. Deze nieuwe laag voorkomt dat kalkrijk kwelwater via deze sloten het gebied uitloopt.
Juist dit kalkrijke water is nodig om de bestaande bijzondere planten en dieren ook in de toekomst in het
gebied te houden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld
blauwe zegge, spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën en dagvlinders, zoals de zilveren
maan.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden in
het natuurgebied? Bel dan met boswachter Twan
Teunissen via 024 663 24 70. Heeft u vragen over
de herstelmaatregelen rondom de Bruuk? Mail deze
naar debruuk@gelderland.nl en kijk op eens op
www.gelderland.nl/Bruuk.
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■ Natuurbranden
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■ Verduurzamen: hoe en waar moet u beginnen?

Een brandje in het bos, op de hei
of in de duinen kan al snel uit de
hand lopen. Natuurbranden zijn
moeilijk te bestrijden. Vuur verspreidt
zich
razendsnel.
Voorkom natuurbrand: wat kunt
u doen?
▪ Rook liever niet in het natuurgebied. Doet u het toch, maak uw
sigaret dan zorgvuldig uit voordat
u hem weggooit.
▪ Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan,
neem het afval mee en gooi het
thuis weg. Een stukje glas waar

de zon op schijnt kan namelijk
brand veroorzaken.
▪ Gaat u barbecueën, maakt u een
kampvuur of heeft u een vuurkorf
aan staan? Houdt u dan aan de
regels die in het gebied gelden.
▪ Let op waar u de auto neerzet. De
katalysator, die vaak aan de
onderkant zit, wordt erg heet. Als
u de auto in droog, hoog gras
wegzet, kan dat daardoor in brand
vliegen.
▪ Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij
baan hebben.

Wilt u minder energielasten door
bijvoorbeeld te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen? Of
wilt u uw bad- en slaapkamer op
de begane grond maken zodat u
in uw huis kunt blijven wonen als
u een dagje ouder bent? Maar
heeft u geen idee waar u moet
beginnen? Het Loket Duurzaam
Wonen Plus kan u helpen.

Subsidie voor isolatie, zonneboiler of warmtepomp?
U kunt subsidie krijgen voor isolatie
en voor de aanschaf van een zonneboiler of een warmtepomp. Meer
informatie kunt u vinden op
www.rvo.nl. Of vraag het even bij
het Loket Duurzaam Wonen Plus.
Zij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van subsidie.

Het Loket Duurzaam Wonen Plus
adviseert, helpt u bij het aanvragen
van offertes en helpt u als u niet
weet welke aanbieder u het beste
kunt kiezen. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwonenplus.nl.

Lening
Toekomstbestending
Wonen
De provincie Gelderland en de
gemeente Berg en Dal bieden u de
mogelijkheid om een aantrekkelijke
lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis. Deze lening heet

de lening Toekomstbestendig
Wonen (voorheen Duurzaamheidslening). Meer informatie vindt u op
onze website. Zoek op: Lening
Toekomstbestendig Wonen.

■ Buurtklus Groesbeek weer actief
U heeft een klus. U staat er alleen
voor. En u heeft niet genoeg geld
om iemand hiervoor te betalen.
Bel dan de Buurtklus, een team
van vrijwilligers in GroesbeekZuid.
De Buurtklus doet klussen in
Groesbeek,
de
Horst
en
Breedeweg. Wilt u gebruik maken
van Buurtklus? Bel dan op werkdagen tussen 09.00-12.30 naar het
servicebureau van Forte Welzijn:
085-0406066.
Wilt u ook buurtbewoners helpen
met klussen, meld u dan aan door
een e-mail te sturen naar lisanne.bron@fortewelzijn.nl.
Voor welke klussen kunt u
Buurtklus bellen?
Het gaat altijd om kleine, incidentele klussen die binnen een paar uur-

tjes gedaan kunnen worden. Denk
maar eens aan een deur die niet
goed in zijn scharnieren hangt, een
kleine heg snoeien, plankjes die
opgehangen moeten worden,
(rol)gordijnen die opgehangen

moeten worden en zelfs wat klein
elektrawerk kan geregeld worden.
U hoeft er niks voor te betalen, de
klussers zijn vrijwilligers en ze stellen het op prijs dat u meehelpt
zoveel u kunt.

■ Openingstijden zwembad de Lubert Groesbeek
Openingstijden 24 augustus 2020
Aantal pers.
Maandag

07:30 - 08:30 uur
09:30 - 10:30 uur

Banenzwemmen
Vrijzwemmen (wedstrijdbad)

09:30 - 10:30 uur
12:30 - 13:30 uur
18:00 - 19:00 uur
21:00 - 22:00 uur

Spetteruurtje (Instructie - babybad)
Banenzwemmen
Vrijzwemmen
Banenzwemmen

07:30 - 08:30 uur
09:00 - 10:00 uur
14:00 - 14:45 uur
18:00 - 18:45 uur
21:00 - 22:00 uur

24
50

Aquasporten

6 volw/ kinderen onbeperkt
24
50
24

Maandag

Banenzwemmen
Dameszwemmen
Vrijzwemmen
Vrijzwemmen
Banenzwemmen

24
24
50
50
24

Dinsdag

Banenzwemmen
Vrijzwemmen (wedstrijdbad)

24
50

Vrijzwemmen

50

Donderdag 07:30 - 08:30 uur
09:00 - 10:30 uur
11:30 - 12:30 uur
18:00 - 18:45 uur
21:00 - 22:00 uur

Banenzwemmen
Spetteruurtje (Instructie - babybad)
Vrijzwemmen
Vrijzwemmen
Banenzwemmen

24

Vrijdag

Banenzwemmen
Vrijzwemmen (wedstrijd)
Vrijzwemmen
Discozwemmen (Laatste vrijdag van de
maand, start in september)

24
50
50

Dinsdag

Woensdag 07:30 - 08:30 uur
09:30 - 10:30 uur
13:00 - 14:00 uur

Donderdag

Lubbie's Spetterclub
Woensdag

07:30 - 08:30 uur
09:30 - 10:15 uur
13:00 - 14:00 uur
19:00 - 20:30 uur

6 volw/ kinderen onbeperkt

Vrijdag
50
50
24

12:00 - 14:00

Vrijzwemmen

50

Zondag

10:00 - 13:00 uur

Vrijzwemmen

50

RESERVEREN IS VERPLICHT!!

Joggen
Fit
Float
NIEUW!!
Joggen
Joggen
Fit
Fit
Senior Fit
Aqua Vitaal
Joggen
Joggen

20
20
6
20
20
20
20
20
20
20
20

09:15 - 09:45 uur
10:00 - 10:30 uur
09:15 - 09:45 uur
09:45 - 10:15 uur

start 2 september
0,6 maanden - 1,5 jaar
1,5 jaar - 4 jaar
0,6 maanden - 1,5 jaar
1,5 jaar - 4 jaar

Aantal pers.
4 volw. & 4 kinderen
4 volw. & 4 kinderen
4 volw. & 4 kinderen
4 volw. & 4 kinderen

Banenzwemmen
Vrijzwemmen
Spetteruurtje

Alleen wedstrijdbad is open
Alle baden zijn open
Speciaal voor ouders met kinderen

50

Zaterdag

Online via het reserveringssysteem, bij de kassa of telefonisch

11:00 - 11:45 uur
13:45 - 14:30 uur
19:00 - 19:45 uur
19:45 - 20:30 uur
12:45 - 13:30 uur
19:00 - 19:45 uur
19:45 - 20:30 uur
09:00 - 09:30 uur
10:00 - 10:45 uur
19:00 - 19:45 uur
19:45 - 20:30 uur

Aantal pers.

Gesloten op de volgende dagen:
zondag 8 november 2020
vrijdag 25 december 2020
zaterdag 26 december 2020
vrijdag 1 januari 2021

zondag 4 april 2021
zondag 18 april 2021
dinsdag 27 april 2021
donderdag 13 mei 2021

zondag 31 januari 2021
zondag 14 februari 2021

zondag 23 mei 2021
zondag 11 juli 2021

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

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 11.00 uur Millingen (per 1/9: 10.30 uur)
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 9.30-18.30 uur Millingen (per 1/9:
tot 18.00 uur)
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

H. Missen en misintenties
Woensdag 19 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie
Ez.34.1-11; Ps.23,1-6; Mt.20,1-16a;
Donderdag 20 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.30 uur
Ez.36,23-28; Ps.51,12-15,18-19; Mt22,
1-14;
Vrijdag 21 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen: Ez.37,1-14; Ps.107, 2-9; Mt.
22, 34-40;
Zaterdag 22 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen – Maria Koningin; aansluitend rozenkransgebed: Ez.43,1-7a;
Ps. 85,9-14; Mt. 23, 1-12;
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur H.
Mis Ooij – 21e zondag door het jaar:
Jes.22,19-23; Ps.138, 1-3,6,8; rom.
11,33-36; Mt. 16,13-20;
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Betsie en Truus Vink, Lam Huisman,
Overleden ouders Verriet - van Steen,
overleden kinderen en Echtgenoten,
Hetty Huisman - van Thiel, Ida en Piet
van Thiel, Maarten Oteman, Rigo
Jacobs, jaargetijde, Mw. Agnes Arnts Spierings, namens de KBO Ooij, Harry
en Thea Bömer – Gerretschen, Frans en
Tilly Kester - Arts
Zondag 23 augustus 11.00 uur H. Mis
Millingen Jes.22,19-23; Ps.138, 13,6,8; rom. 11,33-36; Mt. 16,13-20;
Wily en Diny Leijgraf, Fred van Eck.
Maandag 24 augustus 19.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus op feest
van H. Bartholomaeus: Apok. 21,9b14; Ps. 145,10-13.17-18; Joh. 1,45-51
Dinsdag 25 augustus 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2Tess.2,1-3a; Ps
96,10-13; Mt.
23, 23-26;
Woensdag 26 augustus 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; aansluitend koffie: 2Tess.3,6-10,16-18;
Ps.128,1-2,4-5; Mt. 23,27-32
Donderdag 27 augustus 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.30 uur: 1Kor.1,1-9; Ps.145, 2-7;
Mt. 24,42-51;
Vrijdag 28 augustus 09.00 uur H. Mis
Millingen: 1Kor.1.17-25; Ps.33, 1-2,45; Mt.25,1-13; Zaterdag 29 augustus
09.00 uur H. Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jer. 1, 17-19;
Ps. 71, 1-4a, 5-6b,15ab; Mc. 6, 17-29;
Thé en Mies Hendriks- van Megen.
Zaterdag 29 augustus 15.00 uur
Huwelijksviering van André van den
Brink en Hayley Pijman in kerk
Millingen.
Zaterdag 29 augustus 19.00 uur H.
Mis Ooij – 22e zondag door het jaar:
Jer. 20,7-9 Ps.63,2-6,8-9; Rom. 12, 1-2;
Mt. 16,21-27;
Wilma Donderwinkel - ten Haaff, Wim
Arts, Overleden ouders van den Brink Lentjes, Miny en Wim
Zondag 30 augustus 11.00 uur H. Mis

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

Millingen Jer. 20,7-9 Ps.63,2-6,8-9;
Rom. 12, 1-2; Mt. 16,21-27;
Dinsdag 1 september 19.00 uur H.
Mis Mariakapel Leuth: 1Kor.2, 10b-16;
Ps. 145, 8-14, Lc. 4, 31-37;
De afkortingen die bij elke viering
staan verwijzen naar de lezingen uit de
bijbel in die viering. In uw eigen bijbel
kunt u ze opzoeken. De lezingen vindt
u ook op https://parochienet.nl/nicbaarn/. Op deze manier kunt u gaandeweg vertrouwd worden met de bijbel en
u tevens voorbereiden op de viering.

Overleden:
-Ooij - Persingen. Mw. Marietje
Leenders - Derks 90 jaar. Tijdens een
korte plechtigheid is ze begraven op het
kerkhof naast de kerk in de Ooij
Moge zij rusten in vrede.
- Leuth. De heer Adri Jansen 87 jaar.
Tijdens de uitvaartmis vrijdag 14
augustus in de Ooij hebben wij
afscheid van hem genomen, en is hij op
het kerkhof in Leuth begraven.
Moge hij rusten in vrede
- Millingen. Dhr. Herman Verburg 79
jaar Tijdens de Uitvaartmis op woensdag 5 augustus hebben wij afscheid van
hem genomen.
Moge hij resten in vrede.

Aanpassing tijden vieringen en gebed
Na overweging en navraag past het
parochiebestuur de tijden voor vieringen en gebed als volgt aan, met het oog
op een goede en duidelijke spreiding
binnen de parochie en voldoende ruimte voor viering en ontmoeting:
In Ooij wordt elke zaterdagavond om
19.00 uur de eucharistie gevierd.
In Beek wordt elke 3e zaterdag van de
maand om 17.00 uur de eucharistie
gevierd in de kleine Bartholomeus
(experimenteel van sept-dec 2020)
In Beek is elke woensdag om 9.00 uur
de eucharistieviering in de kleine
Bartholomeus.
In Kekerdom is op de 1e zondag van
de maand de eucharistieviering om
9.00 uur.
In Leuth is elke dinsdag om 19.00 uur
de eucharistieviering in de Mariakapel.
In Millingen wordt per 1 september op
zondag de eucharistieviering verplaatst
van 11.00 uur naar 10.30 uur.
In Millingen is de eucharistieviering
door de week op donderdag, vrijdag en
zaterdag om 9.00 uur.
In Millingen wordt de wekelijkse aanbidding op donderdag per 1 september
een half uur eerder afgesloten, en wel
om 18.00 uur.
In Millingen wordt het wekelijks
rozenkransgebed verschoven van
woensdag naar zaterdag na de ochtendmis.

