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Collega vrachtautochauffeurs
brengen eerbetoon aan zieke collega
ERLECOM. Ongeveer 55 vrachtautochauffeurs hebben maandagavond,
samen met hun vrachtauto’s, bedrijfswagens en trucks, een eerbetoon
gebracht aan hun zieke collega Mart
van den Brink uit Erlecom. In colonne
trokken ze over de Kerkdijk langs de
woning van Mart. De “wagen van
Mart”, waarin de gebroeders Derks van

Derks G.W.W uit Nijmegen zaten
(Mart zijn laatste werkgever), reed
vooraan.
De beide broers Paul en Mark Derks
boden Mart een grote foto van de
vrachtauto aan met daarop alle namen
van de collega’s. Het was een indrukwekkende stoet en een mooi eerbetoon.
Foto: Henk Baron

oplage: 25.000

Plak een ster op het raam
GROESBEEK. Al jaren is het traditie
in Groesbeek dat kinderen op de zaterdagavond van de derde advent in een
lange optocht, samen met ouders en
grootouders, van de katholieke Cosmas
en Damianus kerk wandelen naar de
Protestantse kerk. Hun mooie lampionnen schitteren in de donkere avond.
Helaas kan dat dit jaar niet vanwege
corona. Wat wel kan is Sterren zoeken. Niet in het donker maar gewoon
overdag in de hele Adventstijd: de vier
weken voor Kerst. De berenjacht in het
voorjaar was een succes. Veel kinderen
gingen op zoek naar de beren die achter de ramen stonden. Nu de beren weg
zijn, vragen we om een ster uit te
knippen en op het raam te plakken.
Het is een leuke activiteit voor kinderen
om op zoek te gaan naar sterren. Geen
lampionnenoptocht dit jaar, wel een
Sterrenjacht. Doet u mee?

Maandag 7 december rond 12.00 uur
zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.
Ook in de provincie Gelderland. Het
NL-Alert controlebericht ontvang je
op je mobiel. Met het NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is
om een NL-Alert te ontvangen. Let
op: het NL-Alert controlebericht kan
luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.
Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote natuurbrand in
een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s NLAlert in. Dat is belangrijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert
moeten zijn en in actie moeten komen
wanneer zij een NL-Alert ontvangen.
In een NL-Alert staat wat er aan de
hand is, wat je moet doen en waar je

Plak een ster op je raam

meer informatie kunt vinden. Negen op
de tien Nederlanders gaf in een recent
onderzoek aan een NL-Alert direct na
ontvangst te lezen en over te gaan tot
actie.
Controlebericht
Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om
een NL-Alert te ontvangen. Zie je een
NL-Alert? Lees meteen het bericht,
kom in actie en help anderen. Dinsdag
1 december start een landelijke
publiekscampagne voor het NL-Alert
controlebericht.
Het vorige controlebericht dat op 8 juni
2020 is verzonden, werd door 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en
ouder op de mobiele telefoon ontvangen. Ook onder ouderen is het bereik
zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen.
Hoe werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel.
Daarvoor hoef je niets te doen.
Wanneer je een NL-Alert op je mobiel
ontvangt, laat je telefoon een hard en
doordringend alarmgeluid horen. Let
op: NL-Alert kan luid binnenkomen als
je een koptelefoon of oordopjes
gebruikt.
NL-Alert is ook te zien op steeds meer
digitale reclameschermen en digitale
reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.
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Ubbergse Mara Linde wint
landelijke finale Kunstbende

NL-Alert controlebericht
op 7 december

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

In de vorige Rozet viel te lezen dat
Mara Linde van der Graven (15) uit
Ubbergen de landelijke finale van
Kunstbende had bereikt met haar film
Constante Toekomst. De film gaat over
de angst om vergeten en op een negatieve manier ouder te worden.
Inmiddels heeft haar succesverhaal een
mooi gevolg gekregen. Ze heeft deze
finale namelijk gewonnen. De jury was
zeer te spreken over het kunstenaarschap in Mara’s inzending. Als beloning krijgt ze de Kunstbende Award en
zal haar film worden vertoond op het
International Film Festival Rotterdam
Ook wordt ze gecoached door
MovieZone.

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 8 december
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 4 december.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Deel 1 van onze jaarlijkse
advertentieknipselpuzzel
staat weer in deze Rozet.
Veel puzzelplezier
in corona-tijd

Win €100,- bij
Autoservice Kuijpers
Zie pagina 24

Joris Ebbers is Slimste
Accountant van Nederland
Joris Ebbers, woonachtig in de
gemeente Berg en Dal, is onlangs uitgeroepen tot De Slimste Accountant
2020 door de Koninklijke NBA.
Op vrijdag 13 november versloeg hij
zijn elf concurrenten in de online finalestrijd, waarbij hij uiteindelijk 10 vragen net wat sneller en beter beantwoordde dan zijn tegenspeler Koen
Jonkers. Ebbers is student accountancy
en werkzaam bij Deloitte in Arnhem.
Ruim 250 deelnemers streden eerder in
drie voorrondes, De twaalf hoogst scorende accountants uit de voorrondmochten door naar de finale op 13
november. De accountants die een gooi
deden naar een finaleplaats kwamen er
snel achter dat brede kennis een vereiste is. Niet alleen van het accountantsvak, maar ook van thema’s als sport,
politiek, geschiedenis en media.
De vragen waren pittig. "Tel het aantal
interlands van Wesley Sneijder, het
aantal pianoconcerten van Mozart en
het aantal olifanten dat Hannibal meenam over de Alpen bij elkaar op." En
op welke dag in maart van het jaar 46
voor Christus de Romeinse dictator
Julius Caesar werd vermoord (ook gij,
Brutus!) moet je maar net weten. Een
vaktechnische vraag over de KOR, dat
ging bij de meeste deelnemers wel
goed.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
Bron: accountant.nl
De finale
Na een eerste serie van acht vragen vielen vier kandidaten af en na nog eens
acht vragen opnieuw vier. De halve
finale werd, naast Joris Ebbers en Koen
Jonkers, ook gespeeld met Ewoud
Hagedoorn en Edwin Mafficioli del
Castelletto. Voor de eindronde bleven,
na wederom acht pittige vragen, de
twee finalisten over. Joris Ebbers en
Koen Jonkers streden uiteindelijk om
de felbegeerde trofee en de eeuwige
roem, aan de hand van tien stellingen

GL02
van hoogleraren en andere prominenten
uit het accountantsberoep. Ebbers trok
daarbij de winst naar zich toe.
Op het kantoor van de NBA kreeg
Ebbers op vrijdag 20 november uit handen van NBA-bestuurslid Ronald van
Rijswijk de trofee uitgereikt.

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Volop kerstbomen.
Ruime keus tot 3 meter.
Sterrenjacht

Extra geopend op 6 - 13 - 20
december van 11.00 tot 17.00 uur.

Tot 1 januari 2021 zijn wij gevestigd op Koningsplein 12
te Nijmegen (voormalige Paradox winkel)
Specialist in wollen vesten, truien en jurken en
accessoires, voor dames en heren.
Openingstijden: ma. van 12.00 tot 17.30 uur
di. t-m za. van 10.30 tot 17.30 uur
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KUNST
HAUS
ELBERS
GROSSE STRASSE 20
KLEVE
TEL: 0049 2821 23118
Tot en met 31-12-2020

v.a.

15% KORTING*

*behalve op grafiek, originelen en inlijstingen

en veel meer...

Vanaf januari nieuwe generatie
aan zet: Fabian Becker

INFO@KUNSTHAUS-ELBERS.DE
W W W. K U N S T H A U S - E L B E R S . D E

Graag uw bestaande waardebon inleveren t/m 31 december 2020

De Rozet

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

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

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

Koop uw Nordmann-kerstboom bij
KerstbomenNijmegen.nl
en deze wordt in Berg en Dal, Beek,
Nijmegen, Ooij, Leuth, Kekerdom,
Erlecom en Millingen a/d Rijn
GRATIS thuisbezorgd.
Van elke verkochte kerstboom doneren wij €1,- aan de Dierenambulance Nijmegen
N
men
tbo
Kers

gen
ijme

kerstbomennijmegen.nl

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 20.00 uur
09.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur

Verkoop vanaf: zaterdag 28 november

Erlecomseweg 3 * 6577 JA Erlecom * info@kerstbomennijmegen.nl * (06) 82 93 34 90

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

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

Kapellenstraße 13

NEU!

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

Parkplätze

BLACK
FRIDAY
GIGA KORTINGEN BIJ
EP:Heinz van Benthum
Aanbiedingen geldig t/m 30 november

KIJK
SN
OP O EL
N
WEBS ZE
ITE

EP:Heinz van Benthum

Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek - Tel.: (024) 397 40 76 - epheinzvanbenthum.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. 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

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

arts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-dins.10u. nieuwstafel, Kulturhus
-don. 10u. gedichtenmaand, Kulturhus
UBBERGEN
-28+29.11. expo Streetsoul, Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-28+29.11. Sylwia Claessen
-5+6.12. Felix Jansen, Marian Vrielink en
Monique Willems
GROESBEEK
-25.11. 9.45u. coronaproof wandelen, v.a.
prot. kerk

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

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

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

Verkeersmaatregelen in Ooij
Twee nieuwe chicanes in de Kerkdijk
te Ooij
De gemeente Berg en Dal heeft afgelopen week twee nieuwe chicanes aangebracht in de Kerkdijk, tussen de Prins
Bernhardstraat en de Rietvoornstraat te
Ooij. Een chicane is een kunstmatige
bocht in een weg met als doel het verkeer te vertragen.
Echter liggen deze chicanes zodanig,
dat je zonder snelheid te verminderen
door kunt rijden. Alleen als er een auto
als tegenligger komt, dan zal een van
beiden moeten wachten. Ook lijkt de
situatie voor fietsers iets gevaarlijker
geworden. Verder op in de Kerkdijk

liggen ook al jaren chicanes, maar daar
kunnen de fietsers er langs zonder dat
ze de auto’s tegenkomen. Hier is dat
niet het geval.

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 dieren-

Tweerichtingsverkeer in de Prinses
Beatrixstraat Ooij
Het eenrichtingsverkeer voor de basisschool Opweg in Ooij is (tijdelijk)
opgeheven en men mag nu dit gedeelte
weer van twee richtingen inrijden. Er
staan extra borden F05 (Verboden door
de rijden als er een tegenligger aan
komt) en F06 (Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van
deze kant komt voor laten gaan) F06
staat bij de Prins Bernhardstraat en F05
bij
de
Prinses
Irenestraat.
Waarschijnlijk heeft men dit zo
gemaakt omdat Ooij anders vanaf de
St. Hubertusweg niet meer bereikbaar
is als men straks ook de Kerkdijk gaat
aanpassen.
Foto’s: Henk Baron
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Te huur: ondergrondse
garage.
Hugo
de
Grootstraat,
Nijmegen.
€90,- p.m., 024-3223311
Rustige student zoekt
kamer / woning in de gem.
Berg en Dal of Nijmegen.
Sociale omgeving. Tel. 0638673371 of 024-3784292

Rijwielhandel
Bruinewoud

Te koop: 12 persoons eeten ontbijtservies. Telefoon
06-30436427

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

Rozetjes

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

De Rozet

Atelier Nick Cillessen

voor al uw familieberichten

Kunstschilder
Stillevens en portretten in olieverf.
Ook in opdracht.

Dankbetuiging

Voor informatie:
M:
06 28920950
Email: nick@nickartgallery.nl

We dachten dat ons 60-jarig huwelijk door
Corona geen feestje zou worden dit jaar ...
Wat hebben we ons vergist !
We hebben een Superleuke week gehad.
Iedereen bedankt voor de leuke kaartjes,
mooie bloemen en alle aandacht die we
mochten ontvangen.
Theo en Truus Thijssen-Dijkhoff

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

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

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

Brompton-dealer

Sonderausverkauf

In Memoriam

van Nijmegen en omstreken

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

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Rein Gerritzen
Geboren 11-7-36

Overleden 26-10-20

Wij bedanken u allen voor het
medeleven en de lieve woorden.


56

Het geeft troost.
Anny Geutjes

 57
58

Dankbetuiging

53;  
. / 

Wij willen iedereen bedanken voor de
kaarten, bloemen en bezoeken na het
overlijden van

Sjaak Janssen

      
      



Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Het is voor ons een grote steun te weten
dat Sjaak bij veel mensen geliefd was.
Altijd een praatje en een grapje,
daar genoot hij van.

of bel 06-23502075

Personeel
Gevraagd

Dank jullie wel.
Rina Janssen, kinderen en kleinkinderen

Boekhouder (m/v) gezocht
Voor het op orde houden van de financiële
administratie. Zoals het verwerken van
facturen en aangifte doen van BTW en IB.
Inlichtingen: UNIEK Voettochten, Ooij,
Rowan Koster, 06-51742871

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

Rabobank
ClubSupport
Edelweisz Berg en Dal
In
de
maand
oktober
deed
Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg
en Dal mee met Rabo ClubSupport.
Rabobank Rijk van Nijmegen steunt
hiermee het rijke verenigingsleven in
de regio. Alle leden van de Rabobank
konden tijdens de stemperiode hun
stem uitbrengen op hun favoriete club.
Inmiddels is de uitslag bekend.
Muziekgezelschap Edelweisz kan
dankzij uw stemmen een extra bijdrage
besteden aan de muziekopleiding voor
kinderen uit Berg en Dal. Edelweisz
bedankt alle stemmers en bedankt ook
Rabobank Rijk van Nijmegen voor het
opzetten van deze campagne. Meer
informatie over Muziekgezelschap
Edelweisz
vindt
u
op
www.facebook.com/edelweiszbergendal en op www.instagram.com/edelweiszbergendal.
Muziekgezelschap Edelweisz dankt u
hartelijk!

SWOM Millingen
Wij zijn aangenaam verrast door het
bericht dat de Rabo ClubSupport actie
voor SWOM het mooie bedrag van
€ 1.289,28 heeft opgebracht.
Dit brengt de aanschaf van de nieuwe
vervoersbus weer een stukje dichterbij.
Rabobank en iedereen die op ons
gestemd heeft, heel erg bedankt!
Bestuur SWOM

Fanfarekorps Ons
Genoegen Millingen

(Advertorial)

Voet en Verbinding: natuurcoaching, stembevrijding, dansworkshops en retraites in Beek

Natuurcoaching, is coachen mét en in
de natuur. De natuur werkt als inspiratiebron en spiegel. De mindfulness
oefeningen in de natuur helpen jou
om de rust in jezelf te vinden en meer
bij je gevoel te komen. Het wandelen
zelf zet je letterlijk en figuurlijk in
beweging én we betrekken daarbij de
natuur actief tijdens de coaching. We
werken met beelden en symboliek uit
de natuur. Hierdoor kom jij snel tot
mooie inzichten.
In deze Corona periode hoor ik veel
mensen zeggen dat ze graag verandering willen in hun leven en daarbij
verschillende vragen hebben. “Wat
wil ik nu met mijn leven? Welke richting wil ik op? Wil ik dit werk nog
blijven doen? Ik verlang ernaar om
mijn hart nu echt gaan volgen en dingen te doen die me energie geven,
maar ik vind het ook spannend om
stappen hierin te zetten”
Misschien wil jij vrijwillig een switch
maken of moet je noodgedwongen
een andere richting op qua werk of in
je privé leven. We werken in de verschillende sessies toe naar een helder
stappenplan, zodat jij concrete stappen gaat zetten tot mooie veranderingen.
Luister altijd naar de verlangens in
jouw hart. Volg je hart stapje voor
stapje is het motto van Eveline
Duermeijer, het gezicht achter Voet
en Verbinding in Beek
Na 11 jaar als sales manager ZuidEuropa gewerkt te hebben bij ACSI

campinggidsen heeft zij 2 jaar geleden haar vaste baan opgezegd en haar
eigen bedrijf Voet en Verbinding
opgericht. Ik heb me de afgelopen
jaren omgeschoold tot natuurcoach en
voetreflexmasseur en heb veel gedaan
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei.
Binnen mijn bedrijf Voet en
Verbinding begeleid ik vol enthousiasme mensen met hun eerste stap op
het pad van bewustwording en persoonlijke groei, altijd vanuit een stevige verbinding met je voeten, goed
gegrond en geaard. Ik help mensen de
verbinding te maken van hoofd naar
hart, de verbinding met de natuur,
jouw eigen ware natuur. Dit doe ik via
coaching in de natuur, stembevrijding, dansworkshops en dansretraites.
In de maanden december en januari kun je op vertoon van dit artikel
een gratis kennismakings wandeling met mij maken als je interesse
hebt in een natuurcoach traject of
als jij nieuwsgierig bent of natuurcoaching iets voor jou is.
Meer weten en een afspraak maken?
Bel Eveline op 06-44832637 of mail
info@voetenverbinding.nl Neem een
kijkje op www.voetenverbinding.nl
Mijn voetreflexmassage praktijk Eefs
Voetmassage maakt deel uit van mijn
bedrijf Voet en Verbinding, zie
www.eefsvoetmassage.nl
Adres Voet en Verbinding:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637

Kerstbomen bij Beijer Groesbeek

GROESBEEK. Op Klein Amerika worden al sinds jaar en dag kerstbomen
gekweekt. Bas en Floor Beijer verkopen (naast hun asperges in april, mei en
juni) in december op hun boerenerf
verschillende soorten en maten kerstbomen. De meeste bomen komen van
eigen land, zo bewaken zij de kwaliteit
en zijn de bomen vers uitgestoken of
gezaagd.
Kleinere bomen zitten veelal in een
pot. Toch kiest de klant steeds vaker
voor een gezaagde boom, vooral bij een
groter exemplaar. Weinig sjouw werk
om de boom in huis te krijgen. Geen
pot met grond scheelt toch al gauw
zo’n 15 kilo.
De gezaagde bomen zijn super makkelijk op een Easyfix te zetten. De bomen
hier zijn met een speciale boor voorgeboord. Onder in de stam van de boom
zit een conisch gat. Met één draaibeweging draait u de standaard vast onder de

Met het programma ‘Steengoed
Benutten’
maakt
provincie
Gelderland werk van leegstand. In
Groesbeek komen nieuwe woningen
voor leegstaande bedrijfspanden. In
Neede maken lege winkels plaats
voor groen en in Arnhem komen
woningen in het voormalige
Stadskantoor. De gemeenten ontvangen een subsidie om deze leegstaande
plekken een nieuwe invulling te
geven.

SC Millingen en ODIO
Dankzij jullie stemmen o SC Millingen
en DKV ODIO ontvangen de clubs ontzettend mooie bedragen!
- SC Millingen: €3.262,- DKV ODIO: €2.055,-

Tessie de Jong (35) runde samen met
haar man Maarten de Jong sinds 2008
het restaurant Puur in Berg en Dal. Na
het overlijden van Maarten, op 40-jarige leeftijd op 12 juni dit jaar, is het voor
Tessie niet meer hetzelfde.
Ze heeft besloten om in januari volgend
jaar te stoppen met het restaurant. Puur
wordt dan overgedragen aan sommelier
Stijn Hinke en vinoloog Sarah Norris.
Stijn werkt op dit moment al bij Puur
en het lijkt erop dat het restaurant onder
zijn en Sarah’s leiding op dezelfde voet
door zal gaan.

De Rozet

boom. Deze staat dan altijd recht en
stevig en dat in zo’n 5 seconden! De
‘Easyfix’ is van metaal en gaat jaren
mee. U vult de bak met water en het
zakje bomenvoeding dat u krijgt bij
aankoop en de boom houdt zijn naalden
beter vast. De boom wordt vervolgens
in een net verpakt, zodat hij makkelijk
te hanteren is en ze leggen ‘m graag bij
u in de auto. Laten bezorgen binnen
Groesbeek kan ook, kosten daarvoor
zijn €5,In de Landwinkel kunt u terecht voor
mooie cadeaupakketten met heerlijke
producten. Denk aan Groesbeekse wijn
Van Wijngaard Klein Amerika of (geiten) kazen, honing, sappen en ander
lekkers. Ze maken een pakket op maat
voor u.
Natuurlijk worden ook hier de regels
van het RIVM nageleefd en vragen ze u
om een mondkapje te dragen.

Provincie pakt leegstand aan
in o.a. Groesbeek

Bestuur en leden fanfarekorps Ons
Genoegen

Tessie de Jong
stopt met Puur
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Uitgelicht: Coaching in de natuur
geeft jou helderheid en richting

Aan degene die ‘n stem hebben uitgebracht voor onze vereniging, onze hartelijke dank daarvoor. Dankzij jullie
hebben we een mooi bedrag van
€1385,87 mogen ontvangen, we gaan
het goed besteden.
Rabobank en stemmers super bedankt!

De bedragen worden gebruikt voor
directe middelen om de sporten door te
laten gaan. Denk hierbij aan de aanschaf van sportartikelen en onderhoud
van de velden.
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Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met
SteenGoed Benutten helpen we

gemeenten de leegstand in Gelderland
aan te pakken. Meer woningen, minder
leegstand!’.
Woningen voor bedrijven
In een woonwijk in Groesbeek worden
leegstaande oude bedrijfsgebouwen
gesloopt en getransformeerd naar 31
woningen in verschillende klassen
waarbij ook een weg wordt verlegd. De
woningen worden energieneutraal zonder gasaansluiting gebouwd.
Het
project
‘Herontwikkeling
Schreven/Kloosterstraat’ krijgt een bijdrage van €465.000.

(Advertorial)

Beekse “kerstafhaalservice”
van wild en wijn
BEEK. Op zondag 13 december a.s. is
op het terras van Wijnkoperij Jos Peters
in Beek een “kerstafhaalservice”
ingericht van wild & wijn.
Wijnspecialist Jos Peters en Martin de
Boer van Kookatelier Korenbloem 2.0
verzorgen een sfeervolle happening in
kerstsfeer, uiteraard geheel volgens de
dan geldende coronaregels. Martin
staat hier met zijn overheerlijke kerstspecialiteiten hazenpeper en spezzatino (stoof/kalfsvlees op Italiaanse wijze
bereid), waarbij Jos een passende wijn
heeft geselecteerd. Wijn, hazenpeper
en spezzatino kunnen niet alleen ter
plekke worden geproefd, maar ook
worden meegenomen (in bakjes van
600 gram) voor de feestdagen. Zo bent

u verzekerd van een ‘lekkere Kerst’.
Vooraf bestellen is helemaal handig en
kan nu al: via info@kookatelierkorenbloem2.nl. of via WhatsApp 0610052631 (Anthonie de Boer). In de
volgende Rozet leest u meer over deze
unieke kerstafhaalservice. Noteer zondag 13 december alvast in uw agenda!

Feestmaandactie Millingse Winkeliers gaat niet door
Helaas heeft de Millingse Winkeliers Promotie Groep
(WPG) moeten besluiten om de feestmaandactie, vanwege
alle coronamaatregelen, te moeten afblazen. Het is nog
onduidelijk tot wanneer de horeca gesloten moet blijven en
of we in december op een verantwoordelijke manier een
trekkingsavond kunnen organiseren.

Maar van uitstel komt geen afstel! We zijn nu aan het bekijken of we de feestmaandactie in het voorjaar kunnen organiseren. Maar daarover hoort u t.z.t. meer. Rest ons nog om u,
ondanks deze bizarre periode, toch hele fijne feestdagen te
wensen en blijf vooral gezond.
Hartelijke groet, Winkelier Promotie Groep Millingen

Verwachte vuurwerkinvasie op Duitsland na verbod
In Nederland geldt een vuurwerkverbod. In Duitsland is dat
(nog) niet het geval. Het valt daarom te verwachten dat veel
Nederlanders de komende tijd vuurwerk in het buurland zullen aanschaffen. Een vuurwerkhandelaar in Wyler verwacht
een dubbele omzet dit jaar. Je mag maximaal 25 kg aan vuurwerk mee de grens over nemen.

De burgemeester van Berg en Dal, Mark Slinkman, pleit
voor een invoerverbod op vuurwerk en strenge grenscontroles. In Nederland geldt het vuurwerkverbod om te voorkomen dat mensen bij elkaar komen tijdens Oud en Nieuw. Het
verbod zal weinig zin hebben als iedereen alsnog aan vuurwerk komt uit Duitsland.

Kerstbomen kopen bij Ben Mey
ERLECOM. Ben Mey Twee-wielers –
Fietsverhuur.nl is een bedrijf
dat gespecialiseerd is in de
verhuur van fietsen in
grote aantallen op diverse locaties door de hele
Benelux en Duitsland.
Grotendeels worden
deze fietsen verhuurd
aan hotels, evenementen, festivals en concerten. De bouwers gebruiken
deze fietsen om zich te verplaatsen op het, vaak grote, festivalterrein. Ook worden de Mountainbikes
ingezet bij de diverse obstacle runs in
binnen- en buitenland. Dit jaar is een
raar jaar en alle evenementen zijn afgelast. Wat betekend dat voor veel bedrijven en dus ook voor Ben Mey
Tweewielers de agenda in een klap leeg
was. Al vanaf het begin van de coronolockdown tot nu is alles onzeker en
wordt bijna alles wat in de agenda staat
geannuleerd.

weken geregeld. We gaan prachtige
Nordmann kerstbomen verkopen vanuit Erlecom. De start
van de verkoop zal zijn op
zaterdag 28 november en
we zijn dagelijks geopend. Mensen kunnen
de bomen kopen en
gelijk meenemen, maar
ze worden ook GRATIS
thuisbezorgd.
Per verkochte kerstboom
doneren wij €1,- aan de
Dierenambulance Nijmegen.
Wij zijn geopend van maandag tot en
met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur,
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
www.kerstbomennijmegen.nl
info@kerstbomennijmegen.nl
(06) 82 93 34 90
Graag tot ziens in Erlecom!

Het bedrijf ligt dus nagenoeg helemaal
stil. Maar wij zitten niet stil. We zijn
gaan denken wat we zouden kunnen
gaan doen en zo kwam het idee van de
kerstboom verkoop.
We hebben een groot terrein waar we
dit kunnen plaatsen. Contact opgenomen met de gemeente en zij hebben
heel snel hiervoor een vergunning afgegeven en konden wij verder met het
maken van de plannen en het regelen
van alles.
Eigenlijk hebben we alles in twee a drie
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Sta jij ‘je mannetje’ als

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

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

Arno's
Haarmode

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

Tel. 0481-433407

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

Personeel
Gevraagd

06 – 21371800

info@zwemschooldevinbergendal.nl

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

www.dethornschemolen.nl
· LUNCH & DINER AFHAAL
( BEPERKTE BEZORGING )
· DONDERDAG T/M ZONDAG
VANAF 12 UUR
· ZIE WEBSITE VOOR MENU’S
(WISSELEND)
· CADEAUBONNEN
(ieder bedrag mogelijk )
· TO GO : KOFFIE / SOEP / KROKET
· KERST ?? INFO VOLGT …….

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

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

Jeugd & Jongeren

Duurzaamheid centraal bij
Euregionale Scholenwedstrijd
Iedereen heeft een persoonlijke ecologische voetafdruk. Maar wat betekent dat eigenlijk precies, en hoe kun
je deze verkleinen? Welke verschillen zijn er tussen Nederland en
Duitsland, en kunnen beide buurlanden van elkaar leren?
Deze vragen staan centraal bij de derde
Nederlands-Duitse Scholenwedstrijd
van de Euregio Rijn-Waal. Scholieren
krijgen de opdracht om hun eigen
levensstijl eens kritisch onder de loep
te nemen en hun buurland met een creatieve inzending te motiveren om ook
nieuwe wegen in te slaan. Deelnemers
moeten zich uiterlijk 15 december
2020 aangemeld hebben; de inzendingen mogen tot en met 15 maart 2021
ingeleverd worden.
Samen kunnen Nederlanders en
Duitsers meer bereiken – vanuit deze
overtuiging zet de Euregio Rijn-Waal
zich al vijftig jaar in voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland.
Voorwaarde voor een goede omgang
met elkaar: kennis van elkaars taal en
cultuur. En juist die wil de Euregionale
Scholenwedstrijd vergroten – die nu in
samenwerking met het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regering van de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de
derde keer georganiseerd wordt. Aan
Nederlandse kant kunnen middelbare
scholen uit de regio’s ArnhemNijmegen, West-Veluwe, Zuid-WestGelderland, Noordoost-Brabant en
Noord-Limburg meedoen. Ook een
gemeenschappelijke deelname met een
Duitse partnerschool is mogelijk. Of
het nu gaat om een filmpje, Instagramstory, stripverhaal, poetry slam, lied of
kunstwerk: alle inzendingen die het
buurland met betrekking tot duurzaamheid kunnen inspireren, zijn welkom.
Digitale workshops
Als aftrap van de projectfase heeft de
Euregio Rijn-Waal samen met het
museum ‘De Bastei’ in Nijmegen en
het netwerk ‘Groen Blauwe Rijn
Alliantie’ een vierdelig digitaal works-

hopprogramma ontwikkeld. De workshops duren steeds 45 minuten en kunnen in januari of februari op elk
gewenst moment in de les of thuis
gevolgd worden. Afhankelijk van het
taalniveau van de deelnemende scholieren kan de leraar kiezen voor de
Nederlands- of Duitstalige workshop.
Inhoudelijk zijn deze hetzelfde; ze
beginnen allebei met een test om de
ecologische voetafdruk van de scholieren te meten. Daarna komen de thema’s
mobiliteit, wonen, consumptiegoederen en voeding aan bod. Deze staan ook
centraal tijdens de live meetings met
meteorologe Margot Ribberink. Op vijf
momenten kunnen de deelnemers haar
online vragen stellen – in het
Nederlands of het Duits.
Creativiteit van groot belang
“De opdracht voor de scholieren
bestaat uit twee delen”, legt projectcoördinator Heidi de Ruiter van de
Euregio Rijn-Waal uit. “In de workshops gaat het er eerst om hoe de jongeren zelf duurzamer kunnen handelen.
Daarna moeten ze een inzending
bedenken waarmee ze ook in het buurland kunnen aanzetten tot een andere
manier van denken.” De beste inzendingen vallen in april volgend jaar in de
prijzen. Hoe de finale er precies uit zal
zien, hangt van de situatie omtrent het
coronavirus af. “Wij zullen van de
prijsuitreiking in ieder geval een mooi
moment maken”, aldus De Ruiter. Op
www.euregio.org/scholenwedstrijd is
meer informatie over de deelnamevoorwaarden, de workshops en de beoordelingscriteria te vinden.

