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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Weinig versoepelingen
coronamaatregelen
Het kabinet heeft gisteren, maandag,
op de persconferentie weinig versoepelingen van de coronamaatregelen
bekendgemaakt. Ook de avondklok
wordt opnieuw verlengd. De besmettingscijfers zijn nog te slecht om de
teugels te laten vieren.
Wel gaat het kabinet voorbereidingen
treffen om over drie weken, na 31
maart / het Paasweekend, de samenleving meer lucht te geven. Als de cijfers
de goede kant op gaan, kunnen dan de
terrassen open en kan er ook weer
beperkt fysiek onderwijs gegeven worden op de hbo's en universiteiten.
Waarschuwing blijft wel dat de besmettingscijfers niet verder mogen stijgen,
evenmin als de ziekenhuisopnames.
Vaccinatiebewijs of sneltest
Het kabinet gaat verder kijken naar
mogelijkheden om mensen meer vrijheden te geven als ze een vaccinatiebewijs hebben of een sneltest hebben
gedaan met een negatieve uitslag.
Daarbij mag er geen sprake zijn van
vaccinatiedwang.
De avondklok blijft gelden tot en met
30 maart. Eerder was al afgesproken
dat de politie tijdens de verkiezingen
op 15, 16 en 17 maart geen boete zal
uitdelen als iemand kan aantonen dat
hij vanwege het uitbrengen van zijn
stem of het werken in het stembureau
nog na 21.00 uur buiten is. Maar ga dan
die avonden niet lekker in het park hangen. Dat mag dus niet!

Versoepelingen / correcties per 16
maart
Vanaf 16 maart mogen kinderen tot 12
jaar weer naar zwemles.
Ook vanaf 27 jaar mogen mensen weer
buitensporten, met een maximum van 4
mensen in de groep en indien georganiseerd door een sportschool.
Ook het winkelen wordt iets uitgebreid.
Nu mag een niet-essentiële winkel
maximaal twee klanten per etage ontvangen, in het nieuwe systeem, vanaf
16 maart, wordt het maximale aantal
klanten berekend aan de hand van het
aantal vierkante meters.
Voor kleine winkels tot 50 m2 blijft de
2-klanten-per-bezoek-regel gehandhaafd, voor de grotere winkels wordt
gekeken naar het beschikbaar aantal
vierkante meters. Daar wordt per 25 m2
winkelruimte één klant toegestaan, met
een maximum van 50 klanten per
bezoektijd. Ook blijft gelden dat klanten hiervoor eerst een bezoekafspraak
moeten maken.

BERG en DAL. 25 februari is het
besluit genomen dat de nieuwe politieke partij die ontstaat door de fusie
van GJS, Polderbreed en Voor Berg
en Dal, de naam LOKAAL! krijgt.
LOKAAL! in hoofdletters om te benadrukken dat we drie lokale partijen
waren en dat we lokaal blijven. We blijven onze uitgangspunten afstemmen op
wat voor de inwoners van Berg en Dal
belangrijk is. We zijn niet gebonden
aan uitgangspunten van een landelijke
partij. Het uitroepteken is om dat nog
extra te benadrukken.
Inmiddels is er ook een overbruggingsbestuur dat zich de komende maanden
bezighoudt met alle zaken die nodig

Lokale partijen worden
LOKAAL

zijn om volgend jaar met de nieuwe
partij aan de verkiezingen mee te doen.
De drie bestuursleden zijn afkomstig
uit de drie gefuseerde partijen. Dit
overbruggingsbestuur bestaat uit: Paul
Remy, Voor Berg en Dal (voorzitter),
Maarten Ernst, Polderbreed (secretaris)
en Karel Spann, GJS (penningmeester).
De komende tijd gaat dit bestuur de
officiële start van LOKAAL! voorbereiden. Door de krachten te bundelen
tot één verkiezingsprogramma komt
het beste van de drie partijen naar voren
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
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GGD Gelderland-Zuid start op 11 IN
maart met vaccineren in Malden
GGD Gelderland-Zuid start op donderdag 11 maart met vaccineren in Malden
aan de Hatertseweg 12A. Vanwege de
beperkte hoeveelheid vaccin wordt
gestart met het vaccineren in de ochtend. Er worden voorlopig alleen zorgmedewerkers gevaccineerd met het
AstraZeneca vaccin.
Vaccinatiepaviljoen Malden
De GGD heeft het paviljoen, naast de
vierdaagsecamping,
aan
de
Hatertseweg 12A te Malden in enkele
weken opgebouwd. Vanuit de gemeente is goed meegedacht en meegeholpen
om dit vaccinatiepaviljoen snel te realiseren. Het paviljoen heeft 8 priklijnen.
Dit betekent dat er, bij voldoende vaccin, 8 mensen per 3 minuten gevaccineerd kunnen worden. Voorlopig vaccineert de GGD er zorgmedewerkers,
zeven dagen in de week, van 8.00 tot
13.30 uur.

Wie worden er waar gevaccineerd?
Er wordt landelijk bepaald wie er wanneer aan de beurt is voor de vaccinaties.
Dit is na te lezen op www.coronavaccinatie.nl.
In regio Gelderland-Zuid worden
momenteel in Tiel zorgmedewerkers
gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. In Wijchen en Culemborg worden
de 80-plussers gevaccineerd met het
Pfizer vaccin.
Wie aan de beurt is voor een vaccinatie
ontvangt via de post of via de werkgever een uitnodiging. In de uitnodiging
staat een landelijk nummer voor het
maken van een vaccinatieafspraak.
Het wachten is op meer vaccin
GGD Gelderland-Zuid heeft momenteel ruim voldoende vaccinatielocaties
en geschoold personeel om, zodra er
meer vaccin beschikbaar is, flink op te
kunnen schalen.
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Hans Westgeest en Ina Rood
van de Vlietberg in nood
Vanwege de vorst en het snel dalende
water kon het woonschip van Hans
Westgeest en Ina Rood een paar weken
geleden niet tijdig terug naar hun plek
op de Vlietberg in Ooij. Ze zitten daarom in nood, want het schip moet weg
van de werf in Millingen aan de Rijn,
maar de Gemeente Nijmegen laat niet
toe dat ze een vluchtplek krijgen in een
van de Nijmeegse havens.
Elke acht jaar moet de woonboot van
Hans en Ina naar de werf om gekeurd te
worden. Dat vervoer van en naar de ligplaats kan alleen met hoog water.
Tijdens het afgelopen hoog water is het
vaartuig daarom naar naar Millingen

gesleept. Door het alsmaar stijgende
water, gevolgd door de vorst, werden
de werkzaamheden op de werf onverwachts flink vertraagd. Nu is het waterniveau dusdanig gedaald dat Hans en
Ina niet meer terug kunnen naar hun
gebruikelijke ligplaats in Ooij. In de
boot zelf kunnen ze nu niet wonen, dus
noodgedwongen slapen Hans en Ina in
een schuurtje aan wal.
De gemeenten Nijmegen en Berg en
Dal en Rijkswaterstaat bieden geen
oplossing. Op 31 maart komt de kwestie aan de orde in de gemeenteraad.
Zie
voor
meer
informatie:
www.hansbrood.nl

Voorstel optimalisatie van
afvalinzameling naar gemeenteraad
Op 1 april bespreekt de gemeenteraad de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk
het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het
apart inzamelen en verwerken van luiers en
incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.
Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende
gesprekken die met inwoners zijn gevoerd.
Het college legde in september 2020 een aantal
keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking.
De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit.
Maar het college en de raad vonden het belangrijk
dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes.
De inwoners zijn door middel van een digitale
enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee.

Uhmm?? dat waren ze toch al?

oplage: 25.000

Het negatieve reisadvies, dat gold tot
31 maart, wordt minimaal verlengd tot
15 april. In de volgend epersconferentie (23 maart) wil het kabinet aangeven
wat eventuele mogelijkheden zijn voor
de voorjaarsvakantie en de zomervakantie.
Het kabinet verwacht dat over een
maand of vier (zomer dus) de meeste
mensen gevaccineerd zijn en we weer
terug kunnen naar een wat meer ‘normaal’.

De volgende stap is gezet:
LOKAAL! wordt de naam van
de nieuwe politieke partij

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

Resultaten
Inwoners geven in algemene lijn het volgende
aan:
• Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en
dit serviceniveau mag geld kosten.
• Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk

kan worden gescheiden.
• Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler
betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten
dat je dit niet té ver doorvoert.
Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen
onvoldoende draagvlak is onder de inwoners.
Verder is er een wisselende voorkeur voor het
stoppen van de wekelijkse inzameling van gftafval in de zomer.
Serviceniveau blijft hoog
Luiers en incontinentiemateriaal vormen een
groot deel van het restafval. Door deze apart in te
zamelen en verwerken kunnen we de grondstoffen opnieuw gebruiken. Het draagt dus bij aan
verdere afvalscheiding, maar is ook zeker een
wens vanuit de inwoners.
Het minder vaak ophalen van restafval stimuleert
tot verder scheiden. En door het apart inzamelen
van luiers en incontinentiemateriaal verdwijnt een
bron van geur. Daardoor is het ook acceptabel om
de inzamelfrequentie te verlagen. Op die manier
bespaart de gemeente op de inzamelkosten.
Met deze twee wijzigingen bereikt de gemeente
een verdergaande afvalscheiding en een verlaging
van de afvalkosten. Daarnaast blijft het serviceniveau hoog, dit wordt gewaardeerd door de inwoners.