Oude muziek beluisteren tijdens Zomeropenstelling
Protestantse Kerk Groesbeek
Net als in voorgaande jaren stelt de
PKN-gemeente in Groesbeek haar
historische gebouw in de zomermaanden weer open voor het
publiek: inwoners, mensen uit de
regio en passanten. Iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur staat de
deur van het gebouw aan de
Kerkstraat 18 in Groesbeek weer
open.
U bent van harte welkom. Onze gastvrouwen en –heren leiden u graag rond
en vertellen u over het gebouw met
haar rijke geschiedenis. Zo zijn er
diverse panelen te bewonderen over de
geschiedenis van de kerk. Of bezoek
het prachtig onderhouden kerkhof met
enkele historische graven, een urnenwand en de gedenkboom. Uiteraard
kunt u ook gewoon plaatsnemen om te
mediteren, voor een gebed, voor een
gesprek of om te luisteren naar –
meestal levende- muziek.
Op 21 augustus speelt het blokfluit-

Eiken onderscheiding voor
Joop Rutten
Op zondag 16 augustus is aan het eind
van de eucharistieviering b.g.v. het
parochiefeest
Maria
ten
Hemelopneming in de parochiekerk te
Millingen Joop Rutten onderscheiden
met een unieke speld vanwege 80 jaar
kerkmuziek. Als bijna 9-jarige begon
Joop in Kekerdom op 2 september 1940
bij het Knapenkoor. Al gauw was zijn
stem en zijn gevoel voor orgelspel en
dirigeren ontdekt. Na zijn eerste 15 jaar
in Kekerdom vervolgde hij zijn kerkmuziekcarrière in Leuth. Hij richtte ook
menig koor op en wist van organiseren.
Ook in Millingen, Ooij en verdere
omgeving heeft hij zijn sporen verdiend. Ondanks recent verlies van kerk
en orgel van Leuth weet hij na 80 jaar
kerkmuziek zijn enthousiasme nog
steeds over te brengen. Elke dinsdag
bespeelt hij de piano tijdens de avondmis van 19.00 uur in de Mariakapel van
Leuth die is gebleven. Op zondag 6
september om 9.00 uur is er in het kerkje van Kekerdom waar hij 80 jaar geleden begon, een feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid van dit jubileum.
Joop, van harte gefeliciteerd, enorm
bedankt en nog vele jaren.

Bartolomaeusmis
in Beek
Bij gelegenheid van het feest van de
heilige Bartholomaeus zal er op maandag 24 augustus om 19.00 uur in de
kleine Bartholomeus kerk een eucharistieviering zijn. Dat is één van de dingen
die naar voren zijn gekomen uit een
overleg met mensen uit Beek dat
gehouden werd aansluitend aan de H.
Mis op woensdag 12 augustus. Voor
deze Mis, de eerste na het uitbreken van
Corona half maart, was een twintigtal
mensen samengekomen. Vijftien mensen bleven ook voor het overleg.
Mensen spraken hun voorkeur uit voor
een wekelijkse H. Mis op woensdagochtend om 9.00 uur in de kleine
Bartholomeus (met aansluitend koffie)
en gaven ook aan ook een maandelijkse
H. Mis op de 3e zaterdag van de maand
om 17.00 uur zeer op prijs te stellen.
Evenals het voorstel voor de viering
van het feest van de heilige
Bartholomeus, zijn deze twee voorstellen overgenomen door het bestuur.
Hierbij wordt in de periode van septdec 2020 gekeken of er voldoende
belangstelling is.
Bij het overleg zijn mensen ook attent
gemaakt op de mogelijkheid van kerktaxi. Op een eenvoudige manier zijn
vraag en aanbod bij elkaar te brengen,
bv. wat betreft de wekelijkse zaterdagavondmis in Ooij en de wekelijkse zondagochtendmis in Millingen.
Bij het overleg sprak de pastoor de
wens uit dat naast mensen uit Millingen
en Kekerdom ook mensen uit Beek,
Ooij en Leuth deel gaan uitmaken van
de pastoraatsgroep. Deze pastoraatsgroep heeft mede met hem de zorg voor
het parochiebreed pastoraat, van Beek
tot Millingen. Deelname hieraan kan
vanuit bewuste beleving van het geloof,
actieve betrokkenheid bij de kerk en
parochiebreed kunnen denken. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de pastoor.

kwartet MUSICA AGATHA. Zij spelen oude muziek, die rustig van aard is,
vaak liederen met een eigen sfeer en
expressie . In deze muziek overheerst
niet één stem, maar zijn de sopraan, alt,
tenor en bas gelijkwaardig,
En kom kijken naar de expositie van de
Limburgse schilder Jouk Boon. De tentoonstelling met schilderijen uit zijn
serie Kruiswegstaties en enkele andere
werken is nog te zien tot en met 13 september.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijdens een rondleiding te horen krijgen.

Vraag van de week: Uit welk jaar
dateert de preekstoel?
Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gelden ook hygiëneregels als handen
ontsmetten en afstand houden.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 23 augustus
Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger is ds. G. Ruiterkamp uit
Apeldoorn.
De collecte tijdens deze dienst is voor
Casey Troy Foundations, een kleine
stichting die kansen wil verbeteren
voor gehandicapte kinderen in
Kameroen.
Zondag 30 augustus
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is dan da. Janneke Ruijs.
De collecte tijdens deze dienst is voor
Wilde Ganzen, voor hulp aan kinderen

met een beperking in Kameroen.
U kunt ook digitaal doneren via: NL 08
INGB 0000961922 tnvn. Diaconie
Prot. Gem. Groesbeek, Casey Troy /
Wilde Ganzen
Elke zondag is vanaf 9.45 uur de deur
open en iedereen van harte welkom.
Vanwege het coronavirus gelden tijdens de vieringen nog de van overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen.
Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Bisdom benoemt Aloys van
Velthoven tot waarnemend pastoor
parochie Cosmas en Damianus
GROESBEEK – Nadat bekend werd
dat pastoor Henk Janssen zijn taken
neerlegt, heeft het Bisdom onlangs
besloten om Aloys van Velthoven met
ingang van 15 juli te benoemen tot
waarnemend pastoor van de Parochie
Cosmas en Damianus in Groesbeek.
Tevens heeft het Bisdom met ingang
van 15 augustus Harry Reijnen

benoemd tot pastor van dezelfde
parochie. Reijnen was pastoor in
Heijen, Afferden en Siebengewald. Op
zondag 18 oktober neemt pastoor Henk
Janssen officieel afscheid van de
parochie tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Cosmas en
Damianuskerk aan de Pannenstraat in
Groesbeek aanvang 10.00 uur .

Estafettenoveen ter ere van de
zalige Karl Leisner
GROESBEEK.
Op
vrijdag 7 augustus
vond in de Mariakapel
van de Cosmas en
Damianuskerk
om
19.00 uur een kleine
herdenking plaats van
het feit dat het op 12
augustus 75 jaar geleden is dat de zalige
Karl Leisner gestorven
is in het Waldsanatorium Planegg bij
München. Voorafgaand
aan de 12e augustus
vindt een estafettenoveen plaats in negen plaatsen zoals:
Dachau,
Kevelaer,
Groesbeek,
Schönstadt, Planegg enz. De vijfde dag
is de estafettenoveen gehouden in
Groesbeek. De levensgeschiedenis van
Karl Leisner werd daar nog eens gememoreerd: jarenlang opgesloten in
gevangenissen en het concentratiekamp
Dachau; tot priester gewijd op 17
december 1944 in het concentratiekamp en daar op 2e kerstdag zijn eerste
en tevens laatste mis opgedragen. Karl
Leisner heeft ons 4000 blz. dagboekaantekeningen nagelaten. Aloys van
Velthoven, Louise Wijninga, Martijn

Pouwelsen, Henk Keukens en Theo
Giesbers gingen voor in de noveen. In
Groesbeek kwam hij vaak bij de Duitse
zusters en heeft hij van 14 – 25 augustus 1934 een groot kindervakantiekamp
voor jongens uit Kleve georganiseerd.
Op de foto zie je de jongens de
Pannenstraat oplopen met Karl Leisner
ernaast. Ze hebben net de mis bijgewoond in de Cosmas en Damianus.
Wilt u meer weten over Karl Leisner?
In de kapel van Mariëndaal, in de
Mariakapel van de Cosmas en
Damianuskerk en bij het VVV-kantoor
kunt u gratis materiaal verkrijgen.

Graffiti op de Kerkdijk in Ooij
Nadat de afgelopen periode al diverse verkeersborden en kastjes langs de Sint
Hubertusweg in Ooij beklad waren, hebben de graffitikalkers ook toegeslagen op
de Kerkdijk in Ooij, bij de ingang van het dorp. Daar werden het wegdek en het
informatiebord beklad.
Foto: Henk Baron

N AT U U R

Bijzondere dertiendelige
zonnebloem in Ooij
OOIJ. Normaal komen bijzondere zonnebloemen vanwege de lengte of grootte
van de bloem in het nieuws. In Ooij valt er een op die op één stam maar liefst 13
zonnebloemrozetten heeft zitten.
Foto: Bert Roodbeen

Nieuw in de gemeente Berg en
Dal: Naar Buiten Natuurbeleving
De gemeente Berg en Dal is dit jaar
verkozen tot wandelgemeente van
het jaar
Reden te meer voor Ron Hoenderboom
om nu in dit jaar te starten met Naar
Buiten Natuurbeleving. Dit is een initiatief met als doel inwoners van de
gemeente, regio en bezoekers meer in
beweging te brengen te betrekken en
verbinden met de prachtige natuur, bossen en andere landschappen die onze
gemeente rijk is. Eind augustus starten
de eerste activiteiten met op zondag 30
augustus een workshop Bosbaden en
wandeling in de bossen van Groesbeek
achter Park Dekkerswald van half twee
tot half vijf. Kosten 15 euro p.p. In hetzelfde bos een week later zaterdag 5
september een stiltewandeling van half
elf tot een uur a 5 euro p.p. Bij beide
activiteiten wordt er voor een lekkere
kop thee en iets kleins hartigs te eten
gezorgd.
Tevens start op donderdagochtend 20
augustus weer de wekelijkse wandeling
vanaf het Nederlands Wijnbouwcentrum voor iedereen die wil genieten van
de mooie natuur in de omgeving in
beweging wil komen en nieuwe mensen wil leren kennen. Deze activiteit
wordt gratis aangeboden door het
Wijnbouwcentrum voor inwoners van
de gemeente en start om 10 uur tot
maximaal half een.
Wandelen door de natuur en je verbinden hiermee verhoogt je weerstand, je
stresslevel wordt lager je voelt je meer
ontspannen en het bos heeft hierdoor
letterlijk een helende werking. Ron
Hoenderboom is een ervaren wandel-

begeleider met een grote kennis van de
prachtige omgeving en een passie voor
de natuur. Daarnaast bekend met mindfulness/natuurcoaching en trainingen
op het gebied van natuurbeleving.
Ron Hoenderboom heeft ook meer dan
twintig jaar ervaring in het werken met
kinderen en organiseert met enthousiasme leuke en passende natuurbelevingsactiviteiten op maat voor kinderen
in de leeftijd van vier tot twaalf jaar en
neemt hun graag al struinend mee op
pad om vooral spelend, ontdekkend te
leren wat de natuur je bied.
Wil je over dit alles meer weten of
opgeven voor een van deze activiteiten
stuur dan een mail naar naarbuitennatuurbeleving@outlook.com bel naar
06-10180321 of neem een kijkje op de
website https://www.naarbuitennatuurbeleving.com/

Groesbeekse ‘rivieren en merentocht’

Zondag 23 augustus organiseert
Landschaps Beheer Groesbeek
(LBG) weer een natuurexcursie.
Ditmaal een wandeling van ruim 14
kilometer die de hele dag (10.30-16.00)
duurt. Start- en eindplaats is het
Protestantse Kerkje in het centrum van
Groesbeek. Vanwege Covid-19 vindt
de wandeling ‘onder beperkende voorwaarden’ plaats en meelopen is op
eigen verantwoordelijkheid. Deelname
is gratis. Het dorp Groesbeek staat
bekend om haar vele natuurlijke beken
en poelen die door kwelwater uit de
stuwwal worden gevoed. We starten om
half elf zelfs bij de beek waarnaar
Groesbeek is genoemd. Tijdens de

De Koepel

Foto: Paul Leenders

tocht lopen we langs een aantal beken
en poelen die met een knipoog naar de
“Groesbeekse bergen” ook wel als
rivieren en meren gezien kunnen worden. Door de LBG-gidsen zal onderweg kort over natuur en historie verteld
worden. Denk aan een lunchpakket en
drinken voor een dag. De lunchpauze
vindt plaats nabij natuurgebied De
Bruuk, bij B&B Green Cottage.
Aanmelding is verplicht bij Paul
Leenders:
024-3972405,
pleenders33@gmail.com. Meer informatie
vindt u op de website van WMG: wmggroesbeek.nl

De liefde groeit
op straat in
Ooij

Tussen de stoeptegels in het dorp Ooij
groeit een zeer fraai, klein gras dat in
eerste instantie nauwelijks opvalt:
Klein liefdegras (Eragrostis minor).
Velen kennen wel Straatgras (Poa
annua) dat vaak met ijver wordt weggestoken. Naast Straatgras is dus ook
Klein liefdegras op het trottoir te vinden (zie foto).
Het betreft een eenjarig, laag en liggend gras dat in de zomer bloeit. Zij is
te herkennen aan de donkere klieren
langs de bladrand en op de bladschede.
Daarnaast zijn verspreid op de bladschede lange haren zichtbaar. De aartjes zijn mooi symmetrisch en paarsachtig van kleur. Klein liefdegras is
sinds 1970 aan een grote opmars
begonnen en is nu algemeen. Eerst
kwam zij voornamelijk langs spoorwegen voor op stations vanwaar zij zich
via trottoirs heeft verspreid naar stedelijk bebouwd gebied, zoals het dorp
Ooij.
Op weg naar de supermarkt, bushalte of
buurman is dit lieflijke gras te bewonderen voor wie er oog voor heeft. Ook
dichtbij huis valt er dus nog van alles te
ontdekken.
Johan Loermans, Ooij