Joachim (8) uit Groesbeek staat in
nieuwe boek van J. K. Rowling
Het nieuwe boek van de auteur van
Harry Potter, De Ickabog, was begonnen als voorleesverhaal voor haar kinderen. Tot nu was het nooit gepubliceerd. Voor Joachim van der Heiden uit
Groesbeek is het wel een heel bijzonder
moment. Zijn tekening van een kruising tussen een slang en een draak zal

namelijk Rowling’s fantasieverhaal
illustreren. Hij is een van de 33 gelukkige Nederlandse en Vlaamse kinderen
die met een tekening in het boek verschijnen. Joachim kreeg een deel van
De Ickabog te lezen waarop hij zijn creativiteit losliet. Hij is tevreden met het
resultaat.

Sinterklaasviering met de
Werkgroep Autisme Millingen
De Werkgroep Autisme Millingen
(WAM) organiseert elk jaar een aantal
leuke, gezellige en prikkelarme activiteiten voor kinderen met autisme uit
Millingen en omgeving. Op zaterdagmiddag 14 september hebben we corona-proof een kleine sinterklaasviering
georganiseerd. Na de landelijke sinterklaasintocht op tv te hebben gezien,
kwamen de kinderen naar jongerencentrum de TOF in Millingen. Daar zijn
we flink aan het knutselen geslagen: we
hebben pietenzakjes geschilderd, speculaaspoppen versierd, kleurplaten

getekend en veel…..heel veel pepernoten gesnoept ☺. Helaas konden Sint en
Piet er vanwege corona niet bij zijn dit
jaar. Maar dat mocht de pret niet drukken, de kinderen hebben een leuke en
creatieve middag gehad!
Heeft u vragen over autisme of wilt u
ervaringen met anderen delen? Of vindt
u het leuk om aan te sluiten bij activiteiten van de WAM? Dan bent u van
harte welkom. Neem daarvoor even
contact op met Jesse Jansen van Forte
Welzijn (jesse.jansen@fortewelzijn.nl).
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Nieuwe leerlingenraad voor Kekerdomse basisschool
KEKERDOM. Begin november waren
de verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad van basisschool Sint
Laurentius uit Kekerdom.
Hieronder stelt de nieuwe raad zich
voor. Via de leerlingenraad kunnen alle
kinderen van de school op basis van
eigen verantwoordelijkheid meedenken
over de school en het onderwijs.
Daarmee groeien ze samen in bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfstandigheid
en reflectie. Dat zijn typische kenmerken van een Daltonschool, wat de
Kekerdomse school sinds dit schooljaar
is.
Hoi, wij zijn Loes, Sverre, Savianna en
Nikki,
Wij zitten in de leerlingenraad omdat
we meedenken over ons Dalton-onderwijs. Soms kunnen kinderen betere
ideeën bedenken dan volwassenen. We
luisteren ook naar ideeën van andere
kinderen en we gaan ook kinderen helpen die moeite hebben met leren. Er

komt ook een ideeënbus waar kinderen
hun ideeën in kwijt kunnen. Hopelijk
kunnen we iedereen goed helpen.

We hebben veel zin in om dit schooljaar
de leerlingenraad te zijn van onze
school.

Jan Polman is al bijna 41 jaar hulp-Sinterklaas!
In het dagelijkse leven is Jan Polman
werkzaam in de Uitvaart branche bij
Rouw Service Nederland. En het is
daarom ook heerlijk om 1x per jaar in
de rol te kruipen van Sinterklaas. Jan is
woonachtig in Groesbeek en 61 jaar
oud en sinds 1979 heeft hij als
Sinterklaas al vele plezierige bezoeken
mogen doen en daarbij ook het nodige
meegemaakt. Hij was dus 20 jaar oud
toen hij begon, best wel jong. Maar
eenmaal het kostuum aan, dan is hij
Sinterklaas.
Dat het niet altijd probleemloos verloopt, dat heb je niet in de hand. Ooit
was hij goed en wel binnen bij een
huisbezoek, toen een groot aquarium
aan diggelen ging.
En tijdens een verrassingsbezoek voor
het afhalen van vrienden op Schiphol,
kwam de beveiliging op hem af, met de
vraag: op wie staat u hier eigenlijk te
wachten.
Bij een generale repetitie voor een
intocht, waarbij Jan, als Sinterklaas op
het een paard moest, was de fanfare
nog maar goed en wel aan het spelen,
toen het paard begon te steigeren. Zo
kan Jan uren door vertellen.
Hij heeft vele huisbezoeken gedaan,
maar ook ziekenhuizen, verzorgingshuizen, intochten, instellingen, bedrijven, winkels, verenigingen, scholen,
bruiloftsfeesten en verjaardagspartijen.
In de begin jaren ging hij weken op pad
en er was een hele planning van prive
chauffeurs en Pieten, maar na 41 jaar is
dat anders, ook bij hem beginnen de
jaren nu te tellen. Een goed en mooi
Sinterklaas bezoek vergt immers ook
veel voorbereiding en energie van je
zelf.
De bezoekjes waren ook niet altijd
even makkelijk, soms wilden ouders
Sinterklaas gebruiken om hun kinderen
een stukje opvoeding mee te geven,

daar heeft Jan zich nooit voor laten
gebruiken. Het is zo’n mooi typisch
Hollands feest, waar je ook veel voldoening van krijgt, als je bijvoorbeeld
aan een ziekenhuisbed staat waar een
ongeneeslijk ziek kind in ligt en je weet
daar dan een lach op dat gezicht te
toveren geeft dat een goed gevoel,
aldus Jan.
Zijn garderobe aan kostuums is in de
loop der jaren flink uitgebreid. Als hij
op pad gaat als Sinterklaas wil hij er
ook goed verzorgd uitzien, daarin is hij
een perfectionist. De grime, pruik,
wenkbrauwen, snor en baard moeten
goed zitten en daarvoor heeft hij zijn
eigen grimeurs en kapster. Maar ook
van zijn Pieten gezelschap die mee
gaan eist hij, dat ze er mooi en verzorgd
uit zien en zich correct gedragen.
De laatste jaren gaat hij nog maar een
dag op pad en dat is dan naar een kleinschalig woongroep complex met
dementerende ouderen met aansluitend
wat huisbezoeken.

Helaas heeft hij dit jaar na lang wikken
en wegen besloten om, i.v.m. de corona
maatregelen niet op pad te gaan. En dat
is best wel vreemd.
Hopelijk volgende jaar weer!

Sinterklaasfeest
in Groesbeek
ging niet door
Op het allerlaatste moment is toch het
Sinterklaasfeest in Groesbeek, dat
gepland stond voor zondag 15 november, afgelast. Ook de geplande drivethru voor de kleinste kinderen op het
bedrijventerrein de Ren ging niet door.
Dit betekent een teleurstelling voor 200
kinderen die het moesten doen met een
Sint-uitzending bij Omroep Berg en
Dal.

De Bastei meest kidsproof van Gelderland
NIJMEGEN. De Bastei is kidsproof! De Bastei kreeg een 8.7
als rapportcijfer en is daardoor het meest kindvriendelijke
museum van Gelderland. Die titel verdiende het museum op
basis van grondig onderzoek door zogenaamde
Museuminspecteurs (kinderen tot en met 12 jaar), die De
Bastei ondanks de coronacrisis goed wisten te vinden.
Het museum werd provinciewinnaar onder meer 'omdat er
van die leuke activiteiten zijn, bijvoorbeeld bruggen maken,
virtual reality en de wolharige neushoorn'. Ruim 3.500 jonge
Museuminspecteurs gingen het afgelopen jaar Nederland
door om musea te bezoeken en te inspecteren. In de provincie Gelderland sprong De Bastei er bovenuit, net voor musea
als bijvoorbeeld het Nederlands Openluchtmuseum en
Museum Het Valkhof.
Om als museum kidsproof genoemd te mogen worden zijn er
gedurende een jaar tijd minstens 60 inspecties nodig met een
gemiddelde van minstens een 8.0. Dat heeft De Bastei glansrijk gehaald, zeker ook door de inspanningen van ‘viskundige’ Karel Kieuw en onlangs nog Kanonnen Karel in de
herfstvakantie. Hij wist vele kinderen te verleiden een speurtocht te maken door De Bastei, om uiteindelijk het kanon te
horen bulderen!
Bij de heropening van het museum op donderdag 19 november reikte Hans Hooijmaijers, de nieuwe directeur van De
Bastei, een taart uit aan de baliemedewerkers, die een actieve rol hebben gespeeld in het werven van kinderen voor
museuminspecties. Met de tips van deze museumkids kan De
Bastei nóg aantrekkelijker worden voor jonge museumbezoekers.

De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen,
ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon 024
- 3297070. De entree bedraagt € 9,- voor volwassenen en €
6,- voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van 10.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.debastei.nl.
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Documentaire over
‘De oorlogsmeisjes van Bouvigne’
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, 10 mei 1945, werd een groep van
400 meisjes vanuit inrichting Boldershof in Druten geëvacueerd naar Breda.
Via de KMA belandde de groep bij kasteel Bouvigne, waar ze slechts korte
tijd verbleven. Gedurende het verblijf op Bouvigne zijn twee achtjarige meisjes overleden en heimelijk begraven in de tuin van Bouvigne, Mia Rutjes en
Molleke Bijkerk.
Bij Landgoed Bouvigne was wel
bekend dat er twee meisjes in de tuin
begraven waren, maar het wie-hoe-wat
was niet bekend. Het begraven tijdens
de oorlog was namelijk in het diepste
geheim gedaan.
De in Kranenburg wonende Nel
Winkelman wandelde eind jaren ‘90
met haar moeder over het Bredase
landgoed (beiden hebben in Breda
gewoond en gewerkt) en hoorde het
verhaal van de twee onbekende grafjes.
Tijdens een dodenherdenking bij het
voormalige Boldershof in 2014 kwamen het vertrek naar Breda en de dood
van de 2 meisjes van Boldershof ter
sprake. Nel Winkelman, koorlid, die bij
de herdenking optrad, dacht het verhaal
te herkennen en ging op onderzoek uit.
In een samenwerking van Waterschap
Brabantse Delta, de Gemeente Breda,

de politie, en het Nederlands
Forensisch Instituut is een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd naar deze twee
graven. Dit onderzoek leidde in het
najaar van 2015 tot exhumatie (opgraving) van de stoffelijke resten van de
meisjes. Met behulp van een DNAonderzoek bleek het mogelijk hen te
identificeren. Op 22 januari 2016 zijn
de meisjes herbegraven in de grafkapel
op landgoed Bouvigne. Bij de kapel is
een plaquette met dit bijzondere verhaal geplaatst.
Documentaire
Voor het programma ‘Zaak van je
Leven’ heeft omroep WNL een documentaire gemaakt over dit verhaal, dat
inmiddels 80 jaar geleden haar begin
had.
De uitzending zal te zien zijn op
8 december, om 22.40 uur,op NPO 2 .

Boekpresentatie
Kekerdom in Bange Dagen

Overhandiging eerste exemplaar
‘De Amerikanen kuieren al door ons dorp’
BEEK. Vrijdagmiddag 20 november
ontving burgemeester Mark Slinkman
van de gemeente Berg en Dal het eerste
exemplaar van het boek De
Amerikanen kuieren al door ons dorp,
het oorlogsdagboek van Eva de Ranitzvan Mourik, uit handen van Merlijn
Keijzer, de voorzitter van de Margot
van Boldrik stichting. Dit gebeurde in
antiquariaat Supplement aan de van
Randwijckweg nr. 2 in Beek, in aanwezigheid van de samenstellers van het
boek, Hans Giesbertz en Annemiek
Lukassen.
Giesbertz en Lukassen hebben geen
bron onbenut gelaten om gegevens te
checken en (beeld)materiaal te verzamelen ter illustratie van het boek.
Gezegd mag worden dat zij daar uitstekend in zijn geslaagd. De vele (oorlogs)foto’s laten zien wat Eva beschrijft
en maken daarmee de teksten zichtbaar.
De adressen van diverse woningen die
een rol spelen in het boek zijn vertaald
naar de huidige adressering en gerelateerd aan de betreffende foto, waarmee
voor eenieder de locatie herkenbaar
wordt.
De bijlagen zijn interessant en vormen
een waardevolle aanvulling op het dagboek. Zo wordt onder meer de bestemming van de in Ubbergen gelegen villa
‘Waalheuvel’ beschreven: noodhospitaal en opvanghuis voor evacués. Ook
wordt de belangrijke rol van de Beekse
huisarts en geneesheer Dr. Van Hasselt
op ‘Waalheuvel’ en die van de in Beek
bekende Margot van Boldrik als zijn
rechterhand daarbij beschreven.
Kortom een boek waarvan de inhoud na
‘75 jaar Bevrijding en Herdenking’ een
breed publiek zal interesseren.

V.l.n.r Merlijn Keijzer, burgemeester Mark Slinkman, Hans Giesbertz en
Annemiek Lukassen
Benzinestation Total; Ooij en Leuth:
Spar; Millingen: Primera; Groesbeek:
Bruna; Nijmegen: Dekker vd Vegt.

de kern vormt van het dagboek dat Eva
de Ranitz – van Mourik in Beek bijhield.

Informatie boek
Aan het einde van Tweede
Wereldoorlog heeft de streek rondom
Beek – Ubbergen langdurig midden in
de frontlinie gelegen. Van Operatie
Market Garden in september 1944 tot
Operatie Veritable in februari 1945 was
het gebied het toneel van zware
gevechten en grote beproevingen voor
de bevolking. Het is deze periode die

De Amerikanen kuieren al door ons
dorp: Dagboek van Eva de RanitzVan Mourik, September 1944 – Mei
1945 Beek en Ubbergen / Hans
Giesbertz,
Annemiek
Lukassen
(sam.). – Berg en Dal/Nijmegen:
Stichting Margot van Boldrikfonds /
Stichting Kwartier van Nijmegen,
2020. – 136 p. 100 ill. – ISBN 9 789
081 326957

Boekpresentatie
Zaterdagmiddag 21 november was de
boekpresentatie, ook in antiquariaat
Supplement. Vanwege de coronamaatregelen kon deze presentatie helaas
slechts in beperkte kring plaatsvinden.
Na deze presentatie was het voor andere belangstellenden mogelijk om het
boek ter plaatse te kopen en te laten
signeren.

V.l.n.r. Theo Janssen, Henk Burgers, Sylvia Fleuren en Johan Bekhuis
Foto: Henk Baron
Op zaterdagmiddag 21-11-2020 bood
het team van Kekerdom In Bange
Dagen de allereerste exemplaren aan
van
de
Kekerdomse
Oorlogsbelevenissen. Dit fraaie boekwerk bundelt 75 jaar na dato de oorlogsdagboeken van de broers Lambert
en Gert Janssen. Al die jaren zijn beide
geschriften als kostbare erfstukken binnen de familie gekoesterd. Naast die
speciale emotionele betekenis hebben
beide geschriften grote historische
waarde voor de Ooijpolder en Duffelt.
Lambert en Gert Janssen beschrijven
namelijk uitvoerig en met veel oog
voor detail hoe de oorlog over de polder walste en de Kekerdomse bevolking op de vlucht joeg naar Groningen.
Het is huiveringwekkend om te lezen
hoe de bewoners gebukt gingen onder
de oorlogsverschrikkingen. Pas maanden na de bevrijding konden ze van hun
evacuatieadressen terugkeren naar hun
overstroomde en vernielde dörpke an
de Waol.
Henk Burgers en Theo Janssen, respectievelijk neef van Lambert en zoon van
Gert, mochten als nauwst betrokkenen

het eerste gedrukte exemplaar van het
boek in ontvangst nemen. Wethouder
Sylvia Fleuren van de gemeente Berg
en Dal kreeg daarna het boek overhandigd. De gemeente heeft de boekuitgave financieel mogelijk gemaakt in het
kader van Berg en Dal Herdenkt 75 jaar
Vrijheid. In haar dankwoord benadrukte de wethouder dat de gemeente grote
waarde hecht aan het doorvertellen en
herdenken van de lokale oorlogsbelevenissen. Alleen zo laat de vrijheid zich
in volle omvang vieren. Zij feliciteerde
de Kekerdomse gemeenschap dat met
dit boek de nieuwe generaties kennis
kunnen nemen van dit donkere hoofdstuk uit de dorpshistorie.
Het
boek
Kekerdomse
Oorlogsbelevenissen, de dagboeken
van Lambert en Gert Janssen is
vanaf 30 november te koop bij de
Primera in Millingen en Beek en bij de
SPAR in Ooij en Leuth. Het rijk geïllustreerde boek telt ruim 250 pagina’s en
kost slechts het luttele bedrag van 10
euro. Geïnteresseerden kunnen het ook
bestellen door een mailtje te sturen naar
kekerdominbangedagen@gmail.nl

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting LEUTH. Nu een aantal coronamaatregelen per 18/11 beëindigd zijn, kunnen
onderstaande activiteiten in het
Kulturhus weer plaatsvinden. De
Vriendenkring is nog gesloten. Voor
meer informatie verwijzen wij je naar
je eigen vereniging/organisatie.
Elke maandag
-Inloop en Ontmoeting van 14.0016.00 uur
Elke dinsdag
-Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:30-9:00 uur
-Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur
Elke woensdag

-Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur
Elke donderdag
-Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:30-9:00 uur
-Vertel eens…verhalen delen met anderen, 15.00-16.00 uur
-Aerobic
Workout
o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur
Elke vrijdag
-Taalcafé van 10.00 -12.00 uur voor
Nederlands- en anderstaligen
-Logopedie Klaretaal van 13.00-17.00
uur
* De bibliotheek in het Kulturhus is
weer open op werkdagen tot 18.30
uur (m.u.v. woensdagmiddag)

Verkoop
Het boek á €15,-, met harde kalft en
veel afbeeldingsmateriaal, is nu op de
volgende
adressen
te
koop. Beek: Primera, Nenini en
Antiquaraat Supplement; Ubbergen:

De boekpresentatie op 21 november

Foto’s: Henk Baron

Herdenking Canadese begraafplaats in Groesbeek
Op
11
november
was
het
Remembrance Day in Canada en dit
wordt elk jaar ook op de Canadese
begraafplaats in Groesbeek herdacht.
Deze keer echter op een sobere wijze,
want er waren geen genodigden in verband met de coronaperikelen. Ook de
weersomstandigheden waren sober,
want het was nog mistig op de begraafplaats.
Normaal zijn diverse afgevaardigden
van het Canadese leger en andere autoriteiten aanwezig. Nu waren er slechts
enkele personen bij. Er werden kransen
gelegd namens de gemeente Berg en
Dal, de Canadese veteranen, de
Stichting Faces to Graves ea.

De Grote Snert
Actie 2020
geslaagd
MILLINGEN. De jaarlijkse snertactie
van fanfarekorps Ons Genoegen op
zaterdag 15 november was weer een
groot succes. De heerlijke verse erwtensoep werd voor het 6e jaar op rij
gemaakt door Peter Wassink. Volgens
de vele positieve reacties smaakte de
soep wederom heerlijk.
De een liet het zich direct goed smaken,
de ander smult er nu nog van en er
waren kopers die alvast een wintervoorraadje wilde aanleggen. Vanwege het
verkoopsucces moeten nog bestellingen worden nageleverd. Dank je wel
Peter voor het maken van de vele liters
snert!
Dank je wel AH van den Hatert voor
jullie gastvrijheid!
Dank je wel organisatie en verkopers!
Alle snertkopers bedankt voor uw
steun!

Remembranceday is de dag dat leden
van de strijdkrachten (soldaten, matrozen en piloten) worden herdacht en het
is de dag waarop de legers zijn gestopt
met vechten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Dat gebeurde op 11
november om 11 uur in 1918 (het elfde
uur van de elfde dag van de elfde

maand). Ongeveer 100.000 Canadese
soldaten zijn in de Eerste en Tweede
Wereldoorlog omgekomen. Veel mensen dragen klaprozen op Remembrance
Day om hun respect en steun voor de
Canadese troepen te tonen. De klaproos
is een bekend symbool van de Eerste
Wereldoorlog.
Foto: Henk Baron

Van wie is deze fiets?
Al enkele weken staat
deze fiets op de
Erlecomsedam in Ooij,
tegenover
de
Bisonbaai,
vastgemaakt aan de omheining van het weiland
van Wim Reijnen. Het
kan zijn dat de eigenaar is gaan zwemmen
in de Bisonbaai, maar
dat duurt nu wel heel
erg lang.
Foto: Henk Baron

C U LT U R E E L

Verbouwing boerderij
De Plezenburg in Leuth
LEUTH. Friso Brouwer & Ingrid
Gomes zijn al 16 jaar bezig met de verbouwing van hun boerderij De
Plezenburg aan de Plezenburgsestraat
in Leuth. Bij de aankoop van dit rijksmonument wisten ze al dat het een 20
jarenplan zou worden. Nu, na 16 jaar,

zijn hun inspanningen goed zichtbaar.
Het woonhuis is geschilderd en de rest
van de boerderij is ontdaan van het dak.
Daar is rietdekkersbedrijf VENEB uit
Ooij nu bezig om er weer iets moois
van te maken. De boerderij is ruim 200
jaar oud.
Foto: Henk Baron

Expositie
Sylwia Claessen
U bent van harte uitgenodigd voor de
expositie van Sylwia Claessen in het
Kerkje van Persingen. Sylwia schildert
hoofdzakelijk portretten en abstracte
kunst waarbij ze gebruik maakt van
acryl- en olietechniek.
Deze expositie zal om 11:00 uur geopend worden op zaterdag 28 november.
De dag eindigt om 17:00 uur. De expositie duurt tot en met zondag 29 november 2020.
www.sylmoniqe.nl

Nieuws van Bibliotheek Gelderland Zuid
Meeste bibliotheken weer
open

over de coronamaatregelen van de
bibliotheek op www.obgz.nl/corona.

De meeste vestigingen van de
Bibliotheek Gelderland Zuid zijn
sinds donderdag 19 november weer
open. De bibliotheek vraagt iedereen
om een mondkapje te dragen en
gebruik te maken van een winkelmandje. Activiteiten gaan indien
mogelijk door, maar met een beperkt
aantal bezoekers.
Sinds donderdag 5 november waren
alle bibliotheken gesloten in verband
met strengere coronamaatregelen van
de overheid. Inmiddels heeft de overheid deze maatregel weer teruggedraaid en mogen bibliotheken vanaf
donderdag 19 november weer open. Dit
betekent dat bibliotheekleden weer
reserveringen kunnen afhalen en andere bibliotheekmaterialen kunnen lenen
en inleveren. Alleen enkele kleine
bibliotheken in gesloten buurthuizen
zijn nog niet toegankelijk.

Bibliotheek Gelderland
Zuid is toekomstbestendig

Kort verblijf
Ook een kort verblijf in de bibliotheek
van maximaal een uur is weer mogelijk. Bij binnenkomst worden alle
bezoekers verzocht om een winkelmandje te gebruiken en een mondkapje
te dragen. Dit geldt alleen voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Zodra
iemand zit, kan het mondkapje af. Eten
en drinken in de bibliotheek is niet toegestaan.
Activiteiten
De activiteiten van de bibliotheek gaan
in aangepaste vorm door met een maximum van dertig bezoekers, voor zover
de ruimte dit toelaat. Voor alle betaalde
activiteiten kan iedereen via de website
van de bibliotheek een kaartje kopen.
Houd wel rekening met een beperkt
aantal plaatsen. Het actuele programma
en de ticketverkoop zijn te vinden op
www.obgz.nl/agenda.

De Bibliotheek Gelderland Zuid
heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de
Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).
Hiermee voldoet de organisatie aan
belangrijke kwaliteitsnormen die
gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.
De Bibliotheek Gelderland Zuid scoorde op veel onderwerpen positief, zoals
professionaliteit, educatieve dienstverlening en producten en diensten. Een
belangrijk onderdeel van de toetsing is
het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat
heeft de Zuid-Gelderse bibliotheekorganisatie de bevestiging gekregen dat
aan alle kwaliteitsnormen op het
gebied van organisatie, functies en
diensten wordt voldaan. Het certificaat

is vier jaar geldig.
De organisatie is blij met de uitslag.
Directeur Bert Hogemans: “Het resultaat van de certificering bewijst dat we
als bibliotheekorganisatie een belangrijke rol hebben in de maatschappij. We
zoeken steeds naar nieuwe manieren
om ondersteuning en inspiratie te bieden aan mensen die hier de meeste baat
bij hebben. Ik ben er trots op dat dit
gezien en gewaardeerd wordt door de
auditcommissie.” Volgens de auditor
van CBCT: “OBGZ heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een creatieve en efficiënte organisatie. Dit doet de
bibliotheekorganisatie door vooral in te
zetten op kwetsbaren en jeugd, de ontmoetingsfunctie in stad, dorp en wijk
centraal te stellen en in balans te brengen met een rijk cultureel klimaat. Dit
alles getuigt van inzet, overzicht en
ondernemerschap.”
De
Certificeringsorganisatie
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
(CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en
cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Nieuw prentenboek in ‘t Gruusbeks
Wat doe je in de corona-tijd als je hobby's stil liggen? Ron Leunissen (61),
hobby-schrijver van kinderboeken,
gebruikte zijn extra vrije tijd om een
prentenboekje dat hij eerder in het
Nederlands schreef te vertalen naar het
Groesbeekse dialect.
In de afgelopen maanden vertaalde
Leunissen met hulp van mensen over

Meer informatie
De Bibliotheek Gelderland Zuid volgt
de landelijke maatregelen op de voet.
Kijk voor de meest actuele informatie

de hele wereld het boekje “Bib stoot
het hoofd” naar vele talen. Maar dialecten mogen niet ontbreken, vond
Leunissen.
"Ik spreek van huis uit een Limburgs
dialect, geen Gelders dialect," aldus
Leunissen. Voor een vertaling naar het
Gruusbeks zocht hij daarom contact op
met een oud-collega uit Groesbeek: Jos
Müskens.
Müskens maakte aan de hand van de
Nederlandse tekst een prachtige vertaling naar het Groesbeeks. Leunissen
zorgde voor de tekeningen en de vormgeving.
Het prentenboek ‘Bib stöt d’n kop’ is
geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar
en kost € 5,00 inclusief verzendkosten.
Het boekje kan online besteld worden
bij de auteur. Voor meer informatie
stuur
een
email
naar
ronleunissen@hotmail.com.

Het Poëziecentrum blijft actief in coronatijd
In deze tijd van afgelastingen en blokkades wellicht een
licht(gev)end bericht: In het Poëziecentrum zijn na de 19e
weer activiteiten gepland. De maandelijkse Lunchpauze en
de poëziewandeling door de Benedenstad.
Lunch Pauze Poëzie
Wim van Til bespreekt met u de bundels die in de afgelopen
maand verschenen zijn, en die bij het Poëziecentrum, gevestigd achter in de bibliotheek Marienburg in de collectie zijn
opgenomen. Op 28 november is er een extra Lunchpauze
poëzie*) waarin twee (Arnhemse) dichters en hun onlangs
verschenen bundels centraal staan: Estelle Boelsma gaf
‘Kore’ uit bij Uitgeverij De Kaneelfabriek en Menno
Wieringa publiceerde ‘realiteitsreparaties’ bij Uitgeverij crU.
De lunchpauzepoëziebijeenkomst begint om 12.00 uur; er
kunnen max. 12 personen aanschuiven (die zelf voor hun
brood en koffie zorgen).
De entree is € 5,00. Het entreebewijs is tevens een korting

bon die besteed kan worden in de Tekoopkast van het PcN.
De poëziewandeling
Op 21 november kon men met Meja Spaargaren (met coronaregels) wandelen langs poëzie. Met de papieren wandelgids à € 7,50 is de poëzieroute overigens ook op eigen gelegenheid te volgen, én u kunt ook een wandeling aanvragen
op een ander tijdstip, in overleg wordt dan een datum vastgesteld.
U wandelt met Meja als gids 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.
Aanmelden via 0653856040 of poëziecentrumnederland@gmail.com.
Het kost € 10,00 (inclusief gids, route en gedichtenbundel.
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Millings Jaarboek 2020
Deel 23 van het Millings Jaarboek
bevat een grote verscheidenheid aan
artikelen over Millingen en de
Millingse bevolking. Op de eerste
plaats een verhaal de Tweede
Wereldoorlog. Zo wordt de relatie van
Jan van Hoof met Millingen beschreven. Verder wordt ingegaan op verhouding tussen de grensbewoners aan
beide zijden van de grens.
Ook bevat dit jaarboek een tweetal
archeologische artikelen. Het eerste
artikel gaat over de opgravingen van
2014 op het Molenveld. Ook de zoektocht naar de terechtstellingsplaats in
Millingen wordt beschreven. Vooral het
resultaat met betrekking tot de terechtstellingsplaats is opmerkelijk. Maar
ook andere onderwerpen komen aan de
orde. In een prachtig verhaal wordt de
moord in de Dender in 1801 beschreven en ook hebben we een artikel over
de schippersvereniging die dit jaar vijftig jaar bestaat en door het coronavirus
geen feest kan vieren. Wie het
Romeinse masker in Nijmegen bij de
Waal ziet staan kan bij ons lezen hoe de
Millingse werf heeft bijgedragen aan
dit kunstwerk. Een opvallende
Millingenaar uit het verleden komt
weer tot leven door een kattebelletje
van een scholier.

