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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Wat gebeurt er met de
coronamaatregelen
Vanavond, dinsdag 23 februari, is er
weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Kunnen we wat versoepeling verwachten?
Na Cathuisoverleg van zondag bleek
dat het kabinet van plan is de avondklok te verlengen met drie extra weken
(dat zou dan tot 23 maart zijn) om kleine stappen te kunnen zetten.
De verwachting is dat het voorgezet
onderwijs vanaf maandag weer deels
open mag en dat misschien ook de kappers weer aan de slag mogen, al is het
onder voorwaarden, zoals alleen op
afspraak en met triage om zeker te zijn
dat de klant geen klachten heeft..
Ook wordt er aan gedacht om winkelen

op afspraak mogelijk te maken. Nu is
het bij niet-essentiële winkels alleen
mogelijk om via 'click and collect' iets
te kopen, maar dat wordt dus mogelijk
verruimd.
Voor het voortgezet onderwijs wordt
het nog een klus om e.e.a. te realiseren
en waarschijnlijk houden de bestaande
coronamaatregelen (o.a. 1,5m afstand)
in dat leerlingen 1 of 2 dagen per week
naar school kunnen.
HBO en universiteiten moeten waarschijnlijk nog wat langer wachten.
De verwachte versoepelingen kunnen
weer teruggedraaid worden als de
besmettingscijfers toch weer sterk gaan
stijgen.
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Volg, Sociaal Groesbeek en GVP
gaan op in nieuwe lokale partij

Bikkels van meisjes en jongens,
mannen en vrouwen
Het is met dit prachtige
voorjaarsweer al bijna niet
meer voor te stellen, maar
twee weken geleden trok
onze stoet bezorgers door
sneeuw en ijs om De Rozet
toch bij jullie in de brievenbus te krijgen.
Het is zeker niet bij iedereen
gelukt, als de brievenbus
vrijwel onbereikbaar was of
wegen niet geveegd of
gestrooid waren, maar wat
hebben ze hun best gedaan!
Een compliment voor die
stoere dappere bikkels is
zeker op z’n plaats!

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

De kogel is door de kerk. De
Groesbeekse lokale partijen hebben
besloten tot een fusie. Het duurde wat
langer dan gepland door de coronabeperkingen, maar recent hebben de
leden van VOLG, Sociaal Groesbeek
en Groesbeekse Volkspartij ingestemd
met een samengaan van deze partijen.
Ingestemd ook met de statuten voor een
nieuwe partij, een hoofdlijnenakkoord
dat de basis vormt voor het verkiezingsprogramma en een richtlijn voor
samenstelling van de kieslijst. Er is
inmiddels ook een werkbestuur
gevormd, bestaande uit Ruud v/d Lest,
Lies van Campen (VOLG), Marcel
Kersten (Sociaal Groesbeek), Henk van
Rensen
en
Sjaak
Thijssen
(Groesbeekse Volkspartij).
De nieuwe partij – een naam wordt nog
gezocht – wil bijdragen aan een sterk
gemeentebestuur en zoekt de samenwerking met andere partijen. Met de
lokale partijen Voor Berg en Dal,
Polderbreed en GJS – die ook hebben
besloten tot een fusie – zijn al afspraken gemaakt over regelmatig overleg.
Daarmee denken we gezamenlijk een
vuist te kunnen maken in het belang
van al onze inwoners.
In de statuten hebben we opgenomen,
dat de nieuwe partij denkend vanuit de
inwoner streeft naar concrete oplossingen voor lokale problemen en behoud
en versterking van de leefbaarheid in
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de diverse kernen van de gemeente.
Kwetsbare groepen verdienen bijzondere aandacht, net als het verenigingsleven en cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden.
In het hoofdlijnenakkoord zijn we het
eens geworden over de prioriteiten voor
de komende jaren:
- welzijn, maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg, die bereikbaar
blijft voor de inwoners, die dat het
hardste nodig hebben;
- maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken of tegen
te gaan;
- betaalbare huisvesting en meer kansen voor starters.
In de loop van 2021 gaan we aan de
slag met een uitwerking tot een concreet en actueel programma, waarin
natuurlijk ook andere onderwerpen uitgebreid aan bod komen en waarmee we
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 in kunnen gaan.
Voor de samenstelling van de kieslijst
zal een vertrouwenscommissie worden
gevormd, waarin VOLG, Sociaal
Groesbeek en Groesbeekse Volkspartij
elk één lid zullen aanwijzen.
We denken daarmee een stevige basis
te hebben gelegd voor een nieuwe sterke, lokale partij met een eigen identiteit, waarin het goede van de drie
“oude” partijen is verenigd.

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 9 maart
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 5 maart
Vervolg colofon: zie pagina 3

Wij zijn open!

024 - 397 5052

Wij zijn open!

In een week van strenge winter naar prachtig voorjaar
In één week van winter naar
zomer, zo’n 35° temperatuurverschil:
Tot en met vorige week zondag
was het volop winterpret (zie
ook pagina 8), daarna brak in
volle hevigheid de lente aan.
Van ca. -15° naar tegen de 20°
Mens en dier zochten eerst massaal sneeuw en ijs op en afgelopen weekend net zo massaal het
zonnetje.
Foto’s: Henk Baron

In één week 35°
temperatuursverschil

Alsof je op vakantie gaat

De Buiten Ooij, de bekade uiterwaard in de
Ooijpolder, is de afgelopen jaren ingericht als
natte overstromingsvlakte. Dit betekent dat
hoogwater van de Waal kan worden vastgehouden ten behoeve van waterbuffering en natuurontwikkeling. Maar de sluis staat nog tot 1
maart open en het hoogwater in De Buiten Ooij
zakt in hoog tempo terug de rivier in. Een groot
aantal natuur- en milieuorganisaties betrokken
bij de Gelderse Poort (Flora- en
Faunawerkgroep Gelderse Poort, IVN
Nijmegen, VWG Rijk van Nijmegen e.o.,
RAVON, ARK Natuurontwikkeling en
Burgerinitiatief
Naar
een
Duurzame
Ooijpolder) kijkt hier met lede ogen naar. Zij
hebben het Waterschap, Staatsbosbeheer en de
Provincie daarom opgeroepen om verder leeglopen van de natte overstromingsvlakte te stoppen en het water voor een lange periode vast te
houden. Daarnaast willen zij dat het waterschap komt met structurele en duurzame
afspraken over het vasthouden van hoogwater.
Er is de afgelopen jaren veel publiek geld geinvesteerd in grondverwerving, inrichting, ophoging van resterende agrarische grond en maatregelen bij de winterdijk om De Buiten Ooij in

te richten als natte overstromingsvlakte. Ook
Rijkswaterstaat heeft mee betaald, omdat het
een Kaderrichtlijn Water project is naast een
gebied met doelen voor Natura 2000. Toch ziet
het waterschap geen reden om het water nu al
vast te houden, tot verbazing van de natuurorganisaties. In 2019 en 2020 hebben we namelijk gezien dat het gebied volledig uitdroogde.
Die serieuze droogteproblematiek kan het
waterschap toch niet zijn ontgaan. Dus zet die
sluis dicht en houd dat water vast !
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Natuurorganisaties vragen Waterschap
hoog water langer vast te houden
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Op de hoogte blijven van ophaaldagen
en belangrijk nieuws?
RAMEN - DEUREN - SERRES

Zet meldingen aan in onze app!

Telefoon: (024) - 388 3273
Stel pushmeldingen in voor belangrijk nieuws. Je krijgt bijvoorbeeld een melding
bij veranderingen door het weer of als het druk is op de milieustraat.

www.vblkozijnen.nl

Weet wanneer jouw ophaaldagen zijn en krijg een melding
wanneer wij jouw afval ophalen.
Twijfel je welk afval waar hoort?
Ook dit vind je in onze app in de afvalwegwijzer.

Download ook de Dar app!

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

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

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

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

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

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

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

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

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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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!

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

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

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:

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

Tel.: 0049-2826-419
Große Straße 80, Kranenburg
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533
F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3, 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,
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, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
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

Ooijse Klinkertjes
Door Coronaperikelen is het voor zeker een stuk of vijf Ooijse toptennissers een
bijzonder trieste tijd. Dit voorjaar is namelijk ook het derde opeenvolgende seizoen, dat zij niet hun geliefde spelletje mogen spelen vanwege de bij hen vastgestelde “Coronaleeftijdsrisicogroep”. Ik las namelijk, dat ook dit voorjaar hun
beminde tenniscompetitie van de agenda is geschrapt. Zij krijgen nu zo’n anderhalf jaar lang het zogenaamde “Vrijdagprobleem”. Dat heeft niets te maken met
de vroeger op die dag voorgeschreven gebakken piepers, sla, een gebakken ei of
een zure haring. Een vleesloze dag dus. Hierbij mag je stellen, dat de katholieke
kerk vroeger toch wel een ver vooruitziende blik had. Nee, het gaat hier om hun
vrijetijdsbesteding. Twaalf vrijdagen per jaar kregen zij schijnbaar van het thuisfront toestemming, om die gehele vrijdag naar eigen believen in te vullen. Dit
totaal zal eind mei a.s. tot een achttiental vrijdagen zijn opgelopen. Het werd nog
erger, omdat naast de geldende lockdown nu ook nog een avondklok werd ingesteld. Om de invulling van hun vrij besteedbare vrijdagen veilig te stellen belegden het kwintet een gezamenlijke videovergadering. Daarin kwamen zij al snel op
de meest voorstelbare oplossing, door te besluiten, dat zij allen een hond zouden
aanschaffen. Hierdoor hadden zij op die vrijdagen een onbeperkt aantal uren te
besteden. Ze hoeven zich door hun aangeschafte viervoeter niet meer te haasten,
om voor 21.00 uur thuis te zijn. Natuurlijk was er in goed overleg besloten, wat
voor een ras ieder van hen zou aanschaffen. Die keus zou iets persoonlijks van
hen prijsgeven. Piet V. koos meteen voor een “TT-hond”, een zogenaamde wildverband “Troffelterriër”. Hij meende daarmee precies te weten wat voor een vlees
hij in de speciekuip had. Jan E. koos voor de elegante “DD-hond”, bij kenners
bekend als de zwartwit gekleurde “Desso-Dalmatiër”. Hij meende dit wat glad
uitziende beest, binnen de kortste keren hoogpolig te kunnen maken. Wim V had
in principe de meest eenvoudige keus. Hij koos voor de zeer vriendelijke,
betrouwbare, waakzame en “goedblafse” “Bou(w)vier”. Een hond waarvan
beweerd wordt, dat hij na drie jaar al volwassen is. In al deze aspecten kon Wim
V. zich volledig vinden. Geert R. zocht het meer in de snelheid van het aan te
schaffen beestje. Hij koos zeer welbewust voor de ”HH-hond”, oftewel de
“Hamer-Hazewind”. Ondanks dat hij in zijn tachtigste levensjaar zit, is zijn jacht
op titels nog ongekend groot. Harry W., de bijna allesweter van het groepje, had
een meer bijzondere kruising op het oog. Hij wordt tot buiten de landsgrenzen
van het Ooijse domein beschouwd als deskundoloog of zo je wilt een wetenschapper. Hij vond in het asiel de intelligente “DW-hond”. Kenners weten dan
meteen, dat wij het hier hebben over de wijze “Dobermann-Whippet”. Met de
door hen gekozen viervoeters stiefelen zij op de afgevinkte vrijdagen naar het
“Roland Garros” van Ooij. Het clubhuis is hermetisch gesloten, dus organiseren
zij bijeenkomsten op het hun, qua speelsterkte, toekomende Court PhilippeChatrier. Op ruime “Coronaafstanden keuvelen zij dan urenlang over het rijke
Roomse Ooijse leven. Steevast komt er dan bijna altijd een zesde figuur, zonder
hond, de hoofdbaan oplopen. Hij heeft wel een geldende verklaring van zijn
eigen vrouw bij zich, dat hij zich na 21.00 uur vrij mag bewegen. Als het stel dan
eindelijk compleet is, kun je met recht stellen, de Toon is gezet. Zeker als de
“Platvink” wordt opengedraaid, waardoor sterke verhalen nog overtuigender
klinken. Bij het afscheid worden de hondse fecaliën netjes in het plastic zakje
gestopt, want proper zijn ze. Hun honden kwispelen nog vrolijk als ze thuiskomen, maar de heren zijn dan wel uit gekwispeld.
Groetjes medeklinker.
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Te koop droog haard- en
kachelhout alles hardhout,
wordt thuis bezorgd per 3m3
of 30 m3 tel: 0615681335
Klusjesman actie! €17,50
p/u; 06-85650752

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

Voor alle klussen binnen en buiten!
Gevraagd:

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

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

3,00

ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk
Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

www.klussief.nl

6,00

Bedankt
allemaal!

De Rozet
voor al uw familieberichten

Voor zoveel mooie
kaarten, bloemen,
bonbons, en lieve
berichtjes die ik heb
ontvangen voor mijn
90 ste verjaardag.

Na een leven vol liefde, goedheid en
hartelijkheid voor allen die haar hebben
gekend, is op 90-jarige leeftijd overleden
onze schoonzus en tante

Het is een hele leuke
dag geworden.
Marie van Kerkhoff- Kroes

Mia Engelen-van Fulpen
weduwe van

LENTE-AANBIEDING

5 Duisburg, 19 februari 1930
c Beek-Ubbergen, 13 februari 2021

1 kg Lakenvelderrundergehakt
voor slechts 6 Euro!
Boerenhofstede de Haerenshof
Weverstraat 2 – Kekerdom
e-mail: hvckroon@ziggo.nl
tel.: 0481-431234

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

Thé Engelen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Familie van Fulpen
Familie Engelen
Correspondentieadres:
Familie van Fulpen
Raailand 23, 6573 BK Beek-Ubbergen
Onze bijzondere dank voor de liefdevolle
verzorging van Mia, gaat uit naar alle
betrokken medewerkers van Team
Thuiszorg 't Höfke en Kastanjedal
Kalorama in Beek-Ubbergen.

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

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden op 19 februari 2021.

Ons bereikte het droevige bericht van het
overlijden van

•
•
•
•
•

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

Frits Rutten

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

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

w w w. k u i j p e rs g ro n dw e r k e n . n l
Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

Jarenlang was hij onze enthousiaste
voorzitter, betrokken bij het wel en wee van
alle leden. Altijd op zoek naar sportieve
evenementen voor onze club.
Frits, bedankt voor je inzet, we zullen je bij
onze activiteiten missen.
Wij wensen zijn vrouw Joke, zijn dochters
Erna en Marion met hun partners en zijn
kleinkinderen veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.

Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

50+ club SVO

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Tel. 0481-433407

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

23 februari 2021

PAGINA 5

De Rozet

Twijfels over geschiktheid
bouwlocatie Breedeweg
BREEDEWEG. Jansen Bouwontwik-keling heeft aangekondigd ruim 30 woningen te gaan bouwen in het mooie dorp
Breedeweg. Een nieuwbouwwijk kan het dorp verfraaien en
nieuwe (jonge) bewoners aantrekken. De huidige woningnood
kan met een nieuwe wijk in Breedeweg weer een stukje kleiner worden.
Een groep omwonenden heeft echter twijfels over de
Senior in maatwerk
geschiktheid van de locatie waar Jansen Bouwontwikkeling
(JB) deze woningen wil bouwen. Allereerst is een goede
afwatering van de geplande bouwlocatie moeilijk; de locatie
ligt laag. In het verleden is er vanwege wateroverlast al een
wal geplaatst tussen woningen aan de Bredeweg en het
Bezoekadres
betreffende stuk land. JB moet in het voorstel bestemmingsWe ontvangen u graag op de
wijziging aan kunnen tonen dat de nieuwbouwwijk zijn eigen
Sint Willibrordstraat 12
water kan opvangen en afvoeren. Omwonenden zijn bezorgd
6566 DD Millingen aan de Rijn
dat afwatering van de nieuwbouwwijk een risico gaat vormen
voor de bestaande huizen. De geplande bouwlocatie, waarvan
We zijn bereikbaar via
JB eigenaar is, zou naar het idee van de omwonenden in het
0481 74 50 91 | info@bureausim.nl
grote Waterplan Breedeweg beter als retentiebekken bestemd
kunnen worden. De gemeente heeft echter in een intentieoBezoek ook onze website
vereenkomst naar JB toe en later (2013) in de structuurnota
vastgelegd dat er vanaf 2020 door JB gebouwd zou mogen
www.bureausim.nl
worden op deze locatie.
In het licht van het veranderende klimaat en de daarbij behorende waterproblemen in Breedeweg willen de omwonenden
dat deze overeenkomst heroverwogen wordt. Naast mogelijke
wateroverlast vindt de buurt dat de nieuwbouwwijk te dicht
bij de velden van de voetbalvereniging van de Groesbeekse
‘Toen de eenzaamheid over
Boys gebouwd gaat worden. JB moet kunnen aantonen dat
nieuwe bewoners zonder geluids- en lichtoverlast in hun huis
mij heen viel, voelde de zorg en
kunnen wonen.
persoonlijke aandacht van SIM als
Verder is er voor de nieuwe wijk een in- en uitrit op de drukke provinciale weg nodig. De geplande plek hiervoor is verre
een warme deken.’
van ideaal . Ook is de vraag of de bouw wel doorgang kan vinden in verband met Natura 2000 en de stikstofnormen; de
Bruuk is vlakbij en te veel stikstof kan de kwetsbare natuur
aantasten.
Kortom: nieuwe woningen bouwen in Breedeweg is (volgens de omwonenden)
een prima idee, maar niet op een locatie die als ‘badkuip’ betiteld kan worden.

Advies op maat

Begeleiding

Financieel Fit

Gezelschap

Huishoudelijke
zorgondersteuning

Uw kwaliteit van leven & leefplezier is onze zorg
Heeft u hulpvragen én wilt u graag in uw vertrouwde omgeving
blijven wonen ? Wij kunnen u direct ontzorgen. En dat is prettig!
Uw wensen en hulpvragen staan centraal
Senioren (65-plussers) uit de gemeente Berg en Dal en Nijmegen-Oost kunnen bij
ons terecht voor verschillende soorten zorgondersteuning. Voor advies op maat,
begeleiding, ﬁnancieel ﬁt, gezelschap en huishoudelijke zorgondersteuning.

Wat kunt u van ons verwachten ?
Samen met u bespreken wij wat u precies nodig heeft en welke rol wij hierin vanuit
onze deskundigheid kunnen vervullen. Uw wensen en hulpvragen staan hierin centraal.
Welke zorgvraag u ook heeft, wij leveren altijd maatwerk en behartigen uw belangen.

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)
U kunt bij ons terecht, zowel als particulier als op basis van een indicatie via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz).

Vrijblijvende kennismaking
Wilt u dat wij u ontzorgen? Kom met ons kennismaken.
U bent welkom op ons kantoor of we komen bij u thuis.

‘zó sim kan het zijn’
Coopsenco.com

Infrarood panelen van magistrale kwaliteit

Uit protest de verlichting aan
in de kapperszaken
Kappers die door de lockdown al
weken geen klanten kunnen knippen,
zijn het zat. Daarom deden ze donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur de
lichten van hun zaak aan om aandacht
te vragen voor een snelle heropening én
meer noodsteun.
Waar de kapperszaken in België al
open zijn en de collega’s in Duitsland 1
maart weer open mogen, verkeren de
Nederlandse kappers nog altijd in
onzekerheid. Bovendien is de financiële steun die de overheid hier beschik-

baar stelt bij lange na niet genoeg, stelt
de Nederlandse Cosmetica Vereniging.
De belangenorganisatie ondersteunde
de landelijke actie onder de noemer
‘lichtvoordathetuitgaat’.
Ook veel mensen vanuit de hele beauty
branche hebben meegedaan aan deze
actie. Schoonheidssalons, kapsalons,
massagesalons, pedicuresalons, tattoo
artiesten enz.
In Ooij brandde het licht bij Haarstudio
Sandra. In Beek was weinig te merken.
Foto: Sandra

Infraroodpanelen zijn een
vrij nieuwe manier van
verwarming in huis of
bedrijf. Gasloos verwarmen dus, en precies op de
plaats waar je de warmte
nodig hebt. Bovendien kan
je de panelen laten bedrukken in een kleur of met een
foto, die past bij je interieur.
Wat je moet weten over
onze infraroodpanelen
Welke keuze je ook maakt,
al onze panelen zijn van Akwaliteit, verkrijgbaar in
verschillende formaten, met
accessoires en minimaal 2
jaar garantie.
Voordelen
• Geeft gericht warmte af
• Ideaal voor mensen met allergieën en
luchtwegproblemen
• Werkt op electriciteit
• Gemakkelijk en snel te gebruiken
• Geschikt voor elke ruimte
Installatie
• Stekker erin en klaar
• Ophangen als een schilderij

Boerenhofstede de Haerenshof biedt aan

Natuurrundvlees uit deOoijpolder
Proef de echte vrijheid!
KEKERDOM. Boerenhofstede de
Haerenshof is een kleinschalige dorpsboerderij gevestigd in Kekerdom in de
Ooijpolder. Hier zorgen wij voor een
unieke kudde Schotse Lakenvelders.
Deze koeien krijgen bij ons het gehele
jaar door alles wat ze van nature nodig
hebben:
- uitsluitend voeding van grassen,
bloemen en kruiden,
- schoon drinkwater of indien voorradig gefilterd regenwater,
- dag en nacht buiten in de openlucht,
- na de geboorte tenminste 8 maanden
samen met je moeder en vader en uiteraard moedermelk.
- daarna, alle ruimte voor natuurlijk
sociaal gedrag.
Het vlees is hierdoor donkerrood
geaderd, rijk van smaak en krachtig van
structuur. Mede dankzij het langzaam
groeien in alle rust en vrijheid is de verhouding omega 3 en 6 (onverzadigde)
vetzuren identiek aan die van vis.
Om alle kosten aan deze dieren terug te
verdienen (zonder winstoogmerk) bieden wij voor een zeer schappelijke prijs
diepgevroren vleespakketten van 5 of
10 kilogram aan. Elk pakket bevat

vacuum verpakt diverse soorten rundvlees, zoals kogelbiefstuk, entrecote,
stooflap, gehakt, etc.
Onze prijzen zijn voor nieuwkomers
resp. 50 en 100 Euro (excl. 9% BTW).
Bij herbestelling kosten de pakketten
resp. 55 en 110 Euro (excl. 9% BTW).
U kunt per e-mail bij ons bestellen:
hvckroon@ziggo.nl. Na bestelling
bezorgen wij, indien gewenst, het pakket bij u thuis. Maar u bent natuurlijk
ook van harte welkom op onze boerderij, mocht u in de buurt zijn of onze dieren willen ontmoeten.
Harri Cruijsen, De Haerenshof
Weverstraat 2, 6579 AD Kekerdom

Energie
• Gerichte warmte, dus geen onnodige

Infrarood panelen van
glas
Kristalheldere glaspanelen.
Een moderne, strakke uitstraling. Gemaakt van veiligheidsglas en verkrijgbaar in hoog- of satijnglans.