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Dierenhulp teleurgesteld in
PostNL
Varsselder; Waar zijn de verzonden
bestellingen gebleven? Die vraag krijgt
Stichting Dierenhulp maar niet beantwoord. De afgelopen 8 weken bleken
maar liefst 5 via PostNL verzonden
bestellingen verdwenen te zijn. Op vragen volgen slechts standaard briefjes
van PostNL.
“Radeloos word je ervan. Je verzendt
de bestelling netjes gefrankeerd door
PostNL of met postzegels en het verdwijnt van de aardbodem. Schade vergoeden? Nee niets van dat alles. Inhoud
weg, portokosten weg en boze reacties.” Zegt Mark Vos van Stichting
Dierenhulp.
“We hebben leuke kleine producten in
onze webshop waarbij de opbrengst
naar de projecten voor dieren gaat. Alle
zendingen kunnen door de brievenbus,
verzonden in stevige bubbel envelopjes
met onze adresgegevens. Mocht er iets
fout gaan weet men ons te vinden.
Dit kost ons goodwill en inkomsten. Bij
PostNL blijven ze zich verschuilen achter nietszeggende reacties. Zoals ze zijn
niet verantwoordelijk, en hun interne
onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en tot slot een tip om voortaan
Aangetekend te verzenden. Echter wij
mogen als betalende klant toch verwachten dat ook met postzegels gefrankeerde post bezorgd wordt? Of gaat dit
enkel op voor aangetekende, met track
and trace zendingen die bovendien veel
duurder zijn.”
Inmiddels hebben wij het Tweede
Kamer lid Dion Graus hierover geïnformeerd. Hij heeft o.a. ook PostNL in
zijn portefeuille en reageerde dat hij
inmiddels een bericht naar CEO Herna
Verhagen heeft gestuurd.” Aldus een
reactie van Stichting Dierenhulp.
Stichting Dierenhulp wacht een reactie
en kan enkel hopen dat PostNL haar
slogans waar maakt “ Breng het bij me
thuis” en “ We hebben wat voor je”. Wij
zijn benieuwd maar met een monopolist is er weinig keuze als het om verzenden van post met een postzegel
gaat.
Stichting Dierenhulp
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Kleine reddingsactie in Ooij
OOIJ. De broers Jack en Duuk van
Rens uit Ooij zagen dat het Eendengat
in Ooij zo goed als droog lag. In de
kleine ondiepe plasjes zagen zij echter
nog visjes zwemmen. De visjes waren
hier niet met uitsterven, maar met uitdrogen bedreigd.
Hierop hebben de broers besloten een

reddingsactie uit voeren. Gewapend
met hengels, visnetten en emmers zijn
zij de visjes gaan vangen. Dit was een
lastig en modderig klusje. Maar het
resulteerde in tientallen visjes, die werden gered!
Deze hebben zij vervolgens uitgezet in
de Kolk (Wilhelminaplas).

Wouter van Eck geeft lezing over
voedselbos in de bieb
BEEK. Wouter van Eck begon in
2009 een voedselbos nabij Groesbeek
en is een pionier op dit gebied. Op
woensdag 2 september van 19.30 tot
21.00 uur geeft hij een lezing over
deze bijzondere landbouwmethode
in Bibliotheek Beek-Ubbergen.
Vanwege de coronamaatregelen is er
een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
In een voedselbos wordt niet geploegd,
gezaaid, gewied noch gemest en al
helemaal niet gespoten. Hier wordt
geplant en daarna eindeloos geoogst:
zaden, bloemen, scheuten, knoppen,
knollen, noten, appels, peren en pruimen. Wouter van Eck begon ruim tien
jaar geleden op een kale maisakker in
De Horst nabij Groesbeek met de aanplant van voedselbos Ketelbroek.
Inmiddels is dit een van de bekendste
voedselbossen in Nederland en is Van
Eck voorzitter van de Stichting
Voedselbosbouw Nederland.
Chef-kok Emile van der Staak van het
Nijmeegse toprestaurant De Nieuwe
Winkel is groot fan van het voedselbos.
Hij bedenkt de heerlijkste gerechten

met de planten, groenten en het fruit uit
Ketelbroek. Luister op 2 september
naar het verhaal van Van Eck over deze
unieke en duurzame landbouwmethode.
Beperkt aantal plaatsen
Deze lezing is onderdeel van de reeks
‘Universiteit van Berg en Dal’.
Bibliotheekleden en studenten betalen
€2,50, overige bezoekers kopen een
kaartje voor €4,-. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of via
www.obgz.nl/agenda. In verband met
de coronamaatregelen is het aantal
plaatsen beperkt, koop dus tijdig je
kaartje(s).

Ooievaar op de kerk
In de avond van vrijdag 7 augustus zat er een ooievaar op de Grote Bartholomeuskerk van Beek.
Foto: Jeanne Stoop

Speeltuin heropend
Speeltuin d’n Hommel in Breedeweg is twee weken geleden heropend. De speeltoestellen waren aan vervanging toe. Het ging om groot onderhoud. Zo zijn de
waterpomp, fietsdraaimolen, schommel, duikelrek en taludglijbanen vervangen.
Zo kan de speeltuin er weer 10-15 jaar tegenaan.
Foto: Herman Leensen
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Nieuws uit Nijmegen
Optreden Limelight Ladies
zondag 23 augustus bij Hortus
Zondag 23 augustus is er van 14-16
uur in de Hortus Nijmegen een concert van de Limelight Ladies, 3-stemmige Americana
Limelight Ladies zijn drie Arnhemse,
vrouwelijke muzikanten, die vanaf
jonge leeftijd gegrepen zijn door
muziek. Zij hebben elkaar gevonden in
hun liefde voor meerstemmige zang.
Er worden nummers gebracht van bijvoorbeeld Crosby Stills Nash & Young,
Bonnie Raitt, Venice, Carole King, The
Eagles en James Taylor in verrassende
arrangementen met véél aandacht voor
vocale harmonieën. Eigen nummers
worden in dezelfde stijl bewerkt.
Een optreden van Limelight Ladies is
een reis langs vele "Americana"
muziekstromingen, altijd een lust voor
het oor en het hart!
Limelight Ladies bestaat uit: Geena
Dee (gitaar en zang); Caia Mangelsdorf
(percussie en zang); Miriam de
Vroome (gitaar, percussie en zang)

Entree: € 10,00 p.p.
Adres: Hortus Botanische Tuin
Nijmegen d'Almarasweg 22d.
Reserveren en betalen vooraf: mail
naar info@limelightladies.nl met vermelding van voor- en achternaam. U
krijgt dan een betalingsverzoek
Bij de deur betalen is ook mogelijk
onder voorwaarde dat er nog plekken
beschikbaar zijn
Meer informatie:
Website: www.limelightladies.nl
Facebook: Limelight Ladies

Maandelijks met gids van PcN
wandelen langs poëzie
Tot 1 september blijft het Poëziecentrum, gevestigd achter in de bibliotheek
Mariënburg, nog gesloten voor bezoek
en activiteiten, uitgezonderd individuele bezoekers die op afspraak komen.
Maar, er kan weer met gids gewandeld
worden langs poëzie.
• Op 22 augustus 11. 00 u met Meja
Spaargaren
• 19 september met Frouke Arns
• 17 oktober met Marijke Hanegraaf
• 21 november met Meja Spaargaren
• 19 december met Frouke Arns
U loopt door de binnenstad komt langs
historische plekken waar dichters inspiratie vonden voor een gedicht.
Sommige gedichten zijn opgenomen in
de Literaire Bakens van de stad, zoals
het onlangs onthulde ‘Oude huizen aan
de Kade’ van Augusta Peaux uit 1926.
De andere worden u voorgelezen. Over

de plekken hoort u achtergrondinformatie.
Start buiten vóór de bibliotheek.
Aanmelden via 0653856040 of poëziecentrumnederland@gmail.com.
De wandeling vindt gezien de coronatijd plaats voor maximaal vijf personen, voldoende afstand, geen coronaverschijnselen en een verplichte aanmelding.
Het kost € 10,00 (dit is inclusief gids,
route en gedichtenbundel). Alle gedichten zijn afgedrukt in een speciaal boekje. Daar staat ook de route in. Met de
papieren wandelgids à € 7,50 is de poëzieroute ook op eigen gelegenheid de
volgen.
U kunt ook een wandeling aanvragen
op een ander tijdstip of als groepsactiviteit, in overleg wordt dan een datum
vastgesteld.

Zelfregiecentrum Nijmegen
ontmoet jou graag
Het Zelfregiecentrum Nijmegen is er
voor iedereen die meer grip op zijn
leven wenst. Je kunt bijvoorbeeld meer
grip wensen omdat je moeite hebt om
keuzes te maken, jezelf goed te presenteren of met het nemen van initiatief.
Een ziekte, langdurige behandeling,
tegenslagen, eenzaamheid of moeilijke
situaties kunnen een rol spelen.
Je kunt bij ons terecht voor allerlei ontmoetingsactiviteiten, training en
coaching. Benieuwd naar ons? Op donderdag 27 augustus kun je op twee
manieren met ons kennismaken.
Maak kennis met ons tijdens een
“corona-proof VIP-behandeling”
voor jou op donderdag 27 augustus
tussen 12.00 en 19.00 uur
Op 27 augustus kun je corona-proof
kennismaken met het Zelfregiecentrum. Je krijgt dan een VIP-behandeling: je wordt warm welkom geheten
met een heerlijk drankje en een versnapering. Daarna kun je één-op-éen in
gesprek met een medewerker van ons
centrum op de St. Jorisstraat 72. Als je
liever wilt videobellen, kan dat natuurlijk ook. Als je iemand mee wilt nemen,
zoals een begeleider: neem hem of haar
vooral mee.

Ook mensen die in hun werk professioneel verwijzen naar organisaties zoals
het Zelfregiecentrum zijn van harte
welkom.
Leer elkaar kennen tijdens een prikkelende ontmoeting! Op donderdag
27 augustus van 15.30 tot 17.00 uur
Wandelend en pratend leer je elkaar
beter kennen! Daarom organiseren we
een prikkelende ontmoeting tussen
mensen met en zonder licht-verstandelijke beperking, een Prokkel. Dit doen
we tijdens de landelijke Prokkelweek.
Dit jaar wandelen we door het centrum
van Nijmegen. Aan de hand van vragen
en opdrachten maak je kennis met
elkaar.
Contact opnemen om deel te nemen
Om deel te kunnen nemen aan de kennismaking op 27 augustus, of om mee
te gaan wandelen tijdens de Prokkel,
moet je contact met ons opnemen voor
een afspraak.
Bel (024) 75 111 20 en vraag naar
Birgit van der Putten of mail naar
secretariaat@zrcn.nl. Op www.zrcn.nl
vind je meer informatie. Lees hier ook
over het Zelfregiecentrum als belangenbehartiger op het gebied van Wmo
en sociale zaken.

Aquarunningtraining in Erica
Terpstrabad september 2020
Op maandagavond 14, 21, 28 september en 5 en 12 oktober van 20.00 tot
21.00 is er een serie van vijf aquarunningtrainingen in het Erica Terpstrabad, Kwakkenbergseweg 25, 6523 MJ
in Nijmegen. De kosten voor deze vijf
trainingen zijn € 46,85.
Bij aquarunning werk je aan je hardlooptechniek, corestabiliteit en conditieopbouw voor het hardlopen, terwijl
je met een wetbelt om in een baan in
het zwembad loopvormen en intervaltraining doet. De wetbelt zorgt ervoor
dat jij een verticale positie in het water
hebt en dat je hoofd boven water blijft.
Aquarunning is low-impact en doe je

Nature is
Calling
Hans de Leeuw en Dorus Doreleijers
laten zich, op eigen wijze, inspireren
door de natuur.
Zo vraagt maker Hans de Leeuw zich af
wat “de natuur “eigenlijk is? En of het
misschien slecht gaat met de gezondheid van de aarde omdat de mens zichzelf niet meer ziet als onderdeel van die
natuur? De mens voelt zich verheven
boven flora en fauna en denkt alles naar
zijn hand te kunnen zetten. Hij put de
aarde uit en schuift problemen door
naar toekomstige generaties. Maar de
planeet laat zich horen: de temperatuur
stijgt, het ijs smelt, de atmosfeer verandert, bossen verbranden, extremer
weer, droogte, overstromingen, afname
van biodiversiteit…
Kunnen we het tij nog keren ?
In het werk van tekenaar Dorus
Doreleijers
leeft
het
thema
“Vergankelijkheid en Hoop”.
Door cyclische processen lijkt alles te
vergaan, maar verschijnt vervolgens
opnieuw in een andere hoedanigheid.
Alles is in beweging. De natuur vertelt
ons, dat alles en iedereen een onderdeel
is van een groot geheel. Het kleine waar
we vaak aan voorbij gaan, mag dan ook
méér aandacht en betekenis krijgen,
want alles en iedereen doet er toe.
Samen vormen we de aarde en ook de
mens mág deel uitmaken van dit wonderlijke gebeuren.
U bent van harte welkom in de
Dorpsschuur, Nijmegen-Lent. za. 29 en
zo. 30 augustus, van 11 tot 18 uur.

Sinds maandagochtend 17 augustus
kan het gemotoriseerd verkeer voor
het eerst over het nieuwe brugdek
van de Waalbrug rijden.
Op dat moment zijn 2 rijstroken stad uit
en 1 rijstrook stad in beschikbaar.
Afgelopen weekend was de brug afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer,
omdat Team Waalbrug belijning ging
aanbrengen en de verkeersituatie
ombouwde, zodat het gemotoriseerd
verkeer weer over het nieuwe brugdek
geleid kan worden. Daarnaast trof aannemer Van Gelder tijdens dat weekend
in opdracht van de gemeente Nijmegen
voorbereidingen voor het aanpassen
van het oostelijk fietspad ter plaatse
van het Traianusplein.
Laatste werkzaamheden
De gemeente Nijmegen gaat vanaf 17
augustus het oostelijke fietspad ombou-

wen naar een fietspad in twee richtingen. Het fietsverkeer stad uitwaarts zal
voorlopig over de voormalige busbaan
rijden. Als het oostelijke fietspad
gereed is, gaan de gemeente en
Rijkswaterstaat het westelijke fietspad
en de busbaan geschikt maken voor
fietsverkeer in twee richtingen. Om
voldoende en veilige werkruimte te
creëren voor de aannemers van deze
werkzaamheden zijn er op de brug drie
rijstroken beschikbaar in plaats van
vier. Pas als al deze werkzaamheden
klaar zijn, naar verwachting eind van
dit jaar, zal het gemotoriseerd verkeer
weer over twee rijstroken in beide richtingen over de Waalbrug kunnen rijden.
Zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en
landbouwvoertuigen, mag overigens
pas over de brug rijden als de steigers
onder de brug zijn verwijderd. Ook dat
zal aan het eind van dit jaar zijn.