Millings Jaarboek 2020, een rijk
gevuld boek dat bijdraagt aan het bewaren van de Millingse geschiedenis, is
vanaf zaterdag 28 november te koop bij
Primera en Hebbes in Millingen aan de
Rijn en kost €17.50. Op de cover staat
een prachtige tekening van het
Muzenhuus, getekend door Marjolijn
Rigtering
Bestuur en de redactie wensen u veel
leesplezier.

Nieuwe videoclip van
Marieke van Ruitenbeek is uit
BEEK. De Beekse zangeres Marieke van
Ruitenbeek (27) bracht
op zaterdag 21 november een videoclip uit bij
haar nieuwe single
‘Alleen voor jou’. De
videoclip, die gaat over
de liefde voor familie en
naasten, is nu te zien op
haar YouTube-kanaal en
Facebookpagina.
Voor de financiering van
de single en de clip
bedacht Marieke in
oktober een serenade-actie; waarvoor zij een twintigtal persoonlijke serenades
bracht in de gemeente Berg en Dal en de regio Nijmegen.

Buurtkamer Kulturhus Beek
BEEK. Omdat coronamaatregelen het
thema van de maand november :
Gedichten verkort heeft, gaan we er in
december mee door. U bent welkom
van 19 november tot en met 17 december. Dus kom met uw favoriete of zelfgeschreven gedicht op donderdagmorgen naar de Buurtkamer van het
Kulturhus. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen we daar gedichten lezen, bespreken, voordragen, schrijven.
De Nieuwstafel op dinsdagochtend
gaat ook gewoon door. Kom tussen
10.00 en 12.00 uur bij ons kranten

lezen en bediscussiëren.
Wie ideeën heeft voor thema’s in 2021
of zich wil aansluiten bij de activiteitencommissie (nu slechts 2 personen)
kan dit melden bij marja.schoenmakers@hetnet.nl

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Tentoonstelling
Expositie
in De Refter
schilderkunst en UBBERGEN.
Van 21 november tot en
met 29 november is gedurende de
fotografie
zaterdag- en zondagmiddagen van
PERSINGEN. Zaterdag 5 december en
zondag 6 december exposeren Felix
Jansen, Marian Vrielink en Monique
Willems schilderkunst en fotografie in
het Kerkje van Persingen. U bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur

13.00 tot 17.00 uur de tentoonstelling
Streetsoul te zien in de kunstkapel van
de Refter, Rijksstraatweg 37,
Ubbergen. Kom langs en bewonder
straatfotografie van beeldend kunstenaar Cis Luttikhuis uit Molenhoek.

“Natuurlijk”
Tentoonstelling in KunstLokaalMook van
Eva Vermeulen en Gonda van der Zwaag
Van 29 november t/m 3 januari 2021
exposeren Eva Vermeulen (1980) en
Gonda van der Zwaag (1951) in het
onlangs geopende KunstLokaalMook
van de Stichting Jacques van Mourik
aan de Rijksweg 86 te Mook.
Eva en Gonda hebben elkaar in Mook
leren kennen. Beiden hebben een fascinatie voor het omringende bos, de
bomen en de dieren. We zien in de tentoonstelling deze bomen van Eva en de
dieren van Gonda terug.
Eva studeerde in 2013 af aan de academie ArtEZ, Arnhem als docent
Beeldende kunst en Vormgeving en

werkt nu als docent op het mbo Helicon
in Nijmegen. De sfeer van het bos probeert Eva te vangen in haar tekeningen
en schilderijen. Ze creëert hiermee haar
eigen bos.
Gonda studeerde aan de Rietveld academie in Amsterdam van 1975 tot 1980
Plastische vormgeving. Zij maakt al
meer dan 40 jaar ruimtelijk werk wat
voornamelijk gaat over sterfelijkheid
en vergankelijkheid.
Openingstijden 11.00 uur tot 16.00 uur
alle zondagen vanaf 29 november a.s.
t/m 3 januari 2021.
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Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

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

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

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Voor zowel particulier als zakelijk

024-6633100
www.frankbv.nl

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

Lokale ondernemers
helpen de buurt vooruit.
Daarom helpen wij
hen vooruit.

Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk
Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

www.klussief.nl

4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€50,- g ratis thuisbezorgd.
Tel: 06 - 5120 2977

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

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

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

SENIOREN

KBO Beek nieuws
BEEK. Afgelopen maandag, 23
november, zijn onze gymgroepen weer
begonnen in de zalen van het
Kulturhus. Men komt binnen met een
mondkapje op, in de zaal aangekomen
mag het mondkapje af.
Weer opstarten is niet altijd even makkelijk, maar onder leiding van een vakdocente zoals Chiquita is, gaat dat vlotjes verlopen.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als het
jaar, zonder onderbrekingen door het
virus, verder afgemaakt kan worden.
Hoop doet leven.
Corona is niet alleen een virus, het is
ook een krans, een ring, een ring van
verbondenheid, laten wij dat ook uitstralen naar onze naasten, bekenden die
het moeilijk hebben in deze tijd, zich
alleen voelen nu alle activiteiten geen
doorgang kunnen vinden.

Doe iets voor elkaar als dat mogelijk is,
een opgewekt woordje kan toch altijd,
kost niets en je doet de ander er een
groot plezier mee.
Wanneer alles voortvarend blijft verlopen wordt de mogelijkheid steeds groter dat er met de Kerst toch iets fijns op
touw kan worden voor onze leden, U
weet lid worden van de vereniging die
altijd voor u klaar staat, ook in moeilijke tijden, kan het gehele jaar door en
dan bent u er ook bij wanneer de KBO
Beek een gezellige, fijne Kerstviering
organiseert. Meteen doen, voor 20 euro
bent u er bij.
De foto van René Hendriks is uit de
tijd, dat nog niemand van het coronavirus had gehoord en de KBO Beek haar
leden kon verblijden met een dagtocht.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, alle info 024 3226377

Column
Helende tuinen
Er verschijnen veel artikelen en boeken over tuinieren. Over dat we
gelukkig worden van zaaien, wieden
en snoeien. Bloemen en planten hebben een heilzame werking op de
mens. Het schijnt zo te zijn. ‘Je hoeft
alleen maar onkruid te wieden voor
een beetje gelukshormoon’, schrijft
Sue Stuart- Smith in haar boek
‘Tuinieren voor de Geest’. Nooit iets
van gemerkt ! Tuinschrijver Romke
van de Kaa wordt geinterviewd door
een krant. Hij zit aan een tafeltje met
zijn rug naar de tuin. Dan ziet hij niet
wat er allemaal moet gebeuren.(!)
Joke Bloksma doceert ‘Tuinieren met
aandacht’ op een mbo. Zij vraagt haar
studenten twee schaaltjes tuinkers te
kweken. Het ene schaaltje moeten ze
met liefde behandelen, het andere
moeten ze veel minder aandacht
geven. Het schaaltje met aandacht
groeit bijna altijd beter en harder,
aldus Bloksma. Kweken zonder liefde
? Is dat : geen water geven, geen mest
? Ik vraag het me af. Sharon Gadella
ontwerpt helende tuinen. Het begrip is
lastig in woorden te vangen, vertelt
hij. Stel je een grote betonnen parkeergarage voor, en je zet er een tweehonderd jaar oude boom in het midden neer. Dat effect, dat is helend, volgens de man. Verplaats die maar
eens...
Phil Poffé , Groesbeek.
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Jubilarissen SWOM
MILLINGEN. Op zondag 8 november
werden 5 jubilarissen van SWOM in
het zonnetje gezet.
Omdat door de RIVM-maatregelen de
jaarlijkse brunch voor alle vrijwilligers
niet door kon gaan, gingen twee
bestuursleden met een lunch en attenties naar de jubilarissen.
Astrid en Albert Spann zijn beiden 20
jaar vrijwilliger bij SWOM.
Zij zetten zich in voor zowel maaltijden
als vervoer. Astrid heeft enkele jaren
geleden ook voor alle vrijwilligers voor
Kerst gastendoekjes geborduurd. Dit
werd erg gewaardeerd.
Ans Rutjes is 15 jaar vrijwilligster bij
de vervoersservice en brengt de cliënten regelmatig op zaterdag naar hun
plaats van bestemming. Haar man Theo
helpt haar regelmatig een handje.

Aad en Marian van der Meer

Albert en Astrid Spann

Aad van der Meer, ook 15 jaar vrijwilliger, verzorgde de computercursussen van SWOM. Deze werden in de
bibliotheek gehouden en waren
bedoeld voor mensen die weinig tot
niets van computers weten. Momenteel
is hij actief bij het Repaircafé dat elke
laatste zaterdag van de maand wordt
gehouden.
Frits Janssen werd in 2010 vrijwilliger
bij het vervoer. De laatste jaren zet hij
zich ook in bij de maaltijdvoorziening.
Hij brengt met zijn eigen auto de maaltijden naar de cliënten in het dorp.
Wij bedanken Astrid, Albert, Ans, Aad
en Frits voor hun inzet. Ook willen we
de overige vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun bijdrage waardoor
SWOM de voorzieningen kan blijven
aanbieden. We hopen nog lang van jullie diensten gebruik te kunnen maken.

Frits en Marijke Janssen

Ans en Theo Rutjes

De Rozet

Rookontwikkeling in
verzorgingshuis ’t Höfke te Beek
BEEK. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen en de brandweer van
Nijmegen, post Centrum, moesten
maandag 9 november aan het eind van
de middag uitrukken omdat er een
brandalarm was gekomen van verzorgingshuis ’t Höfke aan de Verbindingsweg. Het was niet direct duidelijk waar
de brandmelding precies vandaan
kwam maar vervolgens bleek dat de
rook van de kamer van een van de
bewoners kwam. Daar had een bewoner iets op een halogeenlamp gelegd en

In memoriam

Piet Awater

PAGINA 11

daarna de kamer verlaten met als
gevolg dat het was gaan smeulen en de
rookontwikkeling ontstond. Voor de
zekerheid was er ook ambulancepersoneel en politie gewaarschuwd, maar
direct ingrijpen was niet meer noodzakelijk. Er was niemand gewond
geraakt. De betreffende kamer en de
afdeling zijn vervolgens gelucht en de
bewoner moest de nacht op een andere
kamer doorbrengen.
Foto: Henk Baron

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Wolven in onze regio
Naar aanleiding van de publicatie in De
Rozet van 10 november over het doden
van schapen door een wolf en recentelijk in de Ooijpolder door een goudjakhals is het toch wel zinvol te kijken
naar het aantal dode schapen en lammeren door loslopende honden. Uit
onderzoek blijkt dat tussen de 5000 en
10.000 schapen jaarlijks in Nederland
de dood vinden. De schapenhouder kan
hiervoor een schadevergoeding krijgen,
de eigenaar van de loslopende hond is
in geen velden of wegen te vinden!

Het was voor Jeu de Boules-vereniging
De Zilveren Kogels uit Ooij een hele
schok dat Piet was overleden. Piet was
namelijk in 1997 een van de medeoprichters van onze mooie vereniging.
Hij was een bijzonder actief lid die
andere leden met raad en daad bijstond
bij het beoefenen van het spel.
In zijn werkzaam leven heeft Piet op de
steenoven en daarna tot aan zijn pensioen in de verfindustrie zijn beste
krachten gegeven.
Piet was van 1997 t/m 2008 penningmeester van de vereniging. Samen met
zijn vrouw Pieta bleef hij een verwoed
bouler en verdedigde hij de Zilveren
Kogels op diverse wedstrijden.
Piet hield veel van de natuur en vogels
houden was ook een hobby van hem.
In februari 2014 kreeg Piet een hersenbloeding en werd hij afhankelijk van
de rolstoel. Hij bleef toch als toeschouwer regelmatig komen, maar je kon aan
hem merken dat hem dit zwaar viel.
In 2019 konden Piet en Pieta niet meer
zelfstandig wonen en verhuisden ze
naar Kalorama en daarna naar het
Hofke in Beek. Op 27 oktober is Piet
overleden.
Vanwege de corona tijd heeft de
afscheidsdienst in besloten kring
plaatsgevonden.
Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat wij
Piet in ons midden hebben gehad. Piet
rust nu maar uit want dat heb je verdiend. Wij zullen je altijd blijven
gedenken.
Pieta, Marga en Fred, bedankt dat jullie
er achter hebben gestaan dat Piet zo
veel voor de Zilveren Kogels heeft kunnen doen. Wij wensen jullie heel veel
kracht en sterkte toe.
Wim Heinen
Voorzitter Jeu de Boules vereniging De
Zilveren Kogels Ooij

Dat de wolf en goudjakhals hier vertoeven is natuurlijk prachtig en met goede
effectieve maatregelen is de kudde
schapen relatief veilig. Een omheining
met stroomdraden werkt al preventief.
In enkele Nederlandse natuurgebieden
worden al proeven gehouden met kuddebewakers, grote witte honden zoals
de Pyreneese berghond en de Turkse
Akbash. In Zwitserland, Oostenrijk en

Duitsland is bewaking van schaapskuddes door bovengenoemde honden al de
normaalste zaak van de wereld.
Helemaal een goede oplossing zou het
zijn als jagers in heel Nederland stoppen met afschieten van jaarlijks 2 miljoen(!) dieren in het wild. Veel van dat
wild zou op de menukaart van de wolf
en de goudjakhals kunnen staan, ware
het niet dat de jagers met hun primitieve gedrag het biologisch evenwicht
danig verstoren.
Tot slot: veel schapen en lammeren
vinden na een kort leven een einde in
het slachthuis. Zielig vinden en boos
worden dat de wolf toeslaat, kun je in
een ander perspectief plaatsen als je
weet dat 1,5 miljoen(!) dieren in
Nederland DAGELIJKS in de slachthuizen aan een einde komen.
Peter Giesberts
Mook

Ateliers in de verdrukking! Creatieve lessen op scholen
ook in de knel
Veel kunstenaars in Nijmegen en
Arnhem hebben het komende jaar geen
werkplek of atelier meer. Dit komt door
de overspannen woningmarkt, die
zoveel impact heeft op deze beroepsgroep en dus ook voor culturele organisaties en alle basisscholen en voortgezet onderwijs die met kunstenaars werken. Ik zie een hele donkere wolk aandrijven. Met paarse en zwarte tinten.
Dat veel kunstenaars geen vaste werkplek hebben is een vrij normale gang
van zaken. Elke kunstenaar “zwerft”
van gebouw naar gebouw, nooit een
vaste plek, zo is t nou eenmaal.
Echter… de woningmarkt is nu zo
overspannen dat alle panden… hoe verrot en oud ook… meteen verkocht worden, “commercieel gereed gemaakt”,
opgedeeld als appartementen etc. etc.
U kent ’t vast wel! Zelfs de huren van
de “o zo geliefde “ broedplaatsen zijn
abnormaal hoog. Wat mensen niet
weten is dat er vele creatieven hard
werken op basisscholen en voortgezet
onderwijs als externe vakleerkracht.
Deze flexibele schil van zzp-ers en de
scholen zijn afhankelijk van elkaar om
goed kunst- en cultuuronderwijs vorm
te geven. Dat dit alleen mogelijk is als
de voorwaarden van een atelier ook
gewaarborgd worden is denk ik nogal
onbekend.

Ik ben met velen die creatieve lessen
geven op scholen in Nijmegen en
Arnhem. Wij nemen alle gereedschappen en materialen mee, waar scholen
geen plek meer voor willen inruimen.
Zonder atelier kunnen deze lessen niet
voorbereid en uitgedacht worden. Het
atelier is een voorwaarde voor de lessen. Thuiswerken is in het beeldende
vak niet mogelijk.
Ook de oude school waar ik mijn atelier heb, is verkocht. Als ik in januari
niet een ruimte heb, moet ik al mijn
spullen naar de DAR brengen en is t
einde oefening! Ik ben kleinbehuisd,
dus er is geen plek om mijn spullen op
te slaan.
Er zijn altijd wel kansen te vinden
toch? Ik denk aan pilots met scholen
die krimpen en een kunstenaar in huis
willen, huren van leegstaande kantoorpanden (zonder deze vies te maken ;-),
tijdelijke ateliers in leegstaande woningen. Containers op ongebruikte grond.
Denk met ons mee! Als er geen creatieve betaalbare werkplekken meer zijn
dan heeft dit impact op alle scholen,
culturele organisaties, wijken, en
gemeentes.
Lotte van Campen

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert

Kerstbomen
Verschillende
soorten en
maten

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

voor
Ook kketten
en
tpa
kers henken ten
zonda
c
c
geope gs ges ekprodu
nd! stre

Vanaf 1 december tot aan de kerst alle dagen open!
van 9.00 tot 18.00 uur, op vrijdag tot 20.00 uur. Of op afspraak
3 stuks

Verse kwaliteitsbomen van eigen land!

Johma brood- en
toastsalades 175 gram

Uw kerstboom wordt door ons verpakt.

Alle varianten, combineren mogelijk

De kerstboom recht zetten was nog nooit zo makkelijk
met de Easyfix, wij boren al onze gezaagde bomen voor.

5.⁰ ⁰

to t w e
l

5.⁶⁷-10.³⁵

51%

ko r ti n

g

Landwinkel Klein-Amerika
Bas en Floor Beijer
Klein-Amerika 3
Groesbeek
Tel.: 024-3975839

per krat/doos

Hertog Jan krat of Bud doos

www.beijergroesbeek.nl

. *Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten (of dozen) per klant.

Krat of doos 24 flesjes à 0.3 liter*

Vanaf januari passen wij onze openingstijden aan,
meer info: www.beijergroesbeek.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

4.⁴ ⁹

Alle varianten**
**M.u.v. gekoeld

4⁵. ⁹-5.⁹⁹

2+
1
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50%

kort ing

15.⁹⁹-16.⁹⁹

per set

Hertog Jan
of Bud 0.33 liter
6-packs pils

gra

%
6k0or ting

10.⁴ ⁹

De beste aanbiedingen kies je zelf in Mijn Bonus Box

Aanbiedingen geldig t/m zondag 29 november

Actie

Trap stofferen:
rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

STORMSCHADE?
INFRA & MILIEU

€ 395,-!

WIJ RUIMEN VOOR U OP!

24

SER UUR
VIC
E

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

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

INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Voorbeeldenboek laat zien hoe
nieuwe plannen ons landschap
kunnen verbeteren
Hoe kun je het landschap verbeteren met een plan? Dat staat in
Voorbeeldenboek voor ruimtelijke initiatieven in het buitengebied. De
gemeente heeft het boek onlangs opgesteld. Het boek is een handvat
voor zowel initiatiefnemers als gemeente.

■ Wandelen in het spoor van de Romeinen
Wilt u genieten van een prachtig
bos met indrukwekkende hoogteverschillen? En ondertussen
kennismaken met sporen uit de
Romeinse tijd? Dan is ‘van Bron
tot Kraan’ een mooie wandeling
voor u. Deze aquaductroute is 7
kilometer lang en loopt van Berg
en Dal naar Nijmegen.

Met een stappenplan en duidelijke voorbeelden kunnen initiatiefnemers
een goed plan opstellen dat past bij het initiatief en bij het gebied. De
gemeente gebruikt het boek om ingediende plannen te toetsen op de juiste ruimtelijke kwaliteit. U vindt het boek op onze website www.bergendal.nl. Zoek op ‘Voorbeeldenboek’.

De route volgt u met routebordjes.
Op 12 locaties kunt u via een QRcode zien hoe het aquaduct vroeger werkte en hoe het er uitzag.
Aquaduct
In onze omgeving zijn veel sporen
te vinden van de Romeinen. De
waterbehoefte van de Romeinse
soldaten was enorm. Niet alleen

Meer informatie
Op
www.aquaductgroesbeek.nl
staat meer informatie over het
aquaduct. Meer info over de route
vindt u op wandeleninbergendal.nl.

Veranderingen in buitengebied
Er gebeurt heel wat in het buitengebied van onze gemeente.
Boerenbedrijven breiden uit of stoppen juist. Schuren worden gesloopt en
vervangen door woningen of campings. Er wordt gewerkt aan zonnevelden of werklocaties in het buitengebied. Als inwoners en eigenaren iets
anders willen met hun eigendom melden ze zich bij de gemeente met de
vraag of ze met hun plan aan de slag kunnen en zo ja, aan welke eisen ze
dan moeten voldoen.
Landschap verbeteren
De gemeente kijkt bij nieuwe plannen naar veel punten, zoals milieu, verkeer, enzovoort. Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente bij plannen in het buitengebied is ook dat de kwaliteit van het landschap verbetert
door uitvoering van het plan. Het is daarbij niet altijd duidelijk wat er wordt
bedoeld met een verbetering van het landschap. Daarbij zijn er ook veel
verschillende landschappen in onze gemeente. Daarom is een voorbeeldboek opgesteld waarin dat duidelijk wordt gemaakt.
Inspiratiebron
De initiatiefnemer zoekt het soort activiteit op in het voorbeeldboek en het
landschap waarin het plan zich bevindt. Dan wordt snel duidelijk welke
ruimtelijke eisen de gemeente stelt aan de locatie. Initiatiefnemers kunnen
het voorbeeldboek gebruiken als inspiratiebron.

voor drinkwater, maar ook voor de
bereiding van eten, het spoelen van
de latrines (openbaar toilet), voor
de badgebouwen en drinken voor
de paarden. Daarom besloten de
Romeinen een waterleiding (aquaduct) aan te leggen vanaf enkele
bronnen in Berg en Dal. De waterleiding bestond uit een houten goot.
Daarvan is niets overgebleven. Wel
zijn nog altijd de dalen te zien die in
de heuvels werden uitgegraven.

Waar vind ik meer wandelingen?
Berg en Dal is bekroond met de titel
Wandelgemeente van het jaar. En
niet voor niets: in Berg en Dal zijn
veel afwisselende wandelingen.
Wat denkt u bijvoorbeeld van de
Dorpsommetjes die inwoners zelf
hebben gemaakt? Laat u in dit
kleurrijke jaargetijde informeren en
inspireren op www.wandeleninbergendal.nl.

Foto: David Brand

■ Buurtbus gaat weer rijden
Maandag 14 december gaan de buurtbussen, coronaproof, weer rijden. Zo ook de lijn 562; Beek Berg en Dal - Groesbeek - Malden. En de lijn 564;
rondje Groesbeek - station Molenhoek.
De buurtbussen kunnen weer rijden omdat er schermen, extra dakventilatie en actieve luchtfilters zijn
geplaatst.
Waarom mochten de buurtbussen vanaf maart niet
rijden?
In maart 2020 adviseerde het RIVM om alle buurtbussen in Nederland stil te leggen. Uit onderzoek bleek
namelijk dat buurtbussen meer corona-aanpassingen
nodig hebben dan gewone bussen. Dit komt omdat
buurtbussen kleiner zijn en mensen daardoor dichter
op elkaar zitten. Ook hebben buurtbussen maar één
deur, dichtbij de chauffeur. Gewone bussen hebben
zowel een ingang als een uitgang. Daardoor zijn er bij
gewone bussen minder contactmomenten met de
chauffeur.

Bovendien zijn de vrijwillige chauffeurs van buurtbussen meestal 60-plussers. Dit is een risicogroep voor
corona.
Waar vindt u informatie over rijtijden?
Informatie over de rijtijden van de buurtbussen kunt u
hier vinden: bij de haltes (net zoals bij de grote bussen), op de Breng app en de 9292 app, via www.buurtbus.com en e-mail secr.Buurtbus.RvN@outlook.com.

■ Webformulieren even buiten gebruik

■ Zwarteweg in Milsbeek afgesloten
De Zwarteweg in Milsbeek is van
vrijdag 27 november 7.00 uur t/m
woensdag 9 december 17.00 uur
afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers, aanwonenden en
hulpdiensten kunnen wel gebruik
maken van de weg.
De Zwarteweg krijgt een aantal verkeersplateaus (drempels) en nieuwe markeringen. Ook wordt het
asfalt vervangen. De maximumsnelheid gaat van 80 naar 60 km/u.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
werkzaamheden op

www.gennep.nl/zwarteweg. U kunt
ook contact opnemen met projectleider Kasper Bruijsten via het telefoonnummer (0485) 49 41 41 of het
e-mailadres gemeente@gennep.nl.

Op onze website www.bergendal.nl
staan verschillende formulieren.
Een aantal van die formulieren kunt
u in de ochtend van donderdag 10
december niet gebruiken. Dat komt
omdat we dan onderhoud doen aan
het computerprogramma achter de
formulieren.
Om welke formulieren gaat het?
De volgende formulieren kunt u
donderdagochtend 10 december
niet gebruiken:
▪ Aangifte geboorte
▪ Aangifte overlijden
▪ Voorgenomen huwelijk / voorgenomen geregistreerd partnerschap
▪ Verandering naamgebruik
▪ Geheimhouden persoonsgegevens
▪ Verhuizing doorgeven
▪ Afschrift burgerlijke stand aanvragen

▪ (Internationaal) uittreksel uit de
basisregistratie personen aanvragen
▪ Bewijs van in leven zijn aanvragen
▪ Bewijs van Nederlanderschap

aanvragen
Vanaf ‘s middags 10 december kunt
u de formulieren weer gewoon
gebruiken.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen.
De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ De Ravenberg 3, kap boom (aanvraag)
▪ De Ravenberg 40 en 42, realiseren dakopbouw (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 65, bouw kapschuur (verleend)
▪ Potgieterstraat 15, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 120, plaatsen zonnepanelen (buiten behandeling
stellen)
▪ Rijksstraatweg 169, vervangen kozijnen (aanvraag)
▪ Van der Veurweg 27, bouw berging met overkapping (verlengen
beslistermijn)
▪ Van Randwijckweg 1, kap boom (aanvraag)
▪ Van Randwijckweg 27, bouw aanleunwoning (verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 130, wijziging van het bestemmingplan voor
mogelijk maken van burgerbewoning naast verblijfsrecreatie
(aanvraag)
Groesbeek
▪ Bosstraat 27, renoveren, uitbreiden en verduurzamen 2-onder-1 kap
woning (verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat nabij nr. 164, (bouwplan de Heikant), bouw 16
woningen (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 47b, bouw woning (verleend)
▪ Dorpsstraat 31, plaatsen reclame (aanvraag)
▪ Grafwegen 8a/St. Jansberg, bouw woning en aanleggen inrit
(aanvraag)
▪ Grafwegen 8a/St. Jansberg, aanleggen zwembad (aanvraag)
▪ Grafwegen 45, uitbreiden woning (verleend)
▪ Grafwegen 49a, aanleggen nieuwe inrit en laten vervallen bestaande
inrit (aanvraag)
▪ De Hekselaar 1, plaatsen 2 dakkapellen (aanvraag)
▪ Industrieweg 18, plaatsen loods (aanvraag)
▪ Klein Amerika 7, verwijderen funderingen en mestputten (verleend)
▪ Lagewald 13, actualiseren van de vergunning t.b.v. de verbouwing
van een bestaande schuur tot kamers (verleend)
▪ Van de Veldeweg 71, uitbreiden garage en plaatsen nieuwe
erfafscheiding (verleend)

■ Het werk aan de aula op de begraafplaats Heselenberg
is klaar
Maar de feestelijke opening stellen we nog even uit
In 2016 besluit de gemeente Berg en Dal om de aula
op begraafplaats Heselenberg in Groesbeek te slopen. Het gebouwtje is zo’n dertig jaar oud, maar
wordt nauwelijks gebruikt. Zonde van de kosten die
de gemeente elk jaar aan onderhoud uitgeeft, zo
vindt de gemeente. De bewoners van de
Stekkenberg denken daar heel anders over. Ze
starten een handtekeningenactie en met succes.
Door de actie van de inwoners komt er een gesprek
met de gemeente op gang. Wethouder Sylvia Fleuren
komt op werkbezoek, samen met de begraafplaatsbeheerder en de gebouwbeheerder van de gemeente.
Met een groep vrijwilligers bespreken ze ter plekke
meerdere opties. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad
in 2019 om het gebouw op te knappen. De vrijwilligers
krijgen daar een belangrijke rol in.
Begin januari 2020 maakt de werkgroep van vrijwilligers samen met de gebouwbeheerder en begraafplaatsbeheerder een plan van aanpak. Daarin staat
wat de gemeente gaat doen en wat de werkgroep gaat
doen. Alle afspraken worden prima geregeld en vastgelegd. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden
is er goed contact tussen alle partijen. De vrijwilligers
houden de planning bij en de gemeente zorgt op het
juiste moment voor materiaal en materieel. Wethouder
Fleuren komt tijdens de werkzaamheden langs met
lekkers en toont daarmee haar betrokkenheid, ook al
was dat door corona allemaal anders.
Tijdens de werkzaamheden worden er nog een paar
dingen toegevoegd en gewijzigd. Zo maakt aannemer
AVG op verzoek van de vrijwilligers kosteloos het
straatwerk. En schenkt de kerk uit Breedeweg de banken die nu in het gebouw staan. Ook hangt er een
kunstwerk met een mooi verhaal aan de muur.