024 - 397 5052

Wij zijn open!
Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02
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• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden

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

Driessen Grondwerken

RAMEN - DEUREN - SERRES

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

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

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

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

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

INFRAROOD PANELEN
VAN MAGISTRALE KWALITEIT

keuze uit
honderden
afbeeldingen
of uw
eigen foto!

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

Nutsbedrijven e.d.
NUON:Service nummer: 0900-0808;
bereikbaar ma. t/m vrij. 08.00-17.00 uur
LIANDER NETBEHEER
Nationaal storingsnummer gaslucht,
elektriciteits-, gas- of meterstoring:
0800-9009 www.meterkastman.nl
Meldingen voor storingen in de openbare
verlichting: 088-5426320
ZIGGO storing 0900-1884
VITENS: Servicenummer: 0900-0650 (0,10
/ min), bereikbaar ma. t/m vr. 08.00-17.00 u.
Storingsnummer: 0800-0359 (24u/d) gratis
Waterschap Rivierenland
Postbus 599 AN Tiel, tel. 0344-649090
Zuiveringsschap Rivierenland
Voorlichtingcentrum Jonkerstraat 42,
6551 DK Weurt. Tel: 024-3779529

Medisch / Sociaal
Verpleeghuis Kalorama, tel:024-6847777
EHBO Beek-Ubbergen
Postbus 11, 6573 ZG Beek
E: info@ehbobeekubbergen.nl
W: www.ehbobeekubbergen.nl
EHBO Millingen a/d Rijn-Kekerdom
secr.: Mw. J. Vergeer, Lijsterbesstr. 70, 6566
WC Millingen, 06-54252398, email:
secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl
E.H.B.O. vereniging Ooij- Persingen.
mw.P.Brugman(secretaris), Pr.Irenestraat 29
6566 BM Millingen.Tel.:0481-431748
GGD GELDERLAND-ZUID
www.ggdgelderlandzuid.nl
algemeen nummer: (088) 144 7 144
afd. Jeugdgezondheidszorg 088-1447111
Beek-Ubbergen, Kulturhus, Roerdompstraat 6F, spreekuur donderdag 13.30-14.15.
Millingen, Heerbaan 115, spreekuur woensdag van 14.30-15.15.
Groesbeek, Op de Paap 10, spreekuur
Woensdag 9.00 - 10.00
SCHULDHULPBUDDY Berg en Dal. Tel. 06130 817 34. www.schuldhulpbuddy.nl
GESLACHTSZIEKTEN: (088) 144 71 20
seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl
AIDS: Informatie via antwoordapparaat tel:
024-3231600
Bezoekadres GGD: Groenewoudseweg
275, Nijmegen
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Kraamzorg Zuid-Gelderland, T 024 – 30 94
800, E info@kraamzorgzuidgelderland.nl
PRAKT. v. FYSIOTH. & MANUELE
THERAPIE VINK
• Leuth: Hengemunde 42, 024-6632784
• Millingen: Nielingen 91, 0481-432500
FYSIOTHERAPIE MILLINGEN E.O.
• Millingen: B.N.M. Jongerius,
Rustenburgweg 16, 0481-431573
• Leuth: Kerkplein 8, 024-6631658
www.fysiomillingen.nl
DE ORTHOPEDAGOGENPRAKTIJK
Kerkberg 18, 6573 DN Beek-Ubbergen
024 8488721 www.doppnijmegen.nl
Fysiotherapie Beek Ubbergen
Fysiotherapie - Manuele therapie
Kinderfysiotherapie - Dry Needling
Verbindingsweg 8, Beek, 024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
DIËTISTENPRAKTIJK EvE
Mw. E. van Etteger T: 06.44330685
Ooij: De Bouwkamp 1H
Millingen: Heerbaan 121
Beek-Ubbergen: Oude Gracht 16
FYSIOTHERAPIE OOIJ
Praktijk voor fysio- & manuele therapie
Reiner v.Ooiplein 3, Ooij T 024-6631421
W www.fysiotherapie-ooij.nl

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
6566 EV Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
U kunt een een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of
info@waardwonen.nl.
W: www.waardwonen.nl

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

NL-Alert ontvangen? Wees alert
De overheid zet NL-Alert steeds
vaker in bij een noodsituatie.
Bijvoorbeeld bij een grote brand.
Ook in Gelderland wordt het alarmmiddel regelmatig ingezet. Ontvang
je een NL-Alert? Lees het bericht
meteen, kom in actie en help anderen.
8 op de 10 mensen waardeert het wanneer een NL-Alert wordt ingezet bij
een incident in hun omgeving, blijkt uit
onderzoek1. Bijna driekwart (73%)
vindt het daarnaast terecht als zij een
NL-Alert ontvangen. Ook komen veel
Gelderlanders in actie als zij een NLAlert ontvangen. Bij een grote brand
sluiten zij ramen en deuren en zetten zij
de mechanische ventilatie uit. Ook
informeren zij hun directe omgeving
zoals buren, vrienden of familie.
Bijvoorbeeld via de groepsapp van de
buurt.
Rookoverlast*
Bouwvakker Alex was nog maar een
uurtje aan het werk toen hij een brandlucht rook. Alex: “Een paar minuten
later ontving ik een NL-Alert over een
grote brand in de buurt. Mijn collega’s
en ik volgden meteen het advies op en
gingen de bouwkeet in. We sloten de
ramen en deuren en zetten de ventilatie
uit. Ook belde ik mijn vrouw om hetzelfde te doen. Om de tijd door te brengen, legden we maar een kaartje. Na
twee uur ontvingen we bericht dat de
situatie onder controle was en konden
we weer aan de slag.”
Zo ontvang je NL-Alert

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel.
Hiervoor hoef je niets te doen. Als er
een NL-Alert op je mobiel binnenkomt,
hoor je een hard en doordringend
alarmgeluid. Dat klinkt anders dan een
normaal bericht. Ook zie je NL-Alert
op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van het openbaar vervoer.
Wees alert bij een NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert je
over noodsituaties, bijvoorbeeld bij een
grote brand, gifwolk of noodweer. In
een NL-Alert staat wat er aan de hand
is, wat je moet doen en waar je meer
informatie kunt vinden. Zie je een NLAlert? Lees het meteen, kom in actie en
help anderen.
Over de campagne
De campagne ‘Wees alert bij een NLAlert is tot en met 21 maart te zien op
TV en online media. Voor meer informatie over NL-Alert kijk je op
nl-alert.nl.
*Disclaimer: Dit verhaal is fictief. Het
is een voorbeeld van een situatie waarin NL-Alert kan worden ingezet.
noot 1 IFV Rapport Burgerbeleving NLAlert (2019).
EU-subsidie
Deze campagne is mede mogelijk
gemaakt dankzij een subsidie van het
Fonds voor interne veiligheid van de
Europese Unie in het kader van
‘Balancing Security and Mobility’.
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes
Te koop droog haard- en
kachelhout alles hardhout,
wordt thuis bezorgd per 3m3
of 30 m3 tel: 0615681335
Klusjesman actie! €17,50
p/u; 06-85650752
Te koop: div. gitaren,
audio, versterkers, div.
apparaten en nog veel
meer, 024-3773292
Voor ons nieuw op te starten bedrijf zijn we op
zoek naar een eenvoudige klusruimte in de omgeving, waar we kunnen sleutelen aan onze prototype
fietskarren. Handige hulp is
eventueel ook welkom. Bel
Rob 06-21533082

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

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

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.
com of bel 06-23502075

Tel. 0481-433407

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

5,50

Groesbeek:

Arno's
Haarmode

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

5,00

Leuth:

6,00

Dankbetuiging
Woorden schieten tekort, zoveel bloemen,
kaarten, berichtjes, een arm om
onze schouders.
Ze hebben ons enorm goed gedaan.
Extra dank aan alle hulpdiensten,
huisartsenpost Milbergen en de heren
van het afscheidshuis De Vossengraaf.
Het zal ons in de toekomst helpen om het
verlies van André een plaatsje te geven.
Mieke
Michelle en Bram
Familie de Coninck
Familie van Sonsbeek

De Rozet
voor al uw familieberichten

Dankbetuiging
Lieve Mensen bedankt allemaal
voor alle apps, telefoontjes, kaarten,
bloemen, fruitmanden, verrassingen enz
Het heeft ons heel goed gedaan voor en na
de operatie en bij thuiskomst.
Doortje en Alex Janssen

Dankbetuiging

Rijwielhandel
Bruinewoud

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

3,00

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

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

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

inleveradressen

Je bent nu niet meer waar je was,
maar overal waar wij zijn.
Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor alle steun en betrokkenheid
na het plotselinge overlijden van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma

Riet Arts-Maassen
De vele blijken van medeleven, troostende
woorden, kaarten en telefoontjes zijn voor
ons in de afgelopen weken een grote steun
geweest. Het was fijn om te zien dat zo
velen met ons hebben meegeleefd.