De Red Hat Society Novio
Madams bestaat 13 jaar
De Red Hat Society is een vrouwenorganisatie opgericht in 1998 in Amerika
door Sue Ellen Cooper onderhet mom
Fun and Friendship after Fifty! Jaren
geleden is het overgewaaid naar
Nederland… Zij – de dames van de
Red Hat Society – worden Red Hatters
genoemd. Ze zijn 50 jaar of ouder en
dragen rode hoeden en paarse en rode
jurken! Inmiddels zijn er meer dan 100
afdelingen, chapters genaamd, in
Nederland en dertien jaar geleden heeft
Thea d’ Or (Thea van Loosbroek uit
Nijmegen-Oost) ’t chapter de NOVIO

MADAMS opgericht en dit heuglijke
feit vierden zij op donderdag 13 augustus bij café Biessels in Nijmegen. De
oprichtster van een chapter is een
Queen! Bij Biessels op de hoek van de
Grote Markt en de Grotestraat op de
Grote Markt kwamen ze bij elkaar om
gezamenlijk te proosten op hun 13jarig bestaan en daarna te dineren. Daar
bleven ze deze keer. Vorig jaar maakten
ze nog een ritje met de Zonnetrein door
de Ooijpolder, maar in verband met de
coronamaatregelen zat dit er dit jaar
niet in.

Lezing 'De
Spaanse griep'
Op donderdag 27 augustus is in het
Infocentrum WO2 Nijmegen een
lezing van Ivo van de Wijdeven (historicus en politiek analist), met als
thema de Spaanse griep.
Honderd jaar geleden raasde de
Spaanse griep vrijwel ongehinderd
over de aardbol. Ook in Nederland veroorzaakte deze ziekte in 1918 grote
maatschappelijke ontwrichting. Het
was aan lokale bestuurders, artsen en
verpleegsters om het op te nemen tegen
een uiterst dodelijke ziekte die het land
in zijn greep hield en 38.000 slachtoffers eiste. Wereldwijd stierven er 50
tot 100 miljoen mensen. Ivo van de
Wijdeven neemt het publiek mee terug
in de tijd om een periode te belichten
die vaak niet meer dan een voetnoot in
de geschiedenisboeken is.
De lezing vindt plaats in de
Lindenbergzaal in De Lindenberg. De
entreeprijs is € 4,50 pp (ex. administratiekosten). Reserveren is noodzakelijk
en
kan
alleen
online
via
https://www.delindenberg.com/theater/
infocentrum-wo2-nijmegen/. U bereikt
de zaal via de hoofdingang van De
Lindenberg. De zitplaatsen zijn ingericht op 1,5 meter afstand van elkaar.
Dit geldt ook voor personen die uit hetzelfde huishouden komen. Dit betekent
dat er tijdens de lezing nooit iemand
direct naast u zit, ook niet een persoon
uit uw eigen huishouden.

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

zonder muziek. Je traint met een groep
in een baan in het grote 25 m bad.
Inschrijven kan op info@aquarunning.nl of per What’s app op
0623165907.
Meer informatie: www.aquarunning.nl

Verkeer rijdt vanaf 17 augustus
over nieuwe brugdek Waalbrug
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Mout Bierfestival strijkt alsnog
neer in Julianapark Nijmegen
Na een initiële afgelasting vindt
Mout Bierfestival alsnog tweemaal
doorgang in Nijmegen. Het speciaalbierfestival wordt volledig ingericht
volgens de COVID-19-richtlijnen, en
strijkt met een aangepast programma neer in het Julianapark van vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus, en
vrijdag 4 t/m zondag 6 september.
Verdeeld over twee weekenden wordt
het Julianapark - waar in 2016 de allereerste editie plaatsvond - omgetoverd
tot een festivalterrein waarin bijzondere smaken, lekkere muziek, een gemoedelijke sfeer en jong & oud elkaar ontmoeten in de zomerzon.
Het rondreizende speciaalbierfestival
neemt 15 brouwerijen mee naar haar
lommerrijke geboorteplaats in Nijmegen-Oost, waaronder internationale
smaakmakers als Põhjala Brewery
(Estland), Bakunin Brewery (Rusland)
& To Øl Brewery (Denemarken),
Nederlandse deelnemers als Moersleutel en Hooglander, en lokale brouwerijen als Nevel en Mannenpap.
Iedere brouwerij krijgt een eigen vaste
tap, en verkoopt daarnaast allerlei specials om te delen op fles en op blik.
Ook kunnen de echte liefhebbers bierkennis bijspijkeren aan de hand van
verschillende ‘Beertalks’ met de brouwerijen.
Dankzij een handvol eetgelegenheden
hoeven bezoekers geen moment honger

te hebben. Dit jaar worden er bijzondere bier & barbecue-proeverijen georganiseerd onder leiding van gerenommeerde internationale bier-sommelier
Arvid Bergstrom, en bereiden verschillende foodtrucks gerechten om van te
watertanden voor zowel vleeseters als
vegetariërs.
Een festival is niets zonder muziek.
Daarom kan ook deze editie van Mout
Biefestival rekenen op een speciaal
muziekprogramma onder leiding van
de Platenbus, die gaat zorgen voor een
brede selectie aan genres waarin alles
van vergeten hits tot boogie, jazz en
tango een plekje krijgen.
Mout Bierfestival 2020 zal aan de hand
van COVID-19-richtlijnen worden heringericht. Zo wordt er gewerkt met
tijdslots (variërend van minimaal 3 tot
maximaal 4,5 uur), is het terras veel
ruimer opgezet, kunnen bezoekers
bestellen via een online menu, worden
ze bediend aan tafel en kunnen ze
alleen contactloos of met PIN betalen.
Ook worden er additionele maatregelen
getroffen omtrent hygiëne: de tafels
worden vaker schoongemaakt, en er
zijn extra handwas-stations ingericht.
Tijdslot-tickets voor Mout Bierfestival
2020 kosten €6,- (incl. servicekosten en
programmaboekje), en tickets voor de
bier & barbecueproeverijen met Arvid
Bergstrom zijn binnenkort verkrijgbaar
op www.moutbierfestival.nl.
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Omroep Berg en Dal lanceert
nieuwe lokale nieuwswebsite en app

Alzheimercafé Berg en Dal gaat weer starten!

BERG EN DAL. Vorige week is de
nieuwe lokale nieuwssite en app voor
Omroep Berg en Dal gelanceerd.
Hierdoor ben je snel op de hoogte
van het laatste nieuws in en om de
gemeente Berg en Dal. De website en
applicatie, speciaal gemaakt voor
lokale omroepen, zijn ontwikkeld
door Omroep Gelderland.
De website en applicatie richten zich
op het uitzendgebied van Berg en Dal,
maar bevat ook nieuws uit omliggende
gemeenten.
Omroep Berg en Dal is de vijfde
omroep die gebruikmaakt van het
‘Lokaal Grid’: een vaste, herbruikbare
opzet voor website en app, speciaal
gemaakt voor lokale Gelderse omroepen. Eerder stapte ook RTV Arnhem,
RegioTV Tiel, XON (Omroep Ede) en
RTV 794 over op het Lokaal Grid.

GROESBEEK. Na een lange periode
van thuiszitten en afstand houden, kunnen we elkaar weer ontmoeten in het
alzheimercafé. Op maandag 7 september praten we met elkaar over corona
en dementie. Corona heeft veel met ons
gedaan, of we nu thuis waren of in een
verpleeghuis. We hebben mensen verloren, we zijn eenzaam geweest, bang
ook. Op deze eerste bijeenkomst nadat
we elkaar meer dan een halfjaar niet
gezien hebben, praten we hierover
graag met u. We houden daarbij afstand
van elkaar, waardoor we met minder
mensen aanwezig kunnen zijn. U zult
zich dan ook aan moeten melden.

Lokaal Grid
Het Lokaal Grid is ontwikkeld door
Omroep Gelderland om lokale omroepen te ondersteunen. Dankzij het grid
hoeven omroepen zich niet meer bezig
te houden met de technische aspecten
van de website en de app, maar kunnen
ze zich focussen op de nieuwsvergaring
en –productie. Eenzelfde opzet wordt
nu ook al succesvol door de regionale
omroepen gebruikt.
De app Omroep Berg en Dal is voor
Android-gebruikers te downloaden via
de Google Play Store en voor iOSgebruikers via de App Store. De website is te bezoeken via www.omroepbergendal.nl.
De website- en app-ontwikkeling is een
volgende stap in de intensieve samenwerking die Omroep Gelderland heeft
met lokale omroepen in Gelderland.

Nieuws van KBO Millingen
Nieuw activiteitenprogramma
MILLINGEN. Bij deze ons nieuwe
programma voor onze leden. De
gemeente Berg en Dal heeft besloten
dat de sporthal weer geopend mag worden en dat wij onze activiteiten kunnen
voort zetten. Op 24-8-2020 hervatten
wij onze activiteiten.
Op maandagmiddag is er soos van
13.30 tot 17.00 uur, dan is er biljarten
kaarten en een kleine bingo. Elke dinsdagmorgen is Nordic Walkin van 10.00
uur tot 11.30 uur, start vanaf de
Geldersepoort. Dinsdagmiddag is er
Jeu De Boules, bij goed weer op de
baan bij de Bramhstraat van 14.00 uur
tot 16.30 uur. Elke woensdagmorgen is
er volksdansen en line dansen van

10.00 uur tot 11.30 uur, er kunnen nog
leden bij. Vrijdagmorgen zijn er gym
en beweeglessen van 9.30 uur tot 10.30
uur, wij gaan van start met een nieuw
enthousiast team dat er zin in heeft om
onze ouderen op conditie te brengen en
te houden. Bij al deze activiteiten moet
er natuurlijk rekening worden gehouden met de regels die is zijn voor ieders
veiligheid. De donderdagmiddag kaarten bij de Taverne vervalt in verband
met de corona regels. Wij als bestuur
van de KBO Millingen aan de Rijn zijn
blij u weer te mogen ontmoeten.
Groet, uw bestuur
Millingen aan de Rijn

KBO

afd,

Op de Pannenkoekenboot
MILLINGEN. Wij bestaan dit jaar 70
jaar daarom maken wij er een feestdag
van. Wij gaan op 27 augustus 's morgens vroeg met de bus naar Nijmegen.
Je moet aanwezig zijn om 9.45 uur op
het pleintje bij de Kastanje. Om 10.00
uur vertrekt de bus naar de Waalkade in
Nijmegen en daar stappen wij over op
de Pannenkoekenboot, die vertrekt om
11.00 uur, voor een mooie tocht over de
rivier. Er is een gids aan boord deze zal
ons alle bezienswaardigheden laten
zien en er wat over vertellen. Bij binnenkomst krijgen wij een kopje koffie
aangeboden waarna de boot vertrekt.
De tocht zal ongeveer twee en een half

uur in beslag nemen. Daarna vertrekken wij weer met de bus naar Millingen
aan de Rijn waar wij nog even gezellig
naborrelen.
U kunt zich nog aanmelden tot en met
20 augustus. Daarna is er geen mogelijkheid meer. Er kunnen nog een aantal mensen bij. Alles is in overleg met
de organisatie van de boot en de bus
besproken en is toegestaan volgens de
voorschriften van de gemeente. Het
aanmeldingsformulier hebt uw inmiddels ontvangen en kan met uw eigenbijdrage in de brievenbus bij Frits
Janssen, Zeelandsestraat 9c 6566de,
Millingen aan de Rijn.