Ooij
▪ Kon. Julianalaan 32, brandveilig gebruik van Fletcher hotel Gelderse
Poort (ontwerpbeschikking)
▪ Kon. Wilhelminastraat 2, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Loeffenstraat 38, uitbreiden woning (aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 22, plaatsen mantelzorgwoning (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving
▪ Ontheffing verbranden snoeihout: Leuthsestraat, perceel F-227
▪ Ontheffing verbranden snoeihout: Struikenweg 7, Erlecom
▪ Ontheffing verbranden snoeihout: Klein Amerika 7, Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------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.

Aannemer AVG helpt de vrijwilligers kosteloos met het
straatwerk
Wethouder Sylvia Fleuren maakt graag een dik compliment naar alle betrokken vrijwilligers: “Met vereende
krachten is er een prachtig resultaat tot stand gekomen. De jarenlange ervaring in de bouw van de vrijwilligers kwam goed van pas. Zowel de organisatie als de
vrijwilligers waren bewust van de beperkte financiële
middelen en zijn ruim binnen het budget gebleven. Het
was een fijne samenwerking tussen de begraafplaatsbeheerder, gebouwbeheerder, onderhoudsmedewerkers van de begraafplaats en uiteraard een aantal
fanatieke vrijwilligers. Ze hebben geweldig werk geleverd.”
Door corona kunnen we het gebouw niet feestelijk heropenen. De officiële (her)opening door wethouder
Fleuren stellen we uit tot een moment dat we weer
samen mogen komen.

Heilig Landstichting
▪ Joanneslaan 23, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Moses en Aäronlaan 13, kap boom (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 32, verhogen nok en plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Koningsdaalseweg 1, wijzigen schuur in pre-mantelzorgwoning
(aanvraag)
▪ Paulus Potterstraat 24, plaatsen speelhuis (aanvraag)
▪ Vissersstraatje 4, herbouw tuinhuis (verleend)
▪ Weth. Arntzstraat 40, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Kadastraal perceelnr. 1617, sectie C, grondophoging conform landschapsplan behorende bij vastgesteld bestemmingsplan (aanvraag)
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Tot dan!
De vrijwilligers van de aula Heselenberg

In november 2020 zijn de werkzaamheden klaar. Het
resultaat mag er wezen; een nuttig en bruikbaar
gebouw voor ieder die zich geroepen voelt, aldus de
vrijwilligers. De gemeente beaamt dit. Het resultaat is
prachtig en de samenwerking was bijzonder goed.
Volgens zowel de gemeente als vrijwilligers een mooi
voorbeeld van inzet en samenwerking tussen inwoners
en gemeente.

■ Hoe gaat het met ons?
Doe mee aan de GGD Gezondheidsmeter!
Hoe gezond zijn de mensen in regio GelderlandZuid? Daar komen we alleen achter met uw hulp.
Heeft u een brief van de GGD ontvangen met de
vraag om de vragenlijst in te vullen? Doe dat dan
alstublieft.
Niet iedereen krijgt de brief. Het CBS heeft hiervoor willekeurig 45.000 inwoners in de regio geselecteerd. In
de vragenlijst staan vragen over uw gezondheid, wat u
doet en hoe u zich voelt. Ook als u gezond bent is het
belangrijk dat u meedoet.
Elke vier jaar
De GGD Gezondheidsmeter vindt één keer per vier
jaar plaats. Met de uitkomsten kan iedere gemeente
bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van haar inwoners te verbeteren.
Betrouwbaar en waardevol
Bij het vorige onderzoek in 2016 deed ruim 50% van de
uitgenodigde mensen mee. Het is belangrijk dat zo
veel mogelijk mensen meedoen. Want hoe meer ver-

schillende mensen meedoen, hoe betrouwbaarder en
waardevoller de uitkomsten zijn.
Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/gezondheidsmeter.
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■ Onderzoek naar woningbouw Knapheideweg

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief

Is het haalbaar om aan de Knapheideweg in
Groesbeek woningen te bouwen? Dat gaat de
gemeente onderzoeken, samen met aannemingsbedrijf Janssen Groesbeek en woningbouwvereniging Oosterpoort. De woningen moeten komen op
de plek waar voorheen een tuincentrum zat.

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!
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.

De locatie biedt ruimte aan ongeveer 60 woningen. De
woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen.
De woningen moeten voldoen aan hoge eisen als het
gaat om duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Inwoners betrekken
De gemeente wil in januari een inwonersavond organiseren. Dan kunnen direct omwonenden vanaf het eerste moment meedenken. Op dit moment is het door
corona nog niet helemaal duidelijk hoe we de avond
vormgegeven.
Procedure
De gemeente, aannemer en woningbouwvereniging

tekenen een intentieovereenkomst. Daarmee geven ze
aan dat ze de haalbaarheid van het project gaan
onderzoeken. Daarna volgt een procedure voor onder
andere het wijzigen van het bestemmingsplan en het
aanvragen van vergunningen. Uiteindelijk moet de
gemeenteraad besluiten of ze het bestemmingsplan
vaststelt. Dat zal halverwege 2022 zijn.

■ Verhoging bouwkosten
Vanaf januari 2021 verhogen we
de kosten (leges) voor het in
behandeling nemen van uw
omgevingsvergunning bouw. De
aanvraag van deze vergunning
doet u bij de Omgevingsdienst
Regio Nijmegen (ODRN).
We verhogen vooral de leges voor
de grote bouwprojecten. De leges
voor kleinere projecten stijgen een
klein beetje. Zo proberen we de
kleine bouwprojecten zo min mogelijk te belasten.
De leges voor 2021
▪ Bij bouwkosten tot € 8.800,- heffen we een vast bedrag van
€ 237,60. Dit was € 232,30.
▪ Bij bouwkosten van € 8.800,- tot
€ 250.000,- heffen we een percentage van 2,7% van de bouwkosten. Dit was 2,64%.
▪ Bij bouwkosten boven € 250.000,-

heffen we een bedrag van
€ 6.750,-. Daarnaast berekenen
we over de bouwsom boven
€ 250.000,- een percentage van
2,3%. Dit was 1,76%.
Trekt u de verleende omgevingsvergunning binnen één jaar na verlening in? Dan betalen we 25% van
de leges terug.
Leges voor monumenten en
beschermde dorpszichten
Tot voor kort was er een uitzondering op de leges voor monumenten
en beschermde dorpsgezichten. Bij
monumenten en beschermde
dorpsgezichten moeten eigenaren
meer vergunningen aanvragen als
ze iets willen veranderen aan hun
pand dan eigenaren van ‘gewone’
panden. Dit komt omdat die panden
een bijzondere status hebben. Voor
die extra vergunningen hoefden de

eigenaren geen leges te betalen.
Deze uitzondering is opgeheven.

■ Vijf tekentalenten winnen
kleurwedstrijd
Lieke, Eva, Lizz, Ada en Puck
hebben de kleurwedstrijd van de
Dorpsagenda Leuth gewonnen.
De vijf jonge tekentalenten deden
mee aan de wedstrijd en leverden
een mooie tekening in. De
Dorpsagenda Leuth heeft vervolgens besloten om alle 5 deelnemers tot winnaar uit te roepen.
Afgelopen week kregen ze hun
prijs: een cadeaubon zodat ze zelf
iets kunnen uitzoeken.

Groenverkiezingen
De kleurwedstrijd was gekoppeld
aan de groenverkiezingen in Leuth.
Inwoners van Leuth konden in oktober stemmen op welke manier ze
hun dorp willen vergroenen. De uitslag van de groenverkiezingen kunt
u terugvinden op www.laatleuthleven.nl
Gefeliciteerd Lieke, Eva, Lizz, Ada
en Puck! (Eva staat niet op de foto.)

Een deel van de legeskosten kunnen eigenaren van monumenten
terugvragen via verschillende subsidieregelingen. Voor gemeentelijke monumenten is dat de
Instandhoudingssubsidie monumenten Groesbeek 2015 en voor
rijksmonumenten is dat de Subsidie
Instandhouding Rijksmonumenten.
Waarom verhogen we de leges?
De gemeenteraad heeft aangegeven dat we de legesopbrengsten
voor bouwen moeten verhogen. De
raad wil de leges verhogen zodat
deze de kosten dekken. Ook zijn de
huidige leges voor grote bouwprojecten in Berg en Dal lager dan die
van de regiogemeenten.

■ Vrijwilligers gezocht
■ Maikenshof en gemeente gaan voor minder afval
De gemeente Berg en Dal en Maikenshof Recreatie
hebben op 17 november een samenwerkingsovereenkomst voor duurzaamheid ondertekend. Beide
partijen gaan samen onderzoeken hoe ze de huidige afval- en reststoffen van Maikenshof kunnen
verminderen.
De verwijderingskosten van afval- en reststoffen blijven
stijgen. Daarom levert het verminderen van afval vaak
ook een financiële besparing op.
De gemeente Berg en Dal wil een Green Destination
zijn. Dit wil zeggen: een duurzame toeristische bestem-

Wethouder Nelson Verheul (links) en Berno Hermsen
(rechts) van Maikenshof Recreatie ondertekenen de
overeenkomst

ming. Berno en Wout Hermsen van Maikenshof
Recreatie willen hieraan graag een bijdrage leveren. Zij
vinden het belangrijk om een duurzaam bedrijf te zijn.
Kennis delen
De Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal
(STER) was ook aanwezig bij de ondertekening. Ook
de STER is van mening dat Berg en Dal een duurzame
toeristische bestemming moet zijn en blijven.
De STER vindt dit een mooi voorbeeldproject. Ze gaat
helpen om de kennis die bij Maikenshof wordt opgedaan, te delen met andere bedrijven.

Wethouder Sylvia Fleuren (links) ondertekent met
Berno Hermsen (rechts) van Maikenshof Recreatie

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Tuinvrijwilligers
Vindt u het leuk om eigen groente
en fruit te verbouwen? Vindt u het
leuk om andere mensen te helpen
hierbij? Bent u ook benieuwd naar
onze Nieuwe Nederlandse buurmannen en buurvrouwen? Neem
dan contact op met Lisanne Bron
van Forte Welzijn. U kunt haar
bereiken via lisanne.bron@fortewelzijn.nl of bel naar 06-8354 4053.
Chauffeurs
Er is een grote vraag naar
chauffeurs bij diverse organisaties:
▪ SWOM zoekt chauffeurs die senioren naar bestemmingen in de
regio brengen voor 7 dagen per
week. Contactpersoon is Thea de
Wijse. U bereikt haar via
swom@hetnet.nl of via 0481 43
1105.
▪ Zorgboerderij
Oures
zoekt
chauffeurs die met eigen auto
deelnemers willen halen en brengen. Contactpersoon is Marijke
Teunissen. U bereikt haar via
info@oures.nl of via 06 2375
1680.

▪ Inloop en ontmoeting ’t Groeske in
de Kloostertuin zoekt chauffeurs
voor het halen en brengen van
deelnemers. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Forte
Welzijn via info@fortewelzijn.nl of
via 085 073 9855.
Snoeien
Wijngaard de Plack zoekt vrijwilligers die mee willen helpen met de
wintersnoei en onderhoudswerkzaamheden. Maar ook in de zomer
is er natuurlijk van alles te doen.
Vindt u het leuk om lekker buiten
bezig te zijn of om gasten te ontvangen in de winkel of als klusser
aan de slag te gaan? Neem dan
contact op met Virgine en John
Grutters. U bereikt hen via
info@wijngaarddeplack.nl of via
024 3978358 / 06 55936500.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bel 085
0406066.
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■ Uit de Begrotingsraad van Berg en Dal: moeilijke keuzes in zware tijden
Op 5 november was de jaarlijkse
Begrotingsraad. De volgende
onderwerpen zijn besproken.
Bezuinigingen en lastenverhogingen
De gemeenteraad van Berg en Dal
vergaderde over de begroting
2021. De kosten van de gemeente
zijn volgend jaar 100 miljoen euro.
Daar staat 98 miljoen aan inkomsten tegenover. Er is dus een
tekort; ook in 2022 en 2023. Via
bezuinigingen en lastenverzwaringen is de begroting in 2024 weer
sluitend.
Een digitale rit
De behandeling van de begroting
was vanwege COVID-19 voor het
eerst digitaal. Op de agenda stonden naast de Programmabegroting
zelf in totaal 9 moties (verzoeken
aan het college) en 18 amendementen (een wijziging in het voorstel). Ook kreeg iedere fractie de
ruimte om in zijn algemeenheid te
reageren op de begroting.
Belangrijke onderwerpen
Op basis de moties en amendementen en de inbreng van de fracties in de begrotingskrant zijn thema’s uitgewerkt. De belangrijkste
thema’s waren dit jaar het accommodatiebeleid, subsidies, sociaal
domein, bezuinigingen, lokale las-

ten, verkeer en mobiliteit.
Geen
rugdekking
voor
Vrijheidsmuseum, ook bibliotheek moet inleveren, tarieven
sporthal niet lager
D66 wilde in deze zware tijden
extra
subsidie
voor
het
Vrijheidsmuseum. PvdA, VVD en
VOLG dienden een amendement in
om de bezuinigingen op de bibliotheek (gedeeltelijk) tegen te gaan.
VOLG wilde de tarieven voor huur
van de sporthal niet verhogen. Alle
amendementen haalden het niet.
Er was begrip voor de argumenten,
maar er moeten helaas ook moeilijke en pijnlijke keuzes gemaakt worden. Het college van burgemeester
en wethouders gaf aan dat de
bezuiniging op de bibliotheek op te
vangen is.
Toch nog wat steun
GJS zette zich in voor het
Zalmkerkje in Millingen (niet verkopen), maar kreeg de raad hier niet
in mee: 4 voor en 19 tegen. Het
idee van GJS om de OZB-verhoging te verspreiden over meerdere
jaren haalde ook geen meerderheid: 6-17. Was er dan geen enkel
akkoord? Jawel. Het college nam
moties van PvdA, D66 en Sociaal
Groesbeek over. Hierdoor wordt het
accommodatiebeleid onder de loep
genomen (D66), worden de finan-

ciën van de gemeenschappelijke
regelingen nauwlettend in de gaten
gehouden (SG), komt er een
beleidsnotitie voor armoede en een
herstelplan voor het sociale domein
(PvdA).
Gelijke kansen, in de hele
gemeente
Ook werd het amendement van het
PvdA over ‘Gelijke kansen’ met een
ruime meerderheid (21-2) aangenomen. Er wordt veel gedaan om
de leefbaarheid in de Groesbeekse
wijk Stekkenberg te verbeteren.
Deze aanpak komt voort uit resultaten van de GGD-monitor. Daarin
wordt aangeven dat de aanpak ook
in Millingen aan de Rijn nuttig kan
zijn. Door het amendement van de
PvdA wordt deze aanpak vanaf
2021 ook in Millingen aan de Rijn
en andere kernen indien nodig
gevolgd.
Zware klus toch geklaard
De
coalitiepartijen
CDA,
GroenLinks, Polderbreed en GVP
waren van mening dat het een
zware klus was om de begroting
sluitend te krijgen en wilden daar
verder zo min mogelijk aan tornen.
Vanuit deze fracties kwamen er dan
ook geen moties of amendementen. Zij gingen akkoord met de
begroting zoals die was aangeboden door het college. De begroting

is met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen; de oppositie
kon zich niet vinden in de begroting
en stemde daarom tegen: 12-11.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.

Kies voor ‘Berg en Dal’.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt
u bij ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 10 december.

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

Ooijse
Klinkertjes
Loopt er nu wel of geen boze wolf vogelvrij door de polder. Volgens een
onderzoek naar de “bite” van het ondeugende beest, dat zijn of haar lieftallige oog op schapen had laten vallen, niet. Opsnijder beschreef het al in De
Gelderlander afgelopen week. Wolven die de polder aandoen zijn welopgevoede dieren. Ze schijnen huiverig, op het schuwe af, voor mensen te zijn.
Dat was vroeger wel anders, die dieren hadden, zoals Roodkapje beweerde,
best wel trek in een oud omaatje, om over geitjes nog maar niet te spreken.
Nee, volgens ons nieuwsblad zijn het echte Duitse wolven die de grens oversteken. Gezagsgetrouw en goed opgevoed wild, dat zijn of haar plaats in de
natuur weet. Ik moet zelfs geloven, dat ze met mondkapje en al bij “De
Pruus” de grens overkomen. Wolven hebben het dus niet op mensen voorzien. Daar gaan ze heel ruim “Coronaproef” aan voorbij. Mensen en schapen schijnen niet tot hun vaste lunch of diner te horen. Ik moet dat allemaal
maar geloven. Ik heb er ten einde raad maar een boekwerk van een beroemd
wetenschapper op nageslagen. De “Dodenrit” van Drs. P. gaf mij echter een
heel ander beeld van hongerige wolven. In zijn rit naar Omsk werden al zijn
kinderen opgeofferd aan een wilde achtervolgende horde. Ik denk angstig bij
mijzelf: “Trojka hier, trojka daar, ja, er zijn er veel dit jaar”. Durf ik nu nog wel
een rondje “Wercheren”, de “Plak” of de Dijk te lopen. Zijn er echt geen
wolven actief in de polder. Om ons gerust te stellen, hebben ze het opeens
over een goudjakhals. De “Jakhalzen” die ik ken, zijn een heel vrolijk stel, dat
ons op televisie heeft proberen te vermaken. Daarenboven heb ik mij door
Anton van Hooff van Burgers dierenpark laten vertellen, dat goudjakhalzen
een heel andere eetgewoonte hebben. Geen schapen, maar volgens hem zijn
die goudjakhalzen veel meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld de goudhaas, de
goudfazant of de goudparkiet. Als er niet genoeg “goud” in de aanbieding
is, kunnen zij zich ook vergrijpen aan de zilverdas of zilvervos. Als dat ook niet
voorradig is, offeren zij zich wel eens op aan een parelhoen. Ja, vervolgde
Anton stellig, als het ook nog roomse jakhalzen zijn, hebben ze op de vrijdag
meestal goudvis op het menu. Ik krijg met dit gegeven het idee, dat naast de
viruswaanzin nu ook de “goudjakhalswaanzin” de kop komt opsteken. Zo
meteen komen er drommen mensen deze kant uit, die hun tenten op het
Reiner van Ooiplein opslaan. Louche figuren die het niet goed begrepen hebben, wat er hier aan de hand is. Gewapend met hun pikhouwelen, schep,
goudpan en zeefjes op zoek naar het Ooijse goud. Ze zullen het wel snel
doorhebben, dat hier niets te halen is. Terug op die goudjakhals, dat is een
hondachtige, die ook wel goudwolf wordt genoemd. Hoe je het dus wendt
of keert, de euveldaden zijn begaan door een wolf. Ik geloof de geleerden
meteen dat die Germaanse wolven rekening houden, welk schaap zij te grazen nemen. Zij houden namelijk grondig rekening met rood-, blauw- of
“groenkontige” schapen. Is dat, omdat zij respect hebben voor komend jong
leven of zijn die wolven zo pienter, dat ze denken, dan hebben wij volgend
jaar ook nog een mals hapje. Als “Meneer de Uil” er nog was, had “Bor de
Wolf” ons dat nog eens haarfijn kunnen uitleggen. Kortom welke wolf is nu
in de polder drukdoende. Dat zal ik eens uit de doeken doen. Ik zie dat bijna
wekelijks, bij “Arnold van Tonnie”. Dagelijks is hij op het sportpark van de
tennisvereniging aan het ploeteren. Wieden, schoffelen, snoeien, sproeien,
niets is hem te veel. Het is dus flauwekul, als er beweerd wordt, dat er geen
wolf bezig is in de polder. Ga maar kijken bij de tennisclub, sidder en beef,
want “de Wolf” is echt actief in Ooij.
Groetjes medeklinker.

Anton Arts ziet Abraham
OOIJ. Anton Arts, directeur bij K.I.P.
Electro Service B.V., werd zaterdag 14
november 50 jaar, dit mocht natuurlijk
niet onopgemerkt blijven en daarom
werd er op de St. Hubertusweg door de
familie een levensgrote Abraham pop
geplaatst.
In de feestelijk versierde voortuin die
de avond ervoor al door zijn blusmaatjes van de vrijwillige brandweer (post
Ubbergen) waar Anton ook lid van is
aangekleed. Er was een Abraham
geplaatst en een opblaas Abraham.
Omdat door Corona het niet binnen
gevierd kon worden, stond de familie al
om negen uur in de ochtend bij hem
voor de deur van Anton om hem te feliciteren en toe te zingen. De cadeautjes
werden overhandigd, en als dank kregen ze een feestelijk tasje met o.a. een
Cupcake erin. Het was dubbelfeest

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl
want ook zijn 13 jarige zoon was jarig.
In de loop van de ochtend was het een

komen en gaan van Sara’s en
Abrahams.

Het Stuwwalbos
Langzaam komt het licht binnen in
mijn zolderkamer. Ik lig na te genieten
in bed. Niet lang, want de dageraad lokt
me naar buiten.
Even later loop ik op deze schitterende
herfstochtend door het bos. Elke dag
geniet ik ervan. Omdat ik er zo vaak
kom, wordt de schoonheid een beetje
vanzelfsprekend. Daarom neem ik me
voor om vandaag goed te letten op wat
ik zie en het op te schrijven als ik thuis
ben.
Het schuine paadje brengt me tussen de
bomen naar beneden. Ik sta stil aan de
rand van de open ruimte. Mijn ogen
volgen de vertrouwde glooiing van de
velden. Vandaag zijn ze wit gesluierd.
De lucht is helemaal helder. Het
hemelsblauw en het groene veld vormen één geheel.
Met het veld ligt links naast me, loop ik
verder onder de bomen. Aan een lage,
donkere tak hangt nog een enkel blad.
Juist de schaarsheid ervan zorgt voor

een grote, tedere schoonheid.
Ik hoor een hamerend geluid en kijk
omhoog. Boven me is een specht met
veel kracht aan het hakken. De stukjes
hout vliegen in het rond. De boom waar
hij in zit, heeft geen bast. In de stam
zitten talloze ronde gaten. De specht is
ongewoon levendig aan het werk. Hij is
groot. Zijn vleugels gebruikt hij om de
hakbewegingen kracht bij te zetten. Al
die waarnemingen laat ik tot me doordringen en realiseer me dat het de
zwarte specht is. Die zie ik niet vaak.
Het is een genot om zo lang ongestoord
naar hem te kijken. Voorzichtig doe ik
een stapje opzij om nog beter te kunnen
zien. Dat blijkt teveel beweging. Snel
maakt hij zich los en vliegt weg. Ik kijk
hoe hij boven de bomen wegvliegt in
die karakteristieke golvende vlucht.
Ondertussen is de zon boven de heuvels uitgekomen. Bij de keuze van de
paden, zoek ik het zonlicht.
Op het pad tussen de velden blijf ik

plotseling staan. Vóór mijn voeten ligt
iets dat mijn aandacht trekt. Ik buig
voorover. De vier vleugels liggen onbeschadigd op het gras. Ze zijn bepareld
met dauwdruppels. De vleugels zitten
vast aan het bruine lijfje. De libelle
heeft hier haar laatste landing gemaakt.
Gaaf ligt ze dood te zijn.
Onderaan het steile pad dat me naar
boven brengt, ligt de oude berkenboom
geveld. De stam is meer groen dan wit.
De takken die gisteren nog naar de
hemel reikten, hebben zich nu in de
aarde geboord.
Nu ik thuis achter de laptop zit, valt het
zonlicht op de witte stam van de berk
vóór mijn raam. De gele berkenblaadjes bewegen zachtjes in de wind.
Achter hen is de lucht heel blauw. Ik
geniet na van ‘mijn’ stuwwalbos.
Herma Slump
5 november 2020
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Inzamelingsactie Voedselbank
Groesbeek e.o. zaterdag 12 december
Ook dit jaar werken weer veel winkeliers in ons gebied mee aan de jaarlijkse inzamelingsactie om onze voorraad
lang houdbare gezonde voeding weer
op peil te brengen. Onze Voedselbank
verzorgt wekelijks pakketten voor ruim
115 gezinnen (280 personen) en vermoedelijk zal in het begin van 2021 de
vraag naar deze wekelijkse ondersteuning toenemen. Gelukkig krijgen we
door het jaar heen regelmatig voedingsproducten aangeboden en daar zijn we
uiteraard heel blij mee. Maar vaak
betreft dat niet de basisvoeding zoals
rijst, pasta, pastasaus, thee, koffiepads,
volkoren crackers e.d.
Verschillende winkels bieden al eerder
in die week de mogelijkheid om voedsel te doneren, maar op zaterdag 12
december staan onze vrijwilligers

klaar in Millingen (AH en Aldi), in
Groesbeek (AH en Jan Linders), in
Malden (AH en Plus), in Molenhoek
(Spar) en Mook (Plus). In verband met
het Coronavirus verzoeken wij iedereen om de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen, zodat er op een
veilige manier kan worden ingezameld.
Verder zijn ook enkele scholen in die
week actief met inzamelen. Uiteraard
zijn we erg blij met onze leveranciers
van verse producten door het jaar heen
en de wekelijkse bijdrage van
Kringloop Groesbeek. Bij voorbaat
dank aan alle gulle gevers.
Meer informatie vindt u op
www.voedselbankgroesbeek.nl en voor
nadere vragen zijn we bereikbaar via
info@voedselbankgroesbeek.nl
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Muzikale theatervoorstelling over en voor jonge mantelzorgers:

“What if… Een voorstelling die écht duidelijk
maakt hoe het is om jonge mantelzorger te zijn”
Op dinsdag 1 december 2020 speelt Theatergroep Bint de
dynamische voorstelling ‘What if…’ om 19.30 uur via een
gratis livestream. ‘What if…’ laat zien hoe het kan zijn
als je op jonge leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt. De voorstelling maakt jongeren, ouders,
docenten en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen. De
voorstelling wordt georganiseerd door Indigo in samenwerking met Gemeente Nijmegen, Bindkracht10 en
Mantelzorg Nijmegen en is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van (jonge) mantelzorgers.
Wat als jij je moeder eten geeft, in plaats van andersom? Wat
als jij na school niet af kunt spreken met leeftijdsgenoten
omdat je voor je zieke broertje moet zorgen? Wat dan? ‘What
if…’ maakt voelbaar wat de impact van het zijn van een
jonge mantelzorger kan zijn. De voorstelling is geschikt voor
jongeren vanaf 10 jaar. Na afloop van de voorstelling wisselt
het publiek met elkaar in kleine groepjes hun eigen ervaringen uit. “De voorstelling was raak, een voorstelling die écht
duidelijk maakt hoe het kan zijn om jonge mantelzorger te
zijn. De jonge mantelzorgers zeiden: alles is herkenbaar, ik
zou willen dat mijn docenten dit zagen….” aldus een bezoe-

ker van de voorstelling.
Over jonge mantelzorgers
Eén op de vier jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Mezzo hanteert een brede definitie voor jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen die samen wonen met een
ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook
een ander gezinslid, zoals opa of oma. Er kan sprake zijn van
een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of
verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar.
Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig en leren al
vroeg praktische vaardigheden. Toch overheersen de negatieve gevolgen op korte en langere termijn: ze hebben meer
opgroei- en opvoedproblemen, meer lichamelijke en emotionele klachten en ze doen op latere leeftijd vaker een beroep
op de (geestelijke) gezondheidszorg.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@indigogelderland.nl. U ontvangt dan een link voor de livestream.

Amnesty Schrijfmarathon dit jaar vanuit huis
De afgelopen jaren hebben we met een aantal mensen meegedaan aan de Schrijfmarathon van Amnesty International,
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis rond 10 december, de
Internationale Dag voor de Mensenrechten.
Door publiciteit in de Rozet en andere media kwamen daar
mensen op af uit Millingen, Beek en andere kernen uit de
voormalige gemeente Ubbergen. Vanwege de coronaperikelen willen we iedereen oproepen dit jaar vanuit huis brieven
en briefkaarten te schrijven voor mensen die gevangen zitten
omdat ze hun mening gaven, gediscrimineerd worden of
gemarteld worden om wat ze geloven.