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

Nijmegen: Hans en Margriet
Rembrandt
Beek:
Angela en Henk

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

Ooij, maart 2021

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige
bloemen, fijne berichtjes en kaarten die wij
mochten ontvangen na het overlijden van
mijn zorgzame man, onze lieve vader en
schoonvader en trotse opa

Witte Trouwkoets
Begrafeniskoets
Rondritten met huifkar
C. Janssen
Millingen aan de Rijn
0610534242

FRITS RUTTEN
Met trots kijken wij terug op een mooie
uitvaart. Het is voor ons een grote troost
te weten hoe geliefd hij was en hoe hij
werd gewaardeerd.
Joke Rutten-Menting
Erna en Erik
Marion en André
Kleinkinderen en achterkleinkind.
Ooij, februari 2021

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

ZAKELIJK

Klassieke koets met 2 zwarte
Friese paarden voor trouw,
begrafenis en rondritten

Y

Wie op klassieke wijze met zijn of haar gepaste koetsierskleding.
aanstaande echtgeno(o)t(e) naar het Speciale wensen zijn altijd bespreekgemeentehuis gereden wil worden in
baar en wij werken graag mee om uw
een witte trouwkoets of
bruiloft of begrafenis
NS OF INDU
stijlvol vervoerd wilt
naar uw eigen
A
I
ST geheel
IES
worden in een
en
persoonlijke
R
R
F
rouwkoets
na
wensen te laten
overlijden kan
verlopen. Bij ons
vanaf
nu
is de klant nog
terecht bij het
echt koning!!
Millingse
Wij reizen door
bedrijf Friesians
heel Nederland
of Industry, onderdus zijn op iedere
deel van ijzer- en
lokatie te boeken.
metaalhandel
Coert
U kunt ons 7 dagen per week
Janssen. Wij beschikken over een bereiken tussen 8.00 en 22.00 voor het
prachtige hoogglans witte Beierse maken van een afspraak, een bezichticoupé trouwkoets, een stijlvolle rouw- ging of geheel vrijblijvende informatie
koets en een Jan Plezier waarin plaats op nummer 06-10534242. Wij staan u
is voor 10 personen voor rondritten graag te woord.
door Ooypolder of Gelderse Poort. Alle
rijtuigen worden getrokken door 2 ras- Beleefd aanbevolen, namens het team
zuivere gitzwarte Friese paarden, van Friesians of Industry / ijzer- en
bestuurd door 2 koetsiers uiteraard in metaalhandel Coert Janssen
Onderdeel van:

Zonnepanelen van Ariëns Solar
Ariens Solar is een regionale partij welke zich heeft gespecialiseerd in de
industriële solar markt.
Ariens Solar is leverancier en installateur van hoogwaardige zonnepanelen voor
particulieren, industrie, agrariers & energiecooperaties.
De kracht van Ariens Solar zit in het totaal pakket.
We beginnen met een vrijblijvend gesprek waarin de mogelijkheden worden
onderzocht.
Aanvullend wordt er een kostenbatenrekening opgemaakt waarin de eventuele
voordelen aan het licht worden gebracht.
Aanvullend kunnen we zorgen voor de subsidie aanvraag, constructie berekening,
en natuurlijk de realisatie van het project.
Onafhankelijk en Persoonlijk
Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering en korte lijnen. Wij hechten
namelijk veel waarde aan persoonlijk contact met de klant en pakken elk project
aan alsof het ons eigen dak is. Ariens Solar beperkt zich niet tot één merk en één
oplossing. Uiteraard wordt er altijd gebruik gemaakt van A-merken, die zich
onderscheiden in duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Per
locatie wordt in overleg met de klant altijd een site-survey gedaan, waarna bepaald
wordt welke opstelling en technische oplossing het beste past bij uw wens, en het
hoogste rendement biedt. Ook het hele installatieproces vindt plaats onder eigen
regie en met eigen vakkrachten.
We komen vanzelfsprekend graag langs voor een vrijblijvend gesprek of we ontvangen u op ons kantoor in Nijmegen.
Met vriendelijke groet
John Ariens
Ariens Solar
Keizerkarel 32Q
Nijmegen
tel. 31 (0)24-8480117
www.arienssolar.nl
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Online vragenuurtje Buurtpeil Millingse Zon
me energie voor het dorp.
Inmiddels heeft een groot aantal inwoners gebruik gemaakt
van de mogelijkheid en zijn de
eerste ideeën binnengekomen.
De resultaten worden begin
april bekend gemaakt.

Inwoners van Millingen
kunnen tot 21 maart 2021
ideeën inbrengen over het
plan voor zonnepark
Millingse Zon via de website millingsezon.buurtpeil.nl. Op woensdag 17
maart is er een online vragenuur,
waar
Millingenaren
vragen
kunnen stellen over de peiling.
Begin
maart
hebben
Millingenaren een brief
gekregen over Buurtpeil
Millingse Zon, met een
code om in te loggen. Met de peiling
willen de initiatiefnemers de inwoners

Naast de online peiling kunnen
inwoners van Millingen ook
meedenken in bijeenkomsten
die de initiatiefnemers organiseren.

de gelegenheid geven om mee te denken over lokaal opgewekte en duurza-

Nieuwsagenda Milieudefensie 7- 21 maart

14 maart Klimaatalarm
Op zondag 14 maart gaat in ruim 40 plaatsen in heel Nederland het
#Klimaatalarm. Van Groningen tot Heerlen en van Deventer tot Den Haag laten
mensen van zich horen met coronaproof acties en activiteiten. Van samen klimaatprotestliederen zingen onder de rook van Tata Steel tot 240 kilometer tegen
de Zeeuwse zeewind in fietsen voor het Klimaatalarm. Van een protestmars in
Eindhoven tot de noodklokken luiden in Haarlem. Allemaal onder het motto: 'Het
klimaat wacht niet! Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid'. Het
Klimaatalarm is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie. Dit is een samenwerking van Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion,
Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en
Grootouders voor het Klimaat.

Proefproject
Zonnepark Millingse Zon aan
de Crumpsestraat is door de
gemeente Berg en Dal uitgekozen als
proefproject om lokaal duurzame energie op te wekken. Wiek-II, ontwikkelaar van coöperatieve en duurzame
energieprojecten in onze regio, ontwikkelt het park. Platform Burgers Geven
Energie helpt om de lokale omgeving
zoveel mogelijk te betrekken. Buurtpeil
wordt ingezet als een van de middelen
om dat goed in te vullen.
Meedoen
Het vragenuurtje over Buurtpeil vindt
plaats tussen 19.00-20.00 uur.
Projectleider Toine van Arendonk
(Wiek-II) en Jan van Rooijen
(Buurtpeil) zitten klaar om vragen te
beantwoorden. Aanmelden kan via
millingsezon.buurtpeil.nl.

Twee digitale spreekuren van GrensInfoPunt Rijn-Waal in maart

Online advies over werken en wonen in Duitsland
In Nederland wonen – en elke dag de
grens oversteken om in Duitsland te
werken? Dat is in de grensregio voor
veel mensen heel normaal. Wie op
zoek is naar een (andere) baan, kan
zijn kansen namelijk aanzienlijk vergroten door ook naar vacatures net
over de grens te kijken. Maar waar
moet je zoal op letten wanneer je bij
de oosterburen gaat werken? Het
GrensInfoPunt van de Euregio RijnWaal in Kleve (D) biedt uitkomst,
met twee digitale spreekuren voor
grensgangers op 16 en 30 maart.
Wie zijn droombaan in Duitsland heeft
gevonden, heeft vaak een heleboel vragen. Vallen er in de toekomst nog blauwe enveloppen van de Belastingdienst
op de mat, of moet ik aankloppen bij
het Duitse Finanzamt? Krijg ik later
gewoon AOW, of toch de Duitse Rente?

Kan ik gewoon nog in Nederland naar
de huisarts en tandarts? En hoe zit het
met de hypotheekrenteaftrek en de kinderbijslag? De adviseurs van het
GrensInfoPunt Rijn-Waal hebben de
antwoorden op deze en andere vragen.
Zij adviseren huidige, toekomstige,
maar ook voormalige grenspendelaars
kosteloos over werken over de grens.
Ook mensen die willen emigreren naar
het buurland of studenten die er willen
studeren, kunnen er terecht.
Digitale spreekuren
Voor de coronapandemie konden
grensgangers informatie en advies
inwinnen tijdens maandelijkse spreekuren en persoonlijke adviesgesprekken
op het kantoor van het GrensInfoPunt
Rijn-Waal. Sinds de uitbraak van het
coronavirus is dat niet meer mogelijk –

en worden alle adviesgesprekken telefonisch gevoerd. Daarnaast biedt het
GrensInfoPunt Rijn-Waal nu regelmatig digitale spreekuren aan, waar ook
experts van relevante partnerorganisaties aanwezig zijn.
In maart zijn er twee digitale spreekuren voor grensgangers. Het eerstvolgende digitale spreekuur vindt plaats
op dinsdag 16 maart tussen 9.00 en
13.00 uur. Ook de specialisten van
UWV en de Duitse Agentur für Arbeit
zijn die ochtend aanwezig. Bij het
tweede spreekuur, op dinsdag 30 maart,
schuift het Bureau voor Duitse Zaken
aan. Dit spreekuur vindt tevens tussen
9.00 en 13.00 uur plaats. Voor beide
spreekuren kunnen geïnteresseerden
met vragen over wonen, werken en studeren in het buurland een afspraak
maken via +49-(0)2821/793079.

