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Scholieren aangereden in Beek
Bij de verkeerslichten in Beek is dinsdagmiddag 15 februari een aantal
Havoscholieren aangereden. De scholieren staken met de fiets de Nieuwe
Rijksweg in de richting Ooij over. Op dat ogenblik naderde uit de richting
Nijmegen een personenauto, waarvan wordt aangenomen dat deze door rood is
gereden. De scholieren hadden, volgens hun getuigenissen, allemaal groen licht.
Eén van de scholieren, een meisje uit Millingen aan de Rijn, raakte zodanig
gewond, dat ze per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen.
Ook de bestuurder van de auto is per ambulance overgebracht naar Nijmegen. De
politie heeft de zaak in onderzoek. Het verkeer vanuit de richting Nijmegen is
enige tijd omgeleid via de bebouwde kom van Beek.

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
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Aanrijding tussen drie auto’s op de Nieuwe Rijksweg te
Beek
Terwijl de politie nog bezig was met hun onderzoek naar het ongeval bij de verkeerslichten in Beek, gebeurde op de Nieuwe Rijksweg opnieuw een aanrijding
waarbij gelukkig geen gewonden vielen.
Een automobilist uit Angeren zag te laat dat de auto’s voor hem moesten stoppen
en botste vervolgens op de bedrijfsauto van een inwoner uit Ooij die op zijn beurt
weer achter op een Duitse auto gedrukt werd. De Duitse automobilist kon op eigen
kracht zijn weg vervolgen, maar de beide andere auto’s zijn door een kraanbedrijf
afgesleept.
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Twee van de drie beschadigde auto’s
Foto’s: Henk Baron

De beschadigde auto en de beschadigde fiets van het slachtoffer

Dudley, Eunice en Franklin houden huis in de regio
Dudley, Eunice en Franklin hebben de
afgelopen week voor nogal wat overlast en schade gezorgd, met name in de
heuvelrug Ubbergen - Beek - Berg en
Dal.
Storm Dudley van woensdag heeft
behoorlijk huis gehouden in Beek en
Berg en Dal. Achter de woningen aan
de Hazeldonklaan in Beek werd een
muur omver geblazen en verder moesten diverse bomen het ontgelden. De
vrijwillige brandweer van Ubbergen
moest omstreeks 01.30 uur naar de
Oude Holleweg voor een boom welke
de weg geblokkeerd had. In de val
waren meerdere bomen geraakt. Met
behulp van de hoogwerker van
Nijmegen zijn de brandweervrijwilligers aan de slag gegaan. Na deze klus
meldde de alarmcentrale dat er een
boom lag op de Sophiaweg /
Kwakkenbergweg in Nijmegen. Ook
deze boom is door hen verwijderd.
Vervolgens bleek dat er ook een ravage
van omgevallen bomen op de
Oosterbergweg was. Daar is de weg
afgezet. Ze hebben tot 05.30 uur
gewerkt waarna ze weer naar de kazerne konden en een aantal brandweerlieden gelijk door kon naar hun werk.
Later op de dag moesten ze opnieuw
naar de Oude Holleweg. Overdag bleek

rolluik op de bovenste etage losgewaaid was. Omdat er gevaar bestond
dat de bak naar beneden zou waaien,
werd de hoogwerker gewaarschuwd en
gezamenlijk werd de bak naar beneden
gehaald.
Door Dudley op zondagavond sneuvelden er nog wat meer bomen, waarschijnlijk hadden die eerder deze week
al een tik gehad.

Bij de Beekse voetbalclub BVC.
Foto: Dion Awater
ook dat bij het Wylermeer een aantal
bomen waren omgewaaid.
Ook Eunice heeft de brandweer nogal
wat werk verschaft: ze zijn vrijdag de
gehele avond druk geweest met allerlei
storm gerelateerde meldingen. De
meldkamer van de brandweer had het
zo druk, dat bellers in de wachtrij
geplaatst werden en dat de brandweer
zelf ook slecht contact kon krijgen. De
mensen van Ubbergen hadden een

Oude Holleweg

Pas op voor
eekhoorns
op de weg
UBBERGEN. Regelmatig worden eekhoorns aangereden vlakbij de kruising
van de Dommer van Poldersveldweg en
Rijksstraatweg in Ubbergen. Een aantal
kinderen uit de omgeving kon dit niet
aanzien en daarom hebben ze een verkeersbord gemaakt.

Foto: Brandweer

regioalarm gehad en dat hield dus in,
dat ze overal in de omgeving inzetbaar
waren en opgeroepen werden. In Beek
moesten ze o.a. naar Kalorama waar
een boom op de nieuwbouw gevallen
was en waar de bewoner geluk had, dat
hij even niet in zijn woning was en buiten stond te roken. Daardoor bleef het
bij materiele schade. Aan het einde van
de avond moesten ze naar de
Alverstraat in Ooij waar de bak van een

Tijdens de storm is er een groepje
bomen omgewaaid op de heuvelrug en
terecht gekomen op een woonhuis aan
de Rijksstraatweg. Deze moesten afgelopen zaterdagmiddag geruimd worden, waardoor de Rijksstraatweg enkele uren voor het verkeer werd afgesloten.
Foto: Henk Baron

(Wat) stemt u?
Stormen houden huis
Veel bomen gesneuveld
Tijdens de storm vrijdagavond is een
boom op de nieuwbouw van de Doofblindenafdeling van Kalorama terecht
gekomen. Er waren gelukkig geen persoonlijke ongelukken.
Foto: Henk Baron

SHIATSU-MASSAGE
& ACUPUNCTUUR

krak

In De Rozet van 8 maart vindt u de verkiezingenkrant
met een uitleg over de verkiezingen.
Ook staat daar wat de 7 politieke partijen willen.

bij gezondheidsklachten
www.floorpieper.nl
Floor Pieper
Beek - Iepstraat 11
T: 06 57 59 66 81
Veelal vergoed door verzekeraars

Afspraak maken is mogelijk
via de website of telefonisch

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

GEOPEND Elke maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur

Alex Joosten
Personal Training | Voeding | Coaching

-

Scan voor
meer informatie

Inname: alleen maandag van 10-15 u. ivm corona
Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu

Personal training
Duo training
Small group training
Senioren training

10% g
in
Kort

Met deze voucher krijg je nu 10%
korting op de eerste 5 lessen.

RAMEN - DEUREN - SERRES

www.alexjoostenpersonaltraining.nl
w
ww
alex
alexjoostenpt@gmail.com

Telefoon: (024) - 388 3273
www.vblkozijnen.nl
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Albert Heijn van den Hatert
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
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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 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-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 +
CleanLease, De Bouwkamp 8
- 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
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
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
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
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
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 Millingen
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
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open op
woensdag van 13.30-15.30 uur en door op
afspraak via Whatsapp te maken op 06 442
159 72 (van maandag-vrijdag tussen 8.30
uur tot 17.30 uur mogelijk). www.ruilhus.nl
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111

Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
25 - 28 FEBR.- BEETJE CARNAVAL
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
MILLINGEN A/D RIJN
-26.2. 10-12u. repaircafé, Kulturhus
-5.3. 20u. bingo Ons Genoegen, ver. gebouw
-5.3. potgrondactie SCM/Odio
OOIJ
-7.3. 19u. info-avond OpWeg, basisschool
LEUTH
-5.3. 14-17u. klusmiddag en vuuravond in
de Torteltuin
-7.3. 14u. bingo KBO, Vriendenkring
UBBERGEN
-weekenden maart, 13-17u. expo Paul v.
Ernich, Refter
PERSINGEN
-maart-juli, expo Thornsche Molen - vogels
in de polder
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-26-27.2. Frank Tarenskeen
-5-6.3. Urban en Maria van Aar
GROESBEEK
-24.2. 9.45u. lentewandeling v.a. prot.kerk
-1.3. 10-12u. Digitaal Café, bieb
-5.3. 10-14u. openhuis 2ehands-zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-5.3. 14.30u. ledenvergadering DVSG, zaal
Hopmans
-8.3. 10-12u. DigiDemo 50+ over
Thuistechnologie, bieb
-8.3. 20u. boekbespreking, prot.kerk
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533
F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
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

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

Brandweer op de Paap
De brandweer van Nijmegen moest maandagmiddag in actie komen voor losliggende dakplaten van een appartementengebouw aan de Op de Paap in Groesbeek.
De vrijwillige brandweer van Groesbeek was op dat moment in actie bij een aanrijding op de Cranenburgsestraat. Met behulp van de Groesbeekse hoogwerker,
welke momenteel in Nijmegen gestationeerd is, werden de dakplaten verwijderd.
Foto: Henk Baron
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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

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Rozetjes

De Rozet

Ik zoek een ruimte in Beek
of directe omgeving, om
piano te kunnen studeren.
Huur in overleg. P. Kroon,
06-25250647

voor al uw familieberichten

Gevr. Huishoudelijke hulp
2 uur per week in Leuth tel.
O24 – 6632406

Lieve vrienden en kennissen
Een warmer en mooier afscheid van mijn
lieve man, onze lieve (schoon)vader, opa en
ouwe opa hadden wij ons niet kunnen
wensen. Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle lieve kaarten, bloemen
en berichtjes. Jullie warme reacties waren
niet alleen voor ons een grote steun, maar
laten ook zien hoe belangrijk Piet voor
anderen was. Ook willen wij iedereen van
de zorg (dag en nacht) bedanken, die Piet zo
liefdevol hebben verzorgd. Maar ook dokter
Janssen die ons veel steun heeft gegeven en
Maarten bedankt voor de fijne gesprekken
die wij met jou hebben gehad.

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

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

Op korte termijn diverse ruimtes
beschikbaar in gemeenschappelijk te gebruiken loods in de Ooij.

VCA TRAINING & EXAMEN
GROESBEEK
Vrijdag 23 maart 2022

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

Een oppervlakte van ca. 70 m2 en
een oppervlakte van ca. 50 m2

VCA Basis, VOL en VIL-VCU Training incl.
aansluitend examen
Locatie: De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
Ruime, gratis parkeergelegenheid
Aanvang training: 08:00 uur
Aanvang examen: 17:00 uur
Incl. lunch, examen en diploma
Minimum aantal deelnemers: 8

Telefoon 0613217763

Te koop gevraagd antieke
snijmachines, alle merken
Zie voorbeeld foto

•
•
•
•
•

Gelieve alles aanbieden
roestig enz
geen probleem !
TIJKA
06 19439537

Lieve groetjes van Carla Mes,
(schoon)kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Is uw VCA Diploma verlopen? Heeft u VCA nodig voor
die nieuwe opdracht of baan?
VCA Training én aansluitend landelijk erkend examen
incl. pasje.
Nú ook in het Centrum van Groesbeek!
Door gecertificeerd, ervaren én bevlogen docente.
Hoog slagingspercentage.
Kosten incl. lunch, examen en diploma: € 195,00
Los examen: € 89,00
E-learning: € 50,00
cursusboek: € 50,00
Andere talen op aanvraag

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

Aanmelding:
uiterlijk maandag 21 maart 17:00 uur
op tel: 06 521 533 65
of e-mail: info@felineprojects.nl
Feline Projects
Veiligheid & Communicatie

Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

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

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
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Bescherm de Stuwwal!

Gasterij ’t Groeske zoekt nieuwe horeca-ondernemer
Stichting Vitaal Mariëndaal is op zoek naar een nieuwe
ondernemer die Gasterij ’t Groeske weer het bruisende middelpunt van ‘het Groene Hart’ in Groesbeek maakt.
Sinds 2016 is Gasterij ‘t Groeske een gastvrij restaurant met
een sociale doelstelling. Prachtig gelegen in de oude
Kloostertuin van Mariëndaal, nu een openbaar park. Een restaurant waar leven, leren en genieten centraal staan.
Bovendien is het een ontmoetingsplek voor jong en oud én
een leer-werkplaats voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ook vinden er activiteiten in het kader van
dagbesteding plaats. Werk en een sociaal netwerk zijn namelijk belangrijk voor iedereen. In Gasterij ’t Groeske worden
maaltijden bereid met verse producten, liefst biologisch en
van lokale leveranciers. Met kruiden, groenten en fruit uit de
Kloostertuin.
Vanwege de coronamaatregelen en het vertrek van de vorige
ondernemer staan de activiteiten momenteel op een laag
pitje. Nu het einde van de corona-pandemie in zicht is, zoekt
Stichting Vitaal Mariëndaal een nieuwe exploitant met een
gezonde commerciële drive en een passie voor de sociale
doelstelling. Iemand die energie haalt uit het verbinden en
mee laten doen van álle mensen in de samenleving.
Voortzetten van het huidige horeca-concept kan, maar hele

Gasterij ’t Groeske in het centrum van Groesbeek
andere nieuwe concepten voor deze horeca-locatie zijn ook
zeker mogelijk.
Ondernemers die deze unieke locatie op commerciële wijze
en met een sociale doelstelling willen exploiteren, kunnen
een mail sturen naar info@vitaalmariendaal.nl. Dit geldt
ook voor het opvragen van meer informatie of een uitgebreide profielschets.

Afsluiting Jan Linders Fonds actiejaar
voor Repair Café en Inloop op de Paap
GROESBEEK. Het Jan Linders Fonds kiest ieder jaar een
lokaal goed doel. Voor 2020 hebben medewerkers van de Jan
Linders supermarkt in Groesbeek gekozen voor het Repair
Café en Inloop op de Paap.
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
Inloop Op de Paap is een laagdrempelige ontmoetingsplek
gericht op kwetsbare mensen. De Inloop organiseert het
tweewekelijkse buurtsoepje, biljarten, dagelijkse maaltijden,
allerlei workshops en het maandelijkse Repair Café.
Op 6 maart 2020 startten vrijwilligers van het Repair Café
en de Inloop met de eerste actie in de supermarkt. Dit had het
begin moeten zijn van een heel jaar vol activiteiten. Corona
maakte jammer genoeg dat het in 2020 bij deze ene actie
bleef. In 2021 werden het Repair Café en de Inloop opnieuw
het goede doel van het Jan Linders Fonds. We hoopten op
veel acties in de winkel. Maar weer stak corona een spaak in
het wiel en was er geen ruimte voor activiteiten door de vrijwilligers.
Gelukkig zorgde Jan Linders zelf voor een voorjaars- en
najaarsactie waarbij o.a. vlaaien en stollen verkocht werden.
Per verkocht product ging €1,- naar het goede doel. Verder

Originele foto: Henk Baron
Bewerking: Initiatiefnemers van ‘Bescherm de Stuwwal’
Zo luidt de naam van de petitie die
inmiddels meer dan 1400 keer is ondertekend en die, zo hopen de initiatiefneemsters, nog veel meer medestanders
zal vinden!
In de afgelopen jaren worden de inwoners van ons mooie Beek en Ubbergen
keer op keer onaangenaam verrast door
de komst van weer een groot bouwwerk op de mooiste uitzichtpunten van
de stuwwal.

Cor Peters manager Jan Linders overhandigt de cheque aan
Piet Visser voorzitter Repair Café Groesbeek

Daarnaast worden beschermde natuur
en zeldzame diersoorten steeds meer
verdrongen. Het groene lint van bossen, de kleine beekjes en de open velden zijn broed- en rustplaatsen voor
beschermde diersoorten die het zwaar
te verduren hebben.
Met de petitie willen we de stuwwal
beschermen. Niet alleen voor ons als
bewoners, maar ook voor
de vele omwonenden en
liefhebbers die van dit
unieke
on-Nederlandse
stukje natuur genieten!
De wethouder en het college beloven keer op keer
rekening te houden met
deze bijzondere en vaak

unieke plekjes in ons dorp. De praktijk
wijst anders uit. Zo is er onlangs
wederom toestemming verleend voor
een villa (met een omvang van zes eengezinswoningen) op een stuk natuur
aan de Oude Bosweg. Dit heeft geleid
tot grote frustratie bij de bewoners van
een aangrenzende eengezinswoning.
Zij mochten van de gemeente nog geen
twee meter aanbouwen omdat dit de
stuwwal zou aantasten. Dit onderstreept de indruk dat er met twee maten
gemeten wordt.
Daarom vragen wij aan de nieuw te
kiezen Raadsfracties een standpunt in
te nemen voor:
- een duidelijke omgevingsvisie en
transparant beleid om de Beekse stuwwal en zijn omgeving écht te beschermen;
- actieve burgerparticipatie om inwoners van Beek en Ubbergen te
betrekken bij besluitvorming
over de stuwwal.
Wil jij ook helpen de stuwwal
te beschermen? Doe mee en
teken de petitie ‘Bescherm de
stuwwal’ op www.petities.nl
of scan de QR code.

bood Jan Linders klanten gelegenheid om statiegeld te doneren. Deze activiteiten zorgden samen voor een heel mooi
eindbedrag!

Gidsen en chauffeurs gezocht voor zonnetrein
Vanwege een forse toename van ritten met de zonnetreinen in de Ooijpolder is de stichting Van Steen en
Natuur dringend op zoek naar extra gidsen en
chauffeurs. Ook gidsen die Engels spreken. Elke zondag tussen mei en oktober wordt om 12.00 uur een rit
gereden vanaf hotel Spijker te Beek-Ubbergen.
Daarnaast worden er elke dag ritten op aanvraag
gereden. De duur van de ritten is meestal een uur.
Indeling van de ritten geschiedt naar beschikbaarheid
van de gidsen/chauffeurs.
Met deze zonnetreinen wil de stichting bezoekers
kennis laten maken met restanten van de steenindustrie in de Ooijpolder en met de natuur en cultuurhistorie
van de polder. De treinen rijden op zonne-energie. Meer
informatie over de stichting Van Steen en Natuur is te
vinden op www.steenennatuur.nl

GROTE
OPRUIMING
Aan de gidsen en chauffeurs wordt een onkostenvergoeding verstrekt. U kunt zich aanmelden bij Marcel
Willemsen, tel 06-23227327 of per email info@steenennatuur.nl

Gratis taxatiedag voor munten, bankbiljetten,
goud, zilver en sieraden in Nijmegen op 1 maart
Die lade met wat oude
sieraden en goud, is dat
nog wat waard? Waar
zijn de munten van pa
eigenlijk
gebleven?
Moesten die biljetten niet
ingeleverd worden bij de
bank? Herkenbaar?
U bent niet de enige met
vragen over een verzameling munten, papiergeld, gouden sieraden of oud zilver.
Vaak gekregen van familie, vrienden of
zelf verzameld. Het ligt er al jaren maar
wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, houdt
Heritage Auctions Europe in
Nijmegen een gratis taxatiedag op
dinsdag 1 maart.
Wie deze dag zijn of haar verzameling
deskundig wil laten beoordelen, kan
zonder afspraak tussen 12.00 en 16.00
uur terecht in ’t Sfeerhuys,
Looimolenweg 15, Nijmegen. Kom
langs en wie weet blijkt u de eigenaar te
zijn van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: 030-6063944.

4 tot en met 13 maart
dagelijks van 11-17 uur
Wilderniscafé
ʻDe Waard van Kekerdomʼ
Weverstraat 94, Kekerdom

U bent
van harte welkom
Simone Sandgren

In de Marge
We mogen gelukkig weer! Tenminste een klein beetje. Zo’n lockdown
gaat je niet in de kouwe kleren zitten of je nou jong bent of oud, of iets
daar tussen in. Een kluizenaar word je ervan. Maar ik ga de vreugde
over de ‘verlossing’ onmiddellijk temperen. Voor mezelf in ieder geval.
Want ik zit er niet op te wachten om een besmetting op te lopen, ook niet
met deze mildere omikronvariant van de corona.
Voor de jongeren vind ik het wel een hele opluchting dat ze verlost worden van de knellende beperkingen in hun bestaan. Stel je maar eens voor
dat je bijna 2 jaar geen evenementen, carnaval, vierdaagsefeesten, sportwedstrijden, cafébezoek of allerlei andere ontmoetingsmogelijkheden
hebt. Terwijl je zelf niet eens zo veel risico loopt. Dat hakt er op jonge
leeftijd behoorlijk in. En je bent maar één keer jong zoals wij ouderen
elke dag tot onze spijt moeten vaststellen. Ik ben dus blij dat zij weer
mogen. Zelf zal ik er gepast en beperkt gebruik van maken.
Sagittarius

Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

Shop online: www.scottischpimpernel.nl
Merino - alpaca - cashmere - possum - mohair - lamswol en combinaties
Áine - Araña - Astrifa - Avoca - Cushendales - Donegal Design - Fisherman Flomax
organic - Gloverall - Harley of Scotland - Holbrook - Irelands Eye - Ivko - John Hanley
McKernan Scarves - Lana organic - Noble Wild - Saint James - West End Knitwear
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Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s



zijn
 

Wij
op zoek 
naar een
parttime
medewerker(ster)
voor onze
 

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441


Brood afdeling

www.wwinstallaties.nl

Beschikbaar op enkele avonden per week

 uur

tussen
17.00 en
20.30
en een 
dagdeel
in het weekend.

 
  

Lid van:

 



Houdbaar
afdeling
"&!! #!$!
  
     
Beschikbaar op enkele
avonden
per week


tussen 20.00
 en 22.00 uur


 
Ben jij 16 jaar of
ouder
Dan zijn
zoek naar

  
wij op
jou!  

Solliciteren
kan via
#!!!
##!!
https://ahmillingen.personeelstool.nl

of telefonisch
 0481438240

Bezorger gezocht voor De Rozet
Berg en Dal wijk: tussen de kerk en Tivoli
Groesbeek

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Personeel
Gevraagd

Wijk: tussen Cranenburgsestraat en Hoflaan

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

Personeel
Gevraagd

Voor het bezorgen van medicijnen in Millingen
en de polder, is Apotheek de Duﬀelt op zoek
naar een nieuwe

BEZORGER
met eigen auto die ons team komt versterken.

Jouw proﬁel: een ﬁtte maar wel gepensioneerd
persoon die het leuk vindt om nog een aantal
jaren te werken.

Het Zwitserse bedrijf VARO Energy, met meer dan
1250 medewerkers, rafﬁneert, slaat op en distribueert
aardolieproducten voor mensen in Noordwest-Europa.

Je sollicitatiebrief kun je mailen naar:
info@apotheekdeduﬀelt.nl

Ter versterking van ons team in Kranenburg zijn wij per direct
op zoek naar

TANKSTATION-MEDEWERKERS
(M/V/D)
in fulltime en parttime (450-Euro basis).

Uw taken zullen omvatten
ŘƍƍbÃ¨¶¶Àƍ±ƍ¨wÇÇwƍÍw¨±
Řƍ %ÍƍÚ¶¶ÃÃw±ƍ±ƍww±ÚÑªª±ƍÚw±ƍƍÛ±¨ª
Řƍ %Íƍ°w¨±ƍÚw±ƍÇ±w¨Çƍ±ƍÍƍÀÃÇ±ÍÃ±ƍÚw±ƍ¶Ã±
Řƍ ?±Ã¶ÑƍÚw±ƍÍƍ±æ±ÇÍwÍ¶±
Uw proﬁel omvat
ŘƍƍbÃ±ª§¨ƍ±ƍæÃƍ¶ƍ¶°w±ƍ°Íƍ°±Ç±
Řƍƍ Ãƍ¶°ƍ±ƍÀª¶±ƍÍƍÛÃ¨±ƍűċřąąƍŻƍććřąąŲ
ŘƍƍUwª±¨±±Çƍ:Ãªw±Çƍ±ƍÑÍÇ
Řƍƍ ªàªÍÍŚƍ¨ªw±ÍÃÍŚƍ¶Ãw±ÇwÍÍwª±ÍŚ
ƍ ¶±ww±¨ª§¨ƍÛÃ¨ÇÍ§ªŚƍÍÃ¶ÑÛwwÃƍ±ƍ±
ƍ ÚÃæ¶ÃƍÑÍÃª§¨
Interesse? Ik kijk uit naar uw aanvraag
c¶ªw±ƍ?ÇÍÃ¨w°ÀŚƍUªƍąćčćċƍĎĎĎĈčĈČ
of e-mail kranenburg@argosretail.de.
VARO Energy Direct GmbH, Riswickerstr. 85-87, D-47533 Kleve

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

Scan mij!
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal

VACATURE

Wijk: Componistenbuurt (Beethoven, Bach, Chopin etc)

Jeugd & Jongeren
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Jeugdtoneel Den Zuuten Ienval speelt Aladdin
GROESBEEK.
De
jeugdgroep van toneelvereniging Den Zuuten
Ienval brengt, binnenkort
weer een nieuwe familievoorstelling op de
planken voor jong en
oud. Dit keer is er gekozen voor “Aladdin”, een
eigen toneelbewerking
van het bekende verhaal
van de jonge Ali en zijn
aapje Habu die de straten
van Agrabah onveilig
maken. Ali ziet de mooie
prinses Yesmine en heeft
er alles voor over om bij
haar te komen. Dit zal
niet lukken zonder de
hulp van de geest uit de
lamp. Het verhaal speelt
zich af in een prachtig oosters decor.
Deze geweldige voorstelling met
toneelspel, zang en dans stond ten tijde

is een aanrader voor
iedereen
en
ook
geschikt voor jonge kinderen.
Speeldata
De uitvoeringen vinden
plaats op zaterdag 2
april (18.30 uur), zondag 3 april (14.30 uur),
zaterdag 9 april (18.30
uur) en zondag 10 april
(14.30 uur).

van uitbraak van corona al gepland. Nu
komt het er eindelijk van voor de twintig jonge toneelspelers. De voorstelling

De voorstelling vindt
plaats in zaal De Sleutel,
Bredeweg
71
te
Groesbeek.
Kaarten
kosten € 7,50 voor volwassenen
en
€ 5,00 voor kinderen tot
en met 15 jaar. Reserveren kan via de
reserveerlijn:
024-3578390
of
www.denzuutenienval.nl

Voorjaarsvakantie in het Afrika Museum
Deze voorjaarsvakantie (19 februari t/m 6 maart) is er een
speciaal programma bij het Afrika Museum! Het boek ‘Op
de rug van Bigi Kayman' is het eerste boek over slavernij
voor kinderen onder de tien jaar (7+). Wat zou jij doen als je
hoorde dat je vader of moeder misschien wordt meegenomen
naar een andere plek om er te werken? Dat jij haar of
hem daarna nooit meer zou kunnen zien? Als Afi
en Kofi dit over hun vader horen in het boek ‘Op
de rug van Bigi Kayman’, willen ze alles doen
om hem in veiligheid te brengen. Wie zal
hen helpen? En wie houdt hen tegen?
De grote Kayman, de grote krokodil?
Of wordt hij juist hun vriend? Op de
rug van Bigi Kayman is een verhaal

dat zich afspeelt tijdens de slavernij en sluit aan bij de tentoonstelling Heden van het Slavernijverleden. Deze tentoonstelling is nu te zien in het Afrika Museum.
Schrijfster Henna Goudzand Nahar en illustrator Hedy Tjin
komen op 27 februari naar het museum om
zelf over het boek te vertellen en een
workshop tekenen te geven (inschrijven
via website noodzakelijk). Ook is er een
workshop waar je zelf een handpop
maakt van één van de hoofdpersonen,
of sluit aan bij één van de gratis rondleidingen door het museum.
Kijk voor meer informatie op
www.afrikamuseum.nl

Minibieb en KinderzwerfboekStation Berg en Dal
Alle kinderen moeten kunnen lezen!
Sinds kort heeft nu ook Berg en Dal
een KinderzwerfboekStation. In de
minibieb aan de Bosweg, tegenover
het herdenkingsmonument de Naald,
kunnen kinderen terecht voor een
zwerfboek. Kinderzwerfboek stimuleert lezen en probeert zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te
richten. Zodat álle kinderen kunnen
lezen.
Sinds drie jaar staat er een minibieb aan
de Bosweg. Zeker in Coronatijd wisten
steeds meer mensen de weg naar de
minibieb te vinden. Het biebje werd te
klein en vervangen door een groter
exemplaar. Toen ontstond het idee om
ook een plank te reserveren voor kinderboeken. De minibieb is aangemeld
als Kinderzwerfboekstation. Kinderen
die zin hebben om te lezen hoeven nu
meer niet te wachten tot ze met hun
ouders naar de bibliotheek in Nijmegen
of een dependance elders in de

gemeente kunnen. De nieuwe bieb staat
er nog geen week maar we hebben al
veel positieve reacties ontvangen.
Alle boeken kunnen geleend of geruild
worden. Gelukkig kijken ook steeds
meer lezers of ze nog een kwalitatief
goed boek in de boekenkast thuis hebben staan. Nu kunnen er dus ook kinderboeken in geplaatst worden!

Een ode aan
Groesbeek

Stuur boeken op een spannende
tocht
Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat
álle kinderen moeten kunnen lezen!
Duik in je boekenkast en stuur je boe-

Die ode brengt iedere -zelfs eens nietsvermoedende- passant die via een van
de vele invalswegen Groesbeek bereikt.
Zomaar en spontaan. Zeker diegenen
die via de glooiingen van de
Zevenheuvelenweg dit markante dorp
bereiken. Al is het maar omdat
Groesbeek je in alle opzichten omarmt.
Diep gelegen in een heuvelachtig en
bosrijk landschap en met 25 hectare
wijngaard hét wijndorp van Nederland.
Maar wat Groesbeek vooral op de kaart
zet, is een uniek karakter van historie,
schoonheid en saamhorigheid. Die
saamhorigheid wordt gedeeld, bejubeld
en bezongen. Zo ook door Monique
Noorbergen, Yvon van Oijen en Marc
van Demen, docenten aan het
Montessori College Groesbeek. Met
hun lied ‘Gek op Groesbeek’ (een
bewerking van Bläck Fööss, Köln) dat
inmiddels de YouTube-kanalen van
zowel omroep Groesbeek als omroep
Gelderland heeft bereikt, vertolken zij
het sentiment dat schuilgaat in de trotse
bewoners van deze plaats in het Rijk
van Nijmegen. Een sentiment dat zij op
dagelijkse basis delen met hun leerlingen. Ook met aankomende leerlingen
die op 19 februari als trotse, bijna-brugklassers het schoolgebouw aan de
Spoorlaan bezochten.
Voor meer informatie: www.montessoricollege.nl/groep 7 + 8/MMvmbo
Groesbeek.

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met
een zwerfsticker die zwerven van kind
naar kind. Zwerfboeken
worden doorgegeven, achtergelaten op
scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit
mag het gelezen of ongelezen in een
kast achterblijven. De afgelopen jaren
zijn al een miljoen zwerfboeken op een
spannende tocht gestuurd. Maar dat
kunnen er nog véél meer zijn!

Activiteiten Op
de Heuvel in
Groesbeek
- schilderen op donderdag (zie
Facebook voor details)
- buurtlunch op maandag
- Zumba dansles op de maandagavond
- donderdag inloopspreekuur voor sociaal team

ken uit zwerven. Met een QR-code kun
je de zwerftocht van de boeken volgen.
Kijk voor meer informatie over
Kinderzwerfboek
en
Kinderzwerfboekstations op www.kinderzwerfboek.nl

De Rozet

Klusmiddagen en vuuravonden
in “De Torteltuin Leuth”
Natuurspeeltuin/voedselbos
“De
Torteltuin” in Leuth is een speel- en
ontmoetingsplek voor jong en oud.
Vanwege Corona hebben de activiteiten
en werkzaamheden de afgelopen twee
jaar voor een deel stilgelegen. Op zaterdag 5 maart maken we met frisse energie een herstart.
Dit met klusmiddagen die elke eerste
zaterdag van de maand gehouden zullen worden, van 2 tot 5 uur.
Werkzaamheden die regelmatig terugkeren zijn: onkruid wieden, snoeien,
nieuwe aanplant planten, herstel werkzaamheden en nieuwe ideeën uitvoeren.
Iedereen die het leuk vindt om lekker
buiten te zijn en bij te dragen aan een

mooie en gezellige ontdek- en ontmoetingsplek is van harte welkom. De thee
en koffie zal klaar staan. Ook als je
maar even kunt ben je van harte welkom, elke helpende hand is er één.
Na afloop van de klusmiddagen is er
soep voor alle buitenklussers.
Aansluitend op de klusmiddag zal er
een vuuravond zijn, een ontmoeting en
samenzijn voor jong en oud rondom het
kampvuur. Bij de vuuravond is iedereen welkom.
De volgende data staan gepland tot aan
de zomervakantie: 5 maart, 2 april, 7
mei, 4 juni, 3 juli
Wij hopen op veel helpende handen in
de middag en op veel gezelligheid
daarna. Tot dan.

Aanmelden ‘nieuwe kleuters’
basisschool Op Weg, te Ooij
Op maandag 7 maart 2022 om 19.00
uur vindt er een informatieavond plaats
op basisschool ‘Op Weg’ te Ooij.
Deze informatieavond is bedoeld voor
de ouders en/of verzorgers van ‘nieuwe
kleuters’. Dit zijn kinderen die in de
periode van juli 2022 tot juli 2023 vier
jaar worden.
Op deze avond leggen wij onze procedure ‘ warme overdracht peuters/kleuters’ uit. Verder geven wij u informatie
over ons onderwijs en krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.

Als u de avond wilt bijwonen en/of
interesse heeft in een rondleiding kunt
u zich opgeven via onderstaand mailadres:
directie@op-weg.nl of bellen met de
school 024-6631645
Graag ontvangen wij de aanmeldingen
voor het schooljaar 2022-2023 vóór 15
maart 2020
Namens het team basisschool OP WEG
Monique Vromen
Meerscholen directeur SPO Condor

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.ly/paasei-kna. 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 20 maart 2022.
Op zaterdag 9 april tussen 10.00 en
13.00 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.

Koningsdag
Leuth
Yes! Na twee jaar wordt er op 27 april
weer een Koningsdag georganiseerd
voor alle kinderen uit Leuth! We zijn al
druk bezig met de voorbereiding en
hebben er veel zin in! Om ervoor te zorgen dat we er een leuke dag van kunnen
gaan maken, hebben we een klein beetje jullie hulp nodig. In de week van 21
februari gaan we collecteren en komen
we langs de Leuthse huizen met de
oranje collectebus. We hopen dat jullie
een kleine bijdrage voor ons hebben.
Dan zorgen wij voor een geslaagde
Oranjedag! Binnenkort komt er een
update over het programma van die
dag. Oranjegroet!
Oranjecomité Leuth

Pubquiz Leuth
Na vier keer te zijn uitgesteld, komt er
nu eindelijk weer een Grote Pubquiz in
de Vriendenkring.
Datum: 9 april
Inschrijven via
leuthsepubquiz@gmail.com (geef aantal personen + teamnaam door,teams
minimaal 6, maximaal 8 personen)
Deelname €4,- p.p.

Seniorenvereniging Sionsheuvel
- dinsdags bingo om de week
Kind Activitetien Club (KAC)
Op 9 maart starten de activiteiten van
de Kind Activiteitenclub Op de Heuvel
weer. Zie Facebook voor details.






Ruimteverhuur
Verder zijn binnen Voorzieningenhart
ruimtes te huur als vergader/activiteiten
locatie:
- Vergaderlocatie met Vergaderruimtes.
94 en 45 m2 -Beweegruimtes / gymzaal
met kleedkamers en douche.
- 240 m2 -Grote aula met podium licht
en geluidsinstallatie.
- 195 m2 -gezellige foyer met (Koffie)
bar en tv
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incl. gratis consumptie

Vier je vakantie in De Bastei!
De Bastei is het leukste gezinsuitje tijdens de voorjaarsvakantie! Ontdek alle
geheimen van De Bastei, speur mee
naar de Legende van de Gouden Engel,
laat het kanon bulderen met Kanonnen
Karel, kruip in de huid van een musketier of vang een dier op papier. Kijk op
debastei.nl/voorjaarsvakantie voor alle
activiteiten.
Bekijk de verdedigingstoren de bastei
in de tentoonstelling 'De Kunst van het
Verdedigen'. Met een prachtige
maquette en een spannende virtuele
reis komt het 16e-eeuwse Nijmegen tot
leven.
De Bastei vertelt het verhaal van het
leven in, om en aan de rivier. Hier raak
je letterlijk het verleden aan van 2000
jaar bouwen aan de rivier. In ondergrondse gangen beleef je het verhaal
van de vorige bewoners aan de hand
van unieke resten van Romeinse
muren, middeleeuwse stadskastelen en
natuurlijk de bastei zelf. Je duikt nog
verder het verleden in wanneer je oog
in oog staat met een van de topstukken
van De Bastei: de mammoetschedel
van Bergharen. Je ziet ook dieren en
planten die nu leven in de Gelderse
Poort en zo ontdek je dat er in en rond
de stad veel meer leeft dan je denkt.
Na je museumbezoek kun je uitrusten

in het restaurant van DROOM! de
Bastei. Heb je een excursie door de
Stadswaard achter de rug? Warm je dan
in het restaurant op aan een lekker
drankje en een heerlijke lunch.
Je loopt De Bastei binnen via het
entreegebouw aan de Lange Baan 4,
telefoon 024 - 3297070. De entree
bedraagt € 10,- voor volwassenen en €
7,50 voor kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor meer info: www.debastei.nl.
Volg De Bastei ook via Facebook,
Twitter of Instagram.

De Rozet

PAGINA 8

C U LT U R E E L

22 februari 2022

Beekse auteur geeft Schrijfbootcamp
De Beekse auteur Johan
Faber geeft op vrijdag 1
april 2022 zijn eerste
Schrijfbootcamp
in
Malden. De bootcamp is
een intensieve schrijftraining voor beginnende
auteurs die hun eigen boek
willen realiseren. Volgens
Faber kunnen deelnemers
hier in één dag een boek
leren schrijven.
‘Een boek is natuurlijk een
groot project, dat maanden tot soms
wel jaren kan duren,’ zegt Faber.
‘Beginnende schrijvers verliezen daardoor vaak het overzicht, en uiteindelijk
ook de moed. En dus komt dat boek er
nooit. Met de bootcamp wil ik deelnemers een duidelijke, no nonsense routekaart bieden naar het einddoel: een
eigen boek.’
Volgens Faber kan iedereen met een
beetje schrijftalent een boek tot een
goed einde brengen. ‘Het schrijven van
een boek bestaat voor een belangrijk
deel uit praktische stappen, die iedereen kan leren. Ik wil tijdens de bootcamp onder andere laten zien hoe je
structuur aanbrengt, een planning
maakt en naar het einde toewerkt. Uit
ervaring kan ik zeggen dat een boek
schrijven geen kwestie is van “inspiratie”, want daar kun je eindeloos op
wachten. Het gaat in de eerste plaats
om gedisciplineerd werken, volgens
een duidelijk plan van aanpak.’
Faber schreef zelf een heel aantal journalistieke boeken en romans. Zijn laatste titel was De eenzame piloot, een
roman gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Mathias Rust, de jonge
West-Duitser die in 1987 met een

Koor Vivace
Groesbeek
wordt UniQ
GROESBEEK. Na jaren als Koor
Vivace Groesbeek door het leven zijn
gegaan is het tijd voor een andere
naam. Misschien vraag je je af waarom.
53 jaar geleden begonnen we als jongerenkoor. We zongen regelmatig in de
kerk en werden gezien als kerkkoor.
Maar op een gegeven moment kwam
daar verandering in. Ons repertoire veranderde. We gingen meer popnummers
en ballads zingen. De naam Vivace
paste niet meer bij ons.
Vandaar dat we verder gaan als UniQ.
Een andere naam, maar nog steeds hetzelfde koor dat vol enthousiasme zingt
en dit nog jaren blijft doen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem
eens een kijkje op onze nieuwe website: www.uniqgroesbeek.nl
We zouden het ook leuk vinden om
nieuwe leden erbij te krijgen. Wil je een
keer komen luisteren, kijken of heb je
een vraag. Mail dan naar
uniqgroesbeek@outlook.com

Houten beelden
in Fort
Pannerden
Wat zijn we blij dat we 25 februari
weer volwaardig open kunnen.
Net als de gehele cultuursector heeft
ook Fort Pannerden te lijden gehad de
afgelopen jaren.
Vol goede moed gaan we van start met
een bijzonder expositie van Will
Schropp (26 februari - eind mei).
Kunst en natuur komen regelmatig
samen op het oostelijk binnenplein van
Fort Pannerden. Fort Pannerden ligt
midden in de natuur en wil graag een
divers, cultureel en historisch bolwerk
in de Klompenwaard zijn. De houten
beelden van Wil Schropp passen hier
uitstekend bij. ‘Een noest, barst of een
onverwacht kleurverschil in het hout
dwingt de kunstenaar zijn idee aan te
passen. Dit is de spanning tussen de
mens en het hout.’ U kunt nog meer
lezen en zien op: www.houtenbeelden.nl.
Meer weten over Fort Pannerden, de
Klompenwaard en alle soldaten die in
het fort gestationeerd waren? Kijk op
onze website voor de activiteiten van
het fort, meer informatie over deze
expositie is te vinden op www.fortpannerden.eu/evenementen.

Cessna-sportvliegtuigje bij
het Rode Plein in Moskou
landde. ‘Als schrijver beoefen ik alle genres,’ aldus
Faber. ‘Inmiddels weet ik
dus wel hoe je een boek tot
stand brengt, of het nu bijvoorbeeld een biografie is,
een managementboek of
een geromantiseerd levensverhaal. Met de Schrijfbootcamp wil ik die kennis
en ervaring delen, en beginnende auteurs praktisch toepasbare tips
en adviezen geven.’
De Schrijfbootcamp vindt plaats bij
Kiemkracht, aan de rand van Malden.
Kiemkracht is een inspirerende plek in
een oase van groen. De ingrediënten
voor de lunch worden grotendeels
geteeld in de biologische moestuin.
Kiemkracht ligt aan de Hatertseweg 7a
in Malden (dus niet de Hatertseweg in
Nijmegen).
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via
https://schrijfprofessor.nl/bootcamp

50 plus en spelen in een band
Je bent met pensioen en droomt er van
ooit nog eens in een band te spelen,
maar dat heb je nog nooit gedaan. Je
hebt wel eens voorzichtig een instrument bespeeld, maar nooit goed
genoeg. Je hebt daadwerkelijk bandervaring en wil graag anderen muzikaal
iets bijbrengen of de muziek weer
oppakken. Als jij jezelf hierin herkent,
dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij geloven in de verbindende kracht
van muziek. Dan gaat het meer dan
alleen over muziek maken, maar ook
over elkaar ontmoeten. Wij zijn
benieuwd of er inwoners uit de polder
zijn die hun muzikale talent (verder)
willen ontwikkelen. Of er een docent is
die enthousiast wordt van anderen de
basisvaardigheden bijbrengen, samen
te oefenen en misschien wel toe te werken naar een optreden? Hoe cool zou
dat zijn!? De locatie hebben we ‘De
Waard van Kekerdom’. Nu nog de
mensen.
Wil jij meedenken of meedoen? Neem

Woodstock und
Blues in
Zyfflich gaan
weer van start

Rocker op basgitaar
Foto: Donja Sanders
dan contact op met Jesse Jansen,
opbouwwerker bij Forte Welzijn. Stuur
een mailtje naar jesse.jansen@fortewelzijn.nl of bel met 06-82 61 26 12.
Meer informatie over Forte vind je op
www.fortewelzijn.nl.