Een bedrukt warmtepaneel boven de bank
warmteverspilling
• Alleen elektriciteit
Look & Feel
• Geen radiatoren meer nodig
• Keuze uit glas en staal
• Te bedrukken met mooie print uit ons
ruime assortiment
• Te bedrukken met eigen foto of één
(RAL) kleur
• Zorgt voor warmte én sfeer
Infrarood panelen van staal
Een robuust en stevig paneel.
Handgemaakt van het beste plaatstaal
met speciale geleidende coating.

Infrarood panelen voor
plafond
Voor vrijwel alle systeemplafonds de ideale infrarood verwarming. Valt niet
op maar doet zijn werk perfect; verwarmd gericht de
werkplek.
Accessoires
• Handdoekhouder (ideaal voor in de
badkamer)
• Montageset
Warmte én sfeer
Al onze panelen zijn te bedrukken met
uw eigen foto, een afbeelding uit ons
ruime stockfoto-aanbod en in elke
RAL kleur.
Coopsenco.com
+31 (0) 246 412 451
info@coopsenco.com
Bijsterhuizen 22-19
6604 LC Wijchen

Digitaliseringsvouchers voor mkb-bedrijven
Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen vanaf 1 maart 2021 vouchers aanvragen voor hulp
bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te
starten of app te ontwikkelen. Vanaf 23 februari zijn er
ook gratis webinars over de mogelijkheden en kansen in
digitalisering. Hiermee ondersteunen de deelnemende
gemeenten in de regio bedrijven die zich met digitalisering willen versterken.
Door een krachtenbundeling van ondernemers en gemeenten
in de regio in het programma MKBDeal Sm@rt Together
Regio Arnhem-Nijmegen zijn er vanaf 1 maart digitaliseringsvouchers beschikbaar voor het mkb met 1-50 werknemers. Deze dekken 50% van de kosten (tot € 2500,-). De
diensten moeten bij leveranciers in de regio ArnhemNijmegen worden afgenomen. Zo wordt er een intensieve
samenwerking tussen mkb-ondernemers en digitaliseringsleveranciers gestimuleerd en krijgt de regionale economie een
impuls. De regeling loopt per gemeente tot het budgetplafond is bereikt.
Digitaliseringsbehoefte
De meeste mkb’ers beseffen, mede door de ontwikkelingen
rondom Covid-19, dat digitalisering kansen met zich meebrengt voor groei en innovatie, maar hebben vaak niet het
geld, de tijd en de kennis om deze daadwerkelijk te benutten.
Om bedrijven hierin te ondersteunen worden er voorafgaand
online informatiesessies aangeboden waarin de mkb-ondernemer informatie over het voucherprogramma, leveranciers
en de digitaliseringsmogelijkheden krijgt. Op de website is
tevens een uitgebreide lijst van regionale digitaliseringsleveranciers te vinden. Aanbieders van digitaliseringsdiensten

kunnen zich hiervoor via de website aanmelden.
Aanvragen en aanbieden
Op 23 februari starten de informatieve webinars en vanaf 1
maart kunnen ondernemers een voucheraanvraag op de website indienen. Aanmelden voor de webinars, de randvoorwaarden voor de voucherregeling en (vanaf 1 maart) het aanvraagformulier zijn te vinden op https://smarttogether-arnhemnijmegen.nl. De uitvoering van het digitaliseringsprogramma is in handen van innovatieplatform @lifeport_mkb
dat eerder voucherprogramma’s voor de gemeenten in het
Rijk van Nijmegen uitvoerde. Een toetsingscommissie met
daarin onder andere IT-experts bekijkt of de aanvraag aan de
volwaarden voldoet.
MKB-deal Sm@rt Together voor regionale impuls
Een impuls geven aan digitalisering in het mkb. Dat is het
doel van de MKB-deal Arnhem – Nijmegen Sm@rt
Together. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) heeft hiervoor een bedrag van 400.000 euro toegekend. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen
euro, dankzij een belangrijke financiële bijdrage van de
regiogemeenten en de provincie Gelderland. De gemeenten
in de regio Arnhem – Nijmegen gaan de komende drie jaar
onder de noemer Sm@rt Together samen met de provincie
Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen
bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering
– van het opzetten van een webshop of socialmediacampagne tot het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen.
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Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Lieskes Wengs 3

Lieskes Wengs 3a

Lieskes Wengs 3:

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:

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

1e verd.

- kamer 25 m2
- kamer 12 m2

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

Lieskes Wengs 3a:

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Actie

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470

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

Albert Heijn van den Hatert

€ 395,-!

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

Inclusief tapijt

Horren

Tijdens de
vakantie zit je
gebakken.

in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

per fles
Wild Pig 0.75 liter*

Stevig
Fris & Droog

Frankrijk
Alle varianten

3.⁹ ⁹

5⁹. ⁹

Scan nu voor
oor
de lekkerste
bakrecepten.
Vol & Droog
Dr. Oetker en Koopmans
zoete bakmixen

Soepel

Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. Koopmans appeltaartmix
2 pakken à 440 gram
De actieprijzen
variëren van 1.42-5.53

Buitenzonwering

Fris & Droog

in vele soorten

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

2e halve prijs

⒈⁶³

2.¹⁸

16

Lekker samen bakken en genieten

**Bij besteding vanaf 20 euro

ACTIE
meten en
montage
gratis.

24

Wissel 1.000 Air Miles in en ontvang €5 korting**

Aanbiedingen geldig t/m zondag 28 februari

Jeugd & Jongeren

Bijzondere post van
Kekerdomse schoolkinderen
In de eerste week van februari
kregen de inwoners van
Kekerdom bijzondere post: een
vrolijke kaart van de leerlingen
van
basisschool
Sint
Laurentius! Juffen en leerlingen
brachten de kaarten deur aan
deur rond.
Alle leerlingen maakten voor de
voorkant van de kaart een
mooie, kleurrijke tekening. Met
de kaart wilde de school de
dorpsbewoners een hart onder
de riem steken in deze aparte
tijd. ‘En’, zo staat op de kaart,
‘jullie laten weten dat jullie
vanaf 8 februari weer onze
stemmen op het schoolplein
kunnen horen.’ Want ook de
Kekerdomse basisschool opende toen
weer de deuren na wekenlang onderwijs op afstand. De deur staat ook open

voor een rondleiding voor geïnteresseerde ouders en kinderen.
Kijk voor meer informatie op
www.laurentiusschool.com.

Koningsontbijt
Vanwege de onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en
maatregelen op 23 april wordt het
Koningsontbijt verplaatst naar volgend
jaar. Gezamenlijk ontbijten op school
binnen de op dit moment geldende
adviezen, maatregelen en richtlijnen is

niet wenselijk.
IK+JIJ=WIJ
In deze tijd hebben we elkaar hard
nodig. Met het thema IK+JIJ=WIJ wil
de landelijke organisatie laten zien dat
samen nét dat beetje extra geeft. Deze
editie wordt dan ook iedereen aangemoedigd om er samen een mooie dag
van te maken.
Koningsspelenlied
Kinderen voor Kinderen brengt dit jaar
wederom een Koningsspelenlied uit,
zodat de sportieve activiteiten traditiegetrouw zingend en dansend gestart
kunnen worden. Het lied komt op vrijdag 26 maart uit.
Koningsmatch
Mochten scholen hulp kunnen gebruiken van professionals bij het sportieve
gedeelte van de Koningsspelen, dan
kunnen zij gebruik maken van de
‘Online Koningsmatch Tool’ op
https://koningsspelen.nl/koningsmatch.
Deze tool maakt het voor scholen
mogelijk om eenvoudig in contact te
komen met sportaanbieders in de buurt
die graag helpen.
Inschrijven tot en met 7 maart
Scholen hebben tot en met 7 maart de
tijd om zich in te schrijven voor het
sportieve Oranjefeest. Gemiddeld doen
er 1,2 miljoen kinderen afkomstig van
6.000 basisscholen mee aan de
Koningsspelen. Dit zijn scholen in het
primaire onderwijs in Nederland, het
Caribisch gebied en de Nederlandse
scholen in het buitenland.
Inschrijven kan via https://koningsspelen.nl/inschrijven/scholen/

Jeugdbende KNA Beek
houdt Paasei Actie
BEEK. Pasen is onlosmakelijk verbonden met chocolade-eitjes en daar gaat
de Jeugdbende van Harmonie KNA uit
Beek in voorzien. Eén zak paaseitjes
kost €3,- en is 200 gram. De smaak is
gemengd en bevat melk, puur, wit en
praline eitjes. (Kosten: 1 = €3 / 2 = €5 /
3 = €8 / 4 = €10 / 5 = €13).
Bestellen gaat eenvoudig online op
bit.do/paasei-kna. Hier kun je ook
direct je bestelling afrekenen. Lukt het
niet om online te bestellen, noteer dan

naam, adres en aantal gewenste zakken
op een envelop en doe dit met gepast
geld in de brievenbus op Patrijsstraat 2
in Beek. Bestellen kan tot 14 maart
2021.
Op zaterdag 27 maart tussen 10.00
en 12.00 uur worden de paaseitjes aan
huis bezorgd door de jeugdleden van
Harmonie KNA uit Beek. De opbrengst
van deze actie is bedoeld voor ons
kamp in ons jubileumjaar 2022.
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Samenwerking PvdA-GroenLinks, ook in
Berg en Dal?

Koningsspelen gaan in aangepaste
vorm door op 23 april
Vanaf vandaag kunnen alle scholen
in het primaire onderwijs zich
inschrijven voor de 9e editie van de
Koningsspelen op vrijdag 23 april.
Het sportieve Oranjefeest gaat in
2021 in aangepaste vorm door.
“Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het
is belangrijk om kinderen mee te geven
dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook
belangrijk. In welke vorm de
Koningsspelen plaatsvinden – kleinschalig op school of thuis - hangt af van
de situatie op 23 april,” aldus Richard
Krajicek, initiatiefnemer Koningsspelen.
Deelnemende scholen bepalen zelf hoe
zij de dag vormgeven. Van de landelijke organisatie ontvangen alle deelnemende scholen tools om er – in welke
vorm dan ook - een waardevolle, positieve en gepaste dag voor de kinderen
van te maken.
Zo komt er een online beweegprogramma i.s.m. Zappsport, smaaklessen over
het ontbijt en ontvangen alle deelnemende scholen een Sport- en
Feestpakket, sport- en spel ideeën, een
online Doe-Pakket en een toolkit met
concrete tips om de Koningsspelen in
de huidige tijd te organiseren.

23 februari 2021

De politiek in Berg en Dal staat op dit moment, een jaar voor
de lokale verkiezingen, misschien wel voor de belangrijkste
ontwikkeling sinds de fusie van Millingen, Ubbergen en
Groesbeek. Het bestaande versplinterde politieke landschap
van 11 partijen, straks verdeeld over 25 (!) zetels, wordt in
ieder geval overzichtelijker door de fusie van de GJS,
Polderbreed en Voor Berg en Dal (zie de publicatie in de
Rozet van 4 weken geleden). En ook de Groesbeekse partijen GVP, VOLG en Sociaal Groesbeek hebben nu overeenstemming bereikt om samen te gaan
(De Gelderlander
18 febr en deze Rozet). Twee fusies langs geografische lijnen. Andere argumenten dan de geografische zijn er echter
voor deze fusies nog niet gehoord, al wordt nu wel erkend
dat er altijd al veel overeenkomsten waren in de afzonderlijke partijprogramma’s.
Van 11 partijen gaan we dus naar 7. Twee lokale en 5 landelijke. Een mooie verbetering, getalsmatig. Maar of de verscherping van de tegenstelling tussen ‘de polder’ en
Groesbeek ook tot een beter bestuur gaat leiden moeten we
maar afwachten, erg hoopvol stemt het ons niet. Veel gekissebis en wrevel is er nu al over een vermeende achterstelling
van de polder ten opzichte van het Groesbeekse en wij zijn
bang dat het straks alleen maar erger wordt. Veel te weinig
gaat het over het natuur- en energiebeleid, de achterblijvende woningbouw, de integrale verbetering van de zorg, het
toerisme en de economie in onze gemeente.
Wij zijn van mening dat er nu in Berg en Dal vooral behoefte is aan een brede progressieve beweging en daarom hebben
wij het afgelopen jaar initiatieven genomen om te komen tot
een verdere samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in
Berg en Dal. (In de voormalige gemeente Ubbergen hebben
de PvdA en GroenLinks decennialang uitstekend samengewerkt in wat toen de grootste fractie was.) Helaas heeft
GroenLinks deze pogingen nu afgewezen en dat heeft ons
erg teleurgesteld, omdat meer samenwerking op links niet
alleen hard nodig is, maar nu ook mogelijk lijkt. Immers, op
landelijk niveau is er tussen de PvdA en GroenLinks al vergaande samenwerking en zijn er afspraken gemaakt om
alleen samen in een volgende coalitie te stappen. Gesteund
weten wij ons ook door de constatering dat er landelijk tussen de programma’s van onze partijen en bij het stemgedrag
in de Kamer nauwelijks nog verschillen te ontdekken zijn.
Op lokaal niveau ligt de samenwerking volgens ons programmatisch zelfs nog veel eenvoudiger.
En dan hebben
we het nog niet eens over de vele praktische voordelen die
een hechte samenwerking natuurlijk ook heeft: meer mensen
die actief willen worden als raadslid of anderszins, financieel
en inhoudelijk.
Cultuurverschillen bestaan er tussen onze partijen natuurlijk
ook, maar die moeten te overwinnen zijn; er is immers meer
wat ons bindt dan wat ons scheidt. Bovendien is er sprake
van een al jarenlang lopende ontwikkeling op vele terreinen
die maakt dat onze gemeente verbonden is met vele andere
gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Simpelweg omdat de
maatschappij zo ingewikkeld geworden is dat zij de organisatie ervan niet meer alleen aan kan. Een naar binnen gekeerde, strikt plaatselijke kijk op visie en ontwikkeling leidt tot
kokervisies en uiteindelijk tot de gierende tekorten waar we
nu al mee te maken hebben.
Tot slot, wij denken dat er in Berg en Dal nog steeds veel
mensen zijn die het bestaan van een grote progressieve beweging toejuichen; een beweging die de juiste keuzes maakt
voor een duurzame, groene en sociale gemeente voor álle
inwoners, of die nu in Groesbeek of in Millingen wonen, op
de Stekkenberg of in Erlecom. Wij hopen van harte dat zij er
in maart 2022 bij de volgende raadsverkiezingen ook hun
stem aan kunnen geven.
Thieu Hoeken, oud-raadslid PvdA
Mail: thieu.hoeken@gmail.com
Jo Coerwinkel, oud-raadslid GroenLinks
Mail: j.coerwinkel@chello.nl

Waar een kleine gemeente klein in kan zijn
Maandenlang met de kinderen in lockdown gezeten, thuis in
sociaal isolement achter een schermpje moeten werken,
wekenlang rotweer achter de rug en dan is er vandaag eindelijk gelegenheid om heerlijk in de zon het ijs op te gaan. Ons
leek het Wylerbergmeer daarvoor een mooie plek. Er waren
natuurlijk ook andere mensen op dat idee gekomen, dus de
parking was vol. Heel wat mensen besloten hun auto dan
maar aan de zijkant van de toegangsweg te parkeren en wij
sloten keurig achteraan in de rij.
Na een paar prachtige uren werd ons plezier zojuist flink vergald door een paar BOA's die, nota bene ondersteund door
een politie-unit, ons meenden te moeten trakteren op een
boete voor fout parkeren.
Natuurlijk, fout parkeren mag niet, en we hadden beter moeten opletten dat er een verbodsbord stond, maar het steekt
wel dat je je keurig aan alle regels denkt te houden, overal
relschoppers ziet wegkomen met een vermaning en dat er
dan in de Gemeente Berg en Dal een overijverige ambtenaar
op het fantastische idee komt dat er op een mooie winterdag
vast een hoop geld voor de gemeente te verdienen valt met
zo'n in- en intrieste actie die geen enkele meerwaarde heeft
voor de veiligheid. Wie verzint het om moedwillig van
zoveel mensen een fijne middag te bederven?
Deze sneue actie laat helaas Berg en Dal op z'n slechtst zien
en is geen reclame voor de gemeente. Jammer.
Vriendelijke groeten, M. K. (Nijmegen)

‘Gelijke monnikken, gelijke kappen?
Waarom is er toch een verschil in (corona-regels-)-

handhaving? In Groesbeek is een deel van winkels al weken
gewoon open. Veel van die winkels liggen aan Marktplein en
Dorpsplein, dus naast het gemeentehuis en de politiepost.
Maar geen handhaving...
In Groesbeek is er toch een illegale carnavalsoptocht? Politie
grijpt niet in.
Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat ondernemers iets zoeken om te overleven, dat mensen hun carnavalspleziertje proberen te zoeken...
Maar het staat in schrille tegenstelling tot het WEL handhaven BUITEN Groesbeeks grondgebied.
Tijdens het prachtige sneeuw- en schaatsweekend werd er
volop bekeurd bij “foutparkeerders” bij het Wylermeer in
Beek, terwijl de parkeerplaats deels onbegaanbaar was door
sneeuw, waar mensen pas achter kwamen als ze al een Pkaartje gekocht hadden.
Een Beekse horecaonderneemster probeert ook iets creatiefs
tijdens de sneeuwpret, zet een skilift buiten, ski’s ernaast en
je kan er warme drankjes en hapjes afhalen. Maar o jee, er
zat glühwein bij en dat mag niet! Hup, de zaak gelijk gesloten door de gemeentelijke Boa’s!