De Week van de Helden in het afval en het groen

Nederland ook in 2020 tweede
handelspartner van Duitsland
Na China en zelfs vóór de VS –
Nederland speelt een centrale rol voor
de Duitse economie. Dat is zelfs tijdens
de coronapandemie niet veranderd.
Volgens het Duitse bureau voor de statistiek, Destatis, bedroeg het handelsvolume van beide landen in 2020 meer
dan 172 miljard euro. "De DuitsNederlandse handelsbetrekkingen zijn
tijdens de crisis zeer stabiel gebleken",
zegt Günter Gülker, directeur van de
Duits-Nederlandse
Handelskamer
(DNHK) in Den Haag. "Daar kunnen
we dit jaar op voortbouwen." China
staat bovenaan de ranglijst van internationale handelspartners 2020 van onze
oosterburen met een handelsvolume
van 212 miljard euro. Op de derde
plaats staan de VS (171 miljard euro)
en op de vierde plaats Frankrijk (148
miljard euro). De vijfde plaats wordt
voor het eerst ingenomen door Polen
(123 miljard euro).
In Europa is Nederland de belangrijkste handelspartner van Duitsland, ook
als je uitsluitend naar de Duitse import
kijkt. Met goederenleveringen ter waarde van 88 miljard euro is Nederland
eens te meer het belangrijkste Europese
leveranciersland voor de Duitse economie.
Ook als afnemer speelt Nederland een
belangrijke rol voor Duitse producten.
In 2020 exporteerden Duitse bedrijven
goederen ter waarde van meer dan 84
miljard euro. Daarmee staat Nederland
wereldwijd opnieuw op de vierde
plaats, achter de VS (104 miljard euro),
China (96 miljard euro) en Frankrijk
(91 miljard euro). Destatis zal later dit
jaar kunnen zeggen welke Duitse goe-
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In Europa is Nederland de belangrijkste handelspartner van Duitsland.
Mondiaal komt ons land op de tweede
plaats.
deren in 2020 het meest in trek waren
in Nederland en welke Nederlandse
goederen vooral door Duitse bedrijven
werden ingevoerd.
Hoewel de top vier van Duitse handelspartners in 2020 ongewijzigd bleef,
heeft de pandemie duidelijk een impact
gehad op het niveau van de handelsvolumes. Frankrijk (- 14,6 procent) en het
VK (- 13,6 procent) laten de scherpste
daling zien. De VS (-9,7 procent) staat
op de derde plaats, gevolgd door
Nederland
(-9,3
procent).
Daartegenover staat dat de Duitse handel met China (+ 3 procent) en Polen (+
0,5 procent) is toegenomen. "Groei is
dus mogelijk, zelfs in moeilijke tijden,"
aldus DNHK-directeur Gülker. "Een
inspirerend voorbeeld voor onze twee
landen om de samenwerking dit jaar
nog verder te intensiveren."
(bron: Destatis, Duits-Nederlandse
Handelskamer; bewerking: Heinz
Maahs)

Medewerkers afval- en reinigingsbranche uit heel Nederland
in het zonnetje van 1 tot en met 7 maart
Vorige week (1 tot en met 7 maart) zijn de mannen en
vrouwen die werkzaam zijn in de afval- en reinigingsbranche in het zonnetje gezet. Deze professionals dragen
allemaal bij aan een circulaire, frisse en groene leefomgeving. De Week van de AfvalHelden is in het leven geroepen door de brancheorganisaties. Tijdens de Week van de
AfvalHelden staat waardering voor alle medewerkers
van deze partijen centraal. Ook Dar deed mee. Bij Dar is
het de Week van de Helden in het afval en het groen. Darmedewerkers werken in het afval en het beheer van de
openbare ruimte (groen en grijs). Dar roept inwoners op
om ook mee te doen.
De medewerkers uit de afval- en reinigingsbranche zijn
namelijk noodzakelijk voor het draaiende houden van de
Nederlandse samenleving. Begin 2020 werd dit extra duidelijk, toen de coronacrisis het dagelijks leven in Nederland op
zijn kop zette. Direct werd de afvalsector als vitaal aangemerkt. Er verschenen steeds vaker berichten waarin inwoners
hun waardering voor het werk van de mannen en vrouwen in
de branche toonden. Er stonden taartjes klaar, koffie werd
geschonken en kindertekeningen prijkten op de afvalzakken.
Mooie gebaren en een goede opsteker voor alle medewerkers
die hard aan het werk zijn in deze branche.
Waardevol en cruciaal beroep
”Je kunt altijd nog vuilnisman worden”. Een bekende uitspraak, met als onderliggende boodschap dat werken in de
afval- en reinigingsbranche weinig kennis en kunde vereist.
Niets is minder waar. De branche professionaliseert: er worden steeds meer vaardigheden van de medewerkers
gevraagd. Van technische en organisatorische kennis, tot
communicatieve vaardigheden. Medewerkers in de deze
branche zijn van vitaal belang voor de volksgezondheid en
het draaiend houden van Nederland. En daar zorgen ze dagelijks voor. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn. Zij
verdienen onze waardering, iedere dag, en speciaal tijdens de
Week van de Helden in het afval en het groen.
Acties als blijk van waardering
Ongeveer tachtig organisaties die samen bijna heel
Nederland bedienen, deden mee. Zij organiseerden allerlei

activiteiten om hun medewerkers extra waardering te tonen.
Landelijk aftrap met Stientje van Veldhoven
Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
Infrastructuur en Waterstaat trapte op maandag 1 maart de
week af bij afvalinzamelaar en -verwerker Meerlanden.
“Toen de eerste lockdown inging, merkte je overal in
Nederland terecht grote waardering voor onze afvalhelden,
met bedankbriefjes op containers en kleurplaten voor de
ramen. Dat verdienen zij wat mij betreft elke dag. Zij houden
door weer en wind onze straten en buurten schoon, en zorgen
met de inzameling voor een belangrijke stap om van ons
afval weer nieuwe grondstoffen te maken”, aldus Van
Veldhoven.
Achtergrondinformatie
De Week van de AfvalHelden is een initiatief van de NVRD,
de Vereniging Afvalbedrijven en het O&O Fonds GEO
(Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector
Grondstoffen, Energie en Omgeving).
Meer informatie: www.dar.nl/helden
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Marga Huinink
Strijkcentrale

Op zoek naar specialisten
in belastingadvies?

Millingen en
omstreken
ONDERHOUD

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

Particuliere
aangiften
voor partners
al vanaf €220,-

VERBOUW AANBOUW

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

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

ZZZGXLMGΝVFDOLVWHQQO

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

Wij informeren u graag via +31 (0)481 82 09 98
of per (mail info#duijdΚscalisten.nl
De Houtakker 36, 6681 CW Bemmel

Chinees Indisch Restaurant

Son San
Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
Openingstijden
Dinsdag vanaf 15.00
Woensdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu maart

Tobacco & More
neu Materborn – Kapellentraße 13
Kleve – Große Straße 77
Kellen – EmmericherStraße 273

-

Menu A
Babi Pangang
Foe Yong Hai
Saté (2st.)
Mini loempia’s (6st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 17,40 (2 personen)

Installatietechniek
Duurzame oplossingen
Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Foe yong hai
Koe loe yuk (8 st.)
Kip met kerriesaus
Mini loempiaʼs (6 st.)
Grote portie nasi
of bami

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

€ 24,90 (2-3 personen)

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

Electro installaties

of bel 06-23502075

Te Huur
in Beek

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

Rijksstraatweg 171
Villa den Breul

Schouderkarbonade
Verse worst fijn of grof

500 gram
€ 3.95
€ 4.25

€ 1.39

€ 1.49

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 11-20 maart

Camera beveiliging

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Lokaal duurzame
energie opwekken!
In eig
en
hand
of
niet?

500 gram

halen
Gehakt Cordon bleu 34betalen
Ontbijt cervelaat 100 gram
Pepercervelaat 100 gram

Service en onderhoud

Te huur: ruimte van ±10m2
(voormalige ruimte pinautomaat)

Geef jouw mening!

Bel voor informatie
Frank Verweij 06-53131470

op millingsezon.buurtpeil.nl

Jeugd & Jongeren

Coronatest op de Martinusschool
MILLINGEN. Zaterdag 27 februari
was het mobiele testteam van de GGD
aanwezig in Millingen aan de Rijn om
in de Martinusschool de leerlingen op
corona te testen. Daartoe was de gymzaal van de school ingericht als testlocatie. Er waren diverse gymattributen
opgesteld om daarmee de privacy van
de leerlingen te waarborgen. Het was
zodanig ingericht dat er twee teststraten waren waar de leerlingen, die
steeds vergezeld waren van hun ouders,
zich konden laten testen.
De “corona-testbus” van de GGD
Gelderland Zuid bestaat nog maar twee
weken en werd deze zaterdag voor het
eerst onder de Waal ingezet. De school
in Millingen was genoodzaakt deze tes-

ten te laten uitvoeren omdat een leerkracht van groep 8 en een leerling uit
groep 7 besmet bleken te zijn.
Daarvoor moest een deel van de school
in quarantaine. Om te voorkomen dat er
nóg een lesweek verloren gaat, regelde
de school dat er een testteam naar
Millingen kwam. Eerst alleen voor
groep 8, maar groep 7 mocht na de
extra besmetting naadloos aansluiten.
In totaal lieten ongeveer vijftig leerlingen zich testen. De paar leerlingen die
zich niet lieten testen blijven de
komende week thuis en de rest, als ze
negatief getest worden, kan dan weer
gewoon naar school. Na het testen bleken er nog twee leerlingen uit groep 7
besmet te zijn.