Claudia y Manito vullen het Kleine Bartholomeuskerkje
met zinderende klanken tijdens Valentijn-concert
Op zondag 13 februari gaven de
muzikanten ‘Claudia y Manito’ een
Valentijn-concert in het Kleine
Bartholomeuskerkje in Beek. Manito
speelde op de Spaanse gitaar,
Claudia van Trigt bespeelde de
sprankelende,
expressieve
Paraguayaanse harp. Het virtuoze
muzikale duo bracht in twee sessies
Latijns-Amerikaanse volksliedjes ten
gehore.
Tekst en foto: Bestuur Stichting Kleine
Bartholomeuskerkje
Bijzonder is dat Claudia en Manito,
afkomstig uit Nijmegen en een duo
sinds twaalf jaar, allebei autodidact
zijn. Ze spelen zonder noten te lezen.
Toepasselijk, omdat volksmuziek
eigenlijk altijd uit het hoofd wordt
gespeeld en niet is vastgelegd in partituren. Het wordt overgedragen door
voor elkaar te spelen.
De Paraguayaanse harp
Harpiste Claudia bespeelde de harp met
haar nagels. De klanken van de
Paraguayaanse harp waren gevoelig,
maar -door de nylon snarensamenstelling- tegelijkertijd feller dan de wat
doffere klanken van de klassieke of
Keltische harp.
Verschillende tempo’s door elkaar
Opvallend aan de gespeelde ZuidAmerikaanse liedjes waren de tempowisselingen die elkaar onverwacht
opvolgden. Een warme golf aan klanken wisselde af met plotse uptempo
vrolijkheid of vurigheid, gevolgd door
een rustiger ritme of een zich voortslepend, gekweld ritme. De meeste liede-

ren speelde Claudia op de harp en
Manito op zijn gitaar. Enkele songs
speelden zij beiden op de gitaar. Met
name door Manito’s gitaarspel had het
muziekspel soms een fusion-achtige
inslag. Claudia’s zang was beheerst,
maar tegelijkertijd gevoelig en expressief.
Liefde voor de natuur: de Iguazuwatervallen
Elk van de elk liedjes kondigde Claudia
aan met een uitleg over het thema. Een
groot aantal van de liedjes van het
Valentijn concert sloeg uiteraard op de
liefde, maar ook op de natuur.
‘Cascada’ (waterval) verwees naar het
tot de verbeelding sprekende Iguazuwatervallencomplex op de grens tussen
Argentinië en Brazilië. De natuurlijke
akoestiek
van
het
Kleine
Bartholomeuskerkje bracht diepe en
gelijktijdig heldere, frisse klanken
voort. Hierdoor leek het alsof je als
concertbezoeker recht naast het naar
beneden kletterende water stond.
De akoestiek van het kerkje zette de
diepte van de klanken nog extra aan
De gitaar van dichtbij
Tijdens het laatste lied liep Manito met
zijn gitaar langs de mensen. ‘Ik neem
mensen tijdens de uitvoering graag mee
in een verhaal, of in een sfeer die op
een bepaald moment kan ontstaan,’

aldus Manito. Aan het eind van de
tweede sessie speelde Manito bij een
Venezolaanse vrouw het nummer ‘alma
llanera’ . Zij werd hiervan erg emotioneel en begon spontaan te dansen en
mee te zingen. Venezuela is een prachtig land, maar het volk is arm. Denkend
aan haar land moest de vrouw een
traantje wegpinken. ‘We hebben tijdens
de lockdown een streamconcert gegeven, geboren uit noodzaak,’ vertelt
Manito. ‘Wat geweldig is om bij een
live concert weer mee te maken, is de
beleving voor de bezoekers en de interactie tussen het publiek en ons als
muzikant.’

Het Kleine Bartholomeuskerkje: een ideale event- en voorstellingslocatie
‘Het Kleine Bartholomeuskerkje is heel mooi om in te spelen door zijn eeuwenoude geschiedenis en romantische sfeer. Door de uitstekende natuurlijke akoestiek kunnen we spelen zonder versterking. Dat klinkt heel mooi voor een klein,
besloten publiek en creëert een intieme ambiance. Ideaal voor een Valentijn concert,’ aldus Manito.

Expositie schilderijen van Paul van Ernich
UBBERGEN. Het Geheim van de
Meester,
Project
Rembrandt,
Reconstructie van de Nachtwacht, Bob
Ross, Sterren op het doek, Tussen
Kunst en Kitsch. Televisieprogramma’s
over de kunst zijn populair. Vaak wordt
daarin onderzocht wat de werkwijze
van de oude Meesters was.
Paul van Ernich werkt nu al bijna 30
jaar in de traditie van die oude meesters. Zijn schilderthema’s zijn vaak
eigentijds (of tijdloos) te noemen. Maar
het ontcijferen en bruikbaar maken van
oude technieken is voor hem een grote
uitdaging. En het kopiëren van klassieke stukken kan daarbij zeer leerzaam
zijn. (Kopiëren vormde in het verleden
trouwens een vast onderdeel van de
klassieke vakopleiding). Het meest
recente project van Paul is een kopie op
ware grootte van “de Bedreigde
Zwaan” van Jan Asselijn uit 1650. Dit
is het eerste schilderij dat ooit verworven werd door het Rijksmuseum en
heeft een politieke betekenis gekregen
toen het schilderij van teksten werd
voorzien waarin Raadspensionaris
Johan de Witt, gesymboliseerd door de
grote witte zwaan, zijn nest beschermd
tegen de vijand van de Staat (De Hond,
Engeland). Dit schilderij wordt
getoond op de grote solo-expositie in
de kapel van de Refter, Ubbergen.

Daarnaast zullen ongeveer 30 originele
recente werken van de schilder getoond
worden. Stillevens, portretten en landschappen. Sinds 2017 is Pauls sensationele interpretatie van de Icarus-mythe
niet meer geëxposeerd. Het enorme
doek van 285 x 435 cm krijgt in deze
tentoonstelling een bijzondere plaats in

Online
kaartverkoop
gestart

de apsis van de kapel. Loop in maart
gerust eens binnen. De kunstenaar is
alle dagen aanwezig.
Expositie:
Paul
van
Ernich,
Schilderijen
Locatie: Refterkapel, Rijksstraatweg
37 Ubbergen
Officiële opening: 6 maart 2022 om
15.00
Openingstijden: 6 maart, en in de
weekenden van 12-13, 19-20, 26-27
maart
Alle dagen tussen 13.00u. en 17.00u.
toegang is gratis
Bezoek: www.paulvanernich.nl voor
meer informatie.
Info bij de foto’s: drie stadia van de
opbouw van “de Bedreigde Zwaan”.
Ondertekening, imprimatura, onderschildering

Twee jaar moesten de fans van het
festivalweekend in Zyfflich wachten.
Dit jaar lijkt het erop dat het weer is
mogelijk is om het festival door te
laten gaan. De organisatie van het
festivalweekend in Zyfflich zijn optimistisch gestemd en hebben alle
bands voor het festival in het eerste
weekend van juni 2022 vastgelegd.
Zyfflich. Vanwege de Corona pandemie
konden de laatste twee edities van het
festival in 2020 en 2021 niet doorgaan.
De reeds geboekte bands konden worden omgeboekt naar het huidige jaar,
alle bands toonden begrip voor onze
situatie zodat wij geen extra onkosten
hebben moeten maken, dit wordt zeer
op prijs gesteld, zo zegt Jeannette van
Olst,
voorzitster
van
de
Bluesvereniging in Zyfflich.
De huidige ontwikkeling rond de
Corona pandemie is dat grote evenementen met inachtneming van de geldende Corona maatregelen weer mogen
plaatsvinden. De organisatoren zijn
optimistisch gestemd en daarom is de
focus op dit jaar gericht om weer het
gezelligste festival in de Euregio door
te laten gaan. Om de trouwe fans de
mogelijkheid te geven om bij dit fantastische festival aanwezig te kunnen
zijn, is de online kaart verkoop gestart.
Ondanks dat er geen reclame is
gemaakt voor het festival, zijn reeds
meerdere honderden kaarten verkocht
via de website www.festivalinzyfflich.de, volgens van Olst. Aan de verkoop is volgens de organisatie te merken dat onze bezoekers ernaar uitkijken
om bij dit mooiste festival aanwezig te
kunnen zijn.
Het festivalweekend begint op vrijdag 3
juni 2022 met Woodstock in Zyfflich.
Wij konden bijna alle bands, die wij
vanwege Corona hebben moeten afzeggen, dit jaar weer naar Zyfflich kunnen
halen, zegt Ellen van Heijningen, die de
jaarlijkse de keuze van de bands voor
Woodstock voor haar rekening heeft
genomen. De Tribute to The Doors,
Beatles Session en de Berlijnse band
Treptow zijn de publikestrekkers van
de in totaal 7 bands die in het kleine
ooijevaarsdorp aan de NerderlandsDuitse grens die gaan zorgen voor het
oorspronkelijke Woodstock gevoel. Om
het festival gevoel compleet te maken,
bestaat er weer een mogelijkheid om
gebruik te maken van de camping op
loopafstand van het festivalterrein, deze
camping is te boeken via de website.
De tweede dag van het festival staat
geheel in het teken van Blues. Michel
de Vries, die verantwoordelijk is voor
het vastleggen van de Bluesbands zegt,
wij zijn enorm trots, dat wij weer internationale Blues Giganten naar de
Niederrhein hebben kunnen halen.
Bekende Blues artiesten zoals Dave
Chavez, Bex Marshall, Giles Robson
en Black Cat Biscuit, verzorgen voor
onvergetelijke optredens tijdens de
Blues in Zyfflich.
Dit jaar is er speciale aandacht voor de
gezondheid van onze bezoekers. Wij
weten op dit moment natuurlijk niet
wat de geldende Corona maatregelen in
juni zullen zijn. Wij houden constant de
Duitse wettelijke voorschriften in de
gaten. Jeannette van Olst, vind het
belangrijk dat de bezoekers met een
veilig gevoel naar het festival in
Zyfflich toe kunnen komen om van een
ontspannen muziekweekend te genieten en de vele zorgen rondom de
Corona Pandemie even kunnen vergeten.
Tickets en kaarten voor de camping
zijn online beschikbaar op de site
www.festivalinzyfflich.de voor de prijs
van € 25 per avond of € 45 voor een
Combiticket voor beide avonden. Vanaf
1 April zijn de entreekaarten bij de
bekende voorverkoop adressen te koop,
zie hiervoor de website.

C U LT U R E E L

Culturele Agenda
Colombia In My Arms
Woensdag 23 februari | 19.30 | € 10,-,
studenten: € 7,- | film en debat | Lux
Nilofar Niekpor Zamani - Afghan
Women Taboo Breaker
Tot en met vrijdag 25 februari | fotoexpositie | Lindenberg in Nijmegen
Freek Sanders - Leegte | Vorm
Tot en met 1 april | maandag-vrijdag
9.00-21.30, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie | Huygensgebouw,
Radboud Universiteit Nijmegen |
www.freeksanders.com
Tentoonstelling Jac Maris
Elke zaterdag en zondag tot en met 2
april | 13.00-17.00 | tentoonstelling |
Ateliermuseum Jac Maris in Heumen |
www.marishuis.nl

26 en 27 februari: Expositie Frank Tarensteen

Theater Gnaffel – Robin Hood: prins
van de bossen (4+)
Woensdag 2 maart | 13.00 | € 8,50 / €
13,- | jeugd 4+ | Steigerzaal
|Lindenberg in Nijmegen

“(…)Er ging iets dicht, er ging iets
open. Het leven moet geleid worden. In
de herfst en de winter, de lente en de
zomer, bij elke ronde iets voller. Ja, was
dat niet wat er gebeurde? Het donker
(..) was nooit zo beladen geweest als
deze keer. Beladen waarmee? Met de
schoonheid van de tijd die verstrijkt.”
(Karl Ove Knausgård, Mijn strijd, deel
6)

East Side Comedy Night
Vrijdag 4 maart | 20.00 | € 18,50 / € 17,| cabaret | Lindenbergzaal | Lindenberg
in Nijmegen
Nathalie Baartman - SNAK
Zaterdag 5 maart | 20.30 | € 18,50 / €
17,- | cabaret | Steigerzaal | Lindenberg
in Nijmegen
Jeroen Schipper – Na-Aperij (2+)
Zondag 6 maart | 15.30 | € 8,50 / € 13,| jeugd 2+ | Steigerzaal | Lindenberg
Stichting Parels – Hart Vol Eer
Dinsdag 8 maart | 20.00 | € 3,50 | amateurtheater | Karolingenzaal |
Lindenberg in Nijmegen

Radboud Reflects – Lecture by psychologist Daniel Kahneman
Donderdag 24 februari | 20.00 | gratis |
lezing | online

Jim Speelmans - Artistziek
Donderdag 10 maart | 20.30 | € 18,- / €
16,50 | cabaret | Steigerzaal |
Lindenberg in Nijmegen

Let’s make comedy – Voorronde
Vrijdag 25 februari | 20.15 | € 11,- |
cabaret | Karolingenzaal | Lindenberg
in Nijmegen

HAAN - Theatergroep Greppel
Vrijdag 18 maart | 20.30 | theater | tryout | Greppeltheater in Nijmegen |
www.tggreppel.nl

Lisse Knaapen/Solo Stories – In het
licht
Zaterdag 26 februari | 20.30 | € 21,- / €
19,50 | toneel/muziektheater |

HAAN - Theatergroep Greppel
Zaterdag 19 maart | 20.30 | theater |
Theater De KiK in Elst | www.tggreppel.nl

Expositie Vogels in de Ooijpolder
Maart tot juli 2022 – Infocentrum Thornsche Molen

van papier zelf een zwaan vouwen!
De expositie is tot stand gekomen met
medewerking van Natuurmuseum De
Bastei, Vogelwerkgroep Nijmegen, het
SOVON en anderen.

Openluchttheater ‘t Konijnenhol
op Groene Heuvels gratis
voor scholen, verenigingen
en culturele activiteiten
Het gloednieuwe openluchttheater
’t
Konijnenhol is vanaf 2022
gratis te reserveren voor
scholen, verenigingen en
culturele clubs. Het theater
werd afgelopen zomer
geplaatst als ode aan festival Down The Rabbit Hole.
Het beleefde zijn vuurdoop
tijdens het Groene Heuvels
Zomerfeest, waar verschillende lokale muzikanten
het podium betraden.
Het theater heeft als doel omwonenden
en organisaties uit de omgeving een
fijne plek te geven voor kunst en cultuur.
Recreatieonderneming
Leisurelands wil met het theater mogelijkheden bieden voor lokale scholen,
verenigingen en culturele clubs om hun
voorstellingen op te kunnen voeren in
de buitenlucht. Het theater biedt mogelijkheden voor kleine tot middelgrote
gezelschappen en heeft een capaciteit
van 150 tot 175 personen. Het speelvlak is 6 bij 4 meter, ook is er elektriciteit. “Het zou fantastisch zijn als dit
theater een plek zou worden waar scholieren later aan terugdenken als dé plek
waar hun eindmusical plaatsvond. Ik
hoop van harte dat er veel gebruik van
wordt gemaakt”, aldus Kees Rutten van
Leisurelands.
Meer weten?
Om het theater te kunnen gebruiken is
een reservering noodzakelijk, meer

Exposities in
het Kerkje van Persingen

Steigerzaal | Lindenberg in Nijmegen

Emiel van der Logt – Geen spijt
Donderdag 24 februari | 20.00 | € 17,50
/ € 16,- | cabaret | Steigerzaal |
Lindenberg in Nijmegen

De Thornsche Molen te Persingen is op
zichzelf al het bekijken waard, de
natuur eromheen zeker niet minder!
De vele vogels in de polder worden de
komende periode in de schijnwerpers
gezet.
In het infocentrum, gevestigd in het
restaurant zijn een aantal opgezette
vogels te bekijken evenals prachtige
foto’s van de poldervogels. Van de
Vogelbescherming is een diversiteit aan
foldermateriaal aanwezig. Op het
touchscreen vindt u filmpjes en informatie betreffende het onderwerp. Voor
de kinderen liggen er diverse kleurplaten en de enthousiastelingen kunnen
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informatie over het gebruik van het
theater is te vinden op www.leisurelands.nl/organiseren. Hier is ook het
reserveringsformulier te vinden.

Frank Tarenskeen, schilderijen en
tekeningen
Al twee keer, begin 2021 én begin 2022
ging deze expositie niet door zoals er
veel niet is doorgegaan. Zou driemaal
scheepsrecht worden? Het leven gaat
door, met de wisselingen der seizoenen, met verdriet en geluk, verval en
groei, pijn en vreugde. De nieuwe
selectie die Frank Tarenskeen voor
deze expositie uit zijn inmiddels tamelijk omvangrijke oeuvre gemaakt heeft
bestaat voornamelijk uit recent, maar
ook ouder werk en toont een glimp van
hoe hij het leven in de wereld gezien

heeft en ziet. Er is veel te beleven op
een expositie van schilderijen en tekeningen die uitingen zijn van een zoektocht naar schoonheid en troost, van
verlangen en hoop.

5 en 6 maart: Tentoonstelling “Rijk van Nijmegen in aquarel”
Op 5 en 6 maart tonen Urban
van Aar en Maria van Aar
(broer en zus) aquarellen en
tekeningen in Het Kerkje van
Persingen. Het resultaat van
twee ‘Coronajaren’ die tijd
en ruimte boden om erop uit
te trekken en te schilderen in
het
landschap
rond
Nijmegen.
U bent ze wellicht een keer
tegengekomen, in de auto of
op een krukje in het weiland,
geconcentreerd bezig met het
schilderen van het landschap.
De schetsen worden thuis
verder uitgewerkt in aquarel
of in een ander materiaal.
Urban van Aar is landschapsarchitect
en stadsontwerper en daarnaast tekenaar. Het landschap is zijn onderwerp,
van stad tot natuur met een zwak voor
water, haven en industrie.
Tekenen is een manier om op te gaan in
zijn omgeving. Hij legt verandering
vast, ook als die minder ‘mooi’ is.
Bijvoorbeeld de sloop van de centrale
in Weurt, een markant baken in het
landschap dat verdwijnt.

Maria van Aar heeft haar hele leven,
soms naast een baan, soms full time,
met verschillende media gewerkt. In
2020 besloot zij zich weer volledig te
wijden aan het schilderen.
Buiten zoekt zij een plek die haar inspireert. Ze tekent en schildert naar de
werkelijkheid en maakt foto’s. In haar
atelier schildert zij nieuwe beelden op
basis van deze schetsen en haar associaties daarbij.

Nieuwe voorzitter Vox Virorum
Sinds 1 september jl. heeft
mannenkoor Vox Virorum
een nieuwe voorzitter. Mart
de Beer is zijn naam. Al
sinds 2016 zingt hij in dit
koor. “Met veel plezier”,
zegt hij: “en gedurende
anderhalf uur met heel veel
concentratie”. Verder vertelt
hij: “Sinds 2017 ben ik met
pensioen, daarvoor was ik
leraar aan de SSgN in
Nijmegen”.
Omdat het werk wat zwaar werd, gaf
Ben Rutten al anderhalf jaar geleden
aan te willen stoppen. Willem van
Schoonhoven wilde het secretariaat
graag overnemen en zodoende was er
een vacature voor het voorzitterschap.
Hij vond het een hele eer om het voorzitterschap van Vox te mogen voeren.
Een van de redenen waarom hij die
functie wilde, was, dat Leuth een klein,
echt, en mooi dorp is, waar het culturele leven moet blijven bloeien. Door
Corona zijn er enkele mensen verdwe-

nen en is er vorig jaar ook
een lid daaraan overleden.
Dus we kunnen nog wel een
aantal leden gebruiken. Voel
je je geroepen om mee te
doen: op onze website:
www.voxvirorumleuth.nl
kun je contact zoeken met de
voorzitter of een van de
andere bestuursleden.
Wij, als bestuur en muziekcommissie, hebben de voorbereidingen gestart om een
thema-avond op te zetten in juli. Ook
daarover kan men begin maart lezen op
de website
Verder starten wij eind februari een
actie om vrienden van Vox Virorum te
vinden, die ons zangkoor willen steunen door middel van een donatie. Ook
daarover kunnen jullie vanaf maart
informatie vinden op de website.
Hopelijk lukt het de voorzitter en de
zijnen om het mannenkoor Vox
Virorum in Leuth nog meer in het licht
te zetten.

Fanfare St. Cecilia zoekt nieuwe muzikanten
MILLINGEN. Speel jij (solo)bugel,
trombone, saxofoon, bas, bariton of
euphonium en beheers je minimaal Bniveau? Dan hopen wij dat jij onze versterking bent op een van deze instrumenten.
Fanfare St. Cecilia is een gezellige vereniging uit het Gelderse Millingen aan
de Rijn. Het A-orkest bestaat uit zo’n
45 leden en komt uit in de eerste divisie. Eens in de drie tot vijf jaar nemen
wij deel aan een concertconcours. Wij
staan in de wijde omgeving bekend om
de vele themaconcerten die we in de
afgelopen 20 jaar hebben georganiseerd. Thema’s die voorbij zijn geko-

men zijn onder andere James Bond,
Efteling,
Gershwin,
Winter
Wonderland en Halloween. Wij geven
regelmatig concerten met andere verenigingen en daarnaast verzorgen wij
de muzikale omlijsting bij dorpsactiviteiten zoals Koningsdag en Sinterklaas.
Plezier in muziek maken en gezelligheid binnen de vereniging vinden wij
erg belangrijk, het is immers je hobby!
Onder leiding van onze nieuwe dirigent
Joop Nijholt repeteren wij elke maandag van 19:30-21:45 uur in ons eigen
verenigingsgebouw aan de Wethouder
Arntzstraat 1 in Millingen aan de Rijn.

Na de repetitie wordt er vaak nog wat
bij gekletst onder het genot van een
drankje. Ook is er een commissie die
zorgt voor meerdere (jeugd)activiteiten
per jaar, wat de binding van onze leden
met de vereniging versterkt.
Maak jij net zo graag muziek als wij en
vind je het leuk om verschillende
muziekstijlen te spelen? Kom gerust
eens langs om te kijken en speel een
aantal keren mee om een indruk te krijgen van ons orkest. Voor meer informatie of een reactie, mail naar
secretariaat@fanfare-stcecilia.nl.
Tot ziens bij fanfare St. Cecilia!
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Jacques was niet bepaald iemand die
onder een minderwaardigheidscomplex gebukt ging. Integendeel, hier
stond overduidelijk een man van de
wereld: strak in het pak, modieuze bril,
hipsterbaard en een filtersigaret nonchalant in de mondhoek. Kortom, de
getapte jongen. De drie zussen konden
hun ogen er dan ook niet van afhouden. En terwijl Jacques zich met zijn
ellenboog voorstelde aan Anton en
Roy en het tweetal meetroonde naar
zijn zilvergrijze Mercedes, kneep
Mary in de arm van haar zuster Sylvia
en vroeg haar ‘waar ze deze kanjer had
gestolen’ Sylvia, verlegen woelend
door haar kapsel: “Nou, gewoon, via
een datingsite.” “Want het is echt een
lekker ding, Syl, ik bedoel, op de foto
van jou zag ie er niet zo sexy uit.” viel
Anneke haar oudste zuster bij, terwijl
ze Sylvia plagend een ferme tik op d’r
billen gaf. “Knappe gozer, hoor.
Familie van George Clooney?” begon
Mary weer. “En aan zijn dure auto te
oordelen, loopt ie niet bij de voedselbank. Je hebt echt de hoofdprijs, Syl.
Bofkont!”
“Houd ‘ns op, allebei! Direct komt het
nog zo ver dat jullie willen weten hoe
ie in bed is…”
“Hoe raad je het zo? Natuurlijk willen
we weten of ie ’n beetje gepassioneerd
is tussen de lakens.” gniffelde Mary,
die honderduit praatte. “Kom op, laten
we naar binnen gaan.” “Hij is goed
gecultiveerd of hoe zeg je dat.” begon
Anneke weer, terwijl ze haar jas
ophing. “Je geeft ‘m echt geen 54, hij
ziet er ’n stuk jonger uit. Hoe oud ben
jij ook alweer, Syl? 39?” Intussen stak
Roy op de parkeerplaats zijn bewondering voor de bolide van Jacques niet
onder stoelen of banken. “En een vermogen kost zoiets nu ook weer niet,”
legde Anton uit, die hetzelfde merk
reed. “Iedereen wil tegenwoordig een
elektrische auto, dus dalen de prijzen
van de brandstofauto’s. Voor 15.000
euro heb je al een prima C180 Estate
en daar kan je nog jaren mee vooruit.
Gewoon je eigen auto inruilen, beur je
nog ’n paar duizend voor, en dan ben
je ook de bink, Roy. En in zo’n auto
past prima een kinderstoeltje voor
Betty. Wat zeg ik? De reiswieg, de kinderwagen, enfin de hele flikkerse boel
gaat erin, mocht je ’n keer op vakantie
gaan. Voor de zaak rijd ik er ook één.
Mij hoor je niet klagen, een prima
wagen,” rondde Anton af, terwijl hij
een sigaret opstak en het pakje liet
rondgaan. Jacques: “En weet je wat het
is, Roy. Je moet groot denken. Als je
met zo’n wagen ergens komt, dan ben
je iemand. Dan heb je meteen een
streepje voor, zo werkt het, geloof
me.”
Anton, met Amsterdamse tongval, “Je
kan die van mij overnemen, die gaat
zijn vierde jaar in, mankeert echt niets
aan. Komend voorjaar ga ik naar wat
nieuws omkijken, ik heb er tot nu toe
zo’n anderhalve ton probleemloos mee
gereden. Heb ’t er maar eens over
thuis.”
Jacques: “Ik ken je nog niet zo goed,
maar je bent glazenwasser, begrijp ik,
een eerzaam beroep. Maar ook een
gevaarlijk beroep en daarbij een vak
waarbij je al gauw tegen je financiële
plafond aanloopt, dus dat betekent 40
jaar lang hetzelfde verdienen. En dat
moet je niet willen, Roy, je moet op
gegeven moment wat anders gaan
doen, iets wat beter betaalt. Anders
wordt je leven niet zoals je het voor
ogen hebt. Dus geen tweede viool blijven spelen, maar bravoure tonen!
Nieuwe kansen grijpen, Roy, want die
komen langs.”
Anton: “Nou, misschien heb ik wel
iets voor Roy. Ik heb namelijk gemerkt
dat ie twee rechterhanden heeft. Want
als je ziet, Jacques, hoe keurig hij dat
huis in Berg en Dal met z’n oom en
vriend heeft verbouwd, daar kan
menig aannemer een puntje aan zuigen. En ik zoek al ’n tijd een handige
Harry die mijn pandjes kan onderhouden. Nu moet ik steeds in zee met
iemand anders en daar heb ik genoeg
van, je kan er nooit 100% van op aan.
Met een vaste kracht bouw je een band
op, heb je kortere lijnen en dat geeft
vertrouwen. Dus ik bel jou van de
week ’n keer, Roy, gaan we ‘ns even
om de tafel zitten. Worden we allebei
beter van, geloof me nu maar, het is
echt iets voor jou. En nu snel naar binnen, we gaan aan de koffie.”

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

19 FEB
T/M
6 MRT

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

BERG EN DAL

Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Alles muß raus
bis 30.03.2022
Kommen! Handeln!

Bis 80%
Toegang alleen met 2G regel

De absolute prijsknaller

HEDY TJIN

AFRIKAMUSEUM.NL

XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Brompton-dealer

ILLUSTRATIE

47533 Kleve Briener Straße 43

van Nijmegen en omstreken

WORKSHOP BĲ HET KINDERBOEK
‘OP DE RUG VAN BIGI KAYMAN’,
THEATERVOORSTELLING ANNA & MEER!

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

VOORJAARS
VAKANTIE

Lampen • Verlichting • LED en restanten

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64
Inh. Mike Jedwill

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

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

Rob van Alst
T

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

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

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

TEL: (024) 782 05 44

Lever jouw elektrische apparaten
ook apart in!
Elektrische apparaten zijn alle apparaten die
stroom of baterijen nodig hebben. Bijvoorbeeld
een waterkoker, boormachine, koelkast, mobiel
en lamp.
Ingeleverde apparaten worden zoveel mogelijk
uit elkaar gehaald. Kunststoffen en metalen
worden hergebruikt. Wist je dat van elk klein
elektrisch apparaat ongeveer 65% wordt
hergebruikt? Zeker de moeite waard dus!

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Lever jouw (kleine) elektrische apparaten in bij
een inzamelpunt in een winkel of op
de milieustraat.
Gooi ‘t niet bij het restafval. Het verbranden
ervan is heel schadelijk voor het milieu. En
waardevolle grondstoffen gaan verloren.

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

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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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 van 8.30 tot 19.00 uur.
Dinsdag tot en met donderdag van 8.30
tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 13.00.

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

■ Op naar een duurzame toeristische
sector
Duurzaamheid en toerisme kunnen hand in hand gaan. De
gemeente Berg en Dal wil een
duurzame toeristische bestemming zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verminderen
van afval. En het verbeteren van
afvalscheiding op vakantieparken, hotels en in huisjes. Hoe
kunnen toeristische ondernemers dat het beste aanpakken?
Om daar achter te komen zijn we
in 2021 een proef gestart met de
Maikenshof Recreatie.
Slimmer inkopen
Maikenshof Recreatie heeft haar
afvalstromen voor glas- papier- en
restafval in kaart gebracht.

Daardoor ontdekte ze dat de
manier waarop zij inkopen veel
invloed heeft op het afval dat ze
produceren.
Vervolg
De komende maanden doet
Maikenshof Recreatie een proef.
Ze gaan naast glas-, papier- en
restafval ook plastic- en groenafval
gescheiden inzamelen. Tijdens de
proef meten ze in hoeverre het restafval vermindert. En hoe groot de
milieuwinst en financiële besparing
hiervan zijn. Samen met de STER
(Stichting Toerisme en Recreatie
Berg en Dal) delen ze de resultaten met de ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector.

■ Duurzaam met regenwater omgaan?
Koppel uw regenpijp (met subsidie) los van het riool
Wilt u op een duurzame manier
omgaan met water? En de planten en dieren in uw tuin een
handje helpen? Overweeg dan
om uw regenpijp los te maken
van het riool. De gemeente heeft
hier een aantrekkelijke subsidie
voor.
Waarom uw regenpijp loskoppelen?
Door klimaatverandering wordt het
weer in Nederland extremer.
Steeds vaker regent het heel hard
of is het erg lang droog in
Nederland. Nu komt veel regenwater nog terecht in het riool. Als het
hard regent kan het riool overstromen. Door uw regenpijp van het
riool af te halen, verkleint u de druk
op het riool. De kans op overstroming van het riool is dan kleiner.

alsmaar lagere grondwaterstand.

U vangt het regenwater op in uw
tuin. Bijvoorbeeld in een regenton
en infiltratiekratten. Water uit de
regenton kunt u goed gebruiken
voor potten en bakken in uw tuin.
Kamerplanten maakt u ook extra
blij met het zachte regenwater.
Bovendien draagt het afkoppelen
bij aan het tegengaan van de

Over de subsidie
De subsidie is € 8,00 per vierkante
meter afgekoppeld dakoppervlak.
Er geldt een maximum van
€ 500,00 per aanvraag. Per adres
kunt u één keer subsidie aanvragen. Vraag de subsidie aan voordat
u begint met afkoppelen. Meer
informatie over de subsidie vindt u

op: https://www.bergendal.nl/subsidie-afkoppelen-regenpijp.
Afkoppelcoach
Onze afkoppelcoach Lanny Olie
kan u advies geven over het afkoppelen en u helpen bij het aanvragen
van de subsidie. Lanny is bereikbaar via e-mail
afkoppelen@bergendal.nl of telefoon 06 – 58 07 61 83.

■ Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht
Vanaf juli 2022 moet u een rookmelder hebben op
elke etage van uw woning. Dit is dan wettelijk verplicht. Is er op een etage een verblijfsruimte of
afgesloten ruimte? Dan moet daar minstens één
rookmelder in de vluchtweg zijn. Dit is meestal in
de gang of overloop die leidt naar de voor/(achter)deur.

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuren Sociaal Team in de wijk
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij
het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Dat kan in verschillende
dorpen in onze gemeente.
Waar kunt u terecht?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet
u waar. Door corona veranderen vaak dingen. Kijk daarom voor de juiste tijden op onze website www.bergendal.nl/sociaalteam.
• Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
• De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
• Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
• De Slenk, Reestraat 2, De Horst
• Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
• Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn
Waarvoor kunt u bij het Sociaal Team terecht?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
▪ Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover
praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de
omgangsregeling voor onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?
(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor
het ophangen van de rookmelders. Huurt u een woning
en heeft u nog geen rookmelders in uw woning? Neem
dan contact op met uw verhuurder.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen? Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel rookmelders u nodig heeft?

Of waar u ze het beste kunt plaatsen? Kijk dan op
www.rookmelders.nl.

■ Dementievriendelijk, voor wie is dat belangrijk?
De gemeente Berg en Dal wil
dementievriendelijk zijn. In de
komende maanden laten we u
vanuit 5 verschillende oogpunten zien waarom dat zo belangrijk is. Kijk ook op www.dementievriendelijkbergendal.nl.
Deze keer het woord aan mantelzorger Inga:
“Ik heb 12 jaar voor mijn moeder
gezorgd. Zij had vasculaire dementie. Ik heb gemerkt dat de officiële
zorg kariger werd. We moeten ons
realiseren dat wij het zelf moeten
doen, een dementievriendelijke
samenleving. Ik hoorde en las
steeds vaker dat in een aantal steden druk gewerkt wordt aan zo’n
samenleving.

Ik denk erover na: wat had ik nodig
gehad om mij samen met mijn moeder nog meer welkom te voelen in
het gewone leven? Grotere wc’s is
mijn eerste gedachte. Vriendelijke
galeriehouders, geduldig winkelpersoneel, aardige mensen die
opstaan in trein en bus, die helpen

bij het beklimmen van een trap met
moeder
en
boodschappen,
chauffeurs van bussen die wachten
tot je zit. Maar vooral dat familieleden, kleinkinderen, buren en vrienden blijven komen en mee blijven
doen.”
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Mededelingen

■ Frisse winst door vieze luiers

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.

In 2021 startten 7 gemeentes in
onze regio met het scheiden van
luiers en incontinentiemateriaal.
Met succes, want samen leverden inwoners van de 7 gemeenten in 2021 bijna 200.000 kilo luiers en incontinentiemateriaal in.
Inwoners van onze gemeente
name daarvan 77.000 kilo voor
hun rekening!

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ De Geest 2, vervangen ramen (aanvraag)
▪ Hazeldonklaan 17, uitbreiden garage (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 6, vervangen en aanpassen kozijnen (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 77, aanleggen zwembad en bouw poolhouse
(verleend)
▪ Van der Veurweg 27, plaatsen geluidsscherm (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 303, realiseren tweede woning en herstellen van
het oude huisnummer (verlengen beslistermijn)
▪ Oude Kleefsebaan 417a, verhuren showroom (verlengen beslistermijn)
▪ Pr. Beatrixlaan 6, plaatsen nokverhoging (aanvraag)
▪ Watertorenweg 31a, plaatsen meetput (aanvraag)
Groesbeek
▪ Kadastraal sectie R Perceel 411 Knapheideweg 416 Klein Amerika
606 en 608 Kiekbaergsepad, aanleggen retentiebekken, een graft en
pad (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij De Ren 11, aanbrengen terreinverharding (verleend)
▪ Dorpsstraat 7, bedrijfsruimte verbouwen tot drie appartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Grafwegen 55a, tijdelijk toestaan van het gebruik van een schuur voor
het kleinschalig opslaan en verpakken van biologische groenten
(verleend)
▪ Kruising Siep Zevenheuvelenweg t.b.v. groot onderhoud aan de
N841, kap boom (verleend)
▪ Kerkstraat 17a, vervangen erfafscheiding (aanvraag)
▪ Korenbloemstraat 13, realiseren overkapping (aanvraag)
▪ Nabij Varenstraat, aanleggen bladbokashi (verlengen beslistermijn)
▪ Wisselpad 10, verbouwen woning (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Cenakelweg 4, herbouwen poort (verleend)
▪ Petruslaan 19, verbouwen en uitbreiden woning (aanvraag)
Leuth
▪ Steenheuvelsestraat 57, uitbreiden woning (niet vergunningplichtig)
Millingen aan de Rijn
▪ Kadastraal sectie C Perceel 1442 aan de C.R. Waiboerweg,
verlengen termijn Millingerwaard (aanvraag)
▪ Chopinstraat 7, kap twee bomen (verlengen beslistermijn)
▪ Molenveld 26, uitbreiden bedrijfshal (verleend)
▪ Spaldropweg 2, verbouwen loods voor woondoeleinden (buiten
behandeling stellen)
Ooij
▪ Kruisstraat 34, verbouwen en uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Marialaan 8, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Marialaan 10, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Spruitenkamp 2, vervangen rieten kap (verlengen beslistermijn)
▪ Vlietberg 33, plaatsen tiny house in tuin (aanvraag)
Persingen
▪ Persingensestraat 1, bouw loods voor agrarisch gebruik (verleend)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Inwoners wisten de luiercontainers
gelijk goed te vinden. Sommige luiercontainers
worden
zoveel
gebruikt, dat Dar deze nu vaker
leegt. En er zijn extra luiercontainers in Millingen aan de Rijn neergezet. Op korte termijn komen in
Ooij en Heilig Landstichting op
nieuwe locaties luiercontainers te
staan.
Een voor een
Het is belangrijk om de speciale luierzakken gebruiken. En om deze
een voor een in de luiercontainer
doen. Anders bestaat de kans dat
de klep verstopt zit met te veel of te
grote zakken. Terwijl er nog genoeg
in de luiercontainer past.
Minder restafval, meer grondstoffen
Inwoners houden minder restafval
over als ze luiers en incontinentie-

materiaal apart wegbrengen. En
zorgen voor meer grondstoffen.
Afvalenergiecentrale ARN in Weurt
maakt plastic korrels van het plastic
in de luiers en het incontinentiemateriaal. Van die korrels worden

weer nieuwe plastic producten
gemaakt. Bijvoorbeeld autobumpers en plastic straatmeubels. Uit
de urine en ontlasting die vrijkomen
wordt energie gehaald. Zo leveren
vieze luiers, frisse winst op!

■ Gemeente zoekt contact bij betalingsachterstanden
Geldzorgen of schulden kunnen
iedereen overkomen. Het is
soms moeilijk om deze schulden
op te lossen. Of om hulp te vragen. Heeft u een beginnende betalingsachterstand? Dan kan het
zijn dat medewerkers van het
Sociaal Team van de gemeente
contact met u opnemen. Ze doen
dit onder de naam Vroeg eropaf.
Het gaat dan om achterstanden in
de betaling van huur, water, energie
en/of de zorgverzekering.
Hoe nemen de medewerkers
contact op?
De medewerkers zoeken contact
door een brief, e-mail, sms te sturen of door te bellen. Soms komen

ze ook bij u thuis langs. Dit laten ze
dan vooraf weten. Ze gaan graag
met u in gesprek en geven advies.
Hun advies is gratis en vrijblijvend.
Hoe kunt u contact opnemen?
Ontvangt u geen bericht van ons en

heeft u wel geldzorgen? Ook dan
gaan we graag in gesprek. Neem
dan contact met ons op via telefoonnummer 024 - 751 65 20 of per
e-mail sociaalteam-schuldhulpverlening@bergendal.nl.

■ Vaccinatie zonder afspraak in gemeentehuis
De GGD komt op vrijdag 25
februari van 16.00-20.00 uur naar
het gemeentehuis (raadzaal) in
Groesbeek.
Wie kan zich laten vaccineren?
In de raadzaal van het gemeentehuis kan iedereen vanaf 12 jaar*
terecht die nog geen 1e of 2e coronavaccinatie heeft gehad. Heeft u
corona gehad? Dan moet er minimaal 8 weken tussen zitten voordat
u uw prik kunt halen. Ook alle
18+-ers zijn welkom voor een boosterprik. Voor de boosterprik is het
belangrijk dat er minimaal 3 maanden zit tussen uw laatste vaccinatie
of coronabesmetting. Op korte termijn bezoekt de GGD ook tijdelijke
locaties in Millingen aan de Rijn en
Beek.
Wat neemt u mee?
Een mondkapje en identiteitsbewijs
zijn verplicht. Er wordt geprikt zonder afspraak. U kunt dus gewoon
binnenlopen. GGD-personeel geeft
ter plaatse voorlichting over het

vaccineren. Natuurlijk blijft vaccineren uw eigen keuze.
Wat is de regiotour?
Dit ‘prikken op maat’ is onderdeel
van een regiotour van GGD
Gelderland-Zuid. In februari en
maart gaat de GGD langs bij veertien gemeenten in Gelderland-Zuid.
De GGD prikt op tijdelijke locaties.
Op de website

www.ggdgz.nl/regiotour is informatie te vinden over de regiotour. Ook
vindt u daar informatie over het
voorlichtingsteam dat in Groesbeek
helpt bij vragen over corona. U bent
ook welkom op andere locaties tijdens de regiotour.
* Kinderen van 12 t/m 16 jaar hebben toestemming nodig van de
ouders om zich te laten vaccineren.
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■ Binnenkort ontvangt u uw stempas
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft een
stempas nodig om dan te kunnen
stemmen. U ontvangt uw stempas uiterlijk 28 februari 2022 per
post. Heeft u de stempas op 28
februari nog niet ontvangen? Of
raakt u uw stempas kwijt? Vraag
dan een vervangende stempas
aan. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 11 maart
2022 vóór 17.00 uur hebben ontvangen.

U mag stemmen in de gemeente
waar u op 31 januari 2022 ingeschreven stond.
Hoe kunt u een vervangende
stempas aanvragen?
Dit
kan
online
via
www.bergendal.nl/verkiezingen.
Of maak een afspraak om uw vervangende stempas op te halen, via
telefoon 14024. Neem bij deze
afspraak wel uw legitimatiebewijs
mee.

Wat u moet weten?
▪ Een vervangende stempas aanvragen kan van 28 februari tot 11
maart, 17.00 uur.
▪ U kunt maar één keer een vervangende stempas aanvragen.
▪ Vindt u later uw oude stempas
terug? Dan kunt u daar niet meer
mee stemmen. Dat kan alleen met
uw nieuwe stempas.

■ Een nieuwe nota
vrijwilligerswerk
Elke gemeente moet een nota
vrijwilligerswerk hebben. In deze
nota staat hoe de gemeente vrijwilligers en vrijwilligerswerk
ondersteunt. De oude Nota
Vrijwilligerswerk 2017-2019 was
niet meer actueel. Daarom hebben we een nieuwe Nota
Vrijwilligerswerk
2022-2026
geschreven. Samen met onze
inwoners. U vindt de nieuwe nota
op de website van de gemeente
www.bergendal.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U mag dan stemmen.
Zo bepaalt u mee welke raadsleden in de gemeenteraad komen. De raadsleden beslissen de
komende 4 jaar over de plannen van de gemeente.

Wanneer kunt u stemmen?
16/3

14/3
15/3

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Woensdag 16 maart
Op woensdag 16 maart van 7.30-21.00 uur.

Uw stempas
U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 2 maart.

Maandag 14 en dinsdag 15 maart
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is ook een aantal
stemlokalen open van 7.30-21.00 uur. Kijk op de website
van de gemeente om te zien welke dat zijn.

Uw identiteitsbewijs
Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag
niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt of beschadigd?
Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan tot vrijdag 11 maart 17.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op de website
van de gemeente of op waarismijnstemlokaal.nl.
Kort voor de verkiezingen ontvangt u thuis ook een
overzicht met alle stemlokalen. Let op: misschien is
het stemlokaal van uw keuze niet alle dagen open.