Je kunt eenvoudig een eenpersoons schrijfpakketje bestellen
door een mailtje te sturen naar bertvendrik@gmail.com of
j.coerwinkel@chello.nl
Wij zorgen ervoor dat je een schrijfpakket krijgt thuisbezorgd. En alvast bedankt voor de moeite die je wilt nemen
voor de mensen die nu niet van zich kunnen laten horen.
Als je nog vragen of opmerkingen hebt, bel of mail ons dan
gerust.
Bert Vendrik ( 06 38932113)
18514735)

Jo Coerwinkel (06

Buskerbij breit kerstcadeaus voor IrisZorg
Ben jij die Beekse regelneef (m/v)
die wij zoeken?
BEEK. Heb jij zin om het écht goed te
regelen in het Kulturhus? Zou jij als
parttime coördinator (ZZP-er) die klus
willen oppakken? Dan willen we graag
kennis met je maken. We zoeken een
professionele, communicatieve en
betrokken persoon, die praktische vaardigheden bezit om snel en doelgericht
de meest uiteenlopende zaken te regelen en in goede banen te leiden. Een
echte regelneef, die een team van vrijwilligers om zich heen bouwt om
samen de klus te klaren. Je moet tevens
een ondernemende bedrijfspersoon
zijn, die op maatschappelijk verant-

woorde wijze invulling geeft aan het
verhuurbedrijf en de niet-commerciële
horeca. Het werk heeft een grote communicatieve component en vraagt
ruime digitale vaardigheid. Je moet
planningen maken en communiceren
met betrokkenen, stukjes maken voor
de Rozet om activiteiten onder de aandacht te brengen, via facebook zoveel
mogelijk volgers binden, de website op
tijd aanpassen, etc. Wij zijn een actief
bestuur, dat je met raad en daad terzijde staat. Heb je interesse, bel of mail
dan met Liny Toenders (0621590920,
ltoenders@planet.nl).

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties. Nieuw in gemeente Berg
en Dal is de formulierenbrigade georganiseerd door stichting schuldhulpbuddy. Zij bieden ook hulp in de
gemeente
Heumen,
Mook
en
Middelaar. Inwoners van bovenstaande
gemeenten die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen
en lezen van (online) formulieren, worden geholpen bij de aanvraag van toeslagen, kwijtscheldingen en andere
financiële regelingen. Wilt u mensen de
weg wijzen in het oerwoud van regelingen en voorzieningen? Of ziet u een
coördinerende functie wel zitten?
Contactpersoon is Marinus Wijnsma
tel.06 13081734 info@sshb.nl
De klussendienst van Forte welzijn

voert in opdracht van de gemeente Berg
en dal werkzaamheden uit in alle kernen van de gemeente. Het gaat om prullenbakken leeg maken en straatvuil
opruimen. Met een kiep / bak auto ga je
samen met een andere vrijwilliger op
pad. Het onderhoud van de tuin rondom het kantoor van Forte welzijn in
Breedeweg, behoort ook tot de werkzaamheden. Werk je graag buiten en
heb je een rijbewijs B? Contactpersoon
is Sjon Janssen tel. 06 53640844
sjon.janssen@fortewelzijn.nl
Ben je geïnspireerd geraakt? Kijk op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal . Bellen kan natuurlijk ook naar
Forte Welzijn tel. 085 0406066. Staat er
geen geschikte vacature voor je bij dan
gaan we graag met je in gesprek over
de mogelijkheden.

Kulturhus Beek weer open
Gastheer/gastvrouw gevraagd
BEEK. Heel geleidelijk raken we uit de
stille corona-tijd. Het Kulturhus is weer
open, alleen de horeca blijft nog dicht.
Voorlopig zijn nog alleen de achterdeuren open als ingang en we houden ons
natuurlijk aan alle corona-regels. Maar
we kunnen weer naar de inloop en ontmoeting, de bibliotheek en nagenoeg
alle verenigingen mogen weer actief
worden. We zijn dus druk bezig om te
zorgen dat alles gesmeerd kan verlopen
en daarbij zoeken we mensen die een
handje willen helpen.
Is dat ook iets voor jou? Kom dan meedoen met Marja en Marjolijn en laat je

horen. We hebben je nodig als gastheer
of gastvrouw om de buurtkamer te
bemensen, bezoekers de weg te wijzen
in het gebouw en van koffie te voorzien. Vind je het leuker om ’s avonds
bardienst te draaien? Daar zoeken we
ook mensen voor. Als je het zelf te druk
hebt om mee te komen doen, kijk dan
in je omgeving of je iemand kunt aanmoedigen om het te gaan doen. Wij
hopen dat je een keer komt kijken of
het iets voor je is. Heb je interesse mail
Marja Schoenmaker (marja.schoenmakers@hetnet.nl) of bel Liny Toenders
(0621590920).

Dit jaar is Hanneke Egberts een initiatief gestart genaamd Buskerbij. Met
Buskerbij wil ze tijdens de kerstdagen
extra aandacht besteden aan de mensen
die eenzaamheid ervaren tijdens de
kerstdagen, die geen kerstcadeau krijgen onder de kerstboom of kerstkaart

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

op hun deurmat. Mensen die plots hun
huis hebben moeten verlaten of die
dak- of thuisloos zijn. Voor hen wordt
er binnen Buskerbij kerstcadeaus
gebreid of gehaakt: mutsen, sjaals of
knuffels voor de kinderen.
Met Buskerbij wil ze ook mensen
bereiken die graag breien of haken en
die iets willen maken voor een ander.
Het doel van het initiatief is, om lichtpuntjes te creëren voor mensen die een-

zaamheid ervaren tijdens de kerstdagen
en de onderlinge betrokkenheid te vergroten van mens tot mens.
Hou jij van breien of haken en ben je
enthousiast geworden? Misschien ben
je nieuwsgierig en zou je meer informatie willen ontvangen? Stuur dan een
mail
naar
buskerbij@outlook.com. Je bent welkom met je vragen en ook om met ons
mee te breien of haken!

Monument & Landschap

Bestuursleden gezocht
De stichting Monument en Landschap
in de Gemeente Berg en Dal heeft ten
doel het bevorderen van het behoud en
de versterking van cultuurhistorische,
landschappelijke en karakteristieke
waarden in het gebied van de
Gemeente Berg en Dal en de aangrenzende gemeentes.
Om dit doel te bereiken zijn er verschillende soorten activiteiten: het
mee-organiseren van de jaarlijkse open
monumentendag, de toekenning en uitreiking van de erfgoedprijs, het aanbieden van wandelroutes langs monumentale plaatsen, en daarnaast het bewaken
van de monumentale en landschappelijke waarden bij nieuwbouw of verbouw,
of bij verandering van het gebruik van
terreinen in een kenmerkende landelijke omgeving.
Naast onze website met actuele onderwerpen, geeft de Stichting ook viermaal per jaar een digitale Nieuwsbrief

uit.
In het bestuur van de Stichting
Monument en Landschap zijn enkele
vacatures. Wij zoeken naar inwoners
van de gemeente Berg en Dal, met
enige voorkeur uit de kernen Millingen,
Ooij en Groesbeek. Kennis van de cultuurhistorie en visie daarop zijn
gewenst. Daarnaast zoeken we iemand
met een juridische achtergrond. Het
bestuur vergadert ca 8 maal per jaar;
tussentijds is er intensief overleg per
mail.
U kunt uw belangstelling melden aan:
secretaris@monumentenlandschap.nl

‘Effe klessen’ in Berg en Dal
Het project effe klessen is inmiddels in
volle gang. Effe klessen is een project
waarbij inwoners van gemeente Berg
en Dal worden uitgenodigd om een
telefoongesprek te voeren met iemand
die zij niet kennen. In deze tijd waarin
veel mensen minder directe contacten
hebben vind ook jij het misschien leuk
om hieraan mee te doen.
Het werkt zo: je geeft jezelf op voor
een datum en een tijdstip waarop je
beschikbaar bent. Jouw telefoonnummer wordt dan gekoppeld aan een willekeurig ander telefoonnummer van
iemand die zich voor hetzelfde moment
heeft aangemeld. Vervolgens heb je een
telefoongesprek waarbij je elkaar de
vraag stelt wat je die dag gedaan hebt.
Het is de bedoeling dat het een positief
gezellig gesprek is waarbij je de ander
vooral vragen stelt. Na een kwartier

beëindig je het gesprek. Er zijn tot nu
toe al veel leuke gesprekken gevoerd.
Forte Welzijn die dit project organiseert
en ook de matches maakt hoopt dat ook
jij je gaat aanmelden.
De mogelijkheden om een telefoongesprek te voeren zijn tussen 10.00 en
12.00 uur in de ochtend en van 19.00
tot 21.00 uur in de avond. Geef bij je
aanmelding zo precies mogelijk het
tijdstip aan waarop je wilt bellen. Meld
je je ook aan? Doe je het niet voor
jezelf, dan doe je het toch gewoon voor
een ander?
Je kunt je aanmelden door een mail te
sturen naar
effeklessen@fortewelzijn.nl , een sms
te sturen naar 06-82637735 of door in
de ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur te
bellen naar 06-82637735.
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Een nieuwe uitdagende baan dicht bij huis? Wij zijn op zoek naar jou!
4 personen gourmet
Compleet: vlees, salade, saus,
stokbrood, champignons,
uitjes, paprika
€ 5 0 , - g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

Personeel
Gevraagd

Als ambieus installaebedrijf volgen wij de technische ontwikkelingen die zich in een rap tempo
opvolgen.
Ben jij degene die ons versterkt in het realiseren van onze ambies, dan zijn wij op zoek naar jou.

Verse worst

x

allround installaemonteur cv, venlae en drinkwaterinstallaes

x

Onderhoudsmonteur gasgestookte toestellen

x

Service onderhoudsmonteur gasgestookte installaes

500 gram
€ 4.25

grof of fijn

Half om half gehakt
Gekruide kippenpoten

500 gram

Interesse? Neem contact met mij op, ik kijk uit naar een gesprek.

info@frankbv.nl

Peter Frank

Ooij, 024-6633100

€ 3.45

5 halen 4 betalen

€ 3.45

Gerookte bacon

100 gram

Gebraden rosbief

100 gram

€ 1.49
€ 1.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 26 november - 5 december

BLACK WEEK AANBIEDINGEN BIJ SWERTZ
WELLWATER Wandtoiletset
Wandtoilet, rond of hoekig. Met anti-vuil
glazuur. Zonder spoelrand, eenvoudig
te reinigen. Inclusief Duroplast WC-bril.
Passende wastafel bij ons verkrijgbaar.

45612596

5,-

149,met softclose systeem

130,-

219,-

45679967

180,-

TOP! !
L
A
A
M
HELE IEF 2E ACCU
INCLUS

MAKITA DDF482RFJ
Accuboorschroefmachine
18V, Li-ion accu, 3,0 Ah,
2 mech. toeren, 21 aandraaimomenten, incl. 2e accu en
VQHOODGHU,Q0$.3$& NRσHU 

7,9999

45737813

snel afneembaar

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!

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

Renovo Kristallweiss
Witte dispersieverf voor binnen, premium kwaliteit, mat.
Zeer goed dekkend, zeer wit,
groot bereik. Schrobklasse
2, dekkend vermogen klasse
 PğSHUOLWHU 0LOLHXYULHQdelijk, want emissievrij.
12,5 liter

39,9999

30,-

Bo
Bovendien
zijn er regelmatig exclusieve
Partner-Card
aanbiedingen.
P
a
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
aal

w
www.swertz-bauzentrum.de

45251371

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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Goudjakhals doodde schapen in Ooijpolder
DNA-onderzoek wijst uit dat de dode
schapen in de Ooijpolder het slachtoffer zijn van een goudjakhals. Voor
Nederland is de goudjakhals een
relatief nieuwe soort. Pas drie keer
eerder is een goudjakhals in
Nederland aangetoond, waarvan
twee keer op de Veluwe. Dit is de eerste keer dat we een aanval op schapen zien door een goudjakhals.
Provincie Gelderland vergoedt de
schade.
Verder onderzoek
De goudjakhals is sinds 29 oktober niet
meer gezien in de Ooijpolder en mogelijk doorgetrokken. Onderzoekers van
de Zoogdiervereniging doen in dit
gebied aanvullend veldonderzoek. De
goudjakhals is voor ons een dier, waar
we in Nederland nog weinig ervaring
mee hebben. In 2016 en 2017 is deze
soort voor het eerst waargenomen op
de Veluwe. Ook is een goudjakhals in
2019 langs een cameraval in Drenthe
gelopen.

zijn verspreidingsgebied uitbreidt. In
Nederland is het een nieuwe soort,
waarvoor de wet nog moet worden aangepast. Dit betekent ook dat er geen
landelijke
schaderegeling
is.
Provincie Gelderland vindt dat schapenhouders hier niet de dupe van
mogen zijn en vergoedt de schade, net
zoals voor de wolf. Dat doet de provincie totdat er landelijk meer duidelijkheid is over hoe we omgaan met de
goudjakhals. We verwachten dat de
dierhouders ook zoveel mogelijk zelf
doen om schade te voorkomen.
Sinds 2016 waarnemingen
De eerste goudjakhals is in Nederland
gezien op de Veluwe in 2016.
Sindsdien is de soort ook in 2017 en

2019 waargenomen. Van de goudjakhals is bekend dat het dier zich niet snel
laat zien. De goudjakhals komt oorspronkelijk uit Azië en oost Europa. De
goudjakhals verbreidt zich zelfstandig
steeds verder richting het westen van
Europa. Zo zijn er inmiddels populaties
in Tsjechië, Kroatië en Slovenië en
komt de soort sinds 2000 ook voor in
Duitsland en Italië.
Meer informatie over de goudjakhals:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/goudjakhals/
https://www.zoogdiervereniging.nl/nie
uws/2020/goudjakhals-vastgesteld-deooijpolder
https://www.ark.eu/goudjakhals

Foto: Leo Linnartz/ARK Natuurontwikkeling

Twee brandstichtingen in de Ooijpolder
De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest zondagavond
uitrukken voor twee branden in de Ooijpolder, die waarschijnlijk allebei zijn aangestoken. Eerst kwam er een melding van een buitenbrand op de hoek van de
Persingensestraat en de Ooysedijk en vlak daarna kwam er
ook een melding van een brand in een gebouw aan de
Hezelstraat in Ooij.
De eerste melding bleek een hooibrand te zijn, waarvoor de
brandweer van Nijmegen en van Ubbergen dit jaar al twee
keer eerder waren uitgerukt. De tweede melding ging om een
brand bij het transformatorhuisje aan de Hezelstraat. Daar
bleek, zoals het leek, een opgehangen autoband in brand te

De hooirbrand wordt geblust door de brandweer van
Nijmegen en Ubbergen

zijn gestoken. Bij aankomst van de brandweer was deze al
zover opgebrand, dat alleen het ijzerdraad uit de band nog
brandde. Daardoor was er ook aan de voet van het huisje
brand ontstaan.
De brandweer heeft beide branden, die gelukkig niet zo groot
waren, geblust. Het transformatorhuis was een aantal jaren
geleden gerestaureerd door de Stichting van Steen en Natuur.
Nu bleek dat de deuren opnieuw beklad zijn met graffiti. De
brand werd bijtijds ontdekt door buurtbewoners, die de
brandweer gealarmeerd hebben en ook het vuur (gedeeltelijk) konden uitmaken. De politie stelt een onderzoek in
(0900-8844).

De opgebrandde autoband, hangend aan het hek, en graffiti op het transformatorhuisje
Foto’s: Henk Baron

Op de digitale koffie bij boswachters Ellen en Tim
Woon jij vlak bij de Mookerheide of kom je wel eens genieten van het Groesbeekse bos? Wandel je regelmatig op de
Sint-Jansberg, ga je graag naar Heumensoord of geniet je
regelmatig van de Haterse Vennen? De boswachters van
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kletsen graag met je
over de natuur in het Rijk van Nijmegen.
In deze tijd is bij elkaar komen lastig. Wij merkten dat er wel
behoefte is aan deze middagen, daarom gaan wij een proef
starten om deze middagen digitaal te doen. Boswachter Ellen
Luijks van Natuurmonumenten en boswachter Tim
Hogenbosch zullen de laatste woensdagmiddag van de

Monument
Circul van de
Ooij opnieuw
beklad
Het was enige tijd goed gegaan, maar
dinsdagavond is het monument Circul
van de Ooij in de Ooijpolder, dat tevens
een geliefd bankje voor passanten is,
opnieuw beklad. De voorgaande keren
was er bijna altijd '1312' of 'Acab'
(beide staan voor 'All cops are basterds') te lezen. Nu was het aan beide
kanten “besmeurd” met de teksten 'No
Mask' en 'BLM'.
Foto: Henk Baron
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Moestuin Stekkenberg
zoekt tuinvrijwilligers
GROESBEEK. Een
paar weken geleden
heeft Forte Welzijn een
oproep gedaan voor
een stuk grond waar
men een moestuin van
mag maken. En er is
hier op gereageerd! In
de wijk Stekkenberg
heeft een bewoonster
haar
zij-tuin
ter
beschikking gesteld.
Als de corona maatregelen weer wat versoepeld zijn worden geïnteresseerde bewoners
benaderd om te starten.
Maar er is nog ruimte voor vrijwilligers
/ tuinierders. Vind je het leuk om eigen
groente en fruit te verbouwen? Vind je
het leuk om andere mensen te helpen
hierbij? Ben je ook benieuwd naar onze

Nieuwe Nederlandse buurmannen en
buurvrouwen?
Neem dan contact op met Lisanne Bron
van Forte Welzijn: lisanne.bron@fortewelzijn.nl of bel naar 06-83544053.

Wandeling door de
geschiedenis van Malden

DNA-onderzoek
In de Ooijpolder is in eerste instantie
DNA-onderzoek gedaan in opdracht
van de provincie omdat er mogelijk
sprake was van wolvenschade. Daarbij
is er rekening mee gehouden dat het om
een goudjakhals zou kunnen gaan. Die
was eerder dit najaar dichtbij de grens
in Duitsland waargenomen.
Provincie vergoedt schade
De goudjakhals is een Europees
beschermde soort die op eigen kracht
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maand (nu 25 november) tussen 15.00 en 17.00 uur klaar zitten om al uw vragen te beantwoorden of gewoon gezellig te
kletsen.
Hoe gaat het in zijn werk? Je meldt je aan voor deze middag
via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar Nieuws. Meld je aan via de link in het nieuwsbericht. Ongeveer een uur voor 15.00 uur ontvang je op het
opgegeven mailadres een link waarmee je kunt deelnemen
aan het gesprek. Je kunt zelf bepalen hoe laat je deel neemt
aan het gesprek. Wel even zelf koffie zetten! Wij hopen ook
op deze digitale manier vele mensen te verwelkomen.

Deze wandelroute ‘Kop van Malden’
is een fraaie wandeling die de groene
buffer tussen de stedelijke gebieden
van Nijmegen en Malden bestrijkt. U
maakt kennis met een oud cultuurlandschap met een rijke geschiedenis die
teruggaat tot de Kelten.
Deze route neemt u mee door het ongerepte gebied tussen Nijmegen en
Malden. Een lange tijd, tot aan de jaren
tachtig van de vorige eeuw, is de ‘Kop
van Malden’ inzet geweest van
Nijmeegse annexatieplannen en plannen voor nieuwe ontsluitingswegen.
Achteraf zijn deze niet-uitgevoerde
plannen een zege gebleken voor het
behoud van de omgeving.

Deze wandeling door de geschiedenis
van Malden is 7,5 kilometer lang en
voert langs bijzondere historische
plaatsen. U ziet o.a. het cultuurlandschap waar de contouren van de vierkante akkertjes omzoomd met een lage
aarden wal hier zijn teruggevonden, de
zogeheten Celtic Fields uit de vroegste
tijden.
Het ‘Ommetje de Kop van Malden’
brengt u o.a. langs Airstrip B91, •
Landgoed de Elshof, Boerderij de
Berkenbosch en De Witte of Hoge
Brug over het Maas-Waalkanaal.
Ik wens u een fijne wandeling!
Petra Thijssen

Honingzwammen

BEEK. In onze voortuin aan de
Rijksstraatweg staan dit jaar extreem
veel honingzwammen (Armillaria mellea). Veel wandelaars blijven staan en
maken foto’s. De honingzwam was één
van de redenen dat wij twee jaar geleden de twee wilde kastanje hebben
moeten laten kappen. De honingzwam
leeft op dood hout, de restanten van de
kastanjes zitten nog in de grond. Hij is
ook niet ongevaarlijk voor nog levende
bomen. Het verwijderen van de honingzwammen heeft echter beperkt zin,
want het mycelium zit ondergronds en

kan gigantisch groot worden.
De honingzwam is niet giftig en zelfs
eetbaar, dat wil zeggen de hoeden, mits
gekookt. We hebben ze evenwel nog
niet geprobeerd, ook al heeft deze
zwam onze kastanjes opgegeten. Niet
alles wat mooi is, is ook lekker. Wie
wel ervaring heeft met het eten van de
honingzwam en misschien een recept
heeft om er wat lekkers van te maken,
mag zich melden bij
hvdijck@developmentconsult.nl.
Hans van Dijck

Coronaproof wandelen met aandacht
GROESBEEK. Ook in november gaan
we de natuur in om met aandacht te
wandelen. Op woensdag 25 november
is er een meditatieve wandeling vanuit
de Serre van de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. De wandeling is volgens de dan geldende coronaregel. Is het mogelijk te wandelen in
groepjes van vier, dan doen we dat.
Mogen we met slechts twee mensen
wandelen, dan passen we de wandeling, de route en de vertrektijd aan
zodat er toch gewandeld kan worden.
De wandeling begint om 9.45 uur met
een korte inleiding op het thema:
geven. Dit doen we buiten op het plein
voor de kerk. Er wordt een uur gewan-

deld in een rustig tempo. Het eerste
half uur is de wandeling in stilte, het
tweede half uur kunnen gedachtes met
elkaar gedeeld worden. Rond 11.00 uur
wordt met het aansteken van een kaarsje per groepje in de kerk de wandeling
afgesloten. De wandeling wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken
van Groesbeek en iedereen is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker zijn de
begeleiders. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl , maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154

De Rozet
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ADVERTENTIE PRIJSVRAAG deel 1
Bij welke advertenties
horen de fragmenten?
Dit is het eerste gedeelte van onze grote advertentieprijsvraag, waarmee u leuke prijzen kunt winnen.
In deze uitgave staan de eerste 30 fragmenten van
advertenties, in de volgende Rozet komen
de resterende 30 stukjes.

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

Zu welchen Anzeigen
gehören welche
Schnipsels?
In dieser Rozet (Nr 24) finden Sie den 1. Teil
von dreizig Schnipseln von Anzeigen abgebildet.

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

WIE KANN MAN GEWINNEN?

Einfach selbst eine Liste anlegen und zu
den jeweiligen Nummern der Schnipsel die
Firma der entsprechenden Anzeige notieWAT MOET U DOEN?
ren. Zum Beispiel:
Maak 1 lijst en nummer die van 1 t/m 60. Gebruikt u 1. Peters Imbiss
meerdere vellen, niet of plak die dan even aan elkaar! 30. Thornsche Molen
Zoek de adverteerders waar de stukjes hieronder bij- In der nächsten Rozet folgt Teil 2.
Viel Spaß beim suchen und viel Glück!

horen. De stukjes zijn uitsnedes van advertenties in
deze krant. Ze zijn op ware grootte, maar ze kunnen
wel gedraaid zijn. Heeft u de stukjes thuis kunnen brengen, zet dan op uw lijst achter het
betreffende nummer de naam en het soort bedrijf. Bijvoorbeeld:
1. Wijlhuizen, garage
2. Elektroservice Rob
Vergeet niet uw eigen naam/adres op de oplossing en de envelop te zetten.

MET DEZE AKTIE ZIJN WEER MOOIE PRIJZEN TE VERDIENEN.
Bewaar uw lijst zorgvuldig, want u heeft hem nog nodig voor het tweede
gedeelte van deze prijsvraag, die geplaatst wordt in de volgende Rozet.
In die Rozet kunt u ook lezen wat u met de oplossing moet doen.

5 afhaalschoteltjes twv €39,75
Nieuwe Holleweg 4 - Beek
www.brasseriecharley.nl

Boodschappenpakket €50,Plus Nico de Witt - Beek

Waardebon €25,Partypan t.w.v. €60,gevuld met 150
kipsateetjes,
gehaktballetjes,
kipkluifjes en Spareribs

Schellingshof 2 - Beek

ElectronicPartner

STUUR NU NOG GEEN OPLOSSING IN!!
Rechts op deze pagina vindt u de prijzen die de bedrijven
beschikbaar hebben gesteld voor de winnaars.

Boeketten-bruidswerk-rouwwerk
Nu ook alles voor uw
gezellige kerstdagen
2x een waardebon t.w.v. €20,Rijksstraatweg 219, Beek
www.bloemenuitbeek.nl

Bepaal zelf uw prijs!

2x een
cadeaubon
van 20 euro

Als u uw oplossing instuurt, mag u aangeven naar welke prijs uw voorkeur uitgaat.
De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij De Rozet.
De prijzen zijn wel overdraagbaar, maar niet inwisselbaar voor contanten.

Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek
www.heinzvanbenthum.nl

Kennismakingsbehandeling
Hannah-bindweefselmassage
Huid en Haar Studio Janny
www.schoonheidssalonjanny.nl

* !'&0 !*+,$

Door het inscannen van de fragmentjes kunnen de kleuren soms iets afwijken

Philips Hue Wit
2-Pack E27
twv €29,95

)&473!$$!&&-!"&

Pastoor van Tielstraat 49
Leuth

GRATIS
APK KEURING
2x een bloemenbon twv €15,Koop je bloemen met Karakter
Waterstraat 82 - 6573 AD Beek - 024-6844590

1x cadeaubon
€15,1x cadeaubon
€10,Beek
Groesbeek

2x Cadeaubon Primera
“De Postkoets”

€

15,-

WATERSTRAAT 64, BEEK-UBBERGEN

Kappersbon
t.w.v. €23,50

Rijkstraatweg 207 - Beek

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

Cadeaubon van €25,korting op een
behandeling

Cadeaubon
t.w.v.

20,-

voor aankoop van producten

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

024 - 684 4770
www.nenini.nl

Cadeaubon t.w.v. €20,-

Cadeaubon twv. €25,Berg en Dalseweg 340
Nijmegen
Tel: 024-3229279

Cadeaubon twv €20,Rijksstraatweg 307, Beek, 024-6843312
www.gekniptdoorcorien.nl
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef sept-dec)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

Corona. Waar kies je voor?
In deze Coronatijd moeten we afstand
houden van elkaar, anderhalve meter.
Maar Corona kan ons in een bepaald
opzicht ook dichter bij elkaar brengen,
kan een verdieping betekenen van
leven en geloof, zoals dat kan gebeuren
bij mensen die kiezen voor stilte en
eenzaamheid, voor een kloosterleven,
om daarin God te vinden. Juist bij het
vanzelfsprekende wordt eerder stilgestaan, als de vanzelfsprekendheid wegvalt. In stilte en eenzaamheid kan de
waarde van een en ander veel sterker
naar voren komen, ervaren we misschien
zelfs
sterker
Gods
Voorzienigheid: God als de goede
Herder, die bezongen wordt in psalm
23.
Die Herder werkt vooral door óns: door
onze handen en voeten, door ons hart
en hoofd. Zo wil Hij kwetsbaren nabij
zijn. En de ene keer zijn wíj degenen
die helpen, de andere keer hebben we
hulp nodig van een ánder. Ervaring van
geloofsgemeenschap: de krachten bundelen en elkaar helpen groeien in onze
relatie met Hem die er altijd is, maar
meestal niet zo opvalt. Hij laat zich wel
vinden, maar je moet Hem zoeken. En
als je Hem vindt … in een ander, vind
je ook rust, vrede, liefde, hoop, want …
Hém heb je gevonden die jou nooit los
zal laten. Hoe goed is het als we leren
kijken vanuit het Woord van God …
vanuit gevoel voor onze naaste … vanuit de ontmoeting met Christus, onze
Herder.