De coronateststraat in de Martinusschool te Millingen aan de Rijn
Foto: Henk Baron

Bosgroepje
BEEK. Buiten spelen en ontdekken in
de natuur, dat is één van de mooie dingen die je als kind kunt beleven. Om
deze beleving nog mooier te maken
hebben we met een paar ouders besloten om een “bos”groepje op te zetten.
Dit willen we laten uitgroeien tot een
volwaardige scouting groep in Beek.
Hier kunnen de kinderen en jongeren
dan volop ontdekken en genieten van
avonturen die onze mooie omgeving te
beleven zijn, zoals: bosspelen, vuurtje
stoken, hutten/tenten bouwen, ravotten.
Dit allemaal te vinden in de bossen, de
heuvels, de velden, de parken en het
nabijgelegen Wylermeer in ons mooie
Beek!
Gezien de huidige omstandigheden
gaan we klein beginnen met een groepje van 15 kinderen in de leeftijd van 6
t/m 9 jaar. Volgend jaar schuiven we dit
op naar de Scouting Welpen leeftijd (7
t/m 10 jaar). Nu bieden we alleen het
buitenspel aan conform de corona
richtlijnen van scouting Nederland. De
eerste opkomst zal plaatsvinden op
vrijdagmiddag 12 maart 2021 van
15:00 t/m 16:45 uur en daarna iedere
week op het zelfde tijdstip. De start
locatie is het veld bij de Elzenkamp
(hoek bij Koningsholster).
De stafleden zijn Anna Galema, Mark
van der Honert en Harro Antheunis. Je
kunt je kind opgeven via harro@antheunis.org of telefonisch 06-54904598.
We zijn ook op zoek naar enthousiastelingen die ons mee willen helpen de
activiteiten van ons “vrijdagmiddagbos-groepje”.
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30.000 collectanten van clubs
in actie voor buitenspelen
Jantje Beton helpt clubs én kinderen
in kwetsbare speelposities
UTRECHT. Van maandag 8 t/m
zaterdag 13 maart 2021 gaat de jaarlijkse Jantje Beton Collecte weer van
start. Scoutinggroepen, speeltuinen,
verenigingen en sportclubs gaan collecteren om geld op te halen voor
hun eigen kas en voor Jantje Beton.
Van de opbrengst is 50% voor de
club zelf en 50% gaat naar projecten
van Jantje Beton. Doneren kan contactloos en op een veilige manier.
Buitenspelen in de knel
Slootjespringen, verstoppertje doen in
de straat of buiten met vriendjes de
wereld ontdekken. Een leven zonder
buitenspelen is ondenkbaar voor kinderen. Spelen is superbelangrijk, maar
niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts 1 keer per
week buiten. Voor kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak
onmogelijk. Zoals voor kinderen met
een handicap. Bovendien kunnen
steeds meer kinderen niet lid worden
van een club of vereniging. Deze kinderen zijn aangewezen op een speelplek in de buurt. Deze zijn vaak verouderd, onbereikbaar of worden wegbe-

zuinigd.
Buitenspelen is de afgelopen maanden
nog nooit zo vaak onderwerp van
gesprek geweest. 75% van de kinderen
beweegt minder tijdens de lockdown
dan daarvoor. Dat is alarmerend.
Buitenspelen is daarom nog belangrijker dan ooit. Het is essentieel voor de
mentale, sociale en motorische ontwikkeling. En spelen houdt kinderen spelenderwijs
in
beweging.
Scoutinggroepen en speeltuinen vervullen een belangrijke rol als het gaat
om spelen en bewegen in de buurt. Veel
van deze organisaties zijn helaas financieel getroffen door deze crisis.
Collecteren blijft daarom enorm
belangrijk. Samen met tienduizenden
vrijwilligers halen deelnemende clubs
geld op. Zij doen dit op een veilige en
vertrouwde manier. Huis-aan-huis,
online via een digitale collectebus en
de mobiele collecte via WhatsApp.
Online collecteren is contactloos en
veilig. Doneren is anoniem en eenmalig. Help een lokale club als je een
online donatieverzoek krijgt.

Euregionale Scholenwedstrijd in
volle gang: Klassen doen mee aan
digitale workshops over duurzaamheid

‘Vrolijk leren’ leesboekjes over (ruil)handel
Joleijt educatieve producten is een
nieuwe serie ‘Vrolijk leren’ (www.joleijt.nl) gestart. Geschreven en getekend
door Clémence Leijten en Joris Leijten.
Het zijn in één keer twee nieuwe leesboekjes met tekeningen die kinderen in
groep 4 (AVI- M4) zelfstandig kunnen
lezen. De komende jaren zullen er
meerdere boekjes volgen over verschillende thema’s.

- Een winkeltje op mijn rug, over de
wereld van Fleurtje en Floor
Fleurtje en Floor zijn twee zusjes die in
hun moestuin veel appels, peren, preien
en uien hebben. Ze besluiten deze vanuit hun rugtas te ruilen in hun omgeving. Ze leren zo verschillende manieren van ruilen. Meer informatie
www.joleijt.nl/winkeltje

- De marskramer, over de wereld van
Joris Joleijt
De marskramer Joris Joleijt leefde 700
jaar geleden en trok van dorp naar dorp
en kasteel naar kasteel met op zijn rug
een grote mand met koopwaar. Naast
verkoop vertelt de marskramer het
nieuws van andere dorpen en gebieden.
Het is een leuke vertrouwens man die
vermaak brengt. Medeauteur Joris
Leijten is zelf marskramer op
Middeleeuwse festivals en heeft model
gestaan voor dit personage.
Meer
informatie
op
www.joleijt.nl/marskramer

Bij beide leesboekjes zijn lesbrieven
uitgegeven met aandachtspunten en
doe- opdrachten om fragmenten uit het
boekje door te spreken en na te spelen.
Wij van Joleijt blijven denken over hoe
we maatschappelijke onderwerpen
voor doelgroepen ludiek en educatief
kunnen overbrengen zonder dat het
zwaar en ingewikkeld wordt. Bij Joleijt
verschijnen boeken voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 9 jaar vol inspiratie,
vol denkstof. Wellicht bekend zijn de
prentenboeken: “Madame Poubelle”,
“Meneer Boek”, “Meisje Bloem” die
wij eerder publiceerden. In de prenten-

Nationale Pannenkoekdag laat
ouderen niet in de kou staan
AMERSFOORT.
Nationale
Pannenkoekdag 2021 wordt een speciale, coronaveilige editie die kinderen en ouderen met elkaar verbindt.
Het bakken en genieten van pannenkoeken door de ouderen vindt plaats
in het verzorgingshuis, terwijl basisschoolkinderen de feestelijke aankleding verzorgen. ‘Juist nu is het
belangrijk om elkaar te helpen en
ouderen in het zonnetje te zetten.’
Vorig jaar gooide corona roet in het
eten en werd Nationale Pannenkoekdag
gecanceld. ‘We vonden dat we de ouderen niet voor de tweede keer konden
‘overslaan’. Dus hebben we voor deze
14de editie een andere invulling
bedacht waarbij ouderen, kinderen en
pannenkoeken toch mooi samen
komen,’ aldus Elles van den Berg
namens Koopmans.
Daarom bakken op vrijdag 19 maart
niet de kinderen, maar de koks van de
oudereninstellingen zelf de pannenkoeken. De leerlingen zorgen voor versieringen en een vrolijke noot buiten voor
de instelling of digitaal. Het initiatief
ligt bij de scholen die het contact hebben gelegd met de oudereninstelling.
Samen bepalen ze de invulling, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Maar liefst 450 deelnemers zorgen dit jaar voor een buitengewoon pannenkoekfeest.