Toegankelijkheid stemlokaal
Heeft u vragen over de toegankelijkheid van het stemlokaal?
Op waarismijnstemlokaal.nl staat welke stemlokalen (extra)
toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen
in een rolstoel. U kunt dit ook navragen bij de gemeente.

Kunt u niet zelf naar het stemlokaal?
Bijvoorbeeld omdat u klachten heeft die wijzen op het coronavirus? Blijf dan thuis en laat
u meteen testen. Iemand anders kan voor u stemmen. Dat kan op twee manieren:
Via een onderhandse volmacht
Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas
mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon
of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is.

Via een schriftelijke volmacht
Vraag hiervoor een formulier aan bij de gemeente.
U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het
formulier in. Lever het formulier voor vrijdag 11 maart
17.00 uur in bij de gemeente.

Op wie kunt u stemmen?

Meer informatie?

Op de website van de gemeente vindt u informatie over de
politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing.

Kijk op de website van de gemeente
of op elkestemtelt.nl.

Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst.
Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Elke stem

telt

Wethouder Irma van de Scheur:
“De gemeente is trots op haar vrijwilligers. En het zijn er gelukkig
heel veel. We willen al deze mensen graag ondersteunen. En dat
doen we door geld beschikbaar te
stellen en concrete acties te benoemen. We hebben de nota samen
met u opgesteld. Laten we de
komende jaren samenwerken om
zoveel mogelijk vrijwilligers te
ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk.”
Wat staat er in de nota?
In de nota staan duidelijke actie- en
aandachtspunten. We gaan met
elkaar aan de slag gaan om het
jaarlijkse budget van €10.000 goed
te besteden. Zodat we voor het vrijwilligerswerk en onze vrijwilligers
het verschil kunnen maken. Bij
sommige acties is de gemeente
aan zet. Maar bij andere acties verwachten we een vraag vanuit u, de
inwoners. Daarna gaan we samen
aan de slag.
Wilt u aan de slag?
Wilt u met een actie (samen) aan
de slag? Dan kun u contact opnemen met het Vrijwilligerssteunpunt
van Forte Welzijn. Daar beantwoorden ze vragen van vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties.
Ook
beheert het steunpunt een digitale
vacaturebank voor vrijwilligerswerk.
Hier kunt u vacatures voor vrijwilligerswerk plaatsen en vinden.
Het steunpunt is te bereiken door te
bellen naar 085 – 050 60 66. Een
mail sturen kan ook,
vspbergendal@fortewelzijn.nl.
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■ Prijsvraag voor jongeren:
3 winnende ideeën
De prijsvraag voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar uit de
gemeente Berg en Dal heeft drie
winnende ideeën opgeleverd. De
werkgroep Jeugd en Politiek van
de gemeenteraad van Berg en
Dal heeft deze prijsvraag georganiseerd.
1000 euro per idee
De jongeren waren helemaal vrij
om hun creativiteit te tonen. De
gemeenteraad wil dat goede
ideeën ook echt de kans krijgen.
Per plan was daarom 1000 euro
beschikbaar. Het totale budget voor
deze prijsvraag was 3000 euro. In
totaal waren er drie inzendingen,
die alle drie uitgevoerd kunnen worden.
Voetballen in Millingen
Daan Driessen (22) uit Millingen wil
voor de jongeren van Millingen een
eigen plek maken waar zij kunnen
voetballen. “Ik heb zelf jarenlang
overal gevoetbald in Millingen, we
konden nergens terecht op een
echt veldje met echte goals”. Daar
wil Daan nu verandering in brengen.

Opknapbeurt Jop de Skate
Jeffrey Paau (23) uit Millingen wil
graag het hutje op de dijk in
Millingen aan de Rijn een makeover geven. Niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de ouderen.
Ook wil hij jongerenontmoetingsplaats “Jop de Skate” opknappen.
Samen met Forte Welzijn wordt
gekeken hoe dit gebied voor 1000
euro een mooie impuls kan krijgen.
Moestuintje
Nora Jacobs (20) uit Groesbeek
had het idee om een moestuintje
aan te leggen bij De Lubert. Helaas
is dat vanwege de hoge kosten
(grondexploitatie) niet mogelijk.
Maar er is een alternatief bedacht,
dat aansluit op het idee van Nora.
Vorig jaar is er vanuit de
Voedselbank een initiatief gestart
voor een moestuintje aan de
Cranenburgsestraat 33. Nora sluit
daar bij aan en het bedrag gaat
naar de Stichting Voedseltuin.
De komende periode werkt de
werkgroep samen met de inzenders de ideeën verder uit. Zij bekijken samen wat hier voor nodig is.
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■ Commissie positief over Wmo en Jeugdzorg in Berg en
Dal
Donderdag 10 februari heeft de
gemeenteraad het eindrapport
van de ‘visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal
domein” gekregen. Dit is een
commissie
van
de
VNG
(Vereniging
Nederlandse
Gemeenten). De commissie heeft
gekeken hoe de gemeente het
doet op het gebied van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en de Jeugdzorg. De uitkomst is positief, al zijn er
natuurlijk verbeterpunten.
Waarom heeft de commissie
onderzoek gedaan?
In 2020 had de gemeente grote
financiële tekorten op de Wmo en
de Jeugdzorg. heeft de gemeente,

op verzoek van de gemeenteraad,
de gemeente aangemeld bij de visitatiecommissie.

keuzes die gemaakt zijn bieden een
stevig perspectief voor de toekomst.

Wat heeft de commissie gedaan?
Het onderzoekstraject duurde ruim
een jaar. Daarin hebben experts
van de VNG gesprekken gevoerd
met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook is
hen duidelijk gemaakt wat de
gemeente heeft gedaan om de
financiën op orde te krijgen zonder
de Wmo en de jeugdzorg uit te kleden.

Wethouder van de Scheur is blij
met de uitkomsten uit het rapport.
“Dit bevestigt de ingeslagen weg.
Maar we zijn er nog niet. We hebben nog veel werk te doen, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding
tussen zorg en welzijn. Maar ook
als het gaat om betrekken van onze
inwoners bij het vinden van oplossingen. De komende jaren zullen we
daar verder mee aan de slag moeten.”

Wat is de conclusie in het rapport?
De commissie vindt dat de
gemeente op de goede weg is. De

Het volledige rapport kunt u vinden
op de website van de gemeente
www.bergendal.nl.

■ Informatiekrant Zorg en Ondersteuning
Deze week krijgt u bij deze Rozet
ook de Informatiekrant Zorg en
Ondersteuning in uw bus. Daarin
leest u allerlei handige informatie
over zorg en ondersteuning in
onze gemeente.
Bijvoorbeeld over de jeugdconsulenten die ondersteunen op alle
basisscholen in de gemeente. Of
de schuldhulpverleners die inwoners helpen als ze geldzorgen hebben. Of de Voedseltuin Groesbeek,
dementievriendelijk Berg en Dal, de
Formulierenbrigade, en nog veel
meer.

“Zoals ik in het voorwoord van de
Informatiekrant al zeg: we kunnen
niet alles oplossen. Maar we willen
er graag voor alle inwoners zijn. En
ondersteunen waar dat kan. Dat
doen ook heel veel vrijwilligers in
onze gemeente. Dat vind ik heel bijzonder en daar ben ik heel dankbaar voor. In de Informatiekrant ziet
u een klein deel van alles wat er in
onze gemeente is aan zorg en
ondersteuning. Op onze website
www.bergendal.nl vindt u nog meer
informatie. En komt u er zelf niet uit,
dan is er altijd nog ons Sociaal
Team dat graag met u meedenkt en
meezoekt.”

Wethouder Irma van de Scheur:

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

Euregionale Scholenwedstrijd van start met online workshops

Jongeren ontwikkelen toekomstscenario’s voor Europa
Of het nu gaat om onderwijs, digitalisering, gezondheid, klimaat, migratie of
economie: al deze thema’s spelen een belangrijke rol voor de toekomst van
Europa – en staan daarom centraal tijdens de vierde editie van de
Euregionale Scholenwedstrijd. Tot en met 15 maart kunnen de ruim 400 deelnemende scholieren uit Nederland en Duitsland hun hoop, wensen of zorgen
voor Europa in hun inzending verwerken. Als startpunt van de creatieve fase
vonden er onlangs voor alle scholieren online workshops plaats, die de
Euregio Rijn-Waal samen met het CIVIC-Institut für Internationale Bildung
en de Europe Direct Information Centers in Nijmegen en Duisburg heeft ontwikkeld. De opdracht voor de scholieren: ontwikkel best en worst case-scenario’s voor Europa.
“Ik weet al precies hoe dit af gaat lopen. Jullie zijn echte professionals!”, lacht
Nediem Arem. De 22-jarige is regisseur bij het Junges Schauspielhaus in Bochum,
student-assistent bij de opleiding Sociologie aan de Universität Düsseldorf en
geeft vanuit zijn thuiskantoor drie van de in totaal zeventien online workshops, die
in het kader van de Euregionale Scholenwedstrijd plaatsvinden. Vandaag verzorgt
hij via Zoom een workshop voor een klas Nederlands van het Städtisches
Gymnasium Straelen en hun docent Sven Kohnen. Als warming-up nodigt Arem
de ruim 20 eindexamenkandidaten uit voor een
quiz. Via een app kunnen
ze vragen over de
Europese Unie beantwoorden – en dat doen ze al
behoorlijk
goed.
Desalniettemin
neemt
Arem ze mee op een kleine reis terug in de tijd naar
de belangrijkste mijlpalen
van de EU. Ook de taken
van de verschillende
Workshopdocent Nediem Arem tijdens de workshop Europese instituten staan
voor de scholieren van het Städtisches Gymnasium
in het eerste uur van de
Straelen

workshop op het programma.
Daarna zijn de jongeren aan de beurt. In kleine groepjes moeten ze vooruitkijken:
naar de toekomst. Hoe zal Europa er over vijf, tien of twintig jaar uitzien? Al voor
de workshops konden alle deelnemende klassen een thema kiezen wat ze het
meest interessant vonden. In Straelen viel de keus op het thema klimaat en milieu.
Een deel van de scholieren ontwikkelt best case-scenario’s voor dit onderwerp, terwijl het andere deel juist nadenkt over de ongunstigste ontwikkeling voor natuur
en milieu. Het resultaat van het groepswerk presenteren de gymnasiasten aan het
einde van de workshop in de vorm van een podcast, een mini-toneelstuk, een ‘achtuurjournaal van de toekomst’ en meerdere Instagram-stories. Arem: “Ik kan echt
niet kiezen welke groep het meest creatief was. Over alle resultaten van deze ochtend ben ik enorm enthousiast!”
Inspiratie voor creatieve inzendingen
De ideeën die tijdens de workshops zijn ontstaan, kunnen de scholieren nu verwerken in hun inzendingen. Ook hier kunnen de
deelnemers kiezen op welke manier ze dat willen doen. Video’s, foto’s, korte verhalen, tekeningen, street art of zelf gecomponeerde liedjes:
het belangrijkste is dat de scholieren actief aan
de slag gaan met Europa, creatief zijn en hun
kennis van de buurtaal gebruiken. Op 9 mei
worden de beste inzendingen tijdens een prijsuitreiking in het zonnetje gezet. De Euregio
Rijn-Waal organiseert de Scholenwedstrijd in
samenwerking met de regering van de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen, het CIVICInstitut für Internationale Bildung en de Europe
Direct Information Centers in Nijmegen en
Duisburg. De Scholenwedstrijd vindt dit jaar
alweer voor de vierde keer plaats. Meer informatie is te vinden op www.euregio.org/scholenwedstrijd.

SVO Korfbal
wil eigen
sporthal in Ooij
De meiden van de D van SVO Korfbal
in Ooij zijn een handtekeningenactie
begonnen in de Ooij. Ze willen een
eigen sporthal hun dorp, waar SVO
Korfbal wedstrijden kan spelen en zij
kunnen trainen. Als ze aan de deur
komen, kun je een handtekening zetten.
Komen ze niet, dan kan er ook bij
SPAR Looijschelder of in het clubhuis
van SVO getekend worden.
Op het papier dat ze vasthouden staat:
‘Handtekeningenactie: Nieuwe sporthal Ooij! Help je mee?’
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Zorg, Welzijn en Gezondheid
Een Special van De Rozet
De Ontdekdezorg week biedt jou de mogelijkheid om kennis te maken met werken in zorg en
welzijn. Van 14 tot en met 19 maart 2022 is
jouw kans om je te oriënteren op werken in alle
richtingen van zorg en welzijn.
Zorg en welzijn is nog nooit zoveel in het
nieuws geweest als de afgelopen twee jaar. We
weten niet hoelang de coronacrisis nog duurt.
Het lijkt nu een “griep” te worden, die niet
meer zo dodelijk is. We weten wel dat ook wanneer alles weer normaal wordt, de vraag naar
voldoende personeel groot blijft.
Heb jij altijd al in zorg en welzijn willen werken? Of ben je door de situatie gedwongen na te
denken over een carrièreswitch? Er zijn volop
kansen in onder andere de gehandicaptenzorg,
ouderenzorg
en
welzijnswerk.
De
Ontdekdezorg week biedt jou de mogelijkheid
om kennis te maken met werken in zorg en welzijn.
Natuurlijk is Zorg, Welzijn en Gezondheid niet
alleen ziekenhuiszorg, of verpleeghuiszorg. In
deze special komen ook veel andere aspecten
aan bod, zoals medische en paramedische zorg,
de inmiddels bekende ‘contactberoepen’, welzijnsorganisaties etc. In dit hartkatern krijgen
bedrijven die op welke manier dan ook met
zorg, welzijn en gezondheid te maken hebben,
de kans zich voor te stellen aan onze lezers.

Stichting 2ehandszorghulpmiddelen
heeft van alles!
Dé kringloop voor gebruikte zorghulpmiddelen.
U kunt bij ons terecht voor rollators - douchestoeltjes - toiletsteunen - scootmobielen – rolstoelen – tilliften – wandsteunen – sta-op-stoelen – etc.. En voor allerlei kinderhulpmiddelen.
Onze stichting verkoopt de haar aangeboden hulpmiddelen voor het goede doel: “fun” voor gehandicapte kinderen. Denk daarbij aan het paardrijden voor gehandicapte
kinderen, de Speelweek voor kinderen met een beperking,
de jaarlijkse motor-toertocht met gehandicapte kinderen
(de JumboRun), een racerunner (hardloophulpmiddel voor
jongeren met een lichamelijke beperking), speciaal spelmateriaal voor een ZMLK-school etc.

Als u zorghulpmiddelen over hebt kunt u
een telefonische afspraak maken om ze
te brengen, maar u kunt ze ook veilig op
onze oprit achterlaten (liefst achter het
hek). Heel veel dank! En als het niet te
druk is of te ver weg komen we het ook

Heeft u zorghulpmiddelen nodig, kijk wat we in voorraad
hebben op onze website: www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl. Ons aanbod wisselt!
En maak een afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur een mail
op info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
We plannen minimaal een half uur ruimte tussen 2 opeenvolgende afspraken, om klanten goed gescheiden te houden. Wij werken aldus CORONA-PROOF!
Dit is onze belangrijkste contact-route, dus met een
afspraak.

Kom gerust -op afspraak- een keer bij
ons langs op Reestraat 5, 6562LJ
Groesbeek (De Horst) en kijk of er iets
voor u bij zit.

Stichting 2e handszorghulpmiddelen

Daarnaast is iedere 1e zaterdag van de maand Kijkdag van
10.00-14.00 uur (dan kunt u dus zonder afspraak vooraf
komen kijken). Houd s.v.p. afstand tot elkaar en draag een
mondkapje.

Aangeboden en gevraagd:
gebruikte zorghulpmiddelen!

Alles wordt duurder
en je zit nu al krap

(rollator, douchestoel, toiletsteun, rolstoel etc.)

Ook zo geschrokken van de energierekening?
En de boodschappen zijn duurder geworden!
Kom je dan nog wel uit?
Van zorgen over geld kun je wakker liggen.
Dan lukt het al helemaal niet om alles eens goed op een rijtje te zetten. Te kijken
hoe je het voor elkaar krijgt om niet meer uit te geven dan er inkomt. Te zorgen
dat je niet steeds maar het ene gat met het andere moet vullen.
SSHB support biedt hulp. We hebben geen geld om uit te delen. Wel kunnen we
er samen met u voor gaan zitten om inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten.
Samen met u kijken of u wel gebruik maakt van alle voorzieningen waar u recht
op heeft. Kijken hoe u misschien toch nog hier en daar kunt bezuinigen. Laten zien
hoe u achterstanden of schulden het beste aan kunt pakken.
De ervaring leert dat ondersteuning van SSHB support helpt om meer rust te krijgen. Veel mensen die we ondersteunen zeggen: “Zo fijn, dat ik er nu niet meer
alleen voor sta.”
De goed opgeleide SSHB buddy’s, die zelf ook vaak weten wat het is om elk dubbeltje te moeten omdraaien hebben sinds 2016 al honderden mensen geholpen om
hun huishoudboekje weer kloppend te krijgen en dat zo te houden. Zij voorkwamen dat geldzaken uitgroeiden tot geldzorgen. Geldzorgen kunnen je dag en nacht
bezighouden, waardoor je de grip op je financiën helemaal kwijtraakt.
Hulp van SSHB support is gratis. De gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook
en Middelaar geven een jaarlijkse bijdrage om de kosten te dekken. Ook de lokale kerken dragen bij.
Aarzel niet. U bent echt niet de enige.
Kijk op www.sshbsupport.nl of bel naar een
van onze coördinatoren: Ida Egberink 06-30006035
of Miranda Schulten 06-83178053

graag halen.

Sta op
verzorgde
voeten

Opbrengst

Ik ben Andrea, ik ben een specialist in voetverzorging.
De behandelingen die ik aanbied
zijn:
-Nagels knippen;
-Schimmelnagels of kalknagels
behandelen;
-Eventuele verhoogde nagels
afvlakken;
-Nagelriemen verzorgen.
-Aanwezig eelt verwijderen;
-Aanwezige likdoorns behandelen;
-Aanwezige kloven behandelen;
-Aanwezige ingroeiende nagels
behandelen.
-Een lichte massage
Aangepaste behandeling bij
Diabetes en Reuma



goed doel: “fun”
gehandicapte kinderen

Bel: 06 – 4289 8537
www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl
Reestraat 5, Groesbeek (De Horst)
Pedicurepraktijk Sta

op verzorgde voeten

Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Lid van Provoet
Palsstraat 51, 6566 WX Millingen aan de Rijn

Tel: 0481-354356
Facebook:https://www.facebook.com/Pedicurepraktijk-Sta-op-verzorgde-voeten

Lastige formulieren
en brieven
Zorgen over geld

Vindt u het invullen van formulieren en het lezen

Komt u elke maand weer geld tekort? Bent u het

u alles wel begrijpt en goed invult? Weet u niet

overzicht op uw inkomsten en uitgaven kwijt?

goed op welke regelingen, toeslagen en

Stapelen de rekeningen zich op en weet u niet

uitkeringen u recht heeft en loopt u daardoor

meer hoe u ze moet betalen?

geld mis?

Geen nood, SSHB support biedt hulp!

Aarzel niet en vraag hulp van onze
Formulierenbrigade!

van formele brieven ook zo moeilijk? Twijfelt u of

Kijk op www.sshbsupport.nl voor meer
informatie of het maken van een afspraak, of

Kijk op www.regionaleformulierenbrigade.nl

bel naar 06 30006035 of 06 83178053.

voor meer informatie of het maken van een
afspraak, of bel naar 06 23842964.

Hoe sneller u hulp vraagt, hoe eerder u weer grip
op uw geldzaken heeft en dat geeft rust.

Alle hulp van SSHB support is gratis.

De Rozet
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PRAKTIJK VOOR TANDHEELKUNDE
EN MONDHYGIËNE
WIJ ZIJN OPEN VOOR NIEUWE
INSCHRIJVINGEN
WWW.MONDZORGCENTRUMBEEK.NL

Gelderhorstlaan 1
6573 CB Beek Ubbergen
Tel: 024-6847222
info@mondzorgcentrumbeek.nl
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Zorg, Welzijn en Gezondheid
Een Special van De Rozet

Mondzorgcentrum Beek
Onze praktijk is een gezellige familiepraktijk voor jong en
oud in het prachtige Beek-Ubbergen.
We nemen alle tijd voor onze patiënten en richten ons zeer
op preventie. Het voorkomen van problemen is ons voornaamste doel.
Daarom hebben we 2 mondhygiënistes en 6 preventieassistentes.
We hebben een digitale scanner, waardoor het maken van
afdrukken vaak niet meer nodig is.
Ook nieuwe kunstgebitten kunnen we digitaal vervaardigen, zonder te happen.
Complexe behandelingen doen we onder microscoop.
Kleine tandstand-correcties kunnen we herstellen met
onzichtbare beugels.
We hebben tevens verschillende methoden om de tanden te
bleken.
En we zijn gespecialiseerd in uitgebreide renovaties met
porselein.

Advies op maat

Senior in maatwerk

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!

Bezoekadres
We ontvangen u graag op de
Sint Willibrordstraat 12
6566 DD Millingen aan de Rijn

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.

We zijn bereikbaar via
0481 74 50 91 | info@bureausim.nl

Wat kunt u van ons verwachten ?
Bezoek ook onze website

We zijn open voor
nieuwe inschrijvingen.

Begeleiding

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.

www.bureausim.nl

Particulier of persoonsgebonden budget (pgb)

Kijk op onze site
voor meer info:
www.mondzorgcentrumbeek.nl

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).

‘Toen de eenzaamheid over
Vrijblijvende kennismaking

mij heen viel, voelde de zorg en
persoonlijke aandacht van SIM als
een warme deken.’

leefstijl komen aan bod om de gezondheid te verbeteren.
Na een intakegesprek en het stellen van de diagnose, volgt de behandeling. Vaak wordt er gekozen voor een combinatie van acupunctuur en massage. Zo kan iemand die last heeft van rugpijn
eerst behandeld worden met acupunctuur en daarna met massage. Als het bijdraagt aan het effect
van de behandeling, kunnen aanvullende therapieën gebruikt worden. Ooracupunctuur, voetzonereflexmassage, magneettherapie, triggerpointtherapie, moxa en cupping zijn hier voorbeelden
van.
Naast klassieke acupunctuur en massage, gebruik
ik ook Japanse acupunctuur. Japanse acupunctuur
heeft als voordeel
dat het zetten van de
acupunctuurnaaldjes
als vrijwel pijnloos
wordt ervaren. Ook
gebruik ik een vorm
van acupunctuur en
massage, die speciaal gericht zijn op
pijnbestrijding.
De praktijk is geopend van maandag
tot en met vrijdag
(en incidenteel op
zaterdag)
op
afspraak.
Voor meer informatie en contact: 06
57596681
of
www.floorpieper.nl

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

De Stichting Preventie en Innovatie van de
Gezondheidszorg (SPIG) organiseert de “Goed
voor elkaar” Challenge. Wij zijn op zoek naar
mensen die mogelijk bezig zijn met een goed initiatief of een goed idee hebben, dat bijdraagt aan
de (mentale) gezondheid en onderlinge steun van
mensen in het Rijk van Nijmegen. Welk initiatief

is een blijvertje en verdient een extra stimulans?
Een goed idee kan vóór 11 maart ingediend worden via https://www.spig-nijmegen.nl/index.
php/challenge
De vijf beste ideeën mogen hun initiatief presenteren aan een deskundige jury en krijgen een stimulansprijs van €250. De winnaar wint €35.000
om het initiatief te realiseren.
Het bestuur en de jury beoordelen de inzendingen op de volgende criteria:
• Mate van innovatie en preventie (mentale)
gezondheidsproblemen
• Mate van zelforganiserend vermogen
• Uitvoerbaarheid van het idee
• Levensvatbaarheid op de lange termijn
• Creativiteit

Dagelijks een verse en gevarieerde maaltijd
ECK EN WIEL – Keuzemaaltijd zorgt dat er
elke dag een (vries)verse, gezonde en gevarieerde maaltijd op tafel komt. Ambachtelijk
bereid en gratis (thuis)bezorgd.
Daar zit de kracht van het bedrijf. Alles is vers en
ambachtelijk bereid. Manager Henk van Beek:
,,We werken met verse producten. Wij werken
niet met kant en klare componenten maar alles
wordt hier in huis bereid. We hebben een eigen
slagerij en kruiden, snijden en braden ons vlees
zelf. We werken daarnaast met vast geselecteerde
leveranciers.’’
,,We houden het bestellen en de prijzen eenvoudig. Bestellingen (telefonisch of per mail) kunnen, met een minimum van zes maaltijden per
levering, gratis worden thuisbezorgd. Ook zijn de
maaltijden op onze webshop te bestellen:
www.keuzemaaltijd.nl. Hierop is ook een leuk
aanbod te zien als kennismaking.
Zo wordt vers en gevarieerd eten wel heel makkelijk, maar toch gezond en betaalbaar.’’

)

(gratis thuisbezorgd

Keuzemaaltijd, Doejenburg 11 Eck en Wiel, tel.
0344 693771, www.keuzemaaltijd.nl, info@keuzemaaltijd.nl.

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

Balkonconcerten om de stilte te doorbreken, een
buurt-boodschappendienst, een buddyconcept,
studenten die kinderen opvangen of juist een
maatje zijn voor eenzame ouderen. Stuk voor
stuk prachtige initiatieven waarin burgers elkaar
ondersteunen in het dagelijks leven. Maar welk
initiatief is een blijvertje en verdient een extra stimulans? Meld jouw idee of initiatief nú aan voor
de Goed voor Elkaar Challenge en win max. €
35.000,- om het initiatief te realiseren.

5
,9ltijd
4maa
€
per

Keuze
uit ruim

100

‘zó sim kan het zijn’
'Goed voor elkaar' Challenge

Acupunctuur en Massage
Shiatsu-massage en acupunctuur kunnen worden
ingezet bij het behandelen van heel veel verschillende gezondheidsklachten en aandoeningen.
Denk dan bijvoorbeeld aan hoofdpijn, rugpijn,
stijve nek en schouders, menstruatieproblemen,
gewrichtsklachten, hooikoorts, depressie, slapeloosheid, verslavingen, etc. Ik geef ook nazorg bij
corona, eventueel in samenwerking met fysiotherapie. Op mijn website kunt u alle klachten, die te
behandelen of te verlichten zijn met massage en
acupunctuur vinden. De behandelingen werken
zowel curatief als preventief. Er wordt vanuit een
holistische visie gewerkt. Niet alleen symptomen,
maar ook de oorzaak van de klacht wordt aangepakt. Lichamelijke en psychische aspecten plus

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

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Keuzemaaltijd ontstond eind jaren ’60 vanuit de
horeca. De vraag groeide, waarna er werd uitgebreid naar zorginstellingen, catering, bedrijven
voor ‘overwerkmaaltijden’ en sinds vier jaar ook
particulieren. ,,We hebben een keuken die vergelijkbaar is met thuis, maar dan groter en met hele
grote pannen’’, aldus van Beek. De maaltijden
worden snel diepgevroren en behouden hierdoor
versheid. De maaltijden hoeven niet ontdooid te
worden voor verwarming. Meer dan honderd
soorten menu’s, van Hollands tot Internationaal,
van zomer- tot wintergerechten en rekening houdend met speciale diëten.
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Fysio Villa Westhof
Welkom bij Fysio Villa Westhof, de fysiotherapiespecialist in Nijmegen Oost. Wij
hebben een ruim behandelaanbod en verschillende specialisaties, bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en een persoonlijke benadering. Wij hebben geen wachtlijsten en contracten met alle zorgverzekeraars. Door goede samenwerking met
elkaar en met andere verwijzers kunnen wij uw klachten effectiever behandelen.
Persoonlijke aandacht. Ruim behandelaanbod. Brede kijk op uw klacht.
Geen wachtlijsten. Beoordeeld met een 9. Samenwerkingsverbanden.
Gecontracteerde zorg. Centrale ligging.

VOOR VRIJ BEWEGEN
Dè fysiotherapiespecialist in Nijmegen Oost. Ruim behandelaanbod & specialisaties, kwalitatief hoogstaand, persoonlijk, snelle diagnose en behandeling, geen wachtlijst,
contracten met alle zorgverzekeraars. Prachtig gevestigd in
historisch pand ‘Villa Westhof’.

Nationale Vrijwilligersprijzen en PostcodeLoterij
Passieprijs ook in onze gemeente?
We kennen in onze gemeente enorm
veel vrijwilligersteams die de meest
leuke en goede events en activiteiten
organiseren. Al deze teams kunnen
meedoen
met
de
Nationale
Vrijwilligersprijzen en kans maken op
€ 15.000,-. Elk team dat meedoet kan
ook een vrijwilliger opgeven voor een
PostcodeLoterij Passieprijs van € 250,.
Meedoen is heel simpel
Dat sowieso. Maar zeker als je als meedoet met NLdoet op 11 & 12 maart
(www.nldoet.nl). Maak een kort filmpje waar het vrijwilligersteam op staat,
bijvoorbeeld aan het begin van een
activiteit, even tijdens….Én vertel wat
je doet als vrijwilligersteam. Upload
het filmpje uiterlijk 15 maart op
www.vrijwilligersprijzen.nl.

Fysio Villa Westhof

024 - 679 16 45

Berg en Dalseweg 172

info@fysiovillawesthof.nl

6522 CC Nijmegen

www.fysiovillawesthof.nl

Online TV-uitzendingen
De vijf BN’ers volgen we met camera
op de voet in hun ontdekkingstocht
naar het reilen en zeilen van de vrijwilligersorganisatie. Ze doen mee met de
dagelijkse gang van zaken en helpen
mee resultaten te boeken. Er kan

natuurlijk van alles misgaan of juist
heel veel goed. Gaat het ze lukken om
snel in te werken en een plekje te vinden binnen het team? Worden ze serieus genomen? Of bakken ze er niks
van. Ondertussen wordt duidelijk dat
vrijwilligerswerk best hardcore kan
zijn.
Bas Westerweel presentator
Tijdens de laatste uitzending zitten een
panel van experts aan tafel bij Bas
Westerweel en oordelen over wie de
winnaar Nationale Vrijwilligersprijzen
2022 zal zijn. Westerweel: "Ik ben heel
benieuwd wat voor mensen er op het
podium komen en wat hun verhaal is."
De prijs wordt uitgereikt door Jan van
Zanen, voorzitter VNG en burgemeester van Den Haag.

Ik heb al een testament gemaakt.
Heb ik dan ook nog een levenstestament nodig?
Naast het 'gewone' testament is er sinds
een aantal jaren ook het levenstestament. De namen lijken erg op elkaar,
maar er zitten verschillen tussen de
twee. Het gewone testament werkt als
je overlijdt en het levenstestament als je
zelf geen beslissingen meer kunt of
wilt nemen in je leven.
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Een BN-er bij jouw organisatie
Genomineerden krijgen ook een BN’er
over de vloer als beginnend vrijwilliger. Het gaat om Tim Senders (NPO,
Discovery), schrijver Abdelkader
Benali, acteertalenten Jay Pothof en
Lars Nieuwenhuis (Flexe gasten, KRONCRV), Paralympisch kampioen
Annette Roozen en Ellis Jongerius,
directeur LFB, de landelijke vereniging
voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

In een testament regel je allerlei zaken
voor na je overlijden. Bijvoorbeeld hoe
en onder wie jouw erfenis wordt verdeeld en wie jouw erfenis afwikkelt. Er
kunnen ook andere redenen zijn om bij
de notaris een testament te maken.

beslissingen neemt als je dat zelf niet
meer kunt of niet wilt. Bijvoorbeeld
omdat je de rompslomp niet meer wilt
als je op hoge leeftijd bent. Of als je
door ziekte zelf je zaken niet meer kunt
regelen, bijvoorbeeld het betalen van
rekeningen en het bijhouden van je
administratie, maar ook het zorgen
voor je huisdieren etc.. In een levenstestament kun je ook opnemen wat er
moet gebeuren als je niet meer thuis
kunt wonen. Wil je dan thuis verpleegd
T (088) 024 78 00
E info@daadnotarissen.nl

In het levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou

daadnotarissen.nl

worden of naar een verpleeghuis? En
wat moet er met je huis en inboedel
gebeuren als je niet meer thuis kunt
wonen? Ook kan in een levenstestament staan welke medische behandelingen je wel en niet wilt ondergaan en
wie er gewaarschuwd moet worden als
je komt te overlijden.
Meer informatie gewenst? Neem gerust
contact met ons op.
Daad notarissen
Beek, Beuningen, Druten, Groesbeek
tel. 088-0247800
info@daadnotarissen.nl

Beek • Beuningen • Druten • Groesbeek

Voor een
helder
verhaal.
daadnotarissen.nl
Daad Notarissen helpt je vooruit. Als familienotaris begeleiden en adviseren we een leven lang.
In duidelijke taal over een zorgeloze toekomst.

Beek • Beuningen • Druten • Groesbeek

T (088) 024 78 00
E info@daadnotarissen.nl
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Poink Online Huiskamercafé
“Seksuele diversiteit”
Vrijdag 11 maart 2022 20:00 – 22:00
Aanmelden
via
borrelpoink@gmail.com

Dit online huiskamercafé wordt georganiseerd door Barbara van Bi+
Nederland en Lenny van Poink.

Wat is een Huiskamercafé?
Het Huiskamercafé is een ontmoetingsplek voor álle vrouwen-die-vanvrouwen-houden (LBTQ+). Een
manier om elkaar te leren kennen. We
wisselen met elkaar uit rondom een
thema, verkennen bij onszelf en bij
elkaar. We gaan met elkaar in gesprek
vanuit wederzijds respect en nieuwsgierigheid.

Online Huiskamercafé – thema
“Seksuele diversiteit”
Datum: vrijdagavond 11 maart 2022
Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur.
Aanloop: vanaf 19:45 kun je inloggen.
Zorg dat je om 20:00 helemaal klaar
zit.
Locatie: online vanuit je eigen laptop,
tablet of telefoon.
Kosten: 2,50 euro
Taal: Nederlands
Aanmelden: Vooraf aanmelden is verplicht. Stuur een mail naar borrelpoink@gmail.com

Thema: “Seksuele Diversiteit”
Recent onderzoek wijst uit dat gebrek
aan erkenning en zichtbaarheid van bi+
oriëntaties nog veel voorkomt. Zo
maakt 58% van de respondenten mee
dat anderen denken dat hun seksuele
oriëntatie niet bestaat, zou 70% graag
willen dat hun seksuele oriëntatie
zichtbaarder zou zijn en 83% zou willen dat hun seksuele oriëntatie serieuzer
wordt
genomen.
(Bron:
https://biplus.nl/mensen-met-bigevoelens-en-ervaringen-zeggenneem-onze-seksuele-orientatieserieus/)
In dit huiskamercafé gaan we hierover
graag met elkaar over in gesprek: hoe
ervaar jij erkenning en zichtbaarheid
omtrent jouw seksuele oriëntatie (of
die nou lesbisch, biseksueel, pan, fluïde
of ‘geen idee’ is). Met wie praat jij over
jouw seksuele oriëntatie en hoe ervaar
je de reacties? Wat betekent dit voor je
seksuele expressie? Ben je benieuwd
hoe anderen dit ervaren? Voel je welkom om met veel verschillende vrouwen (v/x) hierover in gesprek te gaan!
Tijdens het online huiskamercafé ga je
– na een korte uitleg – steeds in groepjes van 4-5 vrouwen met elkaar in
gesprek aan de hand van een vraag
rondom dit thema.

Poink is een organisatie voor vrouwen
die van vrouwen houden. Je bent wel of
niet uit de kast, je bent zeker van je
zaak of je twijfelt nog, je bent pan,
queer, bi, lesbisch, trans of je hebt geen
idee. Je bent van harte welkom.
Facebook:
https://www.facebook.com/PoinkArnh
emNijmegen
Instagram:
https://www.instagram.com/poink_lesbisch_lbtq/
Website: https://poink.info/
Bi+ Nederland is een organisatie die
werkt aan een bi+ inclusieve samenleving, waarin iedereen liefde, lust en
relaties vorm kan geven op de manier
die bij die persoon zelf past. Ongeveer
één miljoen Nederlanders hebben een
bi+ oriëntatie. Zij vallen op meer dan
één gender. Sommigen noemen zichzelf bi+, bi, pan of queer. Sommigen
benoemen hun bi+ oriëntatie helemaal
niet.
Facebook:
https://www.facebook.com/biplusnl
Instagram:
https://www.instagram.com/biplusnl/
Website: www.biplus.nl

De Huidzorgpraktijk
Paramedische en cosmetische huidzorg
Heeft u na de behandeling van
(borst)kanker last van oedeem- of littekenproblematiek?
Dan kunnen onze huid-&oedeemtherapeuten wat voor u betekenen!
Heeft u last van zwelling, een zwaar, vermoeid en pijnlijk gevoel in uw arm of
been(en)? Misschien heeft u lymfoedeem!?
Wij zijn gespecialiseerd in oedeem-& littekentherapie
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse
Vereniging van Huidtherapeuten
Wij
zijn
aangesloten
bij
het
Oncologienetwerk Zuid-Gelderland
Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici

Onze behandelingen worden (deels) vergoed door de (aanvullende) zorgverzekering
www.dehuidzorgpraktijk.nl
info@dehuidzorgpraktijk.nl
06-83626489
Verbindingsweg 8 Beek
Cranenburgsestraat 23b Groesbeek

Laat u verrassen want Bureau SIM ontzorgt ‘echt’!
SIM weet hoe complex zorg is ‘de
drempels zijn hoog en de moed voor
seniorenhulpvragers vaak groot’.
Particulier, Wmo of Wlz elke seniorenhulpvrager (65plus) kan laagdrempelig bij SIM terecht. Voor uw hulpvraag
bieden wij ‘de oplossing’ want kwaliteit van leven, leefplezier, gezondheid,
vitaliteit én veilig ouder worden vormen samen de rode draad bij onze hulp.
Diensten

U kunt bij ons terecht voor (ontzorg)advies op maat, begeleiding,
financieel fit, gezelschap en huishoudelijke zorgondersteuning. We regelen
het voor u én op maat!
Eenmaal cliënt van SIM dan zijn
wij het 1e aanspreekpunt
voor al uw zorgvragen.
Hoe fijn is het dat!
Niet alleen u wordt ontzorgd maar
ook indirect uw (familie)netwerk.

Vrijblijvende kennismaking?
We ontvangen u graag op ons kantoor
aan de Sint Willibrordstraat 12 - 6566
DD Millingen aan de Rijn of komen
naar u toe! We zijn bereikbaar via 04 81
74 50 91 en info@bureausim.nl
Meer informatie?
Via www.bureausim.nl. Lees ook onze
cliëntverhalen!
‘ZÓ SIM(PEL) KAN HET ZIJN’
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Gehoorverlies: de grootste beïnvloedbare
risicofactor voor dementie
Uit een rapport van het Britse Lancet onderzoek
2020* blijkt dat er 12 risicofactoren zijn die
40% van de dementiegevallen kunnen vertragen
of voorkomen. De 12 risicofactoren zijn:
gehoorverlies, opleidingsniveau, hoge bloeddruk, roken, obesitas, depressie, lichamelijke
inactiviteit, diabetes, weinig sociaal contact,
overmatig alcoholgebruik, hersenletsel en luchtvervuiling. De grootste beïnvloedbare risicofactor is volgens het rapport gehoorverlies op het
einde van de middelbare leeftijd.
Volgens het onderzoek zou het dragen van
gehoorapparaten het risico op dementie kunnen
verlagen doordat het cognitieve vermogen weer
toeneemt. U neemt geluiden uit de omgeving
beter op en kunt weer deelnemen aan gesprekken. Dit alles verbetert de hersenactiviteit.
Het wordt steeds belangrijker dat degenen die
denken dat ze symptomen van gehoorverlies
hebben, hun gehoor laten controleren door een
audicien. Vaak merk je pas dat je slechter hoort
als familie of vrienden je erop wijzen. Je zet bijvoorbeeld de televisie steeds harder en/of kan in
(rumoerig) gezelschap slecht verstaan.
Gehoorverlies verloopt vaak geleidelijk en daardoor bijna ongemerkt. Laat uw gehoor daarom
eens controleren door een van de audiciens bij
Coppes Hoorzorg.

Voor de hoortest wordt er met een camera allereerst een beeld gevormd van de gehoorgang en
het trommelvlies. Vervolgens krijgt men in een
geluidsarme cabine door een koptelefoon tonen
te horen. Uit dit onderzoek blijkt dan de precieze mate van het gehoorverlies. Een uitgebreide
hoortest bij Coppes Hoorzorg neemt slechts 30
minuten in beslag en is geheel kosteloos en vrijblijvend.
Maak eens een afspraak bij Coppes Hoorzorg
Groesbeek via het telefoonnummer 0248445599. Wij zijn gelegen aan de Bellevue 2.
Parkeren voor de deur op het Marktplein of in de
parkeergarage onder de Bellevue is gratis.

LaVér Optiek, service gericht
Wij bevinden ons met z’n allen nog steeds in de
corona-pandemie helaas. Het duurt maar en het
duurt maar.
Dan weer een pakket met maatregelen, dan weer
versoepelingen en ondertussen is er een en al
onvrede en andere zaken die afleiden van hetgeen
waar het uiteindelijk echt om gaat :
Gewoon normaal doen en er met z’n allen wat van
maken. De tijd gaat al zo snel tegenwoordig.
Makkelijk gezegd natuurlijk, maar zo staan wij er
wel volledig in. Wij respecteren ieders zienswijze,
maar proberen onze winkel met respect voor alle
moderne problematiek, uiteindelijk wel op onze
manier te runnen.
Met wat voorzorgsmaatregelen ; een mondkapje,
1,5 meter afstand, desinfecteren, niet te veel personen in de winkel enzovoort. Maar verder willen
wij u op onze oude vertrouwde manier van dienst
zijn.
Met kennis van zaken, persoonlijke aandacht en

bijbehorende service en vooral ook gezelligheid.
Onze vaste klanten weten het al lang : Onze service beperkt zich niet tot de deur of de openingstijden, maar gaat veel verder. Alles in overleg met u
uiteraard. Zoals eerder gezegd ; Samen moeten we
er wat van maken !!
U bent van harte welkom bij LaVér Optiek, al 15
jaar staan we met veel plezier voor u klaar aan het
Schellingshof 5 in Beek.
Kom gerust bij ons aan, al raden wij altijd aan om
even telefonisch een afspraak te maken : 0246843105. Bent u toch in de buurt, loop gerust binnen.
Is het op dat moment net te druk, dan kunt u vaak,
onder het genot van een kopje koffie of thee, even
wachten tot u geholpen kan worden en anders
plannen we alsnog op korte termijn een afspraak
in.
We hopen u te mogen begroeten bij ons in de winkel om er samen met u wat van te maken !!

Oogmetingen
Monturen

*Bron: https://www.thelancet.com/article/S01406736(20)30367-6/fulltext

Contactlenzen
Zonnebrillen

Schellingshof 5 • 6573 DK Beek-Ubbergen
024-6843105 • www.laveroptiek.nl • info@laveroptiek.nl
LaVér Optiek

Ray Ban • Dutz • Serengeti • Dsquared2
Odette Lunettes • Porsche Design • D&G

Vervoersservice
SWOM voor
Kekerdom, Leuth
Stichting Welzijn Ouderen
en Millingen.
Millingen aan de Rijn
Al vele jaren is de SWOM-auto een vertrouwd gezicht op de wegen in de polder
en ver daarbuiten.
Senioren die niet meer met het openbaar
vervoer kunnen reizen worden gebracht
naar diverse bestemmingen, vooral met het
doel hun sociale contacten te kunnen
onderhouden.
De vrijwilligers doen hun werk met veel
plezier, ze geven een arm waar nodig, bieden een luisterend oor en zorgen dat iedereen op de juiste plaats terecht komt.
Wat is er mooier dan in deze tijd toch te
kunnen zorgen dat de mensen er even uit
zijn. Dit kan al door naar de fysio te rijden
met een kleine omweg via de dijk of hun
oude woonhuis.

