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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Beetje sneeuw gespot

oplage: 25.000

Ophalen oud papier
eerder door avondklok
Papierinzameling start om 17.00 uur
Door de invoering van de avondklok
haalt Dar vanaf maandag 25 januari
eerder dan normaal het oud papier op
van inwoners van de gemeenten Berg
en Dal, Beuningen, Nijmegen en
Wijchen. Dar haalt in deze gemeenten
vanaf 17.00 uur het oud papier op. Dar

roept inwoners van deze gemeenten op
om hun oud papier op de ophaaldag
voor 17.00 uur buiten te zetten. Dit
geldt voor de ophaaldagen waar Dar
anders ook in de avond het oud papier
en karton ophaalt.
Meer informatie: www.dar.nl

Basisschool ’t Bijenveld
organiseert Tour de Leuth
Vorig weekend was het een nachtje wit, het begon helaas pas te sneeuwen toen het
al bijna donker was, maar veel mensen trokken er toch nog even op uit, ook in het
bos waren er ‘s avonds nog volop sneeuwliefhebbers.
Gistermorgen, maandag dus, mochten we opnieuw wakker worden in een witte
wereld. De sneeuw verdween vrij snel onder de stralende zon.
Op de foto van Henk Baron het Afrikamuseum in wintertooi

Ingang avondklok
Sinds zaterdag 23 januari geldt de avondklok in Nederland. Je wordt geacht niet
meer op straat te komen tussen 21 uur ’s avonds en 04.30 ’s morgens.
Uitzonderingen zijn o.a. voor medische noodzaak voor mens en dier; reizen vannaar werk (met werkgeversverklaring); noodzakelijke mantelzorg en het in je eentje uitlaten van je hond. Als je er toch uit moet, zorg er dan voor dat je een ingevulde verklaring bij je hebt. Die zijn te downloaden op www.rijksoverheid.nl

LEUTH. Omdat de leerlingen in
deze tijd niet naar school kunnen
en de leerkrachten wilden
voorkomen dat zij alleen
maar bezig zouden zijn met
het schoolwerk aan tafel of
achter hun bureau, hebben zij
een Tour de Leuth bedacht.
De bedoeling is dat de leerlingen op
fiets, step, skateboard, skeelers, wandelend of joggend alle ‘etappes’ langsgaan. De gekozen ‘etappes’ zijn bekende plekken in Leuth. Eén van de plekken is het huis van Jeroen van Eck. Hij
is een bekende mountainbiker en verleende zijn medewerking aan de Tour
de Leuth.
Deelname kan over meerdere dagen

verspreid worden waardoor
ieder kind zelf met zijn/haar
ouders kan bepalen wanneer
hij/zij op zoek gaat naar de
‘etappes’ van de tour. De
opdracht is bij elke plek een
selfie te maken. Met de leerlingen en hun ouders is gecommuniceerd dat zij vanzelfsprekend niet
aanbellen.
Wanneer alle etappes vastgelegd zijn,
sturen de leerlingen de foto’s naar hun
leerkracht. Doel van deze activiteit is
vooral dat onze leerlingen, eventueel
samen met hun ouders, naar buiten
gaan, even bewegen en vooral plezier
hebben bij de activiteit.

Fusie lokale partijen in de polder een feit!

Samen staan we sterker
De lokale politieke partijen GJS
(Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen),
Polderbreed en Voor Berg en Dal fuseren. Dat hebben de leden van de drie
partijen op de valreep van 2020 besloten. De partijen zullen in 2022 als één
politieke partij deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in de
gemeente Berg en Dal.

Weinig overtredingen avondklok eerste avond in de regio
De inwoners van Nijmegen en omgeving hebben zich in het algemeen goed
gehouden aan de regels op de eerste
avond van de avondklok. In Beuningen
werden 3 mensen bekeurd, in Berg en
Dal 2 en in West Maas en Waal ook 2.
Ook burgemeester Mark Slinkman van
de gemeente Berg en Dal is blij dat het
in zijn gemeente zo rustig is gebleven
en dat "ingrijpen gelukkig niet nodig
was". ,,De inwoners van Berg en Dal
zetten samen de schouders eronder”,
laat Slinkman zondagochtend weten.
,,Dat is een teken van solidariteit. Het is
ook een mooi signaal voor bijvoorbeeld
de noodlijdende horeca. Samen ervoor
zorgen dat het zo spoedig mogelijk

voorbij is.” Hij meldde dit aan de
Gelderlander.
Ook landelijk gezien was het zaterdagavond redelijk rustig. In Urk en Stein
liep het wel uit de hand.

Rellen
Zondag waren er op meer plaatsen in
het land grote ongeregeldheden. Op
maandag werd via diverse sociale
media opgeroepen tot rellen, zo ook
een oproep “om Nijmegen te slopen”.
Ondernemers in veel steden barricaderen deuren en ramen. Burgemeester
Bruls heeft de noodverordening afgekondigd.
Foto: Eric van Haalen

Handhaving
Handhaving avondklok

De veiligheidsregio Gelderland-zuid
laat weten dat bij duidelijke overtredingen van de avondklok in GelderlandZuid de politie direct zal verbaliseren.
Dat hebben de burgemeesters van de 14
gemeenten in Gelderland-Zuid met
elkaar afgesproken. Boete: €95,De avondklok geldt vooralsnog tot 9
februari.

Medisch mondkapje in Duitsland verplicht

Coronaleving

Sinds gisteren, maandag 25 januari, is
het in Duitsland verplicht een medisch
mondkapje te dragen in o.a. supermarkten, het openbaar vervoer en gebedshuizen.
Personen moeten nu chirurgische maskers, FFP2-maskers of vergelijkbare
maskers (KN95/N95) dragen.
Een probleem is wel dat deze medische
mondmaskers vrijwel niet te koop zijn.

bundelen kunnen we kennis delen en
taken verdelen. De raadsvergaderingen
duren nu lang, mede omdat iedere partij zijn eigen zegje over een onderwerp
wil doen. Ria: ‘We voelen ons verantwoordelijk voor een goed bestuur van
onze gemeente en deze fusie draagt
daaraan bij. Samen staan we sterker en
kunnen we een stevige vuist maken
voor de belangen van onze kiezers’.

Te veel versplintering
De gemeenteraad van Berg
en Dal bestaat
voor het grootste deel uit
lokale partijen;
6 op een totaal
van 11 partijen.
‘Het grote aantal lokale partijen in de raad
komt nog uit de
tijd van vóór de fusie van de gemeenten
Millingen aan de Rijn, Ubbergen en
Groesbeek’, zegt Alex ten Westeneind,
fractievoorzitter van GJS in Millingen.
Elke voormalige gemeente had zijn
eigen lokale partijen die deel werden
van de nieuwe gemeente Berg en Dal.
Het gevolg is veel kleine lokale partijen. Dit kan efficiënter en beter, want
iedere partij neemt beslissingen die alle
burgers van de gemeente aangaan. ‘Na
de vorige verkiezingen gaven veel kiezers bij ‘hun’ partij aan dat zij deze versplintering niet wenselijk vinden’,
aldus Alex.
Krachtenbundeling
‘Het werk als
raadslid
is
intensiever
geworden door
de fusie tot één
grote gemeente’, geeft Ria
Barber aan. Ria
is fractievoorzitter
van
Polderbreed.
Dat heeft zeker
ook te maken met het feit dat de
gemeente nu ook zorgtaken heeft voor
ouderen en bijvoorbeeld jeugdigen.
‘We hebben ervaren dat we als lokale
partijen veelal hetzelfde denken over
onderwerpen zoals de zorg en het verenigingsleven’, zegt Ria. Door de
krachten van drie lokale partijen te

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

Toekomst
Toon de Jong
van de fractie
Voor Berg en
Dal: ‘We hebben het afgelopen jaar veel
met
elkaar
gesproken over
de toekomst.
Als lokale partijen hebben we
veel dezelfde
doelen: voldoende woningen voor onze
inwoners, bijdragen aan het klimaatprobleem, behoud van ons landschap
en monumenten. En bovenal: een sterk
verenigingsleven, dat verbindt en houdt
de dorpen van onze gemeente leefbaar’. Natuurlijk zijn er ook verschillen. We hebben allemaal onze eigen
achtergrond en partijcultuur. ‘Maar, er
is een hoge bereidheid om elkaar te
versterken, verschillen te overbruggen
en toch herkenbaar te blijven voor de
inwoners die altijd op ons stemden; dat
waren vooral inwoners van Berg en
Dal, Beek, Ubbergen, Ooij, Leuth,
Kekerdom en Millingen’, benadrukt
Toon.
Nieuwe partij
De komende tijd wordt een interimbestuur opgericht, dat de fusie verder
begeleidt. De nieuwe partij heeft nog
geen naam. Bent u creatief en heeft u
een goed idee? Wij zijn benieuwd. Laat
het ons weten.
Altijd al mee willen denken en praten
over de toekomst van onze gemeente?
Nieuw talent is altijd welkom. Kom
erbij!
Vragen over de fusie, ideeën of mee
willen doen? Meldt u zich bij:
a.t.westeneind@bergendal.nl
r.barber@bergendal.nl
t.d.jong@bergendal.nl
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Prijswinnaars
advertentieknipselpuzzel
In de Rozet van 24 november en 8
december stond de advertentieknipselpuzzel.
Onderstaand de gelukkigen die een
prijs gewonnen hebben. Zij hebben (als
het goed is) hierover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.
Natuurlijk bedanken we ook de bedrijven die de prijzen ter beschikking hebben gesteld.
De winnaars zijn:
Beek: Simone van den Kolk, E.
Remers – Merkus, Marja Leermakers,
Nicolien Wiltink.
Berg en Dal: Lynn van Hoften, Kevin
Hospers.
Erlecom: M. Engelen.
Groesbeek: Adam Statema, Ton
Thijssen, Dory Verbeet, Sam Willems,
W.M. Wittekamp – Vissers.
Kekerdom: Wendy Frieling
Leuth: M. Driessen, W. Kersten- Huls.
Millingen: José Arnts, W. Donkers,
Marion Kuyper, Marianne Vervuurt –
Visscher, Joop ten Westeneind.
Ooij: Marleen en Duuk van RensKraetz.
Nijmegen: Loes Cobussen, Thijmen de
Lat.
Zyfflich: Stephan Sak.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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• Verbouw • Nieuwbouw • Renovatie • Aanbouw
• Onderhoud • Sloopwerkzaamheden • Storten van funderingen
• Plaatsen van dakkapellen • Bouwen véranda/pergola

Aannemersbedrijf Driessen
www.driessen-aannemersbedrijf.nl
0647827557• info@driessen-aannemersbedrijf.nl

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

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
- - - ALLEEN AFHALEN - - Kranenburg:
Mon-Son 11-15 und 17-20.30 Uhr
Donsbrüggen: Dien-Sam 11.30-15 und 17-20.00 Uhr
So: 16-20.00 Uhr. Mon - Ruhetag
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de



ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN
Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT



TEL: (024) 782 05 44

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

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

26 januari 2021

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. Alleen op
afspraak open. Afspraak maken kan via het
contactformulier op www.ruilhus.nl
Via de mail: ruilhus@hotmail.dom
Of WhatsApp: 06 442 159 73
Of via Facebook Messenger.
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:

7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

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

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/.
De archieffunctie gaat terug tot 2010.
Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel. Eenmalig registreren geeft een
inlogaccount en mogelijkheid de
gewenste artikelen te kunnen zoeken en
na betaling te downloaden.

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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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

Tips voor lockdown en avondklok
Leuke tips om je thuis te vermaken
Podcasts, films, virtuele museumtours
of dierentuinbezoek, online concerten
en voorstellingen brengen wat ver weg
lijkt dichterbij. Zo kunnen we er toch
een beetje op uit.
Ontdek de Nederlandse natuur vanuit huis
Binnen blijven maar toch van de natuur
genieten? Dat kan! De mooiste
Nederlandse natuurgebieden bekijk je
gewoon thuis op de bank, via
NPOStart, Netflix, Videoland, iTunes,
Pathé en YouTube.
Museumbezoek vanaf je bank
O.a. het Rijksmuseum, Van Gogh
museum,
Zaans
museum,
Rijksmuseum
van
Oudheden,
Lakenhal, Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid, Anne Frank-huis,
Stedelijk
Museum,
Groninger
Museum, Noordbrabants Museum,
S p o o r w e g m u s e u m ,
Scheepvaartmuseum,
Louwman
Museum, Panorama Mesdag en
Mauritshuis bieden virtuele rondleidingen en activiteiten.
Ook internationale musea zijn te
bezoeken:
British Museum, Londen; Guggenheim
Museum, New York; Musée d’Orsay,
Parijs; Smithsonian, Washington D.C.;
Musea van het Vaticaan; ThyssenBornemisza Museum, Madrid; Uffizi
Gallery, Florence; Museumeiland,
Berlijn;

De
mooiste
concerten
en
(theater)voorstellingen vanuit huis
Veel voorstellingen en concerten zijn
afgelast. Toch is er nog steeds heel veel
om van te genieten. Theaters, poppodia
en concertgebouwen brengen optredens live in je huiskamer via hun websites en Facebook- en Youtube-kanalen.
www.concertgebouw.nl
YouTube-kanaal Beleef Klassiek
www.stagememories.nl is een musical
schatkamer vol fragmenten van iconische musicals, backstage interviews en
nooit eerder vertoond beeldmateriaal.
operaballet.nl/online
www.theateraandeparade.nl
www.effenaar.nl/theisolationsessions
Nog meer online voorstellingen:
-Alle musicals van de Efteling
-Leuk voor het gezin: Charly's
Magische Kerstshow
-Theatervoorstellingen vanuit huis bij
Wilminktheater
Ook wereldwijd beroemde theatervoorstellingen zijn online te vinden, o.a.
van Broadway, West-end, Royal Albert
Hall, Weense Staatsopera, Cirque de
Soleil.
Virtuele dierentuinen
www.burgerszoo.nl/ontdek voor een
leuke VR-tour
www.wildlands.nl
dierenparkamersfoort.nl/onze-dieren/live-dieren-kijken
www.diergaardeblijdorp.nl
www.aquazoo.nl/kids/aquaschool/
Safaripark beeksebergen via Youtube
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Te koop: antieke franse
Buffet kast plm. 130 jr. oud
024 6967539

De Rozet
voor al uw familieberichten

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

Het heeft niet zo mogen zijn
Hij heeft de strijd niet mogen winnen

ELEMENTS-SHOW.DE

Ton Tissen

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

16-12-1942

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

12-12-2020

Wij willen iedereen bedanken voor ‘t hopen,
duimen en meeleven met ons in de
afgelopen weken. De vele berichtjes, telefoontjes, knuffels op afstand, de kaarten en
vele bloemen hebben ons goed gedaan.
Zo fijn om te voelen dat er mensen voor je
zijn. Dit heeft veel voor ons betekend.
Een speciaal woord van dank aan de artsen
en verpleging van Het Radboudziekenhuis,
Sidone Korse van Limes Uitvaartzorg en
Natascha Prooij van Bloesem Ceremonies.
Zij zijn voor ons een grote steun geweest in
deze verdrietige tijd.

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

Onze hartelijke dank,
Blijf gezond
Ria
Wendy-Tom
Runar-Bibia-Bjarne
Rudie-Conny
Kayleigh-Owen

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

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

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

of bel 06-23502075

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Werken of wonen in Duitsland
GrensInfoPunt biedt ondersteuning
Online spreekuur voor
grenspendelaars
In Nederland wonen en in Duitsland
werken? Met name in de grensregio
is het de moeite waard om ook eens
over de grens te kijken. Waar moet je
echter op letten wanneer je de stap
over de grens maakt? Het
GrensInfoPunt van de Euregio RijnWaal geeft antwoorden op vragen
over dit onderwerp. Sinds 2016 is het
een geliefd aanspreekpunt als het
gaat om wonen, studeren en werken
in het buurland. Grenspendelaars
kunnen nu ook tijdens online adviesgesprekken informatie inwinnen.
Welke gevolgen heeft een baan in
Duitsland voor iemand zelf én voor zijn
gezin? Waar moet je op letten bij de
zorgverzekering, kinderbijslag en het
pensioen? Veel werknemers die in
Duitsland aan de slag willen, hebben
hier vragen over. Daarnaast bestaat er
vaak onduidelijkheid over fiscale
aspecten en over vraagstukken die een
verhuizing naar Duitsland met zich
meebrengt. De experts van het
GrensInfoPunt Rijn-Waal adviseren
(toekomstige) grenspendelaars over
deze en andere onderwerpen.
Als gevolg van de coronapandemie is
persoonlijk advies op het kantoor van
het GrensInfoPunt Rijn-Waal momenteel niet mogelijk. De afgelopen maanden voerden de adviseurs daarom veel
telefonische gesprekken. “In de meeste
gevallen werkt dat prima en kunnen we
bij alle vragen helpen”, vertelt Carola
Schroer van het GrensInfoPunt RijnWaal. Soms is er echter uitgebreider
advies nodig, en wordt de hulp ingeroepen van Nederlandse en Duitse
experts op het gebied van zorgverzekeringen, pensioenen, sociale zekerheid
en de zoektocht naar een baan.
“Daarvoor bieden we per direct online
adviesgesprekken aan, die op regelmatige basis zullen plaatsvinden”, aldus
Schroer. “Dit is een ideale mogelijkheid voor grenspendelaars om te kijken
hoe hun persoonlijke situatie rondom
belastingen, sociale verzekeringen en
pensioenen eruitziet.” Het aanbod is
uitdrukkelijk ook bedoeld voor vroegere en toekomstige grenspendelaars.
Geïnteresseerden kunnen vooraf telefonisch een afspraak maken via +49(0)2821/793070. Het eerstvolgende
online spreekuur vindt plaats op dinsdag 26 januari van 9 tot 13 uur.
Naast Carola Schroer is ook haar collega Antonia Cornelißen als adviseur van
de partij. Zij worden bijgestaan door

Nadine Sommer van SVB/BDZ
Kenniscentrum Sociale Zekerheid
Nederland-Duitsland.

GrensInfoPunt Rijn-Waal
adviseert zzp’ers over
coronasteun
In Duitsland wonen en in Nederland
werken (of andersom): dat is voor veel
inwoners van de grensstreek de dagelijkse praktijk. Ook in tijden van de
coronapandemie mogen ze de grens
oversteken om naar hun werk te reizen.
Dat geldt ook voor zzp’ers en kleine
zelfstandigen die in Duitsland wonen
en in Nederland een bedrijf hebben. Zij
krijgen echter te maken met een groot
probleem, waarover het GrensInfoPunt
van de Euregio Rijn-Waal advies kan
geven.
Sinds de eerste lockdown in de lente
van afgelopen jaar zijn het vooral de
zzp’ers en kleine zelfstandigen die
moeite hebben om het hoofd boven
water te houden en zijn aangewezen op
staatssteun. Maar er is een belangrijk
probleem: zowel in Nederland als
Duitsland wordt deze groep ondernemers vaak hiervan uitgesloten. Al bij de
eerste steunpakketten merkte het
GrensInfoPunt Rijn-Waal op dat kleine
zelfstandigen die in Duitsland wonen
en een bedrijf in Nederland hebben,
tussen wal en schip terechtkomen.
Ondanks diverse gezamenlijke brieven
aan de overheid van de Euregio RijnWaal en de vier partner-Euregio’s langs
de Duits-Nederlandse grens van Emden
tot Aken, is er nog niets aangepast. De
verantwoordelijke ministeries hebben
hun regelingen voor staatssteun voor
zzp’ers ongewijzigd gelaten.
Inmiddels is er zelfs steeds vaker sprake van terugvorderingen van vermeend
onrechtmatig aangevraagde staatssteun. Wie in Duitsland woont en in
Nederland als zzp’er zijn geld verdient,
kan zich vóór de aanvraag van financiële steun bij het GrensInfoPunt RijnWaal gratis laten adviseren. Wanneer
gelden op grond van foutieve aanvragen in strijd met de wet zijn uitbetaald,
kan dat in sommige gevallen juridische
gevolgen hebben. Ook kunnen de randvoorwaarden plotseling veranderen.
Wie zich kosteloos door het
GrensInfoPunt Rijn-Waal wil laten
adviseren, kan telefonisch contact
opnemen via +49-(0)2821-793079 of
het aanvraagformulier op de website
invullen
(https://grenzinfo.eu/
erw/nl/aanvraag/).

2e Drive-In diner zeer succesvol
Vijf restaurants uit Nijmegen en omgeving deden zondag 24 januari mee aan
een drive-in diner. Dit was de tweede
keer dat dit georganiseerd werd. De
eerste keer was op zondag 13 december. Deze keer waren er twee keer
zoveel gasten als vorige keer. Een leuk
ritje in de auto van restaurant naar restaurant waar je iedere keer een gerecht
kreeg. In je eigen bubbel en coronaproof kwamen de gasten met vaak hun
eigen versiering in of op de auto aan.
Ze maakten er al een gezellige sfeer
van in of bij hun eigen voertuig. Het
enthousiasme was groot. Men genoot

van het leuke initiatief, het lekkere eten
en de mooi aangeklede buitenkanten
van de restaurants.
De vijf deelnemende restaurant waren;
De Meesterproef, Brass, Zijdewinde,
Oortjeshekken en Ultimo. Deze restaurants liggen verdeeld over het centrum
van Nijmegen, Nijmegen Noord, Lent
en de Ooijpolder. Het werd een groot
succes. Ieder beleefde het op zijn of
haar eigen manier. Bij Oortjeshekken
in Ooij stond buiten een vuurkorf en
alleen dat was voor sommige gasten al
een attractie.

Deze dames maakten het met hun meegebrachte spullen gezellig op de parkeerplaats bij Oortjeshekken.