Een mens lijdt het meest voor het lijden
dat hij vreest…
En daar doet de overheid flink aan mee, Corona staat gelijk
aan angst! Als de mensen al niet bang zijn, worden ze het wel
gemaakt door de media. Nu even aandacht voor de andere
kant van de medaille.
Als je in contact komt met het virus, gaat de strijd beginnen!
Wie gaat er winnen, jij of het virus? In welke mate kan het
virus toeslaan en een ravage aanrichten en wanneer kom je er
met milde klachten vanaf? Het antwoord is gelegen in je
immuunsysteem!
80% van de kracht van je immuunsysteem en dus je weerstand, komt uit je dunne darm! Wanneer je darmslijmvlies
intact is en je darmflora op orde, heeft Corona weinig kans
van slagen.
Als Mark Rutte nou eens zou hameren op het versterken van
je immuunsysteem door groente en fruit goedkoper te maken
en alle producten met suiker duurder te maken en het aanbevelen van vitamine C, D3 en Zink, dan heeft covid-19 in veel
gevallen het nakijken!
Ik heb het hem of één van de andere beleidsmakers nog nooit
horen zeggen…
Zorg dat jij sterker bent (of wordt) dan het virus!
3 simpele, zeer doeltreffende tips: varieer in je voeding, dus
niet altijd hetzelfde ontbijt; lunch anders dan je ontbijt, dus
niet het eeuwige brood, brood en nog eens brood (verkapt
suiker); eet bij elke maaltijd groente of fruit en eet in de winter liefst elke dag een kop zelfgemaakte soep. Stress verzwakt ons immuunsysteem, maak jezelf sterker, dan heb je
weinig te vrezen!
Anita van der Schaaf, Beek

Stopuitlaatherrie motorrijders
Geachte reactanten van de actie stopuitlaatherriemotorrijders@gmal.com,
De eerste zonnenstralen van dit jaar zijn er gelukkig weer!
(Ook corona kan het genieten van de komende heerlijke
lente en zomer niet tegen houden, behalve de vertragingen
van de Gemeente Berg en Dal om ons van motorrijdersoverlast te verlozen!)
Maar ook ongelukkig weer, want de decibel-overlastveroorzakers hebben hun kabaaluitlaat-motoren weer uit het wintervet gehaald.
U allen zult dit ongetwijfeld vandaag al als begin van de jaarlijkse milieu-elende en woongenotderving door ca. 80% van
alle motorrijders lijdzaam hebben moeten ervaren. En dat
terwijl het motorrijders seizoen nog niet eens (óók verzekeringstechnisch!) begonnen is.
U allen bent wel bekend met de slogan "de vrijheid van het
ene individu houdt op waar de vrijheid van het andere individu begint". Hoezo die slogan aangehaald? Mag een motorrijder uw rust én dat van natuur (o.a. fauna) én stiltegebieden
als b.v. de Ooijpolder zo maar verpesten voor hun eigen fun?
Vult u dat zelf maar in, toch?
Maar ook hun uitlaatgassen worden zonder katalysator zo
uw tuin en huiskamer ingeblazen door het ontbreken van
katalysatoren in hun uitlaten. Lekker hoor. De boeren zijn de
klos met stickstofuitstoot evenals de woningbouw en de
motorrijders mogen lekker ongebreideld doorgaan met het
mileiu op velen wijze te verpesten. Moet dit stoppen en wel
direct? Vult u het zelf maar in, toch?
De actiegroep roept u nogmaals op om met het oog op de
komende Gemeenteraadsvergadering van 26/02/21 uw stem
massaal te laten horen door van uw inspreekrecht voorafgaand aan de vergadering gebruik te maken. Dit is mogelijk
omdat op de agenda wéér een ingekomen stuk is opgenomen
waarin de vertreuzeling van onze actie door de gemeente aan
de kaak gesteld wordt.
Meldt u zich s.v.p. weer aan via de griffie via telefoon 14024
of via emailgriffie@bergendal.nl
Alstublieft blijft u actief anders stoppen we deze mileu- en
geluidsterreur in de gemeente nooit!
Meldt u zich heel simpel met een paar (eisen)vragen aan de
Gemeenteraad om het probleem nogmaals te benadrukken en
verzoekt u met spoed om b.v. tijdelijke dijkafsluitingen in het
komende seizoen voor motorrijders (er bestaat gewoon een
bord in de wegenverkeerswet RVV C11 (!) of instellen tijdelijke mileuzones voor motoren die meer kabaal (70dB)
maken als gewone auto's welk simpel mogelijk is (!) of
vraagt u om intensieve en gerichte handhaving op uitlaatkabaal of welke suggesties u zelf nog heeft?!
Groet en bij voorbaat dank namens
stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com
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Sneeuw en ijs
Vrijdag 12 februari was een prachtige dag. Onder een blauwe hemel werd er volop geschaatst in de Ooijpolder en op
het Wylermeer in Beek.

Het bevroren waterrad in Beek gaf een kunstzinnig beeld.

Sneeuwkunstwerken in Ooij

Een mooi kiekje van de avondzon boven de golfbaan in
Groesbeek.
Foto: Waldie Rutten

Men zegt altijd dat watervogels bij vorst een wak in het ijs
zoeken om toch in het water te kunnen. Niets is minder waar,
getuige de foto genomen afgelopen maandag in Beek. De
eenden vertoeven gezellig met z'n allen rondom het wak.
Foto: René Breusers

Voor de voormalige winkel van Harrie
de Kuijer in de Prinses Beatrixstraat 2
in Ooij is deze week een kunstwerk van
sneeuw verschenen. De ontwerpster is
Anne Ambrosius, 29 jaar, de bewoonster van het pand. In haar dagelijkse
leven vangt ze muskusratten voor het
Waterschap en is ze nooit bezig met
kunst. Anne is wel gefascineerd door
sneeuw en wilde nu eens iets anders
dan een normale sneeuwpop maken.
Ze vertelde het volgende: “Ik was
begonnen met de sneeuwmeermin en
ze had zoveel bekijks, dat ik nog meer
wilde maken. De buurvrouw, Marita
van Asseldonk, kwam gemotiveerd

meehelpen en maakte de zeester en de
oester met parel. Heerlijk zei ze! Ik
voel me weer helemaal een kind die
komt buiten spelen. Elke dag maakte ik
er een sculptuur bij, een zeepaardje en
een octopus. Toen had ik overal spierpijn en vond ik het wel welletjes. De
sneeuw plakt slecht maar als je een
grote berg maakt en die goed aandrukt
dan kan je daar met een beetje fantasie
en tijd heel veel uit halen. Als je eenmaal begint is het moeilijk om te stoppen, het werkt een soort verslavend.
Zeker als je ziet hoe de kinderen uit de
buurt er van genieten. En niet alleen de
kinderen, ook de volwassenen genoten
er van.”

Foto’s: Henk Baron
Anne Ambrosius bij haar sneeuwkustwerken

Foutparkeerders bij Wylermeer
Tijdens de schaatsdrukte van het
afgelopen weekend op het
Wylermeer in Beek zijn door de
gemeentelijke
toezichthouder
meerdere bestuurders bekeurd voor
het parkeren in een parkeerverbod,
aldus de Gelderlander.
Diverse bestuurders hadden wel
betaald om op de parkeerplaats van
het Wylermeer te parkeren, maar

eenmaal op de parkeerplaats zelf
bleek deze vol te staan omdat niet
overal parkeerplaatsen vrij waren.
Deze waren gevuld met sneeuw en
de andere auto’s stonden her en der
geparkeerd waardoor deze bestuurders de parkeerplaats weer moesten
verlaten. De installatie van de slagboom herkende zo niet dat de parkeerplaats “vol” was en liet de
auto’s gewoon door.

Geparkeerde auto's langs de Alde Weteringweg

Afsluiting wegen in de
Ooijpolder
Vanwege de grote drukte op de wegen rond het schaatsgebied
op de Vlietberg en de Ooijse Bandijk zijn deze wegen in de
loop van zaterdag 13 februari afgesloten voor het verkeer
vanuit de richting Nijmegen. Op de Vlietberg alsmede op de
Ooijsebandijk was het zo druk geworden, dat de voertuigen
elkaar nauwelijks of niet konden passeren. Eerst werd de
Vlietberg afgesloten door handhavers van de gemeente
Nijmegen en later werden borden geplaatst.
Foto: Henk Baron

LEUTH. Elk jaar als het gaat vriezen staat in Leuth een aantal vrijwilligers paraat om bij VVLK een ijsbaan aan te leggen. Normaal
gebeurde dat op de parkeerplaats voor de voetbalvelden maar vanwege de corona mocht dat dit jaar niet en werd de ijsbaan aangelegd op
een van de velden. Dit was toegestaan als de coronaregels werden
gehandhaafd. Op 7 februari werd begonnen met het verwijderen van
de sneeuw, waarna de vrijwilligers begonnen met het sproeien.
Richard Verheijen, sinds jaar en dag de voortrekker van deze ijsbaan
heeft daarop contact gehad met de gemeente en geprobeerd of de vrijwilligers ontheffing konden krijgen om na 21.00 uur de ijsbaan te
besproeien. Alle vrijwilligers wonen dichtbij de voetbalvelden.
Helaas is dit niet gelukt. Het was noodzakelijk om in de nacht te blijven sproeien om een goede ijslaag te verkrijgen. Daarom was op donderdagavond 11-2 besloten om het project ijsbaan af te blazen.
R i c h a r d
Verheijen gaf
deze avond ook
aan dat dit voor
hem de laatste
keer is geweest
om dit project
te trekken. “Het
zijn leuke jaren
geweest”, aldus
Richard. "Maar
in het vervolg
zal
iemand
anders deze kar
moeten gaan
trekken."

Foto: Henk Baron

Brasserie Charley in Beek was voor even
Brasse-Skihut Charley
BEEK. Vorige week woensdag had
Brasserie Charley in Beek een nieuwe
formule gevonden om wat extra aan de
weg te timmeren voor de carnaval. Er
was buiten een cabine van een skilift
neer gezet en vanaf 15.00 uur konden
mensen daar een drankje en een hapje
bestellen. Om alles soepel te laten verlopen hadden ze enkele maatregelen
getroffen door onder andere een route
uit te zetten. Daarbij hielden verkeersregelaars toezicht dat de mensen ook de
juiste richting opliepen. De volgende
regels waren van toepassing:
– Na ophalen van versnaperingen
loopt/rijdt u DOOR. U kunt niet stilstaan om hier iets op te eten of drinken.
– Als u wandelend bent komt u met
MAXIMAAL 2 personen tegelijk (uitgezonderd van kinderen)
– We houden allemaal ALTIJD 1,5
meter afstand.
– U volgt altijd de instructies op van
ons personeel, zij houden overzicht
over de situatie.
– Betaling alleen met pin.
– Bestellen van ovenschaaltjes kan nog
steeds, deze kunt u van tevoren doorgeven via Whatsapp
Kennelijk ging het niet goed want even
later stonden toezichthouders van de
gemeente Berg en Dal op de stoep.
Omdat er ook Glühwein verkocht werd

Geen ijsbaan bij VVLK

werd de verkoop gestaakt en werd
Charley gesloten. Op Facebook kwamen daar veel reacties op maar gelukkig dacht de gemeente mee en op donderdag kon het concept, zij het met
enige veranderingen, weer worden toegepast.
De brasserie was voor een paar dagen
omgetoverd tot Brasse-skihut Charley,
met ski’s in de sneeuw en een echte skigondel, die normaal bij een bedrijf aan

Boa’s bij Charley in Beek

de Rijksweg in Malden staat. ,,Het was
geen overtreding van de coronaregels”,
aldus eigenaresse Romiley. ,,Dat hebben we prima voor elkaar."
De Glühwein werd uit het assortiment
gehaald en de brasserie tot vorige week
zondag omgetoverd tot Brasse-skihut
Charley, met ski’s in de sneeuw en een
echte skigondel, die normaal bij een
bedrijf aan de Rijksweg in Malden
staat.

Foto: Henk Baron

Wethouder Sylvia Fleuren
bedankt de sneeuwruimers
Een welverdiende taart namens de
gemeente, uit handen van wethouder
Sylvia Fleuren. Bestemd voor de
sneeuwruimers
van
Daamen
Grondverzet
en
Loonbedrijf
(Kekerdom), Van Kesteren (Groesbeek)
en de gemeentewerf. Sinds het weekend van 6-7 februari zijn zij in diensten
van 12 uur, dag en nacht bezig geweest
om de wegen en fietspaden begaanbaar
te maken. En om de zoutkisten bij te
vullen. Een haast onmogelijke klus met
de aanhoudende en uitzonderlijke hoe-

veelheid sneeuwval. Wethouder Sylvia
Fleuren: ”De sneeuwploegen hebben
terecht veel lof en complimenten ontvangen van inwoners. Het leek soms
dweilen met de sneeuwkraan open,
maar dankzij hun inzet is het grootste
deel van onze gemeentewegen weer
toegankelijk. Mijn complimenten gaan
ook uit naar onze inwoners die in hun
eigen wijk aan de slag gingen, omdat
ze zagen dat de sneeuwploegen continue bezig waren de hoofdroutes
begaanbaar te maken én houden.”

Foto: gemeente

SENIOREN&WELZIJN

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt alle vacatures uit de gemeente
en bemiddelt potentiële vrijwilligers
aan organisaties.
Woon-zorgcentrum "Het Groene
Hart" in Groesbeek zoekt vrijwilligers
voor hand- en spandiensten. Ook voor
het halen en brengen van deelnemers
voor de inloop en ontmoeting. Sociaal
contact met ouderen staat hierin centraal. Inloop en Ontmoeting is er voor
alle inwoners van de gemeente, jong en
wat ouder, en is een gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Voor een praatje,
een kopje koffie drinken, samen eten of
deelnemen aan activiteiten. Zo ontstaan
nieuwe contacten en mogelijkheden
om
samen
bezig
te
zijn.
Contactpersoon is Daniel Daam, tel. 06
82630390 of tel. 085 0739855 inloopplus@fortewelzijn.nl
SWOM zoekt vrijwilligers die, in

overleg, enkele dagen per maand senioren uit Kekerdom, Leuth en Millingen
met een busje naar plaats van bestemming brengt. In corona tijd gaat het
alleen om noodzakelijk ritten naar huisarts, fysiotherapie, tandarts e.d. In verband met de planning is het zeer wenselijk dat je woonachtig bent in de
directe omgeving van Millingen aan de
Rijn. Ook organiseert SWOM “Op
bezoek bij ouderen.” Heb je affiniteit
met ouderen, bied je graag een luisterend oor en laat je mensen in hun waarde? Contactpersoon is Thea de Wijse
swom@hetnet.nl tel. 0481 431105.
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

Frits Rutten uit Ooij
Zondagavond
14 februari is
Frits Rutten uit
Ooij overleden.
Hij werd 83
jaar. Frits verbleef
sinds
enige tijd in
ve r p l e eg h u i s
Kalorama te
Beek, waar hij
aan het revalideren was, in
afwachting van zijn terugkeer naar
Ooij.
Wij wensen zijn vrouw Joke, zijn dochters Marion en Erna met hun partners,
alsmede de kleinkinderen, heel veel
sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies. De uitvaart vond, vanwege de
coronaregels, in besloten kring plaats
op maandag 22 februari.
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Opbrengst collecte stichting het
Gehandicapte Kind in Beek
Van 9 t/m 14 november 2020 hebben
vrijwilligers in Beek gecollecteerd voor
stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). De collectanten gingen
langs de deuren of collecteerden digitaal en haalden samen maar liefst €
1120,= op. Landelijk is een recordbedrag opgehaald van wel 922.830 euro!
De nood is hoog
Dit was nooit gelukt zonder de hulp
van vele (digitale) collectanten, projectpartners die volop meehielpen en
alle gulle gevers. Iedereen voelde de
noodzaak om er juist nú te zijn voor
kinderen met een handicap. Want nog
meer dan anders verkeren zij in een isolement. Het Gehandicapte Kind
bedankt iedereen voor zijn geweldige
bijdrage.

Samen opgroeien
Met dit geld steunt het Gehandicapte
Kind projecten op het gebied van
samen spelen, sporten en leren voor
kinderen
met
een
handicap.
Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken, sporten als
RaceRunning en Framevoetbal te introduceren en Samen naar School klassen
op te richten binnen de basisschool in
de buurt. Zo zorgt de stichting ervoor
dat kinderen met en zonder handicap
elkaar ontmoeten en leren kennen.
Meehelpen
Wilt u in 2021 ook collecteren? Neem
dan contact op met Danielle
Groeneveld. Heeft u geen collectant
aan de deur gehad, maar wilt u een bijdrage doen? SMS dan VRIENDJES
naar 4333 en geef eenmalig 3 euro of
geef via www.gehandicaptekind.nl.

Mia Engelen-van Fulpen

KBO Beek nieuws
beek. Beste leden en lezers, we kabbelen langaam vooruit, blijven met open
vizier gericht op de toekomst, de tijd
dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten
bij een kopje koffie, gebakje en een
drankje zodat u uw verhaal kunt vertellen. Dat zal het eerste zijn wat wij voor
u in petto hebben, de 1 ½ meter zal
voorlopig nog wel even blijven maar
dat vormt geen belet, dat hebben de
middagen van vorig jaar al bewezen.
Iedereen kijkt er vol verwachting naar
uit, zeker na het vervelende weer voor
veel ouderen, wat wij achter ons heb-

Overleden

23 februari 2021

ben. De persconferentie van 23 februari
brengt hopelijk onze verwachtingen
dichterbij.
Lid, of donateur worden van de KBO
Beek loont zich altijd en is een must
voor iedere senior die op de hoogte van
alles wat voor haar en hem belangrijk
is. Een gezellig. leerzaam uitstap, themamiddagen met interessante onderwerpen, dit alles voor maar € 20,= per
kalender. Kom er bij en steun de KBO
Beek.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, alle info 024 3226377.

Zaterdagavond
13 februari is
Mia van Fulpen
overleden. Ze
werd 90 jaar en
was weduwe
van
Thé
Engelen.
Thé (hij overleed op 1 april
2019) en Mia
woonden
tot
aan hun verhuizing naar een aanleunwoning bij ’t Höfke in Beek op de
“Knienepol” in Erlecom. Mia verbleef
al enkele weken ter revalidatie in verpleeghuis Kalorama in afwachting van
een terugkeer naar huis. We wensen de
familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
De crematie vond in besloten kring
plaats op vrijdag 19 februari.
Foto’s: Henk Baron

Valentijn in de wijk!
Charlotte Brand (kandidaat Kamerlid PvdA)
zet wijkhelden in het zonnetje
Valentijnsdag! Een dag om elkaar extra
aandacht geven, stil te staan bij de mensen die er echt toe doen, die een speciale plek innemen omdat zij zich hebben ingezet voor jou en mij. PvdA kandidaat voor Tweede Kamer Charlotte
Brand ging daarom op de dag van de
liefde op pad om een aantal helden uit
onze samenleving rozen en wat lekkers
overhandigen en een hart onder de riem
te steken, in deze lastige tijden. Om te
laten zien dat wij dankbaar mogen zijn
voor hun inzet voor de samenleving.
Zonder onze helden geen sociaal en fatsoenlijk Nederland.

Zeg je Carnaval in Berg en Dal, dan zeg
je Martijn Schiermann. Als presentator
en gastheer verzorgt Martijn ‘Gruusbek
Draaijt Durr’ om het dorp tijdens carnaval met elkaar te verbinden.
Daarnaast is Martijn een actieve vrijwilliger die veel organiseert voor jong
en oud.
Martijn werd dan ook op de dag van de
liefde nog eens extra het zonnetje
gezet. Een welverdiend steuntje in de
rug, voor een van die lokale helden
onze samenleving iedere dag weer een
beetje mooier maken.

De klusspecialist
Eric Creemers
Foto: René Hendriks

Telefoon: 024 - 6844281

Jan Linders Fonds kiest Repair Café en Inloop op
de Paap als goede doel 2020 èn 2021
GROESBEEK. Het Jan Linders Fonds kiest ieder jaar een
lokaal goed doel. Voor 2020 hebben medewerkers van deze
supermarkt in Groesbeek gekozen voor het Repair Café en
Inloop op de Paap. De vrijwilligers mogen het hele jaar activiteiten organiseren. De opbrengst van iedere activiteit wordt
door het Jan Linders Fonds verdubbeld!
De Inloop Op de Paap is een laagdrempelige ontmoetingsplek gericht op kwetsbare mensen. Met activiteiten als het
tweewekelijkse buurtsoepje, biljarten, dagelijkse maaltijden,
allerlei workshops en het maandelijkse Repair Café.
In het Repair Café repareren vrijwilligers defecte spullen
zoals huishoudelijke apparatuur, computers, telefoons, fietsen en kleding. Doel is de afvalberg te verminderen en
(buurt)contacten te leggen. De slogan is: Weggooien? Mooi
niet
Op 6 en 7 maart 2020 startten we bij Jan Linders met een
planten- en zadenverkoop. Het begin van een mooi jaarprogramma. In de winkel is een vaste informatiehoek ingericht
die laat zien wat het Repair Café en de Inloop zoal doen.
Vrijwilligers vertelden het winkelend publiek over hun werk
en de hele dag werden er heerlijke wafels gebakken.
Wie had gedacht dat ons programma daar zou blijven steken? Corona gooide roet in het eten. Toch hebben we een
mooi resultaat bereikt. Met de aardbeiengebak actie van Jan
Linders en onze eigen actie hebben we € 723,- bij elkaar
gesprokkeld. Met dank aan het Jan Linders Fonds.
Èn ons Jan Lindersjaar wordt verlengd in 2021. We gaan er
weer voor!

GGD Gelderland-Zuid opent half
maart vaccinatielocatie in Malden
GGD Gelderland-Zuid opent half
maart een vierde vaccinatielocatie in
de regio. Deze vaccinatielocatie met 8
priklijnen komt tegenover de
Hatertseweg 11 in Malden.

Cor Peters manager Jan Linders onthult samen met Piet
Visser voorzitter Repair Café de stand van het goede doel
2020.

ReumaNederland zoekt thuiscollectanten
ReumaNederland kiest dit jaar door corona voor een
Thuiscollecte waarbij iedereen gewoon kan collecteren vanaf
de bank. Normaal gesproken zouden van 22 tot en met 27
maart ruim 40.000 collectanten langs de deuren gaan, maar
nu is die week uw hulp nodig als thuiscollectant!
Door te helpen collecteren strijdt u mee tegen de rem van
reuma op de levens van meer dan 2 miljoen Nederlanders.
Over de Thuiscollecte
Met de Thuiscollecte kunt u met uw mobiele telefoon
gemakkelijk collecteren in eigen kring. Bijvoorbeeld onder
vrienden, familie, de buurtapp of collega’s. Het is een leuke,
nieuwe manier, waarbij u precies kunt zien hoeveel u straks
hebt opgehaald. Met de opbrengst maakt ReumaNederland
levensveranderend onderzoek en baanbrekende oplossingen
voor mensen met reuma mogelijk.