KBO Beek naar openluchtmuseum
BEEK. Donderdag 13 augustus om
11.00 uur kwam het dan toch nog tot
een uitstapje van de KBO Beek.
Alle voorzorgsmaatregelen werden in
acht genomen en zo kon deze uitstap
beginnen met het mondkapje op.
Aangekomen bij het Openluchtmuseum liepen wij naar het het lokaal
waar aan ons een superieure lunch
werd geserveerd, alles netjes op afstand
natuurlijk, het is 2020.
Voldaan van de maaltijd, met de zon op
ons bolletje gingen wij door het park
met een bijzondere R.E.T. tram. We
zagen het fraaie Indische landgoed, de
Brabantse buurt met de eigen brouwerij
waar een vers biertje getapt werd, het
kerkje van `s-Heerenhoek, nog steeds
een trouwlocatie, boerderijen uit
Goningen en Friesland, mooie rode
waterlelies , diverse molens en kregen
uitleg in de lijnzaadmolen, het vakantiehuisje van Rietveld, oud Amsterdam
met het café van tante Stien en natuurlijk bevolkten wij regelmatig overdekte
terrasjes
Eind van de middag stond de bus van

vervoersbedrijf Leenders klaar om ons
weer naar Beek te vervoeren. Een
warme KBO Beek dag kwam ten einde.
De leden die zich daarvoor hadden
opgegeven sloten de dag af met een
drie gangen keuze menu met een consumptie diner bij hotel `t Spijker.
De KBO Beek is, op gepaste wijze, ook
actief
tijdens het coronavirus.
Activiteiten worden met in acht neming
van de voorschriften uitgevoerd, de
gezondheid staat voorop.
Eind van deze maand komt het
Magazine weer uit met onze nieuwsbrief met meer van de activiteitencommissie, educatie, gezelligheid, sport en
nog veel meer vindt u bij de KBO
Beek. Lid worden en ook alles meemaken, ook tijdens deze toch vervende
tijd, heel eenvoudig voor € 20,= per
kalender jaar bent u ook een van ons,
welkom.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, geeft u alle informatie,
024 3226377

Hoe gaat het met u?
Het Alzheimer Café vindt plaats op 7
september in Gasterij ’t Groeske,
Stationsweg 9t in Groesbeek. U bent
welkom vanaf 19.00 uur, start van het
programma om 19.30 uur. Afsluiting
21.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden moet, voor 1 september, bij
voorkeur via mail met uw naam, mailadres, telefoonnummer en met hoeveel
personen u komt. Wij nemen na 1 september contact met u op. Mensen met
dementie en/of mantelzorgers hebben
voorrang.
Aanmelden via mail naar: g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
Eventueel bellen naar: 06-44900806

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Maatjes gezocht
De opbouwwerkers van Forte Welzijn
werken in diverse kernen van de
Gemeente Berg en Dal. In de kern berg
en dal zijn wij op zoek naar maatjes.
Wie lijkt het leuk om samen met een
gezellige en kunstzinnige vrouw uit
de kern Berg en Dal af en toe op erop
uit te gaan. Mevrouw houdt van kunst,
schildert, houdt van de natuur, doet aan
yoga en zoekt een gezellig maatje.
Vooral de stille zondagen ervaart ze als
”niet fijn”. Het zou geweldig zijn om er
dan samen op uit te kunnen. Mevrouw
is tevens een grote fan van Kippenkar
Landwinkel de Woerdt te Ressen en
zou daar graag af en toe naartoe gaan.
Voor een 82-jarige mevrouw in Berg
en Dal zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vind om regelmatig langs te komen voor een praatje en
een wandeling. Mevrouw heeft afgelopen jaar veel meegemaakt en heeft
behoefte aan een luisterend oor en wat
afleiding. De vraag is voor een langere
tijd.
Lijkt dit je leuk? Wil je samen met
mevrouw erop uit neem dan contact op
met Petra Kregting van Forte Welzijn,
mail: petra.kregting@fortewelzijn.nl,
telefoon: 06-53764809.
Avonturen(speel)bos in Groesbeek
zoekt vrijwilligers
Het avonturen(speel)bos in Groesbeek
zoekt vrijwilligers voor het groen
onderhoud en/ of incidentele kinderactiviteiten. En er is grote behoefte aan
een hulp boswachter. Hierbij gaat het
om ondersteuning bij coördineren van
activiteiten en vrijwilligers. Heb je
ervaring met groenonderhoud en houtbewerking, wil jij helpen de kinderen
een geweldige natuurbelevenis te
geven? Contactpersoon is Henk
Klaassen tel. 06 13496562, natuurlijkhenk@gmail.com
Kindercentrum Domino is op zoek
naar overblijfkrachten voor de tussen

schoolse opvang op basisschool de
Sieppe in Groesbeek. Het gaat om vaste
en oproepkrachten. Vind je het leuk om
de kinderen te helpen en te begeleiden
tijdens de lunch en het buiten spelen,
op maandag, dinsdag en donderdag tussen 11.30 en 13.00 uur? Dan word je
van harte uitgenodigd te reageren. Per
keer ontvang je een belastingvrije vergoeding. Contactpersoon is Nicole
Haan tel. 024 3976320, info@kindercentrum-domino.nl
Kijk voor de vele mogelijkheden op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal. Contactpersoon is Anke
Jacobs
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij dan gaan we graag met je in gesprek
over de mogelijkheden. tel; 085
0406066, werkdagen tot 12.30 uur.

Collecte KWF
2020 Ooij
Beste inwoners van Ooij.
Dit jaar zal de collecte van KWF er
anders uit zien door het Corona-virus.
Waar wij normaal gesproken met een
collectebus komen collecteren, zullen
we dit jaar in de week van 30 augustus
tot 5 september, onderstaande kaart in
uw brievenbus stoppen.
Met deze kaart kunt u mobiel doneren.
Dat wijst zich vanzelf door de duidelijke uitleg op de kaart.
Wij realiseren ons dat deze manier van
collecteren anders is dan u van ons
gewend bent. Deze bijzondere tijd
vraagt ook om bijzondere oplossingen.
Deze manier is, na overleg met alle collectanten in Ooij, de oplossing voor
Ooij geworden.
Wij hopen van harte dat u ook dit jaar
KWF zult steunen.
Met vriendelijke groet,
KWF collecte team Ooij

De Pneumokokkenprik
Vanaf 2020 start een nieuwe landelijke vaccinatiecampagne voor ouderen. Het vaccin is gericht tegen de pneumokokken-bacterie.
Oudere mensen kunnen sneller en ernstiger ziek worden
door de pneumokokken-bacterie, omdat op oudere leeftijd
de afweer vermindert. Er kan dan een ernstige ziekte
optreden zoals een longontsteking, bloedvergiftiging of
een hersenvliesontsteking. De prik maakt de kans om ziek
te worden door de pneumokok kleiner.
Personen die geboren zijn tussen 1941 en 1947 zullen dit
jaar een uitnodiging ontvangen. De prik wordt gegeven op
23 september. Verdere informatie over de locaties vindt u
in de uitnodiging. De prik is gratis en de uitnodiging zal
door ons verstuurd worden. De prik geeft weinig bijwerkingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.thuisarts.nl of contact opnemen met uw huisartsenpraktijk.
Huisartsengroep Milbergen

Foto: René Hendriks

WWW.MILBERGEN.NL
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ANNEKE
In het eerstvolgende telefoongesprek
met haar zus had Anneke (ze begon
langzamerhand nieuwsgierig te worden) nog even voorzichtig gehengeld
naar de afloop van Sylvia’s droomdate
met de, door haar zo begeerde,
Amerikaanse piloot / lookalike van
Tom Cruise. “Heb ik gedumpt, An,
bleek een nep-account. Toen ik ’n stuk
verder scrolde op de site werd dezelfde vent gepresenteerd als een adelborst
van de Royal Navy. Ze hadden gewoon
zijn kop gemonteerd op een ander
lichaam, niet van echt te onderscheiden. En ik was er bijna ingetrapt,
dankzij jou kwam ik nog net op tijd tot
bezinning! Maar ik houd aan dat hele
gedoe wel een heel leeg gevoel over.”
De zussen hadden vervolgens een
indringend gesprek, waarbij zo’n beetje alles waar je op moest letten de
revue passeerde, met als stip op nummer 1: ‘als het te mooi is om waar te
zijn, dan is het ook te mooi om waar te
zijn.’ Bovendien kende Anneke nog
een andere gedupeerde. Haar collega
Iris was er ook al eens ingetrapt, die
kon zich achteraf ook wel voor de kop
slaan. Tot tweemaal toe had ze 850
euro overgemaakt naar de bankrekening van een fotogenieke Spanjaard,
die met romantische mails plechtig
had beloofd van dat geld linea recta
naar Schiphol te vliegen. Nou, hij
moet nog komen! En de politie kon
niets met de aangifte beginnen, want
de site bleek zich na onderzoek in
Mexico te bevinden en in dat land hebben ze hun handen al vol aan de
bestrijding van de zware criminaliteit.
Daarbij vergeleken is internetfraude
klein bier.
In no-time was Iris een
illusie en 1700 euro armer. “Zo zie je
maar weer, Syl, het leven is niet maakbaar.” vervolgde Anneke. “Als je zelf
eerlijk bent, beschouw je het als vanzelfsprekend dat anderen dat ook zijn
en daarmee ga je de fout in.
Tegenwoordig proberen ze je namelijk
op alle mogelijke manieren een poot
uit te draaien. Beloof me nu gewoon
eens dat je voortaan wat beter oplet.”
Sylvia liet haar stem berouwvol dalen:
“Doe ik, An. Maar ik zal je vertellen
dat het hard aankwam. Want ik hoef
jou niet te vertellen dat je het als
vrouw van in de dertig toch al moeilijker hebt dan al die troelen van twintig.
En als je er dan ook nog ‘ns achter
komt dat je zo wordt besodemieterd
door een stel gewetenloze internetcriminelen, dan houd je daar wel een flinke kater aan over. En het is niet zo dat
ik eenzaam ben.
Maar stiekem ben
ik wel ’n beetje jaloers op jou en Roy,
zoiets zou ik ook wel willen. Intussen
begint de tijd te dringen, over een paar
jaar word ik veertig en dan ben je pas
echt kansloos. Dan kom je terecht in
de categorie kerels die meermaals
gescheiden, alcoholist of eeuwig
werkloos zijn, de probleemgevallen.
Daarom zocht ik het ditmaal over de
grens.
En eerlijk gezegd was ik erg
gecharmeerd van die Amerikaan, hij
had echt de WOW-factor. En het
genoegen was geheel aan zijn kant,
want hij bleef me maar lekker maken
met allerlei foto’s. In zijn pilotenuniform op de trap van zijn Boeing 737,
in de cabine en zwaaiend vanuit de
cockpit.” Dan, stellig: ”Ik weet dan
ook zeker dat ik voor de bijl was
gegaan als ie mij om geld had
gevraagd om naar Nederland over te
komen. Hij had me namelijk al
gemaild dat hij slecht bij kas zat, door
de corona crisis kon hij namelijk een
tijdlang niet vliegen, dus zijn geld
raakte snel op. En zijn grote wens was
het om zich uiteindelijk in Europa te
vestigen. Hij zou bij me intrekken in
Nijmegen, An, ik kon niet wachten! En
had ik jou nu niet gebeld over die sof
met die Italiaanse trucker, dan was ik
beslist met ‘m in zee gegaan, want het
was echt mijn type. En dan te bedenken dat ie niet eens echt heeft bestaan.
Weet je, mijn vertrouwen heeft zo’n
knauw gehad, die lui van die site
mogen ze van mij vijf jaar eenzame
opsluiting geven.” En dan, tot slot, met
een geforceerd lachje: “En dit is niet
de eerste keer dat ik de boot ben ingegaan met daten. Als ik nog denk aan
die Philippe, waarmee ik vorig jaar een
tijdlang een affaire heb gehad. Die
wilde met mij naar een parenclub, ken
je dat verhaal?” “Nee, vertel op!”
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Arno's
Haarmode

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

Tel. 0481-433407

Wij doen alles voor uw auto

Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

in een mooie, nieuwe
en sfeervolle omgeving
presenteren wij
Hotel/Restaurant
“Nimweger Tor”.

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Iedere donderdag
3-gangen menu’s
voor

0481- 432054
06 - 24861017

Totale
uitverkoop
Nu geld sparen
Super korting
op alles

Maandag - Zaterdag:
vanaf 15:00 uur open
Zondag:
vanaf 11:30 uur
doorlopend geopend
Dinsdag: rustdag

€ 9,90

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

(Tegenover De Trinkgut inrit)

Openingstijden:

woensdag
SCHNITZELDAG

Millingen en
omstreken

Kleve, Briener Straße 43

47559 Kranenburg
Nimweger Straße 4
Tel. 0049 28 26 / 99 27 00
info@nimweger-tor.de
www.nimweger-tor.de

Wat bieden wij:
Internationale gerechten
en specialiteiten

Marga Huinink
Strijkcentrale

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

€14,90 en €16,90

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

De absolute prijsknaller

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Lampen • Verlichting • LED en restanten

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

47533 Kleve Briener Straße 43

Bebber24
Autoshop
het
vanaf
augustus

opheffingsautomaterialen aan
uitverkoop
particulieren
en bedrijven
adres voor verkoop van

Complete badkamer/toilet verbouwing

XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Inh. Udo Jedwill

Hartelijk welkom!

Zalen voor familie-,
vereniging en bedrijfsfeesten
tot 80 personen.
Eigen parkeerplaatsen
8 hotelkamers geschikt
voor minder validen

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Autoshop Goed Beter Bebber

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

www.lampen-udo.de

Van Peltlaan 188
6533 ZS Nijmegen
T: 024 - 3226161
www.bebberautoshop.nl

024-6633100

Wij verheugen ons op uw bezoek!

www.frankbv.nl

Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

45788465

RST
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BOSCH Accu-heggenschaar
B
AHS 55-20 Li
A
18V/2,5 Ah Lithium-Ion accu.
Snijlengte ca. 55 cm. Snijdikte max.
20 mm. Met diamantgeslepen mes
en anti-blokkeersysteem.
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Beste klanten, denk
in verband met de
actuele situatie a.u.b.
aan een mondkapje
bij een bezoek aan
onze winkels. Het
dragen hiervan is
verplicht. Dank voor
uw begrip!
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Bovendien
B
zijn er regelmatig exclusieve
Partner-Card
aanbiedingen.
P
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Vraag
hem nu aan in onze bouwmarkt!
Vr
m.u.v.
.u genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverlening en
*m
pallethandel.
Niet te combineren met andere acties.
ppal
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Wastafelmengkraan Logis 70
Verchroomd.
0HWñH[LEHOHDDQVOXLWVODQJHQ
en afvoergarnituur.

54,99

w
www.swertz-bauzentrum.de
45326163

159,-
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Per m € 16,99 i.p.v. € 18,99.
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45532486
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HOUTLOOK

Feinsteinzeug. „Forest“,
1e kwaliteit. White, beige
e
of brown, ca. 30 x 60 cm.
Slijtklasse IV, anti slip
oppervlak (R9 AB).

incl. 2e5a4,9cc9u
t.w.v. €

VO

129,-

12V, 2 Ah Li-Ion-accu,
2 versnellingen,
20 aandraaimomenten
en boorstand.
Incl. LED-werklicht,
2e accu en snellader.
,QWUDQVSRUWNRσHU

BEST

D
EN I G

MAKITA Accuboorschroefmachine DF333DSAE

45721496

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG

47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
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Fiat 500C Hybrid
In afwachting van de volledig elektrisch aangedreven Fiat 500, presenteert
Fiat een hybride versie van haar 500 model met als groot voordeel, dat de Fiat
500 dankzij de verminderde BPM Aanschafbelasting een stuk goedkoper
geworden is.