26 januari 2021

PAGINA 5

De Rozet

‘Kranenburger Zukunftswerkstatt’ bruist van ideeën
KRANENBURG. De initiatiefgroep ‘door burgers voor burgers’ in Kranenburg probeert met allerlei ideeën en activiteiten het oude centrum aantrekkelijk te maken voor zowel
eigen inwoners als bezoekers. Sinds enige tijd beschikt de
groep over een eigen ruimte (‘Kranenburger
Zukunftwerkstatt’) aan de Große Straße 72. Hier komt de
groep normaliter maandelijks bij elkaar om ideeën en plannen te bespreken en uit te werken. Vanwege de contactbeperkingen zijn er voorlopig geen activiteiten gepland, maar
zodra de situatie het toelaat gaan deze weer van start.
De groep probeert ook zo veel mogelijk Nederlanders bij
haar activiteiten te betrekken. Zo’n 30 procent van de
Kranenburgers is Nederlander. Voor het Duitse
‘Kranenburger Zukunftswerkstatt’ (letterlijk ‘Kranenburgse
toekomstwerkplek’) wordt nog een geschikte Nederlandse
benaming gezocht. Suggesties zijn welkom. Ook is men op
zoek naar een pakkende slogan die Kranenburg kort en
krachtig in een paar woorden op de kaart zet. De slogan dient
bij voorkeur te verwijzen naar de kraanvogel (‘Kranich’), het
wapendier van de gemeente. Kranenburg dankt zijn naam
aan de kraanvogel, een vogelsoort die vroeger veel in deze
contreien voorkwam. Heinz Nielen van de initiatiefgroep
dook in de literatuur en ontdekte dat de kraanvogel rijk is aan
symboliek. Voor de oude Grieken en ook in Azië stond hij
symbool voor waakzaamheid, wijsheid en geluk. Ook zijn
sierlijke vorm heeft mensen altijd al gefascineerd. Voor de

Het grensstadje Kranenburg heeft zijn oorsprong in de middeleeuwen. In het plaatselijke museum (nu gesloten) maak
je kennis met de geschiedenis van Kranenburg en kun je tal
van kunstschatten bewonderen.
slogan geldt: hoe korter en krachtiger, hoe beter.
Reacties:
Heinz
Nielen,
0049-2826
1733,
heinz.nielen@online.de of Heinz Maahs, 06 1450 5539,
h.maahs@telfort.nl

Oortjeshekken kijkt naar wat er wel kan!
OOIJ. Toen 16 maart 2020 ineens de horeca en dus ook
Oortjeshekken dicht moest, hadden we nooit met z’n allen
kunnen bedenken dat het zo lang zou duren. Natuurlijk zijn
het gekke tijden. Steeds meer maatregelen en “nee”, leuk is
het niet. Maar je gaat dan als ondernemer toch op zoek naar
wat er wel veilig en verantwoord kan en mag. Na een lange
tijd klussen met het personeel en het pand en terras van
Oortjeshekken nog mooier maken met z’n allen, ging de TO
GO bar bij Oortjeshekken open. De buitenbar was toevallig
het jaar ervoor al gemaakt, dus dat kwam goed uit. Het was
zo fijn om de gasten weer te kunnen zien, weer structuur en
ritme in het werk te hebben en met je collega’s de schouders
er onder te kunnen zetten. En op 1 juni mocht de horeca weer
open. Gasten stonden te popelen weer lekker op het terras te
kunnen zitten. En wat was het een mooie zomer. Alles was
goed geregeld; minder stoelen op het terras en in het huiskamercafé, 1,5 meter afstand, overal desinfectie voor de handen. Gasten konden een lange zomer genieten en er heeft
geen één besmetting plaatsgevonden.
Na de zomer dreigde het weer de verkeerde kant op te gaan
met het virus. Bij Oortjeshekken was het idee ontstaan een
winterterras te maken, zodat gasten buiten zouden kunnen
zitten. Lekker in de buitenlucht, droog, met mooie nieuwe
electrisch verwarmde kussens. Dit verwarmde winterterras is
ook gerealiseerd. Er kwam echter een totale lockdown, dus
het terras kon niet gebruikt worden. Maar wat in het vat zit,
verzuurt niet!!! Het verwarmde terras kan het hele jaar nog
gebruikt worden. En mooi is het geworden. Een vaste gast
noemt het verwarmde terras gekscherend; de tent van Hent!
Het mooie van deze gekke tijd is misschien wel dat je als
ondernemer beslissingen neemt, die je anders niet genomen
had. En die goed uitpakken. Zo zit de gast ruimer en wordt
er tegenwoordig bediend bij Oortjeshekken. Gast is blij en de
medewerkers vinden het leuk om de drankjes en het eten uit
te serveren.
En wat deze tijd ook doet, is dat je als ondernemer nog creatiever wordt. Zo werken 5 restaurants samen in de ‘Driving
Diner’. Gasten rijden van restaurant naar restaurant en krijgen bij iedere locatie een mooi bord met een gerechtje. In de
eerste versie net voor de kerst was menig auto versiert met
kerstverlichting, kaarsjes, kerststerren. Super gezellig en
coronaproof!i
Een ander idee van Oortjeshekken is gekomen doordat mensen veel meer wandelen dan voorheen. Daarom heeft

Oortjeshekken voor het hele gezin een gezinsspeurtocht
gemaakt. Al meer dan 1.000 kinderen zijn met hun ouders
lekker gaan struinen in de Bisonbaai. En ‘ja’, verdeelt over
een maand, dus echt niet allemaal tegelijk. Veiligheid voorop. Half februari komt er weer de lente (carnavals) gezinsspeurtocht.
Maar ook voor de papa’s & de mama’s, opa’s & oma’s, liefdesstellen en datingkoppels komt er in de week van Valentijn
een leuke ontdekkingstocht. Samen lekker wandelen en
struinen rond de Bisonbaai met de ‘speurtocht’ in de handen.
De koppels krijgen opdrachten en vragen mee die te maken
hebben met de omgeving en met de liefde of elkaar. Een aantal van de vragen op deze speurtocht komt uit de kaartenset
‘Liever de Liefde gemaakt door de Nijmeegse relatiebegeleiders Jeroen de Jong en Wendy van Dam.
Kortom; er is best veel mogelijk. Desalniettemin is het te
hopen dat alle horeca zo snel als veilig mogelijk is, weer
open kan. En het verlangen is bij iedere horeca-ondernemer
groot de gasten weer gezellig te kunnen ontvangen. Maar
vooralsnog kan je 7 dagen per week bij de TO GO buitenbar
van Oortjeshekken terecht voor o.a. huisgemaakte snert,
warme chocomel, brownies, Oortjeshekkenontbijt TO GO en
nog veel meer!

Snelheidscontroles en 30-km-acties in Molenhoek
op sluiproute van en naar Groesbeek
Pas op uw teller: 30=30!
Ruim 70% rijdt te hard! Afgelopen
donderdag heeft de politie weer snelheidscontroles gehouden op de
Ringbaan in Molenhoek, een bekende
sluiproute voor automobilisten van en
naar Groesbeek. In een korte tijd zijn
meer dan honderd auto’s met een lasergun gecontroleerd op snelheid. Het
merendeel van de automobilisten reed
rond de 40 km/u. Auto’s waarbij een
snelheid van 48 km/u of hoger werd
gemeten zijn van de weg gehaald en de
bestuurders zijn geconfronteerd met
hun rijgedrag.
In heel Molenhoek is de maximale
snelheid binnen de bebouwde kom 30
km/u, met uitzondering van de
Rijksweg waar u 50 mag rijden. De
route van en naar Groesbeek via de
Ringbaan en de Heumensebaan is al
jaren een bekend verkeersknelpunt. Er
wordt vaak veel te hard gereden,
ondanks alle aanpassingen aan de weg
en inspanningen van buurtbewoners.
Per dag komen er gemiddeld zo’n
8.000 auto’s over deze route en ‘te hard
rijden’ is een groot probleem voor de

omwonenden.
(Verkeers)acties
Wijkagent Richard Roggeveen heeft
Rick Janssen gevraagd voor dit knelpunt een actieplan uit te werken met
betrokken partijen: Politie, Veilig
Verkeer
Nederland,
Actiegroep
Verkeershinder Heumensebaan en
Ringbaan en Dorpsraad Molenhoek.
In de pers en op sociale media is al veel
aandacht geweest voor dit actieplan.
Spandoeken op de route herinneren de
automobilisten er nog eens aan dat zij
een 30 km-zone inrijden. En hoewel
eerder geplande snelheidscontroles
door coronamaatregelen niet door konden gaan, staan deze voor 2021 weer
op de agenda.
Zondegeld
Een prettige woonomgeving met veilig
verkeer is voor iedere inwoner belangrijk. Dus kijk eens wat vaker op uw teller en pas uw snelheid aan. Bovendien
zijn de boetes voor te hard rijden binnen de bebouwde kom in een 30 kmzone zonde van het geld: 10 km te hard

kost €108,-, 20 km te hard €260,- en 30
km te hard: €440,-.
En de bestuurder die dacht andere weggebruikers te moeten waarschuwen
voor de politiecontrole kreeg een
bekeuring voor ‘onnodig seinen met
groot licht’.

Werkverschaffing?
Twee weken geleden zijn de perkjes
langs het Reiner van Ooiplein in Ooij
allemaal voorzien van nieuwe struikjes.
Op maandag 18 januari waren ze allemaal weer weggehaald. Vreemd.
Foto: Henk Baron

De Rozet

PAGINA 6

SENIOREN&WELZIJN

26 januari 2021

Amnesty zoekt collectanten
voor landelijke collecte
Wordt u dit jaar óók een
van de 13 duizend collectanten die de straat
opgaan om geld in te
zamelen voor Amnesty
International? De jaarlijkse collecteweek van
Amnesty vindt plaats van
15 tot en met 20 maart
2021.
Amnesty-collectanten
gaan met veel plezier
langs de deuren, én met
succes. Vorig jaar haalden
zij ruim 900.000 euro op.
Een heel mooi bedrag als je bedenkt dat
de collecte vanwege het coronavirus
vroegtijdig beëindigd moest worden.
Amnesty zoekt in Nijmegen nog vrijwilligers die een paar uur willen collecteren. Wilt u meer informatie of wilt u
zich aanmelden als collectant? Kijk
dan op www.amnesty.nl/collecte. Of
mail naar collecteservice@amnesty.nl
of AmnestyNijmegen@gmail.com.
Waarom collecteren?
Amnesty International komt op voor de
slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. De
opbrengst van de collecte wordt
gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Want
Amnesty wil altijd en overal kunnen

In memoriam:
zeggen wat ze vindt. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom
neemt de organisatie voor onderzoek
en actie geen geld aan van overheden of
politieke groeperingen. Juist daarom is
de opbrengst van de jaarlijkse collecte
voor Amnesty van onschatbare waarde.
Met het geld dat tijdens de collecte
wordt opgehaald, kan Amnesty haar
werk blijven doen voor mensen als
Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië die
sinds 2018 gevangenzit. Ze sprak zich
uit voor meer vrijheid voor vrouwen in
haar land. Dat ging ten koste van haar
eigen vrijheid. Al-Sada voerde actie
tegen het voogdijsysteem dat ervoor
zorgt dat een vrouw over veel zaken
eerst toestemming moet krijgen van
een mannelijke voogd.

Testpaviljoen Arnhem-Nijmegen
wordt omgebouwd voor LAMP-test
Het testpaviljoen Arnhem-Nijmegen
sluit vanaf 20 januari tijdelijk de
deuren en wordt omgebouwd voor
het afnemen van de LAMP-test.
Dit is een snelle PCR-test die op
dezelfde manier als de reguliere test
wordt afgenomen, met een wattenstaafje in de neus en keel. De uitslag wordt
uitgelezen door een LAMP-robot op
locatie, hierdoor is snel bekend of
iemand wel of geen corona heeft. De
uitslag is er al binnen 3 uur. De nauwkeurigheid is vergelijkbaar met een
reguliere PCR-test. De testcapaciteit in
Gelderland-Midden en GelderlandZuid is op dit moment ruim voldoende
om het tijdelijk wegvallen van het testpaviljoen op te vangen.
Invoering volgens planning VWS
De invoering van de LAMP-test op
deze locatie was al bekend voor de opening van het testpaviljoen en vindt nu
volgens planning van het Ministerie
van VWS plaats. Ook voor de LAMPtesten wordt de samenwerking tussen
de GGD’en in Gelderland-Midden en -

Zuid en het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis (CWZ) voortgezet. Naar
verwachting gaat het testpaviljoen in de
tweede week van februari weer open.
Vanaf dat moment worden alleen
LAMP-testen afgenomen in het paviljoen. Er kunnen maximaal 1.500 testen
per dag worden afgenomen.
De invoering van de LAMP-test in deze
regio maakt deel uit van een landelijke
invoering op in totaal negen L- en XLtestlocaties. In Amsterdam en op
Schiphol is de LAMP-test al in
gebruik. Op andere plaatsen, zoals in
Utrecht, wordt hier binnenkort mee
gestart.
Geschikt voor alle doelgroepen
De LAMP-test is voor alle doelgroepen
geschikt. Hierdoor wordt het ook
mogelijk om de prioriteitstesten voor
zorg- en onderwijspersoneel op het
testpaviljoen te laten plaatsvinden. Met
de invoering van de LAMP-test krijgen
de inwoners van Gelderland-Midden en
Gelderland-Zuid een extra mogelijkheid om zich snel en betrouwbaar te
laten testen op het coronavirus.

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal
gaat verder in de coalitie Gelderse
Handen. Wie wil veranderen, moet durven innoveren. En dat doen we: met
een nieuwe visie, nieuwe aanpak en
een nieuwe website. De website is een
nog mooiere etalage voor het vrijwilligerswerk. Zo maken we meer mensen
enthousiast om iets voor een ander te
doen.
Daarom is www.vrijwilligerswerkgelderland.nl nu over naar een nieuwe
website www.geldersehanden.nl Zoek
je vrijwilligers? Meld je organisatie
dan nu aan.
Zoek je passend vrijwilligerswerk?

Marie 90 jaar!
Op vrijdag 29
januari wordt
deze dame 90
jaar! Stuur haar
een kaartje met
een persoonlijke
boodschap. Dan
wordt het ondanks
corona toch een
verrassende dag.
Adres:
Stappershoefstraat
1, 6576 DN Ooij.

Laat je verrassen door de vele mogelijkheden die deze website te bieden
heeft. Ga je naar de vacaturebank, dan
kun je dankzij een geavanceerd filtermenu de vacature zoeken die het best
bij je past. Als je in je eigen gemeente
niet direct de vacature van je wensen
ziet kun je ook vacatures bekijken van
buurgemeenten.
Kom je er niet uit of wil je graag in een
persoonlijk gesprek over de mogelijkheden praten? Contactpersoon is Anke
Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl
tel; 06 12867574.
Het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal
werkt in de regio digitaal samen met 11
andere vrijwilligerscentrales of steunpunten.

Piet Verbeet
Wij ontvingen het bericht van het overlijden van ons lid en oud voorzitter Piet
Verbeet (29 september 1927 - 18 januari 2021). Piet heeft veel betekend voor
de brandweer in de voormalige
gemeente Ubbergen.
Naar Duits voorbeeld vond Piet dat als
je geen brandweerman meer kon zijn,
de band onderling moest blijven
bestaan. Met enkele oud-leden richtte
Piet de oud Brandweerclub op. Enkele
malen was hij voorzitter van deze club
en als hij dan aftrad en zijn opvolger
stopte, nam Piet de voorzittershamer
weer over, want de club moest hoe dan
ook blijven bestaan. Veel nieuwe leden
bij de brandweer hebben in die tijd de
fijne kneepjes van het brandweervak bij
hem geleerd. Ook de oud brandweer
profiteerde van zijn kennis en de vele
uitstapjes die Piet organiseerde.
Wij kijken terug op een fijne en leerzame tijd met jou en tijdens onze komende uitstapjes zullen we je zeker niet
vergeten. Helaas kunnen we in deze
coronatijd geen echt gepast afscheid
van je nemen maar Piet, geloof me,
namens alle leden van de club, bedankt
voor alles en wat je voor onze club hebt
betekend.
Zeker, we zullen je aanbevelingen meenemen in de toekomst.
Tot slot wensen we je echtgenote en
verdere familie heel veel sterkte om dit
verlies te kunnen dragen
Club Oud Brandweer Ubbergen
Namens leden en bestuur,
Secretaris Henk Burgers

Column
Onderweg
Psychologen vragen heel vaak naar
overgangssituaties bij hun cliënten.
Dat zijn momenten die voor menigeen
moeilijk zijn. Die zitten in elk leven.
Van de lagere school naar de middelbare. Uit huis, trouwen, kinderen krijgen, scheiden en pensionering. Ook
ontslag hoort in het rijtje. Ik herriner
mij een franse film waarin een man
weigert om zijn ontslag te accepteren.
Hij houdt het verborgen voor zijn
gezin en vrienden. Trouw gaat hij elke
morgen naar zijn werk en verzint er
verder van alles bij. De man is hierin
heel creatief. Erg vermoeiend lijkt mij
dat ! Deze coronatijd is ook een overgangsperiode. We moeten er misschien nog steeds aan wennen. Het
noodgedwongen thuis bivakeren. De
scheiding tussen werk en privé die
weg valt, enzovoorts. Ik lees het verhaal over een vrouw die nu ze thuis
zit, toch elke dag naar station loopt.
Ze was dat gewend voor haar werk.
Lijkt wel op die franse film.
Geleerden adviseren ons om zoveel
mogelijk te bewegen. Om regelmatig
onderweg te zijn. En om in overgangssituaties dat gene te doen wat je
altijd al je hele leven hebt gedaan.
Moet kunnen, denk ik.
Phil Poffé , Groesbeek.

KBO Beek nieuws
BEEK. De KBO Beek heeft afscheid
genomen van onze, voorlopig laatste,
hoofdbode Hans Schapendonk.
Hans had enkele maanden geleden aangegeven zijn taak neer te willen gaan
leggen, het Magazine december
2020/januari 2021 met onze nieuwsbrief was de laatste waar hij zorg voor
moest dragen, zodat de Magazines bij
de juiste bodes komen, die dan weer
voor de bezorging bij onze ruim 400
leden zorgen.
De KBO Beek gaat verder met twee
coördinatoren, Coby en Gerard van der
Pluijm, zij zullen voor de goede verwerking van het Magazine met onze
nieuwsbrief zorgen.
Gerard ging, als bestuurslid, met een
fijn cadeau naar Hans om hem te
bedanken voor zijn inzet de laatste
jaren.( zie foto)
Het bestuur van de KBO Beek werkt
ondanks alle regeringsmaatregelen
gewoon verder om u van dienst te kunnen zijn en aan al haar andere verplich-

Foto: Sienie Schapendonk
tingen te voldoen
Ook nu loont het zich om lid te worden
van de KBO Beek, een seniorenvereniging altijd in beweging om u van alles
op de hoogte te houden. Voor € 20,= er
kalender jaar bent u erbij.
Gérard Tesser, vooritter van de KBO
Beek. Voor alle info 024 3226377.

Jan Janssen (de melkboer)
uit Berg en Dal overleden
Op 21 januari is Jan
Janssen op 74-jarige leeftijd overleden. Jan was
jarenlang
zelfstandig
ondernemer en hij is
daarna
werkzaam
geweest bij de NS. De
vroegere melkboer uit
Berg en Dal was sportief
en in 2019 liep hij als fervent loper voor de 25e
keer
de
Nijmeegse
Vierdaagse. Hij betekende als muzikant en trouw
lid van muziekgezelschap
Edelweisz veel voor de vereniging. Hij
was secretaris en bestuurslid en organiseerde diverse financiële acties. Daarbij
beheerde hij het instrumentarium, verzorgde het donateursblad, alsmede het
ledennieuwsblad en zat in vele commissies. Tevens was Jan de drijvende
kracht achter de door Edelweisz georganiseerde
Zwitserse
Pinksterweekenden en de tegenbezoe-

ken aan Zwitserse orkesten. Voor onder andere
deze
werkzaamheden
werd hij tijdens het jubileumconcert in 2018
benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Onlangs werd Jan in het
park voor zijn woning op
zijn ziekbed verrast met
een serenade door zijn
muziekgezelschap (zie
vorige Rozet). Daarnaast
werd hij gehuldigd voor
zijn 40-jarig lidmaatschap
en werd hij benoemd tot erelid van de
vereniging.
Jan was een altijd vriendelijk en aardig
persoon die altijd tijd had voor een
praatje. Wij wensen zijn vrouw Ineke,
de kinderen en kleinkinderen, alsmede
de overige familieleden en vrienden
heel veel sterkte bij het verwerken van
dit grote verlies. Rust in vrede Jan.
Foto: Henk Baron

Voedselbank uitgiftepunt
Millingen aan de Rijn/ Ooij
Wij bedanken alle mensen die bijgedragen hebben aan de inzamelingsactie bij
de Albert Heijn en de Aldi in Millingen
aan de Rijn. Ook onze mandjes bij
Nico de Witt PLUS in Beek waren door
uw bijdrage extra gevuld. Ook bedanken we de kinderen van de school in de

Ooij en de mensen van Anytime
Fitness. Een speciale dank voor de bijdrage die we mochten ontvangen van
Shipyard Millingen.
De vrijwilligers van de Voedselbank
uitgiftepunt Millingen aan de
Rijn/Ooij.

Het ontmantelen van de
Zandwinning installatie
De vorige bijdrage aan de Rozet wat 12
januari. Nu zijn de werkzaamheden tot
21 januari gevolgd, goed was te zien
dat het terrein van de Zandwinning
steeds kaler werd. 22 januari is het koppelen van buizen bezocht, er is nu een
ponton wat gekoppeld aan een lange
slang en weer gekoppeld wordt aan
vaste buizen die al langer weer gekoppeld is aan de lange een kilometer drijvende buizen die aan de zandzuiger is
gekoppeld. Over enkele weken zal ook
de hoge installatie worden gedemonteerd. Nu zijn ze nog druk met zand die
op een tijdelijk steiger wordt gekiept.
Het volgen van de opbouw van de

zandwinning ruim 5 jaar geleden komt
Nu weer snel met afbreken ten einde.
21 januari: Vordering Ontmanteling
Zandwinning Installatie
18 januari: Weekend voorbij,
Ontmanteling vordert
13 januari: Het wordt al kaler met de
masten ophijsen
12 januari: Vorderingen Ontmanteling
werkzaamheden
Voor alle rubrieken vult u op Internet
in: Spaces van Wil
Of de URL hier onder:
https://whmgipman.wordpress.com/

Vaccineren GGD Gelderland-Zuid gestart
Op vrijdag 15 januari is GGD Gelderland-Zuid gestart
met vaccineren tegen het coronavirus. Dit gebeurt vanuit
de priklocatie aan de Havenweg in Wijchen. Voorlopig
zullen hier iedere dag ongeveer 300 zorgmedewerkers
worden gevaccineerd. GGD Gelderland-Zuid is klaar om
veel grotere aantallen te vaccineren. Dat kan zodra er
meer vaccins beschikbaar zijn.
De eerste groepen die uitgenodigd zijn voor een vaccinatie
zijn medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg,
wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Zij hebben een uitnodiging van hun werkgever ontvangen om telefonisch een
afspraak te maken. Vaccinatiecoördinator Karlijn Hoondert:
“Veel zorgmedewerkers hebben inmiddels al een afspraak

gemaakt. Voor de komende weken zijn op onze locatie alle
vaccinatiemomenten volgepland.” Zorgmedewerkers kunnen
zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen.
Ondertussen is GGD Gelderland-Zuid bezig met het uitbreiden van priklocaties in de regio. Dit om voorbereid te zijn op
het vaccineren van de andere doelgroepen. Iedereen die aan
de beurt is, krijgt vanzelf bericht. Mensen hoeven hier zelf
niets voor te doen. GGD Gelderland-Zuid heeft voorlopig
genoeg personeel, er hebben zich veel mensen aangemeld
om te helpen.
Veel informatie over vaccineren tegen het coronavirus is te
vinden op coronavaccinatie.nl.

Drijvende Ponton aan een slang

C U LT U R E E L

Nieuwe leesclubs die online beginnen
Lees je graag en wil je wel eens zien of
een leesclub iets voor je is? Ook in
deze tijd is dat mogelijk! Misschien
blijven er nog langere tijd beperkingen
om bij elkaar te komen.
Daarom introduceert de landelijke leescluborganisatie Senia ook in onze regio
online leesclubs. Als de beperkingen
minder worden kun je elkaar ‘live’ ontmoeten.
Senia brengt mensen met eenzelfde
interesse bij elkaar en begeleidt de eerste bijeenkomst. Je kunt kiezen uit literatuur-leesclubs of geschiedenis/biografieën.

Literatuur of geschiedenis
Afhankelijk van de interesse komt een
literatuur-leesclub of een geschiedenisleesclub tot stand.
Je maakt een keuze uit een selectie van
mooie romans of toegankelijke
geschiedenisboeken. Senia levert bij
elk boek leeswijzers met gesprekspunten.
Heb je belangstelling en wil je meer
informatie? Kijk dan op www.senia.nl
en meld je aan. Je kunt voorkeur aangeven voor o.a. romans, geschiedenis
of filosofie.

Regiokoor Tamtam jarig!
Afgelopen 6 januari was het precies
één jaar geleden, dat Regiokoor
Tamtam is opgericht. Dat daar grote
behoefte aan was, bleek wel uit het
enorme aantal aanmeldingen van mensen die erg graag willen zingen.
In het eerste jaar van ons bestaan hebben we twee totaal verschillende programma’s ingestudeerd, één voor juni
en één voor de kerstconcerten afgelopen december.
Wegens corona moesten de reeds uitverkochte concerten helaas worden
afgelast. Deze schuiven gewoon door
naar dit jaar.
Bij gelegenheid van het eenjarig
bestaan is er ook een mooi koor-logo
gemaakt door Brigitte Hopman; daar
zijn we erg blij mee.
Op dit moment is het koor bezig met
het instuderen van een mooi en zeer
afwisselend repertoire, van een bewerking van de beroemde “Mondscheinsonate” van Beethoven tot “Shallow”,
van popsongs tot Pavarotti. Hopelijk
mogen we dit in mei en juni uitvoeren.
Omdat Tamtam nog niet live mag repeteren, doen we dat online via Zoom.
Dan kunnen we alle partijen mooi aanleren en zien we elkaar toch wekelijks.
Bij Tamtam wordt gewerkt met oefenbestanden, zodat ieder koorlid thuis

kan zijn partij kan oefenen met behulp
van geluidsbestanden, die op Dropbox
staan.
Je hoeft dus echt geen noten te kunnen
lezen om mee te kunnen doen.
Normaalgesproken repeteert Tamtam
iedere maandagavond van 20.00u. tot
22.00u. in Basisschool AdelbrechtWindekind aan de Cranenburgsestraat
112 in Groesbeek, maar nu dus tijdelijk
niet.
Daarom is het nu niet het meest
geschikte moment voor nieuwe leden
om zich aan te melden; het is duidelijk,
dat iedereen weer staat te springen om
weer samen te kunnen zingen, maar
aanmelden kan beter, wanneer de strenge maatregelen weer voorbij zijn.
Wilde u altijd al bij een koor zingen, of
wilt u meer informatie hierover, neem
dan gerust contact op met de dirigent,
Eugène Ceulemans via regiokoortamtam@xs4all.nl. Van harte welkom!

26 januari 2021

Stichting Musicalproductie Maas&Waal

Oproep vrijwilligers of liever;
mede-meugelukmakers!
Wellicht heeft u er al iets van gelezen
of gezien. In september 2021 staat er
weer een nieuw openluchtvoorstelling
in de planning: De Grimas achter de
Kamerjas. Deze productie is van stichting Musical Productie Maas en Waal,
een stichting die zich als doel heeft
gesteld om buurtcontacten in Maas en
Waal te bevorderen d.m.v. theater.
De nieuwe voorstelling wordt wederom
een groots en tegelijkertijd intiem
theater spektakel. Echter ditmaal geen
historisch stuk, maar een (deels) verzonnen verhaal over het leven van Anna
uit Afferden, over het naleven van je
eigen dromen en wat Maas en Waal
heeft betekent voor het theaterleven en
de revue in Amsterdam.
Maar... zo'n grote en professionele
voorstelling kan niet plaatsvinden zonder spelers en vrijwilligers. Wij zijn
ervan overtuigd dat je als vrijwilliger
echt een verrijking bent voor ons als
werkgroep, maar ook voor de spelers
en kinderen tijdens het repetitieproces
en de voorstellingen. Bij de vorige productie hebben ruim 80 vrijwilligers
meegeholpen.

Wil jij nu ook deel uitmaken van deze
productie?
Wij hebben bij allerlei activiteiten hulp
nodig. Naast het spelen in de voorstelling kun je het zo gek niet verzinnen of
je kunt er wel bij ondersteunen. We
noemen; decor, kostuums, grime, begeleiding kinderen, verkeersregelaars,
logistiek
medewerkers,
gastvrouw/heer, EHBO, catering,
beveiliging etc.
Aanmelden kan via;
info@musicalmaasenwaal.nl
meer info ook te verkrijgen op:
www.musicalmaasenwaal.nl
Algemene informatie:
Start repetities: begin maart 2021.
Voorstellingen: 3/4/5 en 10/11/12 september 2021.
Heb je weinig tijd, maar lijkt het je wel
leuk om op de hoogte te blijven of om
op een andere manier te helpen? Mail
ook gewoon!
Ervaring is niet verplicht, wel enthousiasme!
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Nationale
Hertogpost 2021
uitgesteld
tot najaar
De Nationale Hertogpost 2021 van
maart aanstaande is voorlopig is uitgesteld naar 30 september t/m 2 oktober
2021. Dit betekent dat Hertogpost 2021
van maart aanstaande in de
Brabanthallen niet doorgaat vanwege
COVID-19.
Lang leek het dat het door kon gaan.
Dit was onderbouwd met steun en
informatie vanuit diverse veiligheidsinstanties en de overheid. Maar gezien de
recente ontwikkelingen is het besluit
genomen het postzegelevenement te
verplaatsen naar het najaar van 2021.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

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

Musea uit Gelderland in beeld gebracht
Prachtige verhalen, over prachtige Gelderse musea, zijn
in korte documentaires vastgelegd. MuseumTV heeft
documentaires gemaakt en aan het online-archief toegevoegd.
De films over de Gelderse musea zijn intussen door het hele
land te zien. Onder meer het Afrika Museum in Berg en Dal
en het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen zijn
aan bod gekomen. In totaal zijn er 27 video's gemaakt van
musea uit Gelderland die te zien zijn op de website van
MuseumTV (https://museumtv.nl/provincie/gelderland/).
Deze onlinemogelijkheden voor een museumbezoek komen
extra gelegen in tijden waarin culturele instellingen zwaar

lijden onder verplichte coronasluitingen. Veel musea hebben
zelf alternatieve museumbezoeken opgestart, zoals digitale
tentoonstellingen en 360-graden-tours, maar niet elke instelling kan dit zelf verwezenlijken. Daarom MuseumTV de
missie om ook kleine musea een online portaal te bieden
door korte documentaires te maken over de musea en diens
collecties.
De films zijn tot stand gekomen in samenwerking met de
provincie Gelderland. Samen met MuseumTV zorgen de
partijen, in samenwerking met de tien musea, voor exposure
door het hele land, zodat van heinde en verre de musea uit
Gelderland gezien zullen worden. De hoop voor musea is dat
de bezoekersaantallen weer gestaag toenemen.

Rectificatie

Evacuatiemonumenten 1995
Op de voorpagina van de Rozet van 12 januari mers . Deze vaklieden hielpen haar ook bij het
werd melding gemaakt van opnieuw bekladde uitvoeren van het definitieve monument.
kunstwerken. In de bijgaande tekst is de naam Het gedenkteken ”Gevormd door het water” is
van Marjolijn Rigtering als de maker van het in 1997 geplaatst op een special opgehoogd
evacuatie-monument genoemd, terwijl de kun- talud in de bocht van de Erlecomse dijk tussen
stenaar Pauline Lutters de wèrkelijke ontwerper de Ooij en Erlecom.
is.
Het monument is herhaaldelijk beklad met verf,
Naar aanleiding van de extreem hoge waterstand zoals vele andere monumenten en banken langs
in de rivier in 1995 en de evacuatie van de hele de dijk tussen Nijmegen en Millingen.
bevolking in de polder, hebben beide kunste- Marjolijn Rigtering, “Evacuatie!”
naars een gedenkteken
Marjolijn Rigtering maakte
gemaakt, maar elk van heel
een vrij ontwerp naar aanleiverschillende aard en materiding van een gesprek met de
aal . De gedenktekens werde toenmalige Millingse
den geplaatst op twee verburgemeester Thea de Roos.
schillende plaatsen langs de
Zij vertelde aan Marjolijn
dijk van de rivier.
hoe ze een hele avond en
Pauline Lutters, ”Gevormd
nacht overleg had in het
door het water”
Provincie-huis. Tegen de
Pauline Lutters kreeg de
ochtend viel de beslissing:
opdracht
van
het
“We gaan evacueren!”
‘Polderdistrict Groot Maas
Met een bezorgd hart reed
en Waal’ na een spannende
de burgemeester in de ochselectie uit 10 voorstellen.
tendschemer terug naar
Voor de selectieprocedure
Millingen, waar alles nog
maakte Pauline een ontrustig en vredig was... Nog
werpmodel op halve ware
niemand van al die slapende
grootte. Bij de presentatie
mensen wist welke dreiging
ervan was Koningin Beatrix Evacuatie-monument van Pauline
er boven hun hoofd hing.
aanwezig. Pauline gaf uitleg Lutters, ”Gevormd door het water”
De emotie van de beslissing
over haar ontwerp aan onze (1997)
was de aanleiding voor het
geïnteresseerde Koningin,
maken van dit zwarte
die zelf ook beeldhouwster
gedenkteken. Twee hoge
is.
stoelen als symbool voor het
De stalen gebogen vlakken
gesprek en de zwarte vleustaan symbool
voor de
gels als symbool voor de
rivieroevers. Het verbingevleugelde uitspraak na
dingsstuk ertussen is van
een lange nacht vergaderen.
brons en symboliseert de
“We gaan evacueren! “
groep mensen die moesten
De 24 driehoekige blokjes in
evacueren uit de polder.
de lengte van de rugleuning,
Pauline’s inspiratie voor het
staan symbool voor de rugontwerp: “De mens moest
gengraat die men moest hebzich altijd al schikken naar
ben om tot deze moeilijke
het water. Zij bouwden dijbeslissing te komen.
ken en boten en wisten zich
Het
gedenkteken
was
door de eeuwen verbonden
gemaakt van gelakt hardhout
met het water.“ Het grote
en heeft gestaan op de
beeld is gedeeltelijk gemaakt
Rijndijk bij de grens van
op de voormalige werf van
Millingen aan de Rijn en
Bodewes in Millingen, waar
Bimmen. Na zes weken was
Pauline advies kreeg van Evacuatie-monument Marjolijn
het gedenkteken vernield en
gespecialiseerde werkne- Rigtering, “Evacuatie!” (1995)
niet meer te restaureren.

WERKEN BIJ OORTJESHEKKEN
OORTJESHEKKEN

ZOEK JE EEN FIJNE WERKPLEK IN
EEN GEZELLIG EN GEZOND
HORECA BEDRIJF?
Oortjeshekken zoekt voordat het seizoen weer
begint nieuwe collega's.
Oortjeshekken; Al sinds 1600 een gastvrije herberg met groot
terras, restaurant en huiskamercafé. Eigentijdse notalgie!

ONZE VACATURES
Ervaren zelfstandig
werkend kok
Ervaren Schoonmaak
Ervaren Ober/
Serveerster/barkeeper

-

bijbaan in;
bediening
barkeeper
afwasser
schoonmaak
kijk voor meer info op
www.oortjeshekken.nl.
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Kiezersbedrog in coronatijd
Windmolens wellicht een zegen voor
het milieu, maar niet voor de gezondheid van de kiezer
Brief aan de gemeenteraad
Geachte raadsleden,
Voorafgaand aan de verkiezingen voor
de huidige raadsperiode is, zoals u wellicht nog weet, door uw raad unaniem
verklaard dat tijdens de verkiezingen
en in de regeerperiode daarna door de
raad niet over windmolens gepraat zou
worden. Een zogenaamd moratorium
op windmolens tot de verkiezingen
van 2022, waar ook de GroenLinks
wethouder zich aan zou houden.
Wat schetst dus onze verbazing dat diezelfde GroenLinks wethouder in dagblad “de Gelderlander” van 30 november 2020 laat optekenen dat uw raad tijdens een vergadering op 26 januari
2021 toch over windmolens gaat spreken en dat hij daarna spoorslags afreist
naar Kranenburg om met deze gemeente de samenwerkingsmogelijkheden te
bespreken. Ook de raadsgriffier heeft
desgevraagd deze gang van zaken
bevestigd.
Geachte raadsleden, het vorenstaande
getuigt niet van behoorlijk bestuur en
compassie met de kiezer. Het is niet
juist in een tijd waarin iedereen met
moeite het hoofd boven water probeert
te houden en de kiezer noodgedwongen
thuis moet blijven, deze voor Berg en
Dal zeer problematische materie, te
gaan bespreken. In een Zoom vergadering nota bene.
Het mooie landschap van onze
gemeente verdraagt zich in het geheel
niet met windmolens. Dit heeft uw raad
nog eens onderstreept door bezwaar te
maken tegen de door Kranenburg
gewenste mega windmolens op de
stuwwal in het Reichswald. Het is dan
ook een glad verkeerd signaal aan de
nieuwe burgemeester van Kranenburg
als de wethouder van Berg en Dal nu
opeens over een samenwerking op het
gebied van windmolens wil spreken.
De enige plaats die Kranenburg destijds geschikt achtte voor deze mega
molens was namelijk de stuwwal.
Gelet op het vorenstaande is ons verzoek aan uw raad: blijf bij uw belofte
aan de kiezer en handhaaf het moratorium op windmolens. Laat de wethouder niet naar Kranenburg vertrekken,
maar bevestig aan de nieuwe burgemeester van Kranenburg nogmaals dat
uw raad een verklaard tegenstander is
van windmolens op de stuwwal in het
Reichswald.
Verder zou het uw raad sieren als veel
meer op het terugdringen van energieverbruik wordt ingezet en dat energieverslindende activiteiten worden
geweerd. Bijvoorbeeld geen vergunning verlenen voor een melkfabriek die
evenveel energie verbruikt als heel
Groesbeek.
Wetenschappelijk is aangetoond dat
windmolens schadelijk zijn voor de
gezondheid als zij binnen 1500 mtr.
van woningen worden geplaatst.
Daarnaast vindt uw raad toerisme zo
belangrijk dat dit tot speerpunt van
beleid is verklaard.
Windmolens verhouden zich echter tot
toerisme als water tot vuur.
Het is toch al een opgave om het mooie
landschap in stand te houden. Kijk bijvoorbeeld naar een totaal verrommelde
zuidhelling vol met plastic en niet vergunde bouwwerken.
Als ook windmolens de woonomge-

ving nog aantasten, is dat zeker geen
reclame voor de “parel van
Gelderland”.
Vertrouwend dat het mooie landschap
van de gemeente Berg en Dal en het
welbevinden van haar inwoners bij u
toch in goede handen is, verblijven wij.
Met vriendelijke groet,
Bezorgde inwoners van de gemeente
Berg en Dal, namens deze,
mr. Gerda H. van Setten

Geluidsoverlast
Stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.c
om laat weer noodgedwongen van zich
horen en roept alle betrokken inwoners
van de Gemeente Berg en Dal op om
onderstaand te lezen en op eenvoudige
maar massale wijze deel te nemen aan
volgende door de NEFOM georganiseerde actie!
Geluidsoverlast en gezondheid;
Vaak horen we dat mensen die klagen
over geluidsoverlast niet moeten zeuren. “Een beetje geluid kan geen kwaad
en hoort erbij in een dichtbevolkt land
als Nederland”. Maar wij krijgen ook
heel veel andere signalen. Zoals :
“geluidsoverlast maakt ziek”. Mensen
geven dan aan dat terugkerende, voortdurende, onontkoombare geluidsoverlast uiteindelijk leidt tot stress, tot
negatieve emoties en zelfs ook tot
gezondheidsschade.
Is dat zo? Herkent u dat? Om dat te
weten te komen zoeken wij uw persoonlijke verhaal. Zoeken wij uw antwoorden op onze vragen.
Die vragen zijn:
1. Wat zijn voor u de belangrijkste
bronnen van geluidsoverlast?
2. Gemiddeld hoe vaak per etmaal
ervaart u geluidsoverlast?
3. Heeft die geluidsoverlast invloed op
uw humeur en gevoel van welbevinden? Zo ja, in welke mate? (altijd/ erg
veel/behoorlijk veel/regelmatig/ zo nu
en dan/ bijna nooit/ nooit)
4. Leidt die geluidsoverlast ook tot
lichamelijke gezondheidsklachten? Zo
ja, welke? (bijv. gehoorschade/prikkelbaarheid/ vermoeidheid etc)
5. Leidt die geluidsoverlast ook tot psychische gezondheidsklachten? Zo ja ,
welke? (bijv. slapeloosheid/ stress/ nervositeit etc)
6. Is de geluidsoverlast in uw omgeving
in de achterliggende 5 jaar naar uw
gevoel: toegenomen / gelijk gebleven /
afgenomen?
7. Zijn er nog aanvullende opmerkingen uwerzijds met betrekking tot het
thema geluidsoverlast in relatie tot
gezondheid?
Wij zijn als Nefom zeer benieuwd naar
uw (persoonlijke) verhalen en ervaringen. Vanzelfsprekend zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw reactie. Wij
nemen die mee in een breder totaalbeeld, waarin wij hopen een onderbouwde schets te kunnen geven van de
impact van geluidsoverlast op de
gezondheid van omwonenden. Wij
hopen die meer persoonlijke insteek
van deelnemers te kunnen koppelen
aan de wetenschappelijke inzichten
over
de
relatie
geluidsoverlast/(volks)gezondheid. Dat kan dan
weer gebruikt worden in het bepleiten
bij de overheid van geluidsoverlast
beperkende maatregelen.
Stuur uw verhaal voor 1 maart 2021
naar gezondheid@NEFOM.nl
Dank voor uw aandachte en deelname
aan de actie! Wij hebben maar één

BRIEVEN

doel; de Ooijpolder, de dorpen, de
stuwwal en de heuvelrug te verlossen
van de oorverdovende geluids- en
gezondheidsschadelijk mileu-overlast
door (gemanipuleerde) uitlaten van
recreatief motorrijdersverkeer.actiegroep
stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com

Oudere vrouw dood
aangetroffen in woning in Beek
BEEK. Zondagmiddag 17 januari werden de hulpdiensten, politie, ambulance
en de vrijwillige brandweer van
Ubbergen gealarmeerd om uit te rukken naar een woning aan de
Koningholster in Beek. Daar bleek een
oudere bewoonster in haar woning te
zijn overleden. Ook haar hamster werd

dood aangetroffen.
Men was bang dat er giftige stoffen in
het huis aanwezig waren en daarom
verrichte de brandweer metingen waaruit bleek dat er geen sprake was van
giftige stoffen. De bewoonster was een
natuurlijke dood gestorven.
Foto: Henk Baron

Groesbeekse Bos
Beste redactie van de Rozet,
Ik ben flink geschrokken van de staat
van het Groesbeekse bos toen ik er een
paar dagen geleden door wandelde met
mijn vriendin uit Zevenaar.
Het viel haar op dat het er slecht onderhouden uitzag, veel omgezaagde
bomen, takken her en der over de
paden, grote voren door draglines
getrokken dwars door het bos waar nog
geen paden zijn, paden waar je niet
meer kunt wandelen omdat het moddelpoelen zijn geworden door diezelfde
draglines. Het Berger bos ziet er veel
beter uit wat dat betreft... Tijdens de
wandeling werd er bij het Kraaiendal
flink gerooid (en niet alleen daar).
Wij snappen niet waarom dat gebeurt,
zeker omdat het een niet noodzakelijk
werk betreft dat in coronatijd stil zou
moeten liggen. Het nut van de rooi
snappen wij ook niet want het levert
niets op, alleen een dun bos waar alleen
nog armzalige dunne boompjes blijven
staan op veel te korte afstand.
Als die gerooide bomen bedoeld zijn
als biobrandstof dan is dat het paard
achter de wagen spannen. En daar zouden we toch vanaf?
Weliswaar wordt er wat aangeplant
maar veel te weinig, met hier en daar
dertig boompjes op een meter afstand
red je het niet en ook nog monocultuur... 10 jaar geleden was dit ook al het
geval en het bos is er sindsdien niet op
vooruit gegaan alleen maar dunner
geworden wat wil je als je er alleen
voedingstoffen uit weghaald... Helaas
hoor ik nu geen protesten meer dus doe
ik het maar zelf.
Ik wil van staatsbosbeheer wel eens
weten wat de bedoeling is van al dat
gekap. Ik dacht dat we CO2 moesten
opslaan en bomen moesten planten
zoals Ecosia doet?
Er zouden miljoenen bomen worden
geplant hoor ik in allerlei plannen,
Joost mag weten waar die zijn. Waarom
kappen we dan niet acuut met kappen?
Het duurt minstens 50 jaar voordat een
boom groot voor die tijd zijn ze alweer
gekapt door het zwalkend beleid.
Moet ik het verhaal van de boswachters
nog geloven over het stikstof probleem
in de natuur, als ze op deze manier een
nog veel grotere schade aanrichten?
Met vriendelijke groeten,
Ing Bert Clewits
[Noot van de redactie:
Op pagina 15 van Rozet 26 van 2020
staat een artikel van Staatsbosbeheer
waarin de stichting de kap aankondigt
en verantwoordt. De letterzetter, een
keversoort, tastte de fijnspar en de sitkaspar aan. Door klimaatverandering
kunnen deze bomen zichzelf niet meer
beschermen tegen de kever en sterven
ze langzaam. Staatsbosbeheer heeft
daarom besloten de sparren preventief
te verwijderen (calimiteitenkap) en te
vervangen door andere boomsoorten,
zoals linde, esdoorn, beuk, douglas en
eik, om het bos beter te beschermen
tegen tegen ziektes en klimaatwisselingen.]

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Brandweer Ubbergen naar
mogelijk gaslek in Beek
BEEK. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen moest vrijdagmorgen 15
januari uitrukken voor een melding
gaslek in de Elzenkamp in Beek. Bij
Liander was een melding over een gaslek binnengekomen en door hen werd,
volgens afspraak, daarbij de brandweer
gewaarschuwd om de eerste maatregelen te treffen.
Leden van de brandweer hebben ver-

volgens de woning, waar een verbouwing aan de gang was, geïnspecteerd
en daarbij werd geen gas gemeten. Wel
bleek, dat de gasmeter niet meer in een
goede staat verkeerde.
De werknemers van het bouwbedrijf
bleven vervolgens, in afwachting van
Liander, buiten de woning. Na inspectie is de brandweer weer teruggegaan
naar de kazerne.

Foto: Henk Baron

Gastles Duitse taal
en cultuur – wie helpt?
NIJMEGEN. Onlangs werd ik gebeld
door
de
Duits
Nederlandse
Handelskamer in Den Haag. Of ik
wilde meewerken aan het project
‘Duits Werkt!’ Ik helemaal vereerd
natuurlijk. Na enkele telefoontjes en
mails over en weer werd de bedoeling
duidelijk: een gastles voor scholieren in
het middelbaar onderwijs om hen te
enthousiasmeren voor het vak Duits.
Het verzoek was niet aan dovemansoren gericht! Als ‘actieve’ grensganger
ben ik al een hele tijd betrokken bij
allerlei initiatieven op het gebied van
Duitse taal en cultuur. Helaas zijn vanwege het coronavirus activiteiten nu
niet of nauwelijks mogelijk.
Inmiddels heb ik voor de gastles een
conceptprogramma voorbereid, maar er
is nog ruimte voor aanpassingen.
Misschien hebt u ook nog ideeën of
suggesties die het belang van Duitse
taal (en cultuur) in het onderwijs
belichten?

Het project ‘Duits werkt’ probeert
scholieren in het middelbaar onderwijs te enthousiasmeren voor het vak
Duits.
Reacties zijn herzlich wilkommen!
Heinz Maahs, 06 1450 5539,
h.maahs@telfort.nl

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Sleutel gevonden
In de Koningin Julianalaan/Reiner van
Ooiplein in Ooij is vorige week zondag
een huissleutel gevonden. Voor inlichtingen: 06-24701354.
Normaal worden gevonden sleutels na
een dag al opgehaald. Nu bleek dat niet
het geval. Omdat er een Duitse sleutelhanger aanzit zou het zo maar van
iemand van de andere kant van de grens

kunnen zijn.
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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

■ Belastingaanslag van Munitax
binnenkort in de bus of box
Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in
de gemeenten Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen en
Wijchen de belastingaanslag
2021 van Munitax. Heeft u vragen
over uw WOZ-waarde of uw aanslag? Kijk op www.munitax.nl
voor de meest gestelde vragen.
Toch liever persoonlijk contact?
Bel met 024 678 09 62. Kunnen
we uw vraag niet direct beantwoorden? Dan maken we een
terugbelnotitie en bellen u zo
snel mogelijk terug.
De
Berichtenbox
van
MijnOverheid
MijnOverheid is een website van de
rijksoverheid. U kunt hierop onder
andere zien hoe u geregistreerd
bent bij de overheid. Op
www.mijn.overheid.nl kunt u zien
welke overheidsorganisaties aangesloten zijn en hun berichten versturen via MijnOverheid. Munitax is
ook aangesloten.
Met uw DigiD kunt u uw eigen,
beveiligde, digitale brievenbus (de
Berichtenbox)
activeren
op
mijn.overheid.nl. U kunt aanvinken
van welke organisaties u berichten
wilt ontvangen via de Berichtenbox.
Berichten die u via de Berichtenbox
ontvangt, ontvangt u niet meer op
papier. Als er nieuwe berichten
voor u zijn, ontvangt u automatisch
een e-mailbericht op het door u
opgegeven e-mailadres. Denk er

daarom aan bij wijziging van uw emailadres dat u dit ook aanpast op
www.mijn.overheid.nl.
Het taxatieverslag
Heeft u een DigiD? Dan kunt u uw
taxatieverslag
vinden
op
MijnOverheid. Hier kunt u de taxatieverslagen van 2021 en 2020 vinden. Een voorwaarde is wel dat de
belastingaanslag op uw naam moet
staan.
U kunt uw taxatieverslag daar als
volgt vinden:
1. Klik op het item ‘Wonen’ in de linkerkantlijn.
2. Kies voor ‘Bekijk WOZ-gegevens’ in het rechter vak.
3. Klik op het adres waarvan u het
taxatieverslag wilt inzien.
4. Kies voor ‘Taxatieverslag van uw
gemeente’.
Heeft u geen DigiD dan kunt u dit
aanvragen op digid.nl. Bent u niet in
de gelegenheid om DigiD aan te
vragen of gaat het om een nietwoning? Maak dan gebruik van het
contactformulier
op
www.munitax.nl.

■ Doe mee aan de wandelchallenge van 30 dagen
Wilt u het nieuwe jaar goed
beginnen en meer gaan bewegen? Doe dan mee met de wandelchallenge van 30 dagen.
Wandel alleen of met zijn tweeën,
vanuit eigen huis, maar toch
samen verbonden door een
groepsapp.
Hoe kunt u meedoen?
U kunt zich inschrijven via
inbewegingsport1@outlook.com.
Bij iedere 15 inschrijvingen maakt
de organisatie een groepsapp aan.

U krijgt vervolgens een bericht wie
er allemaal in uw groep zitten. U
spreekt in de groepsapp een startdatum af en vanaf die dag gaat de
challenge in. Inschrijven kan nog tot
en met 1 februari 2021.
Hoe gaat het in zijn werk?
Iedere groep heeft een contactpersoon. Aan deze contactpersoon
geeft u iedere dag door hoeveel
kilometer u heeft gelopen. Twee
keer per week krijgt u via de app de
stand van de gelopen kilometers

van de hele groep. Op de website
www.kwiekactieveleefstijl.nl onder
het kopje wandelchallenge ziet u
hoeveel kilometer andere groepen
hebben gelopen. Op die manier
wordt het ook een beetje een wedstrijd.
Hoeveel kilometer moet u lopen?
Er zijn verschillende afstanden.
Loopt u het ’Pieterpad’ dan is dat
gemiddeld 2 km per dag, voor
’Rome’ 4 km en voor ‘Santiago’ 6
km per dag. Geef bij het inschrijven
aan voor welke afstand u mee wilt
doen. Daag uw buren, familie en
kennissen uit om mee te doen. U
kunt als individu meedoen, maar
ook met een eigen groep/team.

Wethouder Annelies Visser (met blauwe jas) doet mee aan de wandelchallenge, samen met het hele college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Berg en Dal. Marian Schijf (links) van Kwiek Actieve
Leefstijl bedacht de wandelchallenge.

Meer informatie
Kijk op de site
www.kwiekactieveleefstijl.nl onder
het
kopje
wandelchallenge.
Opgeven kan via
inbewegingsport1@outlook.com.

Code op het voorblad van de
belastingaanslag
Op het voorblad dat met de belastingaanslag is meegezonden staat
een code. Via deze code kunt u de
aanslag direct betalen.

Veelgestelde
vragen
over
gemeentelijke belastingen
Bekijk de veelgestelde vragen op
www.munitax.nl.

■ Nieuwe website: test u mee?
De komende maanden gaan we
de website van de gemeente vernieuwen. Hiervoor hebben we de
hulp nodig van onze inwoners en
ondernemers. Graag willen we
weten op welke manier u zoekt
op de website. En waar u bepaalde onderwerpen verwacht (en
waar niet). Zo bouwen we samen
aan een nieuwe structuur.
Hoe kunt u meebouwen?
Vanaf vrijdag 29 januari vindt u op
onze website www.bergendal.nl en
op onze sociale media een link naar
een testomgeving. Hier stellen we u
een aantal vragen over de nieuwe
structuur van de website. We willen
onder andere graag van u weten
waar u bepaalde onderwerpen verwacht. De link blijft tot 3 februari

staan.
Wanneer het u uitkomt
We hopen natuurlijk op zoveel
mogelijk reacties. Want dan krijgen
we een goed beeld van hoe we de
website zo duidelijk en toegankelijk
mogelijk kunnen maken. U kunt de
vragen beantwoorden op een
moment dat het u uitkomt. De test
duurt 5 à 10 minuten. Alvast
bedankt!

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal
Wilt u op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws? Een aantal keer per jaar brengen we u via de nieuwsbrief Bedrijvig Berg en
Dal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
economische zaken en recreatie en toerisme.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Meld u aan via www.bergendal.nl/nieuwsbrieven. Klik hier op de knop:
inschrijven nieuwsbrief Bedrijvig Berg en Dal.
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Mededelingen

■ Doe mee met de poëziewedstrijd

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.

De afgelopen tijd zijn er 16 bankjes geplaatst in het
dorp Berg en Dal. Samen vormen ze de bankjesroute. Werkgroep Poëziepad Berg en Dal wil bij 9
bankjes poëzieborden plaatsen. Het verbinden van
de bankjes met poëzie zorgt voor een creatieve en
plezierige ontmoeting tussen dorpsbewoners.
Maar hopelijk is de poëziewedstrijd ook een mooie
uitdaging in deze coronatijd. Doe mee!

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Elzenweg 22, bouw woning (aanvraag)
▪ Kerkberg 20C, kap bomen (verleend)
▪ Verbindingsweg 37, uitbreiden woning (verleend)
▪ van der Veurweg 27, bouw berging met overkapping (verleend)
▪ Waterstraat 32, kap boom (aanvraag)

Om welke bankjes gaat het?
▪ Bank 1: Aan het eind van het Klappeijenpad tegenover de ingang Waldboeren
▪ Bank 2: Bovenaan de Holleweg bij uitzicht Persingen
▪ Bank 3: Prins Bernardlaan bij speeltuintje
▪ Bank 4: Bij de eerste flat op de Vijverhof bij de
Kwakkenberglaan
▪ Bank 5: Oranjelaan hoek Julianalaan

▪ Bank
▪ Bank
▪ Bank
▪ Bank

6:
7:
8:
9:

Heilig Hartkerk bij het H.H. beeld
Kerstendal bij de jeu-de-boulesbaan
Watertorenweg bij het plantsoen
Clarenbeekseweg bij oorlogsmonument

Hoe doet u mee?
Schrijf een Nederlands gedicht geïnspireerd op het
thema: ‘gezien vanaf de bank’. Het gedicht mag maximaal 25 regels lang zijn. Lever dit in een Word-document zonder opmaak aan in Arial 11. Stuur uw gedicht
uiterlijk 8 maart naar poeziepad@gmail.com. Zet in de
mail duidelijk bij welk bankje uw gedicht hoort en wat
uw naam en woonplaats is.
Meer informatie
Voor meer informatie en de volledige voorwaarden kijk
op www.bergendal.nl/poeziepad

Berg en Dal
▪ Bosweg 13, kap bomen (verleend)
▪ Molenbosweg 17, plaatsen brandtrap en brandveiligheidsvoorzieningen bij hotel Erica (verleend)
▪ Oude Holleweg 5, brandveilig gebruik (ontwerpbesluit)
▪ Zevenheuvelenweg 48a, brandveilig gebruik (ontwerpbesluit)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 30, kadastraal perceel sectie F, nr. 843, bouw
recreatiewoning (aanvraag)
▪ Bruuk 120, bouw woning met bijgebouwen (verleend)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 5, uitbreiden woning (verleend)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 35, verbouwen horecapand tot 5 woningen
(verleend)
▪ 1e Colonjes 6, wijzigen inrit (aanvraag)
▪ Dorpsstraat 19, verplaatsen geldautomaat en handelsreclame
(aanvraag)
▪ Dorpsstraat 31, plaatsen geldautomaat en handelsreclame (verleend)
▪ Nabij Grafwegen 8a – St. Jansberg, bouw woning en wijzigen inuitrit (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij Grafwegen 8a – St. Jansberg, realiseren zwembad (verlengen
beslistermijn)
▪ Grafwegen 49, aanleggen nieuwe inrit en vervallen van een
bestaande inrit (verleend)
▪ Heumensebaan 26, vergunning brandveilig gebruik (buiten
behandeling stellen)
▪ Hoge Horst 54, renoveren en uitbreiden kleedcomplex voetbalvereniging DVSG (aanvraag)
▪ Hollands Klooster 11, starten van een beautysalon (aanvraag)
▪ Kerkpad 4a, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Lage Horst 8, uitbreiden verdieping en isoleren dak (verleend)
▪ Van Nispenstraat 7, bouw erker (verlengen beslistermijn)
Heilig Landstichting
▪ Petruslaan 13, verbouwen woning (verleend)
Kekerdom
▪ Duffeltdijk 34, uitvoeren van nevenactiviteiten, het betreft een
wijziging op de d.d. 30 november 2020 verleende omgevingsvergunning (verleend)
Leuth
▪ Nabij Duffeltdijk 4b, kadastraal perceel sectie E, nr. 234, kappen van
bomen (aanvraag)
▪ Nabij Kapitteldijk 3, inrichten van natuurgebied t.b.v. doelrealisatie
N2000 Ooijse graaf kapitteldijk (verleend)
▪ Kerkplein 9, plaatsen reclame (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. van Gilsstraat 11, realiseren dakopbouw ten behoeve van een
dakkapel (verleend)
▪ Heerbaan 181, starten van een B&B in Huize De Pol (aanvraag)
▪ Paulus Potterstraat 24, bouw erker (aanvraag)
▪ Rijndijk 30, ophogen perceel en aanbrengen keerwand (verleend)
▪ Nabij Rijndijk 33, grondophoging conform landschapsplan behorende
bij vastgesteld bestemmingsplan (verleend)
▪ St. Willibrordstraat 1, aanleggen parkeerplaats met in- en uitrit
(verleend)
▪ Zeelandsestraat 71, plaatsen buitenunit van warmtepomp (aanvraag)
▪ Diverse locaties, het tijdelijk plaatsen van 10 sandwichborden
(aanvraag)
Ooij
▪ Kon. Julianalaan 32, brandveilig gebruik hotel Gelderse Poort
(verleend)
▪ Nabij Spruitenkamp 2, bouw kapel (aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 22, plaatsen mantelzorgwoning (verleend)
▪ Rijksstraatweg 56, kap bomen (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving tervisielegging:
▪ Ontwerpbesluit gescheiden afvalinzameling van scholen als dienst
van algemene belang
Vervolg op pagina 3

■ Heeft u de app Meldpunt Buitenruimte al?
Lantaarnpaal kapot? Gat in de weg? Te hoge berm?
Kapot speeltoestel? Meld het met onze app Meldpunt
Buitenruimte. In 2020 ontvingen wij via de app al 1.300
meldingen. Melden via de app Meldpunt Buitenruimte
is heel eenvoudig. Download hem nu in de Appstore of
Google Play Store.
Wat kunt u melden met de app Meldpunt
Buitenruimte?
Via de app kunt melding maken van bijvoorbeeld:
▪ Gedumpt of rondslingerend afval
▪ Kapotte verkeersborden of paaltjes
▪ Kapotte lantaarnpalen
▪ Problemen met groen, bijvoorbeeld snoeien, uitstekende wortels, onkruid of te hoge bermen
▪ Verstopte rioolput (op gemeentegrond)
▪ Parkeeroverlast
▪ Kapot speeltoestel
U kunt deze situaties ook melden met het formulier op
de website www.bergendal.nl.
Hoe werkt het?
Download de app Meldpunt Buitenruimte via de
Appstore of Google Play Store. Of vul het formulier op
de website in via www.bergendal/meldpuntbuitenruimte. Als u de app gebuikt en locatievoorzieningen aan
heeft staan, dan geeft de kaart in de app uw locatie
meteen weer. Wilt u uw melding niet doorgeven via de
app of de website? Dan kunt u uw melding natuurlijk
ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14 024.

Foto’s toevoegen
Stuur een of meerdere foto’s mee met uw melding. Dan
krijgen we een duidelijk beeld van de situatie. Laat u
uw gegevens (e-mailadres) achter? Dan krijgt u direct
een bericht dat uw melding in behandeling is. Is uw
melding afgehandeld? Dan krijgt u daarover ook een
bericht (via e-mail, de app of telefonisch).
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■ Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

Ruimtelijke Ordening en Milieu

In Nederland gebruiken veel
overheidsorganisaties uw gegevens. Het is dus belangrijk dat al
die gegevens kloppen. Staat er
toch een fout in een registratie?
Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt
Fouten in Overheidsregistraties
kan hierbij helpen.
Wilt u een fout laten corrigeren, dan
meldt u dit bij de organisatie waar
het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij
welke organisatie u moet zijn. Dan
kunt u zich melden bij het Meldpunt
Fouten in Overheidsregistraties
(MFO).
Waar vindt u het MFO?
Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo
en op Rijksoverheid.nl. Op
rvig.nl/mfo staan 3 formulieren:
voor burgers, bedrijven en (semi)
overheidsorganisaties. Daarmee
kunt u online een melding doen.
Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven
en overheidsorganisaties bij het

Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout:
▪ Werchensestraat 9, Persingen
▪ Botsestraat 14c, Leuth
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan
▪ Hoge Horst 47a, Groesbeek
Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden
▪ Hoge Horst 47a, Groesbeek
----------------------------------------------------------------------------------------------

©RvIG
corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO wijst u
bijvoorbeeld de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste
gegeven kan corrigeren. Of ze helpen als u er niet uitkomt met het
oplossen van de fout. En met de
problemen die door de fout zijn ontstaan.
Samenwerking met melder en
organisaties
Het MFO werkt samen met u en
álle betrokken overheidsorganisa-

ties, net zo lang tot gegevens weer
kloppen. Het beheert de opgedane
kennis en deelt deze met andere
overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende
werkzaamheden. Bijvoorbeeld als
het voor een organisatie niet mogelijk is om de onjuiste gegevens te
corrigeren.
Het MFO is onderdeel van de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens (RvIG).

■ Volg de gemeenteraad van Berg en Dal op sociale media

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.

■ Ontwerpbesluit afvalinzameling bij
scholen
Het inzamelen van afval bij scholen verandert. Het ontwerpbesluit ligt tot
en met 11 februari ter inzage. U kunt het bekijken op www.overheid.nl. Tot
deze tijd kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen tegen
het ontwerpbesluit. Meer informatie hierover staat op www.overheid.nl.
Voor het inzien van het ontwerpbesluit of meer informatie kunt u ook
mailen naar g.tasdelen@bergendal.nl. Of contact opnemen met Gamze
Tasdelen via telefoonnummer 14 024.

■ Online Banenmarkt Rijk van
Nijmegen 2 februari

In de gemeenteraad van Berg en
Dal zitten 23 raadsleden. Zij
nemen beslissingen over belangrijke zaken in onze gemeente. De
raad vertegenwoordigt inwoners,
stelt de hoofdlijnen van het
beleid vast én controleert het
college van burgemeester en
wethouders.

Op dinsdag 2 februari is er een
online
banenmarkt
in
de
LinkedIn-groep
‘Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen’.
De banenmarkt duurt van 10.00
tot 13.00 uur. Werkgevers, werkzoekenden en intermediairs
komen op de banenmarkt op een
laagdrempelige manier met
elkaar in contact.

Alle informatie over activiteiten, vergaderingen en besluiten van de
gemeenteraad vindt u
https://bergendal.raadsinformatie.nl
U kunt daar ook de vergaderingen
live volgen of terugkijken. Nieuws
uit de gemeenteraad vindt u ook op
de website van de gemeente
www.bergendal.nl en in De Rozet.
Of volg de gemeenteraad op
Facebook, Twitter en Instagram.
Dan krijgt u automatisch de laatste
informatie op uw tijdlijn. Zoek op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’.
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Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met de griffie van de gemeente-

raad via griffie@bergendal.nl, telefoonnummer 14024 of via de sociale media-kanalen.

Delen en presenteren
Werkgevers uit de regio delen op 2
februari
hun
vacatures.
Geïnteresseerden kunnen daar
direct op reageren.
Werkzoekenden presenteren zich
actief door hun cv te delen of een
(video)oproep te plaatsen. Dé plek
dus om u te oriënteren op de
arbeidsmarkt en uw netwerk te vergroten. Leden ontvangen vanaf 18

januari tips en instructies. Daarmee
kunnen zij zich goed voorbereiden
op deelname. Een LinkedInaccount is al voldoende om lid te
worden.
Aanmelden is eenvoudig
Maak een LinkedIn-profiel aan en
log in op LinkedIn. In de zoekbalk
zoekt u op: ‘Online Banenmarkt Rijk
van Nijmegen’ of ga direct naar:
www.linkedin.com/groups/8955067
Klik vervolgens op ‘lid worden’. U
krijgt binnen 24 uur bericht.
Wilt u meedoen, maar heeft u weinig ervaring met LinkedIn of online
solliciteren? De webinars van UWV
over LinkedIn kunnen dan handig
zijn. Kijk op
www.onlineseminar.nl/uwv

■ Verrassingspakket met boeken bij de Afhaalbieb
De bibliotheken in de gemeente
Berg en Dal zijn vanwege de verlengde lockdown tot en met dinsdag 9 februari 2021 gesloten. Wel
kunnen
biebleden
bij
de
Afhaalbieb in Groesbeek, BeekUbbergen en Millingen aan de

Rijn een verrassingspakket met
vijf boeken aanvragen.
De Afhaalbieb is bedoeld voor
lezers van alle leeftijden die graag
fysieke biebboeken willen lezen.
Leden kunnen kiezen uit pakketten

in een bepaald genre of voor een
bepaalde leeftijd. Het pakket wordt
klaargezet in een Afhaalbieb naar
keuze.
Bibliotheekmedewerkers houden
bij het kiezen van de titels rekening
met de voorkeur van de aanvrager.
Twee titels mogen biebleden zelf
kiezen, als deze beschikbaar zijn bij
de gekozen afhaalvestiging. Als er
in de Afhaalbieblocatie nog reserveringen klaar staan voor de aanvrager, worden deze ook in de boekentas gestopt.
Leden kunnen op de website
www.obgz.nl/afhaalbieb een formulier invullen en kiezen voor een vestiging. Wie dit lastig vindt, kan met
vragen bellen naar 024 - 327 49 90.
Uitgelezen? De boeken kunnen
weer bij een van de Afhaalbiebs
worden ingeleverd.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Met jouw inzet kunnen we al ons gft-afval opnieuw gebruiken!
De gemeente Berg en Dal en wij zijn trots op onze inwoners.
Jullie zijn een van de beste afvalscheiders van Nederland!
Met jouw inzet kunnen we de allerbeste worden. En al ons groente-, fruit- en
tuinafval(gft-afval) en etensresten opnieuw gebruiken als compost en groengas.
Dit bereiken we alleen als we samen
geen ander afval bij het gft-afval doen.
Als er bijvoorbeeld glas of plastic in het gft-afval
komt, is alle moeite voor niets.
Twijfel je welk afval waar hoort?
Kijk in de Dar app of op www.dar.nl/afvalwijzer.
Wij helpen je graag!

Rundergehakt
Verse Kipfilet
Verse rookworst
Verse Lasagne
Gebraden Kipfilet

500 gram

Leverkaas

100 gram

€ 4.45
500 gram

€ 5.25
2 e halve
prijs
100 gram

€ 0.99
100 gram

€ 1.49
€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 28 januari - 6 februari

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

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

Rob van Alst

Wij doen alles voor uw auto

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

Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade
Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

INFRA & MILIEU

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

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

Tijdens de lockdown is de winkel:

alleen geopend voor het afhalen van

BESTELLINGEN
BES
E TE
T LLINGEN

dinsdag t/m zaterdag van 9:00 - 15:00
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

Bel of mail ons om een bestelling te plaatsen:
024-6841656 / info@mariusdhzmarkt.nl
Hartelijk bedankt.
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Leven en werken met het coronavirus

Elke dag iets leuks
Thuiswerkende ouders en schoolgaande kinderen die nu thuis online les krijgen en waar je dus ook een beetje juf of
meester voor wilt of moet zijn.
Hoe houd je het leuk met elkaar? Juist
in deze tijd is het goed om leuke dingen
met elkaar te doen. Zit je even zonder
inspiratie, dan kan de website van het
NJI (Nederlands Jeugdinstituut) je helpen.
Het gros van de activiteiten is gratis te
doen, zodat ieder gezin hier gebruik
van kan maken. We hopen dat jullie
veel plezier hebben met deze activiteiten en dat ze mogelijk inspireren tot
activiteiten die jullie zelf verzinnen.
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Oude
rs/Dagelijks-leven/Elke-dag-iets-leuks
Op de website is ook meer info te vinden over o.a. structuur in je dagelijkse
corona-leven, het voorkomen van spanningen, tips voor mediagebruik etc.
Een paar voorbeelden:
Elke dag iets leuks - De leukste activiteiten van 2020 #4
Family olympics - De Olympische
Spelen thuis: een kampioenschap met
het hele gezin, verschillende spelletjes

worden gespeeld. Wie haalt de meeste
punten?
Hydrodipping - Dip en pimp je (oude)
schoenen!
Walk the line - Vooral kleine kinderen
vinden het reuze interessant om te proberen op een lijn te lopen. Of er juist
over heen te springen.
Fruitmandje - Dames en heren, appels
en peren. Reageer snel op commando's
en behoud je stoel.
Proefjes doen - Als echte wetenschappers gaan jullie vandaag proefjes doen.
Maak zelf een kompas, bouw je eigen
raket, ontdek of cola light in water blijft
drijven of tover een regenboog.
Maak je eigen escape room - Houden
jullie van puzzels én spanning? Maak
thuis jullie eigen escape room. Lukt het
iedereen om de puzzels binnen de tijd
op te lossen?
Knutselkaart versturen - Wie hebben
jullie de afgelopen tijd al lang niet
gezien? Opa en oma of misschien neefjes en nichtjes? Knutsel een mooie verrassing voor hen in elkaar.
Meer uitleg over deze activiteiten (en
nog heel veel meer leuke ideeën) vind
je op de website
www.nji.nl

Stichting Ongehinderd ondersteunt bij inrichten stembureaus
De gemeente Berg en Dal is volop
bezig met de voorbereidingen voor
de Tweede Kamerverkiezingen op 17
maart 2021. Een belangrijk onderdeel hierbij is de inrichting van de
stembureaus. Deze moeten dit jaar
toegankelijk én coronaproof zijn.
Voor het inrichten van de stembureaus
werkt de gemeente samen met de
Stichting Ongehinderd. Deze stichting
heeft veel ervaring met toegankelijkheid van locaties voor mensen met een
beperking, zoals mensen in een rolstoel
of blinden en slechtzienden.
Toegankelijk en coronaproof
Door de coronamaatregelen zijn niet
alle locaties geschikt als stembureau.
De keurmeesters van Stichting
Ongehinderd bezoeken de beoogde
stemlocaties, toetsen deze op de wetgeving en maken een rapportage per locatie.
Daarnaast geven ze per geschikte locatie aan hoe deze ingericht moet worden
om aan alle coronamaatregelen te voldoen. Ze letten hierbij op goede doorstroommogelijkheden, het aantal
bezoekers en de 1,5-meter afstand. Ook
kijken ze naar de ventilatie op de locatie.
Blij

met

inzet

van

Stichting

Ongehinderd
Burgemeester Mark Slinkman is blij
met de inzet van Stichting
Ongehinderd. “Iedereen moet mee kunnen doen in onze democratie, ook als je
niet mobiel bent of slecht ziet. Daar
hebben we de afgelopen jaren al het
nodige aan kunnen doen. Met behulp
van de brede blik van Ongehinderd
moeten ook de laatste belemmeringen
worden weggenomen.”
De gemeente heeft goede ervaringen
met Stichting Ongehinderd in het project Zorgeloos op Vakantie. Daarbij zet
de gemeente zich met de Wmo
Adviesraad en toeristische ondernemers in voor betere toegankelijkheid
van accommodaties, restaurants en
recreatiemogelijkheden.
Herkeuring bij gemeenteraadsverkiezingen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
volgend
jaar
doet
Stichting
Ongehinderd een herkeuring van alle
stemlocaties. De komende 8 jaar zijn er
meerdere verkiezingen. Door de testen
nu te laten uitvoeren heeft de gemeente
een goede basis voor de komende jaren.
De kosten voor het toetsen van de stembureaulocaties betaalt de gemeente uit
het geld dat ze van het Rijk heeft gekregen voor meerkosten rond corona.

Aankomend hoogwater
In verband met het naderende hoogwater in de Waal is Wilbert Verriet van FREE
Nature druk bezig om de Konikpaarden en Galloways bij elkaar te halen langs de
Erlecomsedam in Erlecom. Dinsdag worden de dieren geëvacueerd.
Foto: Henk Baron

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Op dit moment is de lockdown nog van
kracht en dat betekent dat zowel de
Vriendenkring als het Kulturhus gesloten zijn voor alle (sport)activiteiten.
Hoe het daarna verder gaat, is op dit
moment nog niet bekend.
Het Kulturhus blijft in deze periode wel
open voor:

- Kinderopvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak (Judie Koenders tel. 06
24225674)
- Inloop en Ontmoeting op maandag
van 14.00-16.00 uur
- Prikpost CWZ elke donderdag, let op
gewijzigde tijd: 08.00-08.30 uur

Nieuw bestuur en beheerder
Kulturhus Kekerdom
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RepairCafé
Groesbeek
Virusvrij in 2021
Ook in het nieuwe jaar 2021 blijft onze
locatie op de Paap (voorlopig) dicht,
maar u kunt toch bij het RepairCafé
Groesbeek tercht voor:
Reparatie van apparaten
Hierbij kunt u denken aan koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers etc., maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals cassettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers. U kunt bij hen terecht
met uw smartphone, tablet, laptop of
desktop. Bij een ‘ouderwetse’ desktop
is het mogelijk om onderdelen te vervangen of bij te plaatsen, zoals een
harde schijf of een videokaart. Wij
adviseren u graag en zo mogelijk voeren wij dit ook voor u uit.
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
hebt 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.
N.B. De reparatie van kleding etc. is
op dit moment niet mogelijk!
Mondkapjes
De vraag naar mondkapjes neemt langzamerhand af, zodat het RepairCafé
Groesbeek is gestopt met het maken
van nieuwe mondkapjes.
Maar er is nog een kleine voorraad
mondkapjes beschikbaar in verschillende maten. Deze mondkapjes 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).

Profielschets Gerhard van Belt,
nieuw carrousel-lid CDA
Gerhard van de Belt wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering geïnaugureerd als
carrousel-lid van het CDA
Berg en Dal. Wie is Gerhard?
Geboren als échte boerenzoon op een boerderij in
Drenthe groeide ik op
met natuur en dieren
als vanzelfsprekende
waarden om mij heen
die mijn jeugd tot een
prachtige tijd gevormd
hebben. Dag en nacht
buiten werken en spelen,
vingers is de aarde, voeten
in de klei, dat vormt je als
kind.
Mijn naam is Gerhard van de Belt,
onlangs 61 jaar geworden, woonachtig
in Millingen aan de Rijn, waar we heerlijk landelijk wonen. Ik woon daar met
mijn vriendin en samen hebben we zes
kinderen en vier kleinkinderen.
Na een onbezorgde jeugd koos ik voor
een carrière bij de politie waar ik
inmiddels al een leven lang werkzaam
ben. Tot 1998 in de toenmalige
gemeenten Groesbeek en Heumen,
Ubbergen en Millingen, waarna ik in
1998 vertrok naar Nijmegen waar ik
acht jaar als wijkagent in De
Waalsprong werkzaam was.
Door mijn werk heb ik inmiddels flink
wat levenservaring opgedaan en een
enorm netwerk opgebouwd, zeker in de
gemeente Berg en Dal. Mijn vak en
mijn karakter hebben elkaar wel gevonden wanneer het gaat om mensen verbinden, denken in oplossingen, respect
geven en krijgen, en een groot empathisch gevoel. Recht door zee waardoor
ik minder heb met mensen die een dubbele agenda voeren.

De beoogde doelstelling om me
in de politiek van de gemeente
Berg en Dal te gaan begeven is
om mee te praten en daar waar
mogelijk, mee te beslissen
over belangrijke vraagstukken in de hele gemeente
Berg en Dal. Daarom heb
ik bewust voor een landelijke partij gekozen,
omdat een partij er voor
iedereen moet zijn.
Vraagstukken rondom
duurzaamheid krijgen
van mij de volle aandacht.
Tegelijkertijd weet ik ook
dat we moeten samenwerken en compromissen
moeten sluiten om tot de
juiste beslissingen te komen.
Ik wil mijn aandeel leveren om toekomstige generaties over de volle
breedte een gezonde leefomgeving mee
te geven. Dat betekent goed rentmeesterschap, een van de kernwaarden van
het CDA. Wij hebben de zorg voor een
solide leefomgeving en een gezond
evenwicht tussen mens, milieu en economie.
Een mooi gezegde; “Een goede rentmeester is specialist in duurzaam
beheer”.
We mogen geen verdere afbreuk doen
aan de mogelijkheden van toekomstige
generaties om in hun behoeften te voorzien.
Tot slot voel ik me aardig thuis op het
gebied van sociale voorzieningen zoals
aandacht voor jongeren, openbare orde,
een veilige leefomgeving, ondermijning, natuur, milieu en klimaat. Mijn
uitdaging ligt erin dat alle vraagstukken
binnen de gemeente Berg en Dal kunnen rekenen op mijn aandacht.

Foto: Peter Hendriks
Het Kulturhus Kekerdom heeft per 1
januari een nieuw bestuur en beheerder.
Dit nieuwe bestuur bestaat uit Harry
Hampsink (voorzitter), Kitty Gerritsen
(secretaris) en John Plass (penningmeester). Moniek Heitink is het afgelopen jaar al gestart als beheerder.
Omdat er vanuit de Kekerdomse
gemeenschap in eerste instantie geen
belangstelling bestond om een bestuur
te vormen van de stichting Kulturhus
Kekerdom hebben Hans Jeurissen en
Jules Dahlmans, beiden werkzaam bij
de gemeente Berg en Dal, deze taak
vanaf het begin in augustus 2012 op
zich genomen.
Hans en Jules hebben altijd gevonden
dat het bestuur gevormd zou moeten
worden door mensen uit de gemeenschap. Ook omdat het minder wenselijk
is dat gemeenteambtenaren zitting hebben in een dorpshuisbestuur is steeds
gezocht naar een invulling met lokale
vrijwilligers. Deze invulling is nu
gevonden.
De nieuwe beheerder en het bestuur
zijn inwoners van Kekerdom die allemaal betrokkenheid hebben met de
gemeenschap en lid zijn van een vereniging(en) en/of deel uit maken van
vrijwillersgroep(en). We vinden de

aanwezigheid van een Kulturhus en het
gebruik hiervan van cruciaal belang
voor ons dorp en willen ons hiervoor
graag inzetten.
We kunnen dit niet alleen en hebben
hiervoor de huidige en nieuwe gebruikers nodig. We streven er bovendien
naar een aantal vrijwilligers te vinden
die ons helpen om van het Kulturhus
een actief gemeenschapshuis te maken,
een ruimte waar iedereen terecht kan
voor een kop koffie, praatje of een activiteit.
We gaan ons samen de komende tijd
uitgebreid oriënteren en in gesprek met
de huidige- en nieuwe gebruikers.
Enkele ideeën beginnen al vorm te krijgen, het creëren van werkplekken voor
ZZP-ers en het aantrekkelijk maken
van een vrije inloop middag. Mogelijk
plaatsen we hiervoor een biljart.
We hopen vele initiatieven aan het lijstje toe te voegen en roepen belangstellenden op om mee te denken of ons te
komen helpen. Onze contactgegevens
zijn:
Stichting Kulturhus Kekerdom,
Schoolstraat 7, 6579 AN Kekerdom.
Telefoon: 0481-849166
E-mail: info@kulturhuskekerdom.nl
Website: www.kulturhuskekerdom.nl

Tweede Grote
Snert Actie
geslaagd!
MILLINGEN. De traditionele snertactie van fanfarekorps Ons Genoegen was
wederom een groot succes.
De organisatie wil graag alle vrijwilligers, Chef-kok Peter Wassink, sponsoren AH Johan van den Hatert en
Slagerij Kees van der Velden hartelijk
bedanken voor hun bijdrage in welke
vorm dan ook en we kijken al weer uit
naar de volgende Snertactie!
Alle snertkopers bedankt voor uw
steun!
Fanfarekorps Ons Genoegen
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Nieuwe borden langs de Kerkdijk in Ooij
Het duurt allemaal wat langer maar inmiddels zijn er langs
de Kerkdijk in Ooij een aantal waarschuwingsborden
geplaatst bij een tweetal kruisingen, waar onlangs de verkeerssituatie veranderd is. De Kerkdijk is, zoals eerder vermeld, een 30 km weg geworden tussen de Sint Hubertusweg
en de Rietvoornstraat en daarbij is dit gedeelte niet meer aangewezen als voorrangsweg. Overigens staat, komende vanuit
de richting van de Spruitenkamp, nog steeds aangegeven, dat
het een voorrangsweg is en zou daar een borden “Einde voorrangsweg” moeten staan. Maar bij de beide kruisingen staan
nu borden dat de verkeerssituatie gewijzigd is. Helaas is nog
niet alles goed gewijzigd. In de Prins Bernhardstraat staat
bovenaan voor de Kerkdijk nog steeds het borden einde 30
km zone, hetgeen daar inhoudt, dat het verkeer, dat zowel
links als rechtsaf de Kerkdijk oprijdt, gewoon 50 km mag rijden. Maar waarschijnlijk komt dat binnenkort ook nog wel
goed.

Foto: Henk Baron

Meer natuurwinst in de Millingerwaard
De eindinrichting van de Millingerwaard krijgt enkele
aanpassingen die extra natuurwinst opleveren. Er komt
nog meer diversiteit in het gebied waar met name vissen
en vogels van profiteren. Doordat er meer zand in de
oude zandwinplas achterblijft ontstaat hier een eiland.
Met ruimte voor de ontwikkeling van ooibos en moerasvegetatie langs de randen. Dat is het resultaat van een
oproep van bewoners uit Kekerdom en verschillende
natuurorganisaties. Staatsbosbeheer werkte de aanpassingen uit met de aannemerscombinatie Boskalis van de
Wetering en K3Delta.
In het afgelopen jaar zijn er verschillende opties doorgesproken met vertegenwoordigers van Kekerdom en de natuurorganisaties. Uiteindelijk is hier een nieuwe eindinrichting uitgekomen. Dit beoogde eindbeeld is getoetst aan een van de
belangrijkste randvoorwaarden, namelijk het behalen van de
waterveiligheidsdoelstelling zonder afbreuk te doen aan de
landschappelijke kwaliteit. Daarnaast moest het ecologisch
meerwaarde opleveren en ook financieel haalbaar zijn. Dit is
gelukt waardoor zowel Staatsbosbeheer als de aannemerscombinatie hierop hun akkoord hebben gegeven.
Meer natuur
Uit de oude zandwinplas wordt minder grond gehaald. Dat
levert een eiland op waarop uiteindelijk hardhoutooibos zal
ontwikkelen. De oevers zijn een feest voor de kleine plevier,
kluut en visdief. Westelijk naast de Middendoorontsluiting
krijgt zachthout ooibos de ruimte en blijft er een zandplaat
achter op 7.50 m + NAP. Bij laag water is dit een vogeleiland
voor voedselzoekende vogels.
Er gaat dus ook minder zand naar de omputlocatie bij de
Waiboerweg. Daardoor wordt de stroombaangeul daar iets
dieper aangelegd. Dat is goed voor de watervoerendheid in

de zomer en dus voor de vissen, vogels die vis eten en
natuurlijk de otter.
Een andere aanpassing is een extra doorsteek van kwelvinger
naar kwelvinger waardoor er een eiland ontstaat dat roofvogels een rustplek geeft. De laatste aanpassing is het aanleggen van een kade om de Millingerhof. Daarbinnen kan bijzondere moerasvegetatie zich ontwikkelen omdat de invloed
van de rivier hier minder wordt. Er komt een wandelpad op
de kade.
Vergunningen
De aanpassingen leiden tot wijzigingen in de bestaande vergunningen. In het voorjaar hopen we groen licht vanuit de
betrokken overheden te krijgen zodat de optimalisatie buiten
uitgevoerd kan worden. Dit zijn Rijkswaterstaat, Ministerie
van LNV, provincie, waterschap en gemeente.
Wat betekent het voor u?
De biodiversiteit van de Millingerwaard wordt vergroot
waardoor u meer natuur kunt beleven en meer verschillende
soorten vogels zult zien. Voor de omwonenden betekent het
minder overlast en een verminderde uitstoot door een efficiënter werkproces. Er hoeft immers minder grond overgepompt te worden. De einddatum van het werk blijft 31
december 2021.
Vragen?
Vanwege de corona-maatregelen is het niet mogelijk om een
fysieke bijeenkomst te organiseren. Heeft u echter vragen of
opmerkingen dan kunt u een mailbericht sturen naar rivierprojecten@staatsbosbeheer.nl. Wij zullen dan contact met u
opnemen. Voor meer informatie kunt u ook naar de website
van
het
project
Millingerwaard:
https://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Deze keer maar een soort van “hutspotklinker” over verschillende zaken die
dezer dagen mijn aandacht trokken. Neem nou bijvoorbeeld het bericht over
Klaas-Jan Hunterlaar. Ik dacht meteen, daar moet ik over gaan schrijven. Het
kan toch niet anders dan, dat de in “Schalkekringen”, invloedrijke Henk van
der Mee achter zo’n transfer moet zitten. Hij zou zijn mobiele muzikale
“Schalke-Sound Car” hiervoor gratis ingezet hebben. De “Ooijse Armin van
Buuren”, zou namelijk zijn niet geringe gage ingeleverd hebben voor een
optreden in de Johan Cruyff Arena. Deze voor de kat zijn k… voorstelling
deed hij voor de voltallig geknipte Ajaxfamilie. Natuur-lijk deed hij dat op
speciaal aandringen van zijn boezemvriend en ex-collega keeper Edwin van
der Sar. Zij kennen elkaar uit het keepersmilieu, waar Henk, lang geleden,
Edwin nog de fijne kneepjes van het vak geleerd heeft. Door zijn muzikale
geste bedong Henk wel voor zijn dierbare “Schalkefreunde”, dat “The
Hunt” voor noppes mocht vertrekken uit Amsterdam. Huntelaar gaat weer
schitteren bij de “Königsblauen” in de “Veltins-arena”, terwijl Henk, op termijn, weer een glansrol gaat vervullen bij de “Vinksblaue” in hun “Rabodome”. Als het zo gegaan zou zijn, was het best wel een mooie “Truc(ker)”
stunt geweest en was ik hem zaterdag bij de “Veltinsarena” met zo’n
“Gluck Auf Bratwurst” op het voorplein in Gelsenkirchen zeker tegengekomen.
Waar ik dezer weken of eigenlijk maanden ook mee zit, is mijn steeds woester wordende haardos. Het groeit, als onkruid, tegen de klippen op. Het
peper- en zoutkleurtje gaat nog enigszins, maar de overmatig aanwezige
nekharen vervullen mij met afgrijzen. Het is toch wat als je, jezelf niet meer
in de nek kunt kijken. Met zo’n haardos herleven oude tijden, voel ik mij als
een van de Beatles of Rolling Stones. Ik mag mijn muzikale talenten echter
niet vergelijken met bijvoorbeeld een George Harrison. Met mijn matje voel
ik mij namelijk meer een collega van Ton Arnts en de wenkbrauwen lijken
op die van de voormalige Russische partijleider Brezjnev. Nog een tijdje dan
kan mijn lichaam, wat haar betreft, wedijveren met de daarin goedbedeelde
Coby Wijnhoven. Als je ons dan naast elkaar zet, dan zie je geen haar verschil.
Het laatste waar ik het nog even over wil hebben is de prachtige sneeuwlaag van afgelopen zondag. Ik kwam vlak na de “ochtendklok” in het holst
van de morgen uit het “vissersmisje” van de Hubertusbasiliek.
Aanschouwde het magnifieke wintertafereel en haastte mij met gezwinde
spoed huiswaarts. Met een gloeiend hete kan koffie nestelde ik mij verwachtingsvol in een logestoel op mijn “Kempkespleinbalconi”. Het is echt
niet overdreven, “De Speulplek” was omgetoverd tot een Ooijs Cortina
d’Ampezzo. In de vroege morgen was de piste bedekt met een veelbelovende laag sneeuw. Hoewel het bij het krieken van de dag was, krioelde het
al van vele wintersportliefhebbers. Op de steile heuvels, van de met autobanden beveiligde crossbaan, zag ik Arnoud v.d. Ven. met doodsverachting
een “Super G” afdaling maken. Op de plaats waar ooit muzikale carbidklanken klonken, was een langlaufcircuit aangelegd. Tom Arens. was, alsof
het een carnavalsoptocht was, bezig met de zoveelste strafronde. Bob
Barber had een andere wintersport goed onder de knie. Hij koos voor rodelen op de luxueuze “Speulplekpiste”. Hij deed zijn naam eer aan, want met
bijna zijn hele familie suisde hij in volle vaart met een viermansbob de piste
af. Het was vanaf mijn “balconi” een machtig gezicht al die mensen bezig
te zien. Niet iedereen uit Ooij heeft dit schouwspel kunnen waarnemen. Dat
kwam, omdat het meteen na het “vissersmisje” was, dus alleen voor
“Vroege Vogels”.
Groetjes medeklinker.

Rijwielhandel
Bruinewoud

Duurzame oplossingen

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

Installatietechniek

Ooijse Klinkertjes

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

www.frankbv.nl

Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
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

Brompton-dealer

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.

van Nijmegen en omstreken

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

024-6633100

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Breedeweg
Wijk: tussen Kruksebaan, Knapheideweg,
St. Antoniusweg en Bredeweg

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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Nieuws uit Nijmegen
Activiteiten Architectuurcentrum Nijmegen
ACN verkent: audiotour Walk of the
Town
31 januari (online)
Tijdens deze audiotour neemt Jozien
Wijkhuijs ons mee langs de groene lijn
van Walk of the Town: een belevingsroute door de stad langs culturele hotspots, historische en iconische bouwwerken. Tijdens de tour vertelt zij over
de ontstaansgeschiedenis van de lijn,
de keuzes die ervoor zijn gemaakt, het
kunstproject dat erbij hoort en de
mooie, onontdekte plekken van
Nijmegen.
ACN college: Ronald Rietveld
(RAAAF)
2 februari (livestream)
Dit jaar nodigt het ACN weer vijf
spraakmakende architecten en beeldend kunstenaars uit om een college te
geven over hun vak en hun persoonlijke drijfveren. Onze eerste collegegast

is filosoof en kunstenaar Ronald
Rietveld. Zijn werk kenmerkt zich door
radicale ingrepen die ontwikkelingen
in gang zetten: ‘strategische interventies’. Tijdens zijn college gaat Rietveld
in op het 'articuleren van leegte', bijna
het tegenovergestelde van wat architecten normaal doen.
ACN presenteert: De ideale woning
9 februari (livestream)
Je logeerbed inklappen om ruimte te
maken voor je thuiskantoor of zoomen
vanaf het aanrechtblad… Hoe transformeer je je eigen woningplattegrond tot
je ideale (thuiswerk)woning? En hoe
kunnen we Nijmeegs nieuwbouw zo
ontwerpen dat het kan meebewegen
met de levensstijl en omstandigheden
van bewoners? Op dinsdag 9 februari
stellen we tijdens onze livestream ‘De
ideale woning’ het flexibele interieur
en het Open Bouwen centraal.

Met interieurarchitect Odette Ex (Ex
Interiors) en architect Olaf Gipser
(Olaf Gipser Architects).
Mijn favoriete gebouw in Nijmegen
Publicatie
In 'Mijn favoriete gebouw' staan 145
persoonlijke verhalen van mensen die
een speciale band hebben met een
Nijmeegs gebouw. Bijzondere herinneringen, opgeroepen door de stenen van
de stad.
Reserveer alvast je exemplaar van deze
architectuurreisgids van Nijmegen –
opgesteld door Nico Nelissen, Kees
Teeken, Frank Willems en Arthur
Schekermans – voor slechts €20,-.
Iedereen die 5 exemplaren of meer
bestelt, wordt in het boek vermeld. De
eerste druk verschijnt in maart.

Op 29 januari 2021 zou Boris Dittrich
de vierentwintigste Burgermeester
Dales Lezing verzorgen. Tijdens deze
avond zou ook de Burgemeester Dales
Prijs worden uitgereikt aan het
Lesbisch Archief Nijmegen.
Het
stichtingsbestuur
van
de
Burgemeester Daleslezing heeft in
goed overleg met de gemeente
Nijmegen en COC Regio Nijmegen
besloten om deze avond in zijn geheel

Ga voor de livestreams en info naar
architectuurcentrumnijmegen.nl

Schaaktafels, wisselende marktkramen, een containerbioscoop, een
open podium en een herinneringsboom, dat zijn de 5 beste ideeën die
de jury koos bij de actie Cadeau voor
de Binnenstad. In totaal waren er
230 ideeën ingezonden.
In de jury zaten wethouders Monique
Esselbrugge en Noël Vergunst en
Binnenstadsmanager Maarten Mulder.
Nijmegenaren kunnen tot en met 24
januari stemmen op het beste idee via
nijmegen.nl/binnenstad. Het beste idee
wordt binnen 2 jaar uitgevoerd en wint
een ballonvaart voor 2 over Nijmegen.
Eind januari maakt de gemeente het
winnende idee bekend.

Poëzie verbindt tijdens de Nijmeegse Poëzieweek
Tijdens de Nijmeegse Poëzieweek brengen gedichten
mensen samen. Van 28 januari tot en met 3 februari komt
poëzie overal naar je toe vanaf een scherm in je huiskamer, maar ook in de straten van Nijmegen. Er zijn poëziewandelingen, videovoordrachten van dichters, online
workshops en live shows.
Tijdens de Nijmeegse Poëzieweek laten lokale en nationale
dichters hun beste werk horen en zien. Iedere avond vanaf
22.00 uur is er een online Gedichtennacht met videovoordrachten van onder meer Iduna Paalman, Simone Atangana
Bekono, Wout Waanders en de nieuwe stadsdichter. Maar
ook nieuw lokaal talent krijgt een podium en er is muziek
van de Nijmeegse rapper Disci!
Poëzie in de stad
Of ga lekker aan de wandel in de Nijmeegse binnenstad. Er
zijn twee poëziewandelingen langs etalages met gedichten,
voor volwassenen en kinderen. Een uitje in de buitenlucht
voor het hele gezin. Op zaterdag 30 januari ligt er een stapel
ansichtkaarten op de Grote Markt klaar met een gedicht van
ex-stadsdichter Wout Waanders. Schrijf een kaart naar je
geliefde of je oma en hij gaat gratis voor je op de post. Op de
website van boekhandel Dekker v.d. Vegt is een interview te
zien met de afscheid nemende stadsdichter. Hoe heeft hij zijn
stadsdichterschap de afgelopen twee jaar ervaren?

Burgemeester Dales Lezing
29 januari geannuleerd

Zelf creatief bezig
De Arnhemse stadsdichter Jesse Laport geeft op woensdagavond 3 februari een online workshop liefdesbrieven schrijven. Literatuurwetenschapper en poëziecriticus Kila van der
Starre laat op zondagmiddag 31 januari zien hoe je de beste
Instagrampoëzie vindt en zelf schrijft. Laat je inspireren door
de Nijmeegse vocalist Jeroen Antoine, die zijn
Nederlandstalige verhalen onder begeleiding van zoetgevooisde klanken op diezelfde zondag je huiskamer inslingert.
Via de social media-kanalen van de Kinderboekwinkel
Nijmegen kunnen kinderen meedoen met een raadgedichtenspel en leuke prijzen winnen.
Poëzie altijd en overal
Op zaterdag 30 januari presenteert dichter Maurits Verhoef
zijn vierde dichtbundel: Thuiskomen is iets achterlaten. Deze
bundel vormt de basis van een multidisciplinaire online show
vol live poëzie, theater, muziek en schilderkunst. Of bel in
verloren uurtjes naar het Poëzie Belspel en laat je verrassen
door een gedicht. Wellicht word je live doorverbonden met
een van de huisdichters. Het telefoonnummer 085 301 80 51
blijft ook na de Poëzieweek gewoon bereikbaar.
De organisatie van de Nijmeegse Poëzieweek is in handen
van de Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen (SLAN).
Het hele programma is te vinden op www.nijmeegsepoezieweek.nl.

te annuleren in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Er vindt
ook geen livestream plaats. Op het
moment dat de coronamaatregelen
weer meer ruimte geven om de lezing
en de prijsuitreiking - in een weliswaar
aangepaste vorm - te organiseren, zullen wij u hierover berichten.
Zie voor alle informatie over lezing en
prijs: www.daleslezing.nl of bezoek
onze pagina op Facebook.

De 5 beste ideeën voor het cadeau
aan de binnenstad bekend

De 5 beste ideeën
• Schaaktafels
Het plaatsen van schaaktafels op een
openbare plek in de stad.
• Wekelijkse marktkramen voor star-

tende ondernemers
Startende ondernemers en ondernemende studenten krijgen de kans om
tijdelijk producten aan te bieden in de
wisselende marktkramen. Voorafgaand
aan het opstarten van de kramen, wordt
een behoefteonderzoek gedaan.
• Open podium voor cultuur en
muziek
Een open podium voor cultuur en
muziek. Bijvoorbeeld een klein, permanent gebouw, waarvan de lengtezijde
openklapt, zodat een podium ontstaat
waarop iedereen zijn talenten kan laten
zien.
• Filmcontainer
Een containerbioscoop met een beperkt
aantal zitplaatsen en een wisselend
filmaanbod.
• Herinneringsboom
Een grote herinneringsboom als aandenken aan het gedenkwaardige jaar
2020.

Hubert Bruls voorzitter Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

9 en 11 februari Online Open Dagen
ROC Nijmegen met ‘live’ voorlichting
Dinsdag 9 en donderdag 11 februari
opent ROC Nijmegen van 18:30 tot
21:30 uur voor de tweede keer online
haar deuren voor iedereen die op
zoek is naar een passende mbo-opleiding, zich wil laten om- of bijscholen
of nog een mavo/havo/vwo-certificaat
wil halen. Tijdens deze Online Open
Dagen delen docenten en studenten
hun eigen ervaringen, zijn de locaties
in beeld, kunnen via live chat vragen
worden gesteld én is er deze keer ook
live voorlichting.
De Online Open Dagen van ROC
Nijmegen zijn een variant op de fysieke Open Dagen op locatie, zoals die
voor Corona bestonden. Het volledige
programma staat op de website.
Aanmelden voor Online Open Dagen
Aanmelden voor de Online Open
Dagen
kan
via
w w w. r o c - n i j m eg e n . n l / o p e n d a g .
Bezoekers kunnen dan direct aangeven
aan welke van de vijfendertig voorlichtingsrondes ze deel willen nemen (2
per avond). Voor elke opleidingsrichting is een voorlichtingsronde en er is
algemene voorlichting over “Wat is
mbo?”.

COLOFON
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Programma ‘Gasten op de bank’
Tussen de voorlichtingsrondes door, is
er een livestream. Docent Dirk Megens
ontvangt in de studio verschillende gasten ‘op de bank’ (zie ook het programma op de site). Dit zijn docenten en studenten van verschillende opleidingsrichtingen. Zij vertellen over hun eigen
ervaringen bij ROC Nijmegen. Zo krijgen bezoekers van de Online Open
Dagen nog meer gevoel bij de school,
de medewerkers en de toekomstige
medestudenten.

Hulp bij studiekeuze
Naast live voorlichting en de livestream, is er een platform. Hierop staat
informatie over alle richtingen en
opleidingen, kunnen via chat live vragen gesteld worden, zijn er locatievideo’s en presentaties te bekijken. Voor
degene die extra hulp wil bij het kiezen
van een studie, is er ook een pagina:
Hulp bij studiekeuze.
w w w. r o c - n i j m e g e n . n l / h u l p - b i j studiekeuze

Gebouw Museum Het Valkhof
wordt eigendom gemeente
Gemeente Nijmegen koopt het
gebouw van Museum Het Valkhof.
Dit is de eerste stap om de verbouwing van Museum Het Valkhof in
gang te zetten.
De gemeente investeert in het gebouw
voor de noodzakelijke renovatie zodat
het museum zich verder kan ontwikkelen tot een publieksvriendelijk en boeiend museum. Met daarin nieuwe en
onverwachte verbindingen tussen culturen, tijdvakken en kunstvormen. De
gemeente koopt het gebouw voor 4,9

miljoen en het museum gaat huur betalen.
In 2019 is afgesproken om 11 miljoen
te investeren voor de verbouwing van
het museumpand van Museum Het
Valkhof-Kam aan het Kelfkensbos.
Voorwaarde daarbij is dat de gemeente
eerst het gebouw aankoopt van het
museum zodat de gemeente geld steekt
in een pand dat haar eigendom is. De
koop van het gebouw is kostendekkend. Dat betekent dat de kosten worden terugverdiend uit de huuropbrengsten.

Het nieuwe bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de voormalig voorzitter van de regio Arnhem-Nijmegen. Van links naar rechts: Lucien van
Riswijk, vice-voorzitter en burgemeester Zevenaar, Hubert Bruls, voorzitter en
burgemeester Nijmegen, Ahmed Marcouch oud-voorzitter en burgemeester
Arnhem, Helga Witjes, lid dagelijks bestuur en wethouder Lingewaard.
In zijn eerste vergadering heeft het
algemeen bestuur van de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Hubert Bruls benoemd tot voorzitter.
Lucien van Riswijk (burgemeester
Zevenaar) is benoemd tot vice-voorzitter. Samen met Helga Witjes (wethouder Lingewaard) vormen Bruls
en Van Riswijk het dagelijks bestuur.
De Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen is een samenwerking tussen
18 gemeenten in de regio ArnhemNijmegen. Deze samenwerking gaat
plaats vinden op basis van een gemeenschappelijke visie en aan de hand van
een regionale agenda met vijf grote
opgaven. Visie en regionale agenda is
door de deelnemende gemeenten vastgesteld.
Bruls vindt de samenwerking aan de
hand van opgaven van groot belang
voor de toekomst van de regio. "Alleen
door de handen ineen te slaan, kunnen
we de grote uitdagingen die voor ons
liggen oppakken. Ik proef een grote
bereidwilligheid bij zowel de steden als
de kleinere gemeenten om de samenwerking te versterken en als één regio
naar buiten te treden. Dit laatste is
enorm belangrijk als het gaat om
invloed op de agenda's van Den Haag
en Brussel. Het is prachtig dat we nu
van start kunnen gaan en ik ben zeer
gemotiveerd om als voorzitter, samen
met alle partners een succes van de
Groene Metropoolregio te maken."

Ahmed Marcouch, burgemeester van
Arnhem en voormalig voorzitter van de
regio, heeft deze stap aangemoedigd.
"Er valt bij ons veel te winnen tegen
onverdiende armoede, onterechte
woningnood en verwaarloosde wijken.
Met maar liefst achthonderdduizend
mensen om ons heen, in dit prachtige
gebied vol natuur, cultuur en kennis,
hebben wij als achttien gemeenten
goud in handen voor een prachtig aanbod dat precies de vinger legt op waar
wij goed in zijn en wat goed is voor
heel Gelderland, heel Nederland en
heel Europa. Wij hebben het over onze
groene innovaties, slimme duurzaamheid, uitvindingen voor onze gezondheid en de gastvrije ontspanning. Dus
laten wij elkaar mobiliseren om met het
bedrijfsleven en de kenniswereld onze
kansen waar te maken.”
De Groene Metropoolregio is een
samenwerkingsverband
van
18
gemeenten (Arnhem, Berg en Dal,
Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven,
Heumen, Mook en Middelaar,
Lingewaard, Montferland, Nijmegen,
Overbetuwe,
Renkum,
Rheden,
Rozendaal, Westervoort, Wijchen en
Zevenaar). De gemeente Beuningen
besluit eind januari over deelname.
De regio is met bijna 800.000 inwoners
en een regionaal product van 27 miljard
euro een sterke stedelijke regio. In de
gezamenlijk ontwikkelde visie kiest de
regio voor groei met behoud van een
ontspannen leefkwaliteit.

De Rozet

PAGINA 16

26 januari 2021

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
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
SPREEK, HEER, UW DIENAAR
LUISTERT
Pas als we op een of andere manier
worden geraakt door woorden van God
of van Jezus in de Bijbel, kunnen we
met heel ons wezen zeggen: ‘Spreek,
Heer, uw dienaar luistert’. Dan zijn we
meteen bij de grondhou¬ding in het
geloof. Geloof ontvangen we door te
luisteren, door te horen naar wat God
ons wil zeggen.
Om onszelf voortdurend te herinneren
aan dit Woord van God, de Bijbel, zouden we deze Bijbel een goede plek kunnen geven in huis. Je zou er zelfs een
lezenaar voor kunnen maken. Voor
iemand die een beetje handig is met
hout/triplex, zijn er bouwtekeningen
beschikbaar (met carbonpapier) bij de
pastoor: een lezenaar in de vorm van
een hart, met onderin de woorden
‘Spreek Heer, ik luister’.

Onze coronatijd met al z’n ellende en
beperkingen biedt ook kansen, kansen
tot ontmoeting met Hem die het leven
zelf is en toch onze ellende op zich
neemt als het Lam van God. Hij is geen
superheld die het zonder ons wel klaarspeelt. Hij nodigt ons uit om bij Hem
tot rust te komen. Tot rust komen bij
Hem is zelfs mogelijk in de meest heftige omstandigheden. Daarvoor is wel
nodig dat wij ons oefenen in het luisteren naar Hem: spreek Heer, uw dienaar
luistert.
Als Hij ons heel diep raakt, dan zullen
wij niet over Hem zwijgen, dan willen
wij een ander datzelfde laten ervaren,
brengen we een ander bij Hem. Door te
luisteren naar God kunnen we dus bijdragen aan een nieuwe bezieling van
het volk van God. Dat is best wel welkom in de chaos en hardheid van onze
tijd.
LEREN BIDDEN VANUIT DE BIJBEL
Misschien heb je in de Kersttijd in één
van onze kerken in de parochie een
rozenkransboekje gekregen, de versie
voor volwassenen of die voor kinderen.
Dit gebed heeft alles te maken met de
belangrijkste gebeurtenissen van Jezus
en Maria die in de bijbel staan. Door dit
boekje kun je daarbij stilstaan aan de
hand van een plaatje, een gebed en een
strofe om te zingen. De herhaling in het
gebed door het ritmisch bidden van

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

Onzevaders en Weesgegroeten schept
innerlijke rust en ruimte om je te laten
raken door God. Wie weet, ontdek je
met dit gebed hoe Hij aanwezig is in
jouw leven, in wat je zelf meemaakt en
beleeft en misschien wel juist in deze
tijd waarin we tamelijk beperkt worden
en meer op onszelf worden teruggeworpen. De avondklok en het per etmaal
maar kunnen ontvangen van één persoon, zal voor menigeen veel ellende
betekenen. Nood leert bidden, zegt men
wel eens. Niet altijd, denk ik. Maar je
kunt proberen van de nood een deugd
te maken. De avondklok kan bij wijze
van spreken je ‘avondgebed’ inluiden,
je blik naar binnen richten en naar de
Heer die er woont. Dan is nood inderdaad een kans om Hem te ontdekken.
Rozenkransboekjes liggen voor je klaar
in onze kerken, voor je ontdekkingstocht.
CONTACT MET PASTOOR
Bezoek aan huis is nu – vanwege corona – voor iedereen teruggebracht naar
één adres per etmaal. Regeling van uitvaart en toediening van ziekenzalving
of ziekencommunie vallen hier buiten.
En op telefonisch contact bestaat geen
beperking. Er zijn dus mogelijkheden
voor contact. Stel je een bezoek (met
gebed) van de pastoor aan huis op prijs
of telefonisch contact, je kunt met hem
afspreken via 06-46193591. Bij geen
gehoor kun je de voicemail inspreken.
Hij neemt dan contact met je op.
PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Half februari komt ons nieuwe fullcolour parochieblad weer uit. Wilt u het
parochieblad (blijven) ontvangen, bij u
in de brievenbus en/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 27 januari 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; Hebr.10,
11-18, ps.110,1-4, Mc.4,1-20.
Donderdag 28 januari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Hebr.10,19-25, ps.24,14ab.5-6, Mc.4,21-25.
Vrijdag 29 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hebr.10,32-39, ps.37,36.23-24.39-40, Mc.4,26-34.
Zaterdag 30 januari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hebr.11,1-2.8-19, Lc1,69-75,
Mc.4,35-41.
Zaterdag 30 januari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en zang) – 4e zondag door
het jaar B: Deut.18,15-20, ps.95,1-2.69, 1Kor.7,32-35, Mc.1,21-28.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Aloys
van Kerkhof.
Zondag 31 januari 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang) (zie boven)
Wim Driessen en Marie Driessen-

Thunnissen,
Marian
ScheffersJongenelis.
Dinsdag 2 februari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth, Opdracht van de
Heer: Mal.3,1-4, ps.24,7-10, Hebr.2,
14-18, Lc.2, 22-40 of 22-32.
Woensdag 3 februari 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus: Hebr.12,47.11-15, ps.103,1-2.13-14.17-18, Mc.6,
1-6.
Donderdag 4 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Hebr.12,18-19.21-24,
ps.48 (47),2-3a.3b-4.9.10.11, Mc.6,713.
Voor mijn zus Catharina Zwitserloot.
Vrijdag 5 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hebr.13,1-8, ps.27,1.3.5.8b9abc, Mc.6,14-29.
Zaterdag 6 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hebr.13,15-17.20-21, ps.23,1-6,
Mc.6,30-34.
Zaterdag 6 februari 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 5e zondag
door het jaar B: Job.7,1-4.6-7,
ps.147,1-6,
1Kor.9,16-19.22-23,
Mc.1,29-39.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kester-Arts, Toos en Jan de
Groen, in goede herinnering.
Zondag 7 februari 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 7 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens-Janssen.
Dinsdag 9 februari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Gen.1,20-2,4a,
ps.8,4-9, Mc.7,1-13.

In Memoriam

Jan van Doorn

Jan was zeer betrokken bij het Kleine
Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap in Beek en
Nijmegen. Jan hield van dit kerkje en
van de parkachtige begraafplaats eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel
voor ingezet.
Vanwege de financiële positie van de
Protestantse Kerk Nederland kon het
kerkje alleen voor de toekomst bewaard
blijven als het werd overgedragen in
particulier eigendom.
Vandaar dat de stichting Kleine
Bartholomeus werd opgericht. Door de
privatisering heeft het kerkje ook een
steeds bredere maatschappelijke functie gekregen.
Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting
bestuurslid van de Stichting.
Maar eerst werd het kerkje in 2002
onder zijn leiding grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren,
vloeren, binnenwanden, ramen, bijna
alles wordt vervangen of hersteld.
In oktober van dat jaar gaat de vlag in
top: het karwei is geklaard.
In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de
Stichting Kleine Bartholomeuskerk.
De Stichting heeft zich verplicht het
behoud van het kerkje tot in lengte van
jaren zeker te stellen.
Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in
uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd.
De stichting is Jan zeer erkentelijk voor
zijn grote inzet.
We wensen Corry en de kinderen veel
sterkte met het grote verlies.
Bestuur
stichting
Bartholomeuskerkje

Kleine

Parochie Cosmas en Damianus
Actie: Hart onder de riem voor eenzame mensen
De parochie H.H. Cosmas en
Damianus in Groesbeek wil in deze
coronatijd eenzame mensen graag een
hart onder de riem steken.
Daarvoor wordt een eenvoudige actie
georganiseerd, waar iedereen – kinderen, jongeren en volwassenen – aan
mee kunnen doen.
Het enige wat je hoeft te doen: schrijf
vóór 10 februari een bemoedigend
kaartje of maak een mooie tekening, en
doe die in de brievenbus van de

parochie aan de Kloosterstraat 2 in
Groesbeek.
De parochie zal er dan voor zorgen dat
die kaartjes en tekeningen bij eenzame
mensen terecht komen.
Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn
in een verzorgingshuis, maar ook mensen die zelfstandig wonen en weinig
contacten hebben.
We hopen dat velen hieraan mee willen
doen: een kleine moeite voor een beetje warmte voor de medemens.

Voedsel voor de voedselbank gedurende de lockdown
Gedurende de lockdown is er de mogelijkheid houdbaar voedsel voor de
voedselbank af te leveren in de H.H.
Cosmas
en
Damianuskerk
te
Groesbeek en de Mariakapel van de H.
Antoniuskerk in Breedeweg. Denk
hierbij aan voedsel in blik, pasta, etc.
De H.H. Cosmas en Damianuskerk is

open op maandag t/m zaterdag van
9:30u tot 12:00u en op zondag voor en
na de kerkdiensten tot 12:00u.
Vriendelijk verzoek om in de
Mariakapel in Breedeweg de spullen
door het hek heen bij de kerststal neer
te zetten. Deze is elke dag van 9:00u tot
17:00u geopend. Van harte aanbevolen!

Telefooncirkel
In deze dagen zijn veel mensen eenzaam en hebben behoefte aan een goed
gesprek, al is het maar voor even. Wil
je meewerken aan een telefooncirkel?
Dat zou fijn zijn! Wil je graag gebeld

worden? Van harte welkom! Stuur in
beide gevallen een mail naar pastor
Joke Huisintveld van de Cosmas en
Damianusparochie:
jokehuisintveld@protonmail.com.

Pastoor van Groesbeek rolt rode loper uit
Pastoor Aloys van Velthoven heeft op
vrijdag 22 januari het officiële startsein
gegeven voor de Actie Kerkbalans. Hij
ging op de knieën om de rode loper uit
te rollen bij de Cosmas en
Damianuskerk in Groesbeek.
Met deze symbolische actie worden de
parochianen uitgenodigd om hun financiële bijdragen aan de kerk over te

maken. Die bijdragen zijn belangrijk
om als parochie goed te kunnen blijven
functioneren. Het geld wordt onder
meer besteed aan de inzet van pastores,
ook in deze eenzame coronatijd, vieringen in kerken en kapellen, diaconale
activiteiten, digitale bijeenkomsten,
onderhoud en verwarming van de kerkgebouwen.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn tot nader bericht
alle vieringen alleen online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en
daaronder "Deze maand" U ziet
daar de link.
Zondag 31 januari: aanvang 10.00 uur
Voorganger: da. P. Akerboom uit
Nijmegen
De diaconiecollecte is bestemd voor
het Wenchi Hospital in Ghana, o.a.
voor uitbreiding van de verloskamers
en uitbreiding van het waterpompsysteem. Hiervoor kunt u digitaal bijdragen op rek.nr. NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek o.v.v. Wenchi
Zondag 7 februari: aan vang 10.00 uur

Voorganger is ds. D. Kruyt uit Arnhem
De diaconiecollecte is dan voor de
inwoners van Bangladesh. Kerk in
Actie biedt hen hulp na de recente overstromingen, en helpt hen zich voor te
bereiden op nieuwe overstromingen;
rek.nr. NL 08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Groesbeek
o.v.v. Bangladesh.

Onderhoud van de heuvelrug
bij de Ubbergeseweg
Het bedrijf Donkergroep pleegt onderhoud bij de Ubbergseweg in Nijmegen.
Foto: Henk Baron
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Mazda MX-30
Mazda gaf lange tijd aan, dat ze niet met een volledig elektrische zouden
komen, omdat èchte auto’s het geluid moeten maken van een efficiënte en
goed uitgebalanceerde verbrandingsmotor. Daar ligt hun kracht. Toch introduceerde Mazda een bijzonder model, genaamd MX-30, dat puur elektrisch
wordt aangedreven. Weliswaar met een broem-broem geluidsgenerator om de
stilte van een elektromotor te doorbreken en de inzittenden de rijervaring van
een èchte auto te geven. Ook schijnt men met dit kunstmatige motorgeluid,
dat op de achtergrond blijft, minder last van wagenziekte te hebben.

De Mazda MX-30 ziet er aantrekkelijk uitziet. Het is een compacte, maar lekker
stoere cross-over met een krachtig voorkomen. Bijzonder zijn de zogenaamde
‘suicide doors’, achterportieren die naar de ‘verkeerde’ kant opengaan. Net als
de klassieke Mazda RX-8 (ook ooit beschreven in De Rozet autorubriek) beschikt
de Mazda MX-30 hierover.
De ontwerpers van Mazda zijn slim en
benutten de voordelen van elektrische
aandrijving volop, maar het merk kiest
wel voor een ongebruikelijke aanpak.
Net als ieder andere elektrische auto
heeft de MX-30 zijn volledige koppel
direct paraat, wat zorgt voor een rappe
start bij het verkeerslicht en meer souplesse ten opzichte van verbrandingsmotoren. De MX-30 laat daarbij de al hierboven besproken lichte, kunstmatige
roffel horen, die helaas niet is uit te
schakelen.
Lange motorkap
Onder de relatief lange motorkap van
de puur elektrisch aangedreven Mazda
MX-30 ligt een elektromotor, die goed
is voor een vermogen van 107 kW/145
pk en een maximum koppel van 271
Nm levert. Specificaties waarmee de
niet overmatig zware MX-30 prima
mee uit de voeten kan. De auto accelereert in 9,7 seconden vanuit stilstand
naar de 100 km/uur en de topsnelheid is
afgeregeld op een bescheiden 140
km/uur. Daarmee voelt de auto lekker
vlot aan en biedt veel souplesse.
Met hendels achter het stuurwiel kan
men bepalen hoe sterk de auto afremt
op de dynamo met productie van
stroom voor de accu bij het loslaten van
het stroompedaal. Bij het loslaten van
het stroompedaal remt de auto echter
nimmer zoveel af, dat ‘one-pedal driving’, waarbij men het rempedaal nauwelijks hoeft te gebruiken, mogelijk is.
Met de hendels achter het stuur kan
kiezen tussen sterk inhouden bij het
loslaten van het pedaal tot niet inhouden en juist een sterkere acceleratie bij
het intrappen van het pedaal. In de

praktijk rijdt de auto lekker fel en komt
geen vermogen tekort.
Ecologisch verantwoord interieur
De elektrische cross-over heeft een
modern digitaal instrumentarium en
een fraai, hooggeplaatst infotainmentscherm bovenaan de middenconsole.
Tussen de voorstoelen zit de bedieningsknop om de verschillende functies mee aan te sturen. Touchscreen
gebruikt Mazda niet, omdat het bedienen daarvan volgens Mazda te veel van
de weg afleidt. Met de draaiknop op de
middenconsole hoeft men de ogen niet
van de weg te halen om het gewenste
menu te selecteren. Om de snelheid af
te lezen kan men ook de ogen op de
weg houden, want het standaard headup display projecteert deze informatie
op de voorruit.
Bij het instappen ziet men dat het interieur vernieuwend is, maar tegelijkertijd vertrouwd. Zo is de MX-30 aan het
einde van de levenscyclus 95% recyclebaar en zijn waar mogelijk gerecyclede
materialen toegepast. Mazda maakt
voor de stoelbekleding gebruik van
vegan-leder, waarmee volgens de fabrikant al meer voor het milieu wordt
bereikt dan met vele duizenden kilometers elektrisch rijden. Het grijze deel
van de bekleding is gemaakt uit gerecyclede PET-flessen. Op de middentunnel
en op de deurpanelen ziet men kurk.
Een hint naar de geschiedenis van
Mazda, dat in de twintiger jaren van de
vorige eeuw begon als kurkfabrikant.
Niet ondanks, maar juist dankzij deze
materialen is de sfeer in het interieur
warm en uitnodigend.
De bagageruimte achterin meet 366

In de volledig elektrisch aangedreven Mazda MX-30 komt bij het bedienen van
het rechter pedaal iets van motorgeluid over de speakers het interieur in. Dit
doet Mazda om de beleving van autorijden, wat vaak zo gemist wordt bij elektrisch rijden, terug te brengen.

(WLTP) afleggen,
maar het is in de
praktijk iets minder. Het is ook niet
Mazda MX-30
toevallig dat de
Koets: 5-deurs cross-over coupé
foto’s bij dit testPrijs: € 33.990,verslag bij laadpaGewicht: 1720 kg
len zijn gemaakt.
Cil.inh.: elektromotor
De batterij is vloeiVermogen: 145 pk
stof-gekoeld, waarTop: 140 km/uur
bij de leidingen van
Acc.0-100: 9,7 sec.
de airconditioning
Gem. verbr.: WLTP bereik 200 km
doorlopen van het
Lengte: 439,5 cm
interieur naar de
Breedte: 179,5 cm
accu's. De MX-30
Kofferruimte: 366 liter
kan met een snelAanhangergewicht: 0 kg
heid van 6.6 kW Bij de Mazda MX-30 zal de theoretische actieradius van
opladen aan een 200 kilometer niet voor iedereen voldoende zijn. Dat maakt
de auto meer geschikt voor stadsverkeer en als luxe tweede
liter en dat kan men uitbreiden door de wisselstroom laad- auto dan voor verre reizen.
achterbank neer te klappen tot 1.171 paal en dat duurt
liter. Onder de laadvloer van de baga- dan ongeveer 4,5
geruimte is helaas geen ruimte voor de uur. Snelladen kan met 50 kW en dan is zwaar is. Het rijklaargewicht bedraagt
laadkabels, dus die liggen los, wel keu- de accu van de Mazda in een half uur 1.720 kilo. Al met al rijdt de Mazda fijn
rig in een hoes, in de laadruimte, want tot 40 minuten voor 80% vol. Maar en is mooi in balans. Men heeft niet het
voorin is wel de ruimte, maar geen 80% van de theoretische 200 kilometer gevoel, zoals we dat bij de MG EV
mogelijkheid om de laadkabels op te is maar 160 kilometer en in de praktijk hadden, met een zware bak accu’s op
bergen. Een gemiste kans.
145 kilometer en als er nog 50 kilome- weg te zijn. Ook onder slechtere wegter batterijlading over is, vraagt de auto condities, zoals gladheid, rijdt de
Bereik en laden
alweer naar opladen. Dat geeft geen Mazda vertrouwd en stuurt als een
Het lijkt er wel op, dat er onder de rust. Aan het stopcontact thuis (220 èchte sportieve auto heerlijk over kronmotorkap nog ruimte is vrijgehouden volt) is de oplaadtijd 16 uur tot 100 %. kelweggetjes. Uiteraard niet zo fijn als
om een stroomaggregaat in te bouwen. Bij het snellaadstation van 50 kW kost de MX-5 roadster, wat Mazda’s sumDat zou zeer goed kunnen en dan spre- die laatste 20% veel tijd en voor 100% mum in rijeigenschappen is. De Mazda
ken we van een lineaire hybride, waar- laden is men toch al snel een uur bezig. MX-30 is een praktische gezinsauto
bij een klein motortje stroom zit te De MX-30 kan maar 1-fase laden. Die met een ongebruikelijk kleine batterij.
draaien als de accu leeg is. We kunnen range-extender zou dus zeer welkom Daarbij zet Mazda zet de MX-30
ons goed voorstellen dat Mazda daar- zijn.
scherp in de markt met een vanaf prijs
voor haar wankelmotor van stal (uit het
van € 33.990,-. De Luxury uitvoering is
archief) haalt en zo een efficiënt bij- Weggedrag
€ 5000,- duurder. Hiervoor krijgt men
laadsysteem creëert. Er lijkt voldoende De relatief kleine batterij zorgt voor als extra Smart Keyless Entry, een 360°
plaats voor te zijn.
een lagere aanschafprijs, maar het View Monitor, waarmee rondom de
Dat we hierover schrijven is geen toe- grootste voordeel is het superieure auto gekeken kan worden met diverse
val, want de actieradius van de Mazda weggedrag. De MX-30 is weliswaar camera’s, die ook de input geven voor
MX-30 is beperkt. Daarbij is er ook zwaarder dan een vergelijkbare SUV de Front Cross Traffic Alert (FCTA),
maar de keuze uit één accupakket. Dit met verbrandingsmotor, maar die 310 die waarschuwt bij kruisend verkeer, en
accupakket kan 35,5 kWh stroom bij kg extra gewicht bevindt zich op de de Rear Cross Traffic Brake (RCTB),
zich houden en dat komt overeen met ideale plek: centraal onder de auto.
die de remmen in een noodsituatie actieen actieradius van 200 kilometer. Het niet al te grote accupakket zorgt er veert bij kruisend verkeer tijdens achHelaas bleek het in de praktijk vaak mede voor dat de MX-30 niet extreem teruitrijden. Smart City Brake Support
180 tot 190 kilometer en na
Rear (SCBS-R) activeert de
130 tot 140 kilometer begint
remmen in een noodsituatie
de auto al te waarschuwen dat
bij het achteruitrijden en de
de accu leeg raakt. Dat is snel.
Traffic Jam Assist (TJA) conMazda kiest voor deze relatief
troleert en behoudt afstand tot
kleine accu omdat een grotere
de voorganger en biedt tevens
accu veel duurder is en meer
stuurassistentie tijdens het
grondstoffen kost. Het accufilerijden onder 55 km/u. Om
pakket in de MX-30 weegt
dan door het saaie rijden niet
slechts 310 kilo. Daarnaast
in te dommelen is er de Driver
zorgt een zwaardere accu
Attention Alert (DAA) met
voor meer slijtage van banden
behulp van een actieve cameen remmen. Bovendien blijkt
ra. De Mazda MX-30 heeft in
uit Mazda’s eigen onderzoek
deze Luxury uitvoering een
dat de gemiddelde elektrische
fraai Bose premium-audiosysrijder slechts 48 kilometer per
teem met 12 speakers. En voor
dag aflegt. Wij herkennen ons
als de stroom thuis uitvalt en
echter niet in dit profiel, maar
er wel stroom in de autoaccu
daarvoor wonen we ook in De laadklep van de Mazda MX-30 zit aan de zijkant en is
is, dan is er nog een 150W
een dorp.
behoorlijk fors uitgevallen. Bij het opladen in de straat aan stopcontact in de auto. Heel
Op papier kan de MX-30 op een laadpaal is het oppassen. Een afgebroken laadklep is
veel extra’s dus en zeker een
een volle accu 200 km niet onvoorstelbaar.
proefrit waard.

Road Test

Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybride nu al
te bestellen als “First Edition”
Via een speciale pre-booking website
kan de Jeep Wrangler 4xe Plug-in
Hybride in een “First Edition” besteld
worden. Nederland is samen met zeven
andere Europese landen het eerste land
waar deze nieuwe Jeep® Wrangler 4xe
zonder aanbetaling via de website link:
https://bethefirst.jeep.nl/?model=150&
version=wrangler-4xe gereserveerd
kan worden.
De plug-in hybridetechniek maakt van
de Jeep Wrangler een ruige terreinauto,
die respectvol voor het milieu is en
tevens geschikt is voor dagelijks
gebruik, dankzij de elektromotor en
zijn emissievrije aandrijving. In het
ruigste terrein laat het terreinmonster
zich niet tegenhouden dankzij de
onmiddellijke beschikbaarheid van het
grote koppel van de elektromotoren.
Dat is een belangrijk onderdeel in de
kracht van de combinatie van twee verschillende krachtbronnen.
De combinatie van twee elektromotoren, een hoogspanningsbatterij, een
high-tech 2.0 liter turbobenzinemotor
èn een automatische TorqueFlite achttraps-automatische transmissie, geeft
de Wrangler 4xe een gecombineerd
vermogen van 380 pk (280kW) en 637

Nm aan koppel. Het is de meest
geavanceerde aandrijflijn, die ooit op
de Jeep Wrangler is gemonteerd. Het
optimaliseert het brandstofverbruik,
neemt actieradiusangst weg èn biedt de
mogelijkheid om met een actieradius
tot 50 km de meeste dagelijkse ritten
volledig elektrisch af te leggen. De
integratie van de elektrische aandrijflijn in het 4x4-systeem geeft betere off-

road-prestaties, doordat langzaam met
veel koppel van de elektromotoren de
hindernissen worden overwonnen.
Deze nieuwe, technisch meest geavanceerde en milieuvriendelijke Wrangler
ooit staat vanaf medio dit jaar bij de
Nederlandse Jeep-dealer in de exclusieve “First Edition” uitvoering vanaf €
80.990,-.
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Zwischen Rhein & Maahs
Mitfahrbörse zum
Impfzentrum Kalkar
KRANENBURG. Damit eine möglichst hohe Impfquote erreicht wird,
organisiert die Gemeindeverwaltung
Kranenburg eine Mitfahrbörse für
Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahre
und älter, die nicht mit eigenem Auto
oder mit einer selbst organsierten
Mitfahrmöglichkeit
durch
z.B.
Verwandte das Impfzentrum in Kalkar
erreichen können.
Damit diese freiwillige Mitfahrerbörse
funktionieren kann, werden ehrenamtliche Helfer für den Fahrdienst gesucht.
Interessierte Freiwillige können sich ab
sofort per Telefon unter der
Rufnummer
02826-7998
zur
Aufnahme in den Fahrerpool an die
Gemeindeverwaltung wenden. Die
Mitfahrbörse ist während der
Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar. Ebenso können sich die hilfesuchenden Seniorinnen und Senioren
ab einem Lebensalter von 80 Jahren
und älter für Hin- und Rückfahrten zum
Impfzentrum unter Rufnummer 028267998 melden.
Dabei bittet die Verwaltung zu berücksichtigen, dass es sich bei diesem
Angebot um eine absolut freiwillige
Unterstützung handelt, auf die
grundsätzlich kein Anspruch besteht.
Insofern sollte die Vermittlung von
Transferfahrten zum Besuch des
Impfzentrums nach Kalkar nur dann

Die Gemeinde Kranenburg sucht
Ehrenamtliche und vermittelt Fahrten
für 80-Jährige und Älter zum
Impfzentrum Kalkar
nachgefragt werden, wenn sich keine
andere Beförderungsmöglichkeit in
Eigenverantwortung organisieren lässt.
Alle Bürgerinnen und Bürger über 80
Jahre erhalten in dieser Woche Post
vom Gesundheitsministerium des
Landes NRW und vom Kreis Kleve mit
Informationen zum Impfzentrum und
mit Informationen zur Vereinbarung
eines Impftermins. Sobald dann ein
Impftermin mit der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein vereinbart worden
ist
und
keine
Beförderungsmöglichkeiten
zum
Impfzentrum bestehen, können die
betroffenen Personen die Mitfahrbörse
telefonisch kontaktieren. Für den Hinund Rückweg inklusive des Aufenthalts
im Impfzentrum müssen rund zwei
Stunden einkalkuliert werden.

Imagefilm der Stadt Kleve geht online
KLEVE. Die Stadt Kleve in Film und
Ton ist nun Realität! Der Imagefilm –
ein Hauptfilm und sechs Themenfilme
– zeigt einen ausführlichen Überblick
über die Möglichkeiten, die die Stadt
Kleve ihren Bürgern sowie den
Besuchern und Touristen bietet. Die
Themenfilme widmen sich in ihren
jeweiligen Bereichen noch umfassender und detaillierter der Vielfältigkeit
der Stadt Kleve.
Ein Rundumpaket für jedermann, der
die Stadt Kleve kennenlernen möchte.
Freuen Sie sich auf den Imagefilm und
auf die Filme aus den Themengebieten:
Freizeit und Kultur * Stadtleben *
Wirtschaftsförderung * Soziales *
Bauen und Wohnen * Tourismus. So
attraktiv ist unsere Heimatstadt –

Ein Hauptfilm und sechs Themenfilme
erzählen über die Vielfältigkeit der
Stadt Kleve
www.kleve.de

Absagen und verschieben: die
neuen Klever Konzerttermine
KLEVE. Bekanntlich dürfen auch in
den kommenden Wochen keine
Kulturveranstaltungen
stattfinden.
Konzertplanungen haben zur Zeit etwas
orakelhaftes. Man versucht, in die
Zukunft zu blicken, doch bleiben
Zweifel, ob das, was man sieht oder
sehen möchte, sich später auch als
Realität erweisen wird. Dennoch stirbt
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die Hoffnung bekanntlich zuletzt, und
Solisten und Ensembles benötigen die
Aussicht auf Zeiten, in denen Konzerte
wieder gespielt und besucht werden
dürfen.
Gerne informiere ich über die aktuellen
sensuality“ mit der Saxophonistin Asya
Fateyeva und dem dogma chamber
orchestra konnte vom 19. Januar auf
Donnerstag, den 10. Juni 2021 verlegt
werden. Das 3. Reihenkonzert
„Niederschlagsmengen“
vom
3.
November
2020
mit
dem
Saxophonisten Roger Hanschel und
dem Auryn Quartett ist nun für Montag,
den 19. April 2021 geplant.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich,
dass wir im Laufe des Jahres wieder im
Konzertsaal sitzen dürfen und die so
schmerzlich vermisste Live-Musik
genießen können!
Herzlich, Eure/Ihre Sigrun Hintzen,
Konzerte der Stadt Kleve
02821-897661, einfach@absurd.de,
www.kleve.de
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Das Konzert „Niederschlagsmengen“
mit dem Saxophonisten Roger
Hanschel und dem Auryn Quartett ist
nun für Montag, den 19. April 2021
geplant.

Änderungen bei der Maskenpflicht?
Ja. Ab 25. Januar 2021 gilt an bestimmten Orten die Verpflichtung zum
Tragen einer medizinischen Maske.
Medizinische Masken im Sinne der
Coronaschutzverordnung sind sogenannte OP-Masken der Norm EN
14683
(muss
auf
der
Verkaufsverpackung angegeben sein)
oder Masken der Standards KN95/N95
oder FFP2. Die Verpflichtung zum
Tragen einer medizinischen Maske
besteht unabhängig von der Einhaltung
eines Mindestabstands
• in
Einzelhandelsgeschäften,
Apotheken, Tankstellen, Banken usw.
sowie in Arztpraxen und vergleichba-

ren medizinischen Einrichtungen,
• im ÖPNV – auch an Bahnhöfen und
Haltestellen
• während Gottesdiensten und anderen
Versammlungen
zur
Religionsausübung auch am Sitzplatz.
Nach Bundesrecht (SARS-CoV-2Arbeitsschutzverordnung
des
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales vom 20. Januar 2021) besteht
auch am Arbeitsplatz die Verpflichtung
zum Tragen einer medizinischen
Maske
dort,
wo
kein
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Der Arbeitgeber hat in
diesem Fall die medizinischen Masken

zur Verfügung zu stellen.
Die Maskenpflicht gilt weiterhin insbesondere in folgenden Bereichen,
wobei hier das Tragen einer
Alltagsmaske weiterhin ausreichend
ist:
• in geschlossenen Räumlichkeiten im
öffentlichen Raum, soweit diese – mit
oder ohne Eingangskontrolle – auch
Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern
zugänglich sind,
• auf Märkten und ähnlichen
Verkaufsstellen im Außenbereich,
• vor Einzelhandelsgeschäften und auf
zugehörigen Parkplätzen und Wegen

Aussetzen von Unterrichten in der VHS bis 31. Januar
KLEVE. Im Zuge der aktuellen Corona-Schutzverordnung
muss die VHS ihre Präsenzkurse weiterhin aussetzen, und
zwar bis einschließlich 31. Januar 2021. Alle Online-Kurse
können jedoch fortgeführt werden! Auch Exkursionen und
Vorträge finden nicht statt. Persönliche Beratungen sind nur
nach vorheriger Terminabsprache möglich.
Interessentenwenden sich bitte an die jeweiligen

Ansprechpartner.
Die bisherigen Pflichten zum Abstandhalten, zur Hygiene,
zur regelmäßigen Belüftung der Räume und die
Maskenpflicht bei Bewegungen im Haus (in
Seminarräumen, Fluren, Treppenhäusern etc.) bleiben unverändert bestehen.

Babyboom im Klever Tiergarten
KLEVE. Obwohl der Klever Tiergarten derzeit noch für
Besucher geschlossen ist, geht das Leben hinter verschlossenen Tiergartentoren weiter: Anfang Januar erblickte der erste
Nachwuchs für das neue Jahr das Licht der Welt: Zwei weibliche
Meerschweinchen
wurden
geboren.
„Meerschweinchen sind Nestflüchter und erkunden bereits
wenige Minuten nach der Geburt ihre Umgebung“, erklärt
Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Sogar die Zähne wechseln
die flinken Nager im Mutterleib, sodass sie bereits mit wenigen Tagen zum ersten Mal feste Nahrung knabbern können“.
Mit den beiden Neugeborenen leben nun 13
Meerschweinchen im Tiergarten Kleve.
Gleich 13-fachen Nachwuchs gab es hingegen bei den
Wildschweinen. „Unsere beiden Bachen haben insgesamt 13
Frischlinge zur Welt gebracht“, freut sich Polotzek über den
anhaltenden Babyboom. „Noch liegt der gestreifte
Nachwuchs die meiste Zeit des Tages im Stroh des geschützten Stalls. Ab und zu kann man aber schon ein kleines
Näschen erkennen, was aus dem Stall nach draußen in die
frische Luft guckt“. Und so wird es vermutlich nicht mehr
allzu lange dauern, bis auf der Wildschweinanlage reges
Treiben herrscht.
Reges Treiben herrscht derzeit in so manchen Gehegen, aber
jedoch nicht im Besucherbereich. Seit dem 2. November ist
der Tiergarten erneut für Besucher geschlossen. „Wie viele
andere Betriebe auch, erleben wir derzeit eine wirtschaftlich
schwierige Zeit“, blickt stellvertretender Tiergartenleiter
Dietmar Cornelissen auf die aktuelle Situation. Im vergangenen Jahr haben knapp 62.000 Menschen den kleinen Zoo an
der Tiergartenstraße besucht, 25.000 weniger als in den
Jahren zuvor. Mit den ausbleibenden Besuchern fehlen auch
die Einnahmen. Cornelissen: „Derzeit leben wir vor allem
von unseren Rücklagen sowie von Spenden und
Patenschaften. Wann wir wieder öffnen dürfen, ist leider

2. Auflage des Buches
über Kranenburg in der
Zeit des Nationalsozialismus erschienen
KRANENBURG. Die Klever Historikerin Helga UllrichScheyda hat 2018/19 im Auftrag der Gemeinde Kranenburg
die Zeit des Nationalsozialismus in Kranenburg erforscht.
Für diese lokale Studie hat die Verfasserin reichhaltiges
Quellenmaterial aus staatlichen und kommunalen Archiven
erstmals wissenschaftlich ausgewertet. Die auf dieser
Grundlage entstandene umfassende und facettenreiche
Darstellung der Zeit des Nationalsozialismus geht u.a. den
Fragen nach: Welche Auswirkungen hatte die NS-Herrschaft
auf eine kleine katholisch geprägte Gemeinde unmittelbar an
der Grenze zu den Niederlanden? Wie veränderte sich das
Zusammenleben der Menschen in Kranenburg und inwieweit
konnte nationalsozialistisches Denken hier Fuß fassen? Gab
es resistentes Verhalten und was geschah mit den Menschen,
die außerhalb der propagierten Volksgemeinschaft standen?
Welchen Einfluss hatte die neue Politik auf die Grenze und
die traditionell engen und vielfältigen grenzüberschreitenden
Beziehungen? Und wie veränderte sich das Leben der
Menschen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges und nach
der Besetzung der Niederlande durch die Deutschen im Mai
1940?
Das Buch stieß auf großes Interesse bei der Kranenburger
Bevölkerung, aber auch in den benachbarten Städten und
Gemeinden des Kreises Kleve. Nach dem guten Verkauf der
ersten Auflage ist jetzt eine zweite, verbesserte Auflage
verfügbar. Das reich illustrierte Buch ist zum Preis von 18,–
Euro an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Tourist Info
Alter Bahnhof, Bahnhofstraße 15, Kranenburg *
Buchhandlung Breuckmann (Postagentur), Große Straße 9,
Kranenburg * Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46–
48, Kleve
Helga Ullrich-Scheyda: Alte Grenzfeste im neuen
Deutschland?
Kranenburg
in
der
Zeit
des
Nationalsozialismus. 2., verb. Aufl. Kranenburg 2020 288,
Seiten, 250 Abbildungen. ISBN 978-3-00-065391-9.

Anfang Januar erblickte der erste Nachwuchs für das neue
Jahr das Licht der Welt: Zwei weibliche Meerschweinchen
wurden geboren.
noch unklar.“ Doch das Leben im Klever Tiergarten geht
weiter: Neben den Jungtieren bei Wildschweinen und
Meerschweinchen ziehen demnächst Maras und Strauße auf
das 6 ha große Gelände.

Winterschlaf:
„Auch ich igelte mich gern ein.“
Es schläft im Garten unterm Laub
der Igel und er träumt.
Wird er im Frühling wieder wach,
dann hat er nichts versäumt.
Von dem, was er sich angefressen,
lebt er die ganze Zeit,
kann Sorgen, Nöte, Angst vergessen,
merkt nicht mal, wenn es schneit.
Auch ich igelte mich gern ein
und schliefe ein paar Wochen.
Kein Putzen, Waschen, Bügeln, nein,
kein Einkaufen, kein Kochen.
Im Frühling dann erwacht’ ich wieder,
putzmunter und nicht krank,
ich streckte dankbar meine Glieder
und wäre gertenschlank.
Und voller Freude und Elan
begrüßte ich mein Leben,
ich finge ganz von vorne an,
nur ausgeruhter eben.
Jetzt lieg ich hier in meinem Bett
und kuschele mich ein.
Ein Winterschlaf, das wäre nett,
doch leider kann’s nicht sein.
Drei Stunden noch, dann muss ich raus,
doch ich lieg hier und dichte.
Doch jetzt ist Schluss und ich bin still,
weil ich noch schlafen möchte.
(Regina Meier)
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SPORT
Wandelgroep 'En Route'
Wandelgroep 'En Route' biedt ieder
weekend wandelingen aan in het Rijk
van Nijmegen, het Duitse Reichswald
en de Betuwe. Afstanden: 7,5-10 km.
Niveau: gemiddeld tot gevorderd. Er
zijn wandelingen mét en zonder extra
moeilijkheidsgraad.
Vervoer: zelf naar de startplaats (bij de
wandellocatie), een auto is handig,
meerijden kan vaak geregeld worden..
Honden zijn welkom. Nordic Walking:
geen probleem.

In verband met de coronamaatregelen
is het aantal deelnemers per wandeling
momenteel maximaal 12 (6 groepjes
van 2, met afstand).
Het lidmaatschap En Route is gratis.
Aanmelden lidmaatschap: mail of telefonisch. Inleggeld wandeling: 2 euro
p.p., kan, na deelname, doorgeschoven
worden naar de volgende wandeling.
Info: Annette van Dam, 06-12072789
of enroute.annette@gmail.com.

Schaaknieuws Millingen SV
De wintercompetitie is afgelopen. Deze online competitie over 14 rondes werd
professioneel geredigeerd en beheerd door onze jeugdige wedstrijdleider Willem
Maaijen.
Voor degene die het interessant vinden om de gespeelde partijen te analyseren.
Deze
zijn
beschikbaar
via
de
volgende
link:
https://docs.google.com/document/d/1WfbnTW3rp8i_mdXw2ynht0dWLkjIblVS
Tr1vucT7HP4/edit?usp=sharing
Het was echt een spannende strijd vol verrassende wendingen. Toch heeft de winterkampioen iedereen royaal achter zich kunnen houden. Hier is de eindstand:
Frank Unkrig uit de stal van schaakclub
Turm Kleve 1974, van harte gefeliciteerd met je overwinning. Ton
Huybregts zat hem op de hielen maar
moest in de eindfase door omstandigheden afhaken en werd toch nog tweede.
Rupert Spijkerman en Max van der
Lugt werden ex aequo derde en vierde.
De nieuwe voorjaarscompetitie start
komende week.
Ook het TATA steel schaaktoernooi is
weer begonnen. Interessante partijen
om te volgen via de live stream van de
toernooi – organisatie. Bovendien twee
Nederlanders in de hoofdgroep: Anish
Giri en Jorden van Foreest.
https://tatasteelchess.com/live-stream/

PVBeek
Bridgeclub
Embece ‘94
Beste bridgers,
In de wereld gaat
nu Britse; ZuidAfrikaanse; Braziliaanse; Japanse en
wie weet waar nog
meer het virus met zijn aangepaste
variant de ronde. Het blijft spannend
over de verdere ontwikkelingen.
Gelukkig geven onze eigen bridge
varianten ons de mogelijkheid op
maandagavond even van de dagelijkse
werkelijkheid weg te komen en met
elkaar te genieten van de mooie partijen.
Uitslagen BBD 18-1-2021:
1.Els en Theo de Witte 59.17%
1.Wout van Eck en Jan Schenning
59.17%
3.Arnold Raats en Jan Jacobs 58.33%
4.Corrie en Johannes Mulder 55.42%
5.Ria Smit-Bierens en Julite Jansen
53.33%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.

De Jeu de Boule club in Beek is springlevend.
We mogen helaas niet boulen op dit
moment, maar we hebben de licenties
voor het komende jaar uitgedeeld aan
onze leden. Dit hebben we vergezeld
laten gaan met twee kaarsjes in de kleuren van onze club, te weten blauw en
geel, bedoeld als een lichtpuntje.
We houden ons vast aan de coronamaatregels maar we kijken wel naar het
lichtpuntje in de toekomst. Dat geeft
ons houvast.
Bestuur PVBeek

Lockdown verlengd en aangescherpt
vanwege zorgen om virusvarianten
Van de Rijksoverheid
Het kabinet maakt zich
grote zorgen om Britse
variant van het coronavirus, die nog besmettelijker
is dan het virus dat we al
kennen. Daarnaast zijn er
andere varianten van het
virus waar zorgen over
bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus
onder controle te krijgen.
Daarom is de avondklok
ingevoerd.
Bovendien
scherpt het kabinet het Het kabinet hoopte dat deze week de basisscholen en
advies voor bezoek aan: kinderopvang weer open hadden kunnen gaan... Helaas,
ontvang maximaal één per- ook zij blijven tot minimaal 8 februari gesloten.
soon van 13 jaar of ouder
Foto: (Biezenkamp in Beek) Henk Baron
per dag en ga maximaal
één keer per dag ergens op bezoek. Ook voor vertrek naar Nederland afgenomen
worden extra beperkingen ingevoerd om negatieve sneltest kunnen tonen. Deze
het aantal internationale reisbewegingen test is maximaal 4 uur oud bij het aan het
tegen te gaan.
boord gaan. Dat komt bovenop de al verHet doel is om het huidige besmettings- plichte negatieve PCR-test die maximaal
niveau te verlagen, verspreiding van de 72 uur voor aankomst moet zijn afgenohuidige en nieuwe varianten van het men. Deze maatregelen gelden ook voor
virus te vertragen en ervoor te zorgen dat reizigers naar Caribisch Nederland.
de nieuwe varianten zo min mogelijk Bovendien moeten zij 10 dagen in quarons land binnen komen. Zo kunnen we antaine bij aankomst in Nederland. Na 5
het moment dat de nieuwe varianten van dagen kan iemand zich laten testen. Als
het virus de overhand krijgen zo veel de uitkomst van deze PCR-test negatief
mogelijk uitstellen. Dat is van groot is, dan eindigt de quarantaine. Omdat
belang om ervoor te zorgen dat zieken- sneltesten niet overal in de buurt van
huizen de komende maanden ruimte (lucht)havens voorhanden zijn, zal naar
houden voor coronapatiënten en zodat verwachting in de praktijk de dubbele
andere medische zorg zoveel mogelijk testverplichting zorgen voor een afname
door kan blijven gaan.
van het aantal reizen naar ons land. Dat
betekent dat het voor sommige mensen
Avondklok
moeilijk wordt om naar huis te komen.
Sinds zaterdag 23 januari geldt een Nederlanders die vanwege een noodsituavondklok. Het is dan de bedoeling dat atie naar Nederland moeten reizen en
iedereen van 21.00 uur ’s avonds tot niet op tijd een negatieve PCR/sneltest
04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. kunnen overleggen, kunnen zich melden
Daarmee wil het kabinet het ontvangen bij het ministerie van Buitenlandse
van bezoek en ontmoetingen in groepen Zaken.
tegengaan, en daarmee besmettingen Voor bepaalde groepen reizigers uit lanafremmen. Het is verboden om tijdens den buiten de EU geldt al sinds maart
de avondklok zonder geldige reden op een inreisverbod. Het kabinet heeft
straat te zijn. U gaat alleen naar buiten besloten de lijst met uitzonderingen op
als het noodzakelijk is. Dit is uitsluitend dit verbod in te korten. Dit betekent dat
toegestaan:
zakenreizigers, studenten, kennismi– In geval van een calamiteit;
granten, professionals uit de culturele en
– Als uzelf, een hulpbehoevend persoon creatieve sector en langeafstandsgeliefof een dier dringend (medische) hulp den die voor kort verblijf komen
nodig heeft;
Nederland niet meer mogen inreizen.
– Als u van uw werkgever voor werk
naar buiten moet;
Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo
– Als u naar het buitenland reist of terug- min mogelijk anderen
keert naar Nederland;
Het doel van de lockdown is om zo min
– Als u onderweg bent in verband met mogelijk contacten te hebben. Want hoe
een uitvaart en dit kunt aantonen;
minder contacten, hoe minder besmet– Als u onderweg bent in verband met tingen. Thuisblijven is de beste manier
een oproep van een rechter, officier van om contacten te beperken. Ga alleen
justitie of bezwaar- of beroepschriften- naar buiten voor bijvoorbeeld boodzitting en dit kunt aantonen;
schappen, (medische) zorg voor jezelf,
– Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit voor anderen of voor dieren, een frisse
doet u in uw eentje.
neus en onderwijs of werk als dat echt
Als het toch noodzakelijk is om naar niet thuis kan.
buiten te gaan, moeten mensen een for- In principe werkt iedereen thuis. Alleen
mulier ‘Eigen verklaring avondklok’ mensen die essentieel zijn voor de voortmeenemen. Als het nodig is dat je voor gang van een bedrijfsproces en hun werk
werk naar buiten gaat, moet je ook een niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar
werkgeversverklaring tonen. In sommi- het werk komen. Dat betekent: een busge gevallen is een formulier niet nodig. chauffeur gaat naar zijn werk, een kanMeer informatie hierover op www.rijks- toormedewerker werkt volledig thuis.
overheid.nl/avondklok.
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat
De avondklok is een zware maatregel. werknemers die thuis kunnen werken
Maar het helpt om de verspreiding van dat
ook
daadwerkelijk
doen.
het virus verder af te remmen. Uit onder- Werknemers die gevraagd worden naar
zoek in het buitenland blijkt dat een het werk te komen terwijl dat niet nodig
avondklok kan leiden tot een verminde- is, kunnen daar het gesprek over aanring van 8% en 13% van de R-waarde, gaan met hun werkgever.
zo geeft het Outbreak Management
Team (OMT) aan. De avondklok geldt in Quarantaineplicht
principe tot 10 februari, 04.30 uur.
Wie positief is getest op corona of in
direct contact is geweest met iemand die
Extra reisbeperkingen
positief is getest op corona, moet in
Elke reis verhoogt de kans op meer quarantaine. Dat geldt ook voor mensen
besmettingen of het meenemen van die vanuit hoogrisico gebied naar
nieuwe varianten van het coronavirus Nederland reizen. En voor mensen die
naar Nederland. Daarom is het dringen- klachten hebben en wachten op hun testde advies: blijf in Nederland. Ga niet op uitslag. Maar niet iedereen houdt zich
reis en boek geen reizen die in de perio- goed aan de quarantaineregels. Met de
de tot en met 31 maart plaatsvinden.
nieuwe virusvarianten vormt dat een
Het kabinet treft extra maatregelen om extra groot risico voor verspreiding van
de import van nieuwe varianten van het het virus. Daarom werkt het kabinet aan
virus via reizigers tegen te gaan en het een manier om quarantaine verplicht te
aantal reisbewegingen verder te beper- stellen. Daarvoor worden o.a. voorbereiken. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt dingen getroffen om reizigers die naar
een vliegverbod en een aanmeerverbod Nederland reizen te registreren en om
voor veerboten voor passagiers. Het mensen die in quarantaine moeten na te
vliegverbod gaat ook gelden voor passa- bellen.
giersvluchten uit Zuid-Afrika en ZuidAmerika. Dit vliegverbod geldt voorals- Uitvaarten
nog maximaal een maand, of tot de voor- Op basis van advies van het OMT past
genomen verplichte quarantaine voor het kabinet de regels voor het maximaal
reizigers wettelijk is geregeld.
aantal aanwezige personen bij een uitDaarnaast moeten alle reizigers uit vaart aan. Sinds maandag 25 januari
hoogrisicogebieden die per vliegtuig of 2021 mogen maximaal 50 personen aanschip naar Nederland komen ook vlak wezig zijn bij een uitvaart.
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Buiten hulde de wereld zich in een
dikke mist, een mist die symbool
leek te staan voor de nevel waarin de
gestage stroom van ellende, die de
wereld momenteel trof, zich hulde.
En dat precies zes maanden voordat
ons koninkrijk er weer een nieuwe
inwoner bij zou krijgen, het eerste
kind van Anneke en Roy. Maar er
gloorde licht aan de horizon, het
vaccin tegen Covid-19 had inmiddels het levenslicht gezien. En daardoor was het elke avond weer raak,
allerlei deskundigen legden in talkshows omstandig en met grote stelligheid uit waarom iedereen toch
vooral het vaccin diende te nemen.
En aangezien deskundige de enige
nog onbeschermde titel was in ons
land, verschenen er daarvan steeds
meer op TV. Ook Bekende
Nederlanders voelden zich voor
deze kwalificatie allerminst onbevoegd en schoven graag aan om de
massa hun mening als deskundige
op te dringen. Corona hier, corona
daar, avond aan avond ging het
alleen maar over dit zware thema,
Anneke werd er tureluurs van.
Wanneer stond er nu eens iemand
op, die zei: “Corona? Daar zouden
we het toch niet meer over hebben?
Het is klaar nu, ander onderwerp
graag!” Maar goed, het vaccin dus.
Daar zaten ook weer schaduwkanten
aan, want was de vaccinatie wel veilig voor zwangere vrouwen? Geen
enkele expert had ‘t erover gehad,
Anneke vroeg zich dan ook serieus
af of ze het vaccin wel blindelings
kon vertrouwen. En tot overmaat aan
ramp was er in haar naaste omgeving niemand aan wie ze het kon
vragen. Ze stond dan ook voor een
groot dilemma, vaccineren of niet.
Ondertussen geurde het in de keuken
inviterend naar het avondmaal, Roy
kwam eten, over een half uur zou hij
er zijn. Goulash met rode kool stond
er op het menu, zijn lievelingskostje.
Toen Anneke een moment bij het
raam verwijlde, viel haar aan de
overkant een oud, broos mensje op.
Ze bewoog zich voort in het tempo
van een vertraagde film. Het was
mevrouw de Keizer, een oude kennis
van de familie. Een roddeltante, die
haar moeder vroeger liever niet dan
wel over de vloer had. Want als ze
eenmaal binnen was, had je ze zo
nog maar niet weg, over iedereen
had ze wel een lasterpraatje, letterlijk het hele dorp kwam aan de
beurt. Toen Anneke een jaar of zeven
was, had ze weer eens onaangekondigd voor de deur gestaan. Voor
Annekes moeder, die druk bezig was
met de was, kwam het op dat
moment even niet uit. “Ga maar snel
naar de deur en zeg maar dat ik niet
thuis ben.” droeg ze haar dochter op.
Dapper deed Anneke de voordeur
open en zei vervolgens in al haar
onschuld: “Dag mevrouw de Keizer,
ik moest even van mama zeggen dat
ze niet thuis is.” Zwijgend en met
een geringschattende blik maakte de
ongenode gast zich uit de voeten om
vervolgens een hele tijd weg te blijven. Maar alles slijt en op gegeven
moment won de nieuwgierigheid het
van de trots en klopte ze weer aan bij
de familie. En nu schuifelde ze daar
over de stoep, als een oude, krakende wagen. Ze had kind noch kraai en
leidde een godvruchtig bestaan in
vrijgezelle staat (“Voor mijn geen
vent, die willen alleen maar bier,
voetballen en vissen.”). Behalve roddelen had ze geen andere wereldse
behoeften. Ze bewoonde een sober
jaren vijftig flatje en haar enige luxe
bestond uit een abonnement op de
roddelbladen Story en Privé. Want
van de Bekende Nederlander wilde
ze ook graag alles weten, waarbij
zondige relaties en ontspoorde
huwelijken favoriet waren. Ik heb
haar, in al die keren dat ze bij ons
vroeger over de vloer kwam, nooit
eens zien lachen, bedacht Anneke
ineens. Ik heb haar alleen maar zien
roddelen met een benepen mondje.
Daarbij werden alle kletspraatjes,
waarmee ze kwam aanzetten, stelselmatig aangedikt en overdreven.
Haar versie was steevast bezijden de
waarheid. Maar het bleek een
manier van doen te zijn die zijn
schaduw ver vooruitwierp. Eens zou
deze aanpak nog eens uitgroeien tot
een internationaal fenomeen: fake
news.
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Albert Heijn van den Hatert

5
,9ltijd
€ 4aa
per m

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

)

(gratis thuisbezorgd

25 t/m 31 januari 2021

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

1+1

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Douwe Egberts
snelfiltermaling
rmaling en
bonen 500
00 gram

gratis

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Alle varianten,
en,
combineren
n mogelijk
Per stuk van
n 5.79-7.15
5.79-715

to t w el

AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo
2 netten naar keuze
Actieprijs per kilo 0.75

2.⁹ ⁹

Tel: 06 - 5120 2977

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

16.⁰ ⁰
2 stuks

10.⁰ ⁰

week 4

Géro

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

k

4 stuks

5⁹. ⁸

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 .

4o4rt in%g

Dat is het

van Albert Heijn

Laatste week: maak nu je spaarDat is
van Albert
nnen
n
kaart
vol!het
Lees meer op ah.nl/pannen

Aanbiedingen geldig t/m zondag 31 januari
Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?

Actie

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

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

€ 395,-!

Heijn

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Lieskes Wengs 3

Buitenzonwering

Lieskes Wengs 3:

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

Bgg.
1e verd.

Lieskes Wengs 3b

- hal ± 25 m2
- kamer 50 m2
- kamer ± 35 m2

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Lieskes Wengs 3a

Lieskes Wengs 3b:

1e verd.

- kamer 25 m2
- kamer 12 m2

(nu in gebruik als schoonheidssalon,
komt 1 maart vrij)

Lieskes Wengs 3a:

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470