Op zoek naar een deskundige audicien
welke de tijd voor u neemt?
OPENINGSTIJDEN:
DI T/M VR: 9.00 - 17.30
ZATERDAG: 9.00 - 16.30

ADRES:
BELLEVUE 2,
GROESBEEK
Gratis parkeren voor de deur

www.coppeshoorzorg.nl • 024 - 844 55 99

•
•
•
•
•
•
•

Vervoersservice
Warme maaltijdvoorziening
Ouderenbezoek
Mantelzorg
Klussenservice
Repair- en Internetcafé
Beweegtuin

Een vrijwilliger vertelde van een echtpaar
dat door omstandigheden niet meer samen
kon wonen. Tijdens een rit wilde de partner even langs zijn vrouw om haar een
knuffel te geven. Zo’n mooi verzoek kun
je toch niet weigeren!

Bezoekadres:
Kulturhus Den Ienloop
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn

Misschien ben je wel geïnteresseerd
geraakt en wil je vrijwilliger worden. Je
bent van harte welkom! Wij zijn bereikbaar elke werkdag van 09.00-11.00uur,
telefoonnummer 0481-431105 of mail
swom@hetnet.nl

Telefoon: 0481-431105
elke werkdag bereikbaar van
09.00-11.00uur

Woont u in Kekerdom, Leuth of Millingen,
kunt u niet meer met het openbaar vervoer
reizen, of is het voor u moeilijk binnen uw
dorp op de plaats van bestemming te
komen? Ook dan kunt u voor vragen
terecht op bovenstaand telefoonnummer.

Website:
www.swom-millingen.nl
Email-adres:
swom@hetnet.nl
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‘Wat een ‘eye-openener’!’
REGIO BERG & DAL. De afdeling
Preventie van PRO PERSONA biedt in
samenwerking met de gemeente graag de
mogelijkheid voor een ieder om een gratis
cursus te volgen; een soort EHBO-cursus,
maar dan gericht op psychische problemen.
Het gaat om de cursus MHFA: Mental Health
First Aid, ofwel: eerste hulp bij psychische problemen. ‘Een echte eye-opener’, volgens een
oud-cursist; ‘zo leer je bijvoorbeeld dat de
beperkingen van iemand met (ernstige) psychische problemen net zo groot zijn én voelen als
bij iemand met een (ernstige) fysieke ziekte en
hoe belangrijk het is om hier net zoveel aandacht voor te hebben!’ In de MHFA-cursus is
hier aandacht voor en leer je signalen & symptomen te herkennen van (beginnende) psychische problemen bij je buurman of buurvrouw,
familielid of bij iemand van je (vrijwilligers)werk. Met de juiste basiskennis en tools, kun
je iemand echt ondersteunen. Het gaat in deze
cursus om oprecht contact maken, van mens tot
mens en middels een effectief Actieplan het
gesprek aangaan om samen (tijdig!) de weg te
vinden naar de juiste hulpdiensten.
Deze cursus is geschikt voor iedere burger uit
Berg & Dal en Nijmegen die hierin geïnteresseerd is en graag, net zoals bij EHBO, iets
voor een ander wil betekenen (en in dit geval
voor iemand die te kampen heeft met ‘psychisch letsel’).
De cijfers liegen er niet om; maar liefst een
kwart van de Nederlandse bevolking heeft (al)
te kampen met psychische problemen. Gebrek
aan kennis hierover, vooroordelen en niet
weten wat te doen, maakt dat er vaak geen hulp
wordt gezocht en/of geboden. Of pas heel of te
laat. Het is een actueel probleem wat zorgt voor
veel verdriet, eenzaamheid en uitval met alle
mogelijke gevolgen van dien.
In de afgelopen tijd hebben we al zo’n 50
MHFA-cursussen in de regio Nijmegen met

goed gevolg afgesloten; Nijmegen en
Rivierenland is inmiddels ruim 600 gecertificeerde ‘First Responders MHFA’ rijker! Dit is
een mooi begin, maar de wens én noodzaak is
er om nog veel meer mensen te trainen; net als
bij EHBO is het belangrijk dat een ieder weet
hoe hij/zij kan handelen wanneer iemand in
psychische nood verkeert of echte last ervaart
van (beginnende) psychische problemen om
hiermee veel leed en erger te voorkomen!
De internationale, wetenschappelijk onderbouwde en effectief gebleken MHFA-cursus
draagt hier aan bij; ‘In een paar woorden;
waardevol, nuttig en nodig! Ik heb nu meer
inzicht in en begrip voor psychische klachten
van mensen en weet hoe te handelen om ze te
kunnen helpen. Een echte aanrader om de
MHFA-cursus te volgen, temeer omdat psychische gezondheid, helemaal in deze ‘Coronatijd’, een steeds meer urgente kwestie betreft!’
aldus één van de oud-cursisten.
Hoe mooi & helpend zou het zijn als we nog
meer mensen tot ‘First Responders’ kunnen
kronen!
De MHFA-cursus bestaat uit 4 dagdelen van 3
uur en wordt aangeboden op:
- maandagochtend 21 & 28 maart en 4 & 11
april, 9.30-12.30u (online)
- vrijdagochtend 17 & 24 juni en 1 & 8 juli,
9.30-12.30u (vooralsnog fysiek)
Daarnaast bieden we ook nog een Youth
Mental Health First Aid-cursus aan (deze is
gericht op volwassenen die te maken krijgen
met jongeren met psychische problemen, waarin onderwerpen aan bod komen die jongeren
aangaan), bestaande uit 4 dagdelen van 3,5 uur,
op:
- woensdagochtend 11 & 25 mei en 1 & 8
juni, 9.30-13.00u (vooralsnog fysiek)

Op de fiets door de polder.
Met KION fietskrat!
Misschien heb je haar al wel eens voorbij zien
flitsen op de fiets in de polder. Mét haar witte
KION fietskrat.
Pedagogisch medewerker Anouk van KION
Kinderopvang! Als er iemand enthousiast is over
haar werk, dan is zij het. Ze vertelt er graag wat
meer over.
Werken in de kinderopvang
“Ik ben dol op kinderen. Ik riep altijd dat ik juffrouw wilde worden, maar ik ben uiteindelijk in
de kinderopvang terecht gekomen. En dat vind ik
zó leuk! Ik werk nu 3 jaar voor KION, ik ben er
na mijn stageperiode niet meer weggegaan. Ik
begon met werken door de hele organisatie, zo
kon ik veel uren maken. Heel leuk, omdat je veel
verschillende locaties ziet. Overal wordt op een
andere manier samengewerkt en je doet op elke
plek weer nieuwe ideeën op. Sinds anderhalf jaar
werk ik bij locatie ‘Op Weg’ in Ooij en daar voel
ik me helemaal thuis. Ik heb een fijn team en kinderen staan hier echt voorop!”
Springkussen
“Niks is te gek binnen KION. Als ik iets graag
wil, dan stel ik het voor en gaan we het doen. Ik
was bijvoorbeeld jarig en wilde dat samen met de
kinderen vieren. Toen heb ik gevraagd of we het
springkussen op onze locatie neer mochten zetten
en dat kon gewoon. Het was een groot feest,
zowel voor de kinderen als medewerkers.”
Influencer
“Er zijn soms mensen die denken dat we als
pedagogisch medewerker vooral ‘oppassen’.
Terwijl ons werk zoveel méér is dan dat! Daarom

ben ik ook lid van de Instagram take-over club,
waarbij ik samen met andere collega’s een inkijkje in de werkweek geef (zie: KION kinderopvang
op Instagram). Op die manier kan ik laten zien
wat het werk allemaal inhoudt en hoe leuk het is
bij locatie ‘Op Weg’.”
Word jij de nieuwe collega van Anouk? Kijk snel
op www.werkenbijkion.nl voor alle vacatures!

Meer informatie over de cursus en aanmelden:
www.propersonaconnect.nl / tel: (026) 312 44
83 of mail: preventie@propersona.nl

WE ZOEKEN NIEUWE
COLLEGA'S!
ALTIJD AL MET OUDEREN WILLEN WERKEN?

Wij zijn op zoek naar

Nieuwe collega's!

Woon je in de gemeente Berg & Dal of Nijmegen? En ben je op
zoek naar zinvol en afwisselend werk met ouderen, dan ben je
bij Home Instead Thuisservice aan het goede adres!
Home Instead zorgt er onder meer voor dat ouderen,
waaronder ook mensen met dementie, zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Dit doen we door hen te helpen met alle
zaken die het dagelijkse leven gemakkelijker en gezelliger
maken. Van samen een spelletje doen, wandelen, hulp bij
wassen en aankleden tot samen boodschappen doen, koken
en begeleiden naar het ziekenhuis. We geven onze klanten
aandacht. En daar bloeien zij (en wij) van op!
WIL JE MEER WETEN OVER DE FUNCTIE EN DE MOGELIJKHEDEN? NEEM DAN CONTACT OP MET
LISANNE POSTMA VIA 024 3730716 OF MAIL NAAR INFO.NIJMEGEN@HOMEINSTEAD.NL

Kijk snel op
onze site!
www.
werkenbijkion.
nl

SOLLICITEER NU!
Kinderen helpen groeien. Dat doe je met een
luisterend oor, échte aandacht en liefdevolle
aanmoediging. Heb jij dat in je en beschik je
over de juiste achtergrond? Dan maken wij
graag kennis met je.
Wij zoeken namelijk collega's op onze
locaties in Nijmegen en omringende dorpen

Altijd opvang. Altijd in de buurt.

zoals Ooij, Beek, Lent en Oosterhout.
Kijk op onze site www.werkenbijkion.nl voor
al onze vacatures. Hier kun je ook checken
of jouw diploma kwalificeert.
Vragen? Mail onze recruiters Lonneke of
Carmen via werken@kion.nl.

kion.nl
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Chi-Kung lessen in de Ark van Oost

Jong of ouder met ideeën en vragen
Forte Welzijn is niet meer weg te denken
uit het straatbeeld van gemeente Berg en
Dal. Zo zijn ze te vinden in de wijken,
dorpen en bij inlopen. Of het nu gaat om
het koppelen van een vrijwilliger, ondersteuning bij je gezin, het contact met jongeren en buurtbewoners of ideeën voor
een leuke activiteit of initiatief. De inwoners uit gemeente Berg en Dal kunnen
met vrijwel al hun vragen terecht bij
Forte.

met andere buurtbewoners en organisaties die hen kunnen helpen.”, aldus Petra.
Maak je jezelf zorgen om bijvoorbeeld je
buurvrouw? Ook dan staan de opbouwwerkers klaar. Doordat ze zowel jouw
buren als bijvoorbeeld een woonconsulent of zorgorganisatie kennen, weten ze
bij wie ze moeten zijn voor verdere hulp.
Benieuwd wat de opbouwwerkers voor
jou kunnen doen? Bel dan naar 085 040
60 66.

Ideeën uit de wijk
Misschien heb je haar al eens gezien:
Petra Kregting, opbouwwerker van
Forte. Zij loopt en fietst dagelijks door
de wijken van gemeente Berg en Dal.
“Soms vertellen mensen dat ze iets missen in de wijk of dat ze iets willen veranderen. Ik zorg dat ze in contact komen

Forte Welzijn – Kerkpad 7 – 6562 GA –
Groesbeek
(085) 040 60 66 – info@fortewelzijn.nl www.fortewelzijn.nl
Op de foto: Petra Kregting, opbouwwerker Forte.

Verbeter lichamelijke en geestelijke gezondheid met ChiKung (Qi Gong). Deze beweegmethode gebaseerd op het
Taoïstische denken heeft al bij vele mensen positieve
gevolgen gehad. Het is gericht op de algehele verbetering
ons menselijk welzijn.
Ik (Tabitha Hart)ben zelf in aanraking gekomen met ChiKung in de begin van de jaren 90 van de vorige eeuw. Ik
was en ben nog steeds verrast over hoe diep die eenvoudige oefeningen doorwerken bij mijzelf en bij mijn cursisten. Van af het begin merken de mensen het positieve
effect en hoe langer je het doet hoe dieper de werking.
Naast het positieve effect op het lichaam hebben de
oefeningen ook een gunstig effect op de geestelijke
deel van ons zijn.
Het is meditatie in beweging waar een hoop mindfulness bij komt kijken.

gunstig voor de deelnemer. Men is nooit te laat om te
beginnen maar wil je er de vruchten van plukken kan je
er niet vroeg genoeg mee beginnen.
Op maandag en woensdag om 10.00 uur kan er meegedaan worden met de Chi-Kung les in de Ark van Oost.
Info en opgave: www.chikung-taichi.nl, of vraag naar de
folder

CHI-KUNG (Qi Gong)

Omdat de oefeningen in principe vrij eenvoudig zijn
maar verschillende diepere lagen hebben, kan iedereen op zijn of haar niveau altijd meedoen. Dit betekend ook dat ervaring niet noodzakelijk is maar wel

Maandag en Woensdag
10.00 - 11.00u
de Ark van Oost














Tai-Chi en Chi-Kung
met Tabitha
www.chikung-taichi.nl,
Info: 024-3453393


BENIEUWD WAAR WE JOU
BIJ KUNNEN HELPEN?

Gezinsondersteuning

Jongerenwerk

Mantelzorg

Jongerencoaching

Bewegen

Ontmoeten in de wijk

Forte Welzijn is er voor iedereen uit gemeente

Kerkpad 7

085 040 60 66

Berg en Dal. Heb je een vraag of wil je zelf helpen?

6526 GA Groesbeek

info@fortewelzijn.nl

Neem dan contact met ons op.

www.fortewelzijn.nl

Iets doen in en voor jouw wijk?

Vrijwilliger
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Veel veranderingen in Berg en
Dal, maar teamspirit blijft
Onze maatschappelijk werkers aan het woord
“Vorig jaar zijn we met drie nieuwe
medewerkers gestart. Met de sociale
teams in Berg en Dal hebben we nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt,
waarbij we de bewoner centraal stellen.
We kijken we hoe we de hulpverlening
vanuit het Algemeen Maatschappelijk
Werk als preventief, betrokken en laagdrempelig kunnen laten aansluiten op
bewoners in de gemeente. Veel is nog
in ontwikkeling. De samenwerking met
de gemeente is fijn, we blijven naar
verbinding zoeken.”
Weer op huisbezoek
“Gelukkig kunnen we weer steeds
vaker op huisbezoek. Door de coronatijd merken we dat
zowel professionals als
bewoners meer gewend
zijn aan online-gesprekken. Dit helpt ons heel
erg als iemand in quarantaine zit of reistijd
belemmerend is; dan kan
middels online-gesprekken de hulpverlening
doorgang vinden en kunnen we de mensen toch
verder helpen.”

Lust u een

deringen, dicht bij onze kernwaarden te
blijven.”

KOPJE KOFFIE?

Aanmelden
Kan telefonisch op 024 – 751 65 20 of
digitaal via www.bergendal.nl/sociaalteam-berg-en-dal

Dit horen de bewoners van het Gasthuis graag! En hierbij gaat het niet alleen om het
kopje koffie maar vooral om de extra aandacht en het gezellige praatje erbij.

Sterker sociaal werk is er voor jou als je
het zelf even niet redt. Of je nu jong
bent of oud. Onze sociale professionals
en betrokken vrijwilligers helpen je
vooruit en denken met je mee. Zodat jij
je weer sterker voelt en beter kunt functioneren. Omdat je soms een ander
nodig hebt om sterker te zijn.

Waar we trots op zijn?
“Onze teamspirit! We
blijven elkaar opzoeken
en motiveren. Natuurlijk
voeren we serieuze
gesprekken, maar we
hebben zeker ook lol.
We gaan ervoor om als
Sterker ondanks alle
gebeurtenissen en veran-

Heb jij 1 of meerdere dagen per week wat tijd over en zou je
ons willen ondersteunen om onze bewoners van een kop
koffie te voorzien dan nodigen wij je graag uit voor een
gesprek met een kop koffie uiteraard. Thee mag natuurlijk
ook! We zoeken met name vrijwilligers voor de avonduren
van 18.30 tot 20.00.
Iedere vrijwilliger binnen het Gasthuis krijgt een degelijke
begeleiding en een samenwerkingsovereenkomst.
En natuurlijk het jaarlijkse kerstpakket, een gezellige
vrijwilligersavond plus een hechte groep collega vrijwilligers.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met team
welzijn, via 0481-431644 of welzijn@gasthuismillingen.nl

Home Instead thuisservice
Home Instead Thuisservice is thuiszorg, maar dan anders.
Bij ons gaat het welzijn van senioren vóór zorg. Het
accent ligt op persoonlijke betrokkenheid en betekenisvolle mantelzorgondersteuning, om zo lang mogelijk
thuis te kunnen blijven wonen.
Op de gewenste tijd persoonlijke ondersteuning thuis met
aandacht en betrokkenheid, zet de vaste CAREGiver
graag een stap extra!
Thuiszorg maar dan anders
Ziet u dat uw dierbare meer ondersteuning kan gebruiken
of dat de situatie langzaam aan het verslechteren is? Bent

u als mantelzorger op zoek naar meer informatie, mantelzorgondersteuning, een goed advies of de best passende
vorm van thuiszorg? CAREGivers ondersteunen dagelijks vanuit onze kernwaarden: geef vertrouwen, maak het
verschil en vanuit je hart. En dit alles met aandacht en tijd
voor het welzijn van senioren die zo lang mogelijk thuis
willen blijven wonen én voor u als mantelzorger.
De begeleiding en ondersteuning is gericht op metgezelschap/individuele begeleiding, in & om het huis, persoonlijke verzorging en specifieke zorg. Wilt u meer
informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
https://www.homeinstead.nl/contact

Wij zijn Sterker sociaal werk. Wij zijn er voor je als je het zelf even niet redt.
Onze hulp en ondersteuning in Berg en Dal is gratis.
Sterker in opvoeden
Meestal red je gezin zich prima in het
dagelijks leven. Maar soms gebeurt
er iets, waardoor dit verandert.
Loop je ergens vast of kom je er
samen niet uit? Wacht dan niet te
lang met het zoeken van hulp. Als je
langer wacht, kunnen problemen
groter worden dan nodig.

Sterker in geldzaken en wonen
Een goede thuisbasis is voor iedereen belangrijk. En dat is
meer dan alleen een huis. Een prettig leven is een thuissituatie
die op orde is. Je geldzaken goed geregeld. Maar ook werk of
een goede besteding van je dag.

Sterker in je schoenen
Zit je niet lekker in je vel? Pieker je bijvoorbeeld veel, voel
jij je gestrest, somber of angstig?
Of maak je je zorgen over een naaste met psychische
problemen? Kortom: heb je vragen? We denken graag
met je mee.

Sterker met anderen
Het ontmoeten van andere
mensen is niet voor iedereen
even gemakkelijk.
Het kan heel prettig zijn om met
andere mensen te bewegen of
leuke dingen te doen. Lukt dat
niet? Je staat er niet alleen voor.

Sterker is altijd op zoek naar betrokken professionals en vrijwilligers. Kijk bij onze vacatures!
Sterker sociaal werk | www.sterker.nl
Aanmelden voor onze hulp gaat in Berg en Dal meestal via het Sociaal Team, tel. 024-7516520 of sociaalteam@bergendal.nl
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Saar aan Huis maakt langer thuis blijven wonen mogelijk
Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun
eigen huis blijven wonen. Vaak is daar wat
extra ondersteuning voor nodig. Saar aan
Huis is een landelijke organisatie voor aanvullende mantelzorg.
Anita Rossen is 4 jaar actief als vestigingsmanager in deze regio. Ze werft en selecteert
de mantelzorgondersteuners, de “Saars” en
“Brammen” en zoekt op basis van interesses
en levensstijl een goede match met de cliënt.
Een goede maaltijd bereiden, een praatje
maken, een potje scrabble, een wandeling,
kleine huishoudelijke klusjes, begeleiden naar
afspraken, het zijn allemaal taken van een
“Saar” of “Bram”. Zij zijn betrouwbaar, hebben ruime levenservaring en (mantel)zorgervaring en betekenen graag iets voor een ander.
De maatwerkondersteuning van Saar aan
Huis is mogelijk van 2 uur in de week tot 24
uur per dag.
“Mantelzorgers zijn erg opgelucht als we vertellen dat hun taken op vaste momenten door
een vaste Saar/ Bram overgenomen kunnen
worden. Kinderen combineren de mantelzorg
vaak met een gezin en werk en dan kun je
zomaar tegen je eigen grenzen aanlopen. Als
je voor je partner zorgt kan dat veel van je
vergen. Tijdens aanwezigheid van de Saar/
Bram heb je tijd voor jezelf en kun je de batterij weer even opladen”.
Saar aan Huis biedt ook gezelschap en ondersteuning aan mensen die chronisch ziek zijn,
bij een revalidatietraject of in gezinssituaties.
Ook bewoners van zorginstellingen kunnen
een beroep doen op Saar aan Huis.

Saar aan Huis biedt
gezelschap en
ondersteuning bij:
• Boodschappen & koken
• Begeleiding & doktersbezoek
• Licht huishoudelijk werk
• Persoonlijke zorg
• Nachtdiensten
Er is directe inzet mogelijk door onze “Saars” en “Brammen”
die veel ervaring hebben met mantelzorg en hulp bij dementie.
De dienstverlening van Saar aan Huis kan
particulier bekostigd worden of vanuit een
Persoonsgebonden Budget (PGB). Saar aan
Huis werkt samen met een groot aantal zorgverzekeraars waardoor vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering mogelijk kan zijn.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.saaraanhuis.nl of neem contact op met:
Anita Rossen telefoonnummer: 024-2001377
of via anita.rossen@saaraanhuis.nl.

Veel zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor
aanvullende mantelzorg in het aanvullend pakket.
Voor meer informatie:
www.saaraanhuis.nl of neem contact
op met vestigingsmanager in de regio
Nijmegen: Anita Rossen, 024-2001377
of via email anita.rossen@saaraanhuis.nl.

Voor wie langer prettig
thuis wil blijven wonen!

Zorgboerderij Madelief

Dagbesteding
voor mensen
met psychische
beperkingen
Informatie en route:

www.madeliefzorg.nl
bel: 06 2908 9948
of mail: info@madeliefzorg.nl

Zorgboerderij Madelief biedt dagbesteding aan
mensen van 18 jaar en ouder. Madelief richt zich
al 16 jaar op mensen met psychische en psychiatrische problematiek. De wederzijdse ‘klik’ vinden we echter belangrijker dan welke diagnose er
is. Soms is er ook een combinatie met lichamelijke klachten.

en honden om te verzorgen of te knuffelen. Er
wordt regelmatig gewandeld en (voor
Corona)..door een deel van de mensen enthousiast gezongen. Sinds 2 jaar is er een tweede tuin
waarin arbeidsmatiger naar een eindproduct toe
kan worden gewerkt. Er worden oa. pompoenen,
bloemen, kruiden en bessen geteeld.

Madelief is gevestigd op een prachtige plek met
3.5 hectare grond met veel heggen, bomen en uitzicht op het Reichswald. De locatie ligt vlakbij
Kranenburg, net over de grens, 15 km van
Nijmegen en 5 km van Groesbeek. De grond en
lucht zijn schoon, het is er rustig en het dorp is
toch dichtbij. Er zijn veel vogels en de omgeving
is een overwinterplek voor ganzen . Wie geen
eigen vervoer heeft kan meerijden met het
Madelief busje dat naar diverse punten in
Nijmegen en omgeving rijdt.
Door de kleine schaal is er veel individuele aandacht, verbondenheid en onderling contact waardoor er ook regelmatig nieuwe vriendschappen
ontstaan.

Op Madelief staan de mogelijkheden en ontwikkeling van deelnemers centraal. Binnen de dag
structuur is er ruimte voor eigen initiatief en interesses. Indien nodig is er de gelegenheid te rusten.
Begeleiding wordt gegeven door ervaren en professionele begeleiders bijgestaan door bevlogen
vrijwilligers. Samen met de begeleiding wordt er
gekeken naar de doelstellingen en hoe die te
bereiken. Voor deelname is een indicatie voor
dagbesteding nodig in de vorm van een pgb. In
sommige gevallen kan de financiering ook op
andere wijze. Madelief kan bij de aanvraag
ondersteunen.

Deelnemers kunnen al naar gelang ieders mogelijkheden en voorkeur een keuze maken uit een
divers aanbod aan activiteiten. In de biologische
moestuin, kruidentuin en
kas is er te zaaien, wieden, spitten, oogsten etc.
In atelier en werkplaats is
er ruimte voor creatieve
en ambachtelijke activiteiten. In de keuken worden er salades of soep
voor de lunch, brood en
koekjes en andere lekkernijen gemaakt. In het
najaar wordt de oogst verwerkt worden tot jam en
sappen. In de winter is er
veel te snoeien en hout te
verwerken en is er meer
tijd voor binnen- en recreatieve activiteiten. Ook
zijn er schapen, geiten,
kippen, konijnen, katten

Voor meer informatie zie www.madeliefzorg.nl,
bel: 06-2908 9948 of mail: info@madeliefzorg.nl
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De Duffelt: in 20 jaar uitgegroeid
van dorps-drogist tot gespecialiseerde drogisterij en apotheek
servicepunt.

MAALTIJDCHAUFFEURS GEZOCHT
Een privé-chef aan huis kunnen wij u helaas niet bieden. Wel een verse, warme maaltijd die gebracht
wordt door onze maaltijdchauffeurs.
Ouderen en mensen uit Millingen aan de Rijn, Kekerdom en Leuth die (tijdelijk) niet zelf
kunnen koken, kunnen dagelijks gebruik maken van de maaltijdservice vanuit
het Gasthuis. Deze service betekent voor veel ouderen dat zij langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen.

De charmante drogisterij doet haar ligging in de diverse en natuurrijke streek ‘De
Duffelt’ eer aan. Naast een divers assortiment heeft de drogisterij zich de laatste
jaren met name op de kaart gezet door zich te specialiseren in een aanbod van verantwoorde en natuurlijke merken.

Iedere dag brengen maaltijdchauffeurs rond het middaguur deze maaltijden.
Door de toenemende vraag naar bezorgmaaltijden zijn wij dringend op
zoek naar aanvulling van onze maaltijdbezorgers.

Het kundige team medewerkers is mede de basis van de succesformule waarbij u
zich meteen welkom en geholpen voelt. De dames bij De Duffelt zijn gediplomeerd, blijven zich ontwikkelen en laten zich inspireren door de steeds veranderende bewegingen en behoeften in het leven. Er is aandacht voor u en uw verhaal
zodat u altijd met de juiste producten weer naar huis gaat.

Wil jij 1 of meerdere dagen per week mensen blij maken met een warme
maaltijd en heb je een eigen auto (waarvoor je uiteraard een
km-vergoeding ontvangt) dan komen wij graag in contact.

Een verrijking van het assortiment enkele jaren geleden kon daarom niet uitblijven. De Duffelt voert inmiddels een breed aanbod aan medicijnen, voedingssupplementen, homeopathie, geneeskrachtige kruiden en natuurvoeding, als ook
mooie huidverzorging: zo puur en natuurlijk mogelijk. En als leuke aanvulling
kunt u hier ook
terecht voor originele cadeautjes!

Iedere vrijwilliger binnen het Gasthuis krijgt een
degelijke begeleiding en een samenwerkingsovereenkomst. En natuurlijk het jaarlijkse kerstpakket,
een gezellige vrijwilligersavond plus een hechte groep
collega vrijwilligers.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met team welzijn,
via 0481-431644 of welzijn@gasthuismillingen.nl

In 2022 start Fysiotherapie Millingen
met CooL leefstijl coaching
Afvallen en op gewicht blijven is niet voor iedereen makkelijk. Dat komt mede omdat er overal eten en drinken is om
ons heen. Maar ook omdat we steeds meer apparaten en services hebben die ervoor zorgen dat we niet meer hoeven te
bewegen. En we hebben meer stress omdat we zoveel verwachten van onszelf en van elkaar.
Als je echt te zwaar bent geworden, dan zou je daar last van
kunnen krijgen. Omdat je niet meer lekker in je vel zit. Maar
ook omdat je extra risico’s loopt op gezondheidsproblemen
zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Om die reden is er een
programma in de basis zorgverzekering opgenomen: de
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Wil je iets doen

aan je gewicht en je gewoontes en vindt je huisarts dat ook
een goed idee? Dan is het GLI CooL programma misschien
iets voor je.
Om deel te nemen aan een CooL programma met vergoeding
van je zorgverzekering, moet je aan een aantal kenmerken
voldoen. Je moet 18 jaar of ouder zijn, maar ook een Body
Mass Index (BMI) van 30 of hoger hebben. Ook als je een
BMI van 25 of hoger hebt kun je in aanmerking komen, maar
dan alleen als je een verhoogd risico hebt op diabetes type 2
of hart- en vaatziekten. Je huisarts beoordeelt met je of het
programma geschikt is voor je en verwijst je naar ons door.

Alle reden dus om
binnen te lopen bij
dé drogist met een
frisse stijl en een
breed assortiment
gezondheids&
verzorgingsproducten. De thee staat
voor u klaar aan de
Waterstraat 11A in
Beek-Ubbergen!

Waterstraat 11A · Beek-Ubbergen
T 024 684 3374
ELQIR#GURJLVWHULMGHGXHOWQO
'URJLVWHULMGH'XHOW

Loop binnen bij (I(YƠIPX
Wij richten ons op het herstel van klachten, het doorbreken
van langdurige klachten- en ziektepatronen, het versterken
van het lichaam en het bieden van ondersteuning in het
herstelproces. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

De drogist met een frisse stijl en een breed assortiment gezondheidsen verzorgingsproducten. Ons team staat graag voor u klaar!

NIEUW

GLI Leefstijlinterventies bij overgewicht • Revalidatie na Corona
Voor ouderen:
•
•
•
•
•
•

Geriatriefysiotherapie
Gerofitness
Incontinentietherapie
Claudicationet
Parkinsonnet
Artritis zorgnet

In de Ooijpolder en Beek behandelen we
ook aan huis!

Kinderfysiotherapie
Ook bieden wij…
•
•
•
•
•
•
•

Manuele therapie
Longrevalidatie
Lymfedrainage / Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fitness

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend.
Op maandagavond is er van 19.00 uur
tot 19.30 uur een inloopspreekuur voor
sportfysiotherapie ter beoordeling en/of
preventie van sportblessures.
Actuele openingstijden en verdere
informatie vindt u op onze website.

Fysiotherapie Millingen
Rustenburgweg 16
6566 AN
Millingen aan de Rijn
0481 - 431 573

Kerkplein 8
6578 AN Leuth
024 - 663 1658
Dependance kinderfysiotherapie
St Martinusschool
Chopinstraat 2 lokaal 0.04
(ingang via Ravelstraat)
info@fysiomillingen.nl
www.fysiomillingen.nl

Advies voedingssupplementen in combinatie met
het gebruik van medicijnen
Jarenlange gedegen kennis
Natuurlijke make-up & huidverzorging
Ook voor cadeautjes kunt u bij ons terecht!
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Oogzorg en hoorzorg bij Mol Optiek!
Inmiddels is Mol Optiek aan de Heerbaan in
Millingen a/d Rijn al weer vijf jaar een vertrouwd adres.
U vindt bij Mol Optiek een uitgebreide collectie monturen, zonnebrillen en contactlenzen in
elke prijsklasse.
Ook voor oogzorg kunt u bij Mol Optiek
terecht. Oogmeting en oogdruk meting, indien
nodig verwijzen wij u door naar uw huisarts.
Heeft u recht op zorgvergoeding? Dit wordt
voor u uit handen genomen, wij werken samen
met alle zorgverzekeringen.
Loop gewoon eens binnen om vrijblijvend en
kosteloos uw ogen te laten controleren.
Iedere donderdag middag kunt u terecht voor
uw hoortoestellen. Coppes hoorzorg uit
Groesbeek is dan aanwezig van 14.00 uur tot
18.00 uur.
Hiervoor kunt u telefonisch of via mail een
afspraak voor maken.
graag tot ziens.
Peter en Lia Mol, Mol Optiek
Heerbaan 132b Millingen a/d Rijn | 0481769113 | info@mol-optiek.nl | www.moloptiek.nl

UW opticien

• Brillen
• contactlenzen
• zonnebrillen
• hoortoestellen
Wij regelen de vergoeding
bij uw zorgverzekeraar!

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

Zorg op Maat
Kasteelsche Hof
Zoek jij een plek waar begeleiding is afgestemd op wat jij nodig hebt om (weer)
tot leren te komen? Kom jij beter tot je recht in een prikkelarme en landelijke
omgeving? Dan is Zorg op Maat Kasteelsche Hof wellicht iets voor jou!
Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt begeleiding aan kinderen en volwassenen die
moeite hebben om zich staande te houden binnen de samenleving. Dit kan komen
door problemen op het gebied van:
• informatie- en prikkelverwerking (zoals ASS of NAH),
• aandacht, concentratie of impulsbeheersing (zoals ADHD),
• weerbaarheid,
• communicatieve en sociale vaardigheden,
• angst, stress en stemming,
• zelfbeeld en zelfvertrouwen,
• school of werk,
• zelfredzaamheid in praktische vaardigheden
De begeleiding wordt geboden op het prachtige terrein van Stalhouderij Kasteelsche
Hof in Ooij. Het terrein biedt tal van mogelijkheden. De activiteiten en werkzaamheden
worden ingezet als middel om (weer) tot leren te komen. Wij geloven dat het bieden
van begeleiding in een andere omgeving dan de thuissituatie ervoor zorgt dat
deelnemers uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. Naast begeleiding op
locatie wordt thuisbegeleiding geboden, om de geleerde vaardigheden te generaliseren
naar de thuissituatie.
Zorg op Maat Kasteelsche Hof
Hezelstraat 26a • 6576 JN Ooij • 024-663 12 72 • info@kasteelschehof.nl
www.kasteelschehof.nl

Begeleiding Zorg op Maat
Kasteelsche Hof

Helpt u de buurt?
Wij helpen graag mee.
Samen voor de buurt.

Zorg op Maat Kasteelsche Hof biedt begeleiding aan kinderen en volwassenen.
Hierbij kan het paard als middel worden ingezet, maar daarnaast zijn er tal van andere manieren om tot leren te komen. Er wordt dagbesteding geboden aan een kleine
groep volwassenen (maandag, woensdag en vrijdag) en aan jeugd / jongvolwassenen
(zaterdag), maar daarnaast vindt individuele specialistische begeleiding plaats. Het
ervaringsgericht leren maakt dat nieuwe inzichten gemakkelijker onthouden worden.
Deze inzichten worden vertaald naar vaardigheden in het alledaagse leven, waarbij de
begeleiders eventueel ondersteunen om deze vaardigheden in de praktijk eigen te
maken. De begeleiding wordt dan niet alleen op de Kasteelsche Hof geboden maar
ook daar buiten, zoals op school of in de thuissituatie. Zorg op Maat Kasteelsche Hof
heeft hoogopgeleid personeel, met een diversiteit aan achtergrond en ervaring, waardoor de zorg écht op maat geboden kan worden. Dit maakt dat u bij elke hulpvraag
aan Zorg op Maat Kasteelsche Hof kunt denken. Er kan begeleiding geboden worden
vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), vanuit PGB en Zorg in Natura (ZIN). Dankzij
een onderaannemerschap met Pluryn en de Driestroom kunnen ook kinderen en volwassenen met een indicatie vanuit de gemeente (jeugdwet / WMO) op de Kasteelsche
Hof terecht. Bij vragen: informeer naar de mogelijkheden en kom eens kijken op onze
mooie locatie!
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Fiets mee met Hartekind Ride.
Red hartekinderen!
Stichting Hartekind heeft in 2022 twee
edities van Hartekind Ride in Nederland.
Fietsliefhebbers kunnen in juli en oktober hun hart ophalen bij de fietsevenementen van Hartekind Ride in
Nederland. Deelnemers kunnen kiezen
uit editie Utrechtse Heuvelrug of Rijk
van Nijmegen waarbij er 60, 100 of 150
kilometer gefietst wordt om geld in te
zamelen voor Stichting Hartekind.
Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

Hartekind Ride voor alle niveaus
Op 3 juli 2022 staat editie Utrechtse
Heuvelrug op het programma, gevolgd
door locatie Rijk van Nijmegen op 2
oktober 2022. Fietsers kunnen kiezen
tussen prachtige routes van 60, 100 of
150 kilometer. Zo is Hartekind Ride voor
vele fietsniveaus mogelijk!
Beide edities hebben een feestelijke start
en finish. Verder is er natuurlijk goede
verzorging op de route: er is voldoende
eten en drinken, er zijn bezemwagens en
het event wordt vastgelegd op foto en

video.
Voor hartekinderen
Deelnemers halen € 150 sponsorgeld op.
De opbrengst van Hartekind Ride komt
ten goede aan Stichting Hartekind. Er
worden jaarlijks meer dan 1.500 baby's
geboren met een aangeboren hartafwijking. Nog altijd sterven er ieder jaar 150
kinderen aan een aangeboren hartafwijking, hiermee is dit doodsoorzaak nummer 1 onder kinderen tot 15 jaar.
Stichting Hartekind financiert wetenschappelijk onderzoek om de overlevingskansen en kwaliteit van leven van
hartekinderen verbeteren.
Meedoen of meer weten?
Schrijf je nu in via de website hartekindride.nl/inschrijven en maak t/m 31 maart
gebruik van de early bird korting. Niet
fietsen maar wel bijdragen? Help door
een deelnemer te sponsoren. Dit kan via
hartekindride.nl/steun.
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De WMO-Adviesgroep Berg en Dal

Lezing over de
stap naar leefstijlverandering

voor jong en oud een helpende hand
De leden van de onze groep zijn vrijwilligers van en voor inwoners van de
gemeente Berg en Dal die een beroep
doen op de Wmo, jong en oud. Wij
doen dit onafhankelijk en onze inbreng
is kosteloos.
Wat we doen?
• Wij geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de gemeente en denken mee
met allerlei regelgeving rondom de
Wmo.
• Wij voeren actief beleid om Wmovoorzieningen zo passend mogelijk te
maken en eventuele problemen op te
lossen.
• Wij inventariseren bij inwoners problemen rondom de Wmo
• Wij voeren diverse vormen van overleg.
Dit doen we middels verschillende
werkgroepen:
⇒ Cliëntencontactgroep. Voor vragen

rond allerhande Wmo-zaken binnen uw
huishouden, waaronder assistentie bij
het “keukentafelgesprek”.
⇒ Hulpmiddelen/klankbordgroep
hulpmiddelenleverancier. Voor individuele problemen van gebruikers en het
hele proces van aanbesteding / aanschaf / onderhoud van hulpmiddelen.
⇒ Regiotaxivervoer. Voor overleg in
de regio Nijmegen/Arnhem over zo
passend en betaalbaar mogelijk regiovervoer.
⇒ Toegankelijkheid, die zich bezighoudt met de bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van alle
openbare gebouwen, scholen, gemeenschapsgebouwen, (sport)accommodaties etc., en voorzieningen hierin.
⇒ Wonen (o.a. woningcorporaties).
Als bovenstaand, voor nieuwbouwlocaties en renovaties van gebouwen.
⇒ Toerisme en Zorg. Voor de toegankelijkheid en bezoekbaarheid van
hotels, campings en B&B’s, toeristi-

GROESBEEK. Op bijna elk voedingsmiddel staat tegenwoordig wel
een voedingsclaim, zoals ‘light’,
‘vezelrijk’ of ‘rijk aan omega-3 vetzuren’.

sche bezienswaardigheden en fietsrouten voor mensen met een lichte zorgvraag/ouderen.
⇒ Verkeer en veiligheid. Voor allerlei
zaken die de veiligheid in het verkeer
aangaan.

We zijn te bereiken:
www.wmoadviesgroepbergendal.nl
info@wmoadviesgroepbergendal.nl
Willy Fleuren, 06 – 1341 5975

Voor een onafhankelijk
en gratis advies

Wat betekent dit nu eigenlijk? En hoe
ontwikkel je zelf een gezonde leefstijl?
Dit en meer, leer je op woensdag 16
maart van 19.30-21.00 uur tijdens de
lezing ‘De (on)zin van voeding’.
Tijdens deze interactieve lezing van
leefstijlcoach Marieke de Wit passeren
de verschillende voedingsclaims de
revue. Ze geeft hierbij wetenschappelijk onderbouwde uitleg. Ook geeft
Marieke praktische tips voor een
gezonde leefstijl.
Deze lezing is onderdeel van de reeks
‘Universiteit van Berg en Dal’ en vindt
plaats in de biblioteek van Groesbeek.
Bibliotheekleden betalen € 4,- voor een
kaartje, overige bezoekers € 5,-. Koop
je kaartje(s) vooraf in de bibliotheek of
via www.obgz.nl/agenda.

bij het keukentafelgesprek,
bij bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid van gebouwen,
verkeer & veiligheid en regionaal vervoer.

Open dag:
Het Gouden Hart Residentie Mariëndaal
Verscholen tussen de bomen staat in Velp (Noord Brabant) Residentie
Mariëndaal. In dit voormalige Jezuïeten klooster bieden we ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische uitdagingen een sfeervolle, veilige en
vertrouwde omgeving om te wonen en te leven. Een bijzondere locatie waar
naast woonzorg ook revalidatiezorg wordt geboden.
Echtparen welkom
Het Gouden Hart biedt binnen de Residentie zelfstandig wonen met zorg en
overbruggingszorg aan. Ook echtparen zijn welkom, waarbij bijvoorbeeld maar
één van beide zorg nodig heeft. Totaal ontzorgd en 24-uurs zorg om op terug
te vallen. In totaal zijn er 74 appartementen waarvan de helft geschikt is voor
Het Gouden Hart. Alle appartementen hebben een ruime woonkamer met
aparte slaapkamer, een keuken en een badkamer met toilet. Kwaliteit staat
centraal. Residentie Mariëndaal heeft daarom een eigen keuken met kok,
waar heerlijke verse maaltijden worden bereidt.