Advents-kerstuitgave van
het parochieblad
Bij deze Rozet wordt tevens de
advents-kerstuitgave van het parochieblad verspreid in de hele parochie (van
Beek tot Millingen). Wilt u het blad
blijven ontvangen na deze eenmalige
huis-aan-huis-verspreiding, bij u in de
brievenbus of digitaal, dan dient u dit
door te geven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

H. Missen en misintenties
Woensdag 25 november 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus;
Apok.15,1-4, ps.98,1-3.7-9, Lc.21,1219.
Donderdag 26 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Apok.18,1-2.21-23;19,13.9a, ps.100,2-5, Lc.21,20-28.
Vrijdag 27 november 09.00 uur H.
Mis Millingen: Apok.20,1-4.11-21,2,
ps.84,3-6.8, Lc.21,29-33.
Jac. Janssen.
Zaterdag 28 november 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed:
Apok.22,1-7,
ps.95,1-7,

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

Lc.21,34-36.
Thé en Mies Hendriks-van Megen.
Zaterdag 28 november 19.00 uur H.
Mis Ooij (voorzang) – 1e zondag van
de advent: Jes.63,16b-17.19b; 64,3b7b, ps.80,2-3.15-16.18-19, 1Kor.1,3-9,
Mc.13,33-37.
Wilma Donderwinkel - ten Haaff, Mia
en Bernd Leenders, jaargetijde . Piet en
Patrick
Zondag 29 november 10.30 uur H.
Mis Millingen (voorzang): (zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Herman
Verburg, Nol Driessen, Gerd Reijmers,
Toon Coerwinkel.
Dinsdag 1 december 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Jes.11,1-10,
ps.72,2.7-8.12-13.17, Lc.10,21-24.
Woensdag 2 december 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Jes.25,610a, ps.23,1-4.6,5, Mt.15,29-37.
Donderdag 3 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Jes.26,1-6, ps.118,1.89.19-21.25-27, Mt.7,21.24-27.
Vrijdag 4 december 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jes.29,17-24, ps.27,1.4.1314, Mt.9,27-31.
Zaterdag 5 december 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed : Jes.30,19-21.23-26, ps.147,1-6,
Mt.9,35-10,1.5-8.
Zaterdag 5 december 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en zang) – 2e zondag
van de advent: Jes.40,1-5.9-11,
ps.85,9-14, 2 Petr.3,8-14, Mc1,1-8.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Theodorus Leenders, Frans en Tilly
Kelders – Arts, Mw. Voerman –
Rensen, jaargetijde.
Zondag 6 december 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (voorzang) (zie boven)
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen.
Zondag 6 december 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang) (zie boven)
Hendrik en Agnes Peters, Rita MegensJanssen, Herman Verburg.
Dinsdag 8 december 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Hoogfeest
Onbevlekte Ontvangenis van Maria:
Gen.3,9-15.20, ps.98,1-4, Ef.1,3-6.1112, Lc.1,26-38.
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:
Beek: Ria Koning-Verploegen, 90 jaar.
Tijdens een gebedsdienst in de kleine
Bartholomeus op vrijdag 20 november
hebben wij afscheid van haar genomen.
Moge zij rusten in vrede.

Kerken zamelen in voor de
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe
Doet U mee?
NIJMEGEN. Zoals ieder jaar zamelen
heel veel kerken in Nijmegen en omstreken rondom de kersttijd levensmiddelen in voor de klanten van de
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe.
(Zij doen dit al sinds de oprichting van
de voedselbank in 2004)
Vanwege de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt, en het toegenomen
grote aantal klanten bij de Voedselbank
worden er dit Coronajaar geen kerstpakketten gemaakt maar worden er
losse kerstartikelen ingezameld die
vlak voor Kerstmis uitgereikt worden
aan alle klanten.
Voorbeelden van producten die de
klanten een fijne kerst bezorgen zijn:
Koffie/thee, houdbare melk, pak/fles
vruchtensap, jam/chocopasta/kersthagelslag/pindakaas;
Rijst/macaroni, groenten en fruit in
blik/pot, soep in pak/blik/zak;
Blikje zalm/tonijn, blikje ragout en ragoutbakjes; Luxe nootjes, zoutjes/toastjes, kerstchocolaatjes, kerstkransjes.
Alles minstens 10 weken houdbaar
Géén geopende verpakkingen, alcoholische dranken, schoonmaakmiddelen
Doet u mee?
Om van Kerst en jaarwisseling 2020
een feest voor iedereen te maken hopen

we op uw hulp.
Helpt U mee klanten van de
Voedselbank van Kerstlevensmiddelen
te voorzien?
Waar kunt u uw bijdrage brengen?
in het portaal van de Antonius van
Paduakerk aan de Groesbeekseweg 96.
Wanneer?
Op de zondagen 29 november en 6 en
13 december tussen 11 – 11.45 uur
en op woensdag 9 december tussen 14
– 16 uur
Hebt u vragen?
E : oec.werkgroepdiaconie@gmail.com
T: 024-3225239 .
Alvast veel dank
Oecumenische werkgroep diaconie
van de Antonius van Paduakerk en de
Maranathakerk in Nijmegen.

Minibibliotheek in het portaal
van de Cosmas en Damianuskerk
GROESBEEK. In het portaal van de
Cosmas en Damianuskerk staat een
kast met religieuze en spirituele boeken.
U kunt daar uw religieuze en spirituele
boeken achterlaten als u ze kwijt wilt.
U kunt daar gratis religieuze boeken,
bijbels en kinderbijbels achterlaten,
lenen of ruilen.

U kunt daar gratis boeken over spiritualiteit achterlaten, lenen of ruilen.
in
samenwerking
met
de
Kringloopwinkel St. Michaël, een kleine bijdrage voor de kringloopwinkel
mag, maar hoeft niet.
De kerk is elke dag open van 9.00 tot
12.00 uur.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Zondag 29 november, eerste Zondag
van de Advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger is ds. P. van der Vange uit
Nijmegen
Tijdens de dienst is de collecte voor het
Wenchi Hospital in Ghana, voor o.a.
renovatie van de verloskamers en uitbreiding van het waterpomp systeem.
Info: www.wenchihospital.nl
Digitaal doneren kan via: NL 08 INGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. Wenchi
Zondag 6 december, tweede Zondag
van de Advent
Aanvang: 10.00 uur

Voorganger is ds. D. J. Deunk uit
Malden
Ook in deze dienst wordt gecollecteerd
voor het Wenchi Hospital in Ghana,
info: zie boven
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, o.a. bij binnenkomst en uitgaan van de kerk het
dragen van een mondkapje.
Voor meer info. zie www.pkn-groesbeek.nl

Op naar Kerstmis 2020:
Feest van Licht, Hoop en Solidariteit.
Doet u mee?
NIJMEGEN. Laten we licht brengen in
de donkerste periode van dit coronajaar. Naast gevoelens van onmacht, verdriet en frustratie zijn er ook momenten
van moed en dankbaarheid, en soms
loopt dit allemaal door elkaar.
Brand een kaars in je raam, als teken
van solidariteit met elkaar: met mensen in de zorg, met ouderen in verpleeghuizen, en met iedereen die het
moeilijk heeft. Onder het motto:
Bescherm elkaar, Verlicht elkaar,
Versterk elkaar
Het is bijna Kerst, feest van verbondenheid en samenzijn voor gelovigen en
ongelovigen. Het is ook het feest van
geboorte, een nieuw begin dat ons
opnieuw voedt en hoop geeft om ook
wat onmogelijk lijkt, mogelijk te
maken. Hoewel iedereen het op zijn
eigen manier moeilijk heeft met corona, laten we met deze actie zien dat
solidariteit de verschillen overwint.
Wanneer: We starten op zondag 29
november de eerste dag van de advent.
Iedere avond gedurende de maand
december tot aan Kerstmis 2020: brand
een kaars in je raam!
Daarnaast kun je op 24 december, dag

voor Kerstmis tussen 15.00 – 22.00 een
lichtje naar het kerkplein van de
Antonius
van
Paduakerk,
Groesbeekseweg in Nijmegen, brengen
als plek van hoop en licht.
In een sfeervolle omgeving plaatsen we
de waxinelichtjes (in een glaasje) bij
de kribbe op het kerkplein. Zie hoe een
donker plein verandert in een feest van
Licht.
Wij wensen u allen een mooie
Decembermaand in een omgeving vol
lichtjes
Info: avpnijmegen.nl , stefanusparochie.nl/antoniusvanpadua.
Facebook Anoniusvanpaduaparochie
Beppie Peters. 0630483180
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Leuterpraat
Over 6 dagen begint de maand december. Ik denk daarbij terug aan de decembers in de jaren 60/70 in de vorige eeuw.
Hoe vierden jullie toen Snieklaas, beste
en lieve mensen?? Daarbij denk ik uiteraard aan de voordracht van Toon
Hermans over Snieklaas, die gehuld in
een oud tafellaken, voorzien van borsten
ala tanteRietje, onze armoeiige huiskamer binnenkwam. Voor de gelegenheid
was in het achterkamertje van 4 bij 3, de
grote tafel op zijn kant tegen de muur
gezet, waarbij ons tafelkleed over de
tafel gedrapeerd werd als achtergronddecor. Alle stoelen werden tegen de
andere muur neergezet in rijtjes met een
gangetje er tussen zodat mijn Pa en Moe
in de deuropening van de keuken mee
konden genieten van het komende spektakel. We zaten met zijn allen op de
theaterstoelen en keken uit op één van
de zondagse stoelen, die uit de voorkamer voor deze ene keer naar de achterkamer verhuisd was. Naast de zondagse
stoel stonden 2 krukken, die normaal in
de keuken gestapeld stonden om te
gebruiken, als we met meer mensen
waren dan die om de tafel pastten op de
8 stoelen, die normaal onder de tafel
geschoven stonden. In ons huiskamertheater stonden dus 4 rijtjes van 2 stoelen, waarop 8 volwassenen of 12 kinderen plaats konden nemen. Het toneel
bestond uit de zetel en de 2 krukken.
Wie geen stoel of stukstoel veroverd
had ging op de grond zitten, liefst niet in
de buurt van de kachel om je niet te verbranden. Ons Pa speelde ceremoniemeester, portier en ouvreur (=plaatsaanwijzer) en ons Moe zorgde voor de catering vanuit de keuken. Na eindeloos
liedjes zingen, fluisteren of brullen van
Snieklaaskapoentje
tot
Ziedemaanschijntdoordebomen, begon
mijn Pa ineens te sissen met zijn rechterwijsvinger voor zijn lippen. Stil nou,
ik hoor wat. En jawel: een hoop gebonk
op de voordeur en het grote raam in de
voorkamer. Hoortwiekloptdaar werd
onmiddellijk ingezet en daar kwamen
twee raaruitgedoste figuren met zwarte
gezichten binnen. Die twee hadden een
volle aardappelzak over hun linkerschouder gehangen en een bos takken in
hun rechterhand. Ze zwaaiden met hun
takkenbos en zetten de aardappelzakken
naast de krukken op het toneel. We werden daar heel stil van en dachten aan het
liniaaltje van de meester op school, die
op je handen of hoofd neerdaalde als je
niet stil was. Die takkenbossen leken op
heel veel liniaaltjes. En als we dan met
zijn allen heel stil angstig naar de takkenbossen keken, leerden die twee
kleurijke zwartjakkers ons een nieuw
liedje: Snieieklaasje, kom maar binnen
met je knecht. En jawel het werkte:
Snieklaas, die we alleen maar kenden
van een plaatje uit het missieboek op
school, kwam statig binnen. Mijn Pa
begroette hem plechtig, zo plechtig
deed hij normaal alleen tegen de pastoor
en zijn baas. Daarna begeleidde mijn
Paouvreur Snieklaas naar zijn versierde
zetel. De 2 zwartkerels namen plaats op
hun kruk, de takkenbos verdween onder
de zetel en het feest kon beginnen. Eén
voor één moesten we bij Snieklaas
komen, de jongens op hun knietjes voor
Snieklaas, de meisjes op schoot bij
Snieklaas. Na een minipreek over wat je
allemaal fout gedaan had en hoe je je
beter moest gedragen kon je terug naar
je plek. Van de ene zwarte kreeg je een
handvol snoep, van de ander een stuk
versierd papier met iets erin gewikkeld.
Dat moest je op straffe van inleveren
dicht laten totdat iedereen aan de beurt
was geweest. Tot slot van het festijn
werden Pa en Moe nog even geroemd
om hun voortplantingsdriften en begeleidden we het drietal Vreemdelingen
muzikaal naar buiten met Daaag
Snieieklaasje, daa-aag, daa-aaag, zwarte
……… Zodra de gangdeur dicht ging,
gaf mijn Pa DrieTweeEen het sein dat
we mochten beginnen met het uitpakken
van het versierde papier. Ik was jarenlang blij met het derdehands autootje,
opgeknapt door mijn ome Jan, een
gebruikte mondharMonica, die leek op
die van mijn tanteMonica of een nieuwe
broek die waarachtig zo uit de winkel
op de hoek leek te komen. Wat waren
we blij; tot laat in de avond (een uur of
half acht) vierden we feest met ranja, de
verkregen snoepwaren en het zingen
van bedankliedjes. Wat een feest, wat
een leut, we lagen één nacht heel blij te
dromen over later, als we zelf Pa en heel
Moe waren en in een groter huis met
een groter toneel en meer kinderen meer
kadootjes zouden krijgen. DAG SNIEKLAASJE, DAAAAG, DAAAAAAG
NIET-ZWARTE-PIET.
Hoe gaan we dit jaar Sinterklaas vieren,
beste en lieve mensen?? Ik stel voor hetzelfde als toen: binnen het gezin met
toepasselijke liedjes, kadootjes en
gezonde hapjes en drankjes. Voldoen we
ook aan de corona regels van 5 december. Met de leutige groeten van SnieJan
Wandelaar: een ingetogen Sinterklaas
feest toegewenst.

De Rozet

PAGINA 22

24 november 2020
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Restauratie schilderingen Nicolaaskapel
De middeleeuwse schilderingen in de Nicolaaskapel in
het Valkhofpark worden onderzocht en gerestaureerd. In
de loop der eeuwen zijn de monumentale schilderingen
regelmatig hersteld en bijgewerkt in de kapel die onderdeel was van de Valkhofburcht. Een gespecialiseerd
bureau haalt voorzichtig nieuwere lagen van de oudere
af, onderzoekt de materialen en stabiliseert loszittende
verf. Ze zijn hier tot december mee bezig. Daarna volgt
verdere behandeling waar dat mogelijk is. De kapel is tot
die tijd beperkt open.
De Nicolaaskapel of Valkhofkapel is een van de oudste stenen gebouwen van Nederland. De kapel is gebouwd rond
1030. De schilderingen die nu gerestaureerd worden dateren
van 1543. Ze zijn aangebracht ter ere van de komst van
Keizer Karel V van het Heilig Roomse Rijk. Het zijn vooral
afbeeldingen van plantmotieven en fantasiebloemen. De res-

tauratie vindt plaats onder begeleiding van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
Vrijwilligers van de Valkhofvereniging duiken in het verleden en de archieven om zoveel mogelijk te weten te komen
over het gebruik van de kapel door de jaren heen om zo de
restauratoren te helpen.
De Nicolaaskapel of Valkhofkapel maakt onderdeel uit van
het Valkhofkwartier. Dit is de plek in Nijmegen waar 2000
jaar geschiedenis bij elkaar komt. Het Valkhofkwartier vormt
de overgang tussen de bruisende binnenstad en de natuur van
de Stadswaard. Een plek vol cultuurhistorie, cultuur en evenementen. De gemeente investeert samen met de provincie in
het Valkhofkwartier om er de plek van te maken om een
bezoek aan Nijmegen te beginnen. Na de opening van De
Bastei en de Waalkade start vanaf volgend jaar onder andere
de nieuwe inrichting van het Kelfkensbos. Later volgen het
park en Museum Het Valkhof.

De Sint is aangekomen
Sinterklaas is vorige week toch, zij het
stiekem omdat er geen publiek bij aanwezig mocht zijn, aangekomen in
Nijmegen. En van deze aankomst is een
film gemaakt door omroep RN7.
Er was op zaterdag 14 november geen
intocht, zoals andere jaren, maar toch
deed de Sint Nijmegen aan. Daarvoor
was er een heel aparte pakjesboot ingehuurd, namelijk een patrouilleboot van
de politie. RN7 zond deze aankomst

wel op zaterdag 14 november uit, zodat
de mensen thuis toch nog konden
genieten van de aankomst van de Sint.
De uitzending is nog een paar keer herhaald maar is nu niet meer te zien.
Samen met zijn Pieten verblijft
Sinterklaas sinds woensdag 18 november tot en met woensdag 2 december
2020 in Het Huis van Sinterklaas in
Nijmegen. Meer info:
www.sint-nijmegen.nl, www.rn7.nl.

Vakbondshistorisch Archief Nijmegen draagt
vermogen en taak over aan KDC
Ruim veertig jaar lang verzamelde de
Stichting Vakbondshistorisch Archief
Nijmegen e.o. (SVAN) archieven,
documenten, publicaties, foto’s en
voorwerpen van vakbonden in de regio
Nijmegen. Nu de stichting ophoudt te
bestaan, draagt ze haar taak deels over
aan het Katholiek Documentatie
Centrum (KDC).
De vakbonden waren van grote betekenis voor het scheppen van gezonde
arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen,
pensioenen, scholing en vorming voor
vrouwen en mannen in loondienst.
Deze verdiensten lijken nu vanzelfsprekend, maar konden alleen verworven
worden door een enorme inzet, strijd en
gelukkig ook gezelligheid. Gezien de
samenstelling van de bevolking in
Nijmegen en omgeving waren de
katholieke bonden sterk vertegenwoordigd. Ze werkten steeds meer samen
met socialistische bonden in het FNV.
De SVAN heeft een unieke regionale
collectie bij elkaar gebracht waardoor
deze geschiedenis van de vakbonden
bewaard is gebleven en toegankelijk is
gemaakt voor nieuwe generaties onderzoekers en geïnteresseerden.

Nu het aanbod van lokale collecties is
opgedroogd en de vakbonden steeds
meer landelijk opereren, ziet de SVAN
haar taak als voltooid. Het draagt de
overgebleven middelen graag over aan
het KDC Fonds (onderdeel van het
Radboud Fonds) om te besteden aan
behoud van de collectie en onderzoek.
Samen met het Regionaal Archief
Nijmegen (RAN) waar een groot deel
van deze archieven zijn ondergebracht,
ontsluit het KDC de laatste vakbondsarchieven. Het KDC bereidt onderzoeks- en publicatieprojecten voor over
de geschiedenis van arbeidsverhoudingen en over de naoorlogse tweede
industrialisatiegolf in Nijmegen.
SVAN-voorzitter Piet Peters en secretaris/penningmeester Olav Buunen zijn
blij met deze overdacht: ‘Wij zien met
genoegen dat door deze gift de aandacht voor de geschiedenis van de vakbondsmensen in deze regio gewaarborgd is.’
Hans Krabbendam, directeur van het
KDC, is net zo verheugd over de schenking: ‘Deze schenking is een blijk van
vertrouwen in het KDC en een aansporing om werk te maken van het onder-

Kandidaten voor Nijmegenaar van
het Jaar naar Nijmeegs stadspanel
Op donderdag 19 november zijn de
namen van vijf kandidaten voor de
titel Nijmegenaar van het Jaar 2020
naar het digitale stadspanel
gestuurd. Daar wordt de komende
tijd gestemd om uit te maken wie dit
jaar de titel zal krijgen.
Voor de titel Nijmegenaar van het Jaar
zijn deze keer negen kandidaten voorgedragen. Een onafhankelijke voordrachtscommissie heeft een voorselectie gemaakt van vijf kandidaten. Deze
zijn op donderdag 19 november 2020
naar het digitale stadspanel, met ongeveer 4000 Nijmegenaren, gestuurd. Op
4 januari 2021 zal bekend worden wie
de winnaar is.
De volgende vijf kandidaten zijn nu
nog in de race (in alfabetische volgorde):
Moniek van Daal
Moniek van Daal zet zich met Club
Goud in voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Afgelopen
jaar heeft ze toen de ouderenhuizen in
lockdown gingen, hen een hart onder
de riem gestoken door middel van 1,5
meter-buitenconcerten. Met haar team
verzorgde ze meer dan 300 van deze
concerten door het hele land en bereikte daarmee meer dan 10.000 ouderen.
Ook buiten Corona om geeft ze hart en
ziel om ouderen zich zo lang mogelijk
onderdeel te laten voelen van onze
maatschappij.
Tim Hogenbosch
Tim Hogenbosch, ‘boswachter Tim’, is
een bijzondere jeugdheld. Hij leert jong
(en oud) opnieuw van het bos te houden. Hij laat ze zien waarom het zo
mooi is en waarom het zo belangrijk is
dat we er goed mee om moeten gaan.
“In een jaar waarin door Corona meer
mensen het bos bezoeken, is het extra
belangrijk om te leren dat we er te gast
zijn en er dus ook respect voor moeten
hebben.” Deze boodschap verspreidt hij
op tv, social media en komt terug in
zijn nieuwe boek voor kinderen.

zoek naar arbeidsverhoudingen, dat
nog even actueel is als vroeger. Met
deze middelen kunnen we een nieuwe
impuls geven aan dit onderzoek.’

BJ Baartmans
in de
Lutherse kerk
Zaterdagavond 28 november om
20:30u komt BJ Baartmans bij Cozy
Concerts Nijmegen optreden in de
Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat
79, Nijmegen.
Tijdens het begin van de corona crisis
schreef BJ een aantal liedjes, reflecterend op de emotionele ontregeling en
de vele dilemma's die de pandemie met
zich meebracht. Ze werden erg goed
ontvangen op de diverse muziekmedia
en dat wakkerde ook de behoefte aan
om ze live te gaan uitvoeren.
BJ Baartmans brengt zijn liedjes de
komende tijd solo, daarmee de uitdaging van een zo recht voor z'n raap
mogelijk uitgevoerd programma niet
schuwend. Ideaal voor een intieme,
luisterrijke setting, welhaast voor spelen “op gepaste afstand”.
Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79
6521 AX Nijmegen

Frits Jans
Frits Jans, ook wel de papa van
Vincentius Vereniging Nijmegen
genoemd, is het hele jaar bezig om gelden van allerlei fondsen binnen te halen
waardoor de vereniging in staat is om
minderbedeelde medemensen, zeker in
deze coronatijd, met eten/voedselpakketten te helpen. Hij is de spil achter
het fietsenproject waardoor kinderen
die geen fiets hebben er toch een krijgen. Bij financiële problemen van mensen helpt hij hen om te zorgen dat zij
hieruit komen. Zelfs tijdens zijn kortstondige ziekte bleef hij zich actief
voor de medemens inzetten.

Toegangsprijs €13,00 in de voorverkoop (excl. adm. kosten) en €16,00 aan
de deur. http://www.cozyconcerts.nl/

Eva Rieter
Eva Rieter is tussenpersoon voor
Shelter City en RadboudUniversiteit.
Mensenrechtenverdedigers profiteren
van een breed netwerk academici, op
de universiteit en daarbuiten en krijgen
ook onderwijs. Zij kunnen hiermee hun
eigen kennis verbreden. Shelter Citygasten krijgen niet alleen rust, maar
profiteren dus ook van de kennis die
Nijmegen te bieden heeft. Shelter City
Nijmegen biedt blijvend steun aan de
gasten, niet alleen als zij in Nijmegen
zijn maar ook daarna, door continue
contact te houden met de voorgaande,
internationale, gasten.

Nijmegen krijgt ruim 3 miljoen euro
van het Rijk om versneld woningen
te kunnen bouwen. Hiervan is
600.000 bedoeld voor kleinschalige
maatschappelijke opvang en 2,5 miljoen euro voor de realisatie van 500
‘tijdelijke woningen’ aan de Nieuwe
Dukenburgseweg 21 in Winkelsteeg.
Het subsidiegeld komt bovenop op de
eerder dit jaar toegezegde rijkssubsidie
van 5 miljoen voor de 670 nieuwbouwwoningen in het stationsgebied. De
rijkssubsidies zijn hard nodig om het
woningtekort in Nijmegen aan te pakken.
Het idee voor de locatie Nieuwe
Dukenburgseweg 21 (NDW21) is om
hier een woon-werkgebied te ontwikkelen met ruimte voor dynamiek en
ondernemen. De eerste plannen
bestaan uit 500 tijdelijke woningen, die
voor een periode van ongeveer 15 jaar
worden neergezet. Gedacht wordt aan
zo’n 400 sociale huurwoningen en 100
woningen in het midden huursegment.
Bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals starters, (voormalige) studenten en expats.
Om het gebied levendigheid en dynamiek te geven wordt gedacht aan een
aantal kleinschalige voorzieningen,
ontmoetingsplaatsen en een plek waar
een groep particulieren woningen kan
bouwen. Bij ruimte voor werken wordt

Elly Wolf
Elly Wolf van Talis is een wijkwerker
in hart en nieren en springt in de bres
voor bewoners die van ‘het kastje naar
de muur worden gestuurd’. Ze staat op
haar strepen als het nodig is, maar
maakt ook een grap om ‘de kou uit de
lucht te halen’. Zij zorgt voor verzoening. In de wijk Jerusalem staat zij
bewoners bij die moeilijke keuzes moeten maken over sloop en nieuwbouw.
Dat gaat van huisdieren tot het zonder
aardgas koken/huisverwarming. Zij laat
mensen ervaren dat veranderingen niet
altijd achteruitgang betekenen, maar
ook verbeteringen kunnen zijn.

Foto: Eric van Haalen

Lindenberg-cursisten exposeren
in speelgoedwinkel De Regenboog

Sinds vrijdag 13 november is de expositie ‘Sint EXPO’te bewonderen in de
etalage van speelgoedwinkel De
Regenboog. De jonge kunstenaars (711 jaar) zijn cursisten van de teken- en
schildergroep bij de Lindenberg,
Cultuurhuis in Nijmegen. De opdracht
was om een silhouettekening te maken
met als thema het Sinterklaasfeest.
De blauwe silhouetten zijn heel fantasierijk gemaakt. Gijs (10 jaar) laat de

Sint met de luchtballon komen;
Amerigo staat al op de Sint te wachten.
Ties (8 jaar) heeft vier pakjes getekend
die verpakt zijn in Sinterklaaspakpapier. Het is natuurlijk een verrassing
wat er allemaal in de pakjes zit!
De tekeningen zijn t/m 6 december te
bewonderen vanaf de straat in de etalage
van
speelgoedwinkel
De
Regenboog,
Hertogstraat
102,
Nijmegen.

Ruim 3 miljoen extra voor versnelde woningbouw
gedacht aan ateliers en ambachtelijkheid, zoals die er al zijn in Winkelsteeg.
In het gebied staat ook het gemeentelijk archeologisch depot, dat wordt vernieuwd en samengevoegd met het provinciale archeologisch depot. Hierdoor
ontstaat het grootste archeologisch
depot van Nederland.
De gemeente is met de woningcorporaties en met bedrijven in de directe
omgeving van NDW21 in gesprek over
de ideeën voor de locatie. Ook met
Iriszorg vinden gesprekken plaats.
NDW21 is namelijk één van de plekken waarnaar wordt gekeken voor de
eventuele tijdelijke huisvesting van
bewoners van De Hulsen in de periode
dat de nieuwbouw van deze opvanglocatie plaatsvindt.
Ook over de maatschappelijke opvanglocaties elders in de stad, is de gemeente nog met zorginstellingen in gesprek.
Dat gaat om woon- en opvangplekken
voor dak- en thuisloze mensen, zoals
de
Skaeve
Huse
en
de
Schependomlaan.
Woondeal
De subsidie van 3 miljoen betaalt het
Rijk uit de Woningbouwimpulsgelden.
Die horen bij de Woondeal die de
gemeente eerder dit jaar sloot met het
Rijk, de Provincie Gelderland en de
regio Arnhem-Nijmegen. De Woondeal
is een meerjarig samenwerkingstraject

met een uitgebreid pakket aan subsidies, soepelere regels en ondersteuning
vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het
mogelijk sneller betaalbare woningen
te bouwen. De gemeente heeft de
gebieden nabij station Nijmegen, station Goffert en NDW21 voor de
Woondeal aangewezen. Uit de
Omgevingsvisie blijkt dat hier mogelijkheden zijn voor een goede mix tussen wonen en werken en de gebieden
een impuls kunnen gebruiken.
De gemeente werkt ook aan een aanvraag voor de volgende indieningsronde van de Woningbouwimpulsgelden in
november: de plannen voor de stationsomgeving Goffert (in combinatie met
NDW21) staan hierin centraal.
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Finalisten van de Cirkel Rijk van Nijmegen 2020 bekend

Dé circulaire prijs Rijk van Nijmegen 2020
Drie bedrijven zijn dit jaar in de race
voor de Cirkel 2020, de prijs voor de
organisatie in het Rijk van Nijmegen
die zich op het gebied van circulair
ondernemen het meest onderscheidt,
door de impact die de organisatie
heeft op het grondstofgebruik. De
herbestemming van auto-onderdelen
van Bart Ebben, de milieuvriendelijke uitvaartkist van FAIR Coffins en
circulariteit in de gebouwde omgeving van ORGA architect staan in de
finale.
De prijsuitreiking van de Cirkel is op
donderdag 10 december tijdens het
Circulaire Economie Festival. Een vakjury onder leiding van wethouder
Sylvia Fleuren van de gemeente Berg
en Dal, beslist wie er met de circulaire
award naar huis gaat.
Finalisten
De finalisten lopen dit jaar uiteen van

de demontage van auto-onderdelen tot
milieuvriendelijke uitvaartkisten. Het
bedrijf Bart Ebben uit Malden doet elke
dag zijn best zoveel mogelijk autoonderdelen een herbestemming te
geven. Onderdelen en grondstoffen die
ze er in het bedrijf niet kunnen hergebruiken, worden opgehaald door
bedrijven die ze als grondstoffen voor
hun afnemers of producten inzetten.
FAIR coffins ontwikkelt milieuvriendelijke betaalbare uitvaartproducten.
Alle materialen zijn biologisch
afbreekbaar en hebben een eerlijke herkomst. In de sociale werkplaats werken
ze samen met Stichting Driestroom met
20 mensen die ze naar vast werk begeleiden. ORGA is een Nijmeegs ecologisch architectenbureau dat al 10 jaar
circulariteit in de gebouwde omgeving
integreert. Hieronder verstaat het ‘dat
je circulair moet ontwerpen, circulair
moet bouwen en anderen laat zien hoe
het moet.’