Road Test
Fiat 500C
Koets: 2-deurs cabrio
Prijs: € 22.450,Rijklaar gewicht: 1050 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 70 pk
Top: 167 km/uur
Acc.0-100: 13,8 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20,2
Lengte: 357,1 cm
Breedte: 162,7 cm
Kofferruimte: 185 liter
Aanhangergewicht: geen
hybrids, zoals de Toyota Prius. Dankzij
het accupakketje van 0,148 kWh, dat
onder de bestuurdersstoel ligt, samen
met een elektromotor van 4 pk, mag
deze Fiat 500 zich een volwaardige
Hybrid noemen, waardoor het veel
voordelen krijgt.

Fiat 500 Hybrid is niet de ruimste in zijn klasse, wel de leukste om te zien.
De bijna duizend Euro goedkoper
geworden Fiat 500 met hybride aandrijving heeft één cilinder meer in de benzinemotor en een versnelling meer, ten
opzichte van de 500 Twin-air met 2cilinder benzinemotor en 5-bak, die hij
opvolgt. Dat is gunstig, want door de
extra versnelling draait de motor op de
snelweg minder toeren en van dat tweecilinder geluid waren al geen fan. De
Fiat 500 is met de nieuwe motor beduidend stiller in het interieur dan voorheen.
Elektrische ondersteuning
extra koppel

geeft

Een kleine elektromotor on de Fiat 500
Hybrid ondersteunt de benzinemotor
bij het starten en versnellen, Een starter-alternator van 12 volt en 3,6 kW
wordt enerzijds gebruikt om de motor
opnieuw te starten als die door het
stop-startsysteem is uitgeschakeld en
anderzijds om een duwtje erbij te geven
tijdens het accelereren. De verbrandingsmotor kan al uitvallen bij afremmen onder de 30 km/uur. Dan wordt er
elektriciteit opgewekt om de lithiumionbatterij van 11 Ah bij te laden. Het is
eigenlijk een mild hybrid, maar de
Europese typegoedkeuring maakt geen
onderscheid tussen mild hybrids en full

Toyota GR Supra
Legend Premium
Afgelopen week reden we voor de Rozet de spectaculaire Toyota Supra met
een 3.0 liter 6-cilinder-in-lijn 340 pk benzinemotor met automatische versnellingsbak met van de F1-afkomstige flippers aan het stuur. Voor Europa is de
uitlevering van de Supra gelimiteerd en daarmee rijdt men met deze bolide
een zeer exclusieve sportwagen, zeker in de ‘Legend Premium’ uitvoering,
zoals wij hem reden.

De Toyota Supra valt op, óók in deze bescheiden zilveren kleur. Echter niet alle
elementen zijn écht. De sleuven in de motorkap zijn bijvoorbeeld fake, net als de
‘roosters’ op de deuren. Ook die zitten er voor de sier. Toch is het geen bluf, want
de prestaties van de Toyota Supra zijn fenomenaal.
Naast alle zuinige en milieuvriendelijke auto’, die Toyota ontwikkelt, wilde
de fabrikant ook weer eens een Supra
sportauto met zescilinder lijnmotor.
Dankzij moderne techniek hoeft zo’n
sportwagen niet gelijk een benzineslurpende en stinkende milieuramp te
worden. Met slimme, hoogwaardige
techniek kan men een sportauto ontwerpen, die met stijl en élégance tot
zeer sportieve prestaties in staat is. Een
auto, die niet per se zo economisch
mogelijk hoeft te zijn. Dat heeft Toyota
gedaan.
Toyota had echter niet alle techniek
hiervoor op de plank liggen en vond
een BMW als sparring partner, die de
gewenste motor in huis had en eveneens op zoek was naar een partner om
een nieuwe sportwagen te ontwikkelen.
BMW ontwikkelde op zijn beurt de
nieuwe Z4 Roadster met softtop en
Toyota ging aan de slag met de GR
Supra als sportcoupé. De 3,0-liter zesin-lijn turbobenzinemotor zit ook in de
BMW Z4 M40i. Beide auto’s, die deze
fantastische krachtbron delen, hebben
elk hun eigen onderscheidende uiterlijk

gekregen, maar ook onderscheidende
rijeigenschappen. Het zijn totaal verschillende auto’s, waarbij GR, wat staat
dan voor Gazoo Racing, de sportieve
afdeling van Toyota, een belangrijke
inbreng heeft gehad.
Spannend uiterlijk
De Toyota GR Supra ziet er indrukwekkend uit met zijn grote verzameling
van spoilers, luchthappers, sierdelen en
hints naar het roemruchte verleden van
Toyota. De vorige Toyota GR Supra
met een 3.0i Twin Turbo zes-in-lijn is
gebouwd van 1993 tot 2002.
De nieuwe, van BMW afkomstige
motor, is zeer gretig in de Supra, zeker
in de sportstand en geholpen door de
razendsnelle achttraps automaat sprint
de sportauto vanuit stilstand naar de
100 km/u in 4,3 seconden. Ook naar
hogere snelheden gaat het heel vlot en
pas bij de afgeregelde maximale snelheid van 250 km/u gaat het afvlakken.
Via ‘Flitsmeister’ is door ons een maximale snelheid van 259 km/uur gemeten
en ook dan blijft de auto mooi stabiel
onder controle op de Duitse Autobahn.

Hybride systeem kost geen ruimte
Omdat het accupakket onder de
bestuurdersstoel ligt, net zoals bij de
recent beschreven Suzuki Ignis, is de
bagageruimte onaangetast en 185 liter
groot gebleven en is er door de hybride
aandrijving geen binnenruimte verloren gegaan.
De extra cilinder zorgt ervoor dat de
benzinemotor verfijnder loopt en trillingsvrijer is dan de 2-cilinder, die
inmiddels uit het leveringsprogramma
is verdwenen. De 1,0-liter driecilinder
levert 70 pk en een maximaal koppel
92 Nm en daarmee sprint de kleine
cabrio, zoals wij die reden, in 13,8
seconden vanuit stilstand naar de 100

Road Test
Toyota GR Supra Legend
Premium
Koets: 2-deurs sportwagen
Prijs: € 82.995,Gewicht: 1570 kg
Cil.inh.: 2998 cc
Vermogen: 340 pk
Top: 250 km/uur
Acc.0-100: 4,3 sec.
Gem. verbr.: 1 op 13,5
Lengte: 437,9 cm
Breedte: 185,4 cm
Kofferruimte: 290 liter
Aanhangergewicht: geen
Supersnel dankzij enorm koppel bij
lage toerentallen
Zowel de aandrijflijn als de supersnelle
automatische versnellingsbak zijn weliswaar afkomstig van BMW, maar het
motormanagement is afkomstig van
Toyota’s GR afdeling. De 3.0 turbo
zescilinder levert 340 pk (250 kW) bij
5.000 toeren per minuut en een trekkracht van 500 Nm tussen 1.350 en
4.700 toeren per minuut. Op Italiaanse
stijl doorhalen tot 6.000 toeren heeft
geen enkele zin. Voor de maximale
acceleratie schakelt de automaat relatief snel door naar het volgende verzet
om vervolgens dankzij het enorme koppel weer een stevige push voorwaarts te
geven.
Dankzij de relatief korte wielbasis, is
de Supra buitengewoon goed wendbaar. De duidelijk zichtbare Brembo
remmen, met vier zuigers op de voorremmen, zijn goed berekend op al dat
geweld en brengen, mede dankzij elek-

km/uur. Dat is drie
seconden trager dan
de Twin-air tweecilinder van weleer, die
een stuk lichter was.
Het gaat echter wel
veel stiller en soepeler
en het past meer bij
deze rappe stadsauto.
Omdat de handgeschakelde versnellingsbak nu zes versnellingen heeft, kunnen de eerste versnel- Vooral met het elektrisch bedienbare dak is de Fiat 500
lingen kort zijn, waar- Hybrid een leuke auto om te hebben en daarbij is de 500
door de 500 vanaf dankzij de hybride aandrijving tegelijkertijd leuker gaan
stoplichten rap optrekt rijden en goedkoper geworden.
en vlot door het verkeer zoeft. Bovendien krijgt de benzi- fun zit. Het Fiatje 500 uit 1957 had een
nemotor wat extra trekkracht van de stoffen dak om staal te besparen en om
elektromotor.
de auto nog lichter en goedkoper te
maken.
Zuiniger
De nieuwe Fiat 500 Hybrid is in de Fraai retro dashboard
praktijk door de hybride aandrijving De Fiat 500 heeft een fraai retrodesign
beduidend zuiniger geworden. Een dashboard en instrumentarium. Achter
gemiddeld verbruik van 1 op 20 is het stuur toont een kleurendisplay, wat
realistisch te halen. De topsnelheid van het hybridesysteem doet. Er is een
de Fiat 500C ligt bij de 167 km/uur. schakelindicator, die soms aangeeft om
Het is zowel in de stad als op de de auto in neutraal te zetten bij het
Autobahn een grappige auto om te rij- afremmen voor een stoplicht.
den. Zeker in de Cabrio uitvoering, die Daarnaast toont een histogram het ver€ 3000,- duurder is ten opzichte van de bruik of de hoeveelheid energie, die de
gesloten uitvoering. Het stoffen dak generator elektrisch terugwon.
laat zich kinderlijk eenvoudig bedienen. Het geeft geen nadelen, want het Conclusie
is zo goed geïsoleerd, dat het gesloten Dankzij de lagere CO2-uitstoot van 88
qua geluidsniveau nagenoeg geen ver- gr/km is de 500 Hybrid goedkoper
schil uitmaakt met een gesloten 500. geworden. Het instapmodel kost nu €
Daarbij staat het opengevouwen dakje 15.750,- terwijl dat € 16.690 was. De
superleuk en waant men zich een beet- door ons gereden 500C met elektrisch
je in een klassieke 500 uit 1957. Het vouwdak in de buitengewoon fraaie
verschil is dat het dak er puur voor de ‘launch’-edition kost € 22.450.-.

tronica, de 1570 kg
zware sportwagen
weer veilig tot stilstand.
De auto rijdt snel,
maar men kan er
ook rustig mee toeren dankzij het
gigantische koppel
bij lage toerentallen. Altijd is er een
surplus van vermogen gereed, terwijl
men rustig bij laag
toerental over de
landweggetjes rijdt.
Niets van dat hitsige, wat door een
andere categorie
van meer luiduchtige sportwagenliefhebbers wordt aanbeden.

Uit de twee vuistdikke uitlaten komt na het starten een fantastisch, maar toch ook wel beschaafd zescilinder geluid.
Het is geen showorgel. De krachtige zescilinder laat zich
gewoon horen.

Uitrusting en ruimte
Binnenin herkennen we veel knoppen,
hendels, klokken en displays die van
BMW afkomstig zijn. Ook het stuurwiel komt van BMW. We ervaren een
keurig verzorgd infotainment-systeem
en de nodige bestuurders-assistenten.
Zoals het hoort bij een klassieke sportwagen, zitten de bestuurder en bijrijder
laag en dicht bij de achteras. Dat geeft
een optimale gewichtsverdeling en een
beter gevoel van wat de auto doet.
Boven de zijruiten zit een stevige balk,
die voorkomt dat men te hoog in de
auto gaat zitten. Uiteraard zit deze constructie er om de stijfheid van de carrosserie te verbeteren en daarin is
Toyota goed geslaagd! Een rolkooi is
niet nodig. De standaard constructie is
superdegelijk.
Omdat de Supra een
pure sportwagen is, is
er geen achterbank of
loos zitje dat dienst
doet als bergruimte.
De
bagageruimte
achterin staat in open
verbinding met het
passagierscompartiment, maar heeft wel
dwarsbalken
om
doorschuiven
van
bagage te voorkomen. Men kan voldoende bagage meenemen in 290 liter
De Toyota GR Supra heeft een stoere en gespierde uitstra- grote
kofferbak,
ling door de lange motorkap, het compacte passagiers- waarin men beter tascompartiment en de grote spoorbreedte.
sen dan koffers kwijt

kan.
Superspannend, maar ook beheerst
De Supra laat zich desgewenst rijden
alsof het een gewone, zij het wat
opzichtige, dagelijkse auto is. In de
regel zijn sportwagens van dit kaliber
ook bij een kalme rijstijl overduidelijk
aanwezig met dominante geluiden van
de motor of uitlaat. De Toyota Supra is
in de standaard modus juist beschaafd
en vaak zelfs stiller dan menig luxe
zakenauto. Bovendien is het gemiddelde verbruik van zo'n 1 op 14 ook vergelijkbaar met een gewone zakenauto.
Dat gebruik is natuurlijk wel sterk
afhankelijk van de rijstijl. Regelmatig
moesten we toch voor ons gevoel wat
vaak tanken. De brandstoftank is met
zijn 53 liter dan toch niet zo groot.
De Toyota Supra Legend Premium, met
een prijskaartje van € 82.995, heeft als
extra’s zwarte lederen bekleding, een
head-up display, dat eigenlijk een must
is, draadloze telefoonoplader en een
JBL Premium audiosysteem met 12
speakers, die een bijzonder fraai geluid
geeft. Sinds kort is er nu ook een versie
beschikbaar met 2.0 liter turbo motor,
die vanaf € 61.995,- beschikbaar is in
zijn ‘launch’-editie.
Conclusie
Toyota is terug met een rasechte sportwagen. De Supra leent zich even makkelijk voor woon-werkverkeer als een
snelle ronde op het circuit. Op de openbare weg is de Supra opmerkelijk stil
en comfortabel voor een auto van dit
kaliber. Maar als het kan, dan is de
Supra heel sterk, snel en wendbaar.
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Zwischen Rhein & Maahs
Aktion “Baumpaten” gestartet