Open dag
Zaterdag 12 maart is er voor geintresseerde de mogelijkheid
tot het bezichtigen van de locatie. Er is dan volop gelegenheid om het zorgteam te ontmoeten en al uw vragen te
stellen. Schrijf u in via: www.korian.nl/opendag
Meer informatie?
Een nieuw thuis kiezen kan een lastige zoektocht zijn. Wij helpen u daar graag bij. Neem voor meer informatie contact
op met Het Gouden Hart via 085 808 7020 of mail naar
info@hetgoudenhart.nl.
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Villa Hamer blijft denken in mogelijkheden
Natuurlijk was Corona een grote spelbreker voor sociale ontmoeting en heeft
dit een grote beperking opgeleverd
voor iedereen binnen onze samenleving.
Binnen Villa Hamer denken ze graag in
mogelijkheden en vinden ze het interessanter om te kijken wat wel kan of
op welke wijze iets mogelijk gemaakt
kan worden.
Zo stond er in het begin van de coronacrisis in no-time een Praathuis voor
ontmoeting, waren er allerlei activiteiten over de heg van de villa waardoor

welzijn op een veilige manier door kon
gaan.
Ook rond de vaccinaties was het personeel van Villa Hamer actief en behulpzaam en heeft mee geholpen om een
grote groep Berg en Dallers te vaccineren samen de huisartsenpraktijk van
Berg en Dal.
Binnen het eigen huis gingen activiteiten zoveel mogelijk door en nu draait
alles weer volgens planning en hopen
we dat de deuren ook weer open gaan
voor bezoek.
Sociale ontmoeting en genieten van het

brede aanbod activiteiten wat Villa
Hamer aanbied ook voor ouderen die
niet binnen de villa wonen, maar wel
de behoefte hebben om er een uit te zijn
en anderen willen ontmoeten.
Zo zijn er verschillende muzikale activiteiten, is er bridgen, beweging, stoel
yoga, bloemschikken, schilder workshops, lezingen, kerkdiensten, beauty
ochtenden en nog veel meer.
Is een bezoek naar een mooi klassiek
concert in de Vereniging niet meer
mogelijk, kom dan gerust eens genieten
van een prachtig gratis concert binnen

Villa Hamer.
De komende periode staan er weer
mooie optreden in de planning zoals op
zondag 10 april van het Apollo Duo
met Victor Flores op viool en Wendy
Rijken op harp.
Op zondag 22 mei is er een optreden
van het Vivezza Trio met Nicole van
Jaarsveld op klarinet, Inger van Vliet
op viool en Angélique Heemsbergen op
piano.
Wilt U meer weten, bel dan eens met
locatie manager Peter Degger op nummer 06-29165052

Praktijk voor Fysio, manuele
en oedeemtherapie Vink.
Nielingen 91 Millingen
Hengemunde 42 Leuth
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024-6632784
www.fysioleuth.nl

Luxe huurappartementen met
zorg & service in Villa Hamer
Villa Hamer biedt een luxe, veilige en sociale
woonomgeving met gastvrije service en
deskundige 24-uurszorg op maat.
Behouden wat waardevol is en uitkijken naar dat
wat komt. Uw leven leiden zoals u gewend bent
in de geborgenheid van onze villa. Met de voordelen
van het gezamenlijke dak, woont en leeft u
comfortabel en zo zelfstandig mogelijk in uw
eigen huurappartement. Met gelijkgestemden

“Dankzij intensieve
samenwerkingen op het
gebied van bijvoorbeeld
dementie en het
multidisciplinair overleg
hebben we aandacht voor
alle zorgvragen.”
Peter Degger, locatiemanager

en aandacht voor welzijn door bridge, beweging,
huisconcerten, lezingen en kerkvieringen, is het
leven in de villa erop gericht u een echt thuisgevoel
te bezorgen. Alle appartementen zijn ruim en ook
voor echtparen geschikt. Villa Hamer is onderdeel
van Zorggroep De Laren.
Vraag vrijblijvend een brochure aan of maak
een afspraak voor een rondleiding. Peter Degger
verwelkomt u graag!

Villa Hamer
Oude Kleefsebaan 82 • 6571 BJ Berg en Dal
T 038 - 452 40 67 • E contact@zorggroepdelaren.nl
www.zorggroepdelaren.nl
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Blessurevrij wandelen: Hoe doe je dat?
Heel Holland wandelt. Vooral in coronatijd is
wandelen een populaire vorm van bewegen
geworden. De één houdt van een kort ommetje,
de ander trekt er uren op uit. Hoe je ook wandelt, zonder de juiste voorbereiding ligt een
blessure op de loer. Met een paar tips wandel je
blessurevrij!

Podologie

Zo wandel je verstandig:
-Loop rechtop: maak jezelf lekker lang!
-Zet je voeten niet al te veel naar buiten
-Maak niet te grote passen waarbij je je knieën
overstrekt en plaats je voeten dicht bij je
lichaam
-Zet niet te veel af met de bal van je voet: trek
actief je knieën op
- Loop in je eigen tempo!
Kies goede schoenen
Loop geen lange stukken op je normale schoenen, maar kies voor goede sportschoenen. Nog
beter is een voor jou geschikte wandelschoen.
Dat hoeven echt geen zware en stugge stappers
te zijn. Je kunt tegenwoordig ook hele lichte,
comfortabele wandelschoenen kopen.

Correctiezolen voor de
behandeling van:

Let op je sokken
Naast goede schoenen is het
soort sokken dat je draagt
belangrijk. Goede wandelsokken voeren transpiratie
af en voorkomen blaren. Er
zijn zelfs wandelsokken die
je bloedsomloop stimuleren,
zodat je minder snel moe
wordt. Zorg in ieder geval
voor sokken die perfect passen.
Train je spieren
Wandel je veel, dan loont
het om zwakke spieren te
trainen. Vergeet naast je beenspieren je bil- en
heupspieren niet: die zijn erg belangrijk bij het
wandelen. Ook je voetspieren kun je goed trainen met allerlei oefeningen.
Steunzolen en teenstukjes
Leidt wandelen toch tot pijnklachten in je voet
of heup, dan kan een podoloog je helpen.
Bijvoorbeeld met steunzolen of teenstukjes
(ortheses) op maat. Een podoloog kan je helpen

om weer snel pijnvrij te kunnen wandelen.
WandelWol
WandelWol verlicht en voorkomt pijnklachten van wandelaars. WandelWol absorbeert
transpiratievocht, helpt de huid
herstellen en ventileert. Het
zorgt voor warme voeten in de
winter en verkoelt in de zomer.
De natuurlijke, biologische
afbreekbare wol verzacht
bestaande blaren en voorkomt
nieuwe.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken
neem dan contact op met:
René de Wijse Podologie
Nielingen 91
6566 KJ Millingen aan de Rijn
Tel 06-53587771
Mail: renedewijse@planet.nl
Website: www.renedewijsepodologie.nl

Fokus Groesbeek Drulse Beek bestaat 10 jaar

Mensen met fysieke beperking kunnen al 10 jaar hun eigen
leven leiden in Groesbeek

- voetklachten
- gewrichtsklachten
- houdingklachten
(rug- en nekklachten)

- kinder- en sportpodologie
Nielingen 91
6566 KJ Millingen a.d. Rijn
026-3273546
06-53587771
www.renedewijsepodologie.nl

GROESBEEK. Al bijna tien jaar kunnen mensen met een fysieke
beperking in Groesbeek een eigen en vrij leven leiden, in een volledig aangepaste Fokuswoning, die ze huren van woningcorporatie
Oosterpoort. Het Fokusproject Groesbeek Drulse Beek bestaat op 1
maart namelijk 10 jaar! Daarmee is het één van de jongste
Fokusprojecten in Nederland. De 18 Fokuscliënten wonen zelfstandig en kunnen 24/7 een beroep doen op assistentie door medewerkers van Fokus. Zo kunnen ze in alle vrijheid zelf de regie over hun
leven voeren. Later in maart hopen medewerkers en cliënten met
een feestelijke borrel stil te staan bij het jubileum.
Vrijheid en gewoon leven voor mensen met een fysieke beperking, dat
is waar Fokus voor staat. Dat doet Fokus door het verlenen van assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de
Fokuswoning. Dit zijn aangepaste woningen die verspreid in de woonwijk liggen. Fokus verleent de assistentie vanuit een in de nabijheid
gevestigde ADL-eenheid (hulppost). Verspreid over Nederland zijn er
1400 Fokuswoningen in 98 Fokusprojecten. En één daarvan is dus in
Groesbeek te vinden.
Fokus Groesbeek Drulse
Beek bestaat uit 17 aangepaste
woningen
van
Oosterpoort. Het zijn veertien driekamerappartementen en drie vierkamerappartementen. De woningen zijn
ruim en licht en beschikken
over veel bergruimte. De
energie wordt deels opgewekt door zonnecollectoren.

Van de 18 cliënten wonen er tien al vanaf het begin in Groesbeek.
Cliënten zijn divers in leeftijd en achtergrond en wonen alleen, met partner of gezin.
Cliënt Gerrie over Fokus: ‘Fokus betekent voor mij vrijheid. Door de
assistentieverlening van de ADL’ers kan ik een redelijk normaal leven
leiden. Zij doen de dingen voor mij die ik zelf niet kan of die mij te veel
energie kosten. Dit gebeurt op de momenten die mij het beste uitkomen
en dat is fijn. Van de ADL’ers hoor ik dat zij de manier van werken bij
Fokus relaxed vinden en als cliënt merk ik dat ook’.
De dagelijkse zorg aan de cliënten wordt op afroep en aanwijzing verleend. Op een moment dat de cliënt assistentie nodig heeft, geeft hij dat
aan via het alarm-intercomsysteem. Dat kan 24 uur per dag en zeven
dagen per week. De assistentie wordt verleend door een enthousiast en
divers team van ADL-assistenten. Zo zijn begin dit jaar nog een student
(bijbaan) en carrièreswitcher gestart. Om bij Fokus te kunnen werken
heb je geen vooropleiding in de zorg nodig. Fokus verzorgt een interne
opleiding. In een vlog vertelden de ADL’ers Tessie en Susan vorig jaar
over hun werk in Groesbeek: https://bit.ly/3gLq1Rm.
ADL’ers Susan en Heidi over hun werk: ‘Het geeft voldoening om er
iedere dag weer voor te kunnen zorgen dat mensen met een fysieke
beperking hun dag kunnen indelen zoals zij zelf willen. Wil hij uitslapen? Geen probleem. We komen alleen wanneer een cliënt oproept. De
assistentie kan bestaan uit een kopje thee tot aan de volledige ochtendzorg, waarbij je soms drie uur bij één cliënt bent. En dat alles op aanwijzing én op het tempo van de cliënt’.
Het jubileum wordt – indien corona het toelaat – op 24 maart met een
feestelijke borrel voor medewerkers en cliënten in verenigingsgebouw
De Sleutels in Groesbeek gevierd.

Ouderenzorg in het nieuw
Nieuwe woon- en werkomgeving bij
Nijmeegse zorgaanbieder De Waalboog

Een baan
waarin jij écht
iets voor een
ander betekent
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ŵĞĞǁĞƌŬĞŶĞŶƐƚĂũĞƐƚĞǀŝŐŝŶũĞƐĐŚŽĞŶĞŶ͍
ĞŬŝũŬŽŶǌĞǀĂĐĂƚƵƌĞƐŽĨŶĞĞŵĐŽŶƚĂĐƚŽƉ
ŵĞƚƌĞĐƌƵŝƚĞƌtĞŶĚǇŽŽůĞŶ͘^ĂŵĞŶŵĞƚŚĂĂƌ
ŬŝũŬũĞǁĞůŬĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǁŝũŚĞďďĞŶǀŽŽƌ
ĞĞŶƉĂƐƐĞŶĚǀĞƌǀŽůŐǀĂŶũŽƵǁĐĂƌƌŝğƌĞ͗
ϬϲͲϰϭϭϰϰϭϱϬ͘

ǁǁǁ͘ǁĞƌŬĞŶďŝũĚĞǁĂĂůďŽŽŐ͘Ŷů

Een passende woonomgeving die aansluit bij de
behoeften van kwetsbare ouderen, dat is het doel
dat ouderenzorgorganisatie De Waalboog wil
bereiken met haar nieuwbouwplannen. Op verschillende locaties in Nijmegen gaan we aan de
slag. Zo willen we ouderen een aantrekkelijk
woningaanbod bieden, waar je oud kunt worden
in je eigen wijk. Een hecht zorgteam helpt bewoners een passend vervolg aan hun leven te geven.
Dat is niet alleen fijn voor de bewoners, maar
biedt ook nieuwe mogelijkheden voor medewerkers.
Nieuwbouw Joachim en Anna
Expertisecentrum Joachim en Anna ondergaat
een ware metamorfose. De 50 jaar oude panden
voldoen niet meer voor bewoners met complexe
zorgvragen. Begin dit jaar zijn de eerste woningen in gebruik genomen. Het uitgangspunt is
een echt thuis te creëren voor bewoners en
bezoekers. Geen grote instelling, maar groepjes
woningen in een ‘dorp’ in het
glooiende stuwwallandschap van
Nijmegen. Klimaatneutraal en
passend bij de dorpssfeer in een
groene omgeving. Nieuwsgierig?
Bekijk
het filmpje met
deze
QRcode.

Gebouwen afgestemd op bewoners
Ook op andere plekken in Nijmegen gaat de
schop in de grond. Wij hebben de samenwerking
met verschillende partijen gezocht om op meerdere plekken in Nijmegen nieuwe woonzorglocaties te ontwikkelen. Onder andere in de wijk
Lindenholt (St. Agnetenweg) en in de wijk
Hazenkamp (Vossenlaan) gaan we samen nieuwe woonzorglocaties ontwikkelen om bewoners
met een zorgbehoefte een passend vervolg aan
hun leven te geven. Kijk voor meer informatie
over onze nieuwbouwplannen op www.waalboog.nl/nieuwbouw.
Fijne werkomgeving
Ook voor medewerkers wordt het een fijne
werkomgeving. Ben je ambitieus, werk je graag
in een dynamische omgeving en wil je je meer
specialiseren in complexe zorg? Kijk dan op
www.werkenbijdewaalboog.nl.
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Voel je goed, voel je thuis

Samen zijn met gelijkgestemden. De hersenen laten kraken of discussiëren over het nieuws, een documentaire of
een boek. Met je handen bezig zijn, of lekker bewegen
en muziek luisteren. Senioren met een lichte of zwaardere vorm van dementie kunnen tegenwoordig ook terecht
bij de dagbesteding van OBG aan de Professor
Cornelissenstraat in Nijmegen.

Dagbesteding OBG,
voor inwoners van gemeenten
Nijmegen én Berg en Dal

Dagbesteding geeft energie, ook voor thuis
Fred gaat twee ochtenden in de week naar OBG. Zijn
favoriet? De Hoofdzaak. ‘Ik heb gestudeerd en altijd veel
gelezen’, vertelt hij. ‘Dus ik praat graag met anderen
over boeken. En over andere dingen trouwens.
Meebewegen doe ik ook iedere week. Je moet toch fit
blijven.’
Dat Fred naar OBG gaat, geeft zijn vrouw Anja rust. ‘Ik
houd van mijn man, begrijp me niet verkeerd. Maar een
paar uur voor mezelf heb ik ook nodig. En omdat hij bij
OBG luncht, kan ik samen met vriendinnen eten. Als
Fred weer thuis komt vertelt hij leuke verhalen. Dat
maakt mij blij.’

Herkenbare dagindeling en groepen
Bezoekers van dagbesteding OBG maken deel uit
van een van onze vaste groepen. Iedere groep
krijgt begeleiding die aansluit bij de wensen en
(zorg)behoeften van de bezoekers. En kent een
herkenbare dagindeling die zorgt voor houvast.
Samen met anderen doet u wat u leuk vindt en
waar u goed in bent. U kunt tekenen en schilderen,
puzzelen of spelletjes spelen. Of samen de krant
doornemen en praten over wat u bezighoudt. U
NXQWGDQVHQRSGHPX]LHNXLWRQ]HMXNHER[ƬHWVHQ
RSRQ]HGXRƬHWVRIGH.ZLHNURXWHZDQGHOHQ
Uniek dagdeelaanbod
Niet iedereen wil een hele dag naar een dagbesteding. Daarom heeft dagbesteding OBG
een uniek dagdeelaanbod. U kunt kiezen voor
.RRNFDIÄGH&UHDWLHYHRFKWHQG0HHEHZHJHQRI
de Hoofdzaak. Samen eten hoort er altijd bij.

Makkelijk meedoen
Dagbesteding OBG is bedoeld voor mensen die moeite
hebben zelf hun dagen te vullen. Uit Nijmegen én Berg
en Dal. Er is voor elk wat wils. Fred: ‘Meedoen is makkelijk. Mijn vrouw en ik belden rechtstreeks met OBG.
Ze kijken dan samen met jou wat bij je past. Naast meebewegen en de Hoofdzaak kun je ook creatief bezig of
samen koken. Maar dat is niets voor mij.’
Meer informatie?
www.obg.nu | Tel (024) 3279 279 | Prof. Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen

Voluit Leven met mindfulness
kan uw leven veranderen
Pro Persona Connect organiseert dit voorjaar de
training Voluit Leven.
In de training ‘Voluit Leven’ gaat het er niet om
uzelf te veranderen, maar om een andere bewuste kijk op uw leven te krijgen en bewuste keuzes
te maken. Dit leert u door middel van
Mindfulness-oefeningen; gerichte aandacht in
het hier en nu. Daarnaast is het belangrijk een
goede balans te vinden in het accepteren van dingen die u niet kan veranderen en te investeren in
dingen die echt belangrijk voor u zijn en waar u
wel invloed op heeft. Door de training te volgen
krijgt u meer kijk op eigen patronen en hoe u met
pijn en leed omgaat. In de training besteden we
aandacht aan het observeren en accepteren wat er
in u omgaat, minder te oordelen en milder te worden. Daardoor gaat u bewuster leven en leert u
meer te leven vanuit door uzelf gekozen waarden
(dat wat belangrijk is voor u).
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.
Data: woensdag 13 + 20 april, 4 + 11 + 18 + 25
mei, 1 + 8 juni 2022 van 10.00-12.00 uur.
De training vindt plaats in Groesbeek en is toe-

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel
dient u zelf het cursusboek (ca € 30,-) aan te
schaffen.

De Vlindertuin ligt in een bosrijke omgeving tussen Nijmegen en Berg en Dal. Op de begane grond
van deze woonlocatie, wonen 8 mensen met een
vorm van dementie. Met hen kunt u fijne gezamenlijke activiteiten ondernemen.

U kunt al bijdragen als vrijwilliger vanaf een uur in
de week. Maar een dagdeel kan natuurlijk ook. U
kunt zelf uw (vaste) tijd bepalen als woonmaatje bij
de Vlindertuin.
Wij kijken uit naar uw enthousiaste reactie! Kom
gerust langs. U vindt ons aan de Johannaweg 1a in
Berg en Dal. Liever eerst even bellen voor meer
informatie of het maken van een afspraak? 024 301
81 60
Team Vlindertuin begane grond

Vrijwilliger
gezocht

Neem voor meer informatie en/of aanmelden
contact op met de afdeling Preventie via tel. 0263124483 of preventie@propersona.nl

U bent van harte welkom! Door uw inzet maakt u de dag voor bewoners van de Vlindertuin een stukje positiever. Daarbij kunt u daarmee voor uzelf, een leuke en interessante uitdaging aangaan.

Als vrijwilliger hebt u de mogelijkheid om iets
extra`s te geven van uzelf. Aan mensen die dat goed
kunnen gebruiken en het bovendien erg waarderen.

Activiteiten voor iedereen
Mendy de Zwart, medewerker dagbesteding en verantwoordelijk voor de aanmeldingen bij dagbesteding OBG
“Uniek aan de dagbesteding bij OBG is dat je kunt kiezen voor hele dagen of voor dagdelen. Een lunch is een
vast onderdeel van de dag. Iedere groep heeft een professionele begeleider die ondersteunt wordt door een stagiaire of een vrijwilliger. We stemmen ons activiteitenaanbod zoveel mogelijk af op de individuele wensen van
onze bezoekers.”
Meer weten over dagbesteding bij OBG? Bel dan na
16:00 uur naar 024 - 3279 255 of stuur een e-mail naar
dagbesteding@obg.nu.

gankelijk voor alle inwoners van gemeente
Rheden.

Versterkt u als Woonmaatje het team van
vrijwilligers bij de Vlindertuin?

Want denkt u ervan om bijvoorbeeld samen koffie
te drinken? Of te fietsen met de duofiets, een wandeling te maken in de binnentuin of deel te nemen
aan een groepsactiviteit?

Berg en Dal welkom bij
dagbesteding OBG

Wees welkom woonmaatje
Zet jij je binnenkort in als vrijwilliger voor ouderen met dementie?
Lijkt het je wat om lekker te wandelen of ﬁetsen met onze cliënten? Of gezellig
koffie te drinken en een praatje te maken?
Dan komen wij graag in contact met jou! We plannen graag een moment met je
in zodat je kunt zien en voelen hoe het bij ons is. Je zal onze verbondenheid op de
woongroep zeker ervaren.
Wat breng je mee naast je enthousiasme? Ons ideale woonmaatje is respectvol,
betrokken en geduldig. Natuurlijk begeleiden en ondersteunen we je.
Het is een pré als je een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ kunt overleggen. Heb je die
nog niet, dan kunnen we je helpen deze aan te vragen.
Neem contact op en durf de uitdaging aan te gaan! Het zal je ook veel brengen.
Het geeft een fantastisch gevoel om net die extra aandacht aan een ander te
mogen geven.
Wij kijken naar je uit. En heten je vast warm welkom in ons team!
Interesse? Stuur je reactie naar Rianne van den Berg
vlindertuinbeganegrond@zzgzorggroep.nl t.a.v Rianne, woonmaatje
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Wijkverpleging
ZZG zorggroep

024 - 366 57 77
zzgzorggroep.nl

Dagbesteding “Inn de Natuur”
Inn De Natuur is een stichting zonder winstoogmerk die vanaf 2013 kleinschalige dagbesteding verzorgt voor mensen met een lichte
vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen.

DE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST
OOK VOO
OFFICIËL R
PASFOT E
O’S

Bij EP:Heinz van Benthum gaan we nét dat stapje verder. Zo kunnen onze specialisten meer dan alleen
bezorgen en aansluiten. Meer informatie? Kom langs in de winkel of kijk op epheinzvanbenthum.nl

Persoonlijke aandacht en afwisselende activiteiten
De basis van de dagbesteding is: gehoord en
gezien worden, schik hebben en dingen doen die
de deelnemers kunnen en leuk vinden.
Mantelzorger Corina : “wij kozen voor een
kleinschalige dagbesteding omdat wij persoonlijke aandacht erg belangrijk vinden en we wilden niet dat mijn vader zou 'verzuipen' in een
grote groep”.
Er zijn vaste activiteiten zoals wandelen, het
gespreksrondje en het maken van de lunch, maar
ook afwisselende activiteiten zoals spellen of knutselen. Samen zorgen ze voor
een afwisselende dag. Vrijwilliger Iedje:
“de dagen zijn afwisselend en gevarieerd. Er wordt veel gepraat en gelachen. Er is ruimte voor eigen inbreng en
ideeën, zoals bloemschikken ééns per
maand”.
Via oa. het gesprekrondje is er aandacht
voor zingeving en het omgaan met de
nieuwe levensfase. Door hier dieper op
in te gaan, voelen deelnemers zich
gehoord en gezien en kunnen hun ervaringen een plaats krijgen. Ook vrijwilligers en leiding nemen deel aan dit rondje. Vrijwilliger Tess: ‘Ik vind er de ruimte om mezelf te zijn en ik heb het gevoel
dat ik alles mag zeggen en kan delen. Dit
geeft mij zelfvertrouwen. Ik ervaar dat
er oprechte aandacht is voor mij.”
Unieke werkwijze en sfeer
Hans Hocksenar is oprichter en begeleider. Hans: ‘Ik leg op een persoonlijke
wijze open contact met de deelnemers,
waarbij spontaniteit en humor vergezeld
gaan met creativiteit en een positieve
belevingssfeer. Tess : “De sfeer ervaar ik
als ontspannen en liefdevol. Er is veel
humor en er wordt veel gelachen.” Iedje
vult aan: “Hans weet een sfeer te scheppen waar je je op je gemak, veilig en
gewaardeerd voelt. Ik bewonder Hans
om zijn geduld en houding ten opzichte
van de deelnemers en vrijwilligers.”

EP:Heinz van Benthum

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

Mantelzorger Corina : “Hans wist het
vertrouwen van mijn vader snel te winnen en in de afgelopen 5 jaar is gebleken
dat deze dagbesteding een zinvolle daginvulling is voor mijn vader. Mijn vader
heeft het er op zijn manier naar de zin”.
Tess: “bij Inn De Natuur een plek heb
gevonden waar ik op een fijne manier
van betekenis kan zijn voor anderen en
waar ik ook mijn eigen persoon kan
laten zien”.
Iedje: “Ik kom altijd blij thuis na afloop,
ik heb dan een fijne dag gehad, die mij-

zelf ook goed doet”.
Zelf ervaren?
Wilt u eens een dag meedoen en ervaren hoe wij
een dag vorm geven en hoeveel plezier er te
beleven valt? U kunt kosteloos een dag meedraaien in de activiteiten die door ons worden
aangeboden. Vergoeding voor de kosten van de
dagbesteding kan via het sociaal wijkteam worden aangevraagd in de vorm van een PGB budget, maar kan ook particulier worden voldaan.
De dagopvang is elke dinsdag, woensdag en
vrijdag van 10 tot 17 uur. Locatie:
Verenigingsgebouw De Sleutel , GroesbeekBreedeweg . Meer informatie via www.inndenatuur.nl of email: stichting@inndenatuur.nl .
Of voor een persoonlijk gesprek met Hans
Hocksenar via 024 3974490.

Hans Hocksenar (links) met deelnemers en vrijwilligers
speelt het spel Boer zoekt Vrouw.

ĂŐďĞƐƚĞĚŝŶŐ

ǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶůŝĐŚƚĞǀŽƌŵ
ǀĂŶĚĞŵĞŶƚŝĞĞŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞǌŝĐŚ
ĞĞŶǌĂĂŵǀŽĞůĞŶ͘
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Zorgwinkel Millingen
Sinds 1 juli 2021 is Zorgwinkel Millingen
gevestigd
aan
de
Burgemeester
Eijckelhofstraat 1A in Millingen aan de
Rijn.
In de Zorgwinkel kunt u terecht voor een
breed assortiment aan hulpmiddelen waarbij u o.a. kunt denken aan rollators, krukken en rolstoelen maar ook aan- en uittrekhulpmiddelen voor uw kousen, aangepast
bestek, bloeddrukmeters, verbandartikelen,
compressiekousen, persoonsalarmering en
nog vele andere hulpmiddelen.
Tevens is Zorgwinkel Millingen een uitleenpunt. Wat betekent dit?
Op basis van de Zorgverzekeringswet kan
elke inwoner van Nederland voor een
periode van 26 weken gratis een aantal
hulpmiddelen lenen. Hierbij kunt u denken
aan een rolstoel, douche- of toiletstoel,
hoog-laagbed en kraamartikelen zoals bedverhogers.
De meeste hulpmiddelen kunnen direct
worden
meegenomen
vanuit
de

Werken bij het Gasthuis Millingen: écht anders!

Zorgwinkel, grotere artikelen zoals een
hoog-laagbed of tillift worden voor u aangevraagd en thuisbezorgd door Vegro.
Naast het koop- en leenassortiment zijn er
ook artikelen die u kunt huren. Dat kan ideaal zijn wanneer u een hulpmiddel voor
kortere periode nodig heeft en deze niet in
het leenassortiment zit, denk hierbij bijvoorbeeld aan krukken. In de winkel informeren wij u graag welke artikelen te leen,
te huur zijn of welke u zelf moet aanschaffen
Wilt u weten wat Zorgwinkel Millingen
allemaal te bieden heeft of wilt u specifieke informatie over een hulpmiddel? U bent
van harte welkom om rond te kijken en wij
nemen graag met u door welke mogelijkheden er zijn of wat een passend hulpmiddel
voor u is.

Kansen om het allemaal heel anders te doen.
Het Gasthuis is een zorgorganisatie die zo op het eerste
gezicht op veel andere zorgorganisaties lijkt. Maar het
grote verschil is dat we op een compleet andere manier
denken over zorg. Wat bij veel andere zorgorganisaties
helemaal niet zo vanzelfsprekend is, is dat bij ons wel.
We hóuden van onze bewoners. En dus geven we ze
meer aandacht dat gemiddeld. Maar we denken ook
heel goed na over hoe we onze bewoners elke dag
opnieuw weer zo’n fijn mogelijke dag kunnen bezorgen. Als jij op dat gebied kwaliteiten in je hebt, krijg je
bij ons fantastische kansen. Of je nu verpleegkundige
of verzorgende bent, of een functie in onze huishoudelijke dienst zou willen. Jouw kwaliteiten kunnen het
verschil maken in het leven van anderen. En we herkennen die kwaliteiten hier heel snel.

Dankzij onze kleinschaligheid kun je binnen je vakgebied veel meer kansen benutten en dagen we je graag
uit om meer verantwoordelijkheden te nemen. Ook al
dacht je zelf altijd dat je weg daarnaartoe veel langer
zou duren.
We kijken hier naar wie jij wérkelijk bent. We kijken
naar je mogelijkheden en je talenten. En natuurlijk ook
naar je ambities. En dan ontdek je bij het Gasthuis
welke richting het best bij jou aansluit. Als jij bij het
Gasthuis komt werken, zijn die kansen natuurlijk nét zo
goed voor jou weggelegd.

Tot ziens in Zorgwinkel Millingen!

ACTIE:

Van 1 maart t/m 31 maart
10% korting op onze
Flow Fitness hometrainers
(andere merken uitgesloten)

10% korting op rollators
(m.u.v. de Rollz Motion)

Groot koopassortiment
Lenen (via Zorgverzekeraar) en huren van diverse hulpmiddelen
Burgemeester Eijckelhofstraat 1A
6566 AR Millingen aan de Rijn
(0481) 846 835
info@zorgwinkelmillingen.nl | www.zorgwinkelmillingen.nl

Maandag t/m vrijdag :
Zaterdag:
Zondag:

Openingstijden:
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 16.00 uur
gesloten
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WIJ ZOEKEN

collega's met voor de zorg
volop mogelijkheden om je te
ontwikkelen d.m.v. trainingen
en opleidingen

iedere dag een fijne dag, dat is ons motto!
Niet alleen voor onze bewoners, maar
ook voor alle medewerkers

door de kleinschaligheid van het
gasthuis werken we met korte lijntjes
waardoor zaken snel geregeld zijn

uren bespreekbaar

als je meer dan 10 km van het gasthuis
woont kun je een gratis fiets (bv speedpedelec of gewone e-bike) uitkiezen op
kosten van het gasthuis

naar de sportschool 24-7 met
korting? dat kan natuurlijk ook
in het gasthuis!

Om samen m
met ons te bouwen aan kwalitatieve en cliëntgerichte zorg zoeken wij

Verzorgende/EVV-er
Verzorgende

Verpleegkundige

geldig diploma Verzorgende
of gelijkwaardig

geldig diploma verpleegkundige
niveau 4 of 5

Verzorgende
Ver
V
erzorg
gend
ende

Een zelfstandige en
uitdagende functie
16 tot 32 uur per week

Een uitdagende functie
met ruimte om te groeien
16 tot 32 uur per week

Solliciteren of meer weten?
Voor vragen over 1 van de functies kun je contact opnemen met
Lotte Hampsink, manager zorg via 0481 - 43 1644. Of je solliciteert
rechtstreeks bij Ester Eldering, e.eldering@gasthuismillingen.nl. Op
onze website www.gasthuismillingen.nl vind je meer informatie
over het Gasthuis.
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Fysiotherapie Ooij
Corona heeft op veel verschillende manieren effect op onze
gezondheid. Als je ziek bent geweest kun je merken dat je nog lang
klachten houdt. Maar ook door bijvoorbeeld thuiswerken of door
de sluiting van sportfaciliteiten kunnen fysieke ongemakken ontstaan.
Ik merk in de praktijk dat er veel mensen komen met gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan de effecten van Corona of de
maatregelen die gelden om Corona te bestrijden. Daarbij kun je
denken aan mensen die restklachten hebben over gehouden aan
Corona, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Maar er komen
ook mensen met klachten aan rug/ nek en schouders als gevolg van
thuiswerken, of mensen die er juist nu voor kiezen om meer te gaan
bewegen.
In onze praktijk bieden we begeleiding bij al deze vragen. Zo hebben we een speciaal opgeleide Corona fysiotherapeut die begeleiding biedt bij herstel na Corona. Deze zorg wordt vergoed uit de
basisverzekering na verwijzing door een arts. Maar ook voor andere klachten kun je uiteraard terecht voor behandeling. Te allen tijde
zorgen wij voor optimale hygiëne om jouw en onze veiligheid te
waarborgen.
Naast reguliere fysiotherapeutische zorg bieden we ook de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen.
Wil je graag onder deskundige begeleiding, op een verantwoorde
manier en in een gezellige, informele sfeer je conditie naar een
hoger niveau tillen? Neem dan een kijkje op onze website of neem
contact met ons op via telefoonnummer 024-6631421 of emailadres: info@fysiotherapie-ooij.nl.

Online kankerspecifiek leefstijlprogramma Radboudumc
‘Beter Gezond’
U heeft darm-, borst- of blaaskanker
gehad. Uw wereld heeft mogelijk op z’n
kop gestaan! Kanker krijgen is vreselijke
pech hebben. De laatste jaren hebben
studies aangetoond dat een gezonde leefstijl het herstel na kanker kan bevorderen. Door een gezonde leefstijl kunt u
zich ook fijner gaan voelen.
Daarnaast helpt een gezonde leefstijl bij het

voorkomen van aandoeningen zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten. Ook zijn er
aanwijzingen dat een gezonde leefstijl de
kans verkleint dat de kanker terugkeert,
maar dit is nog onvoldoende onderzocht.
Daarom hebben Beter Gezond (onderdeel
van Radboudumc) en Voeding Leeft hun
handen ineen geslagen en een exclusief
leefstijlprogramma ontwikkeld voor ieder-

Fysiotherapie Ooij

Voor (sport)advies, behandeling en training

•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manuele therapie
Revalidatie na Covid
Begeleid trainen / fysiofitness
Lymfedrainage / Oedeemtherapie
COPD oefentherapie
Medical Taping
Dry Needling

Ook ‘s avonds geopend
Heb je vragen of wil je advies? Mail ons en wij beantwoorden
deze gratis en vrijblijvend. Behandeling ook zonder verwijzing.

www.fysiotherapie-ooij.nl

OVER ONS

We zijn een acƟeve
groep vrijwilligers en
professionals met kennis en ervaring op het
gebied van mantelzorg.
De naam Mantelzorg
Berg en Dal vat kort samen voor wie we er zijn:
voor iedereen die langdurig voor een ander zorgt, in de gemeente Berg en
Dal. Forte Welzijn ondersteunt Mantelzorg Berg en Dal www.fortewelzijn.nl
WAT DOEN WIJ?

Aanmelden als mantelzorger/acƟviteiten via mail info@mantelzorgbergendal.nl of telefonisch 085- 0406066
Het kan ook zijn dat op een ander moment meerdere
vrijwilligers zich aanbieden.
Soms zijn dat vrijwilligers die zelf lang
voor iemand gezorgd hebben. De
eigen kennis en ervaring van (ex)mantelzorgers komt goed van pas.

ǡ


Mantelzorgers komen in contact met elkaar, leren van
elkaar, steunen elkaar en geven elkaar prakƟsche Ɵps.
Dat kan in verschillende groepen, bij de mantelzorgtafel en Ɵjdens de themagerichte lotgenotencontacten.
De mantelzorgtafels zijn iedere maand in Groesbeek en in Millingen. Mocht u hieraan willen
deelnemen, dan kunt zich daarvoor opgeven.



Speciaal aandacht is er ook voor jonge mantelzorgers,
(tot 25 jaar) die zorWe geven via verschillende kanalen voor mantelzorgers
gen voor of zorgen
relevante informaƟe: In de nieuwsbrieven, via facehebben over iemand
book, via e-mailing naar de bij ons ingeschreven manin hun omgeving .
telzorgers en Ɵjdens de bijeenkomsten (Koĸe Met!)
Daar kun je een kopje koĸe of thee kunt komen drinken, luisteren naar het verhaal van een gastspreker en
Behalve de vaste acƟviteiten zoals de mantelzorgtafels
in gesprek gaan met andere mantelzorgers en vrijwilzijn
er ook acƟviteiten die incidenteel georganiseerd
ligers.
worden en in de agenda worden aangekondigd.
Ook is het mogelijk in een individueel gesprek je mantelzorg te bespreken. Daarbij kan gekeken worden naar Denk dan aan een boswandeling, ga creaƟef aan de
slag... samen uit... doe mee aan een zomeracƟviteit of
wat er allemaal op je aŅomt en hoe je de mantelzorg
het mantelzorgfeest… Even eruit is voor mantelzorgers
en hulp om je heen kunt organiseren.
extra belangrijk, om weer op te laden! Onze agenda
Daarnaast geven wij informaƟe over trainingen, workwordt gepubliceerd op de website.
shops en cursussen. Deze worden bijvoorbeeld door
Vrijwilliger worden bij ons? Dat kan, informeer ernaar.
Pro Persona in onze gemeente aangeboden.



 


Als je even een uurtje wilt sporten en je kunt je partner
niet alleen laten. Als je zelf naar het ziekenhuis moet of
voor iets anders even weg wilt. Dan kan het Įjn zijn als
iemand de zorg even overneemt.
We proberen dan
een vrijwilliger te
vinden met kennis
van zaken.
Het vrijwilligersaanbod kan variëren. Soms is er
even niemand.
Bron foto: Mantelzorg NL

Beter
Gezond
(onderdeel
van
Radboudumc) heeft een nieuw online kankerspecifiek leefstijlprogramma ontwikkeld. Speciaal voor ex-kanker patiënten na
de behandeling van kanker. Patiënten die te
maken hebben gehad met borst-, darm of
blaaskanker kunnen hier gratis aan deelnemen. Het online programma is gekoppeld
aan een wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door Radboudumc). Dit onderzoek
is essentieel om data op te halen dat het
effect meet op de recidiefkans (kans op
terugkeer van dezelfde kanker). Het onderzoek wordt daarom uitgevoerd tussen deelnemers van het leefstijlprogramma en een
controlegroep (die niet deelnemen aan het
programma). Om een geslaagd onderzoek
te kunnen doen, is het belangrijk dat er
wordt deelgenomen door 250 deelnemers.
De eerste 110 deelnemers zijn al van start
gegaan. Het uiteindelijke doel is dat alle
zorgverzekeraars het programma opnemen
in hun verzekering. Het programma is
momenteel nog vrij ‘onbekend’ en daarom
zouden we jullie met dit artikel graag op de
hoogte willen brengen van het bestaan van
het programma. Iedereen kent immers wel
iemand die te maken heeft gehad met kanker in zijn of haar omgeving. Op donderdag
7 april gaat de laatste groep van start. Daar
kunt u deel van uitmaken. Hierbij geldt
VOL = VOL.
Het programma is een online groepsprogramma waarbij u begeleid wordt door
coaches op het gebied van 4 belangrijke pijlers voor een gezonde leefstijl: voeding,
beweging,
ontspanning
en
slaap.https://www.radboudumc.nl/projecten/beter-gezond

Reiner van Ooiplein 3, 6576 BT in Ooij
Tel. 024-6631421
info@fysiotherapie-ooij.nl

NieuwsŇits Mantelzorg Berg en Dal

een die de behandeling heeft afgerond.


Hoe belangrijk is het om je verhaal te kunnen doen aan
mensen die aan een half woord genoeg hebben, niet
alƟjd alles uit te hoeven leggen…

Meer informaƟe :
www.mantelzorgbergendal.nl
Telefoon: (085) 040 60 66
info@mantelzorgbergendal.nl

SENIOREN&WELZIJN

KBO Beek begint 2022
BEEK. Donderdagmiddag om 14.30
uur opende de KBO Beek het, hopelijk
verder coronaloze, jaar.
Na de vele afgelastingen vorig jaar en
ook nog in het begin van 2022 kon er
dan eindelijk weer iets voor onze leden
georganiseerd worden, een samenzijn
om het jaar goed te beginnen, in de
Brasserie van het Kulturhus Beek.
De ontvangst was met een kopje koffie
of thee met een heerlijk gebakje.
Contacten werden zo weer opgepakt.
Ria, Coby, Gerard en Gérard kwamen
bij ieder tafeltje langs om de stand van
zaken bij onze leden op te nemen en
ideeën uit te wisselen, inspraak is ook

bij onze vereniging belangrijk.
Een consumptie met een paar hapjes
maakte deze middag compleet en tot
een succes.
Onze leden gingen na een bedankje aan
de organisatoren tevreden weer naar
huis op naar de volgende activiteiten
waar veel om gevraagd werd.
De KBO Beek doet meer voor haar
leden, het gehele jaar door en dat alles
voor maar € 20.= per kalender jaar.
Kom erbij wordt lid en steun uw senioren uit Beek, de KBO Beek.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. Info 024 3226377
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Maak kennis met nieuwe technieken in de bibliotheek
Gordijnen die vanzelf opengaan, een pratende robot.. wil
je meer weten over deze slimme technologieën? In de
bibliotheken in Groesbeek en Beek-Ubbergen kun je als
vijftigplusser op 8 en 22 maart demonstraties bijwonen
over thuistechnologie en robots.
Nieuwe technieken ontwikkelen zich razendsnel, maar wat
kun je hier zelf eigenlijk mee? In verschillende vestigingen
van de Bibliotheek Gelderland Zuid kun je dit ontdekken.
DigiDemo 50+ over Thuistechnologie
De gordijnen die vanzelf openen, lampen die automatisch
aangaan of een robotstofzuiger die je huis schoonmaakt.
Slimme technologie voor thuis: voor de een is het een luxeproduct, voor de ander bittere noodzaak. GeneratieThuis
ondersteunt ouderen met praktische instrumenten op het
gebied van wonen en technologie. Tijdens deze demonstratie
laten ze veertien slimme hulpmiddelen voor in huis zien.
Datum: dinsdag 8 maart, 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Groesbeek
Prijs: Gratis, meld je aan via groesbeek@obgz.nl of in de
bibliotheek zelf
DigiDemo 50+ over robots
Een robot programmeren moeilijk? Nee hoor, het is makkelijker dan je denkt. Met behulp van biebrobot Robin leer je
hoe dat nu eigenlijk werkt, een robot laten doen wat jij wil.
Je ziet hoe je de robot kunt laten praten en dansen. Ook kom

Foto: Marcel Krijgsman
je erachter wat de robot allemaal kan en begrijpt, én je gaat
in gesprek over de rol van robots in de maatschappij.
Datum: dinsdag 22 maart, 11.00 – 12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Beek-Ubbergen
Prijs: Gratis, meld je aan via beek-ubbergen@obgz.nl of in
de bibliotheek zelf
De Bibliotheek Gelderland Zuid biedt nog veel meer mogelijkheden om digitaal vaardiger te worden. Meer weten?
Neem eens een kijkje op www.obgz.nl/digitaalvaardig. Of
vraag naar de brochure 'Digitaal op weg' in de bibliotheek.

Jubilarissen bij EHBO Ooij-Persingen

Foto: Gerard van de Pluijm

In memoriam Peter Staub
“Wees lief voor elkaar, dat maakt het
leven niet zo zwaar.”
- Peter
Peter’s liefde voor muziek
en zang was groot, daar
leefde hij voor.
Het dameskoor van het
Gasthuis St. Jan de Deo
werd 48 jaar lang door
Peter gedirigeerd. Elke
woensdagavond zwaaide
hij driftig het stokje in ’t rond
om ‘zijn’ dames alle noten cor-

rect te laten zingen.
Op zondag volgde dan de gezongen Heilige Mis, die door veel
bewoners werd bezocht en
gewaardeerd. Hierna werd
in een gemoedelijke sfeer
een kopje koffie geserveerd met natuurlijk iets
lekkers erbij.
Wij zijn Peter dankbaar
voor al het goede en wat hij
voor het koor en de bewoners van het Gasthuis St. Jan
de Deo heeft betekend.

Omdat de jaarvergadering van de
EHBO-vereniging Ooij-Persingen in
verband met de coronaperikelen niet
was doorgegaan, werden op maandag
14 februari, voorafgaand aan de les
“Reanimatie”, twee leden van de vereniging gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap.
Monic Meurs, 21 jaar kaderlid, kreeg
het Bondsinsigne in zilver uitgereikt en
Paul Delsink, 30 jaar lid, kreeg de verzilverde handjes/beeldje met opschrift
30 jaar lid. Er waren meer jubilarissen,
maar helaas waren die deze avond niet
aanwezig. Zij worden thuis bezocht en
krijgen daar de onderscheidingen uitgereikt. Dit zijn Jori Weeren, 40 jaar
lid, die het bondsinsigne in zilver krijgt
en Melanie Verriet, 25 jaar lid. Zij
krijgt het bondsinsigne in brons. Eric
Eerden, 26 jaar lid en 10 jaar bestuurslid, alsmede Peggy Brugman, 15 jaar
secretaris, hebben hun onderscheidingen inmiddels ontvangen. Na de uitreiking werd er weer geoefend tijdens de

SWOM Repair en Internetcafé
Repair- en Internetcafé gaat weer
van start op zaterdag 26 februari in
Kulturhus Den Ienloop Millingen
voor jong en oud!
Op zaterdag 26 februari is weer het
maandelijkse Repair- en Internetcafé in
Millingen aan de Rijn. U bent welkom
van 10.00-12.00uur in Kulturhus “Den
Ienloop”, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat u naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met u weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstuk-

ken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wilt u hulp bij het werken met en
instellen van iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij u graag bij het
Repair- en Internetcafé. Neem uw
eigen apparaat mee en eventueel benodigde inlogcodes.
Wij werken volgens de geldende regels
van het RIVM. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Aanleveren van artikelen is op eigen risico. SWOM en haar

Drukbezochte uitvaart Leo Lukassen
Honderden mensen kwamen op dinsdag 8 februari naar de Goffert om
afscheid te nemen van Leo Lukassen
uit Ooij. Een week eerder overleed hij
onverwachts aan een hartstilstand.
Ook sterren als Lee Towers, Corry
Konings en Imca Marina waren aanwezig en Mart Hoogkamer en Belinda

Kinnaer zongen liederen. Het N.E.C.stadion was niet voor niets gekozen.
Het was groot genoeg voor iedereen die
bij de plechtigheid aanwezig wilde
zijn. Daarnaast was Leo altijd een groot
fan van de Nijmeegse voetbalclub
N.E.C. geweest, naast de Ooijse club
SVO uiteraard.

vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele schade.
Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 26 maart 2022.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
IS OPEN, WELKOM!
GROTE ZAAL / GROOT TERRAS
Telefonisch reserveren mogelijk

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

Digitaal Café
Wil je iets meer weten van de computer, laptop, tablet of telefoon? Kom dan
dinsdag 1 maart van 10.00 tot 12.00 uur
naar het Digitaal Café in de bieb in
Groesbeek!

De jubilarissen Paulo Delsink en Monic Meurs
Foto: Henk Baron
les reanimatie.
den.
Overigens kunnen mensen zich nog Hiervoor kan contact opgenomen worsteeds opgeven voor een nieuwe EHBO den met de secretaresse, Peggy
cursus welke dit voorjaar in dorpshuis Brugman, tel. 0481- 31748, of per
de Sprong te Ooij gehouden zal wor- mail peggy.brugman@kpnmail.nl

Open Huis zaterdag 5 maart bij
stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
Zaterdag 5 maart is het weer zover:
“Open Huis” bij stichting 2ehandszorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 te
Groesbeek.
U bent van harte welkom, maar houdt
afstand tot elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf)
komen kijken naar onze rollators –
douchekrukjes – rolstoelen – toiletdouchestoelen – toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen –
sta-op-stoelen – etc..
De ruimte is beperkt, dus in het algemeen is het het eenvoudigste is een
telefonische afspraak te maken op 06 –
4289 8537 of een mail sturen naar
info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
En raadpleeg s.v.p. onze website,

www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Spaces van Wil
Helaas zijn er door corona weinig evenementen geweest, hopelijk komen die
er weer door de versoepelingen. 19
februari is de expositie van schilderijen
bezocht van Leonieke HeijmansPhijffer. 12 februari was de expositie
van Veronica Berkvens in Persingen.
Op 2 februari de officiële opening van

Zwarte
Driehoek
in
het
Bevrijdingsmuseum. 29 januari was
Variatie Kunst in het kerkje van
Persingen. 23 januari was de wandeling
in het Bergerbos. Verder zijn er verschillende terugblikken.
Voor de Rubriek vul in op internet:
Spaces van Wil

Je kunt er met je vragen terecht en zelf
ook werken onder het genot van een
kopje koffie/thee. Het Digitaal Café
Groesbeek is een initiatief van
Bibliotheek Groesbeek en KBO
Groesbeek/De Horst. De inloop is vrij,
je bent van harte welkom.

De kleinkinderen maken zich op om Leo uit het N.E.C.-stadion te dragen. Zangeres
Belinda Kinnaer zingt een afscheidslied.
Foto: Henk Baron

Expositie van Leonieke Heijmans-Phijffer in het Kerkje van Persingen

De Rozet

PAGINA 36

22 februari 2022

Dagelijks geopend
van 11:00 tot 23:00 uur
Onze pizzaoven is geopend
van 14:00 tot 22:30 uur
Wij wensen u een fijne carnaval!

(024) 684 11 80
www.pizzeriabeek.nl

Rijksstraatweg 126B - 6573 DE Beek-Ubbergen

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

HARING

€ 2,50 per stuk
5 voor € 10
Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag tot 17 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

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.
raak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Extra Bingo ZATERDAG 5 MAART
Verenigingsgebouw, 20.00 uur

C A R N AVA L

Ooijse
Klinkertjes
Het Ooijse carnaval staat misschien
wel voor de derde keer in successie
op de tocht. Voor drie jaar terug een
zware storm en nu twee keer achter
elkaar door Corona. Als dat zo doorgaat, blijft prinses Rita misschien net
zo lang op haar troon zitten als
Queen Elisabeth van Engeland. In
Nederlandse termen zou dat ook
nog het “Heintje Davids-effect”
gesproken kunnen worden. Het kan
natuurlijk ook, dat prinses Rita zich
een voelt met het uurwerk van onze
Hubertustoren. Met andere woorden; de tijd staat ook voor Rita even
stil. Ik vraag mij wel af, of haar trouwe tweevoeter en top kok
“Aristoteles” al die tijd achter haar
aan blijft hobbelen. Moet hij wel
buigzaam blijken te zijn als een
jonge berkentwijg. Als hij daaraan
niet voldoet, zal Rita hem moeten
aanpakken als een strenge “pakwerker”, om hem in het “prins-gemaalgareel” te houden. Ik weiger echter
te geloven, dat prinses Rita hem als
een pakwerker hoeft te bewerken. Ik
ben er namelijk van overtuigd, dat
haar “Aristoteles” zo trouw als een
hond is. Ik bedoel daarmee niet, dat
zij hem zo behandeld.
In dit carnaval-loze tijdperk maak ik
mij ook zorgen om het prominente
gezicht van Ooijs carnaval de oppernar Tini H. De door hem geconfisqueerde en goed geoutilleerde werkplaats bij Barton A., met de veelzeggende naam “De Pur-keet”, ligt er
nu al zo’n twee jaar moederziel
alleen en verlaten bij. Dat er voorheen veel bedrijvigheid was, kon je
zien aan een stapeltje lege bierkratjes, die er inmiddels ook troosteloos
en beschimmeld bij liggen. Ook zijn
intelligente en goed toegeruste ontwerpstudio, voor het maken van de
meest prachtige creaties op het
gebied van drukwerk, teksten en carnavalsfiguren, bruist niet meer van
activiteit. Het is erg rustig in de
Alverstraat op het carnavalsnummer
11. Alleen het aanslaan van de hond
verstoort daar soms de zalige rust.
Dat geldt evenzeer voor zijn filiaal
aan de Bouwkamp, de droomfabriek
van zijn inspirator de bouwkunstenaar Wim V. Het zal toch niet zo
mogen zijn, dat het beroemde
Deurzakkers “duizenddingenmannetje” zich alleen nog maar kan verpozen met zijn trouwe vriendin
“Stella”. Het voordeel van zijn
“Stella” is, dat zij hem wel in het
zadel houdt. Deze veelzijdige man
die zijn sporen ook verdiend heeft als
assistent-architect, maar ook prominent was bij het voetbal, tennis, politiek etc., zou eigenlijk in aanmerking
moeten komen voor een zeer hoge
onderscheiding. Zoiets als een
“Willemsorde” voor niet te evenaren
vrijwilligers. Als dat zou gebeuren,
moet Tini H. zich wel realiseren, dat
hij niet meer wild mag plassen, laat
staan in het openbaar swaffelen. Ik
kwam eigenlijk op het carnaval,
omdat de laatste tijd in de politiek
nogal wat te doen is over wagenbouw in de voormalige gemeente
Ubbergen. In die gemeente was
toentertijd zelfs een wethouder
actief met een aan carnaval gerelateerde naam, namelijk Albert van D.
Toch heeft men in Ubbergen nooit,
ondanks dat de man “carnavalactief” was, politieke steun kunnen
afdwingen. Er kwamen niet van die
golfplatenhutten waar ongestoord
gebouwd kon worden. Ik snap
eigenlijk niet, dat ze in Ooij eigenlijk
nog meer van die hutten willen hebben. Er zijn er toch genoeg te vinden
in Ooij. Naast die twee nissenhutten
op het voormalige landgoed van
Sjaak Schamp, zijn er in ons dorp
nog wel een stuk of vier van die hutten. Ik doel hier op de “LoekNissenhut”, de “Piet-Nissenhut”, de
“Theo-Nissenhut” en niet vergeten
de “Ton-Nissenhut”. Ten opzichte
van de andere dorpen toch een overdadige voorraad aan beschikbare
nissenhutten. Met een knipoog naar
schrijfster Harriet Beecher Stowe van
de “Negerhut van oom Tom” zal de
Ooijse carnaval wel opteren voor de
“Nissenhut van oom Ton”.

Groetjes medeklinker.
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Toch nog een beetje carnaval
Begin dit jaar zag het er nog naar uit
dat, op een aantal onlinefeestjes na,
carnaval ook dit seizoen geen doorgang
kon vinden. Inmiddels zijn de coronaregels zodanig versoepeld dat er toch
weer wat carnaval kan worden. Op dat
e.e.a. op zeer korte termijn georganiseerd moest worden, is het dit jaar nog
wel wat beperkt... en zonder optochten.

Groesbeek
Op carnavalszondag (27 februari) staat
er in het Keulen van Gelderland een
Kroegentocht gepland waar meer dan
1500 mensen aan mee zullen doen.
Ook zal er die dag een mini-optocht,
vermomd als demonstratie plaatsvinden. Voor een demonstratie heb je
namelijk geen vergunning nodig en
voor een optocht wel. Initiatiefnemer
William Janssen van Kölsche Jungs
heeft al met burgemeester Mark
Slinkman overlegd om dit alles in
goede banen te leiden. Ook zal het
Schlagerfestival in De Hoeve dit jaar
niet ontbreken en De Linde organiseert,
misschien wel voor de laatste keer,
meerdere carnavalsfeesten.
Een optocht zal er niet komen.
Daarvoor is het te kortdag. Ook zal er
geen groot tentfeest op het marktplein
plaatsvinden.

Jong en oud komt dan na
Sjoenkelgat om met elkaar te
gaan feesten.
Marc en Tom zullen vanaf 20.00
uur zaal U.N.A. in vuur en vlam
zetten.
Dus schaam je niet trek je mooiste carnavals kleding aan en kom
mee hossen.
Na 2 jaar corona hebben wij wel
weer zin in een feestje waar geen
1,5 meter meer telt maar bestel
gewoon 1.5 meter bier.
De Natte in Millingen
Foto: Henk Baron
Laten we de afspraak maken om
op maandag 28 februari naar carnaval geen kroegentocht worden
georganiseerd door Dweilorkest De
Sjoenkelgat te gaan.
Derde Helft. Ze hadden er niet meer
Kom op tijd want vol is vol.
opgerekend dat carnavalsactiviteiten
Bestuur Polderschuupers
toch nog door zouden gaan. ‘De vakanties op de lange latten of onder een
palmboom waren al geboekt’, zo
zeggen ze zelf. Ze hopen volgend
jaar weer een bijdrage te kunnen
leveren aan de Millingse carnaval.

Berg en Dal
In Duufelshemel is het ook een beetje carnaval met op 26 februari de
Kindermiddag om 15.00 uur en de
Carnavalsborrel om 17.00 uur.
en de Dreuge ...

Foto: Henk Baron

Millingen aan de Rijn

Leuth
Ook in Leuthergat worden carnavalsfeesten georganiseerd. Op vrijdag 25
februari (20.00-01.00 uur) en op zondag 27 februari (15.30-20.30 uur) kun
je losgaan met DJ Jos en Feest DJ Mike
in de Vriendenkring. ‘Alles is weer
mogelijk!!!’ leest de flyer.

Beek
Het programma in de Heksenketel is
als volgt.
Vrijdag
25
februari:
Foute Feest
(20:00)
Zaterdag 26
februari: Heks
hijsen
met
aansluitend
Après-ski (15:00)
Zondag 27 februari: Anti kater lunch
(12:00), Dweilen met de kraan open
(14:00) en de Heksverbranding (23:11)
Maandag 28 februari: Moandag im
Sous (14:00)

Kekerdom
Maandag 28 februari is het weer mogelijk om te gaan Schuupen in Kekerdom.
C. V. de Polderschuupers organiseert
dan de bekende Schuupavond die in
heel de polder hoog aan geschreven
staat.

In 2020 was er voor het laatst carnaval
in de Natte in Boemelgat. Dit jaar mag
het weer. Op carnavalszaterdag 26
februari ben je vanaf 14.30 uur welkom
voor een gezellig feest.
Twee dagen carnaval in De Dreuge
(O.E.V.)
O.E.V. is erg blij dat we alsnog het carnavalsprogramma kunnen draaien in
onze feestzaal aan de Heerbaan 190!
We starten op de zaterdagmiddag om
15:30 en op maandagmiddag om 14:00
met ons programma.
Zaterdag 26/2 zal onze huis-DJ Mike
de stemming er direct in weten te brengen met z’n stemmingsvolle Coronavrije repertoire.
Maandag 28/2 is het weer tijd voor ons
gezinscarnaval met ook dit jaar weer
DJ Henry. Een programma voor groot
en klein waarbij we zeker ook de allerkleinsten niet zullen vergeten.
We hopen jullie graag te mogen verwelkomen in onze feestzaal en wensen
iedereen een fijne carnaval!
Bestuur O.E.V.
Geen kroegentocht in Millingen
Dit is jaar zal er tijdens het Millingse

Help de Deurdouwers!
Al vele jaren is het een carnavalstraditie dat de jongste geborene en oudste
inwoner van Millingen aan de Rijn,
door de CV de Deurdouwers in het
zonnetje worden gezet.
Laat u ons weten wie de oudste inwoner is? Misschien is het uw vader, moe-

der, broer, zus, oom, tante.
Graag horen wij waar een kindje geboren is net voor of tijdens het carnaval.
Uiteraard mag u ook zelf melden als er
bij u een kindje is geboren.
Stuur een mail naar:
mail@deurdouwers.net

Ooij
Vanwege Corona hebben we de afgelopen 2 jaar weinig activiteiten kunnen
ontplooien maar gelukkig zijn de maatregelen van de overheid toch onverwacht snel versoepeld. We mogen weer
een feestje vieren en graag willen we
deze carnaval met z’n allen vieren!
Vrijdag 25 februari 14.00 uur. groot
Seniorencarnavalsfeest
Met muzikale medewerking van DJ Jo
van Doorn, die ervaren is in het verzorgen van dit soort gezellige activiteiten.
Oudere carnavalisten kunnen Jo nog
kennen als muzikant van orkest
Survival die in Zaal ´t Trefpunt vele
jaren hebben gespeeld tijdens Carnaval
en ontelbare Pronkzittingen. Dus trek
een boerenkiel, een rare pet of iets
anders Carnavalistisch uit de kast en
kom deze middag naar De Sprong. Het
gaat een mooi feest worden. Ook
Prinses Rita is deze middag aanwezig.
Zondag 27 februari Carnaval bij De
Vink
Prinses Rita en Jeugdprins Jules nemen
deze dag afscheid als Prinses en Prins
van De Deurzakkers, met Prinses Rita
en Prins Jules maken we een carnavalistische rondgang door ons dorp met
het Winterse Zonnetreintje, U mag aansluiten want daarna gaan we carnaval
vieren in De Vink, vanaf ca. 15.00 uur,
met DJ Marco Verriet. Iedereen is van
harte welkom! De route van de rondgang is als volgt: Vanaf Vink,
Julianalaan, Bernhardstraat, Nassaustraat, Marialaan, Beatrixstraat, Julianalaan, Emmastraat, Mauritsstraat,
Wilhelminastraat, Bleistraat, Karperstraat, Goudwindestraat, Alverstraat,
Bleistraat en dan Carnavalsfeest bij DE
VINK.
C.V. De Deurzakkers

50 + Carnavalsmiddag Milsbeek
Op donderdagmiddag 24 februari
wordt door Sc Gries en nie Wies in
samenwerking
met
KBO
en
Zonnebloem een carnavalsmiddag in
Trefpunt georganiseerd. Er is een buut,
er zijn diverse dans- en zangacts afgewisseld met muziek van entertainer
Hans uit Boekel.
Er hoeft niet gereserveerd te worden,
maar de dan nog geldende coronamaatregelen worden gehanteerd.

Aanvang; 14.00 uur, einde; 17.00 uur.
Zaal open; 13.30. De entree en de koffie bij binnenkomst is gratis!
Deze altijd bijzonder gezellige middag
is toegankelijk voor alle 50-plussers uit
Milsbeek en omgeving om eens lekker
te genieten van de diverse optredens en
zeker ook om weer eens bij elkaar te
komen. En zoals bij de laatste edities;
indien mogelijk komt ook nu weer
iedereen verkleed!
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Leuterpraat .22
Carnaval, beste en lieve mensen, dat zit
echt in je bloed. Als kind werden we op
zaterdagmiddag voor de vasten begon al
aangekleed in een boerenkieleke en
namen we de trein van 1:11 van
Tullepetaonestad naar het Krabbegat.
Daar was dan de kinderoptocht, die eindigde bij de Peperbus op de Grote Markt.
Even wat vertaalwerk voor de leutige
lezers: Roosendaal was mijn woonplaats,
Bergen op Zoom het stadje waar mijn Pa
en Ma geboortig waren. De Peperbus is
de kerk van BoZ, die in carnavalstijd verkleed is met een enorme boerenkiel en op
de kindermiddag op maandagmiddag,
praat de Peperbus met de kiender en geeft
de Priens, zijn Nar en zijn Sjampetter
opdrachten om de kienderen leutig bezig
te houden. En dan op dinsdag de grote
optocht door Krabbegat, waarbij je ruim 2
uur kon kijken naar wagens en groepen,
zo groot, dat ze in Leutergat niet in de
straten zouden passen. Je kunt je voorstellen hoe druk en gezellig dat was. Na
de optochten en de kindermiddag gingen
we dan de zalen en kroegen af, waarbij
we meestal achter een dweilband aanzeulden en vanzelf uitkwamen op plekken
waar ooms, tantes, neven en nichten te
vinden waren. Als je honger of dorst had
kreeg je altijd wel van iemand limonade
of een oliebol, als je slaap kreeg was er
altijd wel een oom of tante die je in het
dichtstbijzijnde huisje van een familielid
in bed stopte.
Zodra je zaterdagmorgen niet meer naar
school hoefde (ik was een jaar of 12), vertrokken we vaak op zaterdagmorgen naar
het Krabbegat om op dinsdagavond pas
terug te komen met ons hele gezin, dat
toen bestond uit Pa, Ma en 8, 9 of 10
kiender. Ons Pa zei dan wel eens “Jantje,
kun je goed lopen? Kun je langer dan een
uurtje lopen? Dan kieleke aan, boerendas
om met een lucifersdoosje om de boel bij
elkaar te houden en dweilen maar: urenlang, dagenlang. Je kreeg de vastenavond
letterlijk met de pap ingegoten. En als je
dan 14 jaar was, lag er een pakkie sjek in
moeders la en kreeg je pree van je opa, pa
en ooms om ook af en toe te trakteren. De
eerste slokken van het Baargs bier smaakten naar meer, want je hoorde nu bij de
Grootten.
Als je in het Gelderse Ooij komt werken
en in Leuth komt wonen, is dat later wel
even wennen. De eerste keer dat wij naar
de optochten gingen kijken met carnaval,
liepen wij zowat als enigen verkleed rond
in het dorp. Maar ook Duits carnaval vieren went snel: pronkzittingen, prinsenproclamatie en haringhappen eindigen ook
altijd op zijn Brabants: rondhangen, slap
ouwehoeren, een pilsje of 2, 3, ….. drinken en hossen en dansen. Alleen de polonaise went nooit, van kinds af aan dweilde ik rond allenig in de drukte met in de
ene hand een glas en de andere hand niks,
zodat je kunt zwaaien en zwieren zonder
een druppel te morsen. En dan word je
gevraagd om prins te worden. Da’s andere koek, dan moet je de polonaise voorgaan en, beste en lieve mensen, ook dat
went. “Agge mar leut et" was vaak het
motto in het WestBrabantse, mar leut hebben in Leutergat kun je zeker. Nu het
weer kan, barst ook hier in de polder het
carnaval weer los. Vrijdagmiddag kunnen
Fie en ik los in Leutergat en Fustendom
op de seniorenmiddag. We kiezen natuurlijk voor de tent in ons leutige dorpie, ook
al was het alleen al voor het beroemde
stamppottenbuffet. En natuurlijk is het
fantastisch leutig om weer eens een gezellig feest te maken met ons oudjes. Ik zou
het best leuk vinden om weer eens een
keer de polonaise aan te voeren, ook al
moet het nu met een stok in de rechterhand en links hopelijk een half gevuld
glas, want de bovenste helft klotst er
tegenwoordig te gemakkelijk uit met mijn
bibberende handjes. En dan gaan we
zaterdag traditioneel naar Sjoenkelgat en
Boemelgat om te kijken of daar wat te
feesten valt; zondag 14:11 gaan we de
tocht in Ooij bekijken om bij de Vink af te
zakken. Maandag even kijken in Beek bij
Sous en dinsdag bijkommen om woensdagmorgen of dinsdagavond het askruuske te halen. Ja want tegenwoordig hebben
we op dinsdagavond de zondagse mis in
Leuth, dus dan zullen we het askruuske
wel op dinsdag kunnen krijgen denk ik.
Het wordt weer ouderwets genieten met
carnaval nu we het corona virus om kunnen ruilen voor het vastenavond vier-rusje. En daarna 40 dagen vasten om weer op
zomergewicht te komen.
ALAAF, alaaf, alaaf, beste en lieve
mensen met de groeten van Prins Jan
de Wandelaar.

Prinses Rita

Foto: Henk Baron
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Ontdek het Infocentrum WO2 in Nijmegen
Het Infocentrum WO2 Nijmegen
is een historisch, toeristisch en
educatief informatiepunt. Het
geeft bezoekers aan het Rijk van
Nijmegen de beste introductie op
de verhalen, historisch erfgoed,
evenementen en musea die de
regio te bieden heeft als het gaat
om de Tweede Wereldoorlog.
Begin je bezoek met een levendige ervaring van wat WO2 betekende voor Nijmegen en omgeving en maak in het Infocentrum
WO2 mee hoe de geschiedenis
levend wordt gehouden op diverse historische plekken.
Hologramvitrine
Uniek in Nijmegen is de hologramvitrine. Hierin worden topstukken over de
Tweede Wereldoorlog uit verschillende regionale
musea en archieven geprojecteerd in 3D. Denk
hierbij aan een kinderwagen gebruikt tijdens de
evacuatie van de Betuwe en aan een gesmolten
wijnglas uit de etalage van de V&D dat herinnert
aan het bombardement van 22 februari 1944.

Filmvertoningen ‘Krieg am Niederrhein‘
Het Vrijheidsmuseum vertoont in februari en
maart 2022 opnieuw een reeks filmvoorstellingen van de klassieker 'Krieg am Niederrhein'.
Deze film gaat over het Rijnlandoffensief, de
grootscheepse aanval van de geallieerden op de
Niederrhein vanuit het Rijk van Nijmegen. Van
de start van Operatie Veritable op 8 februari
1945 tot en met de oversteek van de Rijn bij
Wesel op 23/24 maart 1945.
De nog in prima staat verkerende Duitse film
‘Krieg am Niederrhein’, aangevuld met beelden
van geallieerde oorlogscorrespondenten, verbeeldt op zinderende wijze de aanval op het
Rijnland, waarbij volgens de laatste gegevens
bijna een half miljoen geallieerde soldaten het

Het Infocentrum WO2 Nijmegen
en Het Mysterie zijn gratis toegankelijk. Reserveren is niet
nodig.
Foto links: Flip Franssen

Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen.
Tel. +31 (0)24-2200102; welkom@infocentrumwo2.nl;
www.infocentrumwo2.nl

 
 (&((


'*$&&%'+$&&  '*$&&%'+$&& 
$"$"F&*.
$"4$"F&*.



(* 


')
)
(&
'&

'+

(*
door deskundigen van het
Vrijheidsmuseum. De standaard
entreetarieven van het museum
zijn geldig, evenals de museumkaart. Reserveren is noodzakelijk: stuur een mail naar welkom@vrijheidsmuseum.nl of bel
naar 024-3974404.

Waar nieuwe technologie en geschiedenis elkaar
ontmoeten!
Mysterie
Speciaal voor kinderen vanaf 9 jaar is er de spannende interactieve beleving ‘Het Mysterie’. De
strijd om Nijmegen is losgebarsten. De leden van
de familie Van Noordenburg zijn
elkaar uit het oog verloren. Zoon
Jan zit in een schuilkelder en
vraagt jouw hulp om zijn familie
te zoeken. Stap in het waargebeurde verhaal van de familie
Van Noordenburg. In dit mysterie ga je op zoek naar aanwijzingen en leer je over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving
tijdens Market Garden. Kun jij
Jan helpen zijn familie te vinden?



op 8 februari 1945 opnamen tegen de
Duitse verdediging. In zes weken tijd
groeide dit aantal uit tot een geallieerde
troepenmacht van meer dan 1 miljoen soldaten! De overtocht over de Rijn markeerde het begin van het einde van HitlerDuitsland.
De film is Duitstalig en niet ondertiteld.
Iedere vertoning wordt voorafgegaan door
een korte historische inleiding, verzorgd

Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Tel. +31 (0)24-3974404;
welkom@vrijheidsmuseum.nl; www.vrijheidsmuseum.nl

22 februari 2022

Bevrijding van Kekerdom op infobord Kekerdom
Dinsdagmiddag 8 februari was in
Kekerdom bij de picknickplaats langs
de Duffeltdijk de onthulling van een
historisch infopaneel dat herinnert aan
de bevrijding van Kekerdom tijdens de
Operation Veritable. ,,De bewoners van
de polderdorpen waren geëvacueerd
naar de Achterhoek en NoordNederland en daarom is er zo weinig
bekend over de gevechtshandelingen”,
vertelt Johan Bekhuis van Werkgroep
Kekerdom in bange dagen.
De werkgroep en Stichting Vitaal
Kekerdom zijn de initiatiefnemers van
het infobord, dat meteen ook een eerbetoon is aan de negen Canadese militairen van het North Shore (New
Brunswick) Regiment die op die
belangrijke dag, 77 jaar geleden, om
het leven kwamen. ,,We hebben geprobeerd van alle negen een biografie
samen te stellen en een foto te krijgen”,
zegt Bekhuis. ,,Dat is gelukt.” Zes leerlingen hielden van de gezamenlijke
groep 7/8 van de Kekerdomse
Laurentiusschool elk een foto (sommigen twee) vast van de negen gesneuvelde militairen.
Bij de plechtigheid waren ook de
Canadese ambassadrice Lisa Helfand
en burgemeester Mark Slinkman van

De onthulling van het bord werd gedaan door ambassadrice Lisa Helfand, burgemeester Mark Slinkman en twee leerlingen van de basisschool Sint Laurentius
de gemeente Berg en Dal aanwezig.
Kitty Gerritsen en Johan Bekhuis legden bloemen, terwijl Belle Driessen,
een inwoonster van Kekerdom, haar
verhaal vertelde over hoe zij als bevrijdingskind haar Canadese vader had
gevonden. Het koor Nèj Hèfs uit Heijne
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Herdenking Operatie Veritable op
Canadese Erebegraafplaats
Op de Canadese Erebegraafplaats aan
de Zevenheuvelenweg in Groesbeek
vond 8 februari de jaarlijkse herdenking plaats van Operation Veritable. De
Canadese ambassadrice Lisa Helfand
was hierbij aanwezig, net als diverse
militairen.
Leerlingen van basisschool Op De
Heuvel lazen een gedicht voor, gevolgd
door het ten gehore brengen van “The
Last Post” door Theo Jetten. Bij het
monument werden vele kransen gelegd
door de Canadese Ambassadrice en
burgemeester Mark Slinkman namens
de bevolking van Berg en Dal, waarnemend burgemeester Gietteman van
Kleef en waarnemend burgemeester
van Kranenburg Daumann-Matthus. De
Canadese ambassadrice toonde in haar
toespraak grote waardering voor de

Stichting
Groesbeek
Airborne
Vrienden, die ieder jaar de gesneuvelde
militairen herdenkt. Het Heijense koor
Nèj Hèjs zong het lied “The New Day”
en aan het einde van de bijeenkomst
ook de afsluitende volksliederen van
Canada en Europa zongen. Leerlingen
van basisschhool Op de Heuvel hielden
een presentatie en pastoor Rudo
Franken hield een overweging.
Operation Veritable was de codenaam
voor de opmars van de geallieerden
naar Duitsland, die begon op 8 februari
1945. Het is de dag waarop de geallieerden vanuit Groesbeek begonnen
met wat wel het grootste artilleriebombardement ooit genoemd wordt. Met
meer dan 1000 kanonnen werd de verdediging in het Duitse Reichswald uitgeschakeld.

bracht enkele liederen ten gehore,
waaronder het Canadese volkslied.
Henk Kummeling zou de Last Post ten
gehore brengen maar moest op het laatste moment afhaken vanwege een blessure aan zijn mond. Daarom werd het
lied via een bandje afgespeeld.

Boek Canadese oorlogsslachtoffers
Afgelopen twee jaren heeft de werkgroep Kekerdom in bange dagen via
allerlei kanalen gepoogd een portretfoto te bemachtigen van de negen
Canadese soldaten die op 8 februari
1945 sneuvelden toen ze Kekerdom
bevrijdden. De namen van de negen
jongens waren ons bekend uit het boek
van Will Bird, die de gevechtshandelingen van het North Shore (New
Brunswick) Regiment tijdens de
Tweede Wereldoorlog nauwkeurig had
geboekstaafd.
Uit documentatie in het Canadese
legerarchief kon vervolgens de geboorteplaats van elk der negen worden achterhaald. Dankzij internet konden we
toen contact leggen met de burgemeesters, heemstudiegroepen en oud-militairen in die geboorteplaatsen en hen de
vraag voorleggen of ze ons in contact
wilden brengen met familieleden van
de overledene. Vaak liep zo’n vraag
over vele schijven en kostte het veel
tijd om bij de juiste persoon uit te
komen. Toch is het uiteindelijk gelukt
om van alle negen gesneuvelden een
portretfoto te bemachtigen en soms nog
aanvullende familie informatie. Je wil
immers ook graag weten waarom zo’n
jongen destijds vrijwillig dienst nam en
in het verre Nederland ging vechten.
Dat was nogal een risicovolle onderneming.
Deze jongens uit het verre Canada hebben tenslotte hun leven opgeofferd voor
onze vrijheid. Als je dat goed tot je
door laat dringen, blijken woorden als
respect en dankbaarheid ernstig tekort
te schieten.
John Walsh
Eén van die opgespoorde familieleden
bleek John Walsh te zijn, de achterneef

Leerlingen van basisschool Op de Heuvel bij de herdenking

Activiteiten (febr/mrt) in Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Johan Bekhuis overhandigt het boek aan Alice van Bekkum
Foto’s: Henk Baron
van de gesneuvelde Louis Walsh. Hij
was zo getroffen door de poging uit
Nederland om de oorlogsheld uit zijn
familie een gezicht te geven dat hij als
dankjewel een boek toestuurde met
korte levensbeschrijvingen van alle
gesneuvelden uit zijn stad Miramichi in
de
Canadese
provincie
New
Brunswick. Daarin konden wij de
gewenste informatie vinden over zijn
gesneuvelde oom. Dat het zo’n dik
boek is, geeft wel aan hoeveel jonge
jongens uit dit deel van Canada destijds
in Europa het leven lieten.
Na bewezen diensten heeft Johan
Bekhuis van de werkgroep Kekerdom
in bange dagen dat boek vervolgens
overhandigd aan Alice van Bekkum
van de stichting Faces to Graves.

Faces To Graves zoekt webmaster
In Groesbeek bevindt zich de grootste
Canadese Oorlogsbegraafplaats van
Nederland. Er liggen 2.302 Canadese
soldaten begraven (en naast 245 Britse
soldaten nog 71 soldaten van andere
nationaliteiten.
De Stichting Faces To Graves wil de
Canadese soldaten een ‘gezicht’ geven
door hun levensverhalen te schrijven en
die in een digitaal monument te plaatsen op hun website www.facestograves.nl
Op deze manier willen we bereiken dat
deze soldaten niet vergeten worden,

Foto: Henk Baron

hun levensverhaal schrijven we door
informatie te verzamelen (militaire verslagen doorlezen, online informatie
zoeken, contact met familie zoeken).
Voor het onderhoud en verbeteren van
onze website zoeken we een vrijwilliger die het interessant en leuk vindt om
samen met onze webmaster dit te gaan
doen.
Wie wil ons team vrijwilligers komen
versterken? Het is leuk, interessant en
dankbaar werk!
Neem contact op met
info@facestograves.nl

Wellicht dat Faces to Graves nog veel
meer informatie uit dat boek kan halen.
Want op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek wachten nog vele
soldaten op een portretfoto.
Reactie van John Walsh:
‘Hartelijk dank voor de e-mail (= email
met vertaalde krantenstukjes en foto's
van
de
onthulling
van
het
Kaliwaalpaneel). Ik heb het met mijn
familie gedeeld en ze zijn allemaal zo
verbaasd en zo dankbaar dat de mensen van Kekerdom deze dappere jonge
mannen uit onze gemeenschap eren. Ze
waren allemaal een speciaal soort
mannen, sommigen wisten dat ze misschien nooit meer naar huis zouden
terugkeren, maar goddank deden velen
dat wel. Er werd gezegd dat mijn oom
Louis na een gesprek (of biecht) met
eerwaarde Hickey aan de oorlog wilde
deelnemen om ervoor te zorgen dat zijn
vrienden heelhuids zouden terugkeren.
Majoor Fred Moar was een buurman
en hij vertelde me dat Louis een geboren leider was, een kerel van stavast,
iemand die voorop ging, ook al toen ze
appels jatten uit de pastorietuin naast
de kerk!
Bedankt inwoners van Kekerdom!
Vriendelijke groeten
John Walsh’

Agenda:
- Maandag 7 maart: Bingo KBO om
14.00 uur in Vriendenkring
- Dinsdag 8 maart
en 5 april
Serviceloket gemeente in Kulturhus
van 09.00-12.00 uur (afspraak maken:
tel.14024 of via www.bergendal.nl)
- Maandag 14 maart: Peutercafé van
10.00-11.30 uur
bij Partou in
Kulturhus
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
- Volleybal Switch (MC1) van 18.3020.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0019.00 uur in het Kulturhus (met om
17.30 uur warme maaltijd in de oneven
weken, aanmelden verplicht)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring (info 024 6631727)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken in Vriendenkring
(info:024 6631727)
- Korfbal Klimop van 19.30-20.30 uur
in sportzaal/Kulturhus
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30 – 22.00 uur in
sportzaal/Kulturhus

- Yoga van 20.00-21.00 uur (even
weken) in Vriendenkring, digitale yoga
(oneven weken) (info: Angelique
Verhoeven: 024-3249700 of yogaindepolder@hotmail.com)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken)
- Gym senioren van 09.30-10.30 uur in
Vriendenkring o.l.v. Rik Kremer (info
024 6631727)
- Biljarten Senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 024
6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- HipHop 10+ o.l.v. Manuel Teca van
17.00-18.00 uur in sportzaal/Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v. Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- Volleybal Switch (jeugd) van 18.3020.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
13.00-15.00 uur. U kunt tijdens de openingstijden terecht om boeken op te
halen of in te leveren of even een
krant/tijdschrift te lezen.
Contact: Kulturhus (06 18514735)
Vriendenkring (024-3789351)

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Millings ooievaarsnest weer bezet
Een oud gezegde “Oude liefde roest
niet” gaat zeker ook op voor ooievaars.
Hendrik heeft immers weer een relatie
met Hannelore met ringnummer
2E832. Vorig jaar is zij nog uit het nest
verdreven door onze ringloze
Hannelore. Het is nog geen garantie dat
2E832 een blijvertje is dit jaar. Het kan
zomaar weer tot een gevecht komen om
het nest als ringloze Hannelore weer
terugkomt.
Ooievaars keren altijd terug naar hun
vaste honk. Ze zijn niet partnertrouw,
maar wel nesttrouw. Prachtig gezicht
was het de afgelopen dagen om te zien
hoe ooievaars als ware acrobaten zich
staande weten te houden bij rukwinden
van boven de 100 kilometer per uur. Ze
zouden niet veel onderdoen tegenover
de wereldtop koorddansen in het
Internationaal circusfestival van Monte
Carlo.
Als de weergoden ons straks beter
gezind zijn hopen we ook dit jaar dat er
één of meerdere ooievaarsjongen wor-

Nieuw ooievaarsnest voor Kekerdom
De bekende ooievaarsnestenbouwers
van de Ooijpolder, Johan van Deelen en
Kees van Kuppenveld, hebben zaterdag, onder toezicht van de vrijwilligers
Harry Hampsink en Johan Bekhuis, een
nieuw ooievaarsnest van wilgentenen
op een karrenwiel gevlochten.
Dat was nodig omdat het ooievaarsnest
in de uiterwaarden bij Kekerdom, nabij
de kerk, het begeven had en gedeeltelijk omgevallen was. Dat nest was voor

den grootgebracht en uitvliegen.

het laatst in 2012 gerenoveerd. De
werkzaamheden werden uitgevoerd in
een loods van loonbedrijf Dorus
Daamen.
Zodra de waterstand het toelaat zal het
nest weer op haar oude plek gezet worden. Overigens zijn de ooievaars zelf al
bezig om binnendijks, tegenover Dorus
Daamen (de Hazelaarshof) een nieuw
nest te maken, maar het is nog niet duidelijk of dat afgebouwd wordt.

Foto: Roland Gesthuizen

Activiteiten natuurmonumenten
Excursie tijdens renovatie Jachtslot
Mookerheide
Op dit moment wordt het unieke
jugendstil jachtslot gerestaureerd. De
excursieboswachter vertelt je alles over
de restauratie, want ondanks dat de
werkzaamheden in volle gang zijn
nemen we je mee naar binnen. Veel
jugendstil ga je nog niet zien, want
door de werkzaamheden is veel afgedekt. Toch is het zeer interessant te
horen wat hier zich in het verleden
heeft
afgespeeld
en
wat
Natuurmonumenten aan het doen is.
Bij deze excursie word je op zondag 27
februari om 14.00 uur, welkom geheten
op de parkeerplaats door de excursieboswachter. Daarna ga je op pad en
vertelt de excursie-boswachter je alles
over het landgoed en de plannen van
Natuurmonumenten. In het jachtslot
zitten veel trappen en geen lift. Zorg
dus dat je goed ter been bent.
Webinar over het weer
Benieuwd naar hoe ons weer wordt

bepaald? Hoe we dit meten? wat de rol
is van een hoge en lagedrukgebied? En
extreme weerverschijnselen? Meld je
dan aan voor deze webinar van Paul
Begijn over het weer, die 9 maart om
19.30 uur plaatsvindt.
Tijdens deze lezing neemt Paul Begijn
je mee in de basis van het weer: hoe
wordt ons weer bepaald?, hoe meten
we dit?, welke wolkensoorten kennen
we en hoe kunnen we aan de hand van
de wolken het weer lezen?, hoe werkt
een straalstroom?. Op al deze vragen
krijg je antwoord deze avond.
Daarnaast gaat Paul ook nog in op
‘extreem weer’, hoe ontstaat onweer en
passeren extreme weerverschijnselen
de revue. Paul werkt als boswachter
communicatie
en
beleven
bij
Natuurmonumenten, maar heeft een
passie voor het weer, voornamelijk
extreem weer. Tijdens deze lezing
komen er dan ook foto’s van eigen
hand voorbij.
Cursus Tuinontwerp - Ontwerp je

Aanrijding in Groesbeek
Afgelopen maandagmiddag vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s
op de kruising Cranenburgsestraat – Boersteeg. De melding was een aanrijding
met letsel, waarbij ook de vrijwillige brandweer van Groesbeek werd gewaarschuwd. Gelukkig vielen de verwondingen mee en konden ze ter plaatse door
ambulancepersoneel bekeken en behandeld worden.
Foto: Henk Baron

Kabouters in Beek
Het lijkt er op dat het Kabouterpad in Beek is uitgebreid. Deze kabouters staan
voor het voormalige politiebureau aan de Rijksstraatweg in Beek. foto Henk Baron

eigen droomtuin
Droom je van je eigen paradijselijke
tuin, maar weet je niet hoe je moet
beginnen? Laat Natuurmonumenten je
samen met Fhreja, professioneel tuinarchitect, je in 3 ochtenden helpen om
zelf een tuinontwerp te maken waarin
alles precies klopt! Je maakt een basisondergrond, bepaald welk type tuin bij
jou past, waarna je je eigen tuinontwerp
maakt. Je bepaald de sfeer en meest
ideale indeling, kiest passende beplanting en materialen. Je gaat naar huis
met een plan waarin het plaatje helemaal klopt en waarmee de aanleg van
jouw droomtuin kan beginnen!
Tussendoor zal er voldoende ruimte
zijn voor vragen.
• Dagen: 3 zaterdagochtenden (26
maart, 2 en 9 april 2022)
• Tijd: van 9.30 tot 11.30 uur;
Binnenkomst met koffie/thee en iets
lekkers (+één moment van pauze)
• Locatie: in de werkschuur op
Landgoed Mookerheide
• Inbegrepen: Cursusmap, papier en
tekenmaterialen
De cursus wordt in 3 ochtenden gehouden in de Barn van Landgoed
Mookerheide. Er kunnen maximaal 10
mensen mee doen, dit vanwege de
omstandigheden rondom COVID-19.

V.l.n.r. Kees van Kuppenveld, Johan van Deelen, Harry Hampsink en Johan
Bekhuis
Foto’s: Henk Baron

De ooievaars zitten in de bomen bij hun nest in aanbouw, zie pijl.

Ooievaarsnest staat weer

Praktische informatie
Wil je ook mee doen? Meld je dan aan
voor al deze activiteiten via
nm.nl/agenda/rijk-van-nijmegen

Vrijwilligers hebben in sneltreinvaart
een nieuw ooievaarsnest geplaatst in de
uiterwaarden bij het kerkje van
Kekerdom.

Lentewandeling
met aandacht

De nacht daarvoor was tijdens een
storm een deel van hun nieuwe nest
weggewaaid.Maar zaterdagmorgen
werd hun nieuwe nest weer geplaatst
op de oude plek. Dat moest wel snel
gebeuren omdat volgende week weer
wat hoger water wordt verwacht en ze

GROESBEEK. Buiten zijn, samen
wandelen, genieten van de natuur, is
heerlijk om te doen. Altijd is dat fijn,
maar zeker in het voorjaar! Het is nog
februari, maar de sneeuwklokjes bloeien al volop en ook de krokussen en het
speenkruid komen te voorschijn. Op
woensdag 24 februari is er weer een
meditatieve wandeling die start in de
Serre bij de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. De voorjaarswandeling begint om 9.45 uur met
een korte inleiding op het thema door
Lenie Bakker. Dit keer is het thema:
Lente en Leven! Er wordt een uur
gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half uur is de wandeling in stilte, het
tweede half uur kunnen gedachtes met
elkaar gedeeld worden. Rond 11.00 uur
wordt de wandeling met het aansteken
van een kaarsje in de kerk afgesloten.
Daarna kan er een kopje koffie/thee
gedronken worden in de Serre. De wandeling wordt georganiseerd door de
gezamenlijke kerken van Groesbeek en
iedereen is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling. Er zijn geen kosten
aan verbonden en opgave is niet meer
nodig.

dan niet meer met hun kraan in de
uiterwaarden terecht kunnen. Maar het
is gelukt en de vrijwilligers konden na
gedane arbeid met enige trots op hun
werk terugkijken. De paal staat nog
met spanbanden vast, want de verstevigende schoren die Staatsbosbeheer gaat
leveren zijn er nog niet.
Inmiddels heeft het ooievaarspaar het
nest gevonden (zie onderste foto), maar
het koppel is ook nog met hun eerdere
nest in de boom in de weer.

Foto: Henk Baron

POLITIEK

Start verkiezingscampagne
LOKAAL! in gem. Berg en Dal
Zaterdag 12 februari ging voor
LOKAAL!
(fusiepartij
van
Polderbreed, GJS en voor Berg en Dal)
de verkiezingscampagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
van start met het plaatsen van de eerste
banner nabij de verkeerslichten bij

Beek. Daarna werd in groepjes verder
gewerkt om op andere mooie en goed
zichtbare plekjes in de gemeente het
blauw-groen van LOKAAL! te plaatsen. Samen als LOKAAL! op weg naar
16 maart!
Foto: Henk Baron
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Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Extra uitzendingen van Omroep Berg en Dal in samenwerking
met De Gelderlander en Omroep Gelderland
Op Zaterdag 5 maart van 12.00-14.00
uur staat de Verkiezingsbus van
Omroep Gelderland in Millingen aan
de Rijn. De bus kunt u vinden op Het
plein naast Kulturhus Den Ienloop,
Heerbaan 115. Deze uitzending wordt
gelijktijdig op radio en ‘kijk TV’ uitgezonden bij Omroep Berg en Dal en
Omroep Gelderland. Als gast zijn daar
vertegenwoordigers van alle politieke
partijen.
Publiek is van harte welkom.
Op Dinsdag 8 maart van 20.00 – 21.30

uur is er het grote ‘De Gelderlander
Debat’ in de raadzaal van het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek.
Inloop is vanaf 19.30 uur. Deze uitzending wordt rechtstreeks uitgezonden op
radio en tv door Omroep Berg en Dal.
Publiek is van harte welkom.
Op Zondag 13 maart van 11.00-13.00
uur is er het beroemde en beruchte
Lijsttrekkersdebat in de Brasserie van
het Kulturhus in Beek-Ubbergen. Deze
uitzending wordt live uitgezonden op
radio en TV bij Omroep Berg en Dal.

Muzikale omlijsting is in handen van
BoerenMaas Jazz i.s.m. zangeres
Marieke van Ruitenbeek.
Publiek is van harte welkom.
Tot slot op Woensdag 16 maart – de
dag van de verkiezingen – is er de traditionele uitslagenavond in de CC
Mallemolen te Groesbeek. Publiek is
van harte welkom vanaf 21.00 uur.
Uiteraard is deze uitzending rechtstreeks te volgen op radio en TV via
omroep Omroep Berg en Dal.

Hart voor de zorg en onze lokale helden

Kernachtig Groesbeek

Even voorstellen: Wiebo Kersten
“Ik ben Wiebo Kersten, 52 jaar oud en
wonend in Groesbeek met mijn 2 dochters. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als juridisch adviseur bij de
gemeente Tiel en sinds 2 jaar heb ik
ook een eigen juridisch adviesbureau.
Ik adviseer diverse gemeenten op het
gebied van het omgevingsrecht.
Ik ben sinds 2005 politiek actief voor
Sociaal Groesbeek. Hans Peters en ik
vormen sinds 2014 de fractie van
Sociaal Groesbeek.
Het was eervol om voor Sociaal
Groesbeek in de raad te zitten. Ons
geluid zal uiteraard hoorbaar blijven.
Ik ben blij met de fusie van Sociaal
Groesbeek met GVP en VOLG naar
Kernachtig Groesbeek. Kernachtig
Groesbeek staat voor een Krachtig
Groesbeeks geluid.
Het is tijd om de krachten te bundelen
en samen op te trekken om uw belang
zo goed mogelijk te behartigen.
Ik zal me voornamelijk bezig gaan houden met vraagstukken op het ruimtelijk
gebied, het gaat hierbij onder meer om

de bouw van woningen. Woningen die
voor onze inwoners keihard nodig zijn!
Er moeten stappen gezet worden.
Vandaar dat Kernachtig Groesbeek
woningbouw hoog op de agenda heeft
staan.
Als er iets speelt laat het ons weten, uw
inbreng is nodig zodat wij kunnen meedenken met u.”

Op zaterdag 12 februari j.l. hebben de
leden van de PvdA de Helden in de
Zorg in Berg en Dal een Hart onder de
riem
gestoken
tijdens
een
Valentijnsdagactie. Ze brachten op verschillende locaties in Millingen, Beek
en Groesbeek een bezoek. Sommige
locaties waren (deels) gesloten voor
bezoek als gevolg van de coronamaatregelen. Daar zijn rozen afgegeven met
het verzoek deze onder de zorgmedewerkers te verdelen. Ze brachten
natuurlijk ook “Kanjer”-koeken mee
voor
bewoners.
Bij
het
Zevenheuvelenhuis - een prachtige
nieuwe locatie voor kleinschalige
gespecialiseerde dementiezorg in
Groesbeek – werd een kop koffie
gedronken. “Het is lang geleden dat dit
kon. Fijn om op deze manier gelegenheid te hebben voor gesprekken met
zorgmedewerkers.”, aldus Lesley
Albers, fractievoorzitter van de PvdA
Berg en Dal.
De PvdA heeft ook een lokale held uit
de Ooij in het zonnetje gezet, namelijk
de heer Wim Janssen. Altijd denkend
aan anderen. Zo zet hij zich al jaren in
als computer vraagbaak in de Ooij en
helpt hij veel inwoners uit het dorp. En
dat belangeloos! Pasgeleden waren
Wim en zijn vrouw Tilly maar liefst 50
jaar getrouwd. Al met al was
Valentijnsdag dus de perfecte gelegenheid om langs te gaan met gebak en
rozen!

Verkiezingsborden geplaatst in
de gemeente Berg en Dal

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!
http://stemlokaalsociaal.nl

Column

Solidariteit – de kracht voor verandering
Mijn opa - Matthus Papier - werkte bij
de schoenfabriek. Oma - Mieneke van
Mechel - was thuis, zorgde voor de kinderen en bewerkte een stukje land naast
het huis. In Groesbeek, waar mijn wortels liggen. Maar waar, in de jaren die
volgden, zo veel veranderd is. Soms sta
je er niet bij stil hoe snel de tijd eigenlijk gaat. Doorleren was voor de generatie van mijn oma en zelfs ook nog
voor mijn moeder helemaal niet vanzelfsprekend. En een mening hadden ze
natuurlijk wel, het waren immers echte
Gruusbekse vrollie, maar die mening
ook buitenshuis verkondigen was weer
een heel ander verhaal. Dat is nu gelukkig anders. Of toch niet?
De stem van vrouwen wordt nog altijd
niet overal gehoord, vrouwenrechten
worden wereldwijd geschonden. Ook
in ons eigen land. Dat kan en moet
anders. En niet alleen omdat het rechtvaardig is, omdat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar ook omdat ik er in
geloof dat we de toekomst niet tegemoet moeten gaan met de helft van de
mensen aan het roer.
Toen ik een jaar of tien was, maakte ik
een auto-ongeval mee. In Groesbeek op
de Zevenheuvelenweg. Van de gevolgen ervan had ik jaren last, maar het
was ook een enorme motivatie om iets
te doen aan de veiligheid. Daar ging ik,
als meisje van tien, naar de burgemeester, het Jeugdjournaal en Veilig Verkeer
Nederland. Om iets te veranderen
waarvan ik wist dat het gevaarlijk was.
Voor mij en voor anderen.
Naar dat meisje van tien werd geluisterd, omdat ze wat te zeggen had. En
dat is eigenlijk nog steeds zo. Over
rechtvaardigheid en samenwerking.
Over veiligheid. Als teamleider bij de
brandweer en als eenmansfractie
namens de Partij van de Arbeid in de
gemeenteraad. Als vrouw in een man-

nenwereld. Als één van de jongeren
tussen veel ervaren heren. Dan moet je
soms vooroordelen overwinnen. Jezelf
overwinnen. En dat is niet altijd makkelijk.
Daarom hoop ik dat er een tijd komt
waarin het vanzelf spreekt dat een klein
meisje het verdient gehoord te worden.
Dat iedereen het verdient om gehoord
te worden, ongeacht sekse, kleur,
afkomst, opleiding et cetera. De politiek is namelijk iets wat ons allemaal
aangaat. Juist omdát het over ons allemaal gaat.
In 1918 was Suze Groeneweg de eerste
vrouw die, namens de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij, in de
Tweede Kamer gekozen werd.
Vrouwen mochten toen nog niet eens
stemmen, dat kwam pas een jaar later.
Het eerste vrouwelijke raadslid in de
gemeente Groesbeek was Hanneke
Bögels. De andere raadsleden waren
grote boeren en winkeliers. Allemaal
mannen. Het was een eigenzinnige
vrouw wordt over haar geschreven.
Misschien moet iedere vrouw dat in de
politiek ook wel zijn.
De vooruitgang is snel gegaan, maar
het is niet klaar, niet af. Ook ik, als
jonge moeder, worstel af en toe met
zaken. Hoe combineer je alles wat mijn
generatie en jonge vrouwen zichzelf
opleggen. De druk die je als jonge
vrouw, moeder, voelt door de buitenwereld en historisch ingegeven manvrouw-rollen. Telkens weer die vraag:
“Werk jij nog zoveel?”.
Ik heb wel geleerd dat het niet per
definitie zit in hoeveel uren je werkt,
maar in de mogelijkheid van flexibiliteit, in je werk en in je agenda. Bewust
kiezen. Het goed (kunnen) regelen
samen met je partner, die in ons geval
een gunstig 24-uurs rooster heeft. Het
geluk van mensen om je heen die flexibel met je mee kunnen en willen bewe-

gen. En toch blijft het gek dat mijn
vriend nooit diezelfde vraag krijgt..
Veel is al bereikt, vooral door vrouwen
die opkwamen voor hun rechten, voor
betere kinderopvang, voor gelijke beloning, voor meer vrouwen in politieke
en bestuurlijke functies. Maar nog
steeds is er achterstand, is de emancipatie niet voltooid en leven we in een
cultuur waar mannen elkaar de 'baantjes'' toespelen. Om dat te veranderen
zijn mannen onmisbaar. En ook mannen hebben baat bij emancipatie. Denk
alleen al aan de regels omtrent parttime
werken en verlof bij geboorte.
Emancipatie ontstaat door samen te
werken aan het creëren van gelijke kansen voor vrouwen én mannen. En óók
door mannen, die jonge vrouwen en
moeders kansen en ontwikkeling gunnen.
Het is nog maar zo kortgeleden dat
vrouwen niet mochten stemmen, laat
staan dat zij in de politiek echt iets te
zeggen hadden. Het is nog maar zo
kortgeleden dat doorleren voor kleindochters van arbeiders uit de schoenfabriek een onbereikbare droom was. Het
is nog maar zo kortgeleden (2019!) dat
partners van bevallen vrouwen maar
twee dagen verlof kregen na de geboorte van hun kindje. Er is veel vooruitgang geboekt, het is nu de uitdaging
om die samen met mannen te bewaren
en te versterken.
Fractievoorzitter en lijsttrekker
PvdA Berg en dal – Lesley Albers

De gemeente Berg en Dal maakt sinds
dit jaar gebruik van nieuwe verkiezingsborden omdat de oude beplakte
borden niet meer bruikbaar waren.
Afgelopen week zijn ze op diverse
plaatsen in de gemeente geplaatst,
zoals deze in Millingen aan de Rijn.
Afgelopen zaterdag was een van de
borden besmeurd met de tekst “Fuck
the QR”. Het bord is inmiddels weer
schoongemaakt.
Door het samengaan van diverse lokale
partijen doen er op 16 maart nog maar
zeven politieke partijen, waaronder de
twee nieuwe partijen LOKAAL! en
Kernachtig Groesbeek, mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Beide

nieuwe partijen zijn ontstaan uit fuserende lokale partijen. LOKAAL! is een
fusie van Voor Berg en Dal,
Polderbreed en GJS. Kernachtig
Groesbeek bestaat uit GVP, VOLG en
Sociaal Groesbeek.
Vanwege de coronamaatregelen is het
weer mogelijk om vervroegd te stemmen bij de deze verkiezingen. Kiezers
kunnen op 14, 15 en 16 maart 2022 hun
stem uitbrengen. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen van afgelopen
maart kon er ook al vervroegd gestemd
worden, om drukte bij de stemlokalen
te spreiden. Het briefstemmen voor 70plussers komt niet terug bij de komende verkiezingen.
Foto: Henk Baron

RepairCafé Groesbeek Virusvrij
RepairCafé Groesbeek Virusvrij
gaat voorlopig door met reparaties
bij reparateurs thuis.
In ieder geval tot eind maart gaan we
verder op de manier zoals we het afgelopen jaar gedaan hebben: reparaties
bij de reparateurs thuis. Hopelijk kan
vanaf april het RepairCafé weer op de
normale manier doorgaan, op de tweede zaterdag van de maand, op locatie
Op de Paap 1 in Groesbeek. Dit zal dan
in de lokale kranten bekend worden
gemaakt.
U kunt bij RepairCafé Groesbeek
terecht voor de reparatie van uw kapotte apparaten. Hierbij kunt u denken aan
koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers, naaimachines etc.,
maar ook aan (oudere) audioapparaten
zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers en smartphones. U kunt
bij hen terecht met uw tablet, laptop,
desktop of smartphone. Bij een ‘ouderwetse’ desktop (en soms laptop) is het

mogelijk om onderdelen te vervangen
of bij te plaatsen, zoals een SSD, harde
schijf of een videokaart. Wij adviseren
u graag en zo mogelijk voeren wij dit
ook voor u uit.
N.B. De reparatie van kleding etc. is
op dit moment ook weer 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, de aard van de storing en geeft u
uw telefoonnummer. Wij nemen contact op met onze reparateurs, kijken
wie er tijd heeft om de reparatie uit te
voeren en deze reparateur belt u terug.
Met hem kunt u dan afspreken wanneer
u het kapotte apparaat kunt komen
brengen. Na reparatie moet u dan het
apparaat ook weer bij de reparateur
ophalen.
Reparaties worden uitgevoerd onder de
gebruikelijke voorwaarden. Deze zijn
te vinden op onze Facebookpagina.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
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
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
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

Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag

Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

Alaaf
Corona is voorbij. Carnaval zal gevierd
worden. Vooral in kroegen. Gelukkig
kan er weer samen carnaval gevierd
worden. Stoom afblazen en het leven
vieren. Een goede gewoonte alvorens –
vanouds – de sobere vastentijd in te
gaan als voorbereiding op het
Paasfeest. Maar wie weet dat nog? En
wie doet er nog aan? Van de andere
kant is het sowieso cool om na een tijd
van overvloed te kunnen kiezen voor
matigheid en eenvoud. Want ook dát is
een weg om ontdekken waar het om
gaat in ons leven. Én zo zijn we solidair
met mensen die de eindjes aan elkaar
moeten knopen. En kan er misschien
iets van ons hun kant opgaan.
Op Aswoensdag kunnen we met elkaar
deze tocht naar Pasen beginnen, een
soort polonaise maar dan anders, meer
gericht op de ander en de Ander. Op
Aswoensdag 2 maart is ’s morgens om
9.00 uur een eucharistieviering met
askruisje in de kleine Bartholomeus in
Beek en ’s avonds om 19.00 uur in
Millingen.
Einde coronatijd
Vanaf 25 februari 2022 gelden er na
bijna 2 jaar corona geen beperkende
maatregelen meer. Mondkapje hoeft
niet meer, noch de 1,5 meter. Toch doen
we in de kerken van onze parochie nog
rustig aan: voorlopig laten we de koorden nog hangen en blijft het hoestscherm. Reserveren is niet nodig.
Inmiddels kunnen vieringen en activiteiten na 17.00 uur weer plaatsvinden
(en gebeurt dit ook) en pakken koren
langzaam maar zeker weer de draad op.
Op zondag 27 februari is er na de Mis
van 10.30 uur in Millingen weer koffie.
Brochure rond kerk/kapel Leuth
Na de laatste Mis in Leuth op 11 juli
2020 was het vanwege corona niet
mogelijk om nog samen te komen. Dat
willen we doen in juni/juli 2022 bij
gelegenheid van de dan vernieuwde
Mariakapel. Het lijkt goed om dan ook
een boekje uit te geven dat recht doet
aan het lange, veelkleurige parochieleven in Leuth en tevens – naast verwoording van pijn en verdriet uit het
recente verleden – uitkijkt naar de toekomst in Leuth zelf en met de andere
vier dorpen van de parochie. Pastoor
Rudo Franken zal daartoe mensen
bezoeken. Voor uw verhaal kunt u ook
met hem contact opnemen. rudo.franken@gmail.com / 06-46193591
Pastoraal bezoek Beek, Ooij en
Leuth
Nu de wereld na twee jaar corona weer
opengaat, wordt het pastoraat niet
alleen in Leuth opgepakt, maar ook in

Ooij en in Beek, waar de kerk op 25
januari 2020 dichtging. Persoonlijke
pastorale bezoeken van de pastoor en
anderen kunnen helpen om negatieve
ervaringen een plek te geven en ook in
de nieuw ontstane situatie kansen te
zien om met elkaar in geloof op weg te
gaan. Daarbij is het goed om in het
westelijk deel van de parochie in te zetten op meer samenwerking tussen
Beek, Ooij en Leuth, zodat daar een
stukje geloofsgemeenschap kan groeien, met concrete projecten (organisatie,
pastoraat en allerlei klussen), die in
overleg met elkaar ontwikkeld kunnen
worden. Binnenkort wordt daartoe in
Ooij een avond georganiseerd voor
deze drie dorpen.
Als u pastoraal bezoek op prijs stelt,
kunt u contact opnemen met de pastoor: rudo.franken@gmail.com / 0646193591. Hij zal ook zelf contact
opnemen met mensen, de eerste tijd
vooral in Beek, Ooij en Leuth.
Bijeenkomst rond Gods Woord in
Ooij
Zaterdag 26 februari 20.00-21.00 uur
in de ontmoetingsruimte van de kerk in
Ooij (aansluitend aan de Mis van 19.00
uur) kunt u vrijblijvend kennismaken
met een nieuwe manier van bijbellezen,
nl vanuit de stilte met elkaar te delen
wat raakt in de lezing. We beginnen en
eindigen met gebed en zang. Een aanzet voor een dergelijke bijeenkomsten
daarna gewoon door de week op een
middag of avond.
(Online) meevieren na coronatijd
De vieringen vanuit de kerk van
Millingen blijven ook na coronatijd
steeds
online
te
volgen
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Online misintenties en collecte
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v.
Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316;
eveneens kunt u misintenties opgeven:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Gift voor klokken en uurwerk
Millingen
Bent u blij met de tijd op de toren en
dat u de klok(ken) weer hoort, met een
steuntje kunt u dat onderstrepen.
Banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding van KLOKKEN.
Vast uur voor aanbidding
Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is
er aanbidding van de heilige Hostie in

de dagkapel in Millingen. U bent van
harte welkom voor korte of langere tijd.
Er is altijd iemand aanwezig in deze
aanbidding, omdat we Hem niet alleen
willen laten. Mocht u een vast uur van
deze aanwezigheid bij Hem willen
invullen, dan kunt u bellen met kosteres
Thea 06-40589700.
Aanvulling kostersgroep
Zowel in Ooij als in Millingen zijn we
op zoek naar mensen die willen helpen
bij het kosteren. Contact: Leny Rikken
(Ooij) 024-6632271; Thea Jeuriëns
(Millingen) 06-40589700; pastoor
Rudo Franken 06-46193591
H. Missen en Misintenties
Woensdag 23 februari 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jak.4,13-17,
ps.49,2-3.6-11, Mc.9,38-40.
Donderdag 24 februari 09.00 uur H.
Mis Millingen; aansluitend aanbidding
tot 18.00 uur. Jak.5,1-6, ps.49,14-20,
Mc.9,41-50.
Vrijdag 25 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jak.5,9-12, ps.103,1-4.89.11-12, Mc.10,1-12.
Zaterdag 26 februari 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Jak.5,13-20,
ps.141,1-3.8,
Mc.10,13-16.
Zaterdag 26 februari 19.00 uur H. Mis
Ooij (zie boven) (orgel met voor- en
samenzang) - 8e zondag door het jaar
C:
Sir.27,4-7,
ps.92,2-3.13-16,
1Kor.15,54-58, Lc.6,39-45.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Familie Geutjes-van Megen, Mieke en
Henk, Mieke en Henk Verriet.
Zondag 27 februari 10.30 uur H. Mis
Millingen (zie boven) (orgel met vooren samenzang)
Dinsdag 1 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 1Petr.1,10-16,
ps.98,1-4, Mc.10,28-31.
Woensdag 2 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus - Aswoensdag:
Joel.2,12-18,
ps.51,3-6a.12-14.17,
2Kor.5,20-6,2, Mt.6,1-6.16-18.
Woensdag 2 maart 19.00 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang)
Donderdag 3 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Deut.30,15-20, ps.1,1-4.6,
Lc.9,22-25.
Vrijdag 4 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jes.58,1-9a, ps.51,3-6a.1819, Mt.9,14-15.
Zaterdag 5 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jes.58,9b-14, ps.86,1-6, Lc.5,2732.
Zondag 6 maart 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (deel Laurentiuskoor) – 1e
zondag van de veertigdagentijd C:
Deut.26,
4-10,
ps.91,1-2.10-15,
Rom.10,8-13, Lc.4,1-13.
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen,
Jan
Sanders,
Piet
Campschreur.
Zondag 6 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Hendrik
en Agnes Peters.
Zondag 6 maart 10.30 uur
Woordcommunieviering (orgel met
voor- en samenzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Wim
Arnts
Dinsdag 8 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. Jes.55,10-11,
ps.34,4-7,16-19, Mt.6,7-15.

Overleden:
Ooij:
Mw. Samira Basido, 77 jaar
Tijdens de uitvaartdienst vrijdag 18
februari hebben wij afscheid van haar
genomen. Daarna is ze in Beek begraven. Moge zij rusten in vrede.
Millingen:
Piet Mes, 84 jaar
Moge hij rusten in vrede.

Kerkklok Hubertuskerk in Ooij
staat al enige tijd stil
Het is al een aardig tijdje kwart over
drie in Ooij. De bewoners missen ongetwijfeld al enkele weken het vertrouwde geluid van de kerkklok in de
Hubertuskerk.
De klok is defect en men heeft al geprobeerd om de klok te repareren, maar dat
is niet goed gelukt. De klok liep daarna
slechts kort. Het bestuur van de
parochie heeft besloten om de klokken
in de parochie allemaal te mechaniseren en de verwachting is nu dat de klok
nog wel enige tijd zal stilstaan, tot alles
geregeld is.
Foto: Henk Baron

Puzzeltocht in Cosmas en
Damianuskerk Groesbeek
Tussen 9:30 en 12 uur is van maandag
tot en met zaterdag de kerk open voor
bezoek en ligt de puzzeltocht klaar.
Kinderen mogen plekken in de Cosmas
en Damianuskerk opzoeken en vragen
beantwoorden. Hierbij wordt voor
groot en klein bij interessante plekken
stilgestaan waar je bij een normaal
kerkbezoek misschien aan voorbij
loopt. Wie weet bijvoorbeeld wat er op
dit kaartje staat?
Maar ook wanneer je minder bekend
bent met de kerk is het een mooie gelegenheid de kerk samen te bezichtigen.
Na de puzzeltocht kunnen de kinderen
een vastendoosje meenemen. Tijdens
de gezinspaaswake op 16 april of tijdens de openingstijden van de kerk kan
deze ingeleverd worden. De opbrengsten hiervan gaan naar de Vastenactie.

Jullie zijn van harte welkom! Tot dan!
Hartelijke groet van de werkgroep kinderwoorddienst en kindercrèche van de
HH Cosmas en Damianusparochie.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte
welkom in de vieringen:
Wel (nog even) met
inachtneming van de
coronaregels, dus bij
binnenkomst en verlaten
van de kerk mondkapje
op en anderhalve meter
afstand houden van
elkaar.
Zondag 27 februari
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. J. Ruijs
Tijdens de dienst is de
diaconiecollecte
bestemd voor het Huis
van Compassie te Nijmegen. U kunt
ook digitaal bijdragen op rek.nr. NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v. Huis
van Compassie
Na de dienst is er koffie- en theedrinken.
Zondag 6 maart, 1e Zondag van de
40-dagentijd
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. M. Luijk uit
Molenhoek
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor een project van Kerk in Actie:
Toekomst voor jongeren in Nepal.
Digitaal doneren kan via NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Groesbeek o.v.v. Nepal
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek

Foto: Jannie Schaapman
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Extra Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Ook wij gaan weer starten met onze bingo's.
De eerste bingo van st. werkcomite Ons
Genoegen zal de extra bingo zijn op
zaterdag 5 maart.
De bingo vindt plaats in het verenigingsgebouw van fanfarekorps Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn.
Aanvang van bingo is 20.00 uur, zaal
open 19.00 uur.
Ook deze extra bingo een bonusprijs
van 125 € en een hoofdprijs van 250 €
Graag tot ziens op onze extra bingo.
Wij hanteren de meest actuele covid-regels.

Boekbespreking in Protestantse Kerk Groesbeek
Op 8 maart komt Ds. Johan Dorst voor
de tweede keer dit seizoen naar
Groesbeek om een boekbespreking te
doen. We zijn blij om hem na een afwezigheid van twee jaar weer te mogen
begroeten.
Hier volgt een korte toelichting op het
boek dat besproken wordt.
Het geheim van de Guccikoffer –
Pauline Terreehorst
Bij Sotheby’s biedt Pauline Terreehorst
in 2004 op een vintage Gucci-koffer. Er
blijken jurken, bontkragen en kanten
voiles in te zitten. Maar ook albums
met ansichtkaarten, van een moeder en

een dochter die tussen 1900 en 1940 in
een kasteel onder Salzburg woonden.
Die moeder leefde tijdens de gruwelijkste jaren van de twintigste eeuw.
Het geheim van de Gucci-koffer opent
een poort naar een wereld die verdwenen is, naar steden die nu in andere landen liggen en hun naam verloren. Naar
adellijke families die in MiddenEuropa op grote landgoederen woonden, waar de vondst van kolen en ijzer
tot fortuinen leidde.
Een interessant en prettig leesbaar boek
voor iedereen met belangstelling voor
maatschappelijke bewegingen in de

eerste helft van de Twintigste Eeuw.
Aan de hand van fragmenten worden
die onder de loep genomen. Ook kijken
we naar de rol van de kerk op het gehele gebeuren tussen de beide wereldoorlogen.
Plaats: De Serre van de Protestantse
Kerk, Kerkstraat 18 in Groesbeek
Datum: 8 maart, 20.00 uur
Voor deze bijeenkomst geldt:
• Graag vooraf aanmelden per mail:
w.moll@kpnmail.nl of per telefoon:
(024) 397 43 53.
• Een vrijwillige bijdrage in de kosten
wordt op prijs gesteld.
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Nieuws uit Nijmegen
Artiesten gezocht voor ‘Podium aan de Waal’
Stenen eruit, GROEN erin!

Lindenberg Cultuurhuis, de Schoenfabriek en Hartje
Nijmegen organiseren deze zomer het nieuwe initiatief
‘Podium aan de Waal’. Van mei tot en met augustus
wordt er iedere zondag een podiumprogramma georganiseerd op de Waalkade, gratis toegankelijk voor iedereen. Van theater tot acrobatiek en van dans tot fanfare –
alle podiumkunsten zijn welkom. Naast een professioneel
programma wordt er ook gezocht naar amateurs en
amateurgezelschappen. Aanmelden hiervoor kan tot en
met eind februari.
Podium aan de Waal
Het nieuwe ‘Podium aan de Waal’ is ontstaan vanuit de wens
om de Nijmeegse binnenstad nóg aantrekkelijker en bruisender te maken. Hartje Nijmegen – een initiatief en onderdeel van de Gemeente Nijmegen – maakt zich hier sterk
voor. Het doel is om de inwoners van Nijmegen te verrassen,
verbinden en verblijden met een innovatief programma. Met
‘Podium aan de Waal’ wordt de samenwerking met de stad
actief opgezocht door niet alleen professionele acts te programmeren, maar juist ook amateurs en amateurgezelschappen uit de regio de kans te geven om het podium te betreden.
Makers, creatievelingen, amateurs en professionals, kinderen en volwassenen; iedere act die geschikt is voor een
openluchttheater is welkom om zich aan te melden.
Praktische informatie en aanmelden
‘Podium aan de Waal’ vindt iedere zondag van mei tot en
met augustus (m.u.v. de zondagen rondom de
Vierdaagsefeesten) plaats in het Amfitheater op de Waalkade
(ter hoogte van de Lindenberghaven) en is gratis toeganke-

Expo Stadskrant en
Stichting KUS
Op 5 maart is de opening van de tentoonstelling Veertig
jaar De Nijmeegse Stadskrant en van tentoonstelling
Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk.
In de Passage Molenpoort op de eerste verdieping worden
deze tentoonstellingen feestelijk geopend door Burgemeester
Bruls, met medewerking van Rob Jaspers en verschillende
muzikanten en dansers.
De Nijmeegse Stadskrant werd veertig jaar geleden opgericht na de Piersonstrijd voor woningen in plaats van een parkeergarage. Er was behoefte aan een krant die veel aandacht
besteedde aan wat er verbeterd en anders zou moeten in
Nijmegen. Na een aantal jaren maakte de redactie de overstap van een activistische krant naar een onafhankelijke journalistieke krant, die zich aan de regels van bijvoorbeeld hoor
en wederhoor houdt. De tentoonstelling laat de geschiedenis
van de krant én die van Nijmegen zien met de voorkanten
van de in veertig jaar gemaakte kranten. Fotograaf Henk
Braam toont bijzondere inkijkjes in het stadse straatleven en
van Freek Janssen zijn cartoons te zien.
De tentoonstelling Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk toont
drie jaar activiteiten van Stichting KUS en laat het kleurrijke samenleven zien in Nijmegen in vrede en vrijheid.
Wat betekent vrede en vrijheid voor jou in je dagelijks leven?
Tientallen bekende en onbekende Nijmegenaren beantwoordden deze vraag door schilderijen, foto’s, teksten en
objecten te maken. De werken zijn in deze tentoonstelling en
in acht Vrede- en Vrijheidstuinen in Nijmegen te zien.
Er zijn meerdere creatieve en kinderactiviteiten en dialogen.
Passage Molenpoort 106, eerste verdieping. Openingstijden
van de tentoonstellingen woensdag t/m zaterdag van 12-17
uur. Tot zeker 26 maart. Zie verder:
www.denijmeegsestadskrant.nl en www.stichtingkus.nl

Tuinadviesweken Operatie Steenbreek

lijk voor iedereen. Wil je zelf graag op het straattheaterpodium staan en jouw kunsten vertonen? Stuur dan een mail naar
waalkade@delindenberg.commet - bij voorkeur - een video
van jouw act. Aanmelden kan tot en met eind februari. Een
vergoeding is mogelijk.
Over Actieplan Binnenstad
‘Podium aan de Waal’ is één van de vijf cadeaus voor de binnenstad en valt onder Actieplan Binnenstad. De gemeente
Nijmegen heeft samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad een actieplan opgesteld. In dit plan
staan acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad
een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen én te
ondernemen. Aan sommige acties wordt nog hard gewerkt,
andere acties zijn al gereed. Alle acties worden in 2021 en
2022 uitgevoerd sámen met de stad.

Leesclubs Senia
Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Wilt u
weten of een leesclub iets voor u is? Word dan lid van een
Senia leesgroep.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op
www.senia.nl.
Start leesclub Duitse literatuur in Nijmegen
In Nijmegen start binnenkort een leesclub Duitse literatuur,
die de boeken ook in het Duits bespreekt. In de Bibliotheek
Mariënburg is op donderdagochtend 10 maart een informatiebijeenkomst voor mensen die Duitse literatuur willen
(gaan) lezen en daardoor in contact willen komen met andere liefhebbers. Het gaat om een leesclub die overdag bij
elkaar komt.
Belangstellenden zijn welkom op 10 maart om 10:00 uur in
Bibliotheek Mariënburg, Mariënburg 29 in Nijmegen.
Start twee leesclubs literatuur in Malden
In Malden starten binnenkort twee leesclubs (moderne) literatuur, zowel voor mensen die overdag willen samenkomen
als voor belangstellenden die de boeken ’s avonds of in het
weekend met elkaar willen bespreken.
Daarvoor zijn twee informatiebijeenkomsten gepland.
Belangstellenden voor de avond of weekend leesclub zijn
welkom op woensdagavond 9 maart om 19:00 uur in de
Kantine van Manege VCM, Lierseweg 4 in Malden.
Degenen die liever overdag samen komen zijn welkom op
woensdag 16 maart om 10:00 uur in het Clubhuis van de
Voetbalvereniging SV Juliana, Broekkant 39 in Malden
Vooraf aanmelden voor de infromatiebijeenkomsten is
noodzakelijk in verband met het maximum aantal beschikbare plaatsen. Dit kan via e-mail herman.roovers@senia.nl.

Mest-actie Scouting Paul Kruger 19 en 20 maart
Het voorjaar is de tijd om aan de slag te gaan in de tuin. Om
te zorgen voor een voedzame bodem verkoopt onze scoutinggroep champost, een product afkomstig van de teelt van
champignons. Dit bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk en veen. Daarmee is champost
geschikt voor gazon en border, waardoor uw tuin er straks
weer netjes en gevoed uitziet.
De opbrengst van de champost-actie komt geheel ten goede
van de scoutinggroep. Wij financieren hiermee onder andere
spelmateriaal, kamp benodigdheden en het onderhoud van
onze blokhutten. Omdat onze keuken en sanitaire voorzieningen hard aan vervanging toe zijn, verkopen wij dit jaar
naast champost ook zakken potgrond.
Onze vrijwilligers bezorgen kruiwagens champost op zaterdag 19 en zondag 20 maart. Voor 5 euro krijgt u een kruiwagen champost of een zak potgrond (40 liter) bij tot in de tuin
geleverd. Bovendien is elke 8e kruiwagen champost of 6e
zak potgrond gratis! Betalen kan namelijk zowel per bank als
contant. Vanaf 16 februari kunt u een bestelling plaatsen via

Tuinadviezen en tegeltaxi
In totaal kunnen veertig Nijmeegse
huishoudens gebruikmaken van het
gratis tuinadvies. Er zijn drie rondes,
twee in het voorjaar en één in het
najaar. De eerste tuinadviesweken zijn
van 28 maart tot en met 8 april.
Professioneel tuinontwerpers Sytske
van der Kooi van ontwerpburo StaLa

en Ine Voets van advies- en tuinontwerpbureau INVO geven dan gratis tuinadvies. Later in het voorjaar volgt
ronde twee en in september ronde drie.
De tegels die je uit je tuin haalt, kun je
gratis op laten halen door de tegeltaxi
van Operatie Steenbreek.
Voorwaarden
Aan het Steenbreek-tuinadvies zijn wel
een paar voorwaarden verbonden.
Minimaal 60 procent van de tuin wordt
groen. In geval van een nieuwe tuin:
voor minimaal 60 procent met groen
aanleggen (bij een heel kleine tuin kan
daarvan worden afgeweken). En maak
een foto van de tuin vóórdat de stenen
eruit zijn en één als het nieuwe groen is
aangeplant.
Aanmelden
De tuinadviesweken vinden twee keer
plaats in het voorjaar: van 28 maart t/m
8 april en van 16 t/m 27 mei. In het
najaar is er nog een ronde van 19 t/m 30
september. Een aanmeldformulier voor
de tuinadviesweken en/of de tegeltaxi
kun je aanvragen via netwerk.steenbreek@debastei.nl.
Voor informatie en inspiratie, neem een
kijkje op www.steenbreeknijmegen.nl.

Verhalen vertellen en zingeving:
een avond met theatermaker Godfried Beumers
De Nijmeegse acteur, regisseur en verteller Godfried Beumers viert dit jaar
zijn vijftigjarig theaterjubileum. Op
donderdagavond 3 maart om 19.30 uur
gaat Peter Nissen in de DoRe-kerk aan
de Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen
met hem in gesprek over verhalen vertellen en zingeving. Zijn hele leven is
hij met verhalen en theater bezig
geweest: als acteur en regisseur, als
opleider, als therapeut en als schrijver.
Toen hij zelf met een ernstige leverziekte geconfronteerd werd en een
levertransplantatie onderging, moest hij
ook dat verhaal betekenis geven. Dat

deed hij in het boek Een hellehond van
pluche (2011). Zijn theaterjubileum
viert hij dit jaar met een boek met drie
theatermonologen: Noodzaak. Dit boek
is op 3 maart ook te koop.
Er zal volop gelegenheid zijn om met
Godfried Beumers in gesprek te gaan.
De avond eindigt uiterlijk 21.30 uur. Er
is een pauze met koffie en thee. Er
wordt een bijdrage gevraagd van €
5,00. Aanmelden voor de avond graag
met
een
mailtje
naar
aanmelding@dorenijmegen.nl.
De
avond vindt plaats in het kader van het
project ZielZin.

Steuntje in de rug voor horecaondernemers via investeringsvoucher
De horecasector, een van de zwaarst
getroffen branches door corona,
krijgt een eenmalige ondersteuning
via een voucherregeling voor horecaondernemers. Dit is een initiatief
van de Groene Metropool Regio.
Gemeente Nijmegen doet mee en
geeft graag dit steuntje in de rug.
De vouchers hebben een maximale
waarde van €2.000,- en zijn breed
inzetbaar. Denk aan trainingen, advieskosten, innovatie en duurzaamheid. De
vouchers zijn nadrukkelijk niet bedoeld
voor inkomensondersteuning. Daar zijn
andere landelijke en lokale steunpakketten en regelingen voor. Met de regeling kan de gemeente minimaal 24
horecaondernemers financieel onder-

steunen. Dit is onvoldoende voor alle
Nijmeegse horeca. Daarom ligt de
focus op de kleine horecaondernemer
met maximaal 50 FTE. Ook zijn er nog
andere regelingen waar de branche
gebruik van kan maken zoals de investeringsregeling Pimp je pand en een
subsidie voor verwarmde terraskussens.
Aanvragen via RvN@
Vanaf donderdag 17 februari staat meer
informatie en het aanmeldingsformulier voor de voucher op de website van
RvN@, www.rvnhub.nl, die de voucherregeling coördineert namens
gemeente Nijmegen. Ondernemers
kunnen hier ook terecht met vragen
over de regeling.

Pelita’s Indische Literaire Salon

www.mestnijmegen.nl. Geef tijdig uw bestelling door want
de voorraad is beperkt! Enkele dagen voor de levering wordt
u geïnformeerd over het tijdstip van levering. De opbrengst
van de actie is voor de vereniging.

Nieuwe kamerverhuur of uitbreiding alleen
nog via omgevingsvergunning
De gemeenteraad heeft 2 februari 2022 het facetbestemmingsplan Kamerverhuur vastgesteld. Daarmee is het verboden om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw waar
wonen is toegestaan, te verkameren met drie of meer kamers.
Verkameren blijft mogelijk, zodat er (studenten)kamers
beschikbaar blijven, maar alleen nog met een omgevingsvergunning en in sommige gevallen ook een omzettingsvergunning. Het verbod geldt alleen voor nieuwe kamerverhuurpanden of uitbreiding van bestaande kamerverhuurpanden.
Op deze manier is kamerverhuur beter te reguleren en illega-

NIJMEGEN. Het is bijna voorjaar!
Een goed moment om aan de slag te
gaan in de tuin. De tuinadviseurs van
Operatie Steenbreek kunnen je daarbij helpen. Samen met jou bedenken
ze een plan hoe je tegels in je tuin
kunt vervangen door groen. Daarna
kun je zelf aan de slag. De eerste tuinadviesweken zijn eind maart en
begin april. Meld je snel aan!
Wil je meer vogels en vlinders in je
tuin? Of vind je het belangrijk dat je
tuin ‘s zomers minder heet is en na een
hoosbui minder nat? Of lijkt het je
gewoon gezelliger, een tuin met
bomen, struiken en planten in plaats
van steen? Hoe dan ook: kijk eens goed
in je tuin waar je tegels kunt vervangen
door groen. Heb je daar wat hulp bij
nodig? Schakel dan de hulp in van de
Steenbreek-tuinadviseurs!

le verhuur makkelijker te voorkomen, terwijl het aanbieden
van kamers mogelijk blijft.
Inzage
Het facetbestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 10 februari tot en met
donderdag 24 maart 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in
de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het digitale
facetbestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zondag 27 februari 2022
Oud Burgeren Gasthuis Nijmegen
Thema: Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in
Indonesië, 1945-1950
Met: Eveline Buchheim (NIOD) en
Anne-Lot Hoek (UvA)
Anne-Lot Hoek schreef ‘De strijd om
Bali. Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid 1846-1950’ en kreeg uitstekende recensies. Eveline Buchheim
werkte mee aan de delen ‘Over de
grens. Nederlands extreem geweld in
de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949’ en ‘Sporen vol
betekenis. Getuigen & tijdgenoten’.
Voor deze gelegenheid leidt historicus
Ron Stevens het debat.
Presentatie en begeleiding: Peter van
Riel.
Het volledige programma is te vinden
op www.pelita.nl en de Facebook-pagina van Steunpunt Pelita Nijmegen.
Zondag 27 februari, OBG, Prof.
Cornelissenstraat 2 Nijmegen

Aanvang 13:00 uur, Entree 5 euro
Aanmelding verplicht via steunpuntnijmegen@pelita.nl
Na afloop mogelijkheid tot aanschaf en
signeren van boeken
Volgende aflevering: 27 maart met
Laura de Jong (Huizen van Aankomst)
en Ineke van der Wal (De Tempel met
de Chrysanten).
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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

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Iets nieuws nodig voor de ramen?