De Cirkel 2020
De prijs is een initiatief van de RvN@
Circulaire Raad en wordt mede mogelijk gemaakt door Dar, en Rabobank.
Dit jaar draagt de jury de award op aan
Gerard van Gorkum, voormalig directeur ARN BV. Zijn naam is aan de prijs
verbonden als dank voor zijn jarenlange inzet als aanjager van de circulaire
economie, Rijk van Nijmegen.
Uitreiking
tijdens
Circulaire
Economie Festival
Op donderdag 10 december wordt het
Circulaire Economie Festival online
uitgezonden. Dit Festival wat oorspronkelijk fysiek zou plaatsvinden, trekt
jaarlijks circa 500 bezoekers. Het ochtendprogramma met de finale, wordt
live uitgezonden vanuit de studio bij
ARN in Weurt. Meer informatie en het
programma van het festival op smartcircle.org/circulareconomy.

Uitreiking Nijmeegse kinderlintjes
Op woensdagochtend 18 november
reikte
burgemeester
Bruls
de
Nijmeegse Kinderlintjes uit. Dit
gebeurde, door corona, dit keer niet in
het stadhuis en helaas zonder troubadour en Klaas van Kruistum.
Burgemeester bezocht nu de scholen en
verraste de helden in de klas. Het is de
vijftiende keer dat de lintjes uitgereikt
werden. Er zijn dit jaar 4 lintjes.
Tess (9 jaar)
Op 9 september 2020 brak er brand uit
bij kinderdagverblijf Smallsteps. Een
akelige situatie waarbij de nodige
paniek ontstond en er gelijk gehandeld
moest worden natuurlijk. Op dat
moment stond Tess buiten school aan
de overkant te wachten. Samen met
haar moeder zag zij wat er aan de hand
was en merkten zij de paniek. Zonder
verder na te denken stapten zij er op af
en zijn allebei gaan helpen. Door Tess
zijn de kleintjes van het kinderdagverblijf uit deze gevaarlijke situatie
gehaald. Zij heeft de kleine kindjes bij
de hand gepakt en helpen oversteken
naar de overkant waar Tess op school
zat. Daar zijn de kindjes opgevangen en
Tess heeft samen met de kindjes
gespeeld.

Yannieck (7 jaar)
Yannieck hoorde dat het financieel niet
goed ging met zijn club NEC. Yannieck
is al jaren fan van NEC en hij trok zich
dit aan. Hij besloot spontaan een sponsoractie te beginnen. Hierbij deed hij
een oproep aan iedereen via Facebook
om een donatie te doen, om NEC te
helpen. Hij fietste 100 rondjes van 580
meter, in 5 uur tijd. Na afloop bleek dat
hij meer dan € 7000,- had opgehaald.
Van dat geld heeft hij 50 seizoenkaarten gekocht voor medesupporters die
(financieel) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hij heeft deze kaarten
allemaal persoonlijk afgegeven. Zo
maakte hij niet alleen deze supporters
blij, hij steunde hiermee ook de club.
Thor (6 jaar)
Thor is een kleine en dappere wijkheld
van de Malvert. Sinds begin 2020
begon hij als wijkheld van de DAR en
hij heeft inmiddels al meer dan 75 zakken afval opgehaald in de wijk Malvert.
Wat Thor extra speciaal maakt is dat hij
daarnaast, vaak meerdere keren per
week, ook nog samen met papa en
mama of samen met opa de wijk afstruint om rotzooi weg te halen. Ook

Jorismavo in nieuw gebouw
De Jorismavo is verhuisd. Op woensdag
28 oktober zijn alle
213 leerlingen verwelkomd in het nieuwe
gebouw
aan
de
Ploegstraat
in
Nijmegen, vlakbij het
Goffertpark. De nieuwe Jorismavo is een
licht, open, modern
gebouw waar iedereen in beeld is. Want
dat is het belangrijkste kenmerk van de
Jorismavo: een kleinschalige school
waar persoonlijke aandacht centraal
staat.
‘Het is een droom die uitkomt,’ aldus
Ellen van der Zanden, directeur van de
Jorismavo: ‘Het gebouw aan de
Heyendaalseweg was weliswaar karakteristiek en van buiten heel mooi, maar
het was ook gedateerd en niet meer
geschikt voor modern onderwijs.’
Virtuele rondleiding
Het gebouw laten zien en zoveel mogelijk leerlingen, ouders en belangstellenden verwelkomen, dat ziet Van der
Zanden het liefst. ‘Juist nu we zo’n
mooi nieuw gebouw hebben, zou ik het
heel graag laten zien aan iedereen. We
hadden een feestelijke opening
gepland. Helaas kan die niet doorgaan
vanwege de coronamaatregelen. Maar
voor leerlingen van groep 7 en 8 gaan
we toch iets organiseren. Of dat zou
een virtuele rondleiding of een rondleidingen in kleine groepjes is, we zorgen
ervoor dat leerlingen het nieuwe
gebouw kunnen ervaren.’ Naar verwachting is de virtuele rondleiding in
december klaar. Dan kunnen leerlingen
zich ook inschrijven voor een rondlei-

ding of lesjesmiddag.
Goede buren
De beslissing voor nieuwbouw is genomen zo’n drie jaar geleden. Toen de
plannen voor verbouwing van collegaschool Het Rijks vorm kregen, bleek
het terrein waar eerder Canisius
College Goffert gevestigd was, groter
dan nodig. Toen ontstond het plan om
een vmbo-campus te ontwerpen waarbij zowel vmbo-school Het Rijks als de
Jorismavo zouden komen. ‘Goede
buren, dat was en is het uitgangspunt.
We gaan nadrukkelijk niet fuseren. We
zijn echt twee verschillende scholen,
met ieder een eigen gebouw, eigen
ingang, eigen fietsenstalling, eigen
pauzeruimtes. Uiteraard werken we
wel samen, zo delen we de drie gymzalen.’
Mecanoo
Het gebouw is ontworpen door architect Mecanoo, net als de gymzaal en de
vernieuwbouw van Het Rijks. Het zijn
niet de eerste gebouwen van Mecanoo
in Nijmegen. Het in 2007 geopende
gebouw fiftytwodegrees aan het
Jonkerboschplein is ook door Mecanoo
ontworpen.

Mars tegen coronamaatregelen

heeft hij, heel fanatiek en in zijn
enthousiasme, promotie gemaakt voor
het werken als wijkheld. Zo heeft hij al
meerdere mensen als wijkheld aan het
opruimen gekregen!
Benjamin (9 jaar)
Benjamin heeft een brief aan de burgemeester geschreven met zijn idee voor
zwaaistenen. Op het jeugdjournaal had
hij gezien dat ze dit in Zwolle ook doen
om eenzaamheid tegen te gaan maar
ook om mensen weer opnieuw met
elkaar op straat op een makkelijke
manier in contact te brengen. Benjamin
wilde dit ook heel graag voor
Nijmegen. Hij heeft zijn idee toen ook
ingesproken op de gemeenteraadsvergadering en er kwam een bericht over
in de Gelderlander. Hij hoopte heel erg
dat zijn idee gerealiseerd wordt.
Benjamin zou het leuk vinden als door
de zwaaisteen mensen zich minder eenzaam voelen en denken "yes, ik word
gezien".
Benjamin was vorig jaar al genomineerd. Toen heeft de jury besloten deze
nominatie te verzetten naar dit jaar,
omdat het idee nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels is zijn initiatief
landelijk overgenomen.
Kinderlintjes
Helden zijn er in alle soorten en maten.
Volwassenen krijgen een onderscheiding van de Koning of de burgemeester.
Maar er zijn ook jonge helden die niet
in de schijnwerpers komen te staan, terwijl ze zich wèl op een heel bijzondere
manier inzetten voor anderen of voor
de stad. Nijmegen is trots op deze kinderen en vindt dan ook dat zij een lintje
verdienen. Sinds 2006 verrast de burgemeester daarom jonge helden met een
Kinderlintje. De Kinderlintjes zijn
bedoeld voor kinderen tussen de 4 en
12 jaar die zich op eigen initiatief
belangeloos inzetten voor Nijmegen of
voor Nijmegenaren en een bijzondere
prestatie hebben geleverd voor de
samenleving of de stad waardoor ze
een voorbeeld zijn voor anderen.

Foto: Waldie Rutten
Demonstranten protesteerden zondagmiddag 15 november tegen de coronamaatregelen in Nederland onder de
noemer ‘Mars der Vrijheid’. Ze liepen
met borden met daarop teksten als
‘Free hugs’ (gratis knuffels) en
‘Wereldwijde staatsgreep vanuit de
gezondheidszorg’. De demonstratie
was aangemeld bij de gemeente volgens een woordvoerder. De politie
sprak de groep onderweg meermalen

aan op de afstandsregel, maar deelde
geen bekeuringen uit.
Dat mensen zich storen aan de groep is
volgens de gemeente geen reden om in
te grijpen, want demonstreren met
meer dan dertig mensen is binnen de
coronarichtlijnen toegestaan. Ze liepen
door het centrum van de stad met tromgeroffel naar het Valkhofpark. Daar
werden toespraken gehouden.

Basklarinet Festijn presenteert 4e
editie 2020/2021: Percussie(ff)
Eerstvolgend concert is op zondag 29
november in Galerie Marzee in Nijmegen
Basklarinet Festijn presenteert de
vierde editie met twaalf concerten en
een workshopdag in acht steden door
heel Nederland.
In het Basklarinet Festijn 2020/2021
staat de combinatie van basklarinet en
percussie centraal. Er zullen gevierde
spelers schitteren, jonge musici aan
bod komen en er zullen composities
van vermaarde en van jonge componisten in première gaan. Een basklarinettenavontuur in etappes langs diverse
zalen in Nederland. De start was op 3
november in Groningen. Op zondag 29
november 2020 is het Basklarinet
Festijn in Galerie Marzee in Nijmegen.
Basklarinet Festijn vraagt met #wijdoenhetveilig en #wijmakencultuur
aandacht voor de concerten.
Basklarinet Percussie(ff)
De organisatoren van het Basklarinet
Festijn, Fie Schouten en Tobias Klein,
besloten zich dit jaar te verdiepen in
combinaties van de basklarinet met de
familie van percussie-instrumenten.
Zoals percussie opschudding kan veroorzaken - denk aan de klap op een
trom die je letterlijk wakker laat
schrikken - kunnen de warme klanken
van een vibrafoon de luisteraar met

welluidendheid omhelzen. De familie
van percussie-instrumenten is daarmee
een interessante partner voor de basklarinet die eveneens een uiterst breed
scala van gemeen percussieve tot en
met strelende klanken produceert.
Het programma van het Basklarinet
Festijn 2020/2021 legt de nadruk op de
muziek van nu en biedt muziek op het
scherp van de snede, van hedendaagsgecomponeerd, via mengvormen waarin de scheidslijnen tussen compositie
en improvisatie fluïde worden, tot en
met hedendaagse jazz.
Het programma in Galerie Marzee
om 15.30 en om 17.30 uur:
Fie Schouten, Jelte Althuis (basklarinet), Tatiana Koleva (percussie), Eva
van de Poll (cello)
Tap-blow-dance4 (2020) – Hanna
Kulenty (kwartet)
Façade-Trio (1998) – Georges
Aperghis (trio)
Leichte Überlappungen (2018) –
Tobias Klein (bkl duo)
Connect Four (2020) – Evan Ziporyn
(kwartet)
Uitgebreid
concertoverzicht
Basklarinetfestijn 20/21
http://www.basklarinetfestijn.nl

Ook het Marikenhuis heeft het financieel moeilijk!

Boeren komen in actie voor het Marikenhuis
ontmoetingscentrum konden afgelopen half jaar niet door
gaan.
Uitzondering was de gladiolenactie georganiseerd in de
Vierdaagseweek. De boeren uit het Rijk van Nijmegen verkochten destijds gladiolen in de binnenstad van Nijmegen,
met het Marikenhuis als goede doel. Ook nu springen de
boeren in de bres voor het Marikenhuis. In het kader van de
KWF-campagne ‘Huis in actie’ hebben zes regionale boerderij- en landwinkels de handen in een geslagen. U koopt
versproducten in deze winkels en 5% van uw aankoopbedrag
gaat naar het Marikenhuis. Zoals boerenwoordvoerder Arno
Roelofs het zegt: “Wij als boeren ondersteunen van harte dit
mooie doel, zeker nu inloophuizen het moeilijk hebben door
het wegvallen van een groot deel van hun inkomsten uit
donaties en publieksacties, en ZLTO Rijk van Nijmegen zal
het huis blijven steunen”.
Het Marikenhuis, inloophuis voor iedereen die is geraakt
door kanker, heeft het financieel zwaar door de Coronacrisis.
Veel geplande publieksacties om geld te genereren voor het

Hoe werkt het?
Op de website van het Marikenhuis vindt u alle informatie
(www.marikenhuis.nl).
De actie loopt tot/met 31 januari.
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Uw hengelsport specialist in Kleve!

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

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk

Wij doen alles voor uw auto

Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Ma-vrij 9.00-18.30 uur, zat. 9.00-13.00 uur
Sackstraße 15-19 (achter EOC)
Tel. 0049-2821-7116893
www.angel-zylle.de
DPD-shop

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

UW opticien

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

He e f t u d i t j a a r n o g
r e ch t o p zo r g ve r g o e d i n g ?

Electro installaties

Wij regelen voor u de declaratie

Camera beveiliging

Wij regelen de vergoeding bij uw zorgverzekeraar!
Heerbaan 132b - 6566 EV Millingen a/d Rijn
0481-769113 - info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Win €100,- bij
Autoservice Kuijpers
5 jaar Autoservice Kuijpers
De tijd vliegt! Dat geldt ook voor Autoservice Kuijpers. Dit jaar viert Theo Kuijpers
zijn lustrum als garagehouder en eigenaar. De afgelopen 5 jaar is er veel veranderd.
Zijn vrouw Jessica regelt dan steeds de zaken op kantoor, maar Theo heeft in de
werkplaats ondertussen twee man personeel in dienst. Fabian, ooit bij Theo begonnen als leerling-monteur, is nu een afgestudeerd en volleerd monteur. Hetzelfde
geldt voor Mitchell die twee jaar geleden ook als leerling begon.
Zo vader, zo zoon. Theo’s zoon Jannick volgt een opleiding in de autotechniek en is
regelmatig te vinden aan de zijde van zijn vader tijdens onderhoud of reparatie aan
een auto.
Theo is Apk-keurmeester en blijft zijn kennis actualiseren, net als Fabian en Mitchel,
door scholingen en trainingen. Fabian zit momenteel in de afrondende fase om APK
keurmeester te worden.

U vindt Autoservice Kuijpers aan
de Berg en Dalseweg 432 te
Nijmegen,
bij tankstation Tinq. Tel (024)
373 3795 en/of neem een kijkje
op www.autoservicekuijpers.nl

✁

✁

✁

✁

Knip uit ... vul in ...
ontvang een leuk presentje (op=op)
en maak kans op prijs!
Eerste prijs €100,- , tweede prijs €50,en derde prijs €25,-

Bon is te besteden bij Autoservice Kuijpers voor onderhoud en reparatie etc.,
niet inwisselbaar voor contanten.
Naam : ...........................................................

✁

✁

Telefoonnr..........................................

✁

✁

Autoservice Kuijpers is thuis in alle merken en zoekt voor elk merk naar de juiste
oplossing, zodat de klanten weer snel, veilig en tevreden de weg op kunnen.
Daarnaast kun je bij Autoservice Kuijpers terecht voor het huren van diverse
Boedelbakken.
Sommige zaken zijn gelukkig onveranderd gebleven: betrouwbaarheid, een eerlijk
advies, gedegen vakkennis en service zijn gebleven. De kracht van Autoservice
Kuijpers.
Wij willen dit graag vieren! Met de bon hiernaast kunt u bij Autoservice Kuijpers een
leuk presentje ophalen en bij inlevering van alle bonnen gaan wij
op 31-01-2021 lootjes trekken en delen wij een 1ste, 2de en 3de prijs uit.
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Ford Explorer Plug-In Hybrid
De grote Ford Explorer is een typische Amerikaanse SUV en zeer populair
aan de andere kant van de oceaan. Veel politieauto’s in Amerika zijn een Ford
Explorer en na deze test weten we waarom. Met de nieuwe, zuiniger hybride
uitvoering van de Ford Explorer is de grote 4x4 SUV voor het eerst officieel
leverbaar in alle Europese landen. Een goede reden om de Ford Explorer
voor een road-test in de autorubriek van De Rozet te onderwerpen.

Achter het front van deze krachtige en grote Ford Explorer zit een drieliter V6 benzinemotor onder de lange motorkap, die dank zij plug-in hybride techniek ecologisch verantwoord is en daardoor met een laag BPM tarief beloond wordt, wat de
auto in Nederland betaalbaar maakt.
De grote Ford SUV’s zijn evenals de
Ford pick-up trucks in de USA razend
populair. Dankzij een nieuwe plug-in
hybride aandrijflijn, komen er nu kansen voor Europa. De Ford Explorer
PHEV heeft, ondanks het indrukwekkende systeemvermogen van 457 pk,
een theoretische CO2-uitstoot van 71
gram per kilometer, waardoor het vierwielaangedreven model voor de relatief
gunstige prijs van € 77.910 op de prijslijst staat. Dat is een fors bedrag, maar
toch duizenden euro's goedkoper dan
de veelal compactere Europese concurrenten. De Ford Explorer biedt bovendien naast terreinwaardigheid heel veel
ruimte en vermogen. Een aanhanger
van 2,5 ton is een kleinigheidje voor
deze Ford Explorer.

motor met een vermogen van 363 pk
gecombineerd met hybridetechniek,
wat het vermogen verhoogd naar 457
pk en het enorme koppel van 825 Nm.
In Nederland is de Ford Explorer alleen
leverbaar in de sportief aangeklede STLine. Voor die investering van € 77.910
krijgt men een fraaie V6 met spannend
motorgeluid, dat normaal mooi op de
achtergrond blijft of geheel weg is als
de auto volledig elektrisch rijdt. Met
een volle accu kan de Ford Explorer
PHEV in theorie 42 kilometer ver rijden en in de praktijk is 40 kilometer ver
rijden zonder uitstoot zeer goed mogelijk. Ook in de Amsterdamse binnenstad met veel optrekken en afremmen
konden we minimaal 30 km elektrisch
overbruggen.

Fijne V6 motor
Onder de motorkap ligt een 3,0-liter V6
met dubbele turbo, die hulp krijgt van
een 102 pk leverende elektromotor en
voeding krijgt uit een 13,1 kWh-accupakket. Standaard krijgt men vierwielaandrijving en een automatische tienversnellingsbak. De gecombineerde
kracht komt uit op 457 pk vermogen en
825 Nm koppel, terwijl het WLTPbrandstofverbruik is vastgesteld op 1
op 31 met een CO2-uitstoot van 71
g/km. Opmerkelijke cijfers, die mogelijk zijn door de plug-in hybride constructie, waardoor slechts € 5163 BPM
belasting betaald hoeft te worden.
Speciaal voor Europa is de V6 benzine-

Zeer snelle Amerikaanse SUV
Het onderstel is in de ST-line uitvoering van de Ford Explorer vrij hard
geveerd en heeft een prettige demping,
waardoor het overhellen in de bochten
heel erg meevalt. De besturing is, zoals
we dat van de Europese Fords kennen,
fijn met een goede feedback over wat er
met de auto gebeurt. Dat maakt deze
auto waarschijnlijk ook zo gewild bij
de Amerikaanse Politie. De acceleratie
vanuit stilstand naar de 100 km verloopt in slechts 6,0 seconden en de topsnelheid ligt bij de in de USA volledig
illegale 230 km/uur. Het is heel bijzonder, hoe snel deze Amerikaanse
mastodont is. Zelfs in de puur elektri-

Road Test
Ford Explorer Plug-In Hybrid
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 77.910,Gewicht: 2541 kg
Cil.inh.: 2999 cc
Vermogen: 457 pk (systeem
b363/e102)
Top: 230 km/uur
Acc.0-100: 6,0 sec.
Gem. verbr.: 1 op 19,9 (afhankelijk van plug-in)
Lengte: 504,9 cm
Breedte: 200,4 cm
Kofferruimte: 330 liter (7-zits)
Aanhangergewicht: 2500 kg

sche rij-instelling kan men nog tot 135
km/uur rijden.
Het is wel een auto van meer dan vijf
meter lang en meer dan twee meter
breed. Met spiegels is de Explorer
zelfs 2,30 meter breed. Toch kon ik er
redelijk mee door de Amsterdamse binnenstad rijden. Wel even oppassen als
men bij een laadpaal gaat parkeren. Het
klepje voor de stekker zit linksvoor en
bij keurig aan de rechterkant van de
weg langs de stoeprand parkeren, kan
het klepje voorbijrijdende auto’s in de
weg zitten. Zorg ook dat de laadpaalpositie aan de voorkant van de auto is,
want de standaard kabel kon (ook over
de auto heen of onder de auto door) niet
een laadpaal rechts achter bereiken.
Heel frustrerend als bij een dubbele
paal alleen de voorste positie vrij is. De
BOA trakteert op een parkeerbon als
men achterstevoren in het parkeervak
gaat parkeren.
Als men niet kan laden en alleen de
brandstofmotor gebruikt, dan is het
benzineverbruik ongeveer 1 op 10, wat
zeer redelijk is voor de 2541 kg zware
vierwielaangedreven SUV.
On-Amerikaanse uitrusting
De Ford Explorer is zeer groot. Met
zijn lengte van 5,049 meter en breedte
zonder spiegels van 2,004 neemt hij
veel ruimte in het parkeervak in, maar
de hoogte van de SUV valt met 1,778
meter mee. Daardoor past hij in vrijwel
alle Nederlandse parkeergarages.
De auto is Amerikaans comfortabel. Er
heerst rust aan boord. Zelfs op de snelweg hoorden we nauwelijks windgeruis. Het onderstel geeft korte oneffenheden wel merkbaar door, maar het is
juist prettig om nog te merken dat men
op een weg rijdt en niet zweeft. Het
comfort staat op een hoog peil.
Kasseienwegen neemt de SUV met zijn
grote wielen zelfs zonder noemenswaardige trillingen.
Bijzonder en dat verwacht men niet
direct bij een Amerikaanse Ford, is de
luxe uitrusting en inrichting van het

Lamborghini Huracán STO
mag gewoon de openbare weg op
Lamborghini introduceert voor de liefhebbers van Italiaanse sportwagens de
Huracán STO, waarvan de letters
‘STO’ staan voor Super Trofeo
Omologata. De auto is geïnspireerd op
de succesvolle circuitversies Huracán
Super Trofeo EVO en de Huracán GT3
EVO. De Huracán STO oogt als een
circuitracer, maar hij is toch echt straatlegaal met zijn achterwielaandrijving.
V10 zonder turbo’s
De ongeblazen 5,2-liter V10-motor
levert de Huracán STO tot 640 pk vermogen met een stevige 565 Nm aan
trekkracht. Al die kracht laat de V10 los
op de achterwielen. Dat resulteert in
een acceleratie vanuit stilstand naar de
100 km/uur in 3,0 seconden, een 0200-tijd van 9,0 seconden en een topsnelheid van 310 km/u.
Betere downforce en airflow
De Lamborghini Huracán STO is het
resultaat van een samenwerking tussen
Lamborghini’s R&D-, Squadra Corseen Centro Stile-afdeling. Het resultaat
oogt indrukwekkend. Let vooral op de
luchthapper op het dak, de gigantische
achtervleugel en zeer grote frontsplit-

ter. Ten opzichte van de Huracán
Performante heeft de STO-uitmonstering een 37% betere airflow en 53%
meer downforce.

Huracán Performante. Magnesium
wielen reduceren het totaalgewicht
eveneens. Remmen doet de STO met
Brembo CCM-R-remmen.

Gewichtsbesparing door koolstofvezel
Door gebruik te maken van voornamelijk koolstofvezel, weegt de Huracán
STO slechts 1.339 kg, 43 kg minder in
vergelijking
met
de
Huracán
Performante. Alleen de voorruit is al
20% lichter ten opzichte van de

Levering in 2021
De levering aan klanten start in de lente
van 2021. De Europese basis prijs
bedraagt € 249.412,-. Daar komen in
Nederland dan nog de BTW en BPM
bovenop. Dus reken op minimaal een
verdubbeling.

Dankzij de intelligente vierwielaandrijving en de automatische tienversnellingsbak is de Ford Explorer ook geschikt voor het rijden buiten de gebaande wegen.
interieur. Men krijgt in de sportief aangeklede ST-Line, de enige in Nederland
geleverde uitvoering, gelijk een zeer
royale uitrusting met leer op de stoelen,
elektrisch bedienbare stoelen, een verschuifbare achterbank, elektrisch open neerklapbare derde zitrij, navigatiesysteem, krachtig audiosysteem, rijhulpen, 360-graden camera, 20-inch wielen en in totaal twaalf bekerhouders!
Het audiosysteem komt standaard van
Bang & Olufsen en heeft vijftien luidsprekers in het interieur. Normaal moet
men daar fors voor bijbetalen en deze
Ford heeft dat allemaal standaard.
Zeven persoonsauto
Standaard biedt de Ford Explorer ook
een derde zitrij, die genoeg ruimte
biedt voor twee volwassenen. Het is
wel even klimmen om er te komen,
maar eenmaal plaatsgenomen hebben
we over beenruimte niets te klagen.
Achter de derde zitrij past nog steeds
330 liter aan bagage. De derde zitrij is
heel eenvoudig met een druk op de
knop elektrisch in te klappen. Dan ont-

staat een zee aan bagageruimte. Er is
dan ruimte voor maar liefst 1.137 liter
bagage. Bij het neerklappen van de
gewone achterbank past er zelfs 2.274
liter aan bagage achterin, wat niet
onderdoet voor een kleine bestelwagen.
Conclusie
De nieuwe Ford Explorer is een krachtige en zeer ruime auto, die ook nog
eens heel zuinig is, dankzij het belastingvriendelijk Plug-In hybride systeem. De prijs lijkt fors, maar standaard
krijgt de Ford Explorer in de geleverde
uitvoering zo’n beetje alle mogelijke
uitrusting mee. De Europese concurrenten zijn veelal duurder in een vergelijkbare uitvoering. En vergeet niet, dat
men een vierwielaangedreven auto
heeft met een slim terreinmanagementsysteem met zeven rijmodi. Hiermee is
het simpelweg een kwestie van selecteren of men - ondersteund door een
krachtige motor met tien versnellingen
- op zand rijdt of op de rotsen. De auto
zorgt ervoor dat het onderstel optimaal
is afgesteld op het gekozen terrein.

De Ford Explorer biedt enorm veel ruimte! Met vijf personen, die dan riant zitten,
is er nog ruimte voor maar liefst 1137 liter bagage.

Sportieve Golf GTE
plug-in hybride

Volkswagen breidt het gamma van geëlektrificeerde Golf-modellen verder uit met
de beschikbaarheid van twee plug-in hybridemodellen: de Golf 1.4 eHybrid met
een systeemvermogen van 150 kW/204 pk en de sportieve Golf GTE met 180
kW/245 pk. De nieuwe geëlektrificeerde Golf-modellen zijn te bestellen vanaf €
39.835.