CDU wanderte von Kranenburg
nach Wyler
KRANENBURG/WYLER. Auf ihrer
dritten Wahl-Etappe 2020 wanderte die
CDU am Samstag, 1. August am frühen
Abend von der Frische-Arena
Kranenburg nach Wyler. Endstation der
1-stündigen Wanderung war der
Parkplatz bei Reisecenter Hagemann,
wo das CDU-Mobil mit Informationen
und Getränken wartete. Bei der
Wanderung,
woran
auch
der
Bürgermeisterkandidat
Ferdinand
Böhmer teilnahm, meldeten sich drei
Representanten aus verschiedenen
Berufsgruppen zu Wort. In Kranenburg
Daniel Quartier von CurryQ, unterwegs Herr van de Poll, Landwirt in
Wyler, und zum Schluss Johannes
Hagemann, Unternehmer in Wyler. Es
zeigte sich das jeder so seine Probleme
erfährt,
ob
Corona-bedingt,
Agrarpolitisch oder Verkehrstechnisch.
Bei herrlichem Wetter und guter Laune

wurde die Wanderung, unter dem
Motto “Auf Schritt und Tritt für
Kranenburg”, zu einem gelungenen
und entspannten Werbemoment für die
CDU. Die Kommunalwahlen, wobei
auch ein neuer Bürgermeister und
Landrat gewählt werden, sind am
Sonntag, 13. September.
Vorher gibt es noch drei Wanderungen:
• Samstag 29.08.20, 15.00 Uhr:
Grafwegen- Dorfgemeinschaftshaus
(Start: Kranenburg, Baugebiet Süd,
Quartiersplatz Kästnerstraße)
• Freitag 04.09.20, 18.00 Uhr:
Frasselt-Schützenhaus/Reithalle (Start:
Kranenburg Rathaus)
• Samstag 12-09.20, 10.30 Uhr:
Gewerbegebiet Hammereisen (Start:
Kranenburg
–
ehemalige
Warengenossenschaft Elsendeich)

Bei der Familie Eickschen in Nütterden wurde demonstriert wie der
Bewässerungssack funktioniert. Einfach und sehr hilfreich. Vlnr: Familie
Eickschen, Bürgermeister Steins, Stefanie Peters (Mitarbeiterin Bauhofamt) und
Heinz Janssen (Bauhofleiter)
KRANENBURG. Bäume sind die
grüne Lunge der Erde. Die anhaltende
Trockenheit in den letzten Jahren
macht den Bäumen aber sehr zu schaffen. Dabei sind sie unverzichtbar für
uns Menschen. Sie spenden uns an sonnigen Tagen Schatten, produzieren den
wichtigen Sauerstoff und bieten
Vögeln, Insekten und andere Tiere
einen Lebensraum. Damit die Bäume
im öffentlichen Raum auch in den
nächsten Jahren die Trockenheit überstehen, brauchen sie Unterstützung.
Dabei helfen schon einfache Mittel,

wie eine regelmäßige Beregnung mit
dem Gartenschlauch oder der
Gießkanne. Als Baumpate kann jeder
Bürger im Gemeindegebiet unterstützend tätig werden und aktiv die
Situation für die Bäume verbessern.
Gerne melden Sie sich dafür beim
Bauamt der Gemeinde Kranenburg,
Ansprechpartnerin Frau Peters (Tel.:
02826-7961, Mail: rathaus@kranenburg.de). Von dort bekommen Sie bei
Bedarf einen Bewässerungssack
gestellt, der am Stamm angebracht und
zur Langzeitbewässerung befüllt wird.

Lia Tilon liest aus ihrem Roman
"Der Archivar der Welt"
BEDBURG-HAU. Eigentlich ist Alfred
Dutertre der Chauffeur des Pariser
Bankiers Albert Kahn. Jetzt soll er für
ihn zum Fotografen werden: Kahn
plant ein Archiv der Welt in Bildern,
ein Projekt für den Frieden, das die
Völker der Erde näher zusammenbringen soll. Dutertre und Kahn brechen
auf zu einer Reise, nach Japan, Hawaii,
in die Mongolei. Als Kahn sein
Vermögen in der Weltwirtschaftskrise
verliert und sich schwer krank zurückzieht, bleibt Dutertre an seiner Seite.
Kahns Archiv umfasst mehr als 72.000
Fotos. Eine Auswahl wurde 2015 in der
Ausstellung „Around the World.
Farbfotografie vor 1914“ im Museum
Schloss Moyland gezeigt.
Lia Tilon: Der Archivar der Welt;
Sonntag, 23.08.20 11.00 Uhr, Museum
Schloss Moyland, Am Schloss 4,
Bedburg-Hau, Eintritt 10 Euro /
ermäßigt 8 Euro (plus VVK-Gebühr);
Anmeldung: www.literarischer-sommer.eu

Neue ehrenamtliche
Mitarbeiter gesucht!
KRANENBURG. Wie kommen wir zur Schwanenburg? Wann fährt der City-Bus?
Können Sie mir eine Radtour empfehlen? Kann ich einen Stadtplan haben? Diese
und viele weitere Fragen gilt es auch Samstag für Samstag zu beantworten, wenn
die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt
Kleve GmbH (WTM) den Infobereich in der Touristeninformation im Rathaus der
Stadt betreuen. Von 10 bis 14 Uhr helfen sie den überwiegend deutschen und auch
niederländischen Besuchern der Stadt sich in Kleve zurechtzufinden. Das engagierte Team der Ehrenamtler sucht nun Verstärkung. Wenn Sie Spaß am Umgang
mit Menschen haben und einen Samstag im Monat Zeit haben, dann melden Sie
sich doch bei der WTM Stadt Kleve mit ein paar Infos zu Ihrer Person telefonisch
unter 02821-84806 oder per E-Mail an stadtmarketing@kleve.de.

Vegetationskartierung – was
Pflanzen uns erzählen können

Nach einer wahren Begebenheit
erzählt die niederländische Autorin
Tilon die Geschichte eines großen
humanistischen Abenteuers und von
der Freundschaft zweier ungleicher
Männer.

Expertentag im
B. C. Koekkoek-Haus
KLEVE. Ein bislang unbekanntes
Gemälde von Mondrian, Werke von
Joseph Beuys, Günther Uecker und
Pablo Picasso oder stimmungsvolle
Landschaften von Barend Cornelis
Koekkoek – diese und unzählige andere wertvolle Objekte fanden in den vergangenen Jahren über Lempertz
Schätzungen ihren Weg in den
Auktionssaal. In diesem Jahr feiert das

Halbwegs der Wanderung war noch Zeit für ein Gruppenfoto. Foto: Heinz Maahs

weltweit älteste Auktionshaus in
Familienbesitz sein 175-jähriges
Jubiläum.
Erstmalig veranstalten das Klever
Koekkoek Haus und der renommierte
internationale Kunstversteigerer nun
einen Schätzungstag in Kleve. Ob Alte
Meister,
Klassische
Moderne,
Zeitgenössische Kunst, Photographie,
Kunstgewerbe,
Schmuck
oder
Asiatische Kunst –
sollten auch Sie
Kunstwerke
oder
wertvolle Objekte
aus Ihrem Besitz
unverbindlich schätzen lassen wollen, so
freuen sich die sieben
Lempertz-Experten
gemeinsam mit dem
Team des B. C.
Koekkoek-Haus über
Ihren Besuch. Der
Expertentag findet
am 2. September von
11.00 bis 16.00 Uhr
Anmeldung
Gemeinsam mit dem Auktionshaus Lempertz lädt das B. statt.
unter
C. Koekkoek-Haus am 2. September zum Expertentag in erforderlich
info@lempertz.com.
Kleve.

KLEVE. Artenschutz rückt nicht nur
aufgrund der kürzlich gestarteten
„Volksinitiative Artenvielfalt NRW“
ins Blickfeld. Sie ist grundsätzlich ein
Schlüsselthema beim Engagement für
die Umwelt. Die Erfassung von seltenen und gefährdeten Pflanzen in den
Naturschutzgebieten der NABUNaturschutzstation Niederrhein spielt
dabei eine grundlegende Rolle und
gehört zu den Aufgaben der
Landschaftsökologinnen Katja Plumbaum und Lisa Marga.
Mit Karte, Lupe und Bestimmungsbuch ausgestattet sind die beiden von
Frühlingsanfang bis in den Hochsommer in den Naturschutzgebieten unterwegs, in denen sie für die Station die
Vegetationskartierung durchführen.
Das bedeutet, sie erfassen in welcher
Kombination und Dichte die Pflanzen
in den Gebieten vorkommen. Eine
Zusammenstellung typischer Arten
ergibt eine Pflanzengesellschaft. Diese
werden dann in eine Vegetationskarte
eingetragen.
Die Summe der Arten, das heißt die
Pflanzengesellschaften, geben Auskunft über Boden, Klima, Wasser und
Bewirtschaftung. Selbst ohne das
Gelände zu kennen, wissen Botaniker
so anhand der Vegetationskarte sehr
genau über die dortige Natur und den
Zustand des Gebiets Bescheid.
Wenn du nicht weißt, was vor Ort
wächst, hast du keine Möglichkeit richtig zu handeln“, erläutert Katja
Plumbaum den Zweck der Kartierungen. Und Lisa Marga ergänzt: „Die
Verarmung und der Rückgang des
Grünlands und von Feuchtgebieten in
Nordrhein-Westfalen sind nur weitere
Teile des großen Umwelt-Puzzles.
Deshalb ist Artenschutz neben klimafreundlichem Handeln und Energiewende ein Schlüsselthema für eine
lebenswerte Zukunft.“
Aktuell sehen Plumbaum und Marga
unter anderem Auswirkungen der
Trockenheit und eines Überschusses
von Stickstoff in der Landschaft.
Anhand des Wissens aus den Kartie-

Im September
wird gewählt
KRANENBURG. Am Sonntag, 13.
September, sind in NordrheinWestfalen wieder Kommunalwahlen.
Der Termin gilt inzwischen als definitiv, nachdem das Landesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen die
Durchführung abgewiesen hat. In
Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau und
Kalkar werden nicht nur neue Stadtverordnete, sondern auch neue
Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen gewählt. Ebenso findet an diesem
Tag die Wahl des Landrates statt.

Mehrheit für
Tempolimit 130
BERLIN. Eine knappe Mehrheit der
Bundesbürger ist für ein Tempolimit
von 130 Kilometern pro Stunde auf der
Autobahn. Das hat eine Umfrage des
Meinungforschungsinstituts Kantar für
das magazin “Focus” ergeben. Danach
befürworten 54 % der befragten eine
solche Geschwindigkeitsbegrenzung,
43 % lehnen sie ab. Drei Prozent machten keine Angabe. Laut dem “Focus” ist
das Tempolimit besonders bei den
Anhängern der Linken populär: 78 %
sind dafür. Dahinter folgen demnach
die Anhänger von Grünen (74 %), SPD
(71 %), sowie von CDU und CSU (56
%). Am niedrigsten ist den Angaben
zufolge die Zustimmung im lager von
FDP (46 %) und AfD (18 %). Quelle:
Die Rheinpfalz, 26 Juli 2020)

Ein Kranich für
zuhause
KRANENBURG. Der Initiativkreis
“von Bürgern für Bürger” hat dafür
gesorgt das die Große Straße in
Kranenburg
mit
vielen
buntbemalten
Kranichen
attraktiv aussieht.
Die
Vögel sollen bis mindestens Ende
September fliegen bleiben, vieleicht ist
eine Verlängerung möglich. Der
Initiativkreis bietet zudem Interessenten unbemalte Kraniche zum preis von
25 Euro an. Es gibt noch einige
Exemplare. Habe Sie Interesse, melden
Sie sich bitte bei Heinz Nielen, Tel.
02826-1733, heinz.nielen@online.de.

Nikolausmarkt
verschoben

Landschaftsökologin Lisa Marga bei
der Arbeit, “die auch sehr viel Spaß
macht”.
rungen können konkrete Maßnahmen
für den Naturschutz geplant und ergriffen werden. Das können etwa umfangreiche Veränderungen beim Wassermanagement wie etwa das Rückstauen
von Gräben sein, aber auch kleinere
Aktionen, zum Beispiel das Rückschneiden von Gehölzen oder das
Anpassen des Mahd-Zeitpunkts. Da
solche Maßnahmen nicht nur die
Vegetation, sondern unter anderem
auch den Wiesenvogelschutz und die
landwirtschaftliche Nutzung betreffen,
ist eine enge Abstimmung und gute
Zusammenarbeit aller Beteiligten
erforderlich.
Bei ihrer Arbeit erstellen die Landschaftsökologinnen neben der Vegetationskarte auch eine Artenliste, in der
aufgeführt ist, wie viel Anteile jede Art
vor Ort ausmacht. Pflanzen von der
Roten Liste gefährdeter Arten oder mit
besonderen Merkmalen, beispielsweise
ein sehr hohes Alter bei Bäumen, werden gesondert dokumentiert. Die beiden Landschaftsökologinnen erzählen
mit Nachdruck, aber auch mit riesiger
Begeisterung von ihrer Arbeit. „Den
ganzen Tag draußen sein, nichts als
Natur hören und sehen – das ist einfach
toll“, sagt Lisa Marga. Und ergänzt
dann: „Besonders schön ist es, wenn
ich meine Begeisterung mit anderen
teilen und diese damit für den
Naturschutz gewinnen kann.“

Nikolausmarkt Kranenburg und
Weihmachtsmarkt Moyland fallen
aus
KRANENBURG. Der Nikolausmarkt
Kranenburg, der traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindet,
wird in diesem Jahr auf Grund der
Corona-Epidemie nicht stattfinden.
Auch der Moyländer Kunsthandwerker
Weihnachtsmarkt im Park des Museum
Schloss Moyland findet in diesem Jahr
(traditionel zum 3. Advent) nicht statt
und wird um ein Jahr verschoben.
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GROESBEEK. Het nieuwe volleybalseizoen voor jong en oud van Ikaros
begint weer. Nadat het seizoen in maart
door Covid 19 plotseling tot een stilstand kwam, gaat het nieuwe seizoen
op 22 augustus weer van start! We
beginnen met een gratis open training
voor de mini’s.
Op 22 augustus wordt in de Biga aan de
Cranenburgestraat 112 b een open volleybalochtend georganiseerd voor alle
kinderen uit Groesbeek en omstreken.
Als je eens wilt kijken en uitproberen
of volleybal iets voor jou is, maar ook
als je al lid bent van Ikaros, ben je van
harte welkom.
09.00 - 10.00 uur basisschool groep 3
t/m 5
10.00 - 11.00 uur basisschool groep 6
t/m 8

Meerdere professionele trainers zullen
zorgdragen voor een gezellige ochtend
met leuke spelletjes en sportieve uitdagingen. Op een speelse manier ga je
kennis maken met volleybal. Deelname
is gratis en verplicht tot niets.
Aanmelden is niet nodig en voor de
ouders staat de koffie klaar. Voor vragen en/of opmerkingen stuur een mail
naar minicoordinator@ikaros.nl.
De jeugdleden en senioren starten met
de trainingen op maandag 24 augustus.
Verdere info over de trainingstijden en
teamindelingen kun je vinden op
www.Ikaros.nl
Ben je ouder dan 12 jaar en geïnteresseerd in volleybal en wil je graag een
keer mee trainen, stuur dan even een
mail naar secretariaat@ikaros.nl. Wij
zoeken dan een passend team voor jou
om mee te trainen.