Digitaal entertainment
Leerlingen die boter-kaas-eieren gaan
spelen met de ouderen op de ramen van
de zorginstelling, een pannenkoek
drive-in voor opa’s en oma’s of een
pannenkoekkoerier die op pad gaat.
Scholen blijken creatief op Nationale
Pannenkoekdag. Naast versierde placemats maken de leerlingen van de
Protestants Christelijke Basisschool De
Fakkel in Apeldoorn een vrolijk filmpje
voor de ouderen in de groepswoning ’s
Heeren Loo Duinroos. ‘Corona gooit
veel overhoop, ook in het basisonderwijs. We vinden het een geweldige
opsteker dat zoveel scholen tijd vrijmaken voor Nationale Pannenkoekdag en
er een coronaveilige invulling aan
geven,’ aldus Loes Tigelaar van Tefal.
Initiatiefnemers
Nationale Pannenkoekdag wordt mogelijk gemaakt door Tefal en Koopmans.
Beide initiatiefnemers organiseren
sinds 2007 Nationale Pannenkoekdag
om jong en oud op een vrolijke manier
met elkaar in contact te brengen en een
leuke dag te bezorgen. Naast de communicatie en organisatie zorgen Tefal
en Koopmans dit jaar voor de versierpakketten voor de scholen en ontvangen de zorginstellingen een startpakket
met de benodigde ingrediënten voor
een pannenkoekenmaal voor ouderen.

boeken geeft Joleijt een platform aan
drie personen, die de wereld met hun
doen een beetje leuker maken.
Marskramer Joris Joleijt en Fleurtje en
Floor vergroten dit platform en zetten
ons aan het denken.
Beide boekjes:
Tekst en tekeningen: Clémence Leijten
& Joris Leijten
Vormgeving: Joris Leijten
Uitgave: Joleijt educatieve producten,
Nijmegen, 2020.
Softcover boek/liggend, 24/28 pagina’s,
cover 300 gram/ binnenwerk 170 gram,
zwart/wit.
Prijs: € 7,50 (Inclusief BTW)
De marskramer, over de wereld van
Joris Joleijt
NUR: 273/274
ISBN: 9 78-90-82 90 1238
Een winkeltje op mijn rug, over de
wereld van Fleurtje en Floor
NUR: 193 / 212
ISBN: 9 78 90 82 90 1245

Column
Hond
Ik zie hem staan in zijn vertrouwde
lab in Utrecht, zijn handen liefkozend
om hersenen heen. Hersenen van een
dood iemand. Eric Scherder, hersenspecialist, gekleed in een onberispelijk nette pak heeft een nieuw programma. Daarna zie ik een dwarsdoorsnede van het brein, en vertelt de
altijd aimabele professor iets over de
hippocampus. Op straat verzamelt
Scherder proefkonijnen voor bevestiging van de eeuwenoude spreuk :
‘Gedeelde smart is halve smart’. Voor
de mensen die het niet gezien hebben,
je houd je hand in ijswater en als je
met je andere hand, de hand van je
geliefde vasthoud, kun je er langer
tegen. Leuke proef. Het laatste onderwerp gaat over een chatbot, een robot
waar je mee kunt praten. Hij heet
Vincent en komt van Facebook
Messenger. Volgens een onderzoekster is hij mogelijk de oplossing voor
eenzaamheid. De robot kan jou vragen stellen, maar het kan ook andersom. Dat is leuk bedacht, vind ik, om
het om te draaien. Dat appeleert aan
de mogelijk verzorgende kanten van
jouw persoonlijkheid. Maar, hebben
wij daar een chatbot voor nodig ? Wat
zeiden ze vroeger tegen een eenzaam
persoon : neem een hond, ga de tuin
in, of word vrijwilliger in een wijkcentrum. Kortom, maak jezelf nuttig.
Phil Poffé , Groesbeek.

Hoe kan ik van A naar B reizen, zonder
daarbij schade aan het milieu toe te
brengen? En hoe ziet een duurzaam
voedingspatroon eruit? Met deze en
vele andere vragen houden zich op dit
moment circa 350 scholieren uit
Nederland en Duitsland bezig. Ze doen
mee aan de derde editie van de
Euregionale Scholenwedstrijd, die dit
jaar om het thema duurzaamheid draait.
Ter voorbereiding op het maken van de
inzendingen staan digitale workshops
op het lesrooster. Daarnaast gingen de
scholieren vorige week tijdens een live
vragenronde met meteorologe Margot
Ribberink in gesprek.
Fridays for Future, klimaatverandering
tijdens de les, een historische temperatuurstijging van ruim 30 graden in
februari: scholieren kunnen niet meer
om de onderwerpen duurzaamheid, klimaat en milieu heen. Hoe het kan dat
de aarde opwarmt en wat je ertegen
kunt doen, staat dit jaar centraal bij de
Euregionale Scholenwedstrijd, die door
de Euregio Rijn-Waal georganiseerd
wordt. De scholieren doen eerst mee
aan digitale workshops, die Margot
Ribberink samen met museum De
Bastei uit Nijmegen ontwikkelde. Na
de workshops zijn de scholieren aan de
slag gegaan met hun inzendingen, die
uiterlijk 15 maart ingeleverd moeten
worden. Hiermee dienen de scholieren
hun leeftijdsgenoten uit het buurland te
inspireren om ook duurzamer te leven.
De creatiefste inzendingen worden in
april met leuke prijzen beloond.
Digitale workshops
Normaal gesproken steken tijdens de
workshopfase vele touringcars de grens
over om de deelnemende klassen naar
de gezamenlijke workshops in
Nederland en Duitsland te brengen. In
verband met de coronapandemie werd
dit keer een digitaal concept ontwikkeld. De begeleidende docenten kunnen de workshops op elk gewenst
moment in hun lessen integreren – vanuit thuis of op school. In de eerste
workshop berekenden de scholieren
hun ecologische voetafdruk, en in de
daaropvolgende workshops staan
mogelijkheden om deze te verkleinen,
centraal. Daarbij wordt gekeken naar
de thema’s wonen, vervoer, voedsel en
spullen. Aan de hand van deze vier thema’s zijn de scholieren op de social
media-kanalen van de Euregio RijnWaal met elkaar in gesprek gegaan, en
tijdens een live vragenronde konden ze
elkaar nader leren kennen.
Live vragenronde
Op 1 maart mochten de deelnemende
klassen weer- en klimaatexpert Margot
Ribberink tijdens de live online vragenronde het hemd van het lijf vragen. En
dat deden ze dan ook: de scholieren

Meteorologe Margot Ribberink beantwoordt vragen van Nederlandse en
Duitse scholieren tijdens de live vragenronde van de Euregionale
Scholenwedstrijd.
stelden via de chatfunctie vragen, die
de meteorologe in het Nederlands en
Duits beantwoordde. Zo ging het onder
andere om het verband tussen de
opwarming van de aarde en luchtkwaliteit en de gevolgen van de klimaatverandering voor ons dagelijks leven. Aan
het einde van de vragenronde draaide
Margot het geheel om en vroeg of de
scholieren tips hadden om iets aan de
klimaatverandering te doen. De Duitse
scholier Cedric liet weten dat hij met de
fiets naar school gaat en stelde een voedingspatroon voor, waarin je slechts
één keer per week vlees eet. De
Nederlandse Veerle had tips voor het
eerstvolgende bezoek aan de supermarkt: een herbruikbare tas meenemen
en
seizoensproducten
kopen.
Bovendien vertelde ze dat je met de
zoekmachine Ecosia heel eenvoudig
iets voor het klimaat kunt doen, want
voor elke 45 zoekopdrachten wordt een
nieuwe boom geplant. David uit
Duitsland doet op een creatieve manier
iets voor het klimaat: wat hij in tweedehands winkels niet kan vinden, naait
hij zelf, zodat massaproductie vermeden wordt. En de Nederlandse Berber
stelde voor om een post-it met ‘Licht
uit!’ op de deur te plakken – zo kan
iedereen op een heel eenvoudige
manier stroom besparen.
Margot Ribberink kijkt met een goed
gevoel terug op de digitale vragenronde: “Ik ben heel tevreden met dit virtuele experiment. De sfeer was goed en
de tips van de scholieren fantastisch.
Daarnaast was het geweldig om eindelijk een paar gezichten te zien. Toen ik
de workshops opnam, praatte ik namelijk tegen de camera – nu kon ik eindelijk weer een echt gesprek met schoolklassen voeren. Dat mis ik tijdens de
coronapandemie echt.”

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

T

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

NU DOORPAKKEN
LANDELIJK EN LOKAAL
Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Stem
PvdA.

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bel het calamiteitennummer bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige hinder kunnen veroorzaken. Bel het calamiteitennummer alleen buiten kantooruren. U kunt dan
een boodschap inspreken. Tijdens kantooruren kunt u het gewone nummer van de gemeente bellen 14 024. We gaan direct
met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

gemeente@bergendal.nl
Telefoon 14024
Vanuit buitenland +31 24 751 65 00

Afspraak college
Bel (024) 751 65 06
of mail
bestuurssecretariaat@bergendal.nl

Wij helpen u op afspraak! Maak uw afspraak op www.bergendal.nl of bel 14024

■ Verkiezingen 17 maart
■ Extra maatregelen stembureaus

■ Brief burgemeester

Vanwege Covid-19 zijn er tijdens de verkiezingen extra maatregelen
om veilig te kunnen stemmen. Hieronder leest u welke dat zijn.

Beste inwoners van Berg en Dal,

▪ In ieder stembureau gelden de corona maatregelen van het RIVM, zoals
het verplicht dragen van een mondkapje.
▪ Bij ieder stembureau is er een aparte in- en uitgang, zodat mensen
afstand van elkaar kunnen houden.
▪ Bij de in- en uitgang staat een zuil met desinfecterende handgel.
▪ Iedereen die komt stemmen krijgt een nieuw rood potlood om mee te
stemmen. U mag dit potlood meenemen of bij de uitgang in een bak
doen. Na een goede schoonmaakbeurt zoeken we hier een mooie
bestemming voor.
▪ De stembureauleden zitten achter een zogeheten ‘kuchscherm’ en dragen een mondkapje. De leden die spullen aannemen of afgeven dragen
ook handschoenen.
▪ U kunt drie stemmen per volmacht uitbrengen naast uw eigen stem.