De Rozet

PAGINA 26

24 november 2020

Zwischen Rhein & Maahs
Abendshopping in Kleve

Die Weihnachtsbeleuchtung in Form roter Kugeln wird bald wieder aufgehängt.
Außerdem können Innenstadt-Besucher an zwei Freitagen bis 21 Uhr einkaufen.
KLEVE. Die Klever Händler laden ein!
Am Freitag, 27. November und 18.
Dezember 2020 laden zahlreiche Kleve
Händler mit Unterstützung der
Wirtschaft, Tourismus und Marketing
Stadt Kleve GmbH (WTM) zum
Abendshopping bis 21 Uhr in die
Klever Innenstadt ein. Zusätzlich zur
weihnachtlich illuminierten Innenstadt
werden an diesen beiden Abenden markante Punkte in der Innenstadt und
Zugänge zu den Seitenstraßen farblich
beleuchtet. Am 27. November schließen wir uns hierbei der ZONTAAktion „Orange your City“ an. Die
Gastronomie hält am Abend im
November Speisen und Getränke „to-

go“
parat
und
mit
den
Weihnachtseinkäufen vor Ort wird der
lokale Handel unterstützt und es wird
zur Erhaltung einer lebendigen und
individuellen Einkaufsstadt beigetragen. „Durch Corona ist vieles anders
und wir möchten so unter anderem
auch
zur
Entzerrung
des
Weihnachtsgeschäftes beitragen und
freuen uns BesucherInnen an diesen
beiden Abenden und auch in der
gesamten Weihnachtszeit in Kleve
begrüßen zu können“, so Dr. Joachim
Rasch, Geschäftsführer WTM. „Nicht
nur im eigenen Interesse bitten wir
ausdrücklich darum, sich an die
Corona-Regeln zu halten.“

„Kunst“ in Kranenburg!
KRANENBURG. Die
Ausstellung „Kreislauf
2“ ist auf eine überaus
große
Resonanz
gestoßen. Zahlreiche
Bürger und Besucher
zeigten sich angetan bis
begeistert. Die SpazierAusstellung (inklusiv
des
Museums
Katharinenhof) darf
geradezu
als
ein
Meilenstein in den hiesigen Kunstaktivitäten
betrachtet werden. Sie
hat dem Ansehen
(buchstäblich und im
übertragenen Sinn) der Positioniert in der Nähe des Teichs am KlostergartenGemeinde gutgetan. Spielplatz oder unterhalb der Stadtmauer in
Nachbarschaft zur Kirche auf dem freien Feld würde die
Wie wir alle wissen, Barke einen gewaltigen Eindruck machen.
befindet sich der historische Ortskern in
einem Wandel. Dieses Kleinod der diesem Hintergrund sei es der
Gemeinde kennt zwei Gesichter: Es Gemeinde dringend ans Herz gelegt,
gibt eindrucksvolle Beispiele einer einige Kunstwerke zu erwerben und
deutlichen Veränderung zum Besseren dauerhaft auszustellen. Zwei wären
wie beispielsweise die „Rettung“ und besonders geeignet: Der gelbe „clamor
Renovierung
des
vormaligen lugubris“ von Radovan Matijek hat der
Krankenhauses. Die Problemzonen des alten Ummauerung neues Leben eingeOrtskerns sind allerdings bekannt, ihre haucht. Dieses Kunstwerk ist ein
Umwandlung in eine Umgebung, die Augenschmaus. Es kontrastiert und
zum Verweilen einlädt, gleicht manch- lädt zum mehrmaligen Anschauen ein.
mal einer Sisyphusarbeit und braucht Es irritiert die Wahrnehmung, versinalso Zeit. Die Schäden an Bausubstanz nbildlicht aber auch die „neuen Keime“
und Struktur lassen sich nicht im in der Gemeindegestaltung und ist
Handumdrehen rückgängig machen gleichzeitig
eine
freundliche
Der Ortskern bleibt gewissermaßen Visitenkarte für den Ortskern. Auf
immer
noch
„unter
seinen einem Sockel präsentiert hieße das
Möglichkeiten“.
„Rückgängig Kunstwerk die Besucher willkommen
machen“ kann jedoch nicht heißen, und erinnerte es die Bürger daran, was
dass in historisierender Absicht auf die in ihrer Gemeinde möglich ist. Die
Vergangenheit geschaut wird und sie – Steinbarke von Christoph Willmsendie Vergangenheit – das Maß der Dinge Wiegmann
wäre
das
zweite
ist. Das Bild der Gemeinde kann ohne- Kunstwerk: Positioniert in der Nähe
hin nicht rekonstruiert, sondern muss des Teichs am Klostergarten-Spielplatz
konstruiert werden. Der Erhalt der oder unterhalb der Stadtmauer in
alten Substanz ist wichtig, aber die Nachbarschaft zur Kirche auf dem freiBürger der Gemeinde wollen diesen en Feld würde die Barke einen gewaltiErhalt zukunftsfest machen. Dazu wer- gen Eindruck machen. Selbst biblische
den neue Perspektiven benötigt.
Assoziationen wären nicht fern. Sie
wäre das Fanal zum Aufbruch zu neuen
Die Ausstellung „Kreislauf 2“ hat für Ufern, ein Schiff, das die Bürger zur
optische (und gedankliche) Kontraste Mitfahrt auffordert. In ihrer kolossalen
und Begegnungen gesorgt, welche die Verfasstheit verabreicht die Barke auch
Aufmerksamkeit auf das durchaus Signale des Vertrauens: „Es ist gut vereindrückliche Potential des Ortskerns weilen hier!“ Ich hoffe, dass die
gelenkt haben. Der Ortskern wurde Gemeinde die Chance, die sich ihr nun
geradezu mit Energie aufgeladen. Man bietet, nicht ungenutzt lässt. Die
unterhielt sich „unterwegs“ mit ande- Finanzierung sollte kreativ angegangen
ren Bürgern und mit Besuchern, die werden.
Mit
Spenden
und
einem nicht bekannt waren. Das Sponsoreninitiativen könnte der
Gespräch über die Kunstwerke war fast Beitrag der Gemeinde mit Sicherheit
immer auch ein Gespräch über erweitert werden. (Jean-Pierre Wils,
Kranenburg. Was will man mehr? Vor Kranenburg)

Bürgermeister a. D. Günter Steins nach
erfolgreichen 16 Jahren verabschiedet
KRANENBURG. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung
des neu gewählten Gemeinderates der Gemeinde
Kranenburg am 5. November 2020, wurde der bisherige
Bürgermeister Günter Steins nach erfolgreichen 16
Dienstjahren inden wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Zum Abschied überreichte der neu gewählte
Bürgermeister Ferdi Böhmer dem scheidenden
Bürgermeister ein Bild von Dirk Willemsen, auf dem die
Erfolge der letzten 16 Jahre anschaulich und künstlerisch
dargestellt worden sind. Michael Baumann-Matthäus fand
als neuer erster stellvertretender Bürgermeister die richtigen
Worte als Dankeschön aus Sicht des Rates der Gemeinde. In
seiner anschließenden Abschiedsrede betonte Günter Steins
seine Dankbarkeit für die außerordentlich gute
Zusammenarbeit und die sachlichen Auseinandersetzungen,
wenn es auch mal um strittige Fragen ging. Zum Ende der
Ratssitzung gegen 21.00 Uhr wünschte Bürgermeister Ferdi
Böhmer seinem Vorgänger einen langen und gesunden
Ruhestand und den Mitgliedern des Rates eine gute und konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.

V. l. Bürgermeister a. D. Günter Steins, Bürgermeister Ferdi
Böhmer überreicht das Geschenk der Gemeinde Kranenburg
zum Abschied.

Bauarbeiten für mehr Wiesenvogelschutz in der Düffel
DÜFFEL. Mitte November begannen
die Bauarbeiten für sechs Senken in
den Kleyen. Die Maßnahmen sind Teil
des EU-LIFE+-Projekts „Grünland für
Wiesenvögel“
der
NABUNaturschutzstation Niederrhein, das die
Bestände der gefährdeten Bodenbrüter
in der Düffel erhalten soll.
Wenn große Bagger anrücken, denkt
man
nicht
unbedingt
an
Verbesserungen für den Naturschutz.
Aber genau das ist jetzt in den Kleyen,
einem Teil der Düffel, der Fall. Denn
feuchte
Wiesen
mit
kleinen
Stillgewässern sind ein wichtiger
Bestandteil des Wiesenvogelschutzes.
Deshalb werden in einer Kernzone, in
der Kiebitz und Großer Brachvogel

In den Kleyen, wo Kiebitz und Großer
Brachvogel vorkommen, werden mehrere flache Tümpel angelegt.
vorkommen, mehrere flache Tümpel
angelegt. In diesen steht während der
regenreichen Monate über den Winter
das Wasser und trocknet im Frühling

Kleve bittet BürgerInnen in der
Fußgängerzone eine Maske zu tragen
KLEVE. "Bitte Maske tragen" Die
Stadt Kleve empfiehlt, in der
Fußgängerzone einen "Mund-NaseSchutz"
zu
tragen.
Die
Eingangsbereiche zur Fußgängerzone
wurden deshalb mit Hinweisschildern
ausgestattet. Eine Infizierung mit dem
Coronavirus ist auch im Freien nicht
immer auszuschließen. Und zwar insbesondere dann nicht, wenn der geforderte Mindestabstand, wie beispielsweise in einer stark frequentierten
Fußgängerzone, nicht eingehalten werden kann. Laut einer Vielzahl von
Experten ist das Tragen eines MundNase-Schutzes hier sinnvoll. „Aus
Fürsorge gegenüber Anderen, aber
auch mit Blick auf die eigene
Gesundheit, tragen Sie bitte eine
Maske“, so Bürgermeister Wolfgang
Gebing.

Gedenken an die
Pogromnacht

Laut einer Vielzahl von Experten ist
das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes
hier sinnvoll.

Geschenkgutscheine noch
bis 31.12 nutzen
KLEVE.
Alte
KCNGeschenkgutscheine
noch
bis
31.12.2020 nutzen! Gerade in der
Vorweihnachtszeit
macht
das
Geschenke-Shoppen besonders große
Freude. Und die lokalen Händler in
Kleve bieten wieder viele spannende
Geschenkideen und tolle neue
Produkte. Das vielfältige Angebot und
der gute Service der lokalen
Unternehmen machen Kleve nach wie
vor zu einer attraktiven und nachgefragten Einkaufsstadt.
„Bei einem Spaziergang durch die
Klever Fußgängerzone kann man doch
hervorragend das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden und seine

Weihnachtseinkäufe erledigen“, so
Petra Hendricks, Citymanagerin der
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
GmbH. „Und wer noch einen
Geschenkgutschein vom ehemaligen
Klever City Netzwerk in der Schublade
liegen hat, sollte diesen bei seinem
Bummel gleich mitnehmen, denn die
Gutscheine sind nur noch bis zum 31.
Dezember 2020 einlösbar, danach verlieren sie ihre Gültigkeit.“
In welchen Geschäften die Gutscheine
des
ehemaligen
Klever
City
Netzwerkes eingelöst werden können,
kann der Internetseite https://innenstadtkleve.de/weihnachten/ entnommen werden.

“Ein Bilderbuch Europas”
KRANENBURG. Die Christophorus
Grundschule Kranenburg hat erfolg-

Die 12 Gewinnerfotos sind jetzt im
Schaufenster des Vereinslokals “Von
Bürgern für Bürger” zu sehen (Große
Straße 72, Kranenburg).

langsam ab. So ist immer genügend
feuchter Matsch vorhanden, in dem die
Wiesenvögel ihre Nahrung finden.
Susanne Klostermann, Projektleiterin
bei der NABU-Naturschutzstation
Niederrhein, erklärt: „Das ist vor allem
wichtig, weil der Boden in den letzten
Dürrejahren schon während des
Frühjahrs oft steinhart war. Die Vögel
sammeln sich dann dort, wo sie mit
ihren langen Schnäbeln überhaupt noch
nach Würmern und Larven stochern
können.“ Außerdem ist von anderen
Standorten in der Düffel bekannt, dass
die Kleingewässer auch andere
Feldvögel und Tiere anziehen und
somit einen wichtigen Beitrag zur
Artenvielfalt im Grünland leisten. So
hat etwa die Gemeinde Kranenburg in
diesem Jahr auch eine Senke in dieser
Kernzone
angelegt.
Weitere
Informationen unter http://www.lifewiesenvoegel-niederrhein.de.

reich am Wettbewerb Europa 2020:
“Generation Europa Influencers
gesucht”
mit
dem
Projekt
“Kranenburg: ein Bilderbuch Europas”
teilgenommen. Die Kinder der 4a und
4b bekamen die Chancezusammen mit
professioneller Unterstützung Fotos zu
machen und aus zu stellen von einem
Ort in der Gemeinde Kranenburg, der
für sie Europa darstellt. Die 12
Gewinnerfotos sind jetzt zu sehen im
Schaufenster des Vereinslokals “Von
Bürgern für Bürger”, Große Straße 72
in Kranenburg. Zu den Fotos haben die
Kinder passende Texte geschrieben.
Einfach mal reinschauen, es lohnt sich!

KLEVE. Am 9. November erinnern wir
uns alljährlich an die schrecklichen
Ereignisse der Pogromnacht 1938 und
ihre Folgen. Die Stadt Kleve und der
Verein „BethHaMifgash – Haus der
Begegnung
e.V.“
hatten
eine
Veranstaltung zum Gedenken an die
Pogromnacht am 09.11. auf dem Platz
der ehemaligen Synagoge an der
Reitbahn in Kleve geplant und bereits
dazu eingeladen. Leider ist die
Durchführung
der
Gedenkveranstaltung aufgrund der
corona-bedingten Einschränkungen
nicht mehr erlaubt. Da es aber von
großer Bedeutung ist, die Opfer der
Pogromnacht zu gedenken, wird ein
Video
mit
Redebeiträgen
des
Bürgermeisters, des Hauses Mifgash
und
weiterer
an
der
Gedenkveranstaltung
beteiligten
Personen
auf
den
jeweiligen
Internetseiten
(www.mifgash.de,
www.kleve.de, Facebook, YouTube)
veröffentlicht.
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SPORT
Kerstloterij De Treffers 2020,
anders dan anders…
GROESBEEK. Op zaterdag 7 november 2020 startte de Kerstloterij 2020
van De Treffers. In verband met corona zal de verkoop ditmaal anders
verlopen.
De jeugdleden zullen de loten niet
zoals al meer dan 25 jaar gebruikelijk
was, huis aan huis verkopen. Dit kan
helaas niet omdat ook wij de 1,5 meter
afstand moeten, maar zeker ook willen
respecteren.
Daarom heeft elk jeugdlid tot 15 jaar
een boekje met 25 loten ontvangen om
dit bij familie, vrienden en bekenden te
verkopen. Dus kent u een jeugdlid,
neem dan contact met hem/haar op.
Daarnaast vindt er op zaterdag 28
november 2020 van 10:00 – 11:00
uur er een losse verkoop plaats bij het
clubgebouw van de Treffers om iedereen de kans te geven loten te kunnen
kopen. Wellicht komt er nog een
datum, hou hiervoor de Treffers-site in
de gaten.
De loten kosten zoals gewoonlijk
slechts 1 euro. De trekking vindt plaats
op donderdag 17 december 2020 in het
clubgebouw onder toezicht van notaris
T.Timmermans.
Hieronder vindt u het mooie
Prijzenpakket:
• Mountainbike "Trek Marlin 5", Bike
life Sjef van Bergen te Groesbeek
• Waardebon van € 300 van Hoogenboom mode Men en Women Nijmegen
• Geldprijs van € 250, aangeboden door
aannemersbedrijf P. Kaal BV
• 3 gangen diner voor 2 personen inclu-

sief wijnarrangement, Restaurant De
Wolfsberg
• Dagje Amsterdam voor 4 personen
inclusief
lunch,
rondvaart
en
Rijksmuseum
• Diner voor 2 personen Restaurant ’t
Zwaantje
• Diner voor 2 personen Restaurant De
Oude Molen
• Waardebon Bjoetie 4 U huidverbeteringsinstituut
• 3x Giftcard Restaurant Vlaams
Arsenaal
• Waardebon De Locomotief Grill &
Bar
• 2x Waardebon De Spil lunch, diner &
grand café
• Dinercheque Restaurant Konbanwa
• Waardebon De Lingeriewinkel
• Waardebon Boerengolf De Horst
• Waardebon Nicole Wijers voetverzorging
• Waardebon Sfeerhuis, sfeer en meer
• Waardebon Slagerij en traiteur
Aarnoutse
• Waardebon Villastrada Schoenmode
• Waardebon The Read Shop
• Waardebon Urker vishandel
• Kaaspakket De Kaaspunt Sebilla
• Waardebon Bakkerij Henk Coopmans
• Waardebon Lunchroom Eigenweijs
koffie & meer
• Waardebon Dolinda per donna
Damesmode
• Wijnpakket Wijngaard De Plack
• Bierpakket Wijngaard De Plack
• 2x Waardebon Texaco Oomen
• Waardebon Cafetaria Domino
• 2x Waardebon Teezz jeanswear
• Cadeau EP Heinz van Benthum

B.C. de Groebelton
Beste Bridgers,
We leven sinds februari dit jaar in bijzondere tijden. Het leven van de meesten onder ons staat op zijn kop. Dit
geldt vooral voor onze sociale activiteiten, inclusief het bridgen. Alle beschikbare ruimtes voor georganiseerd bridgen zijn al maanden gesloten en zelfs
bridgen in huiselijke kring
en bridgelessen zijn niet of
nauwelijks mogelijk.
Gelukkig leven we in een
tijd waarin de digitale revolutie het
mogelijk maakt op afstand met elkaar
te
bridgen.
De
Nederlandse
Bridgebond (NBB) organiseert samen
met een groep topspelers (oud-wereldkampioenen) digitale biedwedstrijden,
bridgedocenten geven digitaal les en de
helft van de Nederlandse bridgeclubs
organiseren hun eigen bridgecompetitie met de hulp van Stepbridge, een
professionele organisatie van oudwereldkampioen, Berry Westra.
Embece ’94, de bridgeclub in
Millingen, organiseert sinds een paar
maanden een dergelijke digitale bridgecompetitie met als naam: Berg en Dal
Bridge Digitaal, BBD. Alle actieve
bridgers in de gemeente Berg en Dal
zijn welkom: bridgers spelend in één
van de drie bridgeclubs van onze
gemeente, maar ook de vele thuisbridgers of bridgers, die in informele
groepen of groepjes spelen.
Vanuit de BC Groebelton in Groesbeek
spelen iedere week 6 tot 8 bridgers
mee. De sfeer is altijd heel gezellig. De
deskundige wedstrijdleider houdt zorgzaam de voortgang aan de digitale
tafels in de gaten en geeft advies waar
nodig. De meeste spelers kennen elkaar
goed van de club of van de gezamenlijke bridgeactiviteiten in de gemeente,
zoals de jaarlijkse Open Bridgedrive

Berg en Dal, georganiseerd door één
van de drie bridgeclubs of de beroemde
jaarlijks Wijngaardendrive, georganiseerd door de BC Groebelton. Van de
chatfunctie van Stepbridge wordt heftig
gebruikt. Het valt op dat de chats altijd
positief zijn. Termen als:
“Goed gedaan partner” of
“Dat was pech, maar goed
gespeeld” zijn gebruikelijk.
Kritiek op elkaar komt
eigenlijk niet voor. Dit i.t.t.
openbare digitale bridgeactiviteiten waar met onbekenden
wordt gespeeld en waar geregeld emotionele botsingen ontstaan. De
Groebeltonners zijn blij met deze
vriendelijke en efficiënte organisatie en
bevelen daarom iedere bridger uit de
gemeente Berg en Dal van harte aan
om mee te spelen in deze BBD.
De wedstrijden staan onder deskundige
leiding van Jan Schenning, wedstrijdleider bij Embece’94. Als je mee wilt
spelen, gaarne vooraf, melden bij Jan
Schenning per telefoon: 0481-432366.
Via de Embece94 website, kom je
terecht bij de NBB met video’s en heldere uitleg over Stepbridge. Leden van
NBB gratis tot eind december en niet
leden info via site Stepbridge .
Proefperiode is 2 weken gratis.
Stepbridge uitslagen van 16 november 2020 en meer info via
Embece’94/Berichten/Stepbridge:
1. Els en Theo de Witte 63,75%
2. Corrie en Johannes Mulder 62,08%
3. Loes Jansen en Ronald Post 52,08%
4. Wout van Eck en Marian van Thiel
51.25%
4. Julite Smits en Ria Smit-Bierens
51.25%
Namens alle actieve digitale bridgers
in Berg en Dal, Els en Theo de Witte,
BC Groebelton

De 20/20 Deal van Let the Sun Shine
20 november, op de dag van de ondernemer en de dag van het kind, lanceert
Let the Sun Shine de 20/20 Deal: de
aftrap naar een platform voor een revolutionaire belevenis van techniek voor
alle kinderen. Doe je mee?
Let the Sun Shine gelooft dat
Nederland alleen succesvol kan blijven
acteren op het wereldtoneel met een
technologische revolutie zonder coding

gender bias. En dat dit begint bij een
inclusieve techniek leerervaring, inspirerend voor jongens én meisjes. Met de
20/20 Deal wordt in 2020 gestart met
het creëren van platform voor een revolutionaire belevenis van techniek. Let
the Sun Shine zoekt partners voor deze
gamechange voor de toekomst van
Nederland.
www.letthesunshine.nl/2020

Geert Keukens draagt voorzittershamer VVLK over
LEUTH. Na een periode van 12 jaar als
voorzitter van VVLK heeft Geert
Keukens tijdens de bestuursvergadering van 29 oktober jongstleden de
voorzittershamer overgedragen aan
Hans Bartels. Nadat Geert tijdens de
nieuwjaarsreceptie aan het begin van
dit jaar al te kennen had gegeven dat
2020 zijn laatste jaar als voorzitter van
VVLK zou zijn, zou de formele overdracht van de voorzittersfunctie eigenlijk plaatsvinden tijdens de Algemene
Ledenvergadering die gepland stond op
2 november. Vanwege de beperkingen
in verband met de Coronamaatregelen
is de ALV echter uitgesteld tot nader te
bepalen datum. Omdat de opvolger van
Geert al enige tijd bekend was in de
persoon van Hans Bartels en Geert zich
meer wilde richten op andere activiteiten binnen en buiten VVLK is het
bestuur overeengekomen om de rol van
voorzitter ad interim te beleggen bij
Hans.
Zodra de Algemene Ledenvergadering
van 2020 kan worden gehouden, zal de
voorgenomen benoeming van Hans als
nieuwe voorzitter van VVLK worden
voorgelegd aan de leden. Wij zijn ervan
overtuigd dat de leden zullen instemmen met deze nieuwe voorzitter.
Met het vertrek van Geert als voorzitter
verliezen wij een zeer gedreven leidsman van onze vereniging. Grote kracht
van Geert was en is zijn vermogen om

Schaaknieuws
Millingen S.V.
Dat de corona-crisis ook een enorm
effect heeft op het schaakleven ligt voor
de hand. Het normale schaken in de
Duffelt moest stil gelegd worden én het
ene na het andere toernooi verdween
van de schaakkalender. Gelukkig kunnen we via internet verder. In september zijn we opnieuw gestart met een
digitale
schaakcompetitie
via
www.lichess.org dankzij onze digi-professional Willen van Maaijen als strenge maar rechtvaardige wedstrijdleider.
De helt van de competitie is nu afgerond. Hier volgt de voorlopige stand
van zaken:
Deelnemer
Resultaat
Frank Unkrig
6p
Max de Lugt
5.5 p
Ton Huibregts
5p
Rupert Spijkerman 3.5 p
Gerben Bekker
3p
Rene Severijnen .2 p
Eric Houkes
1.5 p
Henk Kümmerling 1.5 p
Allen hebben 7 partijen gespeeld.
De tweede helft van de competitie is
gestart als u dit leest.

mensen met elkaar
en met de vereniging
te verbinden. Issues
of meningsverschillen wist hij met zijn
rustige en weloverwogen benadering
altijd op een vriendelijke doch besliste
wijze op te lossen.
Ook naar buiten
droeg Geert de naam
en cultuur van
VVLK altijd nadrukkelijk uit. Naast zijn
rol als voorzitter vervulde Geert heel
veel andere taken en toonde hij zich
altijd bereid om “gaten” te vullen.
Gelukkig blijft Geert actief binnen
VVLK en blijft hij vrijwilligerswerkzaamheden zoals de organisatie van het
5 tegen 5 toernooi, het fungeren als
scheidsrechter bij jeugdwedstrijden,
sponsoring etc. ook in de toekomst uitvoeren.
Met Hans Bartels krijgt VVLK zonder
meer een waardig en kundig opvolger
van Geert. En in ieder geval iemand die
zich zeer betrokken voelt bij VVLK.

Hans is immers als leider en grensrechter bij JO-19 al bijzonder actief binnen
VVLK en is trouw supporter van
VVLK 1, waarin zijn oudste zoon
speelt. Wij als bestuur kijken met heel
veel vertrouwen uit naar de samenwerking met Hans als onze nieuwe voorzitter en weten dat we altijd op Geert kunnen terugvallen als we diens specifieke
kwaliteiten nodig hebben.
Wij danken Geert voor zijn enorme
inzet voor VVLK in de afgelopen 12
jaar en wensen Hans heel veel succes
bij het leiden van onze vereniging.

Drie keer goud voor Van Eck bij
de World Cup in Barcelona
De Leuthse mountainbiker Jeroen van
Eck boekte drie successen bij de World
Cup Eliminator in Barcelona op 14
november. Na de teleurstelling van het
WK XCE vorige maand, waar Van Eck
naast het goud greep, pakte hij de gouden plak ditmaal niet één, maar drie
maal.
Eerste goud
In de kwalificatie reed hij de tweede
tijd en hij plaatste zich middels twee
hele sterke races voor de grote finale.
Daarin kwam hij Simon Gegenheimer
(nr 2 WK), Lorenzo Serres (nr 4 WK)
en Loic Bruni (Wereldkampioen downhill) tegen.
Het parkoers was uitdagend en lag op
de meest bijzondere locatie (Font
Màgica) waar Van Eck ooit eerder gereden heeft. Door de hoge snelheid was
inhalen voor velen een uitdaging en dus
wilde hij er bij de start alles aan doen
direct de leiding te pakken.
Hij dook met veel snelheid als eerste de
betonnen trappen naar beneden, reed de
kombocht met overtuiging en trok daarna hard door. Meter voor meter liep hij
bij de concurrentie weg. Vervolgens
sprintte hij over de met hout beklede
traptreden omhoog waarmee hij zijn
voorsprong verder uitbreidde. In de
tweede ronde voerde hij hetzelfde uit
en hij kwam met een zeer ruime voorsprong als eerste over de finish.

Tweede goud
Na de World Cup Eliminator startte de
Leuthse mountainbiker ook in de Short
Race, een format waarin alle atleten
tegelijkertijd starten en waarbij de
atleet die na 10 minuten als eerste over
de finish komt, wint.
De renners moesten in totaal 10 rondes
rijden. Met nog 3 rondes op het bord
besloot Van Eck in de aanval te gaan.
Na één ronde vol doorgetrokken te hebben keek hij achterom en hij zag zijn
voorsprong. Vanaf dat moment was het
scherp blijven, clean rijden en de voorsprong beetje bij beetje uitbreiden richting de finish.
Derde goud
De laatste overwinning heeft betrekking op het Wereld Beker-klassement.
Normaal wordt na 8 World Cup wedstrijden de balans opgemaakt en is de
meest constante renner (met de meeste
punten) de winnaar van de World Cup.
Dit jaar werd het klassement, door het
wegvallen van wedstrijden in verband
met COVID, opgesteld naar aanleiding
van twee wedstrijden. Met zijn winst in
de eerste World Cup in Waregem en de
winst in Barcelona was hij ook hier verzekerd van een eerste plaats!
De top drie van het klassement:
1. Jeroen van Eck (170 pt)
2. Lorenzo Serres (115 pt)
3. Simon Gegenheimer (86 pt)

Stichting Zevenheuvelenloop gaat voor 37e NN
Zevenheuvelenloop in voorjaar 2021
NIJMEGEN. De Stichting Zevenheuvelenloop richt zich in 2021 op het
organiseren van twee edities van de NN
Zevenheuvelenloop. De doelstelling is
om de 37e editie in het voorjaar in te
halen en de 38e editie in het gebruikelijke derde weekend in november 2021
te houden. De Alfa Laval Stevensloop
gaat in 2021 niet door, omdat de organisatie voorziet dat het niet mogelijk is
om een veilige en verantwoorde editie
van de stadsloop midden in het centrum
van Nijmegen te houden.
Voorjaarseditie NN Zevenheuvelenloop
De Stichting Zevenheuvelenloop biedt
hardlopers de kans om in het voorjaar
alsnog mee te doen aan de 37e editie
van de NN Zevenheuvelenloop. Uit een
rondvraag onder de ingeschreven deelnemers voor de 37e editie van de
Zevenheuvelenloop blijkt dat ruim
twee derde hier aan mee wil doen.
Daarom treffen we voorbereidingen om
de 37e editie zo snel mogelijk neer te
zetten als evenementen weer zijn toegestaan. Het vaststellen van een datum

in het voorjaar is nu nog niet mogelijk.
Hierbij is de organisatie onder andere
afhankelijk van de vergunningverlening door de gemeente Nijmegen en
Berg en Dal en stakeholders zoals
sponsoren, vrijwilligers en leveranciers.
Alexander Vandevelde, directeur
Stichting Zevenheuvelenloop: “Als de
kans zich voordoet om de 37e NN
Zevenheuvelenloop te organiseren in
het voorjaar, dan pakken we die. We
houden nauw contact met de gemeente
Nijmegen en Berg en Dal en zodra het
verantwoord is, zetten we binnen acht
weken een NN Zevenheuvelenloop op
poten. We moedigen iedereen aan om
te blijven trainen voor de NN
Zevenheuvelenloop. Samen met Mike
Foppen en Susan Krumins willen we
lopers inspireren om fit de winter door
te komen.”
De Stichting Zevenheuvelenloop houdt
de lopers de komende periode op de
hoogte van ontwikkelingen binnen de
organisatie. Als de datum voor de 37e
NN Zevenheuvelenloop is vastgesteld,
dan worden lopers daarvan op de hoog-

te gebracht.
De 38e editie van de NN
Zevenheuvelenloop staat op zaterdag
20 en zondag 21 november gepland.
Geen Alfa Laval Stevensloop in 2021
De Alfa Laval Stevensloop kan in 2021
niet doorgaan. De 6e editie van de
Nijmeegse stadsloop zou plaatsvinden
in het derde weekend van maart. Het
protocol
dat
voor
de
NN
Zevenheuvelenloop is ontwikkeld,
waarbij het mogelijk is om overal op
het evenemententerrein de 1,5 meter
maatregel na te leven, is niet bruikbaar
voor de Alfa Laval Stevensloop. Bij de
NN Zevenheuvelenloop wordt onder
andere het start- en finishgebied afgesloten voor publiek, maar dat is met
een start en finish op en rondom de
Grote Markt niet mogelijk. Ook gaat
het parcours dwars door Nijmegen. De
afgelasting van de Alfa Laval
Stevensloop geeft ruimte om de 37e
NN Zevenheuvelenloop in het voorjaar
te houden.

tDe Rozet
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