Schaakclub PION opent deuren
GROESBEEK. Wie van schaken houdt,
kon de afgelopen maanden terecht op
vele Internetsites om te schaken tegen
spelers over de hele wereld, schaaklessen te volgen en schaakpuzzels op te
lossen. Toch was het besluit van de
overheid om binnensporten na 1 juli
weer toe te staan, een grote opluchting
voor de meeste clubschakers. De typische clubsfeer, waar spelers tegenover
elkaar zitten, letten op hoe de ander op
je zet reageert, koffie voor elkaar halen
en na afloop van de partij samen analyseren, is namelijk door geen enkele
internetsite te vervangen.
De Groesbeekse schaakclub PION start
het komende seizoen op vrijdag 28

augustus met een inloopavond.
Iedereen is dan vanaf 20 uur welkom in
het clublokaal in de Mallemolen aan de
Kloosterstraat. Je kunt dan zien hoe het
er op een schaakclub toegaat, partijen
van anderen volgen en zelf een partijtje
spelen.
Uiteraard zullen er maatregelen worden
genomen die de kans op coronabesmetting zo klein mogelijk maken.
Dit in lijn met de adviezen van de landelijke schaakbond. Zo zal er per
schaakbord 10 m2 ruimte zijn, het
materiaal zal voor en na iedere wedstrijd gereinigd worden en spelers met
klachten zoals verkoudheid, keelpijn
etc. worden naar huis gestuurd.

Switch ‘87 nieuws
Open beachtraining jeugd bij Switch
MILLINGEN. Maandag 24 augustus
2020 organiseert sportvereniging
Switch ’87 een open beachvolleybaltraining voor alle kinderen van
Millingen, Kekerdom, Leuth en omgeving. Als je eens wil uitproberen of volleybal iets voor jou is, maar ook als je
al lid bent van Switch, ben je van harte
welkom.
Plaats: Sportpark ‘De Hove’ in
Millingen aan de Rijn
Tijd: Basisschool groep 1 t/m 5 van
15.30-16.30 uur, basisschool groep 6
t/m 8 van 16.30-17.30 uur.
Training
Een professionele trainer, zal samen

met een aantal assistent-trainers een
leuke open training verzorgen. Dit zal
een speelse training zijn om het seizoen
te openen en op een gezellige, sportieve manier kennis te maken met volleybal.
Deelname is gratis en verplicht tot
niets. Neem dus gerust een vriendje of
vriendinnetje mee!
Aanmelden
Vooraf even aanmelden is wel even
handig. Dan weet de trainer hoeveel
enthousiaste kinderen er ongeveer
komen. Voor aanmelding en/of vragen,
bel 0481-354984 of stuur een mailtje
naar jeugd@switch87.nl .

Coronaproef schaken
MILLINGEN. Op donderdag 27
augustus opent de schaakvereniging
Millingen haar deuren voor een nieuw
seizoen. De tafels worden coronaproef
opgesteld. Ontsmettingsdoekjes en
handenreinigingsgel is voorhanden. We
starten met een korte jaarvergadering.
Daarna kunnen de schakers eindelijk
weer schaken na een bloedhete zomer.
Iedere donderdag. Om 20.00 uur starten de senioren hun onderlinge competitie. Heb je zin om te schaken , kom
rustig langs op donderdagavond.
Jongeren maar ook volwassenen zijn
van harte welkom.

opnieuw met twee teams in de externe
competitie. Naast de interne en externe
competitie spelen we ook een minicompetitie tegen de schaakvereniging
van Kleve.

Ons clublokaal vind je in sporthal De
Duffelt. Wil je hierover meer informatie, bel dan met onze voorzitter R.
Severijnen, tel 0481 433342.
Komend jaar spelen we als alles klopt

Mocht het corona veiligsheidsregime
onverhoopt worden aangescherpt , dan
zullen we ons nader beraden over hoe
te handelen.

Belangrijke evenementen die ook dit
seizoen op ons programma staan en
door ons (als dat mogelijk is) worden
georganiseerd zijn een groot jeugd
snelschaaktoernooi het Tinnen Roos –
jeugdtoernooi in december (onderdeel
van de reeks Ijsco-jeugdtoernooien) en
het Willy Janssen toernooi voor senioren in januari 2021.

Nationale beachtoppers van Team NL bij Switch ’87
Maandag 24 augustus komt TeamNL
Beach Tour naar het sportpark “De
Hove” voor het geven van een trainingsclinic aan alle aspiranten. Zij worden deze avond getraind door de nationale topspelers Jasper Bouten en Yorick
de Groot en krijgen de kans met en
tegen hen te beachvolleyballen. De cli-

In Memoriam PIT-erelid
Peter van Deelen
Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde
erelid Peter van Deelen is overleden
op 67-jarige leeftijd. Peter heeft ontzettend veel voor onze tennisvereniging betekend, was jarenlang actief
bestuurslid en heeft tevens heel veel
uren gestoken in de terreincommissie,
waar hij tevens voorzitter van was.
Ook in de stichting SET was hij een
actief lid. Op zijn fiets heeft Peter vele
ritjes gemaakt naar het tennispark,
uiteraard voor het slaan van een balletje, maar ook om op zaterdag een lekker bakje friet te eten, voorzien van
een glas cassis. Tijdens afgelopen
ledenvergadering hebben we Peter
gehuldigd als jubilaris, hij was maar
liefst 40 jaar lid. Deze avond hebben
we Peter extra in het zonnetje gezet en
hem benoemd als erelid voor zijn vele
uren inzet voor PIT. Daarbij heeft
Peter namens de vereniging zijn eigen
bord mogen onthullen op het terras,
het “Peter van Deelen Plein”. Warme
woorden waren er van onze voorzitter
Geert-Jan Berning, we wisten nog
maar kort dat Peter ernstig ziek was en

hebben nog geklonken op zijn gezondheid. Helaas heeft Peter toch de strijd
verloren. Wij wensen namens het
bestuur en alle leden de familie van
Peter ontzettend veel sterkte toe. Peter,
onze dank is groot voor alles wat je
voor PIT gedaan hebt, we zullen je
missen!
TV Pit, Millingen a/d Rijn
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Jasper Bouten

nic start om 19.00 en duurt een uur.
Wat is de TeamNL Beach Tour
“Het begon allemaal met een idee van
onze bondscoach Victor Anfiloff”, legt
topbeachvolleyballer en projectleider
Christiaan Varenhorst (30 jaar) uit. “We
zijn door de coronacrisis voor het eerst
een hele zomer in Nederland en dat
biedt ons de kans om eens iets terug te
geven aan de jeugd, beredeneerde hij.
Zo is het balletje gaan rollen en is
TeamNL Beach Tour tot stand gekomen.”
De activiteit wordt door Switch ’87
samen met de Nevobo georganiseerd
rekening houdend met het algemeen
geldende protocol van de NOC/NSF in
het kader van Covid -19. Toeschouwers
zijn deze avond welkom om de verrichtingen van onze jeugd te volgen, er van
uit gaande dat zij zich houden aan de
regels.
Voor
informatie:
PR@switch87.nl.

Foto: FIVB

Volleyballers gezocht!
Vanaf 24 augustus starten de trainingen
weer voor het nieuwe seizoen. Zowel
de mannelijke als de vrouwelijke competitieteams van Switch ’87 kunnen
voor het nieuwe seizoen nog extra versterking gebruiken.
Vind jij volleybal ook een leuke teamsport? Dat komt goed uit want wij zijn
op zoek naar zowel mannen als vrouwen die in de 1e, 2e of 3e klasse willen
volleyballen.
Dames 1 zoekt nog een middenaanvalster en Dames 2 heeft ruimte voor een
paser/loper of diagonaal.
Heren 1 heeft zich na promotie het
afgelopen seizoen weten te handhaven
in de 2e klasse. Heren 2 en 3 spelen
beide 3e klasse. Heren 2 bestaat vooral

uit dertigers die de afgelopen paar jaar
begonnen zijn met volleybal, Heren 3 is
het team met de meeste volleybaljaren.
De trainingen zijn 1x per week, met
uitzondering van dames1, zij trainen 2x
per week. De vrouwenteams trainen op
maandag en de herenteams op dinsdagavond, loop gerust de sporthal eens in
om te komen kijken of om mee te doen.
Speel je liever geen wedstrijden? Bij
onze 5 recreantenteams, zowel in
Millingen als in Leuth, kun je ook spelen op diverse niveaus!
Interesse of heb je nog vragen, meld je
bij de Technische Commissie
via: tac@switch87.nl.

Ben al een paar keer verrast door
nabij de Thornsche Molen fotograferende passanten. Het is altijd een
man die daar als fotomodel moet
fungeren. Ik heb het hier over de
beeldengroep “Menschenkinder”,
bestaande uit dertigtal statige eikenhouten gedenktekens. Vroeg mij dus
af, waarom bijna alleen mannen,
naast of tegen die beelden door een
Agfa Click Clack camera werden
vastgelegd. Of de uitleg, die ik bij
navraag, kreeg klopt, waag ik te
betwijfelen. Ik neem het maar met
een korreltje zout. Toch wil ik de
deze ongeloofwaardige uitleg best
delen. Er schijnt in Nederland een St.
Nicolaascomité te zijn, dat een fotowedstrijd heeft uitgeschreven. Niet
schrikken, het heeft niets te maken
met 5 december of wat voor een
“Pedro” ook. Nee, ik bedoel hier de
patroonheilige van prostituees en
andere oude ambachten, zoals bijvoorbeeld het “Taaitaaigilde”. Dit St.
Nicolaascomité zou namelijk een
wedstrijd hebben uitgeschreven,
maak de mooiste “Taaitaai adonis”.
Daar zijn dus die drommen mensen
bij die houten beelden mee bezig.
Ze hebben mij ook nog willen wijsmaken, dat er een Oscar aan deze
plaatjeswedstrijd was verbonden,
namelijk “De Houten Klaas”.
Ik heb het al een tijdje niet meer
gehad over het rustieke Kempkesplein met de aanpalende annexen.
Er is een nieuw appartementengebouw bijgekomen en de twee oudste gebouwen zijn onlangs weer
opgevrolijkt met een vijftal “gloednieuwe” bewoners. De gemiddelde
leeftijd wordt hierdoor weer wat
naar beneden gedrukt. Dat is heel
goed voor het maar ouder wordende brein. Er is hierdoor ook weer
meer activiteit, want je ziet nu zo af
en toe “onkruidjagende” en “spinnen wiedende” medebewoners
druk bezig. Zoiets noem ik een
“schone zaak”. Het is misschien een
idee, om een keer op het plein een
hernieuwde “Kempkesbewoners”
kennismakingparty te organiseren.
Wat statafels om te zitten met een
partytentje, dit alles natuurlijk
geheel Coronaproef opgesteld. Dit
zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren. Wie weet, is hier
“Druppelsgewijs” wel animo voor.
Toch werd ik daardoor niet geïnspireerd. Op mijn “spiedgalerij” meende ik namelijk met mijn “Klinkerperiscoop” iets ontdekt te hebben.
Het leek net, of er op het achterliggende parkeerterrein een illegale
biomassacentrale ontmanteld werd.
Zo’n pulpcentrale bestempelt men in
een nette woonbuurt niet met het
predicaat “Ooijs Moois”, alhoewel
de situering wel met zacht fruit te
maken had. Ik bedoel maar, de Teun
is weer gezet. Het heeft eigenlijk
veel meer met het Adamskamp te
maken. Het Adamskamp doet haar
naam trouwens geen eer aan, want
ik heb er nog nooit een bewoner in
een “vijgenblad” heb zien lopen. Ik
geloof ook niet dat er een Eva
woont, die verleid kan worden tot
het eten van een verboden
Bellefleur. De biomassacentrale
moet waarschijnlijk jarenlang
gestookt zijn met hardhout uit het
tropisch “Kempkesoerwoud”. In dit
regenwoud aan de boorden van “De
Speulplek” moet op grote schaal
illegaal gekapt zijn. Moet toch een
keer gaan kijken of er al sojaplantages zijn aangelegd. Om met meneer
de Uil te spreken, moet het hout op
een geheimzinnige wijze via het
“Braamstruikse” Binnenpad” zijn
aangevoerd. Waarschijnlijk is de centrale toevallig ontdekt door een
actieve “Stikstofboa”, die de energie-uitbaters heeft gesommeerd hun
activiteiten te staken. Dat zal best
wel op straffe van uitzetting te
maken hebben gehad, anders was
het niet zo snel tot ontbinding gekomen. Ik moet toegeven, dat liep heel
gesmeerd. Het Azobe en Bankirai
werd netjes gesorteerd opgestapeld.
Er moest een kolossale vrachtwagen
aan te pas komen, om het hout op
te halen. Wie moest daar weer voor
opdraaien. Niet raden, want dat zat
er “Dick” in.
Groetjes medeklinker.
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