Vaccinatiepaviljoen Malden
Tegenover de Hatertseweg 11, naast de
vierdaagse camping, komt een paviljoen met 8 priklijnen en een parkeerterrein. De werkzaamheden voor de aanleg van het paviljoen starten op 11
februari. Het paviljoen wordt naar verwachting half maart in gebruik genomen.
Overige vaccinatielocaties in de regio
De GGD startte op 15 januari met vaccineren in Wijchen (Havenweg 4, 8
priklijnen). Vanaf 3 februari wordt er

gevaccineerd in Culemborg (Bellweg
50, 3 priklijnen). De GGD hoopt vanaf
18 februari te kunnen starten in Tiel
(Biezenwei 2, 14 priklijnen) en vanaf
half maart in Malden (tegenover
Hatertseweg 11, 8 priklijnen).
Daarnaast vinden er verkenningen
plaats voor nog een vaccinatielocatie in
de regio. Dit om verspreid over de regio
voldoende locaties te hebben om, zodra
er meer vaccin is, flink op te kunnen
schalen.
Iedereen komt aan de beurt
Op www.coronavaccinatie.nl staat
informatie over wie wanneer aan de
beurt is voor een vaccinatie. Wie aan de
beurt is ontvangt via de post een uitnodiging van het RIVM.

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting -

Meer informatie lezen en aanmelden kan via www.thuiscollecte.nl

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:

- 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
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Personeel
Gevraagd

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR
MEDEWERKER SCHOONMAAK
Wij zijn per direct op zoek naar een collega
die zelfstandig een vakantiewoning in Berg en
Dal kan schoonmaken.
De werkzaamheden gebeuren na verhuur. Dit
kan op maandag en/of vrijdag zijn.
Naast de schoonmaak, neem je de was verzorging (beddengoed, handdoeken, etc.) voor
je rekening. Hiervoor ontvang je uiteraard
een vergoeding.
Werkervaring binnen de schoonmaak is
belangrijk.
Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden
zijn conform Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, inclusief pensioen opbouw.

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

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

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bianca, via telefoonnummer 0317314695 of mail info@rees-renkum

VACATURE
Madelief is gevestigd net over de grens bij Kranenburg,
5 km van Groesbeek en 14 van Nijmegen.
Verkooptalent opgelet! Ben je graag actief bezig? Heb jij rijbewijs BE
of wil je dat graag halen? Heb je affiniteit met de markt?
Lees dan snel verder.
Oliva staat 3 dagen per week op de markt in Elst, Arnhem en Nijmegen. We
zijn gespecialiseerd in noten, olijven, tomaten en aanverwante mediterrane
specialiteiten en zoeken per direct een

Marktkoopman
Wat ga je doen?
Je hebt de dagelijkse leiding en samen met je collega’s, vertrek je vanuit onze
vestiging in Millingen aan de Rijn, naar de markten in Elst (donderdag),
Arnhem (vrijdag) en Nijmegen (zaterdag). Hier bouw je in alle vroegte onze
verkoopwagens op, zodat onze producten er smaakvol bij liggen. Vervolgens
start de verkoop en zie je erop toe, dat alles goed verloopt. Natuurlijk help je
mee, om onze klanten vriendelijk te woord te staan, brand je onze verse noten
en zorg je dat onze verkoopkraam er tiptop uitziet. Als de markt voorbij is,
ruim je alles weer netjes op en laad je de materialen in de vrachtwagen, om
vervolgens weer naar onze vestiging in Millingen te rijden. Daar maak je de
wagens schoon en laad je de producten voor de volgende dag.

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 en
vervullen van 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

Dit ben jij?
Je bent een echte aanpakker met groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar als
marktkoopman is het ook belangrijk om flexibel, representatief en klantgericht
te zijn. Daarbij moet je ook in staat zijn om onze medewerkers aan te sturen.
Kortom we zoeken een doorzetter die deze uitdaging graag wil aangaan.
Dit bieden wij?
We werken hard en daar hoort een prima beloning bij. We maken soms lange
dagen, maar die vliegen voorbij met veel afwisseling, positiviteit en gezelligheid. Voordeel van lange dagen is dat je fulltime werkweek er na 3 tot 4 dagen
al op zit. Ben je een starter op de arbeidsmarkt? Dan helpen we je goed op weg
(inclusief BE rijbewijs). Ben je meer ervaren? Dan bepalen we samen je rol, verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden. Je gaat werken in een leuk
team met een gezellige sfeer. Ben je enthousiast geworden, na het lezen van
deze vacature en wil je ons team komen versterken? Solliciteer dan snel door
een motivatiebrief inclusief cv te mailen naar hrm@oliva.nl.

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

Reacties alleen per mail en acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is
niet gewenst.

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

■ Uit de raad van Berg en Dal
Uitgaven beperken in sociaal domein
onontkoombaar
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde digitaal op 28
januari 2021. Het was de eerste
raadsvergadering van het nieuwe jaar.
Hieronder vertellen we wat meer
over twee onderwerpen die op de
agenda stonden. Namelijk over een
bezuiniging op de kosten voor zorg
en ondersteuning. En over de aankoop van een stuk grond aan de
Cranenburgsestraat.
Inwoners die dat nodig hebben
blijven ondersteunen
Het is voor gemeenten een zware
taak om het sociaal domein
(Jeugdzorg en Wmo) betaalbaar te
houden. De vraag naar hulp van de
gemeente stijgt, terwijl de financiering vanuit het Rijk achter blijft. De
tekorten lopen verder op, ook in
Berg en Dal. De gemeenten in
Nederland komen samen jaarlijks
meer dan 1,5 miljard euro tekort op
het sociale domein.
De gemeente Berg en Dal wil het
sociaal domein betaalbaar houden.
En inwoners die dat écht nodig hebben kunnen blijven ondersteunen.
Daarvoor is een Koersdocument
opgesteld. Deze visie zorgt onder
andere voor een strengere toetsing
en een goede monitoring van de
uitgaven en effecten van het beleid.
De raad stemde in met het
Koersdocument. Meerdere raadsfracties dienden een motie (verzoek
aan het college) in. In de motie vragen de raadsfracties om aandacht
voor de positie van Forte Welzijn.
En ze vragen om afspraken met
deze organisatie te maken. De
motie werd aangenomen: 12 voor
en 10 tegen.
Een strategische aankoop
Een perceel aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek is te koop aangeboden aan de gemeente. Het
perceel is 1.625 vierkante meter en
gelegen direct rechts ten opzichte
van de inrit naar sportterrein De
Heikant en De Linde. Op de locatie
van De Linde en bij de aangrenzende percelen staat de komende
jaren veel te gebeuren. De Linde
staat te koop, er komt een melkfabriek waarvoor een ontsluiting
nodig is en sportpark De Heikant
heeft haar functie waarschijnlijk ook

verloren. Het is onzeker welke kant
de ontwikkelingen op gaan. In de
toekomst is er mogelijk dus veel
vraag naar het perceel dat nu te
koop wordt aangeboden. Als de
gemeente hier eigenaar van is,
heeft de gemeente een sterkere
positie. De kosten bedragen
€ 65.000,-. De raad was unaniem
akkoord met dit voorstel.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Wijzigen
subsidieverordening
aanleg glasvezel buitengebied
▪ Ingestemd met het Werkplan
2021 van de ODRN
▪ Akkoord met de uitbreiding van de
kosten van Munitax
▪ Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgegeven voor de
bouw van sociale huurwoningen
aan
de
Bosbesstraat
en
Bremstraat in Groesbeek
▪ Controleprotocol en Normenkader
vastgesteld

■ Winterse wandelingen in Berg en Dal
In februari schonk moeder
natuur heel Nederland een groot
cadeau: sneeuw, ijs en veel zon!
Onze gemeente zag er betoverend uit in deze winterse week.
Warm aangekleed genoten wandelaars van de besneeuwde heuvels
en bomen, maar ook van de vergezichten en het winterse zonnetje in
de polder.
Wandelgemeente van het Jaar
2020
In elk seizoen kun je heerlijk wandelen in de gemeente Berg en Dal.
Berg en Dal heeft wandelaars veel
te bieden en is daarom in 2020
bekroond
met
de
titel
Wandelgemeente van het jaar
2020. U kunt 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.

Tot slot werd Gerhard van de Belt
benoemd tot carrousellid van de
gemeente Berg en Dal. Hij legde de
belofte af. Van de Belt (61) woont in
Millingen aan de Rijn en wordt carrousellid voor het CDA.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.
Kies voor ‘Berg en Dal’.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt u
bij ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl.
De volgende raadsvergadering is
op 25 februari 2021.

Foto
Foto
Foto
Foto

rechtsboven: David Brand, Ooijpolder
rechtsmidden: Irene Spann, ijskunst Kekerdom
rechtsonder: René Gerritzen
links: Marcel Koch, kerk Groesbeek

■ Vragen over computer, telefoon of tablet?
Heeft u problemen met uw laptop, telefoon of
tablet? Weet u niet zo goed hoe u verder moet?
Blijf niet zitten met uw vragen en bel één van de
hulplijnen! U kunt bellen met de landelijk
Digihulplijn of met de hulplijn van bibliotheek
Gelderland-Zuid. De vrijwilligers van de hulplijnen
helpen u graag.
Digihulplijn
De landelijke Digihulplijn is gratis en elke werkdag
bereikbaar van 09:00 – 17:00 uur. Bel:
0800-1508.
Digitale hulplijn van de bibliotheek
De hulplijn van de bibliotheek is een regionale hulplijn
met vrijwilligers van SeniorWeb. Ook deze hulplijn is
gratis. De hulplijn is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur via telefoon-

nummer 024-327 49 99.
U kunt bij de hulplijn van de bibliotheek terecht met vragen over uw computer, tablet of smartphone. Maar ook
met vragen over bijvoorbeeld de CoronaMelder, het
Donorregister, e-books en luisterboeken.
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Mededelingen

■ Doe mee met de poëziewedstrijd

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

Omgevingsvergunningen

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

Beek
▪ Nabij Nieuwe Holleweg 12, kap twee bomen (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 67, kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 146, kandelaberen drie bomen (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 153 – 155, verbouwen dubbel woonhuis met
voormalige smederij tot vier woningen (verlengen beslistermijn)
▪ van der Veurweg 27, kap drie bomen (verleend)

Om welke bankjes gaat het?
1. Aan het einde van het Klappeijenpad tegenover de
ingang Waldboeren
2. Bovenaan de Holleweg bij uitzicht Persingen
3. Prins Bernardlaan bij speeltuintje
4. Op de Vijverhof bij de 2e flat
5. Oranjelaan hoek Julianalaan

6.
7.
8.
9.

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

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

Berg en Dal
▪ Molenbosweg 17, brandveilig gebruik (ontwerpbesluit)
▪ Vierparkenpad 11, realiseren winkeltje voor verkoop handgemaakte
spullen (aanvraag)
Groesbeek
▪ Binnenveld 33, verbouwen en uitbreiden woning (verleend)
▪ Bredeweg 43, verwijderen haag en plaatsen schutting en poorten
(aanvraag)
▪ 1e Colonjes 6, wijzigen inrit (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 73, verbouwen schuur tot verhuurbare ruimte
(aanvraag)
▪ Dorpsstraat 19, verplaatsen geldautomaat en handelsreclame
(verleend)
▪ Gooiseweg 3, vervangen kozijn en plaatsen nieuw kozijn in gevel
(aanvraag)
▪ De Klös 4, realiseren boerenkamers in bestaande schuur (verlengen
beslistermijn)
▪ Knapheideweg 75, herbouwen loods voor agrarisch gebruik
(aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 44, uitbreiden en verbouwen woning (aanvraag)
▪ Nijverheidsweg 9, inpandig verbouwen hoofdgebouw (aanvraag)
▪ Reestraat 17, bouw schuurtje (niet vergunningplichtig)
▪ De Tuier 19a, realiseren carport (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Nijmeegsebaan 60, plaatsen vier dakkapellen en vernieuwen dak
(aanvraag)
▪ Pauluslaan 6, verbouwen bestaande bungalow (verleend)
▪ Philippuslaan 3, kap boom (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Hermsenstraat 119, vervangen kozijnen (aanvraag)
▪ Heerbaan 5, renoveren dakkapel en plaatsen openslaande deuren
aan de achterzijde (verlengen beslistermijn)
▪ De Kamp 11, uitbreiden woning (niet vergunningplichtig)
▪ Pr. Irenestraat 53, plaatsen dakkapel en verhogen nok (verlengen
beslistermijn)
▪ Wilsonstraat 32, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Ooij
▪ Hezelstraat 12, herstel fundering woning (aanvraag)
▪ Kerkdijk 26 (Sectie F Perceel 595), modernisering telecommunicatie
installatie (aanvraag)
▪ Kon. Julianalaan 25, uitbreiden woning (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------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.

■ Proef met nieuwe goten in Beek
Goten van het project Water Werkt gevoelig voor onderhoud en
lekkage
Binnenkort gaan we als proef 20
meter nieuwe straatgoot aanleggen in de Hermelijnstraat in
Beek. Dit doen we ter hoogte van
Elzenkamp nummer 20. In 2018
hebben we onderzoek gedaan.
Daaruit bleek dat de voegen van
alle straatgoten van het project
Water Werkt slecht zijn. En dat
we daar binnen 2 à 3 jaar iets aan
moesten doen.
Opbreken en aanleggen
Uit het onderzoek bleek ook dat we
de straatgoten het beste helemaal
konden opbreken en opnieuw aanleggen. De voegen herstellen kan
namelijk niet. Het is erg duur omdat
geen enkele goot standaard is. Veel
stenen zijn op maat gemaakt. Door
de lijmsoort die is gebruikt kunnen
we een groot deel van de stenen
niet opnieuw verwerken. Verder blijken de straatgoten in deze vorm
erg gevoelig voor lekkage. We kunnen de waterdichtheid niet meer
garanderen. Daarom hebben we

besloten om nieuwe goten te
maken.

levensduur van een goot van ca.
20-25 jaar naar 40-50 jaar.

Hoe zien de nieuwe goten eruit?
De huidige straatgoten zijn
gemaakt van gemetselde granietkeien. Ze zijn kenmerkend voor
Beek. Daar willen we zo min mogelijk aan veranderen. We hebben
onderzoek gedaan naar alternatieven. Dat deden we samen met een
lokale aannemer en een voormalig
lid van de klankbordgroep van het
project Water Werkt.

Waarom leggen we eerst een
proefstuk?
We leggen eerst een proefstuk van
de goot aan. Dat doen we omdat
een dergelijke goot niet op de markt
verkrijgbaar is en alles maatwerk is.
Slaagt de proef? Dan kijken we of
we alle goten op deze manier kunnen vervangen.

De nieuwe goten maken we van
gekleurd beton. We kleden ze aan
en werken ze af met de bestaande
granietkeien die we nog wel kunnen
gebruiken. Het beton krijgt een print
van steenmotief. Die kopiëren we
van de huidige goten. Zo proberen
we de uitstraling van de huidige
goten zoveel mogelijk te behouden.
Door het beton blijven de goten langer waterdicht. En het verlengt de

Project Water Werkt
De goten zijn in 1999 aangelegd
voor het project Water Werkt. Dit
project had twee doelen. Ten eerste
om regenwater op te vangen en
terug te brengen in de bodem. Ten
tweede om schoon bron- en regenwater van de bestaande (vuilwater)
riolering af te koppelen. Het schone
bronwater werd daarna met via
goten en beekjes door de kern
Beek naar lagergelegen gebied
geleid.
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■ Vrijwilligers
gezocht

1 maart 2021 van 15.30 tot 17.00 uur

Financieel misbruik van ouderen

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.

Op maandag 1 maart 2021 van 15.30 tot 17.00 uur
organiseren we een digitale themabijeenkomst over
ﬁnancieel misbruik bij ouderen. We nodigen alle
zorgprofessionals in de gemeente Berg en Dal van
harte uit om hieraan deel te nemen.

Onderhoud kerkhof
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.
Wilt u 1 keer per week 2 tot 4 uur
meehelpen? Contactpersoon is
Hans van den Bosch. U bereikt
hem via 06 24981776 of
rkkerkhofbeek@gmail.com.

Uitnodiging online themabijeenkomst:

Administratieve taken mantelzorg Berg en Dal
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. Wilt u
helpen en bent u handig met de
computer? Contactpersoon is
Hanneke Klievink. U bereikt haar
via 06 13198559 of
info@mantelzorgbergendal.nl.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we een casus én wie daarbij
betrokken zijn.

We beantwoorden jouw vragen, zoals:
O Hoe herken ik signalen?
O Waar kan ik mijn niet pluis gevoel delen / melden?
O Wie zijn mijn samenwerkingspartners?

Aanmelden Teams

Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat anders?
Kijk voor meer vacatures en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl
of bel 085 0406066.

Meld je aan via a.rutten@bergendal.nl onder vermelding van je naam,
mailadres en organisatie. Ná je aanmelding ontvangt je een digitale
uitnodiging via Teams. Hierin staat een link waarmee je kunt inloggen.
Tot 1 maart a.s.!

Lokale Alliantie Veilig ouder worden
De samenwerkingspartners van de ‘Lokale Alliantie Veilig ouder
worden Berg en Dal’ willen voor iedereen een veilige omgeving. Met
deze samenwerking willen de organisaties mishandeling en ﬁnancieel
misbruik van senioren (65-plussers) voorkomen en aanpakken. Door
samen op te trekken ontstaat er meer bewustwording en meer inzicht in
wat we kunnen doen om dit te voorkomen.

Senior in maatwerk

TIP! TV-programma Zembla
Op 25 februari 2021 heeft het tv-programma Zembla om 20.25 uur een
uitzending over ﬁnanciële uitbuiting bij ouderen (NPO2)

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

Giften in de bijstand of andere uitkering
De afgelopen maanden was er landelijk veel aandacht voor een gemeente
waar een inwoonster een deel van haar
bijstandsuitkering moest terugbetalen.
Dat moest zij omdat ze volgens de geldende wetgeving een te hoog bedrag
aan giften had ontvangen. Hoe gaat de
gemeente Berg en Dal om met giften
aan inwoners met een uitkering?
Mag een inwoner die een uitkering
ontvangt giften aannemen?

Berg en Dallers die een uitkering (volgens de Participatiewet) ontvangen
mogen tot op zekere hoogte eenmalige
of periodieke giften aannemen. Als een
inwoner een uitkering krijgt toegekend
informeert de gemeente hem/haar uitgebreid over zijn/haar rechten en plichten, zowel mondeling als schriftelijk.
Daarnaast zijn er medewerkers
beschikbaar voor inwoners die vragen
hebben. Inwoners die een uitkering
ontvangen weten dus dat ze giften moe-

ten melden en dat er een maximumbedrag geldt. Ze weten ook dat wanneer
ze dat maximum overschrijden dit
invloed kan hebben op hun uitkering.
Wat als een uitkeringsontvanger te
veel giften ontvangt?
Als iemand giften ontvangt, kijken we
of dit past binnen de regels die hiervoor
gelden. Als dit niet zo is, kijken we per
geval wat we doen. Want we willen
onze inwoners niet (onnodig) in de

financiële problemen brengen. Als het
nodig is, past het college van burgemeester en wethouders de zogenoemde
hardheidsclausule toe. Dan heeft de gift
geen gevolgen voor de uitkering.
Wat vindt wethouder Irma van de
Scheur?
Wethouder Irma van der Scheur: “De
menselijke maat staat voorop als we
regels toepassen. De regels zijn
bedoeld om misbruik van uitkeringen te

voorkomen. Maar het mag niet zo zijn
dat inwoners hierdoor in de problemen
komen. Daarom bekijken we iedere
situatie apart en kunnen we excessen
voorkomen. We informeren iedereen
die een uitkering ontvangt uitgebreid
en ook zijn er medewerkers beschikbaar als een inwoner twijfelt of een gift
is toegestaan. Gelukkig is een situatie
zoals die in de media is gekomen, voor
ons dan ook niet herkenbaar.”

C U LT U R E E L

Herdenking bombardement
22 februari 1944 Nijmegen
Heel anders dan andere jaren vond op
maandag 22 februari de jaarlijkse herdenking van het bombardement, 77 jaar
geleden, op Nijmegen plaats. Op TV
(RN7) , Facebook en het YouTube
kanaal van de gemeente Nijmegen)
werd de herdenking, die dit jaar ivm de
corona zonder publiek plaats vond,
rechtstreeks vanaf 13.00 uur uitgezonden. Daarvoor waren al eerder opnames gemaakt. Bij het monument “De
Schommel” aan het Raadhuishof in
Nijmegen, waren voor de officiële
plechtigheid al kransen van diverse
gemeenten, waaronder die van de
gemeente Berg en Dal en tekeningen
van scholieren (Montessorischool)
opgehangen. Daar werd op het officiële
tijdstip van het bombardement, 13,28
uur terwijl daarvoor de klokken van de
kerken in Nijmegen luidden, twee
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Gevel van theater Geveling
verandert in “Roest”

minuten stilte gehouden gevolgd door
de kranslegging door burgemeester
Hubert Bruls. Slechts enkele belangstellenden waren in de buurt aanwezig.
Op 22 februari 1944 werd Nijmegen
getroffen door een enorm bombardement. De historische binnenstad werd
grotendeels verwoest en bijna 800
mensen verloren hun leven. In luttele
22 seconden trokken veertien bommenwerpers met 144 brisant- en 426 splinterbommen een spoor van vernieling
dwars door de oude binnenstad. Hele
winkelstraten, inclusief de oude V&D,
werden weggevaagd. De Stevenskerk
werd geraakt door een voltreffer, een
deel van de toren stortte neer in de
straat. Elk jaar staat Nijmegen stil bij
deze tragedie.
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

BBD bridge
Beste bridgers,
Uitslagen BBD 15-2-2021:
1.Ronald Post en Loes Janssen
60.76%
2. Corry en
Johannes
M u l d e r
58.68%
3.
Julite
Jansen en Ria
Smit-Bierens 55.56%
4. Gerard van het Erve en Antoon
Kuhlmann 54.51%
5. Leo en Geert Verriet 53.82%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.

Sinds enige tijd is de gevel van de
theaterwerkplaats Roest aan de
Ooysedijk 4 in Nijmegen veranderd.
Tot voor kort hing daar nog de naam
Geveling aan de muur, van de voormalige machinefabriek Geveling.
Nadat de laatste bewoonster, mevrouw
Geveling op 2 januari 2013 overleden
was, is het pand in 2015 verkocht en is
het, buiten het woonhuis, omgebouwd
tot theaterwerkplaats. Nu is ook de
naam Geveling van de muur gehaald en
is de naam van het theater aangebracht:
ROEST.

Andere Handen

Dome Vrijheidsmuseum in volle glorie hersteld
Dakconstructie weer in vorm na hevige sneeuwval
GROESBEEK. In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7
februari is de luchtgedragen Dome van het Vrijheidsmuseum
in Groesbeek plaatselijk ingezakt boven de entreehal. Door
hevige sneeuwval, in combinatie met een sterke oostenwind,
ontstond er een ophoping van stuifsneeuw op het dak aan de
westzijde van het museum. Het eerste aanzicht was verontrustend, maar een week later is de Dome van het museum
weer volledig in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. De kenmerkende parachutevorm is terug en er is geen schade ontstaan aan de collectie en de inventaris. Wel is er enige materiële schade aan enkele installatie-onderdelen.
Het duurzame en modern-technologische museumgebouw werd geopend in september 2019. Groesbeek had toen
en nu nog steeds de primeur: het gebouw is in zijn soort het
eerste en enige ter wereld. Het geavanceerde dak, een
Shaded Dome, bestaat uit een geïsoleerde luchtgedragen hal,
een netwerk van staalkabels en een van hi-tech textile
gemaakte overkapping.
Daarnaast is het museum volledig aardgasvrij. De warmteen koudevoorziening wordt gerealiseerd door warmtepompen. Een deel van de elektrische energie wordt opgewekt met
zonnepanelen. Het museum heeft het hele jaar door een aangenaam klimaat; in de zomer zorgt het dubbele ‘tropendak’
voor de nodige koeling. De bouwwijze heeft een zeer lage
CO2 footprint en past in de nieuwe MPG-norm (Milieu
Prestatie Gebouwen).
Het Vrijheidsmuseum bereikt een hoogte van 12 meter en
vertoont een sterke gelijkenis met een enorme parachute.
Deze herinnert aan de dropping van duizenden Amerikaanse
parachutisten op de landingsterreinen langs de Wylerbaan en
op Klein Amerika in Groesbeek op 17 september 1944 en
aan de slagvelden van het grote Rijnlandoffensief op 8 februari 1945.
Het Vrijheidsmuseum was er zich van bewust dat met de
komst van de extreme weersomstandigheden in het weekend
6 en 7 februari jongstleden, een generale repetitie voor de
deur stond. Dat is inherent aan een nieuw bouwconcept. Nu
weten we meer. Het plaatselijk inzakken van de luchtgedragen Dome ten gevolge van de hevige sneeuwstorm werd
door een snelle sneeuwruimactie tot stilstand gebracht. Een
systeem van luchtslangen voorkwam voorts door middel van

Zondag 28 februari aanstaande zal op
het YouTube-kanaal van de Beekse zangeres Marieke van Ruitenbeek een
nieuwe videoclip verschijnen. De titel
van deze videoclip is ‘Andere handen’
en het lied is een vertaling van het aangrijpende Duitse nummer ‘Andere
Hände’ van zangeres Alin Coen.

warmteverspreiding verdere samenballing van sneeuw.
Tegelijkertijd werd de luchtdruk geleidelijke weer opgevoerd, waarna de Dome flexibel herrees en zijn oorspronkelijke vorm terugkreeg.
Het museumgebouw heeft de enorme sneeuwbelasting doorstaan. Het Vrijheidsmuseum blijft trots op het unieke bouwconcept dat in alle opzichten blijkt te werken. Shaded Dome
Technologies, bestaande uit architectenbureau ZJA, PolyNed en Royal HaskoningDHV, zijn de bedenkers, ontwikkelaars en leveranciers van de Shaded Dome.
Het Vrijheidsmuseum is dankbaar voor de hulp die het heeft
mogen ontvangen van alle betrokken bedrijven en organisaties. We voelden bij eenieder de grote bereidheid ook ‘hun’
museum te helpen: de Brandweer van de gemeente Berg en
Dal, Van Kesteren en Loonbedrijf Groesbeek. Tezamen met
de specialistische kennis van Shaded Dome Technologies,
Megens Installaties, Nikkelen Elektrotechniek en de inzet
van de hoogwerkers van Bakker Groesbeek werd het
gewenste resultaat bereikt.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Informatie: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl;
www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal
Instagram: /vrijheidsmuseum; LinkedIn: /company/vrijheidsmuseum

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

De live opnames werden gemaakt in de
mooie entourage van het Kerkje van
Persingen. Gitaristen Simon Leferink
en Collin Hoeve, cellist Jurriaan
Westerveld en cameraman Patchanka
Oosterhuis verleenden hiervoor hun
medewerking. Dit alles werd natuurlijk
opgenomen met inachtneming van alle
coronamaatregelen.
De videoclip van ‘Andere handen’ is
vanaf zondag 28 februari om 00:00 uur
te zien via het YouTube-kanaal van de
zangeres. Zoek dan op: Andere handen
– Marieke van Ruitenbeek.

Spotlicht by
Roepaen!
In tijden van Corona heeft de
Roepaen een lange tijd stil gestaan en
zijn alle events gecanceld, maar met
veel vreugde mogen wij aankondigen
dat deze periode ten einde is gekomen. Afgelopen jaar hadden wij
natuurlijk al onze eigen show, namelijk ‘De Roepaen draait door’. Nu
komen wij terug met een geheel
nieuw concept: 'Spotlicht'.
Wat kan jij verwachten van ons?
Wekelijks plaatsen wij leuke interviews
met verschillende artiesten, kunstenaars, creatievelingen in alle maten en
vormen, throwbacks en ga zo maar
door. Alles komt aan bod in Spotlicht!
Doordeweeks zullen deze video’s te
zien zijn op onze socials, dus houd deze
goed in de gaten. Hier blijf je ook op de
hoogte van de laatste nieuwtjes van de
Roepaen en krijg je unieke achter-descherm beelden te zien!
Ben of ken jij iemand die iets te vertellen heeft, creatief is in het maken van
sokken of heel goed nummers kan beatboxen? Alles is mogelijk! mail dan
naar: spotlight.roepaen@gmail.com
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Buiten waaide er een harde, bij vlagen
stormachtige wind. Maar de plicht
riep, dus trok Anneke vastberaden een
warme jas aan en stapte neuriënd de
van winterse neerslag bezwangerde
namiddag in. Op naar de stad, boodschappen doen! Op straat wist de wind
niet van wijken en Anneke had grote
moeite
overeind
te
blijven.
Aangekomen in het centrum, hield een
oude, grijze man haar staande. Anneke
keek ‘m aan, maar het kwartje viel
niet. Een dak- of thuisloze? Maar zijn
kleding vertoonde geen sleetse plekken en hij stonk niet naar alcohol. Het
was meneer Peters, die vroeger bij
Anneke in de straat woonde. Hij bleek
op zoek naar een luisterend oor.
“Goeiemiddag, Anneke is het toch,
nietwaar? Leuk je weer ‘ns te zien.
Alles goed? God, da’s lang geleden.
Zelf woon ik alweer jaren in het
bejaardencentrum. Ben inmiddels al
89, dus heb de meeste boterhammen al
op.” sprak hij met schorre stem. “Zeg,
heb je ook naar die rellen op TV gekeken? Wat heftig allemaal, ik wist niet
wat ik zag! Vernielen en plunderen,
waar is dat nu voor nodig? Moet je
echt rotzooi gaan trappen, omdat je
vrijheid ’n beetje is ingeperkt door een
avondklok? Daar begrijp ik werkelijk
niets van. Weet je dat ik daardoor vannacht geen oog heb dichtgedaan?
Serieus! Nooit gedacht dat ik dit nog
eens zou meemaken!” De man zette
zijn bril af en snoot zijn neus. Een
moment later brak zijn stem, Anneke
schrok ervan. “Door dat oproer zat ik
ineens weer midden in de Tweede
Wereldoorlog. Alle herinneringen
kwamen weer boven, de angst van
vroeger was ineens helemaal terug.
Vijf jaar lang hebben we de bezetting
meegemaakt en al die tijd hadden we
totaal geen vrijheid. Als je iets verkeerds zei, dan werd je van je bed
gelicht. En dan dat laatste oorlogsjaar,
als ik daar nog aan denk, we hadden
nauwelijks iets te eten, we crepeerden
zowat. En daar kwam die strenge winter nog bovenop. God, wat hebben wij
een kou geleden. En kleren hadden we
maar in twee maten, te klein en te
groot. Afdankertjes. Daarbij hadden
we geen kolen of hout om de kachel te
stoken. En vergeet niet, van september
1944 tot mei 1945 leefden we z’n allen
onderin in de kelder! Want Nijmegen
was frontstad, de mortieren en granaten vlogen je om de oren, je liet het
wel uit je hoofd om naar buiten te
gaan. Maar we zijn er doorheen gekomen. Behalve mijn neef Arie, die was
tewerkgesteld in Hamburg en is daar
gedood bij een bombardement. Niets
hebben ze van die jongen teruggevonden, helemaal niets. Zijn ouders konden hem dus niet begraven, die mensen waren helemaal geknakt. Het haar
van mijn tante veranderde in één dag
van donkerbruin naar krijtwit. Want ze
hadden maar één kind, moet je weten,
Arie. En er staat me ook nog een gezin
bij uit Nijmegen-Oost, waarvan de
dochter omkwam bij het bombardement op Nijmegen. Van dat meisje
hebben ze ook niets teruggevonden,
van het gebouw waar ze werkte was
niets over. Ook die ouders hebben
nooit afscheid kunnen nemen van hun
kind, dat meisje heeft nooit een graf
gekregen. En als ik nog aan die moeder denk, zo triest. Jarenlang stond ze
dag in, dag uit, voor haar huis de weg
af te turen, uitkijkend naar haar vermiste dochter. Maar ja, wat weet de
jeugd daar nu van, die slaan de boel al
kort en klein als ze ’n keer ‘s-avonds
niet naar buiten mogen. Maar jij moet
verder.” En terwijl hij met zijn duim
over zijn schouder wees: “Naar de
winkelpassage, inkopen doen. En
neem me niet kwalijk dat ik over de
oorlog begon, onze generatie heeft
notabene vroeger altijd geleerd de
mond te houden! En dat terwijl wij
zoveel ellende hebben meegemaakt.
En dat leed verlaat je nooit meer, dat is
nooit ver weg. Maar ik moet er vandoor, er hangt regen in de lucht. Nou,
eh, tot ziens dan maar weer.”
Godallemachtig, dacht Anneke, terwijl
ze de oude man nakeek, ik zat daarnet
even in de verkeerde film, geloof ik.
Wat een verhaal! Op hetzelfde moment
begon het te plenzen. Anneke liet zich
gelaten natregenen.
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

Millingenaren kunnen ideeën
inbrengen voor dorpszonnepark
via online peiling
MILLINGEN. De inwoners
van Millingen krijgen begin
maart een uitnodiging in de
bus om mee te denken over
het
dorpszonnepark
Millingse Zon van Wiek-II
aan de Crumpsestraat. Via
de
website
millingsezon.buurtpeil.nl
kunnen de dorpsbewoners
hun mening geven en ideeën
inbrengen om Millingen van
duurzame energie te voorzien.
Zonnepark Millingse Zon is
door de gemeente Berg en Dal
uitgekozen als proefproject om lokaal
duurzame energie op te wekken. Wiek-II,
ontwikkelaar van coöperatieve en duurzame energieprojecten in onze regio, ontwikkelt het park. Burgers Geven Energie
helpt om de lokale omgeving zoveel
mogelijk te betrekken. Buurtpeil wordt
ingezet als één van de middelen om dat
goed in te vullen.
Kansen voor dorp
Het zonnepark Millingse Zon komt aan de
Crumpsestraat en beslaat ruim 5 hectare.
Met zo´n 15.000 zonnepanelen is het park
goed voor de duurzame stroomvoorziening van 1.300 huizen. Als het aan de initiatiefnemers ligt wordt het zonnepark
meer dan dit technische verhaal. ´Het zonnepark biedt kansen voor het dorp en haar
inwoners’, zegt Toine van Arendonk van
Wiek-II. ‘Wij nodigen de Millingenaren
uit om mee te denken hoe dat vorm kan
krijgen. Kunnen we bij de zonnepanelen
een recreatiegebied maken? Willen de
inwoners van het dorp zelf eigenaar worden van de zonne-panelen, zodat ook de
voordelen voor Millingen zijn? Welke
ideeën zijn er in de gemeenschap en waar

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

is draagvlak voor, dat willen we graag
samen onderzoeken.’
Uitnodiging in de brievenbus
Het plan moet medio 2021 af zijn. Vanaf 1
maart 2021 is millingsezon.buurtpeil.nl
online en kunnen Millingenaren hun
ideeën inbrengen. Alle inwoners van
Millingen krijgen een uitnodiging in de
brievenbus, met een eigen code om in te
loggen. Op de website wordt uitgelegd hoe
deelnemers hun ideeën kunnen delen. Wie
liever zijn mening laat horen tijdens een
persoonlijke ontmoeting kan meedoen aan
(online) bijeenkomsten. Houd millingsezon.buurtpeil.nl in de gaten voor de actuele agenda.
Burgers Geven Energie
Burgers Geven Energie is een netwerk van
burgers uit de regio Arnhem-Nijmegen die
samen, lokaal duurzame energie opwekken. De energieprojecten zijn in handen
van burgers; de mensen uit de buurt. De
opbrengsten blijven in de regio en gaan in
de eigen portemonnee en worden gebruikt
om de eigen leefomgeving te verbeteren.
Kijk op burgersgevenenergie.nl

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl
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Galloways en Konikpaarden worden bijgevoerd
Er zit maar zes dagen tussen, de ene foto in de sneeuw en de
andere in de Groenlanden langs de Hezelstraat in Ooij, waar
de Galloways en de Koniks worden bijgevoerd. De dieren
waren hier heen gebracht vanwege de hoogwaterperiode.
Hun leefgebied, de uiterwaarden, kwam onder water te staan.
Vanwege deze uitbreiding, gevolgd door een sneeuwperiode,
was het lastig voor de dieren om voldoende voedsel te vinden. Als er sneeuw ligt krijgen ze onvoldoende voedsel binnen om zich ’s nachts warm te kunnen houden.
Voor Wilbert Verriet, de kuddebeheerder van FREE Nature,
een reden om deze grote grazers van extra voer te voorzien.

Nu komt hun extra voorraad goed van pas. Ondanks het feit
dat een deel van de voorraad in de afgelopen maanden door
brandstichting was verwoest, is er nu weer genoeg hooi bijgekocht om deze grote grazers van voldoende voer te voorzien.
Dat blijven we nog wel even doen, want door de ijsvorming
zijn de rasters aan de dijk kapot, een schadepost van 10 tot
20 mille voor Staatsbosbeheer. Die moeten allemaal opnieuw
gezet worden. “Dat duurt wel een paar weken. Daarna kunnen de dieren weer terug.”, aldus Wilbert Verriet.
Foto’s: Henk Baron
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Ooievaars bij Ad van Brandwijk
en bij Oortjeshekken
Op het ooievaarsnest bij Ad van Brandwijk aan de Erlecomsedam 16 in Ooij zijn
dit weekend ook ooievaars neergestreken. En ook op het ooievaarsnest achter
Hotel café restaurant Oortjeshekkenzijn ze afgelopen weekend geland. Zouden ze
blijven?
Foto’s: Henk Baron

10-jarig jubileum op Millings ooievaarsnest
Elk jaar als de lente in de lucht komt maken we een gokje
hoelang het nog duurt voor ze terugkomen. Want terugkomen doen ze, daar zijn we inmiddels van overtuigd. En ja,
Hannelore en Hendrik zijn weer op het Millingse ooievaarsnest. Ooievaars zijn trouw aan hun nest en echt niet aan hun
partner.
Mannetjes zijn aanzienlijk groter en kunnen daardoor sneller
vliegen en komen meestal eerder terug dan de vrouwtjes. Als
een vrouwtje niet terugkomt, is er wel een ander die op het
geklepper afkomt. Hendrik heeft niet-geringde Hannelore
ingeruild voor 2E832. Ze was net geland en hatseflats
Hendrik ging direct aan het werk. De tijd is best kort om aan
het nageslacht te werken.
Een paar mooie feiten van de afgelopen 10 jaar: 25 jongen
zijn geboren waarvan er 10 gezond zijn uitgevlogen; 8 jongen zijn geringd; Hendrik heeft 2 keer overwinterd op zijn
eigen nest; duizenden foto’s zijn gemaakt; is het originele
hand gevlochten nest al 2 keer vervangen en sinds 2016 is er
een eigen Facebookpagina “Millingse ooievaars”.

Foto: Roland Gesthuizen

Onion een opvallend schip van INEOS
grote gastanker telt zes tanks en is met
5.538 kuub de grootste gastanker op de
Rijn werd gebouwd op VEKA’s werf in
Lemmer, afgebouwd werd het bij
VEKA in Werkendam. De Onion is
speciaal gebouwd voor het transport
van butaangas uit de ARA-havens naar
de Ineos-ethyleencracker in Keulen.
Het schip is van INEOS, een Brits chemiebedrijf. Een van 's werelds grootste
producenten van plastic. INEOS steunt
officieel een internationaal initiatief om
de stroom van plastic afval naar de oceanen en rivieren ter wereld te stoppen:
Operation Clean Sweep®.

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl
OOIJ. Vrijdagmiddag 12 februari passeerde op de Waal rond 15.30 uur een
opvallend onder Duitse vlag varende
binnenvaartschip, de ’’ONION’’, het

opvallende van het schip is de kleurrijk
versierde boeg en de boodschap ‘’Keep
Our Rivers Clean’’ op de zijkant.
Het casco van de 110 bij 17,50 meter

Bomen bij Ooijse Eendengat gekapt
Deze week zijn een aantal bomen rond
het Eendengat, nabij Dorpshuis de
Sprong in Ooij, gekapt. Daarnaast gaat
de grote wilg nog gesnoeid worden.
Een kale omgeving is het gevolg.
De bomen hadden een schimmelziekte
en werden daarom geruimd, zo meldde
Jan Beers van bomenrooibedrijf Jan
Beers uit Groesbeek, die de werkzaamheden uitvoert. “Het is de eerste tijd

kaal, maar er zullen nieuwe bomen
worden geplaatst”, aldus Beers. Het is
de bedoeling dat de nieuwe bomen al
een lengte van 6 á 7 meter hebben.
Omdat bewoners uit de buurt geklaagd
hebben over last van pluizen, zal de
overgebleven grote wilg bij de fitnesstoestellen gesnoeid worden en over
een tijdje zal deze er weer perfect bij
staan, volgens Beers.

Foto: Henk Baron

Volgens het VN-milieuprogramma
komt er jaarlijks ongeveer acht miljoen
ton plastic in zee terecht.

Column
Groen onder druk
Onze omgeving, onze bossen, regio
Berg & Dal staan onder druk. Sinds de
corona van begin vorig jaar heb ik het
nooit zo druk gezien in het bos. Ineens
verschenen trajecten voor crossfietsers. Ze jagen het wild op en het is
illegaal, zegt Das en Boom.
Mondkapjes verschijnen overal in het
milieu. Onwennigheid, stress, het is er
toch niet moedwillig neergelegd ?
Afgelopen zomer kwamen daar nog
eens toeristen bij. Normaal gesproken
backpacking in Bali, maar nu klauterend over de Heerlijkheid Beek. Het
pad langs de spoorlijn in Groesbeek
moet worden verbreed net zoals in
Duitsland. Alleen hagedissen zijn de
spelbrekers. Ik lees over het
Bronnenbos. Het gebied bij de Refter
in Ubbergen. Wandelaars doen hun
behoeftes, maar ruimen het papier niet
op. Veel publikaties over wandelroutes, de term ‘trage’ (?) tochten valt op.
Ik lees over de letterzetter een beestje
die bomen aantast. Eind vorig jaar
wordt boswachter Tim Hogenbosch
Nijmegenaar van het Jaar. Hij vraagt
om respect voor de natuur, lees ik in
de Rozet. Hij zet zich in voor Operatie
Steenbreek. Groen koelt beter dan
steen tijdens een hittegolf en tijdens
een hoosbui, absorbeert het de regen
beter.
Phil Poffé , Groesbeek.

Laat je inspireren door
Binnenste Buitenland online
Met onder andere Boswachter Tim
Met de nieuwe driedelige miniserie
Binnenste Buitenland online presenteert Museum Het Valkhof in
Nijmegen een opvolger van de gelijknamige wandelexpositie van vorig
jaar. In deze online serie nemen een
museumexpert, een tekendocent en
boswachter Tim Hogenbosch van
Staatsbosbeheer de kijker op een
andere manier mee in het bijzondere
gebied van Beek, Ubbergen en Berg
en Dal.
Wandelexpositie
De expositie Binnenste Buitenland liet
tussen augustus en november zien hoe
negentiende-eeuwse kunstenaars het
magnifieke poldergebied en de markante hoogteverschillen ten oosten van het
museum in beeld brachten. Bezoekers
werden uitgenodigd de wandelschoenen mee te nemen om na de expositie
het landschap zelf te ervaren. Met een
speciale route passeerden ze zo de
romantische uitkijkpunten van de kunstenaars en historische foto’s van de
omgeving. Het bleek een gouden combinatie: Binnenste Buitenland werd
zeer goed ontvangen door de bezoekers
en pers (o.a. NRC Handelsblad, De
Gelderlander en Museumtijdschrift).
Schilderkunst, een goede wandeling
of pen en papier
Met de huidige lockdown in het achterhoofd presenteert Museum Het Valkhof
nu met trots Binnenste Buitenland

online. Met deze driedelige miniserie
nemen drie deskundigen je mee in dit
bijzondere gebied. Dat zijn: museumexpert Marja Begheyn, tekendocent
Karin van der Pas en boswachter Tim
Hogenbosch
(Staatsbosbeheer,
Beestenbrigade (KRO-NCRV) en
Nijmegenaar van het Jaar). Laat je
inspireren voor een bezoekje aan het
museum, een goede wandeling buiten
of een kleurrijke tekening van de
omgeving. Zin om potlood en papier te
pakken? Op de speciale webpagina
Valkhof voor Thuis download je de bijbehorende tekenopdracht!
Lievelingsplek
In de eerste aflevering die nu online
staat duiken de drie dieper in hun lievelingsplek. Voor velen is het bos een
plek om te genieten. De schilders in de
19e eeuw kwamen uit het hele land
naar de bijzondere natuur hier in de
omgeving. Voor hen was de omgeving
van Beek en Ubbergen een favoriete
locatie om te schilderen. Hoe ontdekte
men in de 19e eeuw deze streek als
grote inspiratiebron? Wat is de favoriete plek van boswachter Tim? En hoe zet
je jouw favoriete plek mooi op papier?
Bekijk de serie, gemaakt met de hulp
van Losse Beer, via onze sociale media
of Valkhof voor Thuis: https://tentoonstellingen.museumhetvalkhof.nl/valkhof-voor-thuis/binnenste-buitenlandonline/
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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

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

Avond-klok-morgen
Sinds 23 januari geldt de avondklok.
Voor menigeen is de invulling van de
avond nu misschien wel anders, noodgedwongen. Samenkomen mag niet
meer. En wat moet je dan? Misschien
ben je er wel helemaal klaar mee. En
toch helpt deze noodgedwongen rust de
een of ander misschien wel om te
komen tot een innerlijke rust. Bv als het
’s avonds zo rustig is, en je met de hond
wandelt.
Vroeger werd elke dag ’s morgens, ’s
middags en ’s avonds de klok geluid
om mensen uit te nodigen even het
werk neer te leggen en stil te staan, een
gebed uit te spreken. Het is goed om te
weten waarvoor of voor wie we iets
doen. En ook om direct voor het slapen
gaan onze gedachten tot rust te laten
komen.
De avond heeft voor mij wel iets bijzonders. Want dan bereid ik me voor op
de nacht. M’n bewuste leven verdwijnt.
Ik ‘moet’ me daaraan gewonnen geven.
Als gelovige probeer ik mijn geest te
leggen in de hand van mijn Schepper
en Verlosser, zoals ook aan het begin
van een nieuwe dag, of gewoon tussendoor, even een momentje.
En dan zie ik dat deze leerschool van
de ‘kleine dood’ een leerschool is voor
de ‘grote dood’. Elke avond mogen we
ons toevertrouwen aan Gods handen,
om dat eens voorgoed te doen, op de
grote avond, definitief, om voorgoed te
ontwaken voor die nieuwe Morgen.
Mét Hem ziet de avond er anders uit,
zoals ook een nieuwe dag er anders uit
ziet mét Hem, althans voor mij: het

Afgelopen weekend is ons nieuwe fullcolour parochieblad weer uitgekomen
(voor de tijd tot en met Pasen). Wilt u
het parochieblad 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
Uiteraard kunt het parochieblad ook
lezen op onze website.

H. Missen en misintenties

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

Parochieblad ontvangen

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

licht dat de duisternis verdrijft, de slaap
waarin heel wat verwerkt kan worden,
de rust die weer energie geeft. Een heel
proces van de avond naar de morgen.
We kunnen proberen om de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest,
die net begonnen is, in die geest te beleven… doorheen duisternis en eenzaamheid naar een stralende Paasmorgen.

Een avondgebed…
Nu deze dag voorbij is, denken wij aan
uw goedheid, Heer onze God. Er is
zoveel dat ons gelukkig maakt, zoveel
waaraan wij vreugde beleven. Schenk
deze vreugde aan allen die weinig
geluk kennen. Geef ons een rustige
nacht, veilig onder uw bescherming.
We denken ook aan hen die vannacht
moeten werken, aan de mensen die ziek
zijn, aan hen die niet kunnen slapen van
de zorgen. Wees voor allen een bron
van troost, van kracht en bemoediging.
Blijf met uw zegen bij onze wereld en
waak over uw schepping, deze nacht en
tot in eeuwigheid. (uit: Thuis bidden)

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.

Woensdag 24 februari 09.00 uur H.
Mis Beek kl. Bartholomeus; Jona.3,110, ps.51,3-4.12-13.18-19, Lc.11,2932.
Donderdag 25 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur . Ester 14,1.3-5.12-14,
ps.138,1-3.7c-8, Mt.7,7-12.
Vrijdag 26 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen: Ez.18,21-28, ps.130,1-8,
Mt.5,20-26.
Zaterdag 27 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Deut.26,16-19, ps.119,1-2.45.7-8, Mt.5,43-48.
Zaterdag 27 februari 19.00 uur H.
Mis Ooij (orgel en voorzang) – 2e zondag van de veertigdagentijd B: Gen.
22,1-2.9a.10-13.15-18, ps.116,10.1519, Rom.8,31b-34, Mc.9,2-10.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Mw.
Truus Teunissen-Rutten, Mientje StrikEbben, Toos en Jan de Groen, in goede
herinnering.
Zondag 28 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Dinsdag 2 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jes.1,10.16-20,
ps.50,8-9.16bc-17.21-23, Mt.23,1-12.
Jan en Annie de Meij en Theo hun
zoon.
Woensdag 3 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jer.18,18-20,
ps.31,5-6.14-16, Mt.20,17-28.
Donderdag 4 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur: Jer.17,5-10, ps.1,1-4.6,
Lc.16, 19-31.
Vrijdag 5 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; Gen.37,3-4.12-13a.17b-28,
ps.105,16-21, Mt.21,33-43.45-46.
Zaterdag 6 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Mich.7,14-15.18-20, ps.103,1-4.912, Lc.15,1-3.11-32.
Zaterdag 6 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 3e zondag
van de veertigdagentijd B: Ex.20,1-17
of
1-3.7-8.12-17,
ps.19,8-11,
1Kor.1,22-25, Joh.2,13-25.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kester-Arts.
Zondag 7 maart 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 7 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Familiekoor) (zie
boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Hendrik
en Agnes Peters, Rita Megens-Janssen,
Johannes Geutjes en Elisabeth
Verhoeven de echtgenote, Fred van
Eck, Ben Engelen.
Dinsdag 9 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; Dan.3,25.34-43,
ps.25,4bc-5ab.6-9, Mt.18,21-35.

Zinvolle wandeling met
predikante Janneke Ruijs
GROESBEEK. Carnaval kon niet gevierd
worden, maar inmiddels is wel de Veertigdagentijd begonnen.
Deze periode voor
Pasen is een tijd van
bezinning. Een tijd om
stil te staan bij jezelf en
de wereld om je heen.
In deze weken ga ik
een uur op stap met één
wandelaar die zin heeft
in een Zinvolle Wandeling. Een wandeling voor mensen met of zonder geloof
met als thema het leven van alle dag.
Ik breng een inspirerende tekst mee of
je brengt zelf een tekst mee die veel
voor je betekent, dan wandelen we
twintig minuten in stilte en daarna gaan
we in gesprek over de tekst en over
alles wat ons bezighoudt.

Iedereen die zin heeft in zo’n Zinvolle
Wandeling kan mij mailen ruijsjanneke@hotmail.com
of
bellen
0643452982. Ik verheug me op mooie
wandelingen met inspirerende gesprekken.
Startpunt van iedere wandeling is de
Protestantse Kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek.

Rudo Franken viert carnaval
MILLINGEN. Pastoor Rudo Franken laat de carnaval dit jaar niet aan zich voorbijgaan. Naast de Fatimakapel stond een tafeltje met het juiste ingrediënt om mee
te nemen naar huis.
Foto: Tonnie Hol (BD1)

Grote deelname aan kaartenactie
voor eenzame mensen
GROESBEEK. De parochie H.H.
Cosmas en Damianus heeft een maand
geleden een oproep gedaan om in deze
coronatijd kaarten of tekeningen te
maken voor eenzame mensen.
Aan die oproep hebben velen gehoor
gegeven. Er zijn honderden mooie
kaarten en tekeningen ingeleverd bij de
pastorie aan de Kloosterstraat 2 in
Groesbeek (zie foto).
In heel Groesbeek, Breedeweg en De
Horst hebben kinderen (van kinderopvang en scholen), jongeren en volwassenen deel genomen. Ook kwamen er

bemoedigende kaarten en fraaie tekeningen uit Malden en Nijmegen, bijvoorbeeld van een onderneming waar
mensen met een beperking werken.
De parochie gaat er nu voor zorgen dat
al die kaarten en tekeningen bij eenzame mensen terecht komen. Dat kunnen
mensen zijn in een verzorgingshuis,
maar ook mensen die zelfstandig
wonen en weinig contacten hebben.
Het is hartverwarmend en hoopgevend,
dat zoveel mensen tijd en aandacht
schenken aan medemensen die het
moeilijk hebben.

Huurders Vereniging Woonbelang vraagt
aandacht voor verworven recht op huurtoeslag
Is uw huurtoeslag in het verleden gestopt terwijl u ‘verworven recht’ had? Dan kunt u tot 1 maart 2021 alsnog toeslag
claimen over vroegere jaren. Dat blijkt uit informatie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Uit een uitspraak van de Raad van State bleek in 2019 dat de
Belastingdienst de regels voor ‘verworven recht’ jarenlang te
streng toepaste. Honderden huurders werden hier de dupe
van. Na veel gemor en Kamervragen besloot de overheid dat
dit rechtgezet moest worden. Met een huurprijs boven de
‘toeslaggrens’ is er geen recht op huurtoeslag. Behalve als je
al toeslag krijgt op het moment dat je huurprijs -door een
huurverhoging- boven de toeslaggrens raakt. In dat geval heb
je ‘verworven recht’. Je recht op toeslag blijft dan doorlopen,
ook al is de huurprijs van je sociale woning niet sociaal meer.
Wat als er sprake is van verworven recht en toch geen huurtoeslag wordt ontvangen?
De overheid erkent sinds enige tijd dat honderden huurders
die ‘verworven recht’ hadden te streng zijn behandeld door
de Belastingdienst. Het gaat specifiek om huurders die eerder toeslag kregen, maar die toeslag verloren toen hun inkomen (of vermogen) iets te hoog werd. Voordat ze hun toeslag
verloren steeg de huur van hun sociale woning tot boven de
toeslaggrens. Toen hun inkomen (of vermogen) weer laag
genoeg werd voor toeslag vroegen ze opnieuw toeslag aan,
voor precies dezelfde woning. Die aanvraag werd ten

onrechte geweigerd door de Belastingdienst. Deze huurders
kunnen nu alsnog de toeslag claimen die eerder werd geweigerd. Dit kan tot 1 maart 2021.
Let op: een kleine groep huurders heeft hier iets aan. Een
veel grotere groep huurders in te duur geworden sociale
huurwoningen heeft géén ‘verworven recht’ en dus geen
mogelijkheid om huurtoeslag te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die pas sinds hun pensionering of het
overlijden van hun partner een laag inkomen hebben. Hun
huurprijs steeg tot boven de toeslaggrens terwijl ze nog een
iets hoger inkomen hadden. Daarnaast is er een grote groep
vrijesectorhuurders die met inkomensdaling te maken kreeg.
Het is krom dat tienduizenden huurders die een laag inkomen en een torenhoge huur hebben buiten alle steun van de
overheid vallen. De strenge huurtoeslaggrens moet dan ook
van tafel.
De eenmalige huurverlaging die volgend jaar mogelijk wordt
is een stapje in de goede richting. Wie een te duur geworden
sociale huurwoning van een corporatie huurt krijgt dan
zoveel huurverlaging dat toeslag weer mogelijk wordt.
Heb je persoonlijk advies nodig en ben je lid van de
Woonbond? Neem dan contact op met de ledenservice
Huurderslijn. Ook als je meer uitleg nodig hebt over de ingewikkelde regels rond 'verworven recht' kun je de
Huurderslijn bellen (020-5517755).

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 28 februari: mevr. M. Meek uit
Wijchen. 2e Zondag van de 40-dagen

Leesrooster: 1 Kon. 19: 9-18; 2 Petr. 1:
16-21; Mar. 9: 2-10
Collectes: Missionair Werk in
Nederland
Zondag 7 maart: da. J. Ruijs. 3e
Zondag van de 40-dagen
Leesrooster: Ex. 20: 1-17; Rom. 7: 1425; Joh. 2: 13-22 (25)
Collectes: Kerk in Actie: Zending in
Libanon
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De Tweede Kamerverkiezingen
komen er aan

Ondanks dat de carnaval dit jaar niet doorging heette Beek
gewoon Heksenketel.

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingsborden zijn overal al geplaatst met een record aantal (37) deelnemende partijen (niet
allemaal op het bord).

Op de zaterdag van de carnaval wordt traditioneel de eerste
optocht in de polder gehouden in Kekerdom. Dit jaar is alles
anders. Maar je moet toch wat als de carnavalsoptocht niet
door gaat. Daarom bedachten deze carnavalsvrienden van de
Polderschuupers in Kekerdom een ludieke actie. Onder het
motto wij nemen de optocht met een korreltje zout trokken
zij zaterdagmiddag onder begeleiding van een strooiwagen
door carnavalsdorp Sjoenkelgat.
Verkiezingsbord in Ooij

Foto: Henk Baron

Hubertushal maakt plaats
Om toch nog een beetje carnaval in uw huiskamer te brengen
hebben De Deurzakkers in Ooij bij al haar leden een presentje gebracht. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank!

Eigen foto

Toch een kleine optocht in Groesbeek
Ondanks de coronamaatregelen was er in Groesbeek toch
een kleine optocht. Vijftien man liepen verkleed door het
dorp nadat ze door Prins Ummenie de 60ste (Andy Janssen)
werden uitgezwaaid op de Stekkenberg. Meerdere mensen
kwamen kijken naar de illegale stoet en juichten ze toe. De
parade zorgde echter ook voor verkeersoponthoud, want het
verkeer werd uiteraard niet omgeleid.
Café Sous les Eglises en hotel ‘t Spijker in Beek waren toch
gehuld in de carnavalssfeer met vrolijke etalages.

Carnavalsquiz van De Feestneus en de
Comm verzet naar 20 maart
Beste deelnemers van de Gruusbekse carnavalsquiz,
Ook zaterdag 13 februari 2021 kon De Quiz niet doorgaan.
De huidige regels lieten dit simpelweg nog steeds niet toe.
We hebben meerdere scenario’s bekeken zoals bijvoorbeeld
het tijdstip naar de middag te verplaatsen, maar omdat er al
allerlei andere leuke carnavalsactiviteiten werden georganiseerd wilden wij niet in hun vaarwater gaan zitten. Daarnaast
is ook de regelgeving omtrent het organiseren van een quiz
veranderd in de afgelopen weken, waardoor ook wij weer
even terug naar de tekentafel moeten.

Bart en Mark Huilmand van
CV De Cavalieren uit Beek
bedachten een speciaal carnavalsbier, om zo toch nog een
beetje dat carnavalsgevoel te
krijgen.
Foto’s: Henk Baron

BEEK. Gestaag vordert de afbraak van de Hubertushal. Op de plek van de sporthal komt ruimte voor nieuwbouwplan ‘Hubertushof’ met 11 woningen.
Foto: Henk Baron

Drukte op de Erlecomsedam
In de hele polder en ook de heuvelrug was het afgelopen lenteachtige weekend
ontzettend druk, o.a. met motorrijders die (helaas) veel overbodige herrie produceerden.
Foto: Henk Baron

Maar wij geven niet gauw op.
Zoals een van de mede-organisatoren zei “Ik vier het hele
jaar door carnaval”. En onder dat mom wordt de Quiz weer
verplaatst. Namelijk naar zaterdag 20 maart a.s. Dan gaan
wij voor driemaal is scheepsrecht. Of anders voor een vierde
verplaatsing, want: wat in het vat zit verzuurt niet. De nieuwe datum van De Quiz is zaterdag 20 maart 2021. Hopelijk
laten de regels het dan wel toe om De Quiz alsnog te kunnen
organiseren.
Het inschrijfformulier blijft nog open staan dus opgeven kan
nog.
Blijf gezond en hopelijk tot 20 maart 2021, live bij Omroep
Berg & Dal.
Organisatie De Gruusbèkse Carnavalsquiz

RepairCafé Groesbeek Virusvrij in 2021
GROESBEEK. Ook in 2021 blijft onze locatie op de Paap
voorlopig dicht, maar u kunt toch bij RepairCafé Groesbeek
terecht voor de reparatie van apparaten. Deze reparaties worden nu door de reparateurs thuis uitgevoerd. Hierbij kunt u
denken aan koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers etc., maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt
bij hen terecht met uw smartphone, tablet, laptop of desktop.
N.B. De reparatie van kleding etc. is op dit moment niet
mogelijk!
Wanneer u iets te repareren hebt moet u dat per email aanmelden bij: repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren hebt en geeft u uw
telefoonnummer. Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd heeft om de reparatie uit te voeren
en bellen u terug.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijken voorwaarden.
Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.
RepairCafé Groesbeek werkt sinds begin augustus volgens
deze formule en we hebben tot nu toe ruim 120 apparaten ter
reparatie gehad, waarvan 70% succesvol is gerepareerd.
Mondkapjes
De vraag naar mondkapjes neemt langzamerhand af, zodat
het RepairCafé Groesbeek is gestopt met het maken van

Bisonbaai afgelopen zondagmiddag
Afgelopen zondagmiddag genoten meerdere mensen van een warme winterzon op
de Bisonbaai nabij Ooij.
Foto: Henk Baron

nieuwe mondkapjes.
Maar er is nog een kleine voorraad mondkapjes beschikbaar
in verschillende maten. Deze mondkapjes zijn uitwasbaar,
dus meerdere malen te gebruiken en gemaakt volgens een
patroon dat een goede aansluiting op het gezicht garandeert.
Ze zijn gemaakt van verschillend gekleurde stoffen zodat er
effen tot bont gekleurde mondkapjes beschikbaar zijn. Deze
mondkapjes kosten € 3.- en zijn te verkrijgen via Metty
Kaïnama, tel: 06 10474589 (maandag t/m vrijdag).
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Kwaliteitsbrandstoffen van Argos
Hoge prestaties, lage emissie,
zuinig in verbruik

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.
Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

www.argosretail.de

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

Personeel
Gevraagd

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

of bel 06-23502075

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Word jij onze nieuwe Storingsmonteur bij Kraft Heinz in Elst (GE)?
Kraft Heinz Company is één van de grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld. In Elst produceren wij onder andere
Heinz Ketchup, Heinz Mayonaise en Sandwichspread. Ons succes wordt bepaald door een ambitieuze en professionele
instelling. Om de beste te zijn, willen we het beste: de beste merken, de beste manieren van werken en het belangrijkste,
de beste mensen.

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Het is jouw taak als allround storingsmonteur om de productielijnen zo snel mogelijk weer te laten werken als er een
storing is opgetreden. Jouw focus ligt op de productielijnen in jouw zone (3 of 4 lijnen). Hier ben je eerste aanspreekpunt
bij verstoringen, kleine onderhoudswerkzaamheden, lijnanalyse en vragen op het technisch vlak. Je voert kleine
onderhoudswerkzaamheden uit tijdens een ombouw, daarnaast ga je ook aan de slag in het geautomatiseerde warehouse.