■ Vervroegd stemmen
Voor inwoners uit de risicogroepen is het mogelijk om al op maandag 15
of dinsdag 16 maart te gaan stemmen. Hiervoor zijn die dagen 2 stembureaus geopend van 07:30 tot 21:00 uur. Deze vindt u op de volgende
adressen:
Gemeentehuis Groesbeek
Sporthal De Duffelt

Dorpsplein 1
Gengske 10

Groesbeek
Millingen aan de Rijn

■ Vergeet uw identiteitsbewijs niet!
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.
Bij de verkiezingen mag u uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 17 maart 2021 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is
verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken
waar op staat “geldig tot 18 maart 2016” of elke latere datum.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Elke Nederlander van 18
jaar en ouder mag dan kiezen wie hem of haar moet vertegenwoordigen in de regering. En samen bepalen we zo welke partij of partijen
ons land de komende 4 jaar regeren. Dat is toch bijzonder?
Er is niemand die ons dwingt om op een bepaalde partij te stemmen.
Er is ook niemand die ons dwingt een bepaalde partij te negeren. U
mag het helemaal zelf weten. Zo staat het in onze grondwet. En elke
stem telt. Ook die van u. Laat van u horen. Want anders gaat uw stem
verloren.
Ook in onze gemeente kunt u natuurlijk uw stem uitbrengen. Al gaat
het dit jaar door het coronavirus iets anders dan normaal. Want we willen zeker weten dat u uw stem veilig uit kunt brengen. Daarom kunnen 70- plussers per brief stemmen. En hebben we alle stembureaus
coronaproof ingericht. Daarom ook zijn de stembureaus in verpleeghuizen en verzorgingshuizen nu alleen toegankelijk voor de bewoners
van die huizen. En zijn er op alle stembureaus extra stembureauleden om alles in goede banen te leiden.
Voor inwoners die behoren tot de risicogroepen is het ook mogelijk om al op maandag 15 of dinsdag 16
maart te gaan stemmen. Zij kunnen die dagen stemmen bij de stembureaus in het gemeentehuis in
Groesbeek of in sporthal De Duffelt in Millingen aan de Rijn.
De Stichting Ongehinderd heeft ons geholpen om de stembureaus te keuren. Ze hebben gekeken of stembureaus coronaproof konden worden ingericht. Maar ook of ze toegankelijk zijn voor mensen met een
lichamelijke beperking. Stembureaus die niet aan de eisen voldeden zijn afgevallen. Het kan dus zijn dat
het stembureau waar u normaal stemde nu niet beschikbaar is. Maar sowieso is er altijd een stembureau
in uw buurt. Welke dat zijn, dat staat op uw stempas. Maar de meest actuele lijst vindt u op onze website
www.bergendal.nl.
Op onze website vindt u trouwens nog veel meer informatie over de verkiezingen. U leest daar niet alleen
hoe u veilig kunt stemmen, maar ook wat u bijvoorbeeld kunt doen als u ziek bent, of als u uw stempas
verloren heeft. Want ook dan hoeft uw stem niet verloren te gaan. Laat uw stem horen. Elke stem telt!
Mark Slinkman
Burgemeester gemeente Berg en Dal

Let op: De regeling dat u een verlopen identiteitsbewijs mag gebruiken,
geldt alleen in het stembureau. In alle andere gevallen hebt u een geldig
document nodig.

■ Locatie stembureaus

■ Stemmen per brief

Gemeentehuis Groesbeek
Sporthal De Duffelt
Gymzaal De Vossenhol
BIGA Sporthal Groesbeek
Cultureel Centrum De Mallemolen
Sporthal Heuvelland
Clubgebouw 'De Treffers'
Dorpshuis 'De Slenk'
Zalencentrum De Sleutel
Dorpshuis Kerstendal
OLV 't Heilig Hart
Rozenhof
V.V. Germania
Hotel Millings Centrum
St. Cecilia
Schuttersgenootschap O E V
Notre Dame
Grote Bartholomeus Kerk
Kulturhus Beek
De Sprong
Muziekgebouw DES
Kulturhus Kekerdom

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u bij de verkiezingen ook per brief
uw stem uitbrengen. Alles wat u hiervoor nodig heeft ontvangt u
thuis.
Bent u op 17 maart 70 jaar of ouder? Dan ontving u tussen 10 februari en
3 maart per post uw stempluspas en een gezondheidscheck. De gezondheidscheck zijn enkele vragen over het coronavirus.
Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Hierin zitten de documenten, de zogenoemde briefstembescheiden. Deze documenten heeft u nodig als u per brief wilt stemmen.
De documenten zijn:
▪ een briefstembiljet;
▪ een envelop voor het briefstembiljet;
▪ een retourenvelop;
▪ een stapsgewijze uitleg over het stemmen per brief.
Retourenvelop met de post sturen
U kunt stemmen door de retourenvelop via de post te versturen. Doe dat
uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00. Dan weet u zeker dat uw briefstem op
tijd aankomt. Briefstemmen die na woensdag 17 maart 21.00 uur aankomen, tellen niet mee.
Retourenvelop afgeven op
gemeentehuis
U kunt de retourenvelop ook afgeven bij de
receptie van het gemeentehuis in Groesbeek.
Dit afgiftepunt is geopend op werkdagen van
woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16
maart van 09:00 tot 17:00 uur. Op woensdag 17
maart is het afgiftepunt open van 07:30 tot
21:00 uur.

Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen op een van de volgende stembureaus. Door corona kan een locatie op het laatste moment wijzigen. Op de website van de gemeente staat altijd de meest actuele lijst.

Let op:
wijziging locaties stembureaus
Op sommige stempassen staat het stembureau Op de Heuvel
in Groesbeek vermeld. De locatie van dit stembureau is gewijzigd in: V.V. Germania, Nijmeegsebaan 5B, Groesbeek.
De locatie De Gevleugelde Vrienden is gewijzigd in: St. Cecilia,
Wethouder Arntzstraat 1, Millingen aan de Rijn.

Dorpsplein 1
Gengske 10
Van Ruysdaelweg 8
Cranenburgsestraat 112
Kloosterstraat 11
Ambachtsweg 8
Nijerf 1
Reestraat 2
Bredeweg 71
Kerstendalseweg 17
Oude Kleefsebaan 123A
Nijmeegsebaan 114
Nijmeegsebaan 5B
Heerbaan 186
Wethouder Arntzstraat 1
Heerbaan 190
Kasteelselaan 50
Kerkberg 3
Roerdompstraat 6
Pr. Bernhardstraat 3
Klaproosstraat 2
Schoolstraat 7

Groesbeek
Millingen aan de Rijn
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Berg en Dal
Berg en Dal
Heilig Landstichting
Groesbeek
Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn
Ubbergen
Beek-Ubbergen
Beek-Ubbergen
Ooij
Leuth
Kekerdom

■ Stembureaus verzorgingshuizen
De onderstaande stembureaus zijn in verzorgingshuizen. Hier mogen
alleen de bewoners en het personeel van deze verzorgingshuizen
stemmen.
Kloostertuin, Stationsweg 9
Vijverhof, Kwakkenbergweg 150
Groot Berg en Dal, Oude Kleefsebaan 221
St. Jan de Deo, Sint Willibrordstraat 1
Zorgcentrum 't Höfke, Verbindingsweg 6

Groesbeek
Berg en Dal
Berg en Dal
Millingen aan de Rijn
Beek-Ubbergen
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Mededelingen

■ Dar veegt goten en straten

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.

Al jaren veegt Dar de straten in onze gemeente. De
kans is dan ook groot dat u medewerkers van Dar
aan het werk ziet in uw eigen buurt. Het vegen van
straten en goten doet Dar met veegmachines met
borstels.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Kerkberg 3, verwijderen en restaureren van een klok uit de toren en
herplaatsing in een klokkenstoel (ontwerpbesluit)
▪ Lijsterbesstraat 1, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Oosterbergweg 2, kap 2 bomen (aanvraag)
▪ Oosterbergweg 2, bouw zwembad (aanvraag)
▪ Plataanstraat 14, renoveren voorgevel (verleend)
▪ Rijksstraatweg 146, kandelaberen drie bomen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 162, gedeeltelijke intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een serre en carport, het
realiseren van de carport is ingetrokken (intrekking)
▪ Recreatiegebied Wylerbergmeer, vervangen toiletgebouw (verleend)
▪ Schellingshof 7, vestigen yoga/massage praktijk (verleend)
▪ van der Veurweg 27, brandveilig gebruik gebouw (ontwerpbesluit)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 130, wijzigen gebruik van recreatie- naar
burgerwoning (verleend)
▪ Stollenbergweg 234, kap boom (aanvraag)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 30, (Park Cantecleer), bouw recreatiewoning
(verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 43, herbouwen potstal (aanvraag)
▪ De Gaffel 36, plaatsen pergola (verleend)
▪ De Klös 4, realiseren boerenkamers in bestaande schuur (verleend)
▪ nabij Grafwegen 10, bouw schuurwoning (verlengen beslistermijn)
▪ Herwendaalseweg 19, verbouwen winkelruimte naar twee woningen
(verlengen beslistermijn)
▪ Houtlaan 30, plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Kerkstraat 7, realiseren nieuwe trainingsruimte en vervangen van
dakgoten en 2 raamkozijnen (aanvraag)
▪ Kerkstraat 17a, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 3, plaatsen nokverhoging (aanvraag)
▪ Reestraat 17, bouw schuurtje (niet vergunningplichtig)
▪ Spoorlaan 10, bouw 23 appartementen (verleend)
▪ Veldzicht 12, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Wylerbaan 37, positief bestemmen van de woning als tweede
bedrijfswoning en aanduiden als plattelandswoning (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 45b, uitbreiden en verbouwen woning (verleend)
Leuth
▪ Nabij Botsestraat 14B, werk of werkzaamheden uitvoeren (aanvraag)
▪ Duffeltdijk 4b, realiseren van een Bed & Breakfast (aanvraag)
▪ Kerkplein 9, plaatsen reclame (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Paulus Potterstraat 24, bouw erker (verlengen beslistermijn)
▪ Rembrandtstraat 31, aanleggen inrit (verleend)
▪ Vossengraaf 2, aanpassen bestaande splitsing van het pand
(aanvraag)
Ooij
▪ Rietlanden 8, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Vlietberg 6 (01), verbouwen woongebouw van 7 naar 5
appartementen (aanvraag)
▪ Vlietberg 25, realiseren gastenverblijf (aanvraag)
Persingen
▪ Persingensestraat 6a, plaatsen van een gemetselde erfafscheiding
(aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 33, verbouwen woning, plaatsen dakramen en kapschuur
(aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 38, verbouwen kerkje (verleend)
▪ Ubbergensdijk 28, wijzigen indeling dakkapel en gevelkozijn
(aanvraag)

Hoe schoon?
De gemeente en Dar maken afspraken over hoe
schoon de straten en goten moeten zijn in onze
gemeente. Dit betekent dat Dar in sommige straten
regelmatig veegt en in andere straten die wat minder
snel vies worden, minder vaak. Deze keuzes maken
we samen met Dar.
Beoordelen kwaliteit vegen
Maandelijks beoordelen we met Dar de kwaliteit van
het vegen van straten en goten. Zijn de wegen bijvoorbeeld schoon genoeg en is de kwaliteit zoals afgesproken? We kijken dan naar de balans tussen schoon en
kosten.

■ Formulierenbrigade gestart
De formulierenbrigade is op donderdag 4 maart gestart in onze
gemeente. De vrijwilligers van de
formulierenbrigade helpen inwoners die moeite hebben met het
invullen van (online) formulieren.
Wethouder Irma van de Scheur
was erbij om haar waardering uit
te spreken.
Wethouder Irma van de Scheur:
‘’Formulieren invullen is vaak best
ingewikkeld. Een foutje bij het invullen is snel gemaakt. Sommige
inwoners beginnen er zelfs niet aan
omdat ze het te moeilijk vinden. Dit
kan grote gevolgen hebben.
Mensen lopen allerlei regelingen en
vergoedingen mis. Er kunnen daardoor financiële problemen ontstaan. Met de formulierenbrigade
willen we voorkomen dat mensen in
de problemen raken omdat ze een
formulier niet of niet goed hebben
ingevuld.
Fijn dat er vrijwilligers zijn die onze
inwoners willen helpen.”
Afspraak maken?
Heeft u moeite met het invullen van
formulieren? Maak dan een
afspraak met onze formulierenbrigade. Dit kan via
www.regionaleformulierenbrigade.nl.

Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout
▪ Klein Amerika 6a, Groesbeek
▪ Waldgraaf 6a, Groesbeek
▪ Ketelstraat 38, Groesbeek
▪ Derdebaan 12, Groesbeek
▪ Bruuk 95, Groesbeek
▪ Persingenstraat 8a, Persingen
Vervolg op de volgende pagina

Of telefonisch via 06-13 08 17 34.

Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek

Door de coronamaatregelen werkt
de formulierenbrigade voorlopig
alleen op afspraak.

Wat voor soort hulp?
De formulierenbrigade helpt u bij
het aanvragen van bijvoorbeeld:
▪ Een ander internet- of telefoonabonnement
▪ Kwijtschelding belastingen van de
gemeente
▪ Een andere energieleverancier
▪ Een andere zorgverzekering
▪ Zorgtoeslag
▪ Huurtoeslag

Wanneer zijn de spreekuren van
de formulierenbrigade?
Wanneer: Van 11.00 tot 14.00 uur
op de donderdagen in de even
weken. Dus op 18 maart, 1 april, 15
april, etc.
Waar: Voorzieningenhart Op de

Wethouder Irma van de Scheur en Marinus Wijnsma, de coördinator van
de formulierenbrigade.

■ EU-rijbewijzen opnieuw langer geldig
Mogelijk lukt het u niet om door de coronamaatregelen uw rijbewijs
op tijd te verlengen. Voor EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95
heeft de Europese Unie daarom opnieuw de geldigheid verlengt.
Voor EU-rijbewijzen en rijbewijzen met code 95 gelden vanaf 6 maart 2021
nieuwe afspraken. Stopt de geldigheid van uw rijbewijs (+ code 95) tussen
1 september 2020 en 30 juni 2021? Dan mag u 10 maanden langer blijven
rijden met uw rijbewijs vanaf de einddatum van uw rijbewijs.
Overzicht alle regelingen
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van alle geldende afspraken:
Geldigheid EU rijbewijs (+ code Hoe lang mag u nog rijden?
95) stopt tussen

Voorbeelden

1 februari 2020 en 31 mei 2020.

Tot 01 juli 2021.

Rijbewijs is geldig tot 01 maart 2020:
u mag rijden tot 01 juli 2021.

1 juni 2020 en 31 augustus 2020.

13 maanden vanaf de eindda- Rijbewijs is geldig tot 01 augustus 2020:
tum van het rijbewijs.
u mag rijden tot 01 september 2021.
Rijbewijs is geldig tot 31 augustus 2020:
u mag rijden tot 30 september 2021.

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan
▪ Koningin Wilhelminaweg 4, Groesbeek
▪ Koningin Wilhelminaweg 6, Groesbeek

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op www.dar.nl/wijkonderhoud
of neem contact op met klantencontactcentrum van
Dar. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur via info@dar.nl of 024-3716000.

1 september 2020 en 30 juni 2021. 10 maanden vanaf de eindda- Rijbewijs is geldig tot 01 december
tum van het rijbewijs.
2020: u mag rijden tot 01 oktober 2021.
Rijbewijs is geldig tot 01 mei 2021:
u mag rijden tot 01 maart 2022.

U mag langer doorrijden op basis van de afspraken. Dit is niet verplicht. Wilt u het rijbewijs toch verlengen, dan
blijft dit gewoon mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl. Zoek op ‘Corona en regels verlopen
rijbewijs’.
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■ Vouchers voor digitalisering

Voucher aanvragen
Wilt u meedoen met de voucherregeling of uzelf aanmelden voor de webinars? Dat kan via
https://smarttogether-arnhemnijmegen.nl.
Diensten aanbieden?
Biedt u diensten aan op het gebied van digitalisering?

U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Zon en energie
Dan kunt u dit ook doorgeven via
info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl.
MKB-deal Sm@rt Together
De voucherregeling is onderdeel van de MKB-deal
Sm@rt Together van de 18 gemeenten van de regio
Arnhem-Nijmegen. De gemeenten, de provincie
Gelderland en het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) stellen geld beschikbaar om het
bedrijfsleven te helpen met digitaliseren.

■ Rij en fiets MONO
Als je rijdt, houd je je aandacht op één ding en dat
is het verkeer. MONO is ongestoord onderweg zijn,
zonder afleiding van appjes of social media posts.
Zodat mensen hun ogen op de weg houden en niet
op hun scherm. Nederland gaat ongestoord onderweg. Rij MONO, fiets MONO.
Sociale media gebruiken tijdens het autorijden of op de
fiets is levensgevaarlijk. Voor jezelf én voor andere
weggebruikers. Zit je achter het stuur te appen? Dan
zie je niet goed wat er om je heen gebeurt.

Vervolg mededelingen
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.

Sinds 1 maart kunnen MKB-ondernemers uit de
regio Arnhem-Nijmegen een voucher aanvragen
voor het digitaliseren van hun onderneming.
Bijvoorbeeld om een webwinkel op te starten of
een app te ontwikkelen. Ook kunnen ze gratis webinars volgen over de mogelijkheden en kansen in
digitalisering.
Ondernemers kunnen de vouchers besteden aan het
digitaliseren van de onderneming als dat bijdraagt aan
het behoud van de onderneming. Of aan het vergroten
van de omzet of het marktbereik. De vouchers dekken
50% van de kosten tot een maximum bedrag van 2.500
euro. De exacte voorwaarden staan op de website
www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl.
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Simpele oplossingen
Gelukkig zijn er simpele oplossingen:
▪ Zet je mobiel op stil. Zo raak je niet afgeleid door telefoongeluiden. En kun je je beter concentreren op de
weg. Dat is niet alleen veiliger voor jezelf, maar ook
voor anderen.
▪ Stel je telefoon zo in, dat je automatisch tijdens het rijden geen meldingen ontvangt. Hoe je dit doet? Kijk
op www.komveiligthuis.nl/rijmono/hoe-kan-ik-monