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DOORNENBURG. Pinksteren staat in
het teken van boogschieten! Haal nog
meer uit de entreeprijs en leer 4 en 5
juni boogschieten in de grachten van
Fort Pannerden! 
Tijdens het Pinksterweekend krijgen
alle betalende bezoekers van het Fort
de kans om deze stoere sport uit te
oefenen. Onder leiding van experts leer
je de schiettechniek kennen en mag je
zelf de pijlen op het doel afvuren! 
Durf jij het aan om aan deze spannende
activiteit mee te doen? 
Openingstijden: 11.00 – 17.00 uur 
Entree Volwassenen: €12,-
Entree kinderen 4-11 jaar: €8,50 
Entree kinderen 0-3 jaar: Gratis
Gratis Tuk Tuk service vanaf de par-
keerplaats aan de Pannerdenseweg in
Doornenburg.

Haal nog meer
uit de entree-
prijs van Fort

Pannerden

EUREGIO. Een lezing over cultuurver-
schillen tussen Nederland en Duitsland
voor een Duits-Nederlands gezelschap
kan niet anders dan spannend zijn. En
dat was het ook. Op 18 mei ging drs.
Ingeborg Lindhoud deze uitdaging met
verve, diepgang en humor aan. En het
was bepaald geen eenrichtingsverkeer,
want er waren voortdurend vragen, per-
soonlijke anekdotes en overpeinzingen
vanuit het publiek. Rozet-redacteur
Heinz Maahs zat in de zaal en beleefde
een leerzame avond. 
Cultuurverschillen tussen landen en
volkeren wortelen in een min of meer
lang verleden en zijn grotendeels
onzichtbaar. Nederland kent een andere
ontstaansgeschiedenis (water, handel,
tolerantie, polderen etc.) dan Duitsland
(statenmozaiek, oorlogen, regelbehoef-
te, hierarchie etc.). Schuttersfeesten,
bevrijdingsdag en dat soort zaken zijn
zichtbare uitingen van cultureel erf-
goed. Maar gedachten, verwachtingen
en vooroordelen zijn onzichtbaar en
onuitgesproken. Juist daar kunnen mis-
verstanden en onbegrip sluimeren.
Door communicatie en contact hoeft
dat overigens niet per se tot problemen

te leiden. 
Juist daar waar culturen elkaar raken,
in grensregio‘s bijvoorbeeld, kunnen
vooroordelen, verschillen in omgangs-
vormen en soms ook simpelweg onwe-
tendheid een effectieve en prettige
omgang met elkaar in de weg staan. En
laat dit nou precies het vakgebied van
drs. Ingeborg Lindhout zijn. Zij is
’interculturel trainer & consultant‘
(www.sym-com.com) en is ook werk-
zaam voor het GrensInfoPunt Rhein-
Waal. 

Lezing ‘Duitsers zijn anders –
Nederlanders ook’ 

Drs. Ingeborg Lindhout is intercultural
trainer & consultant bij GrensInfoPunt
Rhein-Waal.

D66 Berg en Dal organiseert voor de
eerste keer de verkiezing van de Berg
en Dalse Conciërge van het Jaar van
het schooljaar 2017.

Met de verkiezing ‘De Berg en Dalse
Conciërge van het Jaar’ wordt het
onderwijsondersteunend personeel
door D66 in het zonnetje gezet.
Jongeren horen naar school te gaan in
een veilige, schone, inspirerende en sti-
mulerende omgeving. Iedereen die zijn
bijdrage levert aan het leerklimaat van
onze jongeren hoort op steun te kunnen
rekenen. Daarom organiseert D66 Berg
en Dal deze verkiezing.  Het  onder-
wijsondersteunend personeel, dat zo
vaak in de schaduw en buiten de spot-
lights zijn of haar werk doet, verdient
een extra steuntje in de rug. Vorige
week hebben alle scholen in Berg en
Dal een e-mail ontvangen waarin scho-
lieren, docenten, ouders, begeleiders en
onderwijsbestuurders worden opgeroe-
pen om hun conciërge te nomineren.
Tot 27 mei konden scholieren, docen-
ten, ouders, begeleiders en onderwijs-
bestuurders hun favoriete conciërge
nomineren. Daarna is de publieksstem-
ming geopend.Op de website van D66
Berg en Dal kan iedereen dan op zijn of
haar favoriete conciërge stemmen. Uit
de publieksstemming komt daarna een
top-3.

https://bergendal.d66.nl/concierge-van-
het-jaar/

Conciërge van
het Jaar

7 juni 20.00 uur
Foyer Protestantse kerk te
Groesbeek, Kerkstraat 18.

De Pvda springlevend in uw gemeen-
te Berg en Dal!
De PvdA is een op de toekomst gerich-
te beweging die vanuit al onze kernen
werkt aan een sociale economie en een
fatsoenlijke samenleving. Dat is de
opdracht waar we nog steeds voor
staan. Binnen en buiten de partij zijn er
sinds de verkiezingsuitslag van 15
maart veel nieuwe initiatieven gestart
en hebben zich veel nieuwe leden aan-
gemeld! Ook in Berg en Dal. We moe-
ten echter ook aan de slag met de loka-
le verkiezingen van maart 2018. We
hebben jonge enthousiaste kandidaten
die de kar willen trekken. We zijn ook
bezig met het opstellen van plannen
voor onze mooie gemeente, waar we
ons de komende jaren op willen rich-
ten. 

Maar voordat we de lokale campagne
beginnen willen we heel graag in
gesprek met de ongeveer 1400 mensen
uit onze gemeente die al twee keer ach-
ter elkaar op ons hebben gestemd. Maar
ook met diegenen die dat deze keer
juist niet hebben gedaan, maar ons wel
een goed hart toedragen. Samen stil-
staan bij wat de komende jaren nodig is
voor het mooie Berg en Dal. 
Even willen we natuurlijk analyseren
wat er is fout gegaan bij de afgelopen
verkiezingen en wat de consequenties
zijn, of zouden moeten zijn voor de

Bijeenkomst PvdA 2.0!  

Bingo K.B.O.
MILLINGEN - Woensdag 7 juni
organiseert de K.B.O. afd. Millingen
een bingoavond in Hotel Millings Cen-
trum, aanvang 20.00 uur. De prijzen van
de hoofdronde zijn € 23 - € 34 - 
€ 230. Een gratis kopje koffie staat voor
u klaar. Iedereen is van harte welkom.

Voorlezen in de
Bieb

BEEK / MILLINGEN / KEKERDOM
Kom voorlezen aan de voorleeshond
In onze vestigingen is geregeld een
hond op visite. Waarom? Kinderen die
voorlezen moeilijk of spannend vinden,
merken dat deze hond heel braaf naar
ze luistert en geen commentaar geeft.
Zo wordt voorlezen niet alleen veel leu-
ker voor kinderen, maar helpt het ook
hun leesvaardigheden te verbeteren. Na
drie keer voorlezen krijgen kinderen
een officieel voorleescertificaat! 
Elke 3e woensdag van de maand. Tijd
14.30 - 15.30 uur. Locatie Bibliotheek
Beek-Ubbergen
Voorlezen voor kinderen
Lekker voorgelezen worden tussen de
boeken, wie wil dat nou niet? Laat je
verrassen door het boek, het verhaal en
de stem. De ene keer komt er een
schrijver langs, maar het kan ook zo
maar een moeder of oma zijn. Iedere
keer is het anders, maar de voorlezers
brengen allemaal mooie verhalen tot
leven! Ouders mogen ook meeluiste-
ren. 
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand.
Tijd 14.00 - 14.45 uur. Locatie
Bibliotheek Millingen
Elke 2e en 4e woensdag van de maand.
Tijd 14.15 - 14.45 uur. 14 juni Locatie
Bibliotheek Beek-Ubbergen
Elke donderdag, Tijd 15.00-15.45 uur,
Locatie Bibliotheek Kekerdom

NIJMEGEN. Zijne Majesteit Koning
Willem Alexander opent dinsdagoch-
tend 13 juni in Nijmegen de Global
Cycling Summit: Velo-city 2017. Het
congres staat in het teken van kennisde-
ling en -uitwisseling over fietsinfrast-
ructuur, fietsbeleid en duurzame mobi-
liteit. Het meerdaagse congres wordt
georganiseerd door de steden Arnhem
en Nijmegen in samenwerking met de
European Cyclists’ Federation (ECF)
en de provincie Gelderland. 
Het congres vindt plaats van 13 tot en
met 16 juni. Circa 1.500 professionals
van over de hele wereld ontmoeten
elkaar om de laatste fietsinnovaties te
bespreken en meer te leren over hoe
steden en regio’s fietsvriendelijk in te
richten. Verder is er een uitgebreid

(fiets)excursieprogramma en een expo
met honderd standhouders. Op de laat-
ste congresdag wordt de European
Cycling Strategy aangeboden aan
mevrouw Bulc, EU commissaris voor
transport en mobiliteit. Doel van de
strategie is de komende jaren fietsen
een belangrijkere rol te geven binnen
het Europees mobiliteitsbeleid. 
Na het bezoek aan Velo-City 2017,
fietst Koning Willem-Alexander een
deel van het Rijnwaalpad, een snelfiets-
pad van 17 kilometer tussen Nijmegen
en Arnhem. De Snelfietsroutes, onder-
deel van het programma Fiets filevrij!
van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, is gericht op automobilisten die
op fietsbare afstand van het werk
wonen te stimuleren te gaan fietsen.

Koning opent internationaal 
fietscongres Velo-city 2017

MILLINGEN. Dat kan zeker op zater-
dag 17 juni in Millingen aan de Rijn.
Dan organiseert Schuttersgenootschap
O.E.V. weer het viertallentoernooi
rondom het schuttersgebouw. 
Wilt u eens kennis maken waar de
schutters mee schieten? Maak een team
van 4 personen, waarvan er minimaal 2
de leeftijd van 18 jaarmoeten hebben.
In teamverband word er weer om de
wisselbeker gestreden. Ook individuele
prijzen zijn te behalen voor de beste
pistool, luchtgeweer en kruisboog
schutter. 
Als team gaat men schieten luchtge-
weer 10 meter op kaart, luchtpistool 10
meter op kaart, kruisboog 10 meter op
kaart, fladder schieten met lucht en met
klein kaliber. Als laatste discipline gaan
we ouderwets met de handtrekzaag nog
een schijfje zagen in de snelst mogelijk
tijd. 
Iedereen kan hier aan meedoen, ook
bedrijven en sportteams, neven, nich-
ten, broers en zussen. Het inschrijfgeld
is € 15,- per team. U kunt zich aanmel-
den via de mail; viertallentoer-
nooi@gmail.com  of via een telefoon-

tje naar 06-11159354. Ook voor alle
info kunt u hier terecht. Kijk ook op
facebook onder 4 tallentoernooi OEV.
We starten om 16.00 uur. 
In de zaal zult u vermaakt worden met
Feest DJ Mike. Wij zorgen ook dat de
drank koud is en dat de BBQ aan is.

               17 juni 201717 juni 201717 juni 2017   

ViertallentoernooiViertallentoernooiViertallentoernooi   

Meld je aan op 
viertallentoernooi@gmail.com 

                ********* Iedereen kan meedoen ********* 

    STEL EEN TEAM SAMEN VAN 4 PERSONEN SAMEN MET JE  

 BEDRIJF, BUREN, VRIENDEN, ETC. 
***************************************************         

Luchtgeweer, luchtpistool, kruisboog, klein kaliber, fladder, trekzaag 

Aanvang 16.00 uur 

                Heerbaan 190 

      Millingen a/d Rijn 

Familie, Bedrijfs of Vriendenuitje

Auto tegen terrasmuur Hotel 't
Spijker
Een vrouw is dinsdag 16 mei tegen de
terrasmuur van hotel 't Spijker aan De
Rijksstraatweg in Beek gereden. Ze
wasonwel  en kon de aanrijding niet
voorkomen. Ze is niet gewond geraakt.
De auto en het muurtje zijn wel bescha-
digd.

Gewond door val met fiets
Een oudere vrouw is dinsdag 16 mei op
het fietspad tussen Kranenburg en
Groesbeek gewond geraakt, toen ze
met haar fiets viel. Waarschijnlijk raak-
te ze net van de rand van het pad af en
kwam daardoor in het grind.
Omstanders verleenden eerste hulp en
alarmeerden de ambulance.  

Hond moet aan de lijn
Burgemeester Slinkman heeft de
Millingse eigenaar van een Friese
Stabij order gegeven dat hij zijn hond
aangelijnd uit moet laten zowel binnen
al buiten de bebouwde kom (binnen de
bebouwde kom is dat sowieso ver-
plicht), omdat de hond tot nu toe al drie
maal mensen heeft gebeten. Eén slacht-
offer heeft zich moeten laten hechten.
De hond kan in beslag genomen wor-
den bij herhaling van bijtincidenten. 

Fietser valt in Groesbeek
Op de Hogewaldseweg in Groesbeek is
maandagmiddag 22 mei een 50-jarige
inwoner uit Groesbeek  ten val geko-
men. Toen omwonenden het slachtoffer
vonden was hij buiten kennis, maar
kwam even later wel bij. Hulpdiensten
hebben de man eerste hulp verleend en
hem daarna meegenomen naar het zie-
kenhuis omdat de man klaagde over
pijn op de borst. 

Roet- en rookschade  in Groesbeek
Een vergeten pan op het fornuis was
vrijdagmorgen 26 mei de reden dat een
woning vol rook stond. De bewoners
van de woning aan de Heer Zegerstraat
in Groesbeek de brandweer hebben
gealarmeerd. De brandweer is te hulp
geschoten en heeft het huis geventi-
leerd. 

Duitse politie zoekt naar gevaarlijke
ontsnapte man vlak bij Nijmegen
vrijdag 26 mei, bron NOS
De politie van Kleef waarschuwde voor
een gevaarlijke en mogelijk gewapende
man. De 35-jarige ontsnapte donder-
dagavond uit een gesloten psychiatri-
sche inrichting bij de stad, vlak over de
grens bij Nijmegen. Bij zijn ontsnap-
ping viel de man samen met een ande-
re patiënt verpleegkundigen aan. Twee
mensen raakten daarbij gewond. Een
van hen is met ernstige verwondingen
naar het ziekenhuis gebracht.
Inmiddels is de man weer aangehouden

Inbraak Cenakelkerk Heilig Land
Stichting
Vermoedelijk in de vroege ochtend van
Hemelvaartsdag is er ingebroken in de
Cenakelkerk in de Heilig Land-stich-
ting. Onbekenden zijn binnengekomen
door het slot te forceren van de
Taborkapel. Vooralsnog lijkt het dat er
niets is ontvreemd. De politie heeft de
zaak in onderzoek en eventuele getui-
gen worden verzocht contact op te
nemen met de politie op 0900-8844.

Ernstig ongeval in Bimmen (Dld)
Zaterdagavond 27 mei heeft op de
doorgaande weg tussen Millingen aan
de Rijn en Bimmen in Duitsland een
ernstig ongeval plaatsgevonden.
Diverse brandweerauto's, ziekenauto's
en politieauto's waren ter plaatse en de
brandweer is erg lang bezig geweest
om een slachtoffer uit de auto te halen,
welke tegen een boom was gebotst. De
28 jarige bestuurder was gewond maar
zijn 19 jarige passagiere uit
Kranenburg, welke aan de kant van de
boom zat, is overleden. Ook een
Nederlandse traumaheli was ter plaat-
se. Volgens een bericht van de Duitse
politie zou het voertuig een andere auto
hebben ingehaald en deze met de zij-
kant hebben geraakt en daarna tegen de
boom zijn gereden. De Klever Strasse
is 3 1/2 uur afgesloten geweest.

Foto van het ongeval in Bimmen
Henk Baron

Politienieuws

lokale Berg en Dalse situatie. Iedereen
kan daarover zijn/haar zegje doen. 
Daarna gaan we echter volle kracht
vooruit. Gaan we door met de voorbe-
reidingen van ons lokale programma,
het samenstellen van de lijst en van de
campagne met alle adviezen, commen-
taren en kritiek van onze achterban in
de rugzak! Wat, wanneer en met wie
willen we in onze gemeente de zaken
zo organiseren dat we achteraf trots
kunnen zijn op de resultaten van ons
werk en onze inzet. Niet somberen,
maar hard werken aan het waarmaken
van de uitgangspunten van onze partij:
de eerlijke verdeling van inkomen, ken-
nis en macht in een steeds hardere en
competitievere wereld. Een wereld
waarin oude waarheden en zekerheden
niet meer opgaan of aan snelle verande-
ringen onderhevig zijn. Een wereld
waar nieuwe antwoorden moeten wor-
den gevonden op steeds nieuwe uitda-
gingen. 

Helpen jullie ons mee bij het vinden
van die antwoorden en het mede reali-
seren van een rechtvaardig, solidair en
eerlijk Berg en Dal? Kom dan op 7 juni
aanstaande naar de Protestantse Kerk in
Groesbeek om 20.00 uur. Er is niet
alleen politiek, maar ook muziek. 
Op naar de PvdA 2.0! 

Mocht u niet de beschikking hebben
over vervoer: wij komen u graag opha-
len! Stuur ons dan even een bericht of
bel ons op: Thieu Hoeken 0640587517
email; t.hoeken@bergendal.nl.
Monique Maarsseveen 06 45809297
email; m.maarsseveen@kpnplanet.nl 
Website: bergendal.pvda.nl. 
Iedereen is welkom! Denk mee over de
toekomst. 

PvdA Berg en Dal.

Eric Creemers
De klusspecialist

Telefoon: 024 - 6844281