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

Mail dan naar:

bezorgdienstderozet
@gmail.com of

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

bel 06-23502075

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Reparaties,
onderhoud en APK-Keuringen
van alle merken
Officieel
Reparateur
OfﬁcieelHonda
Honda Erkend
Erkend Reparateur
Banden, accu’s
Airco service
Schadegarant dealer
Reparaties,
onderhoud
en
APK-Keuringen
vanalle
allemerken
merken
Reparaties,
onderhoud
enauto’s
APK-Keuringen Autowasplaats
van
In- en verkoop
gebruikte

Accuʼs
service
service• •Airco
Schadegarant
dealer
• Airco
In-Inenenverkoop
verkoopgebruikte
gebruikte autoʼs
auto’s
•• Autowasplaats
Autowasplaats

Banden •
Banden, accu’s
Onder het label
ʻMart Visser Designs to Decorateʼ
wordt een keuze geboden uit
21 elegante stoffen voor gordijnen en
raamdecoratie.

Buitenzonwering

Oude
Kleefsebaan147a,
417a,
6572
AX Berg
Oude Kleefsebaan
6572
AL BERG
EN en
DALDal

(024)684
6841643
(024)
16 43

www.autobedrijfmagnus.nl
www.autobedrijfmagnus.nl

in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.





Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

Mon-Son 11.00 - 21.00 Uhr
Dien-Don 11.30 - 20.00 Uhr. Fr 11-20.30.
Sa: 11.30-20.30
So: 16.00-20.30 Uhr. Mon - Ruhetag

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de
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MG Marvel R
MG maakt helaas niet meer de mooie speedsters en andere leuke snelle auto’s.
Had gekund met elektrische aandrijving, maar de Chinezen, die de uit 1924
stammende typisch Britse merknaam hebben gekocht, maken conventionele
SUV of cross-over achtige modellen, die aansluiten bij de vele andere middelgrote en grote elektrisch aangedreven auto’s van Volkswagen, Skoda, Peugeot,
Citroën, Hyundai, Kia, Volvo etc.

Road Test
MG Marvel R Luxury
Koets: 5-deurs
Prijs: € 46.485,Gewicht: 1810 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 180 pk
Top: 200 km/uur
Acc.0-100: 7,9 sec.
Actieradius: 402 km (WLTP)
Lengte: 467,4 cm
Breedte: 191,9 cm
Kofferruimte: 357 + 150 liter
advies van de importeur al maar gelijk
uitgeschakeld. Die reageert gevaarlijk
agressief en we hebben nog wat meer
verbeterpunten gevonden. We kunnen
ze nu wel allemaal opnoemen, maar als
u de auto koopt, zijn ze waarschijnlijk
allemaal al verleden tijd, want de ontwikkeling van nieuwe software gaat
daar in China razendsnel.

De MG Marvel R heeft een enorm groot beeldscherm centraal, maar gelukkig zijn
een aantal instellingen met echter knoppen te bedienen. Alleen touchscreen werkt
niet veilig.
Ten opzichte van het al succesvol in
grote aantallen verkochte eerste model,
de eerder in De Rozet geteste ZS EV,
ziet MG’s laatste puur elektrisch aangedreven model, de Marvel R, er een
stuk beter uit met betere afwerking en
materialen. Het interieur is comfortabel
en luxueus, dankzij de royale opzet en
het veelvuldige gebruik van chroom en
leder. Het interieur is ook heel erg stil,
wat het gevoel van comfort en luxe nog
verder versterkt. Passagiersruimte is er
ruim voldoende, maar ergens zit men
niet direct optimaal. Dat zal wel even

wennen zijn. Bergruimte is iets minder.
Met de achterbank op z’n plek meet de
kofferbak 357 liter groot, maar in de
neus van de auto zit ook nog een frunk
(‘front trunk’) van 150 liter.
Tesla-like groot beeldscherm centraal
Centraal op de middenconsole tot
bovenaan het dashboard reikt een
enorm groot beeldscherm, waarop –
gelijk als bij tesla – vrijwel alles te
bedienen en af te lezen is. Standaard
zijn veel rijhulpsystemen aanwezig,
maar de ‘lane-control’ hebben we op

Suzuki Jimny Professional 1.5
AllGrip
Sinds de introductie in 2018 is de Suzuki Jimny wereldwijd erg populair. Men
ziet de kleine terreinreus rijden op de Caribische eilanden, in het buitengebied,
bij strandtenten en in Nederland is de Suzuki Jimny heel erg populair bij boswachters. We reden met veel plezier de kleine terreinauto, die een mini-uitvoering lijkt van de fameuze Mercedes Benz G-Klasse.

We reden met veel plezier de kleine Suzuki Jimny terreinauto, die een mini-uitvoering lijkt van de fameuze Mercedes Benz G-Klasse.
Voor het buitenleven, waar de terreincapaciteiten en compacte buitenafmetingen van belang zijn, zoals in de bossen op smalle bospaadjes, is het de
ideale auto. Vanwege Europese regelgeving is de oude vierzitter (eigenlijk 2
+ 2, want die achterbank was niet zo
groot) nu slechts verkrijgbaar als een
tweepersoons bedrijfswagen. De
inrichting van carrosserie achterin met
het stalen gaasscherm achter de voorstoelen is ideaal om de hond mee te
nemen. De laadruimte van maximaal
863 liter heeft een vlakke laadvloer en
men kan men veel spullen meenemen,
die men gemakkelijk aan het stalen
middenschot vast kan zetten. Wel zo
veilig als men met de Suzuki door ruig
terrein gaat ploeteren. Zowel bergruimte (van 830 naar 863 liter) als het laadvermogen (van 115 naar 150 kilo) is
gegroeid met het nieuwe model. De
aandrijflijn is ongewijzigd gebleven
met voorin een 102 pk sterke 1,5-liter
viercilinder benzinemotor, die gekoppeld is aan een vijfversnelling handgeschakelde versnellingsbak en inschakelbare vierwielaandrijving, terwijl de
achterwielen permanent zijn aangedreven.

Professionele bedrijfswagen en toch
BMP-plichtig
Het komt door de Europese regelgeving, dat Suzuki geen achterbank meer
levert in de Suzuki Jimny en de auto
altijd op een bedrijfsauto-kenteken
staat. Het achterbankje van de 'gewone'
Suzuki Jimny was weliswaar alleen
geschikt voor kinderen, maar is nu
helemaal niet meer verkrijgbaar. Dat
komt doordat autofabrikanten met hun
in Europa verkochte nieuwe auto's
gemiddeld onder de maximale CO2uitstoot van 95 g/km moeten blijven,
anders moeten ze een forse boete aan
de EU betalen. Alhoewel de Suzuki
Jimny zuinig met brandstof omgaat,
gaat de Jimny met 154 g/km CO2-uitstoot ruimschoots over de EU-norm
heen. Bedrijfswagens tellen echter niet
mee voor het gemiddelde van de 95
g/km grens en daarom heeft Suzuki de
Jimny nu als Professional op de markt
gebracht. Voordelen voor bedrijven
heeft het echter weer niet, want de
Suzuki terreinauto op bedrijfswagenkenteken is te klein om voor bpm-vrijstelling in aanmerking te komen. De
zogenaamde fiscale-box past er niet in.

70 kWh-batterij
De Marvel R is voorzien van een 70
kWh sterke batterij en daarmee kan
men volgens de WLTP specificaties
402 km afleggen zonder tussenstop.
Tijdens de test kwam de actieradius uit
op 355 en met deze gegevens schatten
we in het stroomverbruik op gemiddeld
18 kWh / 100 km. Dat is redelijk gunstig voor dit formaat auto. Het laden
van de accu kan thuis, bij een publiek
laadpunt (11 kW, 3 fase) en bij een
snellader (tot 92 kW) plaatsvinden. De
batterijen van de auto zijn in veertig
minuten van 5% leeg weer tot 80% te
vullen. Concurrenten kunnen dat al
sneller, maar veelal zal men thuis of op
het bedrijf laden. Een warmtepomp,
waarmee men het interieur vast kan

Road Test
Suzuki Jimny Professional 1.5
AllGrip
Prijs: € 33.781,Gewicht: 1165 kg
Cil.inh.: 1462 cc
Vermogen: 102 pk
Top: 145 km/uur
Acc.0-100: 9,5 sec.
Gem. verbr.: 1:16,2
Lengte: 348,0 cm (364,5 cm met
reservewiel)
Breedte: 164,5 cm
Kofferruimte: 863 liter
Aanhangergewicht: 1300 kg
Geluk bij een ongeluk is, dat de achterruiten daardoor konden blijven.
Daardoor is de Suzuki Jimny relatief
duur. De Jimny Professional staat nu
slechts in één uitvoering op de prijslijst
met een prijs van € 16.575,- voor de
Select uitvoering zonder Belastingen.
Daar komt dus onverbiddelijk de PBM
bij à € 13.725,- en de BTW à €
3480,75. Uiteindelijk betaalt de koper
dus meer geld aan de Belastingdienst
dan aan de Suzuki-dealer. De geadviseerde verkoopprijs is € 33.780,75. In
Duitsland, waar men geen BPM kent
en een lagere BTW op auto’s heeft, is
de Suzuki Jimny dus aanzienlijk aantrekkelijker.
Krachtige en soepele aandrijving
Onder de motorkap zien we een serieuze 1,5 liter viercilinder benzinemotor
met een vermogen van 102 pk (75 kW)
bij 6000 toeren per minuut en een
maximaal koppel van 130 Nm bij 4000
toeren per minuut. Dat is voldoende
voor deze kleine, relatief lichte terreinauto. Standaard is de AllGrip Pro
inschakelbare vierwielaandrijving, lage
gearing en Hill Descent Control.
Tijdens een normale rit op de weg worden de achterwielen aangedreven en
dat is een fijne aandrijflijn voor zowel
in de stad als in het ruige terrein. Een
differentieel lock is helaas niet aanwezig, waardoor men onder buitengewone
omstandigheden zich wel vast kan rijden. De auto is heel erg licht en dat
maakt de auto weer wendbaarder en
terreinwaardiger. Op de verharde weg
moet men altijd vanwege het gebrek
aan een midden differentieel met uitge-

verwarmen of verkoelen met
laadstroom voordat men gaat
rijden, is standaard.
Twee elektromotoren op achteras
De MG Marvel R is er in een
Luxury versie en in een snellere Performance versie, die zelfs
een derde motor heeft, die de
vooras aandrijft. Wij reden de
standaard ‘Luxury’, die 180 pk
/ 410 Nm aan vermogen biedt.
Dat is niet het overweldigende
vermogen dat elektrisch rijden
zo spectaculair maakt, maar is De MG Marvel R is bovenal zeer stil en comforvoldoende voor de achterwiel- tabel voor zijn passagiers.
aandrijver. Bijzonder is, dat als
men het stroompedaal snel tot aan de zit, betaalt men € 5000,- extra. De auto
bodem intrapt, de tweede elektromotor wordt geleverd met 7 jaar / 150.000 km
wordt geactiveerd, die eveneens de fabrieksgarantie, inclusief aandrijflijn
achteras aandrijft. Met beide elektro- en batterij.
motoren op de achteras voelt men geen
aandrijfkrachten in het stuurwiel. Het Conclusie
interessante is, dat die twee motoren De MG Marvel R is een goed in elkaar
samenwerken. Bij wegrijden neemt geschroefde auto met prima prestaties
eerst de ene motor de aandrijving voor en een scherpe prijs. Niet zo spectacuz’n rekening en als er dan meer vermo- lair goedkoop als de MG ZS-EV, maar
gen wordt gevraagd springt de tweede de kwaliteit is beduidend beter. We zijn
er via een versnelling bij. Het voelt benieuwd naar de verbeteringen in de
goed aan. Samen leveren de motoren komende modellen.
de al genoemde 180 pk en 410 Nm.
Scherpe prijs
De MG Marvel R heeft ten opzichte
van zijn concurrenten weer een scherpe
vanafprijs. De auto is, gezien de uitrusting, goedkoper dan de Volkswagen
ID.4, Hyundai Ioniq 5 en Skoda Enyaq
iV, maar het prijsverschil met de concurrentie is niet zo groot als dat destijds
bij de introductie van de MG ZS-EV
was. De Luxury-uitvoering is leverbaar
vanaf € 46.485,-. Voor de snellere
Performance-uitvoering (met minder
range), waar de derde motor in de frunk
schakelde 4x4, (achterwiel-)aangedreven rijden. Dat rijdt boven verwachting
goed en ook nog redelijk zuinig. Wij
reden gemiddeld 1 op 16,2.
Met de relatief kleine benzinetank van
40 liter komt men zo toch nog redelijk
ver. De topsnelheid, waarbij het verbruik omhoog schiet, ligt bij de 145
km/uur en de vierwielaandrijver kan in
9,5 seconden vanuit stilstand naar de
100 km/uur sprinten. Het kan, hoeft
niet, maar de auto is redelijk vlot in de
stad. Dat maakt hem levendig. Op de
snelweg gaat het overdag goed, maar
als men ’s avonds sneller mag rijden,
dan wil men eigenlijk wat meer kracht
of koppel. Dat laatste zou al veel helpen en het extra koppel zou bijvoorbeeld van een elektromotor kunnen
komen. Een hybride uitvoering is er
helaas nog niet, maar is gezien de technische ontwikkelingen bij Suzuki wel
spoedig te verwachten.
Een nog leukere verwachting is, dat er
mogelijk volgend jaar al een 30 cm langere vijfdeurs uitvoering zou kunnen
komen. Die heeft natuurlijk meer bodemoppervlak en dan zou zelfs plug-in
hybride techniek in zicht kunnen
komen met een lagere BPM.
Interieur
Over het interieur is weinig nieuws te
schrijven. Het is robuust en vooral
praktisch. Een navigatiesysteem had
onze testauto niet en dan valt het op,
dat er geen enkele plaats was, waar
men de mobiele telefoon kan neerleggen of, nog beter, inklemmen. Dit euvel
heeft de aandacht bij de importeur en
die zal iets gaan verzinnen om dit op te
lossen. Mogelijk zelfs een handige
klem, zodat men met de telefoon een
navigatiescherm goed in beeld heeft.
De voorstoelen zitten goed en een grote
hond zit comfortabel achterin. Achterin
kan men aan het hekwerk, dat de scheidingswand vormt zaken goed vastbinden of haken. De grote achterdeur met
daarop het reservewiel, scharniert aan
de rechterzijde. Het is een Japanse
auto, waar men lokaal links rijdt. Dus
voor ons eigenlijk aan de verkeerde
kant. Daar de bagagevloer vrijwel
gelijk loopt met de onderkant van de
deur, kan men gemakkelijk zware
dozen in- en uitladen.
Het uitzicht is dankzij de grote achterruiten rondom uitstekend. Belangrijk
is, dat het Suzuki Safety System standaard op de Jimny is gebleven, met

De ontwikkelingen bij het Chinese MG
gaan supersnel. We zijn benieuwd naar
de verbeteringen in de volgende generatie MG’s.

De Suzuki Jimny is binnen het
Nederlandse belastingregiem eigenlijk
te duur, maar steelt wel de harten van
automobilisten, die de Jimny vooral
waarderen om zijn terreincapaciteiten,
praktische bergruimte achterin èn
compacte afmetingen.
onder meer Dual Sensor Brake Support
(DSBS), High Beam Assist, Lane
Departure Warning, Traffic Sign
Recognition en Vehicle Sway Warning.
Daarnaast wordt eCall toegevoegd in
de Jimny Professional, het systeem dat
automatisch een noodoproep kan plegen bij een ongeval.
Conclusie
De Suzuki Jimny heeft een grote aaibaarheidsfactor en is binnen het
Nederlandse belastingregiem eigenlijk
te duur. Dat neemt niet weg dat de
Suzuki Jimny de harten stal van vele
consumenten, van journalisten, maar
ook van veel zakelijke gebruikers, die
hem vooral waarderen om zijn terreincapaciteiten èn compacte afmetingen.
De Suzuki Jimny Professional, waarbij
de achterbank plaats heeft gemaakt
voor een grotere bagageruimte en waar
er een bagagerek achter de voorstoelen
is geplaatst, blijft voor de boswachter
en ander professionele gebruiker in het
buitenterrein een ideale auto, die
gewoon lekker over de landweggetjes
rijdt.

Vanwege Europese regelgeving is de
Suzuki Jimny nu slechts verkrijgbaar
als een tweepersoons bedrijfswagen,
maar dat drukt de pret niet. De hond
heeft nu achterin alle ruimte.
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Zwischen Rhein & Maahs
Gedenkfeier Rheinlandoffensive
in Groesbeek und Kekerdom
GROESBEEK/KEKERDOM. Am 8. Tod, weitere 14 Soldaten wurden, zum
Februar 1945 begann die kriegsent- Teil
schwer,
verletzt.
Das
scheidende
Rheinland-Offensive Gedenkprogramm umfasste u.a.
(Codename „Operation Veritable“) Kranzniederlegungen, beeindruckende
jetzt also vor 77 Jahren. Das Gedenken Reden, militärische Ehrungen und
dieses Ereignisses ist inzwischen Chormusik. An beiden Gedenkfeiern
Tradition geworden. Zusammen mit waren
auch
Schüler
beteiligt
deutschen
Gästen
aus
u.a. (Grundschule „Op de Heuvel“
Donsbrüggen, Kleve und Kranenburg Groesbeek und Grundschule „Sint
fanden am 8. Februar zwei Gedenkfeier Laurentius“ Kekerdom). (HM)
statt,
eine
in
Groesbeek auf dem
Kanadischen
Kriegsfriedhof, die
andere in Kekerdom,
wo eine Gedenkplatte
enthüllt wurde. In
diesem Jahr standen
die drei Einheiten der
kanadischen Armee
im Mittelpunkt, die
das
Düffelgebiet
befreit haben. Bei den
Kämpfen
fanden
Kranzniederlegung auf dem Kanadischen Friedhof, 8.
neun junge kanadiFoto: Heinz Maahs
sche Soldaten den Februar 2022.

Rodungsarbeiten im Naturschutzgebiet Emmericher Ward
EMMERICH. Die Arbeiten im
Emmericher Ward sind Teil der Pflegeund Entwicklungsmaßnahmen, die die
NABU-Naturschutzstation Niederrhein
mit Förderung der EU und des Landes
NRW durchführen lässt. Hierdurch soll
das Naturschutzgebiet als wichtiger
Auen-Lebensraum für bedrohte Arten
und als Rastplatz für Zugvögel erhalten
bleiben. Die Emmericher Ward ist Teil
des
international
bedeutsamen
Feuchtgebietes
und
EUVogelschutzgebietes
„Unterer
Niederrhein“, das sich von Duisburg
bis zu den Niederlanden erstreckt.
Dieses Feuchtgebiet leidet jedoch unter
Wassermangel durch die Eintiefung des
Rheins, zunehmende niederschlagsar-

me Perioden und seit Jahren sinkende
Grundwasserstände.
Auch
die
Emmericher Ward ist zu trocken
geworden.
Zur Durchführung der Bauarbeiten
werden nach Möglichkeit lokale
Unternehmen beauftragt, so dass dieses
Projekt nicht nur der Tier- und
Pflanzenwelt und dem Lebensraum
Auenlandschaft zugutekommt, sondern
auch der heimischen Wirtschaft.
Weitere Informationen: LIFE-Projekt
Feuchtgebiet Emmericher Ward:
http://www.life-emmericher-ward.de;
NABU-Naturschutzstation
Niederrhein: https://www.nabu-naturschutzstation.de/de/

Kranenburg à la carte
Heilige Orte – Heilige Dinge – 6.
März 2022
Ein
Rosenkranz,
ein
Weihwasserbecken und ein Herz-JesuBild gehörten in das persönliche
Sachuniversum eines jeden Katholiken.
Daneben gab es eine Fülle von Dingen,
denen schützende oder wundersame
Kräfte zugeschrieben wurden. Der
Kurzrundgang durch das Dachgeschoss
des Museums führt durch diese Welt
der Symbole, die teilweise in skurriler
Ausführung zum Quasi magischen
Gebrauch dienten. Uhrzeit: 14.0014.45 Uhr. Museum Katharinenhof,
Mühlenstraße
9,
Kranenburg.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof,
Bahnhofstraße
15,
Kranenburg, Tel: 02826/79-59, touristik@kranenburg.de; pro Person 6 €,
Kinder bis 12 Jahre frei
Ökumenisches Taizégebet – 13. März
2022
Ökumenisches
Abendgebet
mit
Gesängen aus Taizé in der evangelischen Kirche Kranenburg. Uhrzeit:
19:00 Uhr. Behindertengerechten
Eingang.
Evangelische
Kirchengemeinde
Kranenburg,
Mühlenstraße 2, Kranenburg, Tel.:
02826-227, kranenburg@ekir.de
Jahreskonzert
Musikzug
ASG
Nütterden – 19. März 2022
Jahreskonzert
Musikzug
ASG
Nütterden. Uhrzeit: 19.00 Uhr.
Jugendtagungsstätte
Wolfsberg,
Wolfsbergstr.,
Kranenburg.
Veranstalter:
Musikzug
ASG
Nütterden, Sieben Quellen 31,
Kranenburg; der Eintritt ist frei, um
eine Spende wird gebeten
Besichtigung der Pfarrkirche St. Martin
Zyfflich – 20. März 2022
Erde, Feuer, Luft und Wasser – die vier
Elemente sind nur einige der sehenswerten Darstellungen in der fast 1.000jährigen Zyfflicher Pfarrkirche St.
Martin. Uhrzeit: 14.00-14.45 Uhr.
Pfarrkirche St. Martin Zyfflich

Häfnerdeich. Infor und Anmeldung:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel.:
0 2 8 2 6 - / 7 9 5 9 ,
touristik@kranenburg.de; !
pro Person 5 €, Kinder bis 12 Jahre frei

Die Falle
Kriminalstück mit drei
Publikumslieblinge
KLEVE. Gleich drei Hauptdarsteller
aus der TV-Serie „Sturm der Liebe“
sind am Dienstag, den 15. März 2022,
in Kleve zu Gast und präsentieren um
20 Uhr in der Stadthalle das
Kriminalstück "Die Falle". In einem
Chalet in den Bergen bei Chamonix
spielen die drei Publikumslieblinge
Julian Schneider, Jenny Löffler und
Patrick Dollmann im Ensemble der
Theatergastspiele Fürth ein mörderisches Spiel… Tickets ab € 16,(Ermäßigungen möglich) sind erhältlich an allen bek. VVK-Stellen, online
unter www.reservix.de und telefonisch
im Kulturamt bei Stephan Derks
02821/84254 und Rabea Loffeld
02821/84364.

Tierische Inventur im Tiergarten Kleve
KLEVE. Einmal im Jahr geht das
große Zählen los: Nach zahlreichen
Geburten, Neuzugänge aus anderen
Zoos oder abgegebenen Tiere wird
kontrolliert, ob alle Listen noch korrekt
sind und wie viele Tiere tatsächlich im
Tiergarten Kleve leben. Bei manchen
Tieren wie den Gürteltieren oder den
Maras ist die Anzahl schnell bestimmt,
während insbesondere bei sehr flinken
Tieren in großen Gruppen die Inventur
zu einer größeren Herausforderung
wird. „Unsere Seidenreiher sind mit
acht männlichen und sechs weiblichen
Tieren nicht mehr so leicht zu zählen
wie unsere Gürteltiere, bei denen wir
mit Pedro und Paloma nur ein Pärchen
haben“, berichtet Tiergartenleiter
Martin Polotzek. „Auch bei unseren 26
Zwergziegen haben wir mehr Arbeit,
weil wir uns jede einzelne Ziege einmal
genau anschauen und die Ohrmarke
kontrollieren.“
Polotzek weiter: „Vergangenes Jahr ist

viel bei uns im Tiergarten Kleve passiert. Persönliche Highlights waren für
mich zweifelsohne die neuen Tierarten
wie Lisztaffe oder Gürteltier, aber auch
Zuchterfolge wie bei Zwergotter,
Trampeltier und Seehund haben 2021
für mich aus zoologischer Sicht besonders gemacht.“
Nach mehreren Wochen des Zählens
dann das Ergebnis: Am 31.12.2021 lebten 309 Tiere aus 61 verschiedenen
Arten und Rassen im Tiergarten Kleve,
darunter
255
Säugetiere
(46
Arten/Rassen) sowie 54 Vögel (15
Arten/Rassen). Doch wie geht es 2022
im Tiergarten weiter? Polotzek blickt
voller Vorfreude auf zahlreiche
Neuigkeiten: „Zoologisch wird 2022
interessant. Gerne möchten wir dieses
Jahr das erste Reptil bei uns begrüßen
und sind derzeit in den Vorbereitungen
für eine neue, hochbedrohte Affenart.
Und im Rahmen des Europäischen
Erhaltungszuchtprogramms wird unser

Tiergartenleiter Martin Polotzek ist
zuversichtlich: „Das Jahr 2022 wird
„tierisch gut“.
Roter Panda Spike auch nicht länger
alleine bleiben: Im Laufe des Jahres
soll nämlich ein neues Pandaweibchen
bei uns Einzug erhalten, sodass 2022
hoffentlich wieder tierisch gut wird!“
Der Tiergarten ist täglich von 9-17 Uhr
geöffnet. Es gelten natürlich die aktuellen Coronaregeln. Weitere Infos unter
www.tiergarten-kleve.de

Neues Restaurant Rhodos in Goch-Kessel
GOCH-KESSEL. Fast eineinhalb Jahre hat man im Kesseler
Gasthaus Stoffelen kein „Willkommen“ mehr gehört. Der
letzte Betreiber musste coronabedingt Insolvenz anmelden.
Jetzt brennt aber wieder Licht im Wintergarten. Angeknipst
hat es Selda Kohlheim. Aus Gasthaus Stoffelen ist „Rhodos“
geworden. Selda ist keine Unbekannte in der hiesigen
Gastronomieszene. Vor Jahren hat sie in Kleve das El Poncho
betrieben, und parallel führt sie jetzt das Restaurant Pesami
an der Klever Hafenstraße. „Wir waren schon länger auf der
Suche nach einem Restaurant, in dem wir griechische Küche
anbieten können“, erzählt sie.
Saal mit 200 Sitzplätzen – „Die Kesseler freuen sich, dass
hier wieder etwas los ist“, sagt Selda. „Schon beim Umbau
sind viele vorbeigekommen und haben gesagt, wie froh sie
sind.“ Möglich ist es demnächst auch wieder, den großen
Saal mit seinen 200 Sitzplätzen zu nutzen, für Hochzeiten,
Kommunionfeiern oder zu sonstigen Anlässen. Geändert hat
sich nicht nur der Name des Restaurants, sondern auch die
Inneneinrichtung im Wintergarten. Geblieben ist aber die
Kegelbahn.
Täglich bis 23 Uhr geöffnet – Im vorderen Lokalbereich
haben aktuell coronabedingt etwa 90 Gäste Platz. Die Küche
ist durch die Woche zwischen 17 und 22 Uhr offen, an den
Wochenenden von 12 bis 22 Uhr. Geöffnet ist das Restaurant
täglich bis 23 Uhr. Auf der Speisekarte steht natürlich vieles,
was man in griechischen Restaurants erwartet, Gyros etwa,
Lamm oder Schweinefilet. „Ich lege aber sehr viel Wert auf
vegetarische und vegane Kost“, sagt Selda Kohlheim.“ Sie

Im früheren Gasthaus Stoffelen hat Selda Kohlheim nun das
griechische Restaurant Rhodos eröffnet. Hier gibt’s auch
vegetarisches und veganes.
hat noch einige Ideen in dieser Hinsicht, die die Speisekarte
demnächst bereichern sollen. Und auch Spargel soll es geben
– wie könnte es im Spargeldorf Kessel anders sein. „Den
werden wie natürlich vor Ort beziehen“, verspricht die
Inhaberin. (Quelle: NRZ)
Restaurant Rhodos, Kranenburger Str. 103, Goch, Tel.:
02827-3589966

Titus Brandsma und Karl Leisner kannten sich
Haben sich Titus Brandsma und Karl
Leisner jemals im Konzentrationslager
Dachau getroffen? Diese Frage war der
Ausgangspunkt einer Suche von
Pfarrer
Christoph
Scholten
(Kranenburg) und Theo Giesbers
(Groesbeek). Ihr Fazit? Es ist durchaus
möglich – und gekannte haben die beiden sich sowieso. Giesbers und
Scholten hatten zum Thema Anfang
Februar zu einer Pressekonferenz eingeladen. Titus Brandsma und Karl
Leisner sind beide seliggesprochen
(Brandsma wird später in diesem Jahr
heiliggesprochen), und haben sich vor
und während des Zweiten Weltkriegs
gegen die Nationalsozialisten ausgesprochen.
Beide
landeten
im
Konzentrationslager Dachau, wo es
eine spezielle Kaserne für Geistliche
gab.
Im Herzen geschlossen – Die beiden
Seligen arbeiteten damals zwischen
Nijmegen und Kleve. Giesbers erzählt:
„Es wäre durchaus möglich gewesen,
dass sich die beiden getroffen hätten,
sagte ich vor Jahren zu Pfarrer
Scholten, der Karl Leisner schon ganz
ins Herz geschlossen hatte. Bis dahin
war die Antwort immer nein, weil
Brandsma zu kurz in Dachau gewesen
wäre.“
Überrascht – Pastor Scholten ließ die
Frage aber nicht ruhen. Er forschte in
alle verfügbaren Tagebücher Leisners,
insbesondere die fünf Bände über Karl
Leisner von Hans-Karl Seeger. Und
hierbei stellte sich heraus das Titus
Brandsma und Karl Leisner sich auf
jedem Fall gekannt haben. Scholten:
„Alle waren fassungslos. In den
Archiven, unter anderem des TitusBrandsma-Instituts, konnte nichts über
diese Beziehung gefunden werden.“
Begeistert und mit einigem Stolz sagt
er, es sei schon etwas Besonderes, dass
„einfache Leute auf dem Gebiet es
geschafft dies heraus zu finden.“
Briefe aus Dachau – Briefe von
Leisner belegen, dass sich die Seligen
wahrscheinlich im März 1939 an der
Katholischen Universität Nimwegen

Pastoor Christoph Scholten hat u.a.
die fünf Bände „Karl Leisner,
Tagebücher und Briefe, Eine
Lebenschronik“ intensiv studiert. Das
fast 4400 Seiten umfassende Werk
wurde 2014 von einem Team um
Pfarrer Hans-Karl Seeger herausgegeben.
Foto: Heinz Maahs
getroffen haben. Leisner nahm an
einem Kurs teil, der wahrscheinlich
von Brandsma geleitet wurde. Später
schreibt Leisner aus dem KZ Dachau
Briefe an seine Familie in Kleve, in
denen er Brandsma erwähnt. Am
Sonntag, den 9. August 1942 schreibt
er, Titus sei „am 25. Juli gestorben“.
Ob sie sich auch in Dachau getroffen
haben, lässt sich damit noch nicht mit
Sicherheit sagen. Viel mehr ist über
ihre Beziehung nicht bekannt.
Zwischen Brandsma und Leisner gab
es einen großen Altersunterschied.
Verbindung zwischen zwei Völkern –
Giesbers findet es jedenfalls besonders,
dass sich zwei Gesegnete begegnet
sind. Aber „es geht auch um die
Verbindung
zwischen
allen
Menschen“, sagt er. „Vor dem Krieg
(1934) organisierte Leisner in
Groesbeek ein Ferienlager für katholische Jungen aus der Region Kleve. Nun
beschäftigen wir Niederländer mit
einem deutschen Seligen. Wichtig ist
gerade auch die Verbindung zwischen
zwei Völkern.“
„Leisner und Brandsma haben sich für
alles und jeden eingesetzt, etwas was
wir von ihnen lernen können. Es ist gut
das wir diese besondere Menschen
ehren und gedenken.“
Ende 2018 gründete Theo Giesbers den

Arbeitskreis
Karl
Leisner–Titus
Brandsma, der Anfang dieses Jahres
eine Broschüre über die Ermittlungen
zu einem möglichen Treffen der beiden
Seligen veröffentlichte. Die Broschüre
sollte im Rahmen eines Symposiums
präsentiert werden, dieses konnte aber
wegen Corona vorerst nicht stattfinden.
Die Broschüre ist jetzt fertig und das
Symposium soll nachgeholt werden.
Die zweisprachige Broschüre „Karl
Leisner en Titus Brandsma eindelijk
samen verenigd – Begegnungen von
Titus Brandsma und Karl Leisner“ ist
ein wertvolles Dokument über zwei
besondere Menschen, ihr Leben und ihr
Schicksal. Die Broschüre ist an mehreren Stellen kostenlos erhältlich.
Weitere Informationen: www.karl-leisner.de / www.titusbrandsmateksten.nl /
www.titusbrandsmamemorial.nl
/
www.titusbrandsmainstituut.nl
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SPORT
Nieuws van Switch ‘87 Millingen Ledenvergadering
Paardensportvereniging “de
Diploma “Club van 100”
DVSG op zater- Veldruiters” doet mee aan NLdoet
Tijdens de training van maandag 14
MILLINGEN aan de RIJN. Op eerste kennismaking met vrijwilligersfebruari ontvingen Loes en Olivia het
dag 5 maart
zaterdag 12 maart 2022 is het weer werk. Het Oranje Fonds wil de deelnediploma voor de "Club van 100". Dit
betekent dat ze beiden aan trainer Niek
hebben laten zien dat ze 100x achterelkaar de bal kunnen toetsen (onderhands spelen). Proficiat Loes en Olivia
met deze knappe prestatie.

GROESBEEK. Het bestuur van v.v.
DVSG nodigt nodigt al haar leden uit
voor de uitgestelde algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 5 maart
om 15:00 in zaal Hopmans. Nu de
Corona-regels zijn versoepeld, kan dit
gelukkig weer op de wijze zoals we dat
gewend waren. De agenda van de vergadering is te vinden op de website
www.dvsg.nl. Aansluitend aan de jaarvergadering zullen de jubilarissen worden gehuldigd. Zaal Hopmans is geopend vanaf 14:30. Het bestuur hoopt op
een hoge opkomst!

Wedstrijdprogramma
Donderdag 24 februari
19:30 Weekenders DS3-Switch'87 DS4
19:30 Trivos DS 7 - Switch'87 DS 3
Vrijdag 25 februari
19:30 WaHo DS 3 - Swikaros DS 1
Donderdag 3 maart
21:30 Trivos HS 5 - Switch'87 HS 3

14:30 Switch'87 MC 1 - Gemini MC 1

Zaterdag 5 maart
00:00 Kidang MB 1 - Switch'87 MB 1
10:30 Trivos MB 2 - Switch'87 MB 2
14:30 Switch'87 JB 1 - Nuovo JB 1

Zondag 6 maart
Sporthal De Duffelt, Millingen a/d Rijn
Minitoernooi niveau 4 t/m 6
Wedstrijden: 10.00 – 14.30

Lekker Lopen
met Christine

zo ver. Dan organiseert het Oranje
Fonds voor de 18e keer NLdoet. Ook
de Paardensportvereniging “de
Veldruiters” doet mee. Ze gaat het
clubgebouw schilderen en repareren
en het terrein opruimen en schoonmaken. We zoeken nog vrijwilligers
om mee te helpen!
Kom gezellig helpen en nieuwe mensen ontmoeten: “NLdoet is een mooie
manier om nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden, en om bergen werk
te verzetten. We zijn daar ontzettend
blij mee, want we komen daar normaal
niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom. Mensen die bij ons in
actie willen komen kunnen zich aanmelden op www.nldoet.nl.
Ertoe doen
Maatschappelijke organisaties kunnen
met deelname aan NLdoet ertoe doen
en mensen laten voelen dat ze ertoe
doen. NLdoet is voor veel mensen een

Potgrondactie SC Millingen/ODIO

mers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het
ook heel leuk is voor de vrijwilliger
zelf. Mensen beleven er plezier aan
belangeloos iets voor een ander te
doen, en doordat er enorme keuze aan
activiteiten is, kan iedereen iets passends vinden.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor
elkaar zijn en iedereen mee kan doen.
Daarom mobiliseert, versterkt en
ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun
bestaat uit inspiratie, advies, kennis en
geld.
Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de
Postcode Loterij, de Nederlandse
Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning
Willem-Alexander
en
Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het
Oranje Fonds.

Judith van Mens loopt lekker op dinsdagavond.
Foto: eigen foto

Foto: Hans Driessen
Zaterdag 5 maart 2022 is de jaarlijkse
Potgrondactie van voetbalvereniging
SC Millingen en dameskorfbalvereniging ODIO.
De leden van beide sportverenigingen
uit Millingen aan de Rijn gaan gezamenlijk op pad door het dorp om zakken potgrond te verkopen.
Een zak potgrond van 37½ liter is € 4.
Voor 3 zakken betaalt u € 11. De
opbrengst van deze huis-aan-huisactie
in Millingen aan de Rijn is bestemd
voor stichting FC De Hove. Deze stichting gaat de opbrengst gebruiken voor

verfraaiing en verdere inrichting van
het clubhuis van SC Millingen / ODIO
aan de Hoefseweg. Vanaf 9.30 uur,
zaterdag 5 maart, kunt de leden van SC
Millingen en ODIO aan uw voordeur
verwachten om zakken potgrond te verkopen.
U kunt uw bestelling ook vooraf doen
door te bellen met Alex Janssen 0610434247 of te mailen alexdoortje@kpnmail.nl. U krijgt dan uw
zak(ken) potgrond thuisbezorgd.
Bestuur SC Millingen en Bestuur
Odio

Lekker wandelen
Lekker wandelen in de prachtige omgeving van Nijmegen. Je bent van harte
welkom om deel te nemen aan de
wekelijkse wandelingen van Ildiko
Baars en Wim Timmermans. Zij zetten
de wandelgroepen voort van Gerrit Jan
Griepsma, die zijn leven vervolgt als
campingbeheerder
in
Frankrijk
(www.lemarcassin.fr).
Elke dinsdag- en dondermorgen begeleiden Wim en Ildiko een seniorenwandelgroep. De startplaatsen variëren
wekelijks. Je ontdekt op die manier alle

mooie
paadjes
in
Groesbeek,
Ooijpolder, Mook, Malden, Hatertse
Vennen, Beek en Nijmegen.
De lente komt er weer aan, corona is op
z'n retour; we kunnen genieten van
heerlijk naar buiten, samen met een
gezellige groep. Wil je daar meer van
weten of zonder verplichtingen een
keertje meewandelen om te ervaren of
het iets voor je is, bel dan Ildiko
(0653546205) voor de dinsdaggroep of
Wim (0633435801) voor de donderdaggroep.

De lente staat voor de deur en gelukkig
is corona op z’n retour. Tijd om je hardloopschoenen aan te doen en lekker te
gaan rennen. Dat kan op dinsdagavond
waar je onder leiding van de ervaren
trainster Christine Venhuizen een boost
kan geven aan je hardlooptraining. Zij
neemt de groep van Gerrit Jan
Griepsma over, die na 17 jaar trainerschap zijn leven een nieuwe draai gaat
geven. Christine is onder andere trainster van Running Team Simba, waarin
zij talentvolle jongeren begeleidt.

Voorbereidingsprogramma 4Daagse

De loopgroep op dinsdagavond bestaat
uit 10 lopers van globaal 40 - 60 jaar,
niveau 50 - 70 minuten op de 10 kilometer. Plezier staat voorop, maar tegelijkertijd wordt er pittig getraind. De
training op dinsdagavond bestaat uit
een intervalprogramma en oefeningen,
zaken waar je als individuele loper
vaak niet aan toekomt. Zin om een keer
mee te trainen en te ervaren wat deze
groep je kan brengen? Bel Christine
(06-26371272) voor meer informatie
en doe een keer vrijblijvend mee.

Op 14 februari is het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse gestart. Het
programma is een initiatief van
Koninklijke Wandelbond Nederland
(KWbN). Via Vierdaagse werd in 2008
ontwikkeld om debutanten aan de
4Daagse te helpen zich op een verantwoorde wijze voor te bereiden op het
wandelevenement. En met succes!
Gemiddeld loopt 93% van de Via
Vierdaagse-deelnemers de 4Daagse
succesvol uit. De inschrijving is reeds
gestart via www.viavierdaagse.nl.

Deelname aan Via Vierdaagse staat
open voor iedereen die de 4Daagse nog
niet
eerder
succesvol
uitliep.
Inschrijven is mogelijk via www.viavierdaagse.nl. Er is een beperkt aantal
plaatsen. Deelname kost €249 (leden
van KWbN betalen €219). Bij afgelasting van de 4Daagse vanwege coronamaatregelen vóór 1 mei ontvangen
deelnemers het gehele inschrijfgeld
terug. Bij afgelasting ná 1 mei bedraagt
de teruggave €150 (omdat een deel van
het programma dan al gevolgd is).

Running Team Simba wint goud
NIJMEGEN. Afgelopen weekend werden in Apeldoorn de Nederlandse
indoor Kampioenschappen voor junioren georganiseerd. Running Team
Simba uit Nijmegen was aanwezig met
5 atleten die allen hun persoonlijke
records wisten te verbeteren.
Bij de meisjes onder 18 jaar behaalde
de 14-jarige Kaate Mulders uit Gennep
een gouden medaille op de 1500 meter.
Ondanks haar jonge leeftijd pakte ze
vanaf de start brutaal de leiding en
stond deze niet meer af. In de laatste
300 meter sloeg ze een klein gaatje en

deze was uiteindelijk groot genoeg om
de overwinning te pakken. Ze finishte
in een nieuw persoonlijk record van
4.40.14 minuten. Deze tijd is tevens
goed voor de 3e plaats op de
Nederlandse ranglijst aller tijden voor
meisjes onder 16 jaar.
Job van Keulen uit Malden liep de 400
meter voor jongens onder 18 jaar. Ook
hij ging in de finale hard van start maar
werd helaas in de laatste meters nog
ingehaald door twee atleten. Hij finishte op 0,08 seconden van de winnaar op
de derde plaats. Het verschil met de
tweede plaats was slechts 0,02 secon-

den. Zijn tijd van 50.16 seconden is
echter wel een persoonlijk record en
goed voor de 21e plaats op de
Nederlandse ranglijst aller tijden.
Op de 3000 meter voor meisjes onder
18 jaar liepen Jill Huls uit Nijmegen en
de 13-jarige Félice Lensen uit
Groesbeek naar respectievelijk een
achtste en negende plaats. Jill finishte
in 11.21.76 minuten en Félice in
11.22.50 minuten. Berend van
Terheijden uit Nijmegen werd bij de
jongens onder 20 jaar veertiende op de
1500 meter, hij liep de wedstrijd in
4.18.43 minuten.

Kom schermen bij De 3 Musketiers

Een aantal deelnemers van één van de wandelgroepen, met rechts begeleider
Wim Timmermans

Wil je zelf eens ervaren hoe het is om een sabel, floret of
degen te hanteren? Schermvereniging De 3 Musketiers start
binnenkort weer met een introductiecursus schermen voor
jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De cursus start op 15
maart, bestaat uit 10 lessen van een uur en wordt gegeven op
dinsdagavond van 19:00-20:00 in sporthal De Zwaluw in
Nijmegen. De kosten voor deze introductiecursus bedragen
€80. Meer informatie is te vinden op de website van De 3
Musketiers http://www.de-3-musketiers.nl. Voor kinderen tot
en met 12 jaar organiseren we kennismakingslessen op dinsdagmiddagen van 16:00-17:30u. Kinderen kunnen na aanmelding op elk moment instromen voor een introductie van
5 lessen voor een bedrag van €50. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met onze trainer Alexander Moraru via
trainer@de-3-musketiers.nl. We laten je graag ervaren hoe
leuk schermen is!
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