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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Verkoop Groesbeekse walnoten
via Hemmy van Haaren
Opbrengst voor goed doel Stichting Letje
die strijdt tegen Anorexia
GROESBEEK. Hemmy, uw specialist
in groenten en fruit, heeft geheel belangeloos de afgelopen maanden en nu
nog zolang de voorraad strekt
Groesbeekse walnoten verkocht. De
opbrengst gaat volledig naar de stichting Letje voor de strijd tegen anorexia
nervosa. Wij danken Hemmy en zijn
collega’s voor de inzet van deze actie
net als voorafgaande jaren.
Het is bekend dat momenteel de jeugd
het moeilijk heeft met alle coronamaatregelen die er zijn en dat er ook een
flinke toename is van anorexia. Er is
nog veel te weinig bekend over deze
verschrikkelijke ziekte. Daarom is het
belangrijk dat er mee aandacht voor
komt en dat er ook meer onderzoek
naar gedaan kan worden, bijvoorbeeld
over en hoe je het moet behandelen.
Dat de kinderen het nu moeilijk hebben
in deze tijd is duidelijk, maar dit speelde ook al heel lang voor de coronatijd.
Daarom moeten we ondanks deze
moeilijke tijd toch de strijd extra aangaan tegen de ziekte anorexia.
Kijk ook eens op de site van
www.stichtingletje.nl voor verdere info
en nog meer acties die er geweest zijn

oplage: 25.000

Dak Vrijheidsmuseum heeft
schade door de zware sneeuwval
GROESBEEK. Het nieuwe geavanceerde dak van het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek is in de nacht van zaterdag
op zondag gedeeltelijk bezweken onder
het gewicht van de sneeuw.
Medewerkers van het museum ontdekten zondagochtend rond 07.30 uur dat
het speciale luchtdrukdak aan de voorkant was ingestort. De brandweer van
Groesbeek werd ingeschakeld om de
enorme hoeveelheid sneeuw van het
dak te halen. ,,In totaal is er wel 3000
kilo van afgehaald”, volgens Lenders.
Het nieuwe museum is een dome, een
luchthal, en het dak wordt omhoog
gehouden met luchtdruk. Het museum
had zaterdagavond nog wel extra maatregelen genomen om het instorten van
het dak tegen te gaan. ,,We wisten dat

het met Code Rood spannend kon worden”, vertelt directeur Wiel Lenders.
,,We waren goed voorbereid. Ooit
moest het de eerste keer worden met
zoveel sneeuw. ,,Het duurzame dak
bestaat uit twee lagen en tussen die
twee lagen hebben we zaterdag een
drietal kunststof slangen aangebracht
die warme lucht blazen. Het voorste
deel van de buitenste schil is toch onder
het gewicht van de sneeuw bezweken.”
De collectie heeft geen schade opgelopen. Over een paar dagen wordt bekend
wat de schade aan de dakconstructie is.
De gehele zondag waren medewerkers
van Shaded Domes Technologies, de
constructeur van het dak, bezig om het
dak weer op orde te krijgen.
Foto: Wiel Lenders.

Corona-testlocaties
gesloten vanwege weer

Sneeuw en vorst hebben positief
effect op besmettingscijfers

jaargang 35 nr. 3

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
Senioren&Welzijn op 7
Gemeentepagina op 8-9
Kerk op 10
Beetje carnaval op 10
Nijmegen op 11
Autopagina op 13
Duits nieuws op 14
Sport op 15
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 23 februari
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 19 februari.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Rozet vertraagd
Ook wij hebben last van het extreme
weer. In ieder geval in de logistieke
sectie, de bezorging dus. Bezorgers
hebben de krant later ontvangen, kunnen pas later gaan lopen en moeten dat
natuurlijk ook heel voorzichtig doen.
Hulde voor de mensen die hun best
doen onze krant in jullie bus te krijgen.

en ook verdere informatie over de
stichting en hun doel. Uiteraard kunt u
ook
doneren
op
rekening
NL64RBRB0777982919 ten name van
Stichting Letje, waarvoor alvast dank.

Koster gezocht
Kosteres Mientje stopt; Ooij zoekt
nieuwe koster en ook acoliet.
Lees het hele verhaal in deze Rozet
onder de berichten van parochie Maria
ten Hemelopneming.

Huurders Vereniging Woonbelang
blijft in 2021 actief voor de huurders
Het jaar 2020 hebben wij inmiddels
achter ons kunnen laten maar heeft een
onuitwisbare alsook dramatische indruk achtergelaten bij iedereen. Ineens
werden wij allemaal geconfronteerd
met een virus dat in korte tijd ongedachte en onvoorstelbare impact had.
Als mens werden wij met de neus op de
feiten gedrukt dat wij niet op alles controle kunnen hebben en dat de invulling
van ons dagelijks leven aan banden
werd gelegd. Huurders Vereniging
Woonbelang hoopt van ganser harte dat
2021 door een adequaat vaccin ervoor
zorgt dat wij met ons allen corona
onder controle krijgen, zodat wij weer
gewoon bij elkaar op visite kunnen en
een terrasje kunnen pakken.
Door de beperkende maatregelen als
gevolg van corona hebben de algemene
ledenvergaderingen
van
HV
Woonbelang in 2020 helaas geen doorgang kunnen vinden. In overleg met
Oosterpoort heeft de vaststelling van de
begroting 2021 van HV Woonbelang
door een groep leden via de mail
plaatsgevonden. Van belang is ook te
melden dat de kascontrolecommissie
de financiële stukken 2019 heeft inge-

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

zien en akkoord bevonden en het
bestuur decharge heeft verleend voor
het financieel beleid over het boekjaar
2019.
Door het niet kunnen doorgaan van de
algemene ledenvergadering heeft HV
Woonbelang haar werkplan 2021 niet
aan haar leden kunnen presenteren. Het
Werkplan 2021 is te vinden op onze
website www.hv-woonbelang.nl. HV
Woonbelang behartigt de belangen van
de huurders van Oosterpoort in de
gemeenten Berg en Dal en Heumen.
Uiteraard hebben onze werkzaamheden
en activiteiten het afgelopen jaar veel te
verduren gehad van corona, echter hebben de bestuursvergaderingen grotendeels doorgang kunnen vinden. In 2020
hebben 10 bestuursvergaderingen
plaatsgevonden.
Voor 2021 wordt vooral doorgegaan op
de ingeslagen weg met grotendeels
dezelfde thema’s. Met name naar aanleiding van diverse signalen vanuit de
huurders wil HV Woonbelang het
mutatiebeleid tot speerpunt van
gesprek met Oosterpoort maken. Het
beleid van Oosterpoort lijkt op dit
thema voor de huurders niet altijd even
duidelijk en is nogal diffuus. Niet altijd
lijkt sprake te zijn van eenduidigheid.
Positief om af te sluiten is dat de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021
alleen inflatievolgend (1,4%) zal zijn
zonder inkomensafhankelijke toeslag!

Geen afval
opgehaald door
extreem weer
Deze hele week haalt de DAR geen
afval op i.v.m. de extreme sneeuwval.
Het is niet veilig genoeg om in deze
weersomstandigheden met de grote
vuilniswagens in de wijken te rijden.
Dit geldt voor oud papier, gft-, rest- en
plastic+afval.
De Dar kijkt wanneer het ophalen van
afval weer kan doorgaan. Zodra dit veilig kan, worden de ophaaldagen volgens de afvalwijzer weer gereden. Ook
wordt dan zo snel mogelijk een nieuwe
ophaaldag gepland voor de dagen dat er
geen rest- en plastic+afval is opgehaald. Houd hiervoor onder andere de
meldingen in de Dar app in de gaten.
Voor GFT en papier komt geen inhaaldag.

Lockdown en avondklok verlengd tot 2 maart,
kinderopvang en basisscholen mogen weer open
Vorige week, 2 februari, was er weer
een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze ging onder meer
over de opening van de basisscholen en
kinderopvang op 8 februari. Ook is de
lockdown verlengd tot ten minste 2
maart. Die gold oorspronkelijk tot 9
februari. Deze verlenging betekent dat
onder meer horeca, musea, bioscopen
en contactberoepen zoals kappers tot
die tijd dicht moeten blijven.
Gisteren, maandag, is besloten dat ook
de avondklok tot 2 maart wordt verlend. Indien de besmettingscijfers
genoeg blijven dalen kan de avondklok
misschien eerder afgeschaft worden.
Niet-essentiële winkels mogen vanaf
10 februari open voor het afhalen van
bestellingen. Die bestellingen moeten
vanuit huis worden gedaan, dus via
internet of de telefoon. De afhaalpunten zijn buiten en er moet ten minste
vier uur zitten tussen het moment van

bestellen en afhalen, om ‘funshoppen’
te voorkomen.
Kinderopvang en basisscholen mochten maandag 8 februari weer open. Er
zijn wel diverse voorwaarden aan
gesteld.
Zo worden mondkapjes geadviseerd
voor sommige leerlingen en onderwijspersoneel, zijn er speciale regels over
het halen en brengen van de kinderen
en moeten er quarantaineregels komen
voor leraren en leerlingen; gespreide
begin- en eindtijden en pauzes
Ouders van kinderen uit groep 1 tot en
met 6 blijven bij het brengen en halen
buiten de school, houden afstand en
dragen een mondkapje
Kinderen uit groep 7 en 8 komen
zoveel mogelijk zelf naar school
Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het
advies om groepjes van 5 kinderen te
maken, in groepen 7 en 8 wordt met

kleinere groepjes of koppels gewerkt.
Scholen krijgen het dringende advies
om leerlingen van groep 7 en 8 een
mondkapje te laten dragen buiten de
klas. Bijvoorbeeld in de gangen tijdens
de pauzes.
Bij een besmetting gaat de hele klas 5
dagen in quarantaine. Bij een negatieve
test kunnen kinderen na 5 dagen weer
naar school komen. Als er niet getest
wordt, moet het kind nog 5 dagen in
quarantaine blijven. De rest van de klas
krijgt in die periode zoveel mogelijk
onderwijs op afstand.
Sneltesten voor onderwijspersoneel
met klachten, of leraren die in contact
zijn geweest met een besmet persoon.
Ruimte voor maatwerk: scholen passen
de richtlijnen toe die zoveel mogelijk
passen bij hun situatie
Voortgezet onderwijs en buitenschoolseopvang blijven tot minimaal 1 maart
gesloten.

Sneeuw, ijzel, wind en vrieskou leggen land plat
maar zorgen ook voor veel sneeuwpret
De sneeuwval, ijzel, harde wind en
strenge vorst hebben sinds afgelopen
weekend ons land redelijk tot stilstand
gebracht.

Huisvuil wordt niet meer opgehaald,
het openbaar vervoer (bus en trein) rijdt
niet of mondjesmaat.
De basisscholen, die gisteren weer
open mochten gaan na de sluiting
half december, bleven toch nog
maar een dagje dicht. Veelal was
de reden dat leerkrachten, die niet
in het dorp wonen, niet naar
school konden komen.
Maar het winterse weer met de
vele sneeuw zorgt natuurlijk ook
voor veel sneeuwpret en wellicht
binnenkort schaatsplezier.
Vanaf vandaag (dinsdag) zou het
ook wat zonniger worden en dan is
het natuurlijk prachtig buiten.
Het kabinet benadrukt echter wel
dat ook in de sneeuwpret de coronaregels nageleerfd dienen te worden:
Onder de huidige regels mag u
Foto: sneeuwpret op de Elyseese
velden in Beek. Eigen foto

naar buiten met mensen van uw eigen
huishouden. Of alleen met 1 persoon
van buiten uw eigen huishouden. Dat
betekent dat sneeuwballen gooien met
het eigen huishouden mag. Schaatsen
mag, met 1 vriend of vriendin, dus in
een groepje van 2 mensen.
U kunt wel zelfstandig schaatsen, maar
er mag geen tocht, wedstrijd of ander
evenement georganiseerd worden.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
www.vblkozijnen.nl

Kleding Stomerij
depot
reparatie

GROENEWOUD
tandprothetiek

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

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

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

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

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

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

0481- 432054
06 - 24861017

Rijwielhandel
Bruinewoud

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

Tooropstraat 3 - 6521 NH Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl

Millingen en
omstreken

Brompton-dealer

Marga Huinink
Strijkcentrale

van Nijmegen en omstreken

Tel. 0481-433407

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

Arno's
Haarmode

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44

ONDERHOUD

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

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

VERBOUW AANBOUW

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Electro installaties
Camera beveiliging

024-6633100
www.frankbv.nl

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 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

COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden
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Ooijse
Klinkertjes
Op Nieuwjaarsdag slenterde ik traditiegetrouw naar het Walhalla van
Ooijse recepties. Ik doel hier op het
altijd zo gastvrije clubgebouw van
voetbalclub S.V.O.’68. Natuurlijk
wist ik wel, dat ik er geen mens zou
ontmoeten. Tradities moeten echter
in ere worden gehouden. Ik nestelde mij op de onverwarmde overdekte trappen nabij het embleem.
Kreeg er een behoorlijk koud achterwerk van, terwijl ik mij ook heb
laten vertellen, dat dit voor functioneren van de blaas desastreus zou
kunnen zijn. Een blik naar binnen,
leerde mij, dat het voetbaleldorado
er weer “Koksschoon” uitzag.
Eigenlijk was het helemaal gereed
voor een allesomvattende “Amstellight” Nieuwjaarsshow. Maar ja, het
leek erop, dat de avondklok in Ooij
al op 1 januari 2021 om 15.00 uur
was ingegaan. “Muuskestil” was
het. Als mensen mij daar zo desolaat hebben zien zitten, zullen zij
misschien wel gedacht hebben, wat
doet die zwerver op Nieuwjaarsdag
daar. Toch zat ik daar met een oud
transistorradiootje en cassettebandjes van de Ooijse huisdiscjockey
Robert Pouwels. Zijn aanstekelijke
muziek galmde over het parkeerterrein, maar veroorzaakte desondanks
geen stormachtige toeloop. “We
are the Champignons” en de Ierse
folksong “The Wild Rover” van
“The Dubliners” konden niemand
verleiden. Zelfs het kinderhitje
“Tsjoe Tsjoe wa” trok geen drommen kinderen naar het clubhuis. De
echte Ooijse receptietijgers bleven
heel gehoorzaam coronagetrouw
thuis. Langs de ecologische zone
nabij de Reomie zag ik heel af en
toe nog wel een verdwaalde wandelaar met dito hond rondbanjeren.
Daar moet je het bij een receptie in
het algemeen niet van hebben. Ik
was die middag “de eenzame in de
S.V.O.-woestijn”. Gelukkig was het
buiten geen vuilnisbelt, anders zou
ik mij nog als een “Job op de mesthoop” voelen. Ik werd slechts gadegeslagen door K.I.P.s bewakingscamera. Deze nam naast mij, echter
ook geen “hoen” waar. Voor deze
uitzonderlijke gelegenheid had ik
mij deze keer gestoken in de groenkleurige jas met dito clubsjaal, groene geitenwollensokken en natuurlijk
niet te vergeten de groenwit
gekleurde en schier onverwoestbare
stormparaplu. Toch verwachtte ik
die middag nog een prominente
bezoeker. Facebook had het al stiekem verraden. Ene B. Willems had
namelijk die middag zijn bankpasje,
hoogstwaarschijnlijk op weg naar
het clubhuis, in de Beatrixstraat verloren. Dit mooie vooruitzicht stemde mij toch wel enigszins tevreden.
Zou hij voor mij alleen zijn vlammende Nieuwjaars-speech komen
houden. Je kunt echter beter op de
bus wachten, dan op een S.V.O.bobo. Ik begon mij af te vragen,
waar zou onze weergaloze voorzitter over gesproken kunnen hebben.
Mijn fantasie sloeg die middag echt
op hol. Natuurlijk komen de jubilarissen aan bod, de prestaties van de
elftallen, de ledverlichting en de vernieuwing van het kunstgrasveld. Tot
zover geen nieuws onder de zon.
Maar zou hij ook komen met de
vastlegging van de transfervrije
Dennis Janssen, om de kampioensaspiraties kracht bij te zetten. Een
ander heikel punt is de doortrekking
van een overdekt terras naar de
hoofdpoort. Als eerbetoon aan een
oud-voorzitter, zou je die dan de
“Ben Wolf-side” kunnen noemen.
Helemaal nieuw zou zijn, dat het
parkeerterrein omgetoverd wordt
tot een tweede kunstgrasveld met
verlichting. Dit om een eventuele
toekomstige uitbreiding van de club
te kunnen opvangen. Parkeren
wordt gesitueerd bij “De Til”, dat
wordt omgebouwd tot de eerste
Ooijse (ondergrondse) parkeergarage. Zulk nieuws zou in Ooij inslaan
als een illegale vuurwerkbom. Of
het ooit bewaarheid wordt; Joost
mag het weten, maar volgens
Bart(jens) is alles heel goed mogelijk.
Groetjes medeklinker.

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

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

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)
Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

6,00

De Rozet
voor al uw familieberichten

Te koop droog haard- en
kachelhout alles hardhout,
wordt thuis bezorgd per 3m3
of 30 m3 tel: 0615681335

Gevraagd:

5,50

Groesbeek:

Rozetjes

Klusjesman actie! €17,50
p/u; 06-85650752

5,00

Leuth:

‘Uiteindelijk heb je de regie uit handen moeten geven’

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

We hebben je begeleid in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen.
Je was voor ons een lieve mam, oma en omi. We zullen je missen.

Annie Bartels-Mokkink
Johanna Hendrika
weduwe van Jan Bartels

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049
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

✩ Baak, 12 juni 1924

†Beek, 28 januari 2021
Hennie & Wil
Helen & Ad
Mikki
Juno
Annelies & Dean
Izzi
Archie
Jan & Hanny
Andrea & Bas
Tess
Noa
Jos & Ilse
Noud
Jelle

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
Nu ook in Groesbeek mogelijk!
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinneringen...

Correspondentieadres:
Prins Willem Alexanderstraat 23, 6576 BK Ooij

Dankbetuiging
Lieve mensen, ik wil jullie bedanken
voor alle lieve berichtjes, kaarten, bloemen,
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst.
Blijf gezond!
Hans van de Laak
familie-vandelaak@chello.nl

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij
het overlijden van mijn lieve man

Piet Verbeet
wil ik u, mede namens mijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen bedanken voor
de kaarten, lieve brieven, bloemen
en andere vormen van medeleven.
Het gaf duidelijk aan dat hij niet alleen
voor ons maar ook voor anderen veel
heeft betekend.
Dr. Behr, de medewerkers van ‘t Höfke en de
thuiszorg wil ik extra bedanken.
Zij hebben het mogelijk gemaakt dat Piet
tot het laatst bij mij kon wonen.
Beek, februari 2021

An Verbeet-Jillissen

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling in de
afgelopen periode. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
medewerkers van ’t Höfke voor hun liefdevolle verzorging.
Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Na lang ziek te zijn geweest, zonder ooit een klacht, maar altijd
sterk en lief, is onze lieve vader, schoonvader en opa overleden.

Martinus Jacobus Spann
Martien
weduwnaar van Rita Spann-Louis
5 Millingen aan de Rijn, 17 december 1935
c Nijmegen, 23 januari 2021
Mario en Esther
Lara, Tygo
Rik en Marleen
Noah, Abel
Carolien
Annelies

Tot ons verdriet is

Mientje Koppes – Arntz
overleden
Mientje was vanaf 1951 verbonden als koorlid aan het Gasthuis.
Wij herinneren Mientje als een toegewijd en
actief koorlid van het Gasthuiskoor.
Mientje was jarenlang de drijvende kracht
achter en voor het koor. Vele jaren heeft
Mientje diverse directeuren en pastores
ondersteund bij de voorbereidingen en uitvoering van de Heilige Missen in het
Gasthuis.
Mientje voelde zich hier verantwoordelijk voor
en wilde alles tot in de puntjes geregeld hebben.
Haar inzet werd door koorleden, pastores en
bewoners zeer gewaardeerd.
Wat zullen we haar inzet en gedrevenheid
gaan missen.

Mozartstraat 50, 6566 DP Millingen aan de Rijn
Wij hebben in besloten kring afscheid van Martien genomen.

Wij wensen haar familie sterkte bij het dragen
van dit verlies.
Bewoners, management, medewerkers, koor
en vrijwilligers van Gasthuis Millingen

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

ZAKELIJK

Nieuwe voorzitter STER Berg en Dal
Ivo Gelsing opvolger van Theo Giesbers
Per 1 februari nam Theo Giesbers
afscheid als voorzitter van de Stichting
Toerisme & Recreatie Berg en Dal
(STER).
Voormalig
wethouder
Giesbers was voorzitter sinds 1 februari
2015. Onder het zeer bevlogen voorzitterschap van Theo transformeerde de
STER zich van een, oorspronkelijke
Groesbeekse, ondernemersclub tot een
belangenbehartiger voor de gehele toeristisch-recreatieve sector in de
gemeente Berg en Dal.
Theo Giesbers erd opgevolgd door Ivo
Gelsing. Ivo beschikt over jarenlange
ervaring in de sector recreatie & toerisme. De afgelopen 15 jaar was hij regiomanager voor Gelderland en Utrecht
bij RECRON, de landelijke vereniging
van recreatieondernemers. Ivo woont in
Ooij en hij beschikt over een breed
lokaal en regionaal netwerk.

Ivo Gelsing: “Voor de ondernemers in
de horeca, recreatie en toerisme is
‘vrije tijd hun werk’ in onze mooie
gemeente Berg en Dal. Voor de inwoners is het kunnen genieten van hun
vrije tijd dicht bij huis belangrijk.
Toerisme draagt bij aan de economie
en zorgt voor extra sfeer in de dorpen
en het buitengebied. Het is dan ook
belangrijk dat er wordt samengewerkt
tussen en door ondernemers, met de
gemeente en met betrokkenheid van
alle inwoners. Zie hier het belang van
de Stichting Toerisme & Recreatie Berg
en Dal, waarvoor ik met veel plezier de
spreekwoordelijke voorzittershamer
mag oppakken”.
De STER behartigt de belangen van
zo’n 100 toeristisch-recreatieve ondernemers in de gemeente Berg en Dal.
Het bestuur bestaat naast Ivo Gelsing

uit de ondernemers Johannes van de
Bent, Margreet Hertsenberg, Richard
Meeussen, Theo Langeveldt en Sheila
Evers.

De nieuwe voorzitter Ivo Gelsing

Einde ontgronding Millingerwaard en misschien
nieuwe plek voor de Raven
Al enige tijd is men bezig met de verplaatsing van de ontgrondingsinstallatie van K3Delta in de Millingerwaard. Op
de installatie is enkele jaren geleden (2017) een kunstwerk

geplaatst, dat bestaat uit 4 raven. Het werk is van de
Millingse kunstenaar Anja Middelkoop, die het samen met
het Kekerdomse bureau Van Bindsbergen Visser ontwierp.
Er wordt nu gezocht naar een geschikte nieuwe plek
voor de vier vogelfiguren van 3 meter hoog. Diverse
inwoners van Kekerdom hebben bij K3Delta en de
stichting Kunst in Millingen gevraagd wat er met de
raven gaat gebeuren. ,,Het was van begin af aan de
bedoeling dat er een permanente plek zou komen”,
zegt Luuk Donderwinkel van het ontgrondingsbedrijf. ,,Samen met Staatsbosbeheer, de gemeente en
de kunststichting gaan we bekijken wat de beste plek
is en hoe we de kosten verdelen. Tot die tijd slaan we
de raven op.”
Foto: Onno Swart
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Professioneel en persoonlijk:

RenM Financieel advies
GROESBEEK. Jarenlang maakten
Rob van Dop en Martien Loeffen met
hun VOF Rikjo Hypotheken deel uit
van het assurantiekantoor Rikjo. Nu
deze organisatie een ingrijpende reorganisatie doorvoert is het tijd voor een
eigen koers en ziet RenM Financieel
advies het levenslicht.
Familiebedrijf
Rob van Dop legt uit: “Rikjo is van
huis uit een familiebedrijf, dat was in
alle opzichten een uitstraling en koers
die prima bij onze normen en waarden
paste. Maar een deel van dat mooie
bedrijf werd onlangs verkocht aan een
investeerder. Daarmee lagen de kaarten ineens heel anders. Martien en ik
voelden ons genoodzaakt om ons los
te maken van Rikjo, omdat wij ons
hardmaken voor de meer kleinschalige, persoonlijke benadering van onze
cliënten. We hebben van de nood een
deugd gemaakt en zijn RenM
Financieel advies gestart. Daarmee
kiezen we direct voor het huidige en
toekomstige belang van onze klantenportefeuille”.
Inloopkantoor
Doordat Martien en Rob het kantoor
onder de rook van de Zuidmolen op
stel en sprong moesten verlaten, werd
er een tijdelijke ruimte gezocht.

Collega Dolf Rikken (geen familie,
red.) van Eskes & Partners in Mook
bood hulp.
Martien Loeffen: “Met Eskes &
Partners zijn wij een samenwerking
aangegaan op het gebied van verzekeringen. Bij dit professionele kantoor
heerst het voor ons belangrijke familiegevoel.”
Het team van Martien en Rob, dat
wordt gecompleteerd door operationeel manager en rechterhand Mirjan
Thijssen, heeft echter grootse plannen:
binnenkort zal er een geheel nieuw
inloopkantoor worden geopend in het
centrum van Groesbeek. Daarmee
wordt het pad vrijgemaakt om alle
bestaande én nieuwe klanten als vanouds te bedienen in alles wat er bij een
goed financieel advies komt kijken.
RenM Financieel Advies is een
betrouwbare en onafhankelijke partner
voor hypotheken, levens- en schadeverzekeringen, pensioenen en financiële planning.
RenM Financieel Advies is te bereiken
via telefoonnummer 024-3973323;
www.renmfinancieeladvies.nl; het
mailadres is info@renmfinancieeladvies.nl.

Weer meer grondstoffen in 2020
Op weg naar meer en beter gft-afval
Inwoners uit de Dar-regio mogen wederom trots zijn op de
prestaties van onze regio. We scheiden ieder jaar meer afval.
Dit laten de voorlopige cijfers van 2020 zien. Hier zijn de
gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten,
Nijmegen, Wijchen en Dar trots op. Doordat mensen meer
thuis waren in 2020, zamelde Dar afgelopen jaar meer
grondstoffen zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en
plastic+ in. Het effect van thuisblijven door corona is in de
afvalinzameling dus goed zichtbaar. De kwaliteit van het
afval is goed, maar kan op onderdelen beter. De komende
jaren richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit van
afval. We beginnen in 2021 met gft-afval.
Meer grondstoffen in 2020
Per inwoner zamelde Dar meer grondstoffen in dan in 2019.
Voor gft-afval is dit een stijging van 6% en voor plastic+
(plastic verpakkingen, blikken en pakken) een stijging van
11%. Ook de hoeveelheid glas per inwoner steeg met 13%.
Textiel en oud papier en karton lieten geen stijging zien. Oud
papier en karton nam vooral in volume toe door de vele pakketjes. Tot slot was er een flinke stijging van piepschuim. Het
totaal ingezamelde aantal kilo’s piepschuim lag in 2020 maar
liefst 35% hoger.
Luiers apart inzamelen en recyclen
Deze zomer start Dar met de inzameling van gebruikte luiers
en incontinentiemateriaal. Afvalenergiecentrale ARN in
Weurt, kan het plastic dat in luiers zit met nieuwe, innovatieve installaties terugbrengen tot plastic korrels. Van ontlasting en urine uit de luiers en incontinentiemateriaal wordt
biogas gemaakt.
Ook etensresten mogen bij het gft-afval
Ondanks de stijging van de hoeveelheid gft-afval, zit er nog
steeds veel keukenafval bij het restafval. Gemiddeld zo’n 10
miljoen kilo op jaarbasis. Keukenafval, zoals etensresten,
mogen bij het gft-afval. De kwaliteit van gft-afval kan beter.

Als inwoners bijvoorbeeld glas of plastic bij het gft-afval
doen, kan dit ervoor zorgen dat een hele vracht wordt afgekeurd. Dat is zonde en dat willen we voorkomen.
Vragen over afval? Kijk in de Dar app of op
www.dar.nl/afvalwijzer

Meer circulariteit en werk: hand in hand
Jaarlijks wordt al veel elektronisch afval (AEEA) (198 miljoen kilo) in Nederland gescheiden ingezameld en weer als
grondstof ingezet. Echter nog niet genoeg. Dit is de reden dat
Dar, Midwaste, Road2Work Nederland en Stichting OPEN
de krachten bundelen. Zij willen innoveren om te komen tot
meer hoogwaardige vormen van product- en onderdelenhergebruik. Het doel: zoveel mogelijk elektronisch afval een
tweede leven geven als product (onderdeel) en anders weer
gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Van fornuis
tot tv, van broodrooster tot smartphone en van laptop tot
oplader: alles kan een tweede leven krijgen.

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het veranderende klimaat en zijn daardoor bezig met een bewustere
levensstijl. Door bijvoorbeeld minder vlees te eten en vaker
de fiets te pakken verkleinen ze hun CO2-uitstoot en daarmee hun negatieve impact op het klimaat. Een heel goed
begin vinden de ontwikkelaars van de FairShares app, maar
om echt klimaatneutraal te leven moet je nog een stap verder
gaan. De persoonlijke voetafdruk die overblijft kan opgeruimd worden door aanplant van nieuwe bomen, ook wel
CO2-compensatie genoemd. Groeiende bomen halen CO2

BEEK. Vorige week is begonnen met de sloop van de Hubertushal in Beek. Op
deze plek zullen woningen worden gerealiseerd. De woningen worden gebouwd
op de locatie van de Hubertushal en bestaan uit elf tussen- en hoekwoningen in
diverse stijlen. De vanafprijs bedraagt € 385.000,- v.o.n. De woningen zijn verdeeld over drie blokken: twee blokken van drie woningen en één blok van vijf
woningen. De woningen beschikken allen over twee eigen parkeerplaatsen.
Foto: Henk Baron

Sinds de start met gescheiden inzameling van elektr(on)ische
apparaten, zo’n twintig jaar geleden, worden in Nederland
steeds meer apparaten gescheiden ingezameld en weer als
grondstof ingezet. Heel veel inwoners scheiden dus ook al
goed elektronische apparaten. Echter helaas nog niet voldoende, waarbij met name de kleine apparaten nog wel eens
bij het restafval landen. Dat is zonde, want veel van die apparaten bevatten nog prima onderdelen die een tweede leven
kunnen krijgen, dan wel als product gewoon nog gebruikt
kunnen worden. Om te komen tot een circulaire keten voor
elektr(on)ische apparaten, zijn stappen nodig. Met een gezamenlijke organisatie: Road2Work@Dar, willen Dar NV en
Road2Work Nederland, in opstartfase ondersteund door de
provincie Gelderland, invulling geven aan deze ambitie.
Hierbij gaat deze circulaire ambitie hand in met hand met de
ambitie om hier ook een belangrijke bijdrage te leveren aan
de sociale werkgelegenheid bij Dar. Ofwel participatie, reintegratie en circulaire keten gaan hand in hand. Samen
maken we de cirkel rond.

Eerste Nederlandse app om kleine
hoeveelheden CO2-uitstoot mee op te ruimen
BEEK/NIJMEGEN. Iedereen kan nu gemakkelijk kleine
hoeveelheden CO2-uitstoot opruimen. Vijf vrienden bouwen samen de FairShares app, de eerste Nederlandse app
voor CO2 compensatie. Via microtransacties van gebruikers worden nieuwe bomen aangeplant, deze nemen CO2
op en leggen het voor minimaal 25 jaar vast. Nu kan
iedereen naast uitstoot verminderen ook direct wat doen
om CO2 op te ruimen.

Start sloop Hubertushal in Beek

uit de lucht en leggen koolstof (C) vast in hun stam, takken,
bladeren en in de bodem. De schone zuurstof (O2) "ademen”
ze weer uit. Op deze manier vastgelegde CO2 heeft geen
negatief effect meer op het klimaat.
Oprichter van FairShares Wieteke Zuure: “Onze app geeft
gebruikers niet alleen de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot
op te ruimen, maar geeft hen ook inzicht hoeveel uitstoot
bepaalde aankopen of activiteiten veroorzaken. Goed om je
bewust van te zijn.”
De nieuwe app gemaakt door Bram Visser, David Buijs,
Matthijs Dekkers, Anneloes Buijs-Vink en Wieteke Zuure, is
sinds kort online. De vijf vrienden hebben als doel het zo
makkelijk mogelijk te maken om kleine hoeveelheden CO2
op te ruimen. Na het installeren van de app kun je meteen aan
de slag. Met een simpele tik op je telefoon betaal je voor een
autoritje, of de douche van vanochtend. Zo kan iedereen
gemakkelijk toe naar een klimaatneutraal leven, ga naar
www.fairsharesapp.com om de app te downloaden. Het hoeft
niet, maar het zou wel goed zijn!

(Te?) Druk bij Oortjeshekken To go

Welliswaar buiten, maar anderhalve meter lijkt hier niet overal op te gaan.
Vorige week zondag bij Oortjeshekken in Ooij
Foto: Henk Baron
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Fédor Scholten ziet Abraham
Fédor Scholten van de Kasteelschehof
in Ooij werd op woensdag 3 februari 50
jaar. Zelf is hij niet zo van het verjaardagvieren, maar zijn 50e verjaardag
wilde hij toch wel wat grootser vieren.
Helaas gooide corona roet in het eten.

Desondanks werd hij toch aangenaam
verrast met allerlei uiting rond zijn
woning en stalhouderij, want er waren
maar liefst vier Abrahams neergezet en
de nodige verwijzingen naar zijn 50e
verjaardag.
Foto: Henk Baron

Kabouters van Online aanbod
barre dood gered Movie Machine
Zondagochtend troffen Paul Leenders
en Angeline Willemse buiten twee verkleumde kabouters voor een muur van
33 cm. sneeuw. Gelukkig waren ze op
tijd om de kabouters naar hun warme
huisje te verplaatsen.

Lockdown, avondklok…. Op zoek naar
een leuke filmcursus en/of filmlezing
die je vanuit je eigen comfortabele stoel
thuis kunt volgen? Kijk dan even naar
het aanbod vanuit Movie Machine voor
de komende maanden.
Wellicht is er iets van jullie gading bij.
Als je interesse hebt in een van de
onderstaande online cursussen en/of
lezingen stuur dan een mailtje naar
info@moviemachine.nl. Er gingen jullie al vele mensen voor.
Grote Regisseurs herhaling reeks 7
Maandagen 22 februari en 1, 8, 15, 22
en 29 maart
Van 19.00 – 21.15 uur inclusief pauze
Zaterdag 6 maart – 10.00 – 12.15 Auto’s in de film en roadmovies
Zie voor meer lezingen, cursussen en
informatie op
www.moviemachinegroup.nl

Nog even online, daarna weer ‘live’:
gratis proeflessen zenmeditatie
Eind februari starten weer nieuwe cursussen zenmeditatie bij Zen.nl
Nijmegen. Zen is een praktische meditatietechniek die als training te vergelijken is met mentale fitness. Centraal
staat het trainen van je aandacht om
daarmee rust en veerkracht te ontwikkelen.
Tijdens de cursus leer je de eeuwenoude techniek van zenmeditatie en hoe je
die dagelijks toe kunt passen. Ook
behandelen we onderwerpen uit de
zentraditie om op een zenvolle manier
naar jezelf en de wereld om je heen te
kijken.
Gratis proeflessen
Om alvast kennis te maken zijn er
begin februari gratis proeflessen.
Tijdens de proefles ontvang je informatie over de methode en de cursussen.

Lammetjes in de kou
Zaterdag 6 februari waren er bij Schapenhouderij Verriet in Ooij al in totaal 82
lammetjes geboren, terwijl er nog 15 drachtige ooien zijn. Heel wat jong leven in
de Ooijpolder. Er stond ze daarna een flink sneeuwdek te wachten.
Foto: Henk Baron

Ook ga je oefenen, om het zelf te kunnen ervaren.
In verband met de coronamaatregelen
zijn de proeflessen nog even online.
Zodra het kan, ontmoeten we elkaar
weer in de sfeervolle meditatieruimte,
uiteraard met behoud van voldoende
afstand.
Meer informatie vinden en aanmelden
kan via: www.zen.nl/nijmegen.

Groot deel van
Ooij zonder
stroom
Een groot deel van het dorp Ooij zat
donderdag 4 februari geruime tijd zonder stroom. Het probleem zat hem
waarschijnlijk in de buurt van de
Adamskamp. Daar is Liander geruime
tijd aan het werk geweest. Het gevolg
van deze stroomstoring was dat diverse
computers van slag raakten en alarminstallaties geactiveerd werden. Ook ontstond er lekkage aan een verwarmingsketel. Voor een deel van het dorp was
het al snel verholpen terwijl een ander
deel ruim 1 1/2 uur moest wachten. En
dan merk je dat je eigenlijk helemaal
niet zonder stroom kunt.
Zaterdagmorgen rond 04.30 uur was er
opnieuw een grote stroomstoring in het
dorp Ooij en de omliggende Ooijpolder
waardoor, ondanks het nachtelijk tijdstip, toch weer veel overlast en hinder
ontstond. Omstreeks 06.15 uur waren
de meeste woningen in Ooij weer aangesloten maar het buitengebied (tussen
het dorp en Nijmegen) bleef tot 08.30
uur verstoken van stroom. De oorzaak
daarvan lag waarschijnlijk onder het
wegdek bij de kruising van de Ooijse
Bandijk en de Kruisstraat. Daar werd
nog tot laat in de middag door Liander,
samen met andere aannemers gewerkt.
Foto: Henk Baron

Tekeningen:
Tekst:

Susan & Ella
Hans

VACATURE
Madelief is gevestigd net over de grens bij Kranenburg,
5 km van Groesbeek en 14 van Nijmegen.
Zorgboerderij Madelief (www.madeliefzorg.nl)
biedt begeleiding groep/dagbesteding aan mensen met
psychisch / psychiatrische klachten vanaf 18 jaar.
Gezocht: (activiteiten) begeleider om leiding te geven
aan de dagbesteding op de dinsdag en donderdag de
daarbij behorende neventaken.
Profiel: hart voor mensen, flexibel, praktisch, makkelijk schakelen, doener, leidinggevende vaardigheden, communicatief,
humor, levenswijsheid en ervaring en ervaring met (moes)tuinwerk.
HBO denk/werk niveau en minimaal in bezit niveau MBO 4
diploma in de zorg of gelijkwaardig en rijbewijs.
16-20 uur per week op dinsdag + donderdag
Bij interesse contact Caroline of Jessica: 06 2908 9948
of mail info@madeliefzorg

Ontsnappen aan de ochtendstress,
maar wel weer op tijd om ze vrolijk
van school te halen? Dat kan als
verzorgende bij het Gasthuis. Met
diensten van 7.00 tot 11.00 uur.
Lees meer op
www.gasthuismilingen.nl/vacatures

SENIOREN & WELZIJN

In Memoriam
Cees Geus
Cees Geus, voormalig gemeentesecretaris van Ubbergen is zaterdag 30 januari aan de gevolgen van het Covid19virus overleden.
Geus is vanaf 1965 werkzaam geweest
in de gemeente Beek-Ubbergen waarbij
vanaf 1972 tot aan zijn pensioen in
1992 als Gemeentesecretaris.
Bij zijn pensionering heeft Geus als 1e
"burger" binnen de gemeente de titel
ereburger gekregen. Hij zou worden
voorgedragen voor een koninklijk lintje
maar heeft dat altijd geweigerd omdat
hij puur op basis van titel "Gemeente
Secretaris" een "hogere" onderscheiding zou hebben gekregen dan hardwerkende anderen / abtenaren met
evenveel of wellicht meer dienstjaren
en dat vond Cees Geus niet fair..
Bijzonder trots was hij dan ook dat hij
werd uitgeroepen tot ereburger van de
Gemeente Beek-Ubbergen. Dat is tot
het einde zo gebleven.
5 jaar geleden zijn Cees en zijn vrouw
verhuisd naar Vlijmen om dichterbij
hun zoon en dochter te kunnen zijn.
Met pijn in zijn hart maar weloverwogen ivm afnemende gezondheid.
Naast zijn werk als Gemeentesecretaris
was Geus in een ver verleden betrokken
bij BVC en heeft hij ook na zijn pensionering veel gedaan voor oa de wandelclub en het wielrennen in Beek Ubbergen.

Annie Bartels uit Ooij
Op 28 januari is
Annie Bartels uit
Ooij, op 96-jarige leeftijd, overleden.
Annie
woonde na het
overlijden van
haar man Jan
Bartels (met wie
ze lange tijd de
SRV in Ooij
runde) al langere
tijd in verzorgingshuis ’t Höfke in Beek, waar ze
vredig is ingeslapen. We wensen haar
kinderen, kleinkinderen en overige
familieleden en vrienden veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.
Rust zacht Annie. Het correspondentieadres is Prins Willem Alexanderstraat
23, 6576BK Ooij. De uitvaartplechtigheid heeft woensdag 3 februari plaatsgevonden.
Foto: Henk Baron

Mimi Reijnen uit Ooij
Op 27 januari is Mimi Reijnen uit Ooij
op 85-jarige leeftijd overleden. Mimi
Reijnen-Jansen woonde na het overlijden van haar man Mies Reijnen al
enige tijd in de
Bosrand, waar
ze na een kortstondig ziekbed
rustig en vredig
is ingeslapen. In
verband met de
coronaregels
was de uitvaart
in
besloten
kring. We wensen haar drie
zonen en partners, alsmede de kleinkinderen en verdere familieleden en vrienden heel veel
sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies.
Foto: Henk Baron

Riet Arts-Maassen uit Ooij
Op 4 februari is Riet Arts-Maasen, uit
Ooij op 85 jarige leeftijd overleden.
Riet is ruim een week eerder in het ziekenhuis opgenomen en 2 februari ging
haar toestand onverwacht snel achteruit. Donderdagochtend 4 februari is ze
daar rustig en vredig ingeslapen. Riet
was sinds 2008 weduwe van Mart Arts
en in die tijd woonden ze in de Prins
Hendrikstraat in Ooij. Later verhuisde
ze naar een seniorenwoning in de
Wethouder Verrietstraat. We wensen
haar familie en vrienden heel veel
sterkte bij het
verwerken van
dit grote verlies.
De uitvaart is in
besloten kring
op woensdag 10
februari.
Foto:
Henk Baron

KBO Beek nieuws
BEEK. Beste leden en lezers, voorlopig
zijn de vooruitzichten, wat betreft onze
activiteiten door het Engelse variant
van het virus op een laag pitje gezet,
maar aan de horizon gloort licht in deze
duisternis, vooruit blijven kijken dus.
Bewegen blijft belangrijk vooral na een
lange periode van lockdown. Wanneer
er groen licht gegeven wordt door het
kabinet, is sporten weer mogelijk bij de
KBO Beek.
Bij onze Bewust Ouderen Fitness
groep, maandagmiddag van 16.45 u.tot
17.45 u. in de sporthal van het
Kulturhus van Beek, kunnen nog enkelen zich aan gaan sluiten, mee doen kan
direct, u voelt er zich meteen bij thuis,
een groep onder deskundige leiding
van Chiquita die veel aan sporten doet.

Kom er bij en probeer.
Om alvast de draad op te pakken heeft
Chiquita lessen/oefeningen gemaakt
voor onze leden die online thuis gedaan
kunnen worden, zo bent u op niveau als
de lessen in de zalen weer beginnen.
Lid, of donateur worden van de KBO
Beek loont zich altijd, voor €20,= per
kalender jaar wordt u van alle, voor u
belangrijke zaken op de hoogte gehouden. Doe het nu!!!
Wij zijn met kleine stapjes op de weg
terug maar of onze viering met Pasen
(zie foto) al doorgang kan vinden is
nog lang niet zeker, er is hoop op verruiming 23 februari horen wij weer
meer over onze toekomst.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, alle info 024 3226377.

Foto: René Hendriks

KBO-lid mevrouw Marie van
Kerkhoff-Kroes uit Ooij 90 jaar
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- cultuur – educatie – sport – ontmoeting De lockdown is nog steeds van kracht
en dat betekent dat zowel de
Vriendenkring als het Kulturhus gesloten zijn voor alle (sport)activiteiten tot
2 maart. Hoe het daarna verder gaat, is
op dit moment nog niet bekend.
Het Kulturhus blijft in deze periode wel
open voor:

Buddy’s van SSHB support helpen u
met al uw financiële vragen en met
het invullen van uw formulieren.
Als er sprake is van schulden dan
maken zij met u een overzicht van uw
financiën en maken samen met u een
plan om uw schulden weg te werken.
Daarnaast kunnen de vrijwilligers u
helpen budgetteren, zodat uw financiële administratie weer gezond wordt en
blijft! Zo kunt u weer met nieuw vertrouwen verder met uw leven.
Regionale Formulierenbrigade
Vanaf 4 maart 2021 zullen vrijwilligers
van de Regionale formulierenbrigade
van SSHB support op het inloopspreekuur u helpen met het invullen van uw
formulieren. Deze inloopspreekuren
zullen op 4 locaties in de gemeenten
Berg en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar plaatshebben. De openingsdata en tijden zullen binnenkort aan u
bekend gemaakt worden.

Telefoon: 024 - 6844281

Graffiti langs de
Hezelstraat Ooij
om haar een mooi boeket bloemen te
overhandigen.
De daarbij horende oorkonde, waarin
zij het erelidmaatschap van de KBO zal
ontvangen, zal op een later tijdstip worden uitgereikt. Door een oproep in de
lokale media voor een kaartje lagen er
rond de 50 felicitatiekaarten in de brievenbus. Er was ook een mooi levensloopboek over Marie gemaakt. Door de
familie zal, wanneer het weer mag, het
feest worden ingehaald. Aan Marie zal
het niet liggen.

Onlangs aangebracht maar dit is waarschijnlijk van een ander persoon dan de
persoon die normaal gesproken alles
onderkliedert.
Foto: Henk Baron

Buurtgezinnen ontvangt Hartenhuis Award

neemt contact met ons op. Wij maken
dan een afspraak met u. Als we dan bij
u op bezoek komen bespreken we wat
uw situatie is en wat wij eventueel voor
u kunnen betekenen. Voor aanmelding
of vragen belt u met de coördinator van
één van onze afdelingen. Kijk op onze
website www.sshbsupport.nl wat wij u
te bieden hebben of bel ons vrijblijvend
op en dan vertellen wij u graag wat
onze mogelijkheden zijn.
Vacatures
Dit zijn de vacatures bij SSHB support.
•
coördinator
Regionale
Formulierenbrigade
Kijk op onze website www.sshbsupport/vacatures wat wij u te bieden hebben of bel ons vrijblijvend op en dan
vertellen wij u graag wat onze mogelijkheden zijn. U kunt ons bereiken via
06- 130 817 34 of stuur een mail naar
info@sshb.nl.

Coronooij
Wat wel kan, en is ook mooi
wandelend, bij regen, door de Ooij
en geen toeristen op de dijk
dat maakt de ruimte, veelal rijk.
Ontspannen in de tent van hent
liefst dagelijks of pertinent
gedreven door het wolkendek
op deze wijdse open plek
leeft ieder in tijd van coronooij,
weer op, genietend in de Ooij.
Nel Winkelman

Vrijwilligers
gezocht
Afhalen pakket bij de voedselbank
Voor een meneer uit Millingen zijn we
op zoek naar iemand die zijn pakket bij
de voedselbank kan ophalen en thuis
kan bezorgen. Meneer is helaas niet in
staat om het pakket zelf bij het afhaalpunt in Millingen af te halen. Het voedselpakket kan vrijdag tussen half 11 en
half 12 worden opgehaald bij de voetbalvereniging in Millingen. Vind jij het
leuk om een helpende hand te bieden
en deze meneer uit de brand te helpen?
Neem dan even contact op met Jesse
Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn (06-82612612 of jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Alvast bedankt!
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Een enthousiast groepje van 4 vrijwilligers onderhoudt elke week het
terrein van het kerkhof in Beek en
werkt aan projecten zoals werk aan de
kapel, het bouwen van een namenmuur
en een klokkenstoel. Ben jij degene die
1 keer per week 2 tot 4 uur kan meehelpen? Contactpersoon is Hans van
den Bosch, tel. 06 24981776 rkkerkhofbeek@gmail.com.

Buurtgezinnen ontving vrijdag 29 januari bijzonder
bezoek van de Stichting Het Vergeten Kind en was blij
verrast met de Hartenhuis Award. Het is de 9de keer dat
de Week van Het Vergeten Kind georganiseerd wordt. En
hoewel het zonnetje niet scheen, werd Buurtgezinnen wel
figuurlijk in het zonnetje gezet! Ambassadeur Natasja
Froger en Unforgettable Evi, lid van de jongerenraad van
Het Vergeten Kind, overhandigden de Hartenhuis Award.
Waarom kreeg Buurtgezinnen deze award? Omdat de stichting het sociaal isolement van veel kinderen (en ouders)
opheft, dankzij heel veel lieve fijne steungezinnen. De jury
was heel positief over het pleidooi van Buurtgezinnen voor
'Opvoeden doen we samen'. Buurtgezinnen is blij met de
erkenning die natuurlijk vooral bedoeld is voor alle deelnemende gezinnen.
Kinderen weer even kind laten zijn
Kinderen opvoeden is zo eenvoudig nog niet. Zeker voor
gezinnen die het door omstandigheden als ziekte, burn-out,
scheiding of financiële problemen extra zwaar hebben.
Buurtgezinnen koppelt een gezin dat het moeilijk heeft aan
een warm stabiel gezin in de buurt, dat de kinderen regelmatig opvangt. Ouders kunnen zo even op adem komen en kinderen kunnen even zorgeloos kind zijn.
Ieder jaar reikt Het Vergeten Kind de Hartenhuis Award uit
aan een initiatief dat zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in Nederland. Dit jaar zijn er drie initiatieven in
het zonnetje gezet “die bewijzen dat het versterken en
betrekken van het sociale netwerk écht kan zorgen voor stabiliteit en continuïteit voor kwetsbare kinderen in sociaal isolement.” Naast Buurtgezinnen waren dit de Alliantie
Burgervoogdij en Kamers met Aandacht.
Ondanks de Covid-19 crisis kan het werk van Buurtgezinnen
gelukkig doorgaan. De afspraken met de gezinnen zijn live

- 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

SchuldHulpBuddy heet
voortaan SSHB support

De klusspecialist
Eric Creemers

OOIJ. Vrijdag 29 januari werd
mevrouw Marie van Kerkhoff - Kroes
90 jaar. Normaalgesproken gaat een
delegatie van het bestuur van de KBO
(Katholieke Belangen Organisatie 50+)
op bezoek bij de jarige, maar vanwege
alle beperkingen die de coronamaatregelen voor bezoek met zich meebrengen, kon het ditmaal niet. Om er toch
een persoonlijk tintje aan te kunnen
geven, zocht de KBO secretaris Anny
Verriet haar op, om op gepaste afstand
haar te feliciteren met deze mijlpaal en
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Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus

Hulp nodig
Hebt u nu hulp nodig? Dan is SSHB
support er voor u. Wat moet u doen? U

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl
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waar nodig, uiteraard met inachtneming van alle regels, en
op afstand waar dat kan. Buurtgezinnen heeft in januari bijna
100 nieuwe matches kunnen maken tussen gezinnen.
Buurtgezinnen is actief in 70 gemeenten verspreid over het
land, waaronder in gemeente Berg en Dal.
Steun harder nodig dan ooit
Steun aan gezinnen en kinderen is in deze tijd harder nodig
dan ooit. Buurtgezinnen is daarom op zoek naar ouders met
kinderen, grootouders en andere volwassenen met opvoedervaring die steungezin willen worden. Wil je op vrijwillige
basis iets betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft, kom je graag met verschillende culturen en leefstijlen in aanraking en heb je tenminste een dagdeel per week
beschikbaar? Meld je dan aan als steungezin. Ook gezinnen
die steun kunnen gebruiken kunnen zich aanmelden via
www.buurtgezinnen.nl. Want opvoeden doen we samen en
zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat kinderen in onze
gemeente gelukkig opgroeien.

Mantelzorg Berg en Dal houdt zich
bezig met het ondersteunen van mensen die mantelzorg geven aan naasten,
buren of vrienden en kennissen. Voor
administratieve taken zoals het bijhouden van het bestand, verzenden van
nieuwsbrieven en het verwerken van
gegevens zoeken ze vrijwilligers. Ben
jij handig met de computer?
Contactpersoon is Hanneke Klievink,
tel. 06 13198559 info@mantelzorgbergendal.nl .
Geïnspireerd geraakt? Kijk voor de
vele mogelijkheden op www.geldersehanden.nl/bergendal Staat er geen
geschikte vacature voor je bij dan gaan
we graag met je in gesprek over de
mogelijkheden. Contactpersoon is
Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl, tel: 06 12867574.
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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

■ Grondprijzen gemeente Berg en Dal
2021
Op 26 januari 2021 hebben we de nota grondprijzen gemeente Berg en
Dal 2021 vastgesteld. In de nota staan de prijzen voor de verschillende
gronden in onze gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels,
woningbouw, agrarische gronden, etc.
De nota grondprijzen is te zien op onze website www.bergendal.nl >
Inwoners > Bouwen en wonen.

■ Brief burgemeester
Beste inwoners van Berg en Dal,
We leven in bijzondere tijden. Soms lijkt het of de tijd stil staat,
als de ene stille lockdownweek de andere opvolgt. Dan weer
is er opeens volop actie, en maken we de meest onwaarschijnlijke dingen mee.
De beelden van de heftige rellen in vele Nederlandse steden
hebben ons geschokt. In óns nuchtere en kalme land gingen
mensen met honderden tegelijk de straat op. Niet om te
demonstreren, maar om winkels te plunderen, brand te stichten en alles op hun pad kort en klein te slaan. Om de politie te
belagen met stenen en zelfs met messen. Jongeren, zeker,
maar ook vele veertigers en vijftigers. Huisvaders met een
drukke baan gooiden fietsen naar de Mobiele Eenheid.
Ongelofelijk.
Ook in Berg en Dal waren er signalen dat de vlam in de pan
kon slaan. Dankzij grote inzet van de politie is dat voorkomen.
De onrust lijkt nu te bedaren, al blijft waakzaamheid geboden.
Ik ben dankbaar dat zovele inwoners via hun
BuurtWhatsappgroepen een steentje bijdroegen aan de veiligheid.
We gaan weer verder, en naderen de eerste verjaardag van de coronacrisis. Samen moeten we het laatste stuk tunnel nog door. We zien het licht, al is het verder weg dan we zouden willen.

■ Nieuwe website
Vrijwilligerssteunpunt

Persoonlijk leed
Iedereen kent inmiddels wel iemand in zijn omgeving die overleden is, of ziek is geweest. Daarnaast zijn
er velen onder u die niet kunnen of mogen werken. Inkomsten vallen weg, de vertrouwde drukte is vervangen door gedwongen stilzitten. Alle tijd om je zorgen te maken. Daar staan anderen tegenover, die het
drukker hebben dan ooit. Omdat ze naast hun werk voor de kinderen thuisonderwijs moeten verzorgen.
Of in de zorg werken, of bij de politie.
Steun en creativiteit
De bereidheid en de creativiteit om anderen te helpen, of een hart onder de riem te steken kent geen grenzen. Ik heb in Berg en Dal prachtige voorbeelden gezien van warme medemenselijkheid. Van een prachtig laatste eerbetoon aan dierbaren tot aan acties om ondernemers te steunen. Er zijn vele originele initiatieven die voor plezier, gezelligheid en afleiding zorgen: van samen online bingoën en pubquizzen tot
aan digitaal samen sporten. En de digivrijmibo (digitale vrijdagmiddagborrel) is inmiddels een begrip aan
het worden. Al die vindingrijkheid en naastenliefde zijn hartverwarmend!

Wilt u informatie over vrijwilligerswerk in de gemeente Berg en Dal?
Alle informatie van het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal staat vanaf
nu op de nieuwe website www.geldersehanden.nl. Voor als u vrijwilligers zoekt of voor als u vacatures zoekt. Maar ook voor informatie
over bijvoorbeeld workshops of e-learning.

Het einde in zicht
We zijn er nog niet, maar hebben het ergste nu achter de rug, zo lijkt het. De basisscholen zijn weer open.
En op het moment dat ik deze brief schrijf, is de verwachting dat de avondklok eindigt. Naarmate er meer
gevaccineerd wordt, zullen die vrijheden verder toenemen. Hoe beter we ons nu beheersen, des te eerder is het zover. De kracht van samen heeft ons al ver gebracht, samen halen we ook de eindstreep.
Pas goed op uzelf en elkaar.

Heeft u nog vragen. Of wilt u graag een persoonlijk gesprek over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met Anke Jacobs via
vspbergendal@fortewelzijn.nl of via telefoonnummer 06 1286 7574.

Mark Slinkman
Burgemeester gemeente Berg en Dal

Het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal werkt in de regio digitaal samen met
11 andere vrijwilligerscentrales of steunpunten.

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van voormalig
gemeentesecretaris

Cornelis (Cees) Geus
Cees Geus was van 1972 tot aan zijn pensionering in 1992 gemeentesecretaris van de gemeente Ubbergen.
Voordat hij tot gemeentesecretaris werd benoemd was Cees vanaf
maart 1965 chef van de afdeling Financiën, Belastingen en Personeel
in Ubbergen. Hij was sociaal bewogen en had veel oog voor het wel en
wee van zijn collega’s. Ook zette hij zich met veel toewijding in voor de
belangen van de Ubbergse inwoners. Dit bleek onder andere uit zijn
jarenlange inzet voor bejaardencentrum ’t Höfke en wielerclub Beek.

■ Gemeente Berg en Dal wil schaarse middelen Wmo en
jeugdzorg beter verdelen
De gemeenteraad van Berg en
Dal heeft een nieuwe koers voor
de Wmo en de jeugdzorg vastgesteld. In het Koersdocument
staat welke richting de gemeente
de komende jaren uit wil met de
zorg. Berg en Dal werd eind vorig
jaar geconfronteerd met flinke
tekorten op de begroting.
Daardoor
zijn
maatregelen
onvermijdelijk.

Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met dit verlies.
Namens het gemeentebestuur van Berg en Dal,
De burgemeester, M. Slinkman
De secretaris, E.W.J. van der Velde
De griffier, J.A.M. van Workum

Wethouder Irma van der Scheur:
“We moeten net als veel andere
gemeenten constateren dat we
simpelweg te weinig middelen uit
Den Haag krijgen om de taken op
het gebied van de Wmo en de
jeugdzorg goed uit te voeren. Om

te voorkomen dat onze inwoners
daar onder lijden moeten we een
andere koers gaan varen. Dat betekent dat we helaas strenger moeten
zijn aan de voordeur. Zo houden we
voldoende over voor mensen die
dat het hardst nodig hebben.”
In de praktijk betekent dit dat er bij
nieuwe aanvragen en verlengingen
een maximum komt voor een aantal
vormen van hulp zoals woonbegeleiding en hulp bij het huishouden.
Afwijken blijft mogelijk, maar dan
wel onder voorwaarden.

“We moeten zuiniger omgaan met
de schaarse middelen die we hebben. Zie het als een soort rantsoen.

Zodat we straks in oktober niet
tegen mensen moeten zeggen
‘sorry, maar het geld is op’. Dat
moeten we zien te voorkomen”.
De gemeente gaat ook inzetten op
een betere en snellere doorverwijzing naar alternatieve vormen van
hulp, zoals de vrije inloop en ontmoeting en hulp door vrijwilligersorganisaties. Ook wordt er zoveel
mogelijk gekeken naar hulp in
groepsverband. Bij de evaluatie
van deze maatregelen worden ook
de ervaringen van inwoners betrokken.
De maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt.
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Mededelingen

■ Gezond en mooi: de dorpsommetjes van Berg en Dal

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.

Wist u dat er twaalf dorpsommetjes zijn in de gemeente Berg en
Dal? Dit zijn wandelroutes van
ongeveer 3 tot 8 kilometer die
vanuit het dorp starten en verbonden zijn met de natuur.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Meidoornstraat 18, plaatsen erker (verleend)
▪ Nabij Nieuwe Holleweg 12, kap bomen i.v.m. geplande bouw
(aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 73, splitsen woning (verleend)
▪ Rijksstraatweg 75, aanleggen tuin met natuurvijver en vlonder
(aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 139, verbouwen voormalig gemeentehuis tot 4
appartementen (aanvraag)
▪ Schellingshof 7, ontheffing strijdig gebruik voor het vestigen van een
yoga/massagepraktijk (aanvraag)
▪ van der Veurweg 27, kap drie bomen (aanvraag)
▪ Waterstraat 32, kap boom (verleend)
Berg en Dal
▪ Johannaweg 65, plaatsen container t.b.v. mestopslag (verleend)
▪ Watertorenweg 26, wijzigen dak en plaatsen dakkapel (aanvraag)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 12, uitbreiden woning (verleend)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 13, verwijderen van het huidige ijzeren hekwerk
en vervangen door een gemetselde balustrade (aanvraag)
▪ Dakotastraat 29, realiseren aanbouw (niet vergunningplichtig)
▪ Dorpsstraat 41, tijdelijk plaatsen overkapping (buiten behandeling
stellen)
▪ De Gaffel 36, plaatsen pergola (verlengen beslistermijn)
▪ De Strekel 2, 4, 4a en 4b, plaatsen vier luifels en veranda (verleend)
▪ Generaal Gavinstraat 341, uitbreiden woning (verleend)
▪ Grafwegen 15 en 17, sloop en herbouw schuren (aanvraag)
▪ Hoge Horst 47a, bouw woning, aanleggen inrit en aanleg
zonnepanelenveld (aanvraag)
▪ Naast Klein Amerika 7, bouw woning (verleend)
▪ Reestraat 17, bouw schuurtje (aanvraag)
▪ Van Nispenstraat 7, plaatsen erker (verleend)
▪ Wylerbaan 3a, aanleggen zonnepanelenveld (verleend)
▪ Wylerbaan 25, verwijderen fundering woning (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 45b, uitbreiden en verbouwen woning (verlengen
beslistermijn)
Heilig Landstichting
▪ Joanneslaan 23, wijzigen constructie en verbouwen aanbouw
(verleend)
▪ Philippuslaan 3, kap boom (aanvraag)
▪ Rechterslaan 12, bouw schuur met overkapping (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 31, gebruik bedrijfswoning als reguliere woning
(verleend)
Leuth
▪ Steenheuvelsestraat 2a, bouw woning (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Hermsenstraat 98b, aanleggen tweede inrit (verleend)
▪ De Kamp 11, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Nabij Heerbaan 262, plaatsen bouwbord (verlengen beslistermijn)
▪ Pastoor Graatweg 32, uitbreiden keuken en realiseren berging met
overkapping
Ooij
▪ Rietlanden 8, plaatsen dakkapel (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout
▪ Vossengraaf 11, Millingen aan de Rijn
▪ Botsestraat 16 Leuth
---------------------------------------------------------------------------------------------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.

De ommetjes zijn gemaakt door en
voor inwoners van onze gemeente.
In de routebeschrijving van het
ommetje leest u over de geschiedenis van het dorp en de omgeving.
Het is een leuke en gezonde
manier om de gemeente Berg en
Dal beter te leren kennen.

Kieviten boven de Ooijpolder. Foto: David Brand

Wandelen is gezond
Wandelen is een gezonde en veilige manier om erop uit te
gaan in deze coronatijd. Veel mensen hebben het wandelen
daarom ook ontdekt. Ze willen hun huis graag even verwisselen voor een andere omgeving. Even weg van het computerscherm, de huiswerkomgeving of de drukke woonkamer.
De rust en ruimte van buiten maakt mensen vaak rustig en
geeft ook letterlijk weer ruimte in het hoofd. Andere voordelen
van wandelen volgens de Hersenstichting: u krijgt meer productiviteit en energie, wandelen onthaast én het verbetert uw
creativiteit.
Boffen wij dat onze gemeente zoveel mooie wandelingen
heeft!
Wandelgemeente van het Jaar 2020
Omdat Berg en Dal wandelaars veel te bieden heeft, is de
gemeente in 2020 bekroond met de titel Wandelgemeente
van het jaar 2020. Naast Dorpsommetjes kunt u ook wandelen over boerenlandpaden, struinen door de uiterwaarden of
wandelen door bossen of wijngaarden. U vindt meer wandelinformatie en -inspiratie bij de VVV in Groesbeek en op de
website www.wandeleninbergendal.nl.

Heerlijkheid Beek

■ Gewoon carnaval
In een gewoon jaar zou iedereen die van carnaval houdt zijn
of haar pakje op dit moment al weer klaar hebben hangen.
Klaar voor een week van feest, optochten en veel gezelligheid.
Tijdens carnaval is alles net even anders. Een ongewone tijd
in een doorgaans zo gewoon jaar.
Onze gemeente telt meer dan tweehonderd kleine en grote
carnavalsverenigingen. De bouwers van een wagen beginnen
meestal al vroeg, terwijl de loopgroepen wat minder tijd nodig
hebben. Ik heb veel bewondering voor alle creativiteit en de
gebruikte technieken. Niet alleen bij de potentiële prijswinnaars, maar zeker ook bij de jongere bouwers, waarvan de
creaties elk jaar groeien in moeilijkheidsgraad. Dit jaar helaas
geen rondje polder met Willy van het Helaho langs de carnavalsbouwlocaties en ook geen rondje Groesbeek met Willem
en Johan van het SOK.

Foto: Gijs Kroes

In een gewoon jaar zouden we nu ook al acht nieuwe prinsen of prinsessen hebben mogen feliciteren. Eind
oktober bijten doorgaans de Polderschuupers uit Kekerdom de spits af met de eerste pronkzitting en prinsenreceptie. Veel prinsenverenigingen uit onze gemeente zijn vertegenwoordigd, ze kennen elkaar en je
voelt de saamhorigheid. Iedereen heeft weer zin in een nieuw seizoen. In de periode daarna zien ze/we
elkaar bijna wekelijks, achtereenvolgens in de Heksenketel, het Boemelgat, het Fustendom, het Keulen
van Gelderland (2x), de Duufelshemel en tenslotte in het Leuthergat.
Tijdens de prinsenrecepties kom ik doorgaans al helemaal in de stemming voor het grote feest dat nog
even op zich laat wachten. Als ik denk aan die enthousiaste gezichtjes van de jonge dansgardes uit
Millingen en Ooij, die tijdens veel gelegenheden hun (echt knappe) kunsten vertonen, word ik al weer helemaal blij. Voordat het echte carnaval begint is er eerst nog het fantastische schlagerfestival dat we niet willen missen. Alle liedjes zijn van tevoren al uitvoerig beluisterd op de Omroep.
De weg naar carnaval is voor de echte carnavalist een drukke tijd. Want wie naast pronkzittingen en recepties ook nog de snertactie organiseert, het clubkesbal en ook nog alle andere carnavalsactiviteiten in onze
gemeente of alleen al in het eigen dorp bezoekt ... nou die hoeft zich een winter lang niet te vervelen.
Na die geweldige winter komt het hoogtepunt: de carnaval met 4, 5, 6 of zelfs meer dagen van gezelligheid en verbondenheid. Veel prinsen en prinsessen vertellen bij de sleutelteruggave op Aswoensdag dat
de optocht toch echt het hoogtepunt was. Overigens zijn de sleutels van prinses Rita, Prins Ummenie
(Andy) en prins Mike nog niet ingeleverd, omdat door de wind vorig jaar enkele optochten eerst werden
afgelast. Het werd het begin van een heel ongewoon jaar, waarin veel van bovengenoemde activiteiten
niet door konden gaan.
Natuurlijk zijn er ergere dingen én gaat het ons lukken het virus te bedwingen. Maar het gemis van het
samenzijn is groot. Ik wens iedereen dat we weer snel een gewoon jaar zullen hebben. Met gewoon weer
carnaval. Een jaar om lief en ook leed weer écht met elkaar te kunnen delen.
Hartelijke groet,
Wethouder Sylvia Fleuren
Gemeente Berg en Dal
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
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
Op weg naar het nieuwe leven
Het feest van Carnaval, aan de ‘vooravond’ van Aswoensdag, kan dit jaar
helaas niet doorgaan, juist omdat dit
zo’n groots en massaal volksfeest is.
Aswoensdag – in beperkte vorm – kan
gelukkig wel doorgaan. Het is de dag
waarop we ons met as een kruisje kunnen laten zetten op ons voorhoofd. De
as is as van verbrande palmtakken, en
herinnert aan de feestelijke intocht van
Jezus in Jeruzalem. Hij moest koning
worden. En Hij werd koning. Maar wel
op een andere manier dan mensen hadden gedacht. Slechts enkele dagen later
hing men Hem op aan een kruis. Maar
dit kruis werd een teken van overwinning. Want doorheen lijden en dood
stond Hij op uit het graf. Bemoedigend
voor ons in deze Coronatijd. Er doorheen gaan mét Hem die weet wat lijden
is en dood en die voor ons de weg heeft
gebaand naar het nieuwe leven. Met
Hem de weg naar binnen gaan, naar ons
diepste zelf is zoveel boeiender dan
alles wat we in de wereld kunnen winnen aan geld en goed. En als we het
echte leven vinden, zullen we het ook
uitdelen. Het valt allemaal niet zo op,
maar zet wel zode aan de dijk. Probeer
het maar ‘ns.
Gratis gebedenboek als hulp
Adveniat heeft een eenvoudig gebedenboekje uitgegeven als een bemoediging
in deze ‘Corona-tijd’. In onze parochie
stellen we dit voor u graag gratis
beschikbaar. Als een teken van hoop
om thuis je geloof te vieren, nu het vieren in de kerk beperkter is of deelname
aan een viering in de kerk er voor u
misschien wel helemaal niet in zit. Het
boekje wil helpen om thuis te kunnen
bidden in de tijd van Vasten, Goede
Week,
Pasen,
Hemelvaart
en
Pinksteren.
Contact met pastoor
Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar
kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking.
Stelt u een bezoek (met gebed) van de
pastoor aan huis op prijs of telefonisch
contact, dan kunt u met hem afspreken
via 06-46193591. Bij geen gehoor
graag de voicemail inspreken. Hij
neemt dan contact op. En kan desgewenst een gebedenboekje meebrengen.
Dank aan kosteres Mientje voor
zovele jaren
Kosteres Mientje Hubbers is herstellende van een lelijke val met Allerzielen.
Deze val is uiteindelijk de druppel
geweest om te stoppen als kosteres van
de kerk in Ooij.
Aan kerkbestuurslid Emile Verstege en
pastoor Rudo Franken die haar namens
de parochie bedankten voor haar vele
verdiensten en enorme inzet en toewij-

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

ding vertelde ze enthousiast over haar
tijd ten dienste van de kerk. Eerst was
ze vooral ondersteunend naar haar man
Cor, die meer dan 40 jaar als dirigentkoster voor de toenmalige parochie
Ooij heeft gewerkt naast zijn baan op
de steenfabriek in Erlecom. Toen hij 20
jaar geleden met 68 jaar overleed, werd
Mientje kort na zijn uitvaart door het
bestuur benaderd om zijn werk als koster over te nemen. Ze heeft er nooit
spijt van gehad. Veel steun heeft ze
ervaren. Ruim zes jaar geleden verhuisde ze van de pastorie naar de
Loeffenstraat om het wat rustiger aan te
doen. Maar kosteres bleef ze graag …
tot genoemde val. Gelukkig is ze weer
redelijk op de been. Het kosterswerk
laat ze nu echter graag aan iemand
anders, een jonger iemand.
Mientje, geweldig wat je al die jaren
voor de geloofsgemeenschap in Ooij
hebt gedaan en betekend. Heel veel
dank en het ga je goed.
Op zoek naar nieuwe koster en acoliet in Ooij
Sinds Allerzielen wordt er even uit de
nood geholpen. Echt maar voor even.
Een jonger iemand mag het kosterswerk overnemen, graag. Wie wil zich
oriënteren op dit werk om te zien of het
bij hem of haar past? Wiel de Haas, de
huidige assistent-koster en acoliet, wil
graag behalve een nieuwe koster ook
een nieuwe acoliet inwerken, om, zodra
hij niet meer kan, ook te kunnen stoppen als acoliet.
Bij interesse of voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het kerkbestuur: Emile Verstege, 06-1364 4545,
of met Geert Verweij, 024-6631504, of
Leny Rikken, 024-6632271
Communie - en vormselvoorbereiding
Met het starten van de scholen durven
we ook het communieproject weer op
te starten en te beginnen met een nieuwe vormselgroep. Op maandag 22
februari van 18.45-20.00u komen we
samen met de nieuwe vormelingen, op

woensdag 24 februari van 15.0016.00u met de communiegroep van
2020, en wel in de ontmoetingsruimte
van de kerk van Millingen. De ouders
worden geïnformeerd per mail/app,
omdat we nog niet kunnen samenkomen.
Communicanten en vormelingen zullen
ook betrokken worden bij vieringen
van de Goede Week, o.a. Palmzondag.
Met het Familiekoor stemmen we af op
onze jeugd.
Mocht u uw zoon of dochter nog niet
aangemeld hebben voor het vormsel,
dan kunt u op de website de informatie
daarover vinden.
Wij zijn erg blij dat we weer verder
kunnen en kijken uit naar de eerste
samenkomsten.
Pastoor Rudo, Mariette en Daisy
Parochieblad ontvangen
Half februari (volgende week) 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 10 februari 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; Gen.2,4b9.15-17, ps.104,1-2a.27-28.29b-30,
Mc.7,14-23.
Donderdag 11 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen t.e.v. O.L.Vrouw van
Lourdes; aansluitend aanbidding tot
18.00
uur;
Jes.66,10-14c,
Judit.13,18bcde-20abc, Joh.2.1-11.
Vrijdag 12 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen: Gen.3,1-8, ps.32,1-2.5-7,
Mc.7,31-37.
Zaterdag 13 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed; Gen.3,9-24, ps.90,2-6.12-13,
Mc.8,1-10.
Zaterdag 13 februari 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en zang) – 6e zondag
door het jaar B: Lev.13,1-2.45-46,
ps.32,1-2.5.11,
1Kor.10,31-11,1,
Mc.1,40-45.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Theo
Neijenhuizen, Henk en Mieke Verriet –
van Megen, Toos en Jan de Groen, in
goede herinnering.
Zondag 14 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (voorzang) (zie boven)
Joop Saat als jaargetijde.
Dinsdag 16 februari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Gen.6,5-8;7,1-5.10,
ps.29,1a.2-4.9b-10, Mc.8,14-21.
Woensdag 17 februari 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus met uitreiking van het askruisje, ASWOENSDAG: Joel.2,12-18, ps.51,3-6a.1214.17, 2Kor.5,20-6,2, Mt.6,1-6.16-18.
Woensdag 17 februari 19.00 uur H.
Mis Millingen met uitreiking van het
askruisje (zie boven)
Donderdag 18 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur: Deut.30,15-20, ps.1,14.6, Lc.9,22-25.
Vrijdag 19 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jes.58,1-9a, ps.51,3-6a.1819, Mt.9,14-15.
Zaterdag 20 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed;
Jes.58,9b-14,
ps.86,1-6,
Lc.5,27-32.
Zaterdag 20 februari 17.00 uur H.
Mis Beek (orgel en voorzang) – 1e zondag van de veertigdagentijd B:
Gen.9,8-15, ps.25,4-9, 1Petr.3,18-22,
Mc.1,12-15.
Henny Peijnenburg, Thea en Bert van
der Heide.
Zaterdag 20 februari 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en voorzang) (zie
boven)
Wilma Donderwinkel – ten Haaff, Toos
en Jan de Groen, in goede herinnering,
Wiel en Ger Vink – Groothuizen
Zondag 21 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Dinsdag 23 februari 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jes.55,10-11,
ps.34,4-7.16-19, Mt.6,7-15.

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 14 februari: aanvang 10.00 uur
Voorganger: da. Conny van de Berg uit
Beuningen
De diaconiecollecte is bestemd voor de
Voedselbank Groesbeek en omstreken,
zie www.voedselbankgroesbeek.nl.

U kunt digitaal bijdragen op rek.nr. NL
08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
Voedselbank
Zondag 21 februari: aanvang 10.00 uur
Dit is de 1e zondag van de 40-dagen
Voorganger: da. Janneke Ruijs.
De diaconiecollecte is dan voor de
inwoners van Moldavie. Kerk in Actie
biedt hulp aan deze ernstig verarmde
en uitgedunde samenleving; rek.nr. NL
08 INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
Moldavie

Snertactie C.V. de Cavalieren
op zaterdag 27 februari
Het gaat dit jaar door! Maar een beetje anders dan anders …
BEEK. Op zaterdag 27 februari gaat de
snertactie weer plaats vinden. Wat gaan
we dit jaar niet doen? We trekken niet
met hele gevolg huis-aan-huis door
Beek.
Thuisbezorgen
Wat gaan we wél doen? We komen de
soep op bestelling bij u thuisbezorgen!
Wij bezorgen de vers gemaakte soep
coronaproof in een bakje bij u thuis.
Bestellen kan via onze website:
www.decavalieren.nl of lever de folder
in bij het speciale inleverpunt bij supermarkt de Witt. (liefst vóór woensdag 17
februari) Wij bezorgen de soep in het
gebied Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Ooij, Leuth en Nijmegen-Oost. Heeft u
geen folder meer? Geen probleem, er
liggen er nog genoeg bij het inleverpunt.
Verkooppunt Nico de Witt (Plus)
Ook behouden we natuurlijk het vaste
verkooppunt bij supermarkt Nico de

Witt (Plus) Vanaf 08.30 uur start hier
als vanouds de verkoop. Wij zorgen
ervoor dat u ook hier contactloos kunt
betalen.
De jaarlijkse snertactie bestaat inmiddels alweer 27 jaar en wordt ook dit
jaar mede mogelijk gemaakt door de
inzet van de vele vrijwilligers, het keukenpersoneel van Kalorama, sponsoren
en bezorgers die voor deze actie de
voertuigen ter beschikking stellen. De
opbrengst zal ook dit jaar weer geheel
ten goede komen aan de activiteiten die
wij voor de gehele Beekse carnavalsgemeenschap organiseren.
De snertcommissie bedankt u voor uw
ondersteuning en wenst u alvast smakelijk eten!

Carnaval in Millingen
Zoals elk jaar is de gevel van “De Natte”, schutterij OEV1, een week voor de officiële carnavalstijd, weer versierd. Er wordt dit jaar geen feest gevierd, maar de vereniging wilde deze traditie dit jaar niet overslaan.
Foto: Henk Baron

Carnavalsquiz 2021 Online

Overleden:

BEEK. Wij brengen de carnaval bij je
thuis. Even de buitenwereld laten voor
wat het is en samen met je carnavalsvrienden online meedoen met de carnavalsquiz. Welke steden heten met de
carnaval Lampengat of Sassendonk?
Wie was er ook weer Prins in je dorp in
2008 en wat is Arie Ribbens grootste
carnavalshit? Het komt allemaal voorbij in de carnavalsquiz. Door middel
van foto- en muziekronden, filmpjes en
open vragenronden. We maken er een
feestje van!
Wil je als carnavalsvereniging ook een
quiz?
Kijk
op
informatie
Carnavalsquiz.
Wil je weten hoe een quiz werkt? Doe
dan een keer met onze wekelijkse
Pubquiz? Elke dinsdag om 20:00.

Ooij: Annie Bartels-Mokkink, 96 jaar.
Tijdens een crematiegebedsdienst op
woensdag 3 februari hebben wij
afscheid van haar genomen.
Millingen: Mientje Koppes-Arntz, 87
jaar. Tijdens de uitvaart op vrijdag 5
februari hebben wij afscheid van haar
genomen. Haar lichaam is begraven op
de algemene begraafplaats, Vossengraaf.
Mogen zij rusten in vrede en de eeuwige vreugde van God binnengaan.

Info en inschrijven
Voor de carnavalsquiz van ‘De
Heksenketel’ geldt het volgende. De
Carnavalsquiz wordt ondersteund door
De Cavalieren, Mag door de Beugel en
de Beekse Robijntjes in samenwerking
met Sous les Eglises en Quiz Academy.
• Datum
Carnavalsquiz
‘De
Heksenketel’: zaterdag 13 februari
• Aanvang: 20:30
• Einde +/- 22:30

• Inschrijving is €11,11 per team
• De inschrijving sluit 13 februari om
19:30!
• Zes ronden van tien vragen
• Twee fotoronden, een muziekronde
en drie open vragenronden
• Je krijgt uiterlijk één half uur voor
aanvang van de quiz een link naar de
livestream en antwoordformulieren via
email.
• Wij adviseren om een team niet groter te maken dan 5 personen en met
elkaar te communiceren via Zoom, MS
Teams, Google Hangout enz.
• Ticket inclusief Sous les Eglises
Carnavals Pretpakket
• Het Pretpakket wordt door Sous bij
het gewenste adres afgeleverd. Datum
en tijd volgen nog.
• Pakketten worden alleen thuis afgeleverd in de Gemeente Berg en Dal en
het aangrenzende deel van Nijmegen.
• Er wordt contact met je opgenomen
via email voor adres en uitleg; vul deze
correct in!
• Er wordt gevraagd naar een teamnaam. Gebruik deze ook tijdens de
quiz! Mailadres en teamnaam zijn
namelijk gekoppeld aan elkaar.
Info en inschrijven:
https://bit.ly/2YgJ7pq
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Nieuws uit Nijmegen
‘Buitenkunst’ tijdens de lockdown: kinderen met
kunst aan de slag op het schoolplein
Lindenberg Cultuurhuis, Bindkracht10 en brede scholen
slaan handen ineen voor nieuw project
Voor veel kinderen is leren tijdens de
lockdown een uitdaging. En daarom is
er nu Buitenkunst. Buitenkunst laat
kleine groepjes leerlingen creatief aan
de slag te gaan. Dat doen ze in de buitenlucht op het schoolplein. Zo is er
naast het online thuisonderwijs een
leuke en speelse manier om cultuur te
leren kennen.
Lindenberg Cultuurhuis, Bindkracht10
en vier Nijmeegse brede scholen in het
primair onderwijs doen dit samen.
Bindkracht10 zorgt voor de werving

van de leerlingen en een contactpersoon bij de scholen, Lindenberg
Cultuurhuis voor de kunstvakdocenten
en invulling van het buitenprogramma.
De eerste activiteiten van Buitenkunst
gingen vorige week van start.
Kunstvakdocenten beeldend en dans
van Lindenberg Cultuurhuis gaven
anderhalf uur coronaproof les aan kleine groepjes kinderen.
Het weer werkte mee: door de droge en
zelfs zonnige omstandigheden was het
fijn om buiten te werken. De leerlingen
hadden er zichtbaar plezier in. Dat zegt

ook projectleider Joos Damen van
Lindenberg Cultuurhuis: “Het was fijn
om weer kinderen te zien die samen
leren en genieten van cultuur. Wat een
schot in de roos dit project!”
Vorige week was de aftrap van
Buitenkunst. Omdat de scholen in het
primair onderwijs 8 februari weer open
gaan maar de buitenschoolse opvang
voorlopig nog gesloten blijft, wordt dit
project voortgezet en eventueel ook uitgebreid naar andere scholen. Uiteraard
wordt daarbij rekening gehouden met
de regels rond corona.

Festivalbedrijf start Blije Bubbel: Nijmegen krijgt
vrolijkheid tijdens de lockdown
schaaktafels!
Het
Nijmeegse
bedrijf
De
Schoenfabriek dat normaliter festivals
organiseert lanceerde vorige week De
Blije Bubbel, een nieuw initiatief om
het leven thuis vrolijker te maken.
De Schoenfabriek vond het tijd voor
een positief geluid op het moment dat
mensen het moeilijker krijgen met de
lockdown maatregelen. De Blije
Bubbel deelt via Facebook en
Instagram elke dag een tip. Dit zijn
filmpjes, kunst, concerten, podcasts en
dingen om thuis te doen zoals een goocheltruc of schilderworkshop. “Wij
schotelen mensen mooie, inspirerende
en grappige dingen voor. En kan dat
niet op een festival, dan doen we dat bij
de mensen thuis”, zegt Ellis Moesker
die sinds enkele jaren werkzaam is bij
De Schoenfabriek.
Sinds de lockdown van maart vorig jaar
zijn de werkzaamheden van het evenementenbureau helemaal weggevallen.
Normaliter zijn ze drukdoende met het
inrichten van uiteenlopende events en
festivals zoals Zwarte Cross, Paaspop

en Festival op ’t Eiland. “Wij zorgen
voor sfeer en beleving in de vorm van
theater en inrichting, dat de laatste
jaren een steeds grotere rol inneemt op
festivals” legt Ellis uit. “Daarvoor moet
je steeds blijven vernieuwen en weten
waar je publiek blij van wordt.”
Toen de festivalwerkzaamheden abrupt
wegvielen heeft het bureau afgelopen
zomer met enkele festivalleveranciers
pop-up camping De Wereld georganiseerd. Sindsdien is het door strengere
maatregelen niet meer mogelijk om een
evenement te organiseren. Maar het
creatieve bureau is niet bij de pakken
neer gaan zitten. De Schoenfabriek
heeft een paar ideeën op de plank liggen die zodra de overheid het toelaat te
kunnen worden uitgevoerd. Zelfs met
anderhalve meter afstand. Moesker
besluit met de wens dat De Blije
Bubbel niet al te lang hoeft te bestaan
zodat we hopelijk snel weer naar buiten
kunnen. Maar tot die tijd is dit een initiatief waar je blij van wordt.
www.deschoenfabriek.nl

Hoogwatertoerisme
Belangstelling voor het kijken naar hoog water, overstromende kades en uiterwaarden, is er altijd wel. Maar zeker nu in corona-tijd, waar je toch al niet zoveel
kan, is de toeloop enorm. Massa’s mensen op de Waalkade, het haalde ook nog het
NOS-journaal. (dat laatste trouwens ook vanwege de verzakking van een stukje
Waalkade). Dat deel van de kade is nu afgezet.
Ook werd afgelopen donderdag, 4 februari, de coupure Lage Markt gesloten. De
hoogwaterschotten moeten de benedenstad beschermen tegen opkomend water.
Foto’s Henk Baron

Het cadeau voor de binnenstad is
bekend. Met maar liefst 33 % (864)
van de stemmen waren de schaaktafels een duidelijke favoriet. In totaal
zijn er 2627 stemmen uitgebracht. De
4 andere ideeën die kans maakten
waren: een open podium, een marktkraam voor ondernemers, filmcontainers en een herinneringsboom. De
schaaktafels worden in 2021
geplaatst.
Old city, young vibe
In januari werden 5 kanshebbers gekozen voor het cadeau voor de binnenstad
door de jury. Daarna is er massaal
gestemd door de stad. Julian van Stee
bedacht het winnende idee. "Schaken
brengt jong en oud samen. Dat past bij
Nijmegen, want Nijmegen is een oude
stad met een jonge vibe. Daarom was
ik, met een paar andere schakers, ook al
een petitie gestart voordat ik het idee
instuurde bij deze actie. Ik ben blij dat
ze er nu ook echt komen".
Actieplan Binnenstad
Het cadeau voor de binnenstad is
onderdeel
van
het
Actieplan
Binnenstad 2021-2022. Het Actieplan
Binnenstad wordt nu geschreven. De
gemeente heeft hiervoor ideeën opgehaald bij Nijmeegse inwoners, bezoekers en ondernemers. De gemeente
Nijmegen verwacht het plan in het
voorjaar van 2021 te presenteren. In het
plan staan acties die de gemeente in
2021 en 2022 uitvoert om de binnenstad aantrekkelijk te houden.

Verleden Verbeeld:
Maak het verleden zichtbaar!
De gemeente Nijmegen ondersteunt
ideeën en projecten voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het
Nijmeegs erfgoed. In 2021 is er weer
12.000 euro beschikbaar. Per project
kan een bijdrage tot 3000 euro worden aangevraagd. Plannen binnen
het thema ‘Het leven in de Romeinse
tijd’ zijn extra welkom. Die sluiten
aan bij de voordracht van de
Romeinse Limes voor de UNESCO
Werelderfgoedstatus in 2021.
Iedereen met plannen om de Nijmeegse
geschiedenis te verbeelden kan deze
van 8 februari tot en met 9 maart indienen via de website van de gemeente.
Eind maart wordt bekend gemaakt
welke initiatieven op een bijdrage kun-

nen rekenen. De gemeente Nijmegen
beoordeelt samen met de jury of de
aanvragen voldoen aan de randvoorwaarden. De jury bestaat uit deskundigen en betrokkenen bij de cultuurhistorie van Nijmegen.
Voorbeelden
De gemeente gaf de afgelopen jaren
aan verschillende projecten subsidie.
Denk aan de namenvitrine voor oorlogsslachtoffers op de begraafplaats
Daalseweg, een expositie ‘Before we
forget’ met verhalen over 1940-1970,
de openstelling van de rivierkazemat
op het eiland Veur-Lent en we steunden
het crowdfundingsproject van het beeld
van de Kaaisjouwer bij de
Lindenberghaven.

Groene speel- en ontmoetingsplekken in Nijmegen de toekomst
De gemeente wil in Nijmegen groene
speelen
ontmoetingsplekken.
Bewoners zijn het eens met dit plan.
Dit blijkt uit een onderzoek onder het
Nijmeegse stadspanel. Naast deze
zogenoemde groene sociale knooppunten willen bewoners dat de kleinere
speelplekken voor de kinderen van 0
t/m 5 jaar in de toekomst groener en
natuurlijk worden ingericht. De
gemeente neemt de resultaten van het
onderzoek in de toekomst mee bij het
(her)inrichten van speelplekken.
In september 2020 heeft de Raad de
Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in
beweging” vastgesteld. Hieruit is één
van de ambities dat Nijmegen aantrekkelijke en groene buitenruimtes krijgt
die uitnodigen om te ontmoeten en te
spelen. De keuzes die de gemeente
hierin maakt, moeten aansluiten bij de
wensen van bewoners. Daarom is hier
onderzoek naar gedaan onder 1.353
leden van het Nijmeegse stadspanel.
Centraal gelegen, groene speel- en
ontmoetingsplekken
Er blijkt veel animo te zijn voor speelen ontmoetingsplekken. 71% van de
ondervraagden vindt het een goed idee
om per wijk één of meer centraal gelegen, groene plekken in te richten.
Bewoners van alle leeftijden kunnen
hier terecht om elkaar te ontmoeten, te
bewegen en te spelen. Volwassenen en

ouderen kunnen er bijvoorbeeld jeu de
boulen of tafeltennissen. Verder staan
er picknicktafels en zijn er schaduwplekken. Hoeveel van deze plekken er
per wijk moeten komen, hangt af van
de grootte en de opzet van een wijk.
Groene speelplekken voor kinderen
van 0 t/m 5 jaar
Een meerderheid (65%) vindt het een
goed idee om de kleinere wijkspeelplekken voor kinderen van 0 tot en met
5 jaar natuurlijker in te richten. In deze
groene speelplekken maakt bijvoorbeeld een wipkip of klimrek plaats voor
een zandbak, wilgenhutje of speelgroen. Voor kleinere kinderen vinden
de ondervraagden het belangrijk dat ze
dicht bij huis kunnen spelen in een veilige omgeving. Bewoners vinden het
prima om voor een leuke speelplek 5
tot 10 minuten te moeten lopen of fietsen.
Het vervolg
De gemeente neemt de resultaten uit
het onderzoek mee bij het (her)inrichten van speelplekken in de stad. Samen
met bewoners en kinderen bekijkt de
gemeente de komende jaren de concrete invulling van de speelplekken in de
verschillende wijken. De gemeente
start vanaf vandaag met een proef in
Hegdambroek
(Lindenholt)
en
Brakkenstein. Hier moeten verschillende speelplekken worden vernieuwd.

Groene challenge voor middelbare scholieren van start
Doornroosje en de mbo-opleiding Stad en mens dagen jongeren uit
Hoe kun je festivals verduurzamen? Dit
vraagstuk staat centraal bij de ideeënwedstrijd, georganiseerd door de opleiding Stad en mens van Helicon MBO
Nijmegen en Poppodium Doornroosje.
Bij beide organisaties staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Genieten van
festivals kan in deze coronatijd niet,
nadenken over hoe ze duurzamer kunnen, dát kan wel. De wedstrijd daagt
middelbare scholieren uit om na te denken over het vergroenen van festivals,
denk aan het reduceren van afval en het
stimuleren van bezoekers om op een
co2 vriendelijke wijze naar het festival
te komen. Deelnemen aan de wedstrijd
kan tot en met 31 maart 2021.
Het beste ‘groene’ festivalidee
Doornroosje is hét poppodium van
Nijmegen en omstreken. Naast liveconcerten aan het Stationsplein in
Nijmegen, organiseert Doornroosje
concerten op locatie en festivals, zoals
Het Nest festival, Het Valkhof Festival
en het Bevrijdingsfestival Nijmegen.
Doornroosje wil een bijdrage leveren
aan haar omgeving en vindt een duurzame en veilige organisatie een vereiste. Joris Holter, adjunct-directeur
Doornroosje: “Het is onze ambitie om
festivals te organiseren waarbij we de
omgeving zo minimaal mogelijk belasten. Wanneer dit weer kan, is nog onzeker. Dat geeft ons nu de tijd om na te
denken over hoe we festivals nog duurzamer kunnen organiseren. Daarvoor
zijn we op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en groene ideeën van jongeren.

Want zíj zijn de toekomst. En wie
anders dan deze jongeren zelf kunnen
ons daarbij het beste helpen?”
Bij de niveau 4-opleiding Stad en mens
van Helicon staan dit soort vraagstukken ook centraal. Daarom zijn
Doornroosje en de mbo-opleiding Stad
en mens samen deze wedstrijd gestart.
Het beste idee wordt beloond met maar
liefst €250 festivaltegoed, daarnaast
mag de winnaar met 4 vrienden backstage op een groot festival. Een prijs
om naar uit te kijken. Ideeën kunnen tot
en met 31 maart 2021 worden ingestuurd via challenge.helicon.nl. Op
deze pagina is ook meer informatie
over de challenge te vinden.
Stad en mens
De kernwoorden van de driejarige
opleiding Stad en mens van Helicon
MBO Nijmegen zijn duurzaam organiseren, moderne energie, circulaire economie, leefbaarheid en sociale innovatie. “In de opleiding Stad en mens en de
specialisaties Stad en wijk, Water en
energie, Vrije tijd en Lifestyle komen
duurzaamheid en sociale aspecten

Pietra zoekt
leden
Beeldhouwvereniging Pietra heeft
ruimte voor nieuwe leden. Atelier 7 x
24 uur, corona-veilig, Gorterplaats 3
Nijmegen
(Splendor-complex).
Informatie: s.holla@fo.nl
Website: www.beeldhouwen-pietra.nl

samen,” geeft Arjen Jaarsma, directeur
van Helicon MBO Nijmegen, aan. “En
dat past ons inziens goed bij de ambities van Doornroosje en bij de prachtige, groene stad Nijmegen. De studenten die deze opleiding volgen, worden
uitgedaagd met lef en ondernemerschap, deze wedstrijd voor middelbare
scholen is een goede voorbereiding
daarop.”
Voorlichtingsmomenten
Helicon
MBO Nijmegen
De komende tijd is het voor studiekiezers op verschillende momenten mogelijk om (online) kennis te maken met de
opleiding Stad en mens en overige
opleidingen van Helicon MBO
Nijmegen. Op donderdag 11 maart
organiseert de school een online voorlichtingsavond. Op 16 en 25 maart is
het mogelijk om langs te komen op de
school voor een rondleiding, mits de
maatregelen dit toelaten. Zie voor meer
informatie opendagen.helicon.nl.
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De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

WIJ ZIJN VERHUISD!

Wij doen alles voor uw auto

U KUNT VANAF HEDEN AFHALEN
OP ONZE NIEUWE LOCATIE
Heerli
Chinesjke
Indisc e,
Kantohne en
gerech ese
ten!

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

MAANDMENU

(Iedere maand een ander menu)
Voor 3 á 4 personen
- Gefrituurde kip honing sesam
- Babi pangang
- Tjap tjoy
- Kipsaté (3 st.)
- Mini loempia’s (8 st.)
- Spekkoek
- Kroepoek
- Met keuze uit 2x nasi,
bami en/of rijst

UW opticien

€ 26,-

KERKSTRAAT 6
6561 CC, GROESBEEK

• Brillen
• contactlenzen
• zonnebrillen
• hoortoestellen

De gerechten zijn ook online te bestellen!
I.v.m. de coronamaatregelen is het restaurant en
onze cateringservice tijdelijk gesloten.

Afhalen? Bel 024 397 5538

CHINEES - INDISCH RESTAURANT

restaurantleehofook

@leehofook_groesbeek

Wij regelen de vergoeding
bij uw zorgverzekeraar!

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

• 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

Arno's
Haarmode

T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Tel. 0481-433407

Albert Heijn van den Hatert

Binnen
24 uur
reactie

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

Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)

8 t/m 14 februari 2021

Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten

46% kort ing

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

Schilderen
& Behangen

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

3 stuks

62% kor ting

1.

2.

99

49

Geen voorrijkosten

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

2.⁰⁹-3.⁹⁹

Dr. Oetker
etker
Ristorante
rante

4.⁹⁵-5.⁵⁵

Coca-Cola
en Fanta
literflessen

Diepvries
es
rianten
Alle varianten
Per stukk

Alle varianten,
combineren
mogelijk

Behangen

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

rijzen
Superlage p
rting
Superveel ko

XX.XX.XX X

Schilderwerk binnen & buiten

XX.XX.XX X
Week 6

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

rijzen
Superlage p
rting
Superveel ko

Aanbiedingen geldig t/m zondag 14 februari
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Opel Corsa-e
Opel pioniert met zijn Corsa dankzij de fusie met het Franse
PSA concern. De Opel Corsa-e behoort tot de eerste lichting van
compacte, relatief betaalbare puur elektrische auto’s met meer
dan 300 kilometer bereik en snel-laad-mogelijkheden. Dat allemaal dankzij de vergelijkbare puur elektrisch rijdende Peugeot
208.

De Opel Corsa-e heeft een grote actieradius en relatief vriendelijke prijs. Hierdoor, en door zijn ‘gewone’ karakter, laat deze Opel
zich in de dagelijkse praktijk rijden als elke andere Corsa.
De Corsa-e is niet Opel’s eerste elektrische auto van Opel. Dat was
de Opel Ampera, die met een hulpmotor de accu zo nodig kon bijladen. Het was dus een lineaire hybride, zoals de diesel-elektrischte
trein rijdt. Later volgde de Ampera-e, die een groot bereik had voor
een auto in zijn prijsklasse. Nu wordt de PSA elektrische aandrijftechniek met de GM ervaring aangeboden in een voordelige en vertrouwde Opel Corsa carrosserie. Ongeacht de gekozen aandrijflijn
ziet het interieur en het dashboard er hetzelfde uit en is de bediening
vergelijkbaar. Alleen de indeling van de digitale klokken wijkt af,
want naast de snelheid toont de Corsa-e hoeveel energie resteert en
hoeveel kilometer nog kan worden gereden voordat moet worden
geladen. De uitrusting van de Corsa is modern en compleet, maar
niet bijzonder, zoals we bij de Peugeot e208 beschreven. Het audio, communicatie- en navigatiesysteem is eenvoudig en doeltreffend.
Daarmee is de Opel Corsa-e ook goedkoper ten opzichte van de
concurrentie.
Hoger gewicht
De puur elektrische Opel Corsa heeft dezelfde olijke vormgeving
als de benzine-uitvoering van de zesde generatie Opel Corsa. Zoals
al gezegd, zijn uiterlijk, de binnenruimte en de bediening voor iedere Corsa gelijk. De binnenruimte en bagageruimte zijn zelfs vergelijkbaar ruim. Alleen onder de bodemplaat van de bagageruimte is
geen ruimte meer. Zelfs niet voor de laadkabel. Behalve de batches
met het ‘-e logo’ zijn er uiteraard wel verschillen in rijgedrag. Men
is onderweg met en zwaar accupakket van 345 kg, die goed is voor
50 kWh. Dat voelt men natuurlijk bij het insturen in een bocht. Een
Corsa met benzinemotor is ontegenzeggelijk lichtvoetiger, maar de
Opel Corsa-e voelt wel meer aan als een degelijke, zware auto. De

Jeep Renegade 4Xe
Jeep zal er ook aan moeten geloven om elektromotoren te gaan
monteren in hun terreinauto’s. Moet kunnen, want Land Rover
doet het ook. Door nieuwe Europese regelgeving, die autofabrikanten met miljarden Euro’s beboeten, als de CO2-emissies niet
drastisch omlaag gaan, is er nu het tijdperk van elektrificatie
van auto’s. Dat is de reden dat er tegenwoordig zoveel plug-in
hybrides op de markt komen.

In het front van de Jeep Renegade zien we mooie ronde koplampen
met led-techniek en dagrijverlichting.
Jeep heeft het elektrificeren bij de Renegade aangepakt door de terreinauto te voorzien van een aandrijflijn, die bestaat uit een 180 pk
sterke 1,3-liter benzinemotor, die via een 6-traps automaat de voorwielen aandrijft en een separate 60 pk elektromotor die de achterwielen aandrijft. Zo is er een hybride vierwielaandrijving. Een 11,4
kWh-batterij levert de stroom voor de elektromotor. Die batterij is
water- en stofdicht onder de achterbank verstopt. Het opladen van
de relatief kleine batterij duurt circa 100 minuten bij een laadvermogen van 7,4 kW. Theoretisch kan dan 52 km geheel elektrisch
worden gereden.
Mild-hybrid
Aan de benzinemotor voorin zit nog een kleine elektromotor gekoppeld, die fungeert als starter/generator. Die ondersteunt de benzinemotor tijdens accelereren en wekt stroom op tijdens remmen en vertragen. Dit systeem staat bekend als mild-hybride. Tevens is het
mogelijk om een lege batterij met behulp van de benzinemotor tijdens het rijden tot 80% op te laden. Zo kan men later in de stad elektrisch rijden.
De Hybrid-stand is altijd ingeschakeld na het starten van de auto.
Dan werken de benzinemotor en elektromotor samen. Enerzijds om
het vermogen te optimaliseren, anderzijds om het verbruik zo veel
mogelijk terug te dringen. Vervolgens draait bij lagere snelheden
alleen de elektromotor en bij hogere snelheden doet de benzinemo-

elektromotor heeft gelukkig geen enkele
moeite met de 1.455 kg, die deze compacte
elektrische auto weegt.
Voor het grote accupakket is de wielbasis
met 7 millimeter verlengd. Ook de spoorbreedte voor en achter zijn iets breder om
plek voor de accu’s te creëren, zonder dat het
ten koste zou gaan van de interieurruimte.

Road Test
Opel Corsa-e
Koets: 5-deurs
Prijs: € 30.599,Gewicht: 1530 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 136 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 8,1 sec.
Actieradius: 337 km (WLTP)
Lengte: 406,0 cm
Breedte: 176,5 cm
Kofferruimte: 276 liter
Aanhangergewicht: niet

Krachtige elektromotor voorin
De Opel Corsa-e heeft een elektromotor, die
136 pk vermogen biedt en een koppel van
260 Nm. Met het accupakket van 50 kWh is
de opgegeven WLTP actieradius 337 kilometer. Opel heeft er dus voor gekozen om juist
niet op de accu te bezuinigen. Dat is een
andere keuze dan bij de Mazda MX-30, die
we in de vorige autorubriek beschreven of de
elektrische MINI, die al eerder in deze
rubriek is getest.
De prestaties van de elektromotor zijn uitstekend. Daarbij is er een
groot verschil tussen de normale, economische en sportieve stand.
In de sportieve modus "hangt" de auto heerlijk aan het stroompedaal. Alleen dan is er de beschikking over de volledige 136 pk en
260 Nm van de elektromotor. Het direct beschikbare koppel is heerlijk. Inhalen gaat vlot en het wegrijden bij stoplichten vermakelijk
snel. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u kost 8.1 seconden en daarmee is de Corsa-e beduidend sneller dan de doorsnee
compacte auto, maar minder snel dan een sportwagen. De topsnelheid is 150 km/uur.
In de ‘Normaal’ stand is er 109 pk/220 Nm ter beschikking en in
‘Eco’ is dat 82 pk/180 Nm. Logischerwijs komt men in de ‘Ecostand’ het verst, maar het meeste rijplezier in de ‘Sport-stand’.
Door de hendel van de "één-versnellingsbak" (er is uiteraard maar 1
versnelling met een elektromotor) niet in "D" maar in "B" te zetten,
wordt meer energie teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal en remt de auto sterker af. ‘One pedal’ rijden is alleen mogelijk als men zeer goed anticipeert. Verder zijn er geen extra voorzieningen omdat Opel de extra kosten voor elektrisch rijden zo laag
mogelijk wil houden.

Ondanks het grote accupakket (onder de bodem) is de binnenruimte en bergruimte bij de Opel Corsa-e vergelijkbaar met de benzineuitvoering.

De Opel Corsa-e kan met de 100 kW snellader
opgeladen worden. De accu is dan in 30 minuten
voor 80% gevuld.

Groot bereik en daardoor ook voor lange ritten
Wat we zeer waardeerden bij de Opel Corsa-e is het
theoretische bereik van 337 kilometer op een volle
batterij. In de praktijk wordt deze waarde natuurlijk niet bereikt.
Met 280 tot 300 kilometer gemiddeld moet men rekening houden.
Tijdens het laden toont de Corsa-e hoeveel tijd resteert tot de accu
geheel is gevuld. Daarbij moet men rekening houden dat de laatste
20% relatief meer tijd kost. Opel laat de laadsnelheid zien op het
display met hoeveel kilometer per uur wordt bijgeladen. De laadsnelheid is afhankelijk van de gebruikte stroombron. De Corsa-e
kan laden aan het stopcontact thuis en dat gaat met een snelheid van
ongeveer 10 km/u (1.8 kW). Optioneel is een slimme kabel leverbaar waarmee gebruik kan worden gemaakt van extra sterke stopcontacten in huis. Dan loopt de snelheid op tot 20 km/u (3.7 kW).
Om te laden aan een publiek laadpunt zijn er twee opties. Standaard
accepteert de Corsa-e 7.2 kW over 1 fase en dat betekent opladen
met een snelheid van maximaal 7.2 kW. Door te kiezen voor de
optionele, ingebouwde 3-faselader loopt die snelheid op tot 11 kW
(indien het laadpunt dit kan leveren). Deze optie is zinvol wanneer
vaak langs de straat wordt geladen. Voor wie thuis laadt, en dus
iedere dag begint met een volle accu, is dit niet noodzakelijk.
De Corsa-e is standaard geschikt voor een laden bij de bekende
snelladers langs de snelweg. Hier kan de Corsa-e in theorie tot 100
kW laden. Ook hier bleek echter dat deze spectaculaire snelheid
alleen kortstondig gehaald kan worden wanneer de accu bijna leeg
is. In de meeste gevallen ligt de laadsnelheid rond de 50 kW, waarbij de boordcomputer van de Opel nog altijd een spannende 460
km/u toont. Dat hoeft overigens niet aan de systemen aan boord van
de Opel te liggen. De zogenaamde gelijkstroom snelladers kunnen
de hoge 100 kW halen, omdat ze ter plekke hun eigen gelijkstroom
produceren en de buffer-accu opladen aan de netstroom. Als die
buffer-accu wat leger is door andere gebruikers, dan gaat het langzamer.
Conclusie
De Opel Corsa-e rijdt aangenaam, is ruim van binnen een heeft ook
een mooie ruime kofferbak behouden, kan snel laden en zet daarbij
stevige prestaties neer. Het rijbereik van zo’n 280 tot 300 kilometer,
wat wij in de praktijk realiseerden is voldoende. Met prijzen vanaf
€ 30.559,- is de Opel Corsa-e een aantrekkelijk aanbod.

tor mee. In de praktijk rijdt de Renegade
eerst zijn accu leeg en gaat dan als normale
hybride rijden, maar houdt wel voldoende
elektriciteit aan, om de elektromotor voor de
Jeep Renegade 1.3 4Xe Plug-in
achterwielen bruikbaar te houden.
Hybrid S
Bij het indrukken van de Electric-knop schaKoets: 5-deurs
kelt het systeem over op 100% elektrische
Prijs: € 44.990,aandrijving voor zover het kan. In deze rijGewicht: 1845 kg
modus is de topsnelheid begrensd op 130
Cil.inh.: 1332 cc
km/u. Met de E-Save modus houdt men de
Vermogen: 180 pk + 60 pk
De nieuwe Jeep Plug-in Hybrid 4Xe modellen zijn
batterijlading op hetzelfde niveau, waardoor
uitgerust met twee motoren: een benzinemotor die
Top: 185 km/uur
bijvoorbeeld elektrische energie overblijft
de voorwielen aandrijft en een elektromotor die
Acc.0-100: 7,1 sec.
voor het laatste stukje van de rit door de stad.
de achterwielen aandrijft.
Gem.
verbr.:
1
:
19,0
Dan is er ook nog het fenomeen ‘eCoasting’.
Lengte: 423,6 cm
Met dit systeem wordt energie teruggewonJeep Renegade zich het beste op de gebaande- of
Breedte: 180,5 cm
nen en opgeslagen in de batterij als het gaszandweggetjes thuis voelt. De hoge carrosserie helt
Kofferruimte: 330 liter
pedaal wordt losgelaten. Altijd en iedere
uiteraard in snel genomen bochten de carrosserie
Aanhangergewicht:
1150
kg
keer, ongeacht de ingeschakelde rijmodus.
over, maar het batterijpak geeft wat ballast onderin,
Het gemiddelde verbruik is volgens de offidie dat weer tegenhoudt. Het automatisch overciële WLTP rijmodus vastgesteld op 2,1 l/100 km, maar hoeveel schakelen van elektrisch naar benzine is duidelijk merkbaar.
brandstof daadwerkelijk wordt verbruikt, is afhankelijk van rijgedrag, de gekozen rijmodus en hoe vaak de batterij bij een laadpunt Vierkant
wordt opgeladen. Wij reden gemiddeld 1 op 19, maar dat zegt eigen- De Jeep Renegade oogt groot en laat aan vele design details zien,
lijk niets.
dat we met een echte Jeep te maken hebben. Ook binnenin is het
groot. De ruimte voor- en achterin is prima. Omdat Jeep geen verTerreinrijden
sie met accu had gepland, zijn de bagageruimte (-20 liter) en tankOp de middenconsole vindt men ook nog een knop van het Jeep inhoud (-11 liter) iets kleiner dan bij de conventionele Jeep
Selec-Terrain systeem, waarmee de standen Auto, Sport, Snow, Renegade.
Sand/Mud, 4WD Lock en 4WD Low zijn in te schakelen.
Keuzemogelijkheden om te excelleren in het terrein, alhoewel de Laad- en rijprestaties
De Jeep Renegade kan men alleen bij de laadpaal langs de straat of
via de 220 Volt stekker thuis opladen. Dat gaat in 4 tot 8 uur, maar
het is ook maar een bescheiden accu, die hoeft te worden opgeladen.
De Jeep Renegade 4Xe is er in drie uitvoeringen, waarbij de Jeep
Renegade 4Xe Limited Business de goedkoopste uitvoering is met
een prijskaartje van € 42.990,-. Dat is best veel geld voor de plug-in
hybride, waarbij het goedkoopste model € 26.790,- kost, maar die
heeft weliswaar een 1.0 motor. De goedkoopste Renegade met 1.3
motor kost € 32.790,- en dat is € 2600,- duurder ten opzichte van de
vergelijkbare 1.0 uitvoering. De door ons gereden S uitvoering heeft
een prijskaartje van € 44.990,-.
De Jeep Renegade 4Xe is wel sneller en met het gecombineerde
motorvermogen van 240 pk sprint deze Jeep vanuit stilstand naar de
100 km/uur in 7,1 seconden. De topsnelheid op de brandstofmotor
De Jeep Renegade is ook voor off-road en wie het avontuur zoekt,
ligt bij de 199 km/uur.
zorgt als eerste dat hij de veiligheid op orde heeft. Daarom
beschikt de Jeep Renegade 4Xe Plug-in Hybrid over ruim zestig
actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen, waaronder een com- Conclusie
De nieuwe Plug-in hybride Jeep Renegade rijdt vlotter en zuiniger,
plete set airbags: twee meertraps frontairbags, twee gordijnairmaar is wel een stuk duurder ten opzichte van de uitvoeringen met
bags over de volle lengte van het inzittendencompartiment, twee
zijairbags in de voorstoelen en een knieairbag voor de bestuurder. alleen brandstofmotoren.

Road Test
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Zwischen Rhein & Maahs
Die Grenzland-Draisine bietet
Rabatt für Frühbucher!
K R A N E N B U R G - G RO E S B E E K KLEVE. Zwar sind die Draisinen noch
bis Ende März in der Winterpause, aber
die Mitarbeiter*innen der GrenzlandDraisine stehen von Montag bis Freitag
im Draisinenbüro am Bahnhof in
Kranenburg von 9 bis 12 Uhr und telefonisch unter 02826/9179900 von 9 bis
17 Uhr für Buchung und Beratung zur
Verfügung. Die Saison startet – vorbehaltlich der dann geltenden CoronaRegelungen – am 27. März 2021. Wer
früh bucht, kann in diesem Jahr außerdem wieder vom Frühbucherrabatt profitieren: bei Buchung bis zum 27. März
gibt es 10% Ermäßigung auf die
Draisinenfahrten in 2021. Auf
www.grenzland-draisine.eu
kann
außerdem bequem online gebucht und
bezahlt werden.

KLEVE. Die Fensterausstellung am
B.C. Koekkoek-Haus hat inzwischen
Fahrt aufgenommen: 175 Kinder und
Jugendliche zwischen 5 und 15 Jahren
haben sich beteiligt und ihre Bilder
zum Thema „Mein Traumgarten mit
Gartenhaus“,
inspiriert
vom
Künstlergarten des Malerfürsten B.C.
Koekkoek, eingesandt. Inzwischen sind
alle Fenster der Fassade des Museums
gefüllt und der Augenschmaus kann
vom Koekkoekplatz aus, mit „sicherer
Entfernung“ (Corona) mit mitgebrachtem Fernglas geschaut werden. Die
Ausstellung bleibt geöffnet, so lange
das Museum geschlossen ist! B.C.
Koekkoek-Haus, Koekkoekplatz 1,
Kleve, www.koekkoek-haus.de
Foto: “Dauer-Fensterausstellung” am
B.C. Koekkoek-Haus. Kinder und
Jugendliche zeigen sich kreativ.

Die Draisine-Saison startet – vorbehaltlich der dann geltenden CoronaRegelungen – am 27. März 2021.

Starkes Team für die
niederrheinischen Wiesenvögel
KLEVE. Drei Biostationen am Unteren
Niederrhein kooperieren mit weiteren
Partnern im neuen EU-Projekt „LIFE
Wiesenvögel NRW“: die Biologische
Station im Kreis Wesel, die NABU
Naturschutzstation Niederrhein und
das Naturschutzzentrum im Kreis
Kleve. Gemeinsam wollen sie die
Lebensbedingungen für die bedrohten
Wiesenvögel wie Kiebitz und
Uferschnepfe in den kommenden sieben Jahren hier vor Ort (weiter) verbessern. Fast ein Fünftel der Projektmittel
in Höhe von etwa 19 Millionen Euro
fließen in unsere Region.
Das Gesamtprojekt soll die Bestände
der bodenbrütenden Vögel in insgesamt acht Vogelschutzgebieten in ganz
Nordrhein-Westfalen sichern. Auch auf
ihrem Vogelzug rastende Wiesen- und
Wasservögel sollen davon profitieren.
Als Wiesenvögel werden verschiedene
Vogelarten zusammengefasst, die vornehmlich in Wiesen oder Weiden brüten. Ein bekannter Vertreter ist der
Kiebitz, auch wenn er wegen fehlender
Feuchtwiesen mittlerweile oftmals auf
Ackerflächen anzutreffen ist.
Wiesenvögel haben es heutzutage schwer, geeignete Brutplätze zu finden,
um ihre Jungen erfolgreich großzuziehen. Gründe hierfür sind durch den
Menschen verursachte Verschlechterungen ihres Lebensraums und der
Verlust von Flächen. Deshalb stehen
bei den Brutvögeln alle Zielarten des
Projekts inzwischen auf der Roten
Liste der in NRW gefährdeten
Vogelarten. Mit dem landesweiten
Projekt soll dem Rückgang der
Bestände entgegengewirkt werden.

Mit dem Fernglas zu besichtigen: die
Fensterausstellung am B.C. Koekkoek-Haus

Dafür sind verschiedene Maßnahmen
geplant, von denen die Biostationen
wissen, dass sie für den Schutz der
Wiesenvögel maßgeblich sind. So wird
zum Beispiel der Wasserhaushalt verbessert, unter anderem durch das
Anlegen von Kleingewässern. Hier
können die Vögel während des
Frühjahrs nach Nahrung stochern.
Stellenweise werden hochgewachsene
Gehölze, auf denen Greifvögel einen
guten Sitz haben, entfernt. Auch andere
natürliche Feinde wie der Fuchs werden bei den Maßnahmen berücksichtigt. Außerdem wird ein Ehrenamtsnetzwerk aufgebaut und eine Beratung
zum Wiesenvogelschutz angeboten.
Bei der Umsetzung der Maßnahmen
wird eine enge Zusammenarbeit mit
der Landwirtschaft und der Jägerschaft
angestrebt.
Das Gesamtprojekt wird vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) geleitet
und gemeinsam mit insgesamt zehn
Biostationen durchgeführt. Ein weiterer Partner ist die niederländische
vogelkundliche Organisation SOVON.