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

Werkzaamheden
- Oplossen van mechanische, elektrische en besturingstechnische (Siemens S7) storingen van alle productieinstallaties;
- Assisteren bij preventieve onderhouds- en revisiewerkzaamheden;
- Registreren en administreren;
- De operators ondersteunen bij in-, om- en bijstellen van productielijnen;
- Aandragen van verbetervoorstellen en bijdragen aan het realiseren van die verbeteringen.

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

Wat breng jij mee?
- Een mbo 3 of 4 diploma in één van deze richtingen: elektrotechniek, mechatronica, meet en regeltechniek,
onderhoudstechnologie, werktuigbouwkunde, algemene operationele technieken, automatiseringstechniek,
besturingstechniek, technicus monteur elektrische bedrijfsinstallaties, energietechniek of middenkader
engineering;
- Eigenaarschap: als er een storing is, dan bijt jij je erin vast. Net zolang totdat de storing volledig is opgelost;
- Bereidheid om in 3-ploegendienst te werken en om soms over te werken.

TEL: (024) 782 05 44

Wat biedt Kraft Heinz jou?
- Een marktconform salaris;
- 19,37% ploegentoeslag omdat je in 3-ploegendienst werkt;
- 4,25% gegarandeerde eindejaarsuitkering;
- 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen
Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde collega? Wij ontmoeten je graag! Mail jouw CV en motivatie naar
kombij@kraftheinz.com

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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Volkswagen ID.3
Na het ‘dieselschandaal’ heeft Volkswagen heel veel geld en energie ingezet
om elektrische auto’s te ontwikkelen. De populaire, met zuinige dieselmotor
aangedreven zakenauto Volkswagen Golf TDI heeft enorm aan populariteit
verloren, maar is nog wel leverbaar in de nieuwste Volkswagen Golf versie.
Daar staat nu als milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord alternatief, de elektrisch aangedreven zakenauto Volkswagen ID.3 tegenover. Alle
reden om deze auto uitgebreid te gaan testen, maar dat deden we – onbedoeld
– niet onder de optimale weersomstandigheden. Van links en rechts is de auto
bestookt door strooiauto’s, maar tot onze vreugde bracht de nieuwe elektrisch aangedreven Volkswagen ID.3 ons toch steeds waar we zijn moesten.

Road Test
Volkswagen ID.3 1ST Plus
Koets: 5-deurs
Prijs: € 43.990,- (vanaf € 37.990,-)
Gewicht: 1794 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 204 pk
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Actieradius: 424 km (WLTP)
Lengte: 426,1 cm
Breedte: 10,9 cm
Kofferruimte: 385 liter
Aanhangergewicht: niet

Zodoende is het materiaal gemakkelijker te recyclen.

Na de Kever en de Golf start de ID.3 nu een nieuw tijdperk in de geschiedenis
van Volkswagen zonder uitstoot.
Onder de naam "ID" komt Volkswagen
met diverse elektrisch aangedreven personenauto’s. Alle ID-modellen zijn ontwikkeld als elektrische auto's en niet
verkrijgbaar met klassieke verbrandingsmotor. Volkswagen gooit het bij
elektrisch rijden op een geheel andere
boeg en heeft een nieuw platform ontworpen, dat alleen geschikt is voor
elektrisch rijden. Zodoende komen de
voordelen van elektrisch rijden volledig tot zijn recht.
Nieuwe generatie Volkswagen
De nieuwe Volkswagen ID.3 is ongeveer even ruim als de Volkswagen Golf.
Van buiten is de ID.3 wat groter, maar
de ID.3 heeft duidelijk herkenbaar de
contouren van de Volkswagen Golf.
Het lijnenspel is weliswaar veel moderner. Op die manier maakt Volkswagen
duidelijk, dat dit de auto van de toekomst is en geen doorontwikkeling van
een model uit het verleden. Elektrisch
rijden is bij Volkswagen een volledig
nieuwe generatie.
De Volkswagen ID.3 heeft een opvallend lange wielbasis, wat mogelijk is,
doordat onder de motorkap slechts de
airconditioning en de besturing zijn te
vinden en geen motor. Er is daar ook
geen bergruimte voor bijvoorbeeld de
laadkabels gecreëerd. Deze constructie
geeft extra binnenruimte in de hatchback, die achter een normaal grote
kofferbak heeft van 385 liter. Bij het
omklappen van de achterbank ontstaat
helaas niet een vlakke laadvloer.

Milieuvriendelijke uitstraling
In het interieur vindt men voldoende
ruimte en het dashboard ziet er strak uit
met een fraai compact digitaal dashboard, dat echt voor een elektrische
auto gemaakt is. Geen overbodige
lampjes. Olietemperatuur is niet interessant bij een elektrisch auto. Er is ook
geen pook, geen startknop, geen parkeer-rem, geen toerenteller, dat zijn
allemaal relikwieën uit het verleden
toen we nog brandstof moesten tanken
om te rijden. Een knop bij het stuur zet
men op vooruit rijden en dan is de
motor ingeschakeld, bij parkeren gaat
de rem erop. Zo simpel is het.
Het centraal geplaatste beeldscherm
toont de navigatie en het entertainment.
Een verrassend systeem is het ID.Light
onder de gehele breedte van de voorruit, dat middels lichtkleuren en animaties in ‘lopend licht’ communiceert met
de bestuurder.
Gelukkig heeft de ID.3 geen digitale
spiegels, maar gewone standaard spiegels. Als zo’n digitale spiegel eraf
getrapt wordt, dan heeft men een
extreem hoge kostenpost.
Men zit ruim in de ID.3 en ook in het
interieur laat Volkswagen haar ‘groene’
imago zien. De bekleding van de stoelen is gemaakt van gerecycleerde petflessen. In de meest luxe versies zit
vegan leder. Deze stof voelt even prettig en stevig aan als traditionele bekleding. De gebruikte kunststoffen van het
dashboard zijn door en door gekleurd
en niet achteraf in kleur gespoten.

Vlotte, gemakkelijk te rijden elektroauto
De Volkswagen ID.3 is leverbaar met
diverse motor- en batterijvariaties. Wij
reden een 1ST Plus met de middelsterke motor (204 pk / 310 Nm) en middelgrote batterij. Daarmee is de ID.3 meer
dan vlot in het verkeer en tegelijkertijd
goed doseerbaar. Zodoende biedt de
ID.3 wel de venijnige acceleratie, die
elektrisch rijden zo aantrekkelijk
maakt, maar is er geen risico opdat de
bestuurder door de grote versnellingen
overrompeld wordt. Dat was maar goed
ook met de gladheid, waarbij wij hebben gereden. Doordat altijd de maximale trekkracht beschikbaar is, is het
bijzonder manoeuvreren op gladde
ondergrond.
Met de eco-banden hadden we soms
(zie foto’s) op sneeuwondergrond geen
grip en gebeurde er niets bij het intrappen van het stroompedaal. Best lastig
en de hulpvaardige Marechaussee had
er een behoorlijke klus aan om de auto
van het sneeuwrandje af te duwen. Dat
werd duidelijk onderschat.
De auto weegt met zijn batterijen bijna
1800 kilo. Het onderstel kan dat goed
verwerken en vering en demping
gedragen zich in de praktijk prima. Het
werd bij deze glibberige actie op de
sneeuw duidelijk, dat de elektromotor
achterin zit en de achterwielen aandrijft. Normaal geeft dat op droog wegdek extra grip bij accelereren. Dat kan
vanuit stilstand naar de 100 km/uur
volgens de specificatie in 7,3 seconden,
maar we hebben dat niet kunnen controleren. Deze aandrijving is een goedkopere oplossing en de voorwielen
kunnen extra ver insturen. Dat is weer
zo’n voordeel van het nieuwe platform.
Het gewicht van de batterijen zit onderin en zorgt voor de goede wegstabiliteit. Iets wat we onder de gegeven
omstandigheden helaas niet goed hebben kunnen uittesten. Met de 58 kWh
sterke batterij kan men volgens WLTP
normen 424 km rijden zonder bijladen.
Onder de barre omstandigheden, die
wij troffen, kwamen we tot 360 km op
een volle batterij en dat is niet slecht
gezien de ervaring, die we met vergelijkbare elektrische auto’s hebben. We

Opel Mokka nu ook elektrisch
De Opel Mokka heeft een metamorfose ondergaan. Het is
geen SUV meer, maar een elektrisch aangedreven
‘crossover’. De eerste modellen waren bij de importeur in
Amsterdam voor de eerste kennismaking. Zodra er auto’s
écht naar Nederland komen, komen we met een uitgebreid
testverslag.
Voor de motoren van de Mokka kiest Opel dezelfde aanpak

als bij haar andere modellen. Naast benzine en diesel is elektrische aandrijving een derde optie. Opel kiest er expliciet
niet voor om de elektrische uitvoering een apart model te
geven, maar wil elektrisch rijden even gewoon maken als de
keuze voor benzine of diesel. Ongeacht de gekozen motor
ziet de nieuwe Opel Mokka er daarom bijna hetzelfde uit.
De aandrijflijn van de elektrische Mokka bestaat uit een 50
kWh batterij met een 136 pk / 260 Nm elektromotor. Volgens
de WLTP-norm kan de Opel Mokka 324 km afleggen zonder
bijladen.

De ID.3 heeft duidelijk herkenbaar de contouren van de Volkswagen Golf. Het
lijnenspel is weliswaar veel moderner.
konden de auto wel ’s nachts binnen
stallen en dat scheelt in de accucapaciteit. Helaas was de optionele thuislader
niet aanwezig en moesten we regelmatig aan de snellader. We namen de grote
350 kW snellader in Arnhem en de
accu zou volgens het boekje dan met
100 kW laden, maar dat werd niet
gehaald. Dat is veel vaker het geval. Bij
alle merken ziet men dat de beloofde
laadsnelheden niet behaald worden om
een of andere reden. De laadpaal levert
namelijk ook vaak niet wat het
opschrift beloofd.
Verrassend snel was het laden bij een
gewone laadpaal op de Kalvermarkt in
Den Haag. De omvormer in de
Volkswagen ID.3 kan daadwerkelijk
aan een publiek laadpunt over drie
fasen met 11 kW laden. Niet alle auto’s
hebben die techniek aan boord.
Prijs
De Volkswagen ID.3 1ST is te koop
vanaf €37.990. Getest is de extra rijk

uitgeruste 1ST Plus die €43.990 kost.
Deze uitvoering heeft onder meer 19
inch lichtmetalen wielen, led-matrixkoplampen, keyless access, een achteruitrijcamera, privacy-glas, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, designstoelen, tweekleurig exterieur, in 30 kleuren instelbare sfeerverlichting en kunstleren deurbekleding.
Conclusie
De Volkswagen ID.3 is de auto die
Volkswagen naar een nieuwe toekomst
moet brengen. Door specifiek voor
elektrisch rijden een platform, MEBplatform genaamd, te ontwikkelen zitten er geen rudimentaire elementen van
de oude generaties in en rijdt men echt
een totaal nieuw concept. Mooi stil
presteert de Volkswagen ID.3 keurig en
biedt dezelfde ruimte als de zakelijke
tegenhanger Volkswagen Golf. Met een
prijs van rond de € 40.000,- is het een
betaalbare elektrische auto met grote
actieradius.

De elektromotor van de Volkswagen ID.3 zit achterin en drijft de achterwielen
aan.

Louwman Group lanceert
Amigo: deelauto met je
eigen sociale kring
De Louwman Group introduceert een
nieuw autodeelconcept, genaamd
Amigo, die het mogelijk maakt om met
een aantal vrienden, familie, buren of
andere bekenden een auto volledig ontzorgd te gebruiken, waarbij de maandprijs verdeeld wordt onder het aantal
gebruikers.
De berijders betalen een vast bedrag
per maand voor de auto, plus een
bedrag voor de gereden kilometers. Dit
alles is inclusief onderhoud, verzekering en brandstof. Het vaste bedrag
wordt evenredig gedeeld tussen gebruikers en de kilometerkosten worden aan
het einde van de maand verrekend naar
verbruik.
De gebruikers reserveren, openen en
sluiten hun auto via een app op hun
telefoon. De techniek hiervoor wordt

geleverd door deelplatform WeGo
Carsharing.
Na eerdere, succesvolle pilotfases
wordt het concept in juni volledig
gelanceerd. “Middels de pilot konden
we het concept alvast goed in de praktijk testen en de ervaringen van de
gebruikers meenemen bij de verdere
ontwikkeling van Amigo”, aldus Aimée
de Vries van Louwman Group. “Zo
willen we het concept en de app verder
optimaliseren. Met Amigo proberen we
in te zetten op het beste van twee
werelden: je hebt je eigen auto, zoals
bij private lease, gecombineerd met de
voordelen van carsharing.” In tegenstelling tot andere deelconcepten zijn
de auto’s van Amigo niet voorzien van
reclame en is deze alleen beschikbaar
voor een besloten kring van bekenden.
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Zwischen Rhein & Maahs
„100 Jahre Joseph Beuys“
NRW. 2021 wird mit dem 100.
Geburtstag des Künstlers Joseph Beuys
unter dem Titel „beuys 2021“ 100 Jahre
Joseph Beuys gedacht. Rund 20
Museen und Kulturinstitutionen des
Landes widmen sich dem im Rheinland
geborenen Künstlers. Joseph Beuys
gehört zu den weltweit bedeutendsten
Künstlern des 20. Jahrhunderts. Sein
100. Geburtstag im Jahr 2021 bietet
Anlass für rund 20 Museen und
Kulturinstitutionen
des
Landes
Nordrhein-Westfalen,
den
im
Rheinland geborenen und arbeitenden
Künstler, sein komplexes Wirken und
seine internationale Ausstrahlung im
Rahmen des Jubiläumsprogramms
»beuys 2021. 100 jahre joseph beuys«
zu würdigen, neu zu entdecken und kritisch zu befragen.
Das Jubiläumsjahr ist ein Projekt des
Ministeriums
für
Kultur
und
Wissenschaft des Landes NordrheinWestfalen in Zusammenarbeit mit der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
als Träger. Die künstlerische Leitung
haben Eugen Blume und Catherine
Nichols übernommen. Eine Vielzahl
von Ausstellungen, Aktionen und
Performances, Theater-, Musik- und
Lehrveranstaltungen erkunden über das
Jahr 2021 hinweg die faszinierenden
wie umstrittenen Ideen einer der weltweit
einflussreichsten

Joseph Beuys gehört zu den weltweit
bedeutendsten Künstlern des 20.
Jahrhunderts.
Künstlerpersönlichkeiten des 20.
Jahrhunderts. Neben der weiteren
Stärkung des Landes NordrheinWestfalens als Kulturstandort setzt sich
das Programm zum Ziel, die
Bedeutung von Beuys für die
gegenwärtige internationale Kunst wie
für die Gesellschaft zu ergründen und
einen Diskurs über die brennenden
Fragen unserer Zeit anzuregen: wie
Demokratie und Freiheit zu verstehen
sind, wie sich Umwelt und Wirtschaft
bedingen, wie das Verhältnis von
Politik und Kunst heute aussehen kann.
Mehr Infos unter www.beuys2021.de

„Schnee von gestern…“
Unerwartet bescherte uns der Winter
fast zwei Wochen lang eine dicke
weiße Schneedecke. Dann stieg die
Temperatur innerhalb einiger Tage bis
auf fast 20 Grad. Nur vereinzelt blieben
noch einige Schneeresten liegen,
„Schnee von gestern“.
Der Satz "Das ist doch Schnee von
gestern!" ist vielen bekannt. Die
Redensart steht für die Vergänglichkeit
und für Vergangenes, das uninteressant
geworden ist. Schnee schmilzt und
dann ist nichts mehr übrig. So als wäre
nie etwas gewesen. Genauso ist es mit
Dingen, die als "Schnee von gestern"
bezeichnet werden. Die Aussage meint
auch, dass etwas langweilig und veraltet ("von gestern") ist, wie beispielsweise in: "Dieses Computerspiel ist
doch
Schnee
von
gestern!"
Ursprünglich lautete die Redewendung
"Schnee vom vergangenen Jahr" und
stammt aus dem späten 19.
Jahrhundert. Der Dichter Francois
Villon hat den Ausdruck geprägt. Er ist

Teil seiner Ballade "Mais ou sont les
neiges d'antan?" - "Aber wo ist der
Schnee von gestern?" Villon nutzt die
Redewendung als Refrain und verweist
damit auf Vergangenes wie historische
Ereignisse und Personen und längst
vergangene Schönheit. So hat Schnee
von gestern doch noch einen Sinn.

Die Redensart „Schnee von gestern“
steht für die Vergänglichkeit und für
Vergangenes, das uninteressant geworden ist. Schnee schmilzt und dann ist
nichts mehr übrig. So als wäre nie
etwas gewesen.
Foto: Heinz Maahs

DRK HausNotrufBereitschaftsdienst im Einsatz
KREIS KLEVE. Der HausNotruf
erhöht
das
individuelle
Sicherheitsgefühl und kann im
Ernstfall Leben retten. Daher
eignet er sich besonders für
Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt
oder oft allein sind.
Statistisch gesehen passieren
die
meisten
Unfälle im häuslichen
Umfeld. Besonders im
höheren Alter kann durch
eine
gesundheitliche
Beeinträchtigung das Unfallrisiko und
die Gefahr, in eine Notsituation zu
geraten, ansteigen. Der HausNotruf des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) leistet hier einfache und schnelle Hilfe im
und ums Haus. Mithilfe der
Teilnehmerstation und eines kleinen
Notrufknopfes, den man wahlweise am
Armgelenk oder um den Hals tragen
kann, wird auf Knopfdruck ein Hilferuf
abgesetzt. Der Notruf wird in der 24
Stunden
besetzten
DRKHausNotrufzentrale
angenommen.
Über eine Freisprecheinrichtung an der
Teilnehmerstation kann der Hilfebedarf
abgefragt werden. Auch wenn keine
Sprechverbindung mehr möglich sein
sollte, alarmiert die Notrufzentrale die
zuvor benannten Bezugspersonen
(Familie, Nachbarn, Freunde) oder die
eigene DRK-Rufbereitschaft. Diese
kann mit einem beim DRK hinterlegten
Wohnungsschlüssel schnellstmöglich
Hilfe leisten.

So auch in der letzten Woche: Hier half
die DRK-Rufbereitschaft einer 81-jährigen Frau aus Kleve. Sie war in
ihrer Wohnung gestürzt und
konnte alleine nicht mehr
aufstehen - ihr Essen auf
der
angeschalteten
Herdplatte geriet deshalb in Brand. Ein Druck
auf den HausNotrufKnopf und die DRKZentrale alarmierte schnell
die Feuerwehr. Die Dame
wurde
zur
weiteren
Untersuchung in ein Krankenhaus
gebracht.
Fragen
zum
DRKHausNotruf
beantwortet
gerne
Fachberater Silas Schellhase, Tel. 0 28
21/5 08-30. Der DRK-HausNotruf wird
unter bestimmten Voraussetzungen
durch die Pflegekassen finanziell ab
Pflegegrad 1 bezuschusst.
Weitere Informationen finden Sie auch
unter www.drk-kleve.de

Tiergarten Kleve erstrahlt in weißer Pracht
KLEVE. Nach den massiven Schneefällen erstrahlt der
Tiergarten Kleve nun in weißer Pracht. 20 Zentimeter
Schnee bedecken den Boden. „Nicht allen Tieren missfällt
das aktuelle Wetter: Unsere Roten Pandas leben normalerweise im Himalaya-Gebirge auf 2.000 bis 4.000 Metern
Höhe und haben mit ihrem dichten Fell keine Probleme mit
den eisigen Temperaturen. Und auch die Polarfüchse blühen
jetzt so richtig auf“, berichtet Tiergartenleiter Martin
Polotzek. „Als Anpassung an die Kälte haben Polarfüchse
nicht nur besonders viel Unterwolle, sondern auch behaarte
Fußsohlen. Mit diesen können sie problemlos auf lockerem
Schnee laufen, ohne zu rutschen oder zu versinken.“
Doch nicht alle Tiere erfreuen sich über die weiße Pracht.
Polotzek: „Unsere Erdmännchen sind als Bewohner der afrikanischen Savanne Wärme gewöhnt und bleiben derzeit die
meiste Zeit des Tages in ihrem beheizten Haus. Und auch
unsere südamerikanischen Weißbüscheläffchen setzen bei
diesem Wetter nicht gerne einen Fuß vor die kalte Tür.“
Einen Fuß hinter die Tore des Tiergartens können die
BesucherInnen aufgrund der aktuellen CoronaSchutzverordnung immer noch nicht setzen. Seit dem 2.
November ist der Tiergarten coronabedingt geschlossen.
Doch der Zoo an der Tiergartenstraße hat sich etwas einfallen lassen, wie man dennoch die 350 tierischen Bewohner
erleben kann. Polotzek: „Am 28. Februar bieten wir zum
ersten Mal unsere digitale Sonntagsführung an. Meine
Kollegin Christine Oster und ich freuen uns schon sehr

Tiergarten Kleve: „Am 28. Februar bieten wir zum ersten
Mal unsere digitale Sonntagsführung an.“
darauf, zahlreiche Menschen per Videoführung durch unseren Tiergarten begleiten zu dürfen!“ Abgeschlossen wird die
rund einstündige Tour mit einer Schaufütterung bei den
Seehunden durch den stellvertretenden Tiergartenleiter
Dietmar Cornelissen. Die Führung kostet 5 €. Anmeldungen
werden ab sofort unter info@tiergarten-kleve.de oder
www.tiergarten-kleve.de entgegen genommen.

Es war einmal… Restauration Kattelans
KRANENBURG. Im frühen 20.
Jahrhundert gab es in Kranenburg die
„Restauration Kattelans“, vermutlich in
den zwanziger Jahren, vielleicht noch
früher. Inhaber war Theodor Kattelans.
Die Gaststätte stand in Kranenburg bei
der kleinen Brücke am Ortsausgang in

Richtung Wyler. Dazu gehörte auch ein
Saal. Dieser befand sich auf der anderen Straßenseite, etwa da wo jetzt der
Markt ist. Theodor Kattelans war verheiratet
mit
Hendrina
Maas.
Möglicherweise hat das Ehepaar später
auch eine Wirtschaft in Uedem betrie-

ben.
Gerne möchten wir in Kontakt kommen mit Personen die uns mehr über
Restauration Kattelans erzählen können. Bitte melden Sie sich bei Heinz
Maahs,
0031
614505539,
h.maahs@telfort.nl

Bürgermeister Gebing zu Gast
bei der Overdie Deutschland
Beim Besuch der Overdie Deutschland
GmbH zeigten sich Bürgermeister
Wolfgang
Gebing
(links)
und
Kämmerer Willibrord Haas (rechts)
beeindruckt unter anderem von der
Schwimm-Sink-Anlage
(im
Hintergrund). In der Mitte: OverdieGeschäftsführer Emiel van Loon.

KLEVE.
Zu
einem
Unternehmensbesuch trafen sich
Anfang Februar Kleves Bürgermeister

Wolfgang
Gebing
und
der
Geschäftsführer
der
Overdie
Deutschland GmbH, Emiel van Loon.

“Dag van de Duitse Taal”
in den Niederlanden
NL – Eigentlich sollte der „Dag van de
Duitse Taal” am 22. März stattfinden.
Wegen corona ist das Datum jetzt verschoben auf den 22. September. Der
„Dag van de Duitse Taal“ ist eine
Intitiative der Aktionsgruppe Deutsch.
Diese setzt sich seit 2011 dafür ein, die
Position der deutschen Sprache in den
Niederlanden zu verstärken. Vier
Partner arbeiten zusammen, um das
Bewusstsein für die wichtige Rolle der
deutschen Sprache für die Niederlande
zu vergrößern: die Deutsche Botschaft
in Den Haag, das Duitsland Instituut
Amsterdam,
die
DeutschNiederländische
Handelskammer,
Nuffic und das Goethe-Institut.
In der einzigartigen Kooperation von
Wirtschaft, Kultur, Bildung und Politik
soll das Image der deutschen Sprache
in den Niederlanden verbessert und die
Motivation, Deutsch zu lernen, vergrößert werden. Kenntnisse der wichtigen Rolle der deutschen Sprache sind

Informationen zur
Abfallentsorgung in der
Gemeinde Kranenburg
KRANENBURG. Restabfallgefäße, die aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht
geleert wurden, werden erst wieder zum nächsten planmäßigen Abfuhrtermin
geleert. Restabfallmengen, die das Volumen des Abfallgefäßes übersteigen, können in angemessenen Mengen zusätzlich einmalig und abfuhrfähig zur Abfuhr
bereitgestellt werden.

Gemeinsam
mit
Stadtkämmerer
Willibrord Haas und der Vertreterin der
Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Stadt Kleve GmbH, Martina Gellert,
besuchte der Bürgermeister das
Recycling-Unternehmen, das Ende
2019 seinen Produktionsstandort in der
Van-Houten-Straße in Kleve eröffnete.
Hier
werden
Reststoffe
aus
Müllverbrennungsanlagen getrennt und
gereinigt um sie wieder als
Ausgangsrohstoffe für neue Produkte
verwenden zu können. Herr van Loon
zeigte sich hochzufrieden mit dem
gewählten Standort im Gewerbegebiet
Hammscher Hof in Kleve und lobte die
gute Zusammenarbeit mit Stadt und
Kreis
Kleve
bei
den
Genehmigungsverfahren. Bei der dann
folgenden Betriebsführung konnten die
Gäste
die
verschiedenen
Trennungsverfahren besichtigen und
zeigten sich beeindruckt von der
Menge
an
Ausgangsrohstoffen
(Metallgemische) im Output.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Wegen corona ist der „Dag van de
Duitse Taal“ verschoben auf den 22.
September.
dafür unentbehrlich. Attraktiver und
effizienter Unterricht soll Schüler motivieren, das Fach Deutsch in der
Oberstufe und in der höheren Bildung
zu wählen.
Die Aktionsgruppe Deutsch stellt im
Rahmen ihrer Kampagne 'Mach mit!'
die deutsche Sprache auf verschiedenen Wegen ins Scheinwerferlicht. Das
Mach-mit-Mobil hat seit 2012 420
Schulbesuche an 230 Schulen durchgeführt. Dadurch konnten ca. 40.000
Schüler zwischen 13 und 16 Jahren
neue Einblicke in die deutsche Sprache
und Kultur erhalten. Der „Dag van de
Duitse
Taal“
bietet
Schulen,
Unternehmen, Kulturinstituten und
staatlichen
Einrichtungen
eine
Plattform für Aktivitäten rund um die
deutsche Sprache.
www.machmit.nl/dag-van-de-duitsetaal

Anzeigen Kleve + Umgebung:
Norbert Leenders
Kapellenstraße 15, 47533 Kleve
Tel.: 02821-23686 / Tel.: 0173 243 4680
email: ottlee@gmx.de
oder NL-Büro Rozet: info@derozet.nl
0031-24-6843533

Anzeigen Kranenburg
Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
Argos, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Tobacco&More
KLEVE: Lotto Bahnhof, Tobacco&More
MATERBORN: Getränke Hoffmann,
HuissenerStr.3, O&L + Tobacco&More
Kapellenstr.15

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 9. März
Redaktionsschluß: Freitag 5 März
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

23 februari 2021

PAGINA 23

De Rozet

Nieuws uit Nijmegen
Oddstream organiseert online filmevenement
rondom affective storytelling
Van 4 tot 6 maart organiseert
Oddstream een online filmevenement
in samenwerking met designer Ningli
Zhu. Het onderwerp is ‘affective storytelling with digital objects’. Tijdens dit
evenement kunnen vier korte films
bekeken worden via een livestream.
Het evenement is gratis online toegankelijk en zal hoofdzakelijk in het
Engels plaatsvinden.
Affective storytelling
Op het internet is er vaak sprake van
miscommunicatie en verkeerde interpretatie. Het is dan ook lastig om emoties over te brengen in een digitale
ruimte. Dat wordt beïnvloed door de
digitale objecten die we hanteren zoals
onze telefoons, computers, software en
augmented en virtual reality. Affective
storytelling is een manier van verhalen
vertellen die speelt met dit gegeven.
Zhu omschrijft het zelf als ‘het schrijven van poëzie in een steeds verder
gedigitaliseerde en geautomatiseerde
wereld’.
De films
Tijdens dit evenement worden vier
films vertoond rondom dit thema:
<Face to Face> (2019) van Ningli Zhu,

grens van grafisch design, nieuwe
mediakunst en technologie.

Is Ambivalence Eternal (2020) van
Yaoxuan Wang, <A Call> (2015) van
Aiwen Yin en CROMA (2019) van
FM7 (Fabián Alejandro González &
Mario Sergio Álvarez).
Over Ningli Zhu
Ningli Zhu is een visueel ontwerper en
conceptontwikkelaar die geïnteresseerd
is in storytelling van culturele identiteit
en sociaal-technologische onderwerpen. Haar nieuwsgierigheid en artistiek
onderzoek richten zich op hoe onze
relaties vorm aannemen gedurende
digitale transformatie. Met een achtergrond in zowel design als media onderzoekt Zhu affectieve narrativiteit op de

Praktische informatie
Het online evenement in Mozilla Hubs
vindt plaats op donderdag 4 maart, vrijdag 5 maart en zaterdag 6 maart van
20.00 tot 23.00 uur. De films kunnen
op eigen gelegenheid en in eigen tempo
worden bekeken. Geïnteresseerden
kunnen
zich
aanmelden
via
info@oddstream.nl en ontvangen dan
de link in hun mailbox. De aftrap vindt
op 4 maart om 20.00 uur plaats op
Zoom met een online inleiding door
Ningli Zhu en een meet-up gemodereerd door filosoof Sabine Winters. Op
6 maart om 20.00 uur wordt Mario
Sergio Alvarez, een van de makers van
CROMA, via Zoom geïnterviewd door
Oddstreams curator Lieke Wouters.
Meer informatie is te vinden op
www.oddstream.nl.
Over Oddstream
Oddstream organiseert exposities,
meet-ups en workshops voor kinderen
en volwassenen rondom kunst en technologie. Oddstream art & technology is
onderdeel van de Lindenberg
Cultuurhuis in Nijmegen.

Voedselbank Nijmegen zet samen met Pro Art
een "Creatieve Actie" op touw
De coronacrisis duurt nu al een jaar en
zoals het er naar uit ziet is het nog niet
voorbij. Nu, eind februari, zijn de
zware coronamaatregelen nog steeds
van kracht. Bij veel ondernemers is de
bodem van de portemonnee ondanks
overheidssteun bereikt of in zicht, pensioenen zijn opgegeten en banen worden geschrapt.
Het ziet er naar uit dat vele mensen in
de komende tijd met financiële problemen komen te zitten en misschien wel
een beroep moeten doen op de voedselbank. Veel meer mensen dan normaal
gesproken het geval zou zijn. De voedselbank wil ook deze nieuwe stroom
mensen, die hulp nodig hebben, kunnen blijven voorzien in hun basisbehoefte.
Samen met Pro Art kunstenaarsbenodigdheden uit Nijmegen wil de voedselbank door middel van een creatieve
uitdaging zorgen voor een financiële
injectie. Het doel is dat mensen die als
gevolg van de coronacrisis een beroep
moeten doen op de voedselbank ook
daadwerkelijk geholpen kunnen worden.

De creatieve uitdaging van Pro Art
kunstenaarsbenodigdheden werkt
als volgt:
Elke klant van Pro Art ontvangt bij een
aankoop een schilderdoekje. Men
wordt gevraagd om op deze doekjes
van 15cm x 15 cm (tegeltjes) uitspraken, spreekwoorden of uitdrukkingen
te schilderen of te tekenen, voorzien
van een eigen decoratie daar om heen.
Deze uitdrukkingen mogen zeker
betrekking hebben op het afgelopen
corona- of politiek jaar. Originaliteit
staat hierbij hoog in het vaandel. Qua
materiaal is alles toegestaan: Potlood,
marker, olieverf, acrylverf, waterverf,
houtskool, bedenk het maar!
Deelnemers zenden een foto van hun
creatie in via de mail info@pro-art.nl.
Meer informatie over deze actie is te
vinden op de website: https://proart.nl/creatieve-uitdaging/
Aan het einde van de actie, 30 april
2021, beoordeelt een vakkundige jury
de ingezonden werkstukjes. De jury zal
bestaan uit o.a. diverse kunstenaars,
medewerkers van Pro Art en een taal-

Kwatta brengt live theater op
scholen, ook zonder subsidie
Live theater is niet mogelijk in de
zalen, maar wel op Nijmeegse scholen! Kwatta speelt alweer, ondanks
onduidelijkheid over subsidies.
Zodra de scholen weer open gingen,
kon de reeks Kwattaklas-voorstellingen
van Donderbuikjes live doorgaan.
Kwattaklas is een concept waarbij
acteurs een les ‘binnenvallen’ en
theater dus rechtstreeks in de klas
wordt gebracht, zonder vooraankondiging. Een beproefd concept dat Kwatta
al jaren aanbiedt. Basisschool Hidaya
was als eerste aan de beurt, amper twee
dagen na de heropening van de basis-

scholen. Na de voorjaarsvakantie volgen nog meer voorstellingen. De
Nijmeegse scholen wilden Kwatta
maar al te graag op bezoek in het klaslokaal, ondanks de uitdagingen van de
strenge coronaprotocollen en weken
van digitale lessen.
Kwatta voert momenteel haar programma uit voor 2021 terwijl ze in afwachting is van de besluitvorming bij zowel
gemeente Nijmegen als provincie
Gelderland over subsidie in 2021.
Ondanks deze onzekere situatie doet
Kwatta waar ze goed in is: live voorstellingen spelen.

Ruim 400.000 tegels maken
plaats voor GROEN!
NIJMEGEN. Met de campagne
Operatie Steenbreek Nijmegen zijn
tot nu toe ruim 400.000 tegels verwijderd die plaatsmaakten voor
GROEN! De campagne van De
Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, gaat het vierde jaar in.
Onder het motto Stenen eruit,
GROEN erin! roept De Bastei iedereen op om aan de slag te gaan met
het vergroenen van de tuin, balkon
en straat. De gemeente Nijmegen en
Waterschap Rivierenland financieren de campagne.
Wethouder Harriët Tiemens nam dinsdag 16 februari het eerste exemplaar
van het jaarverslag van Operatie
Steenbreek Nijmegen in ontvangst. Ze
is enthousiast over de behaalde resultaten. “Ruim 400.000 tegels zijn tot nu
toe vervangen door groen! Door de
droge, hete zomers zien steeds meer
mensen in dat ze zelf iets kunnen doen
om het huis en de straat leefbaar te houden. Groen helpt daarbij, want groen
zorgt voor koelte tijdens tropische
dagen.”
De campagne van Operatie Steenbreek
richt zich op het veranderende klimaat.
We krijgen vaker te maken met hoosbuien en dagen met tropische temperaturen. Met meer groen in de stad kunnen we het veranderende klimaat beter
aan. Groene tuinen spelen daarbij een

belangrijke rol. Een groene tuin is goed
voor het opnemen van regenwater, het
is een gratis airco én een paradijs voor
vogels en vlinders. Kortom, een groene
tuin heeft alleen maar voordelen.
Daarom voert het Steenbreek-team
campagne onder het motto: Stenen
eruit, GROEN erin!
Anders denken en werken
Door de coronamaatregelen moest het
campagneteam in 2020 anders gaan
denken en werken. Er kwamen nieuwe
acties en activiteiten, zoals online filmpjes en een geslaagde samenwerking
met welzijnsorganisatie Bindkracht10.
In 2021 focus op versteende wijken
Wat 2021 betreft gaat het campagneteam van Operatie Steenbreek zich nog
meer richten op versteende wijken in
de stad.
www.steenbreeknijmegen.nl

Van winter naar zomer
kundige. De creaties
worden
beoordeeld op:
originaliteit, creativiteit, gebruikte materialen en
andere disciplines. Van de winnende 10 - 20 doekjes worden (met toestemming van de makers) reproducties
gemaakt op originele tegeltjes. Deze
tegeltjes worden te koop aangeboden.
De opbrengsten van de verkoop (onder
aftrek van kosten) komen ten goede aan
de voedselbank.
Het doel is ca. 2000 tegeltjes in en om
Nijmegen te verkopen voor een prijs
tussen de €15,00 en €20,00. Helpt u
ons dit doel te bereiken? Doe dan mee!
Op de website van Pro Art (www.proart.nl) staat alle informatie (link: creatieve uitdaging). Op deze website
wordt ook de voortgang van dit project
bijgehouden.

Het Kronenburgerpark:
vorige week
volop winterpret, afgelopen weekend
leek het wel
zomer.
Foto’s: Eric
van Haalen

Pro Art Kunstenaarsbenodigdheden
Van Welderenstraat 47, Nijmegen

Vrouwenrechtswinkel
Nijmegen
Gratis juridisch advies voor vrouwen,
door vrouwen
Spreekuren:
Maandag 9:30 - 11:30 uur
Dinsdag 19:00 - 20:30 uur
Donderdag 19:00 - 20:30
T 024-324 08 55
Evrouwenrechtswinkelnijmegen@
gmail.com
www.vrouwenrechtswinkelnijmegen.nl
Pontanusstraat 20, 6524 HG Nijmegen

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
Tel: 024-6843533 Fax: 024-6842645
E-mail adres: info@derozet.nl
B EZORGKLACHTEN :
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Beek, tel. 06-23502075

Foto: Edwin Deen

Steenbreek jaarverslag 2020

OPLAGE: 25.000

Ruim 1,6 miljoen voor energiebesparing Nijmeegse woningen
De gemeente Nijmegen heeft ruim
1,6 miljoen Rijkssubsidie gekregen
uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Nieuw
is dat de subsidie dit jaar ook voor
huurders mag worden ingezet. De
regeling is bedoeld om woningeigenaren én huurders te stimuleren
energiebesparende maatregelen te
nemen. Energie besparen zorgt voor
wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.
De gemeente Nijmegen besteedt dit
bedrag in 2021 en het eerste kwartaal
van 2022 onder meer aan gratis energiebesparende producten voor huurders
en woningeigenaren. Huurders en
woningeigenaren (ook Verenigingen
van Eigenaren) kunnen gebruik maken
van verschillende adviesmogelijkheden
om energie te besparen: via een website, webinars, persoonlijke adviesgesprekken en energiecoaches. Voor huiseigenaren komen er, net als in 2020,
energieadviesrapporten voor veelvoorkomende woningtypes en collectieve

inkoopacties voor woningisolatie, zonnepanelen. Een nieuwe mogelijkheid in
de inkoopacties is isolerend glas. De
precieze invulling volgt in de loop van
het jaar.
De acties voor huurders werkt de
gemeente samen met de woningcorporaties uit. De gemeente maakt alle
acties en activiteiten onder meer
bekend via Facebook, de digitale
nieuwsbrief Duurzaam Wonen, nijmegen.nl en de gemeentepagina in huisaan-huisblad De Brug.
Wethouder
Harriët
Tiemens
(Duurzaamheid): “Fijn dat we dit jaar
samen met de corporaties ook huurders
op weg kunnen helpen met het verlagen
van hun energierekening. VVE’s krijgen dit jaar ook speciale aandacht. En
we blijven woningeigenaren ondersteunen met gratis producten, advies en
gezamenlijke inkoopacties. Nieuw is
bijvoorbeeld de inkoop van isolerend
glas. Als we samen veel energie besparen in Nijmegen, worden de stappen op
weg naar aardgasvrij wonen ook makkelijker.”
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Lokaal duurzame
energie opwekken!
In eig
en
hand
of
niet?

Geef jouw mening!
op millingsezon.buurtpeil.nl

Na 15 mooie jaren zoek ik een
nieuwe uitdaging

WINKEL
TE KOOP
CENTRAAL GELEGEN. RUIME PARKEERPLAATS.
GROOT AFZETGEBIED. MET VEEL POTENTIE.
REACTIE STUREN NAAR
INFO@VANRAAIJDIERVOEDERS.NL

Heb je last van een zieke, beschadigde of aangedane huid?
Dan kunnen wij wat voor jou betekenen! Maar ook als je geen
huidaandoening hebt ben je van harte welkom bij ons!

Acnetherapie

“Een gezonde, stralende huid is met de
juiste aanpak mogelijk voor iedereen!”
Omdat huidtherapeuten vallen onder de paramedische contactberoepen zijn wij ook tijdens de lockdown, uiteraard volgens de
geldende maatregels, aan het werk. Per 1 maart verhuizen wij
vanaf Nijmegen naar Beek-Ubbergen waar wij een samenwerking
aangaan met Vera Instituut voor huidverbetering.

Je kunt bij ons terecht voor:
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Acnetherapie
&DPRXࣅDJHWKHUDSLH
Cryotherapie
Cryolipolyse
Huidverbetering
Huidverjonging
/DVHUWKHUDSLHGHࣄQLWLHYHRQWKDULQJ
Littekentherapie
Oedeemtherapie

Lasertherapie

LED Masker therapie

Onze behandelingen worden (deels) vergoed door de (aanvullende)
zorgverzekering.
Wij zijn lid van de Nederlandsevereninging van Huidtherapeuten,
ingeschreven in het kwaliteitsregisterparamedici en onderdeel van
het oncologienetwerk zuid-Gelderland.

www.dehuidzorgpraktijk.nl
of bel: 06 - 836 264 89

De HuidZorgpraktijk
Cranenburgsestraat 23b
6561 AM Groesbeek
Verbindingsweg 8
6573 BV Beek-Ubbergen
Meester van Coothlaan 25
6602 GS Wijchen

WARMTE ÉN SFEER
Al onze panelen zijn te bedrukken met uw
eigen foto, ;;m->;;Ѵ7bm]b|omvubl;
stockfoto aanbod en in elke RAL kleur.

INFRAROOD PANELEN
VAN MAGISTRALE KWALITEIT

keuze uit
honderden
afbeeldingen
of uw
eigen foto!

verwarmen
zonder gas!
+31 (0) 246 412 451
bm=oŠ1oorv;m1oĺ1ol
bfv|;u_b;mƑƑŊƐƖ
6604 LC WIJCHEN
$_;;|_;uѴ-m7v