Wiesenpieper (Foto Stefanie Heese)

Ehrenamt im DRK – auch in schwierigen Zeiten der Pandemie
KREIS KLEVE. Die ehrenamtlichen Helfer/innen des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK), Kreisverband Kleve-Geldern, sind auch in Zeiten der Pandemie hochmotiviert. So waren sie in 2020 zur Unterstützung des Kreises Kleve, z. B. für die
mobile Beprobung und Auslieferung von Schutzmaterialien an Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen, im Einsatz. Es wurden rund 1.800 Arbeitsstunden geleistet
und ca. 15.000 km hierfür gefahren. Ebenso übernahmen die DRK-Ehrenamtler an
den Weihnachtstagen Schnelltestungen von Besuchern in Senioren- und
Pflegeheimen, damit diese ihre Verwandten dort treffen konnten.

Das DRK-Foto zeigt von links Werner und Stefan Stage von der
Kreisbereitschaftsleitung vor der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Kleve

Heimatpreis Kranenburg – Die
Gemeinde bittet um Vorschläge
KRANENBURG. Im Rahmen des
Landesförderprogramms
"Heimat.
Zukunft. Nordrhein-Westfahlen. Wir
fördern, was Menschen verbindet." lobt
die Gemeinde Kranenburg einen
Heimatpreis im Wert von insgesamt
5.000,00 € aus. Bis zum 31. März 2021
(Eingangsdatum) kann Jeder Personen
oder Personengruppen für den
Heimatpreis vorschlagen. Auf die
anliegenden Vergabekriterien wird verwiesen. Sie sind auch auf der
Internetseite www.kranenburg.de in der
Rubrik Aktuelles abrufbar.
Vorschläge können schriftlich beim
Kulturamt der Gemeinde Kranenburg,
Klever Str. 4, 47559 Kranenburg eingereicht werden. Die Vorschläge sind
formlos möglich, müssen jedoch

den/die Empfänger des Preises eindeutig erkennbar machen und eine ausführliche Begründung enthalten.
Informationen erhalten Sie unter
02826/79-14
oder
Markus.Schlegel@Kranenburg.de.

Bis zum 31. März 2021 (Eingangsdatum) kann Jeder Personen oder
Personengruppen für den Heimatpreis
vorschlagen.

Bauarbeiten kommen voran

Gedenken an
die Opfer des
Nationalsozialismus
KLEVE. Am 27. Januar 1945 wurde
das Konzentrationslager Auschwitz
befreit. Seit 1996 findet jährlich an diesem Tag ein Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus statt. In diesem
Jahr hätten der Bürgermeister der Stadt
Kleve Wolfgang Gebing sowie die
Gesamtschule am Forstgarten alle
Interessierten gerne zu einer Gedenkveranstaltung in die Gesamtschule eingeladen. Leider war die Durchführung
der Gedenkveranstaltung aufgrund der
corona-bedingten Einschränkungen
nicht möglich. Das Gedenken fand im
Stillen statt.
Die Gesamtschule am Forstgarten
bereitet eine Ausstellung über die
(Über-) Lebensgeschichte der starken
und unangepassten Tänzerin Roosje
Glaser vor. Hierbei werden die freiwilligen und unfreiwilligen Stationen ihres
Lebens an den verschiedenen
Ausstellungsstationen
beleuchtet
(Kleve, Nijmegen, Eindhoven, ‘sHertogenbosch, Untertauchorte, Lager
in den Niederlanden, Auschwitz,
Todesmarsch, Befreiung, Stockholm).
Die Ausstellungseröffnung ist im
Sommer 2021 geplant, hängt aber von
den Entwicklungen der CoronaPandemie
ab.
Informationen:
www.zweitzeugen.de/lange-nacht-derzweitzeuginnen.

KRANENBURG. Die Vorbereitungen zur Vergrößerung des Einkaufszentrum am
Großen Haag in Kranenburg kommen gut voran. Auch bei winterlichem Wetter
wird weitergearbeitet. Im neuen Teil des Zentrums sollen die Supermärkte Rewe
und Penny, sowie der Drogeriemarkt Müller einen Platz bekommen. Die jetzigen
Rewe- und Pennymärkte erhalten eine neue Nutzung.
(Foto Heinz Maahs)

Närrische Videobotschaft vom
Zyfflicher Karnevalsteam
ZYFFLICH. Für die meisten Helfer
und Aktiven des Zyfflicher Karnevals
stehen normalerweise im Februar
Aufbautermine im Kalender. Die
Dorfscheune Zyfflich in ein buntes
Narrenreich verwandeln – das ist Jahr
für Jahr die Aufgabe. Dieses Jahr sieht
die Realität anders aus. Keine
Kappenabende, kein Kinderkarneval,
keine Tänze der drei Tanzgarden, keine
Büttenreden und Sketche, keine
Männergarde auf der Bühne und kein
großes Finale. Aber die Moderatoren
Barbara und Udo wären nicht sie, wenn
sie nicht ein kleines Trostpflaster vorbereitet hätten. „Moderieren wir auch
nicht aus unserem Narrenbau, heißt es
trotzdem Zyfflich helau!“, so lautete es
in einer Videobotschaft, stellvertretend
für das gesamte Karnevalsteam aus
Zyfflich. Zwar kündigten sie in diesem
Zyfflichs KarnevalsModeratoren Barbara und Udo
grüßten dieses Jahr nicht aus
dem Narrenbau, sondern per
Video am 05. Februar um
11.11 Uhr aus dem heimischen
Wohnzimmer.

Jahr nur sich selbst an, grüßten aber
dennoch den neuen Bürgermeister, den
neuen
Ortsvorsteher
und
die
Krunekroane mit einem dreifachen
„Zyfflich, helau!“ und brachten gute
Laune für zuhause.
Die Aktiven des Zyfflicher Karnevals
lassen die Köpfe nicht hängen. Auch
wenn es die erste Pause seit vielen
Jahren ist - der Blick geht nach vorn.
Die Köpfe werden schon jetzt zusammengesteckt, um 2022 hoffentlich wieder ein gelungenes und abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu
bringen.
Die Videobotschaft wurde pünktlich
zum Wochenende des eigentlichen
Zyfflicher Karnevals, am 05. Februar
um 11.11 Uhr, auf Facebook über die
Seite „Dorfscheune Zyfflich“ verbreitet.

Roosje Glaser, foto van boekcover
‘Dansen met de vijand’
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Impressie winterweer
Ooijpolder, Millingen, Ooij, Nijmegen

door fotograaf Henk Baron

Gerry van Eck erelid Oorsprong
BEEK. Op de algemene ledenvergadering
van
25
januari
van
Tennisvereniging De Oorsprong is
Gerry van Eck uit Beek benoemd tot
erelid. In 2020 is Gerry 80 jaar geworden en hij tennist nog zeer actief!
Daarnaast is hij vele uren per week
druk in de weer om de tennisbanen en
het fraaie park eromheen op niveau te
houden. Gerry zorgt voor de aansturing
van de groundsman en binnen de commissie baanonderhoud is hij een alleskunner die met humor en enthousiasme
voor een positieve werksfeer zorgt. De
inzet van Gerry en zijn collega-vrijwilligers is onmisbaar, ook om de kosten
van de vereniging te beperken, wat in
deze Coronaperiode belangrijker is dan
ooit. De leden van de tennisvereniging

zijn Gerry veel dank verschuldigd en
hebben hem unaniem tot erelid
benoemd. Hij is het zevende erelid in
de 52-jarige geschiedenis van de
Beekse tennisvereniging.

Berg en Dal bridge digitaal
Beste bridgers,
Weten jullie het nog, wat er
gaande was op zaterdag 1
februari 2020?
Op deze dag werd Open
Bridge
kampioenschap
Berg en Dal georganiseerd
door Embece’94 in Hotel Millings
Centrum. Het was de 6e keer dat Berg
en Dalse bridgers aan dit toernooi meededen. Maar liefst 66 paren waren aanwezig en het was een zeer geslaagd en
plezierig toernooi.
Het was de bedoeling, dat Bridge vereniging De Groebelton bridgedrive
2021 zou gaan organiseren, echter
Corona gooide roet in het eten.
Maar niet getreurd een alternatief
namelijk Stepbridge voor clubs is al
mogelijk sinds begin Corona, echter
maar een beperkt aantal bridgers
(ca.10%) doen hieraan nu mee.
Jammer, want is het bijzonder leuk en
gezellig om te spelen en zeker niet
moeilijker dan op de fysieke avonden.

Kom op bridgers van Berg
en Dal sluit je aan bij BBD
(Berg en Dal Bridge
Digitaal). Er is nog volop
plaats aan de BBD tafel. We
zien jullie allemaal graag
weer terug.
Alle informatie hierover is te lezen op
onze site www.15029.bridge.nl via
Categorie Berichten
Uitslagen BBD 1-2-2021:
1.Gerard van het Erve en Antoon
Kuhlmann 59.17%
2. Frans te Brake en Catrien Jonkman
57.08%
3. Loes Janssen en Ronald Post 56.67%
4. Jan Schenning en Wout van Eck en
55.63%
5. Arnold Raats en Jan Jacobs 55.21%
5. Els en Theo de Witte 55.21%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.

e

VVLK zoekt nieuwe trainer 1 elftal
LEUTH. Afgelopen week
hebben de technische commissie van VVLK en de huidige
trainer,
Hachmir
Chahaibi, in goed onderling
overleg besloten om aan het
einde van het huidige seizoen
uit elkaar te gaan.
Voor het komende voetbalseizoen is
VVLK daarom op zoek naar een nieuwe trainer. VVLK is een leuke en
gezellige voetbalvereniging uit Leuth.
Het eerste elftal van VVLK speelt in de
5e klasse van het zondagvoetbal.
VVLK is op zoek naar trainer die uitdaging ziet om met veel enthousiasme
een mix van jonge en oudere spelers tot
een team te vormen, die op zondag het
veld in gaan. Wij vragen van de nieuwe
trainer:

• verzorgen van de trainingen op de dinsdag- en donderdagavond van de selectie
(in overleg zijn andere trainingsavonden mogelijk);
• coaching van het 1e elftal
tijdens de wedstrijden
• goede communicatie en
samenwerking met de spelers, elftalbegeleiding, en het bestuur;
• zijn/haar trainersvormen zijn gebaseerd op een duidelijke visie/speelwijze.
Geïnteresseerde trainers, die in het
bezit zijn van de benodigde diploma’s,
kunnen telefonisch contact op nemen
met Guydo Mulder, lid van de technische commissie van VVLK (06 – 29 59
66 48).
TC VVLK

TV Union-boek: ‘LOVE85’
NIJMEGEN. Tennisvereniging Union
bestaat 85 jaar en brengt een jubileumboek uit over honderd jaar tenniscultuur in en rond Nijmegen. In het boek
komen zaken aan de orde die iedere
vereniging, iedere bestuurder en sporter herkent: de ballotage, de etiquette
(goede zeden, kledingvoorschriften),
het ballenprobleem. Ook de strijd om
de inkomsten en de leden vindt u erin
terug.
In 29 hoofdstukken beschrijft de auteur
Renie Hesseling met humor herkenbare
anekdotes. De vele historische foto’s
zijn een lust voor het oog. Ze tonen
onder meer de betekenis van de jezuïeten van het Canisius College die Union
oprichtten. Ballotage (religie), opleiding en milieu zouden de wellevendheid op en rond de baan moeten waarborgen. Droeg de tennisetiquette daar
volgens de publicatie LOVE85 ook aan
bij?
‘……. Oudere tennissers kunnen je
haarfijn uitleggen wat de mores is bij
een uitgeslagen bal. Ze zeggen ´sorry!`
en als antwoord ‘never mind’. Het
terugbrengen van het uitgeslagen pro-

jectiel begeleidde je met ‘coming’. In
een net wat minder elitaire club zou
men ‘doa kummtie’ geroepen hebben.
In de Union Krant van 1953 treffen we
de tien geboden van een sportman aan.
Hij is keurig gekleed, gedraagt zich als
een gentleman en toont zijn waardering
voor de prestaties van de tegenstander.
Wat hij nooit mag doen is ……. Tsja,
voor dit vervolg dien je het boek aan te
schaffen.
Meer informatie en bestellingen:
www.uniontennis.nl (button Love) of:
www.prodotto.nl/love
www.reniehesseling.nl

Tijdelijke afsluiting uiterwaarden
In verband met hoogwater zijn natuurgebieden tijdelijk afgesloten
Vorige week steeg het water in de uiterwaarden langs
Waal en Rijn. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort bij Nijmegen zijn afgesloten voor publiek. Dat is nodig voor de rust van alle dieren. Zo voorkomen we dat dieren die een veilig heenkomen hebben gezocht op hoogwatervrije plekken het
water in worden gedreven.
Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden
langs de Rijn overstroomt de komende dagen een groot deel
van de uiterwaarden. Afhankelijk van de waterstand zijn
diverse gebieden in de Gelderse Poort afgesloten. De afsluiting wordt aangegeven met bordjes en posters met uitleg.
Boswachters zijn met regelmaat aanwezig om toezicht te
houden en uitleg te geven aan bezoekers.
Grazers
De beheerder van de kuddes runderen en paarden, die jaarrond in de natuurgebieden leven, heeft maatregelen getroffen. In gebieden die volledig overstromen zijn de kuddes
weggehaald. In gebieden met hoogwatervrije plekken staan
hooibalen die de grazers lokken naar de plekken die droog
blijven. De kuddebeheerder volgt de runderen en paarden

Bij een ijzig koude wind moest Daan Meeuwissen van
Staatsbosbeheer zaterdag de gehele dag de wandelaars er
op attent maken, dat de Bisonbaai in Ooij afgesloten was
voor wandelaars. Foto’s: Henk Baron
nauwgezet.
Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de
allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken ook de hoogwatervrije gebieden op. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om onnodige stress te voorkomen en om te
voorkomen dat dieren niet het water in worden gejaagd, is
rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde
uiterwaarden. Staatsbosbeheer sluit daarom een aantal uiterwaarden af voor publiek. Zodra het water weer voldoende
gezakt is, worden de uiterwaarden weer opengesteld. De
boswachter van Staatsbosbeheer vraagt bezoekers begrip te
hebben voor deze situatie.
Bezoekers die het hoogwater willen bekijken kunnen dit het
beste doen vanaf de dijken. Zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben.

Brandweer in actie
Brandweer rukt uit voor een “woningbrand”
De vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn
(gemeente Berg en Dal) moest zondagmorgen rond 11.30
uur uitrukken voor een melding woningbrand aan de Hoeting
in Leuth. Voor de zekerheid reden er ook een ambulance en
de hoogwerker mee. Ter plaatse bleek echter dat er geen
sprake was van een woningbrand, maar dat de afzuigkap
vlam gevat had en dat dit door de bewoners zelf al was
geblust. De brandweer voerde de nacontrole uit en de hoogwerker van de brandweer kreeg onderweg al de melding dat
deze weer terug kon keren. De ambulance is nog wel ter
plaatse geweest maar hoefde niets te doen. De bestuurder van
de brandweerauto kwam er ter plaatse achter dat het manoeu-

vreren in de sneeuw niet direct gemakkelijk was. Maar het
lukte om heelhuids weer onderweg te gaan naar de kazerne
in Millingen aan de Rijn.

Brandweer redt kat uit een boom
De vrijwillige brandweer van Ubbergen (Berg en Dal) is
zondagavond “uitgerukt” voor het redden van een kat, welke
al uren in een boom zat langs de Thornsestraat in Persingen.
De kat kon (of wilde) er niet uit, reden voor de brandweer om
de kat naar beneden te halen. En dat lukte. Eenmaal beneden onttrok de kat zich snel aan de armen van zijn redder en
verdween in de duisternis.
Foto’s Henk Baron
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Bezorger gezocht

KOOP LOKAAL

voor De Rozet in Breedeweg

Bel!
EP:Heinz van Benthum
bezorgt snel!
Altijd bereikbaar!

Wijk: tussen Bredeweg, kon.Wilhelminaweg en Bruuk

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

Rob van Alst

De winkel is helaas dicht. Maar komen graag langs voor:
• Reparaties & storingen
• Leveringen
• Installatie wasmachine & TV

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

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

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

(024) 397 40 76
De winkel is helaas dicht, maar online 24/7 open!

epheinzvanbenthum.nl

Actie

EP:Heinz van Benthum

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

€ 395,-!

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

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Lieskes Wengs 3

Buitenzonwering
in vele soorten

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

Lieskes Wengs 3:

Lieskes Wengs 3a

Bgg.
1e verd.

Lieskes Wengs 3b

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

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

Lieskes Wengs 3b: 1 verd. - kamer 25 m
e

2

- 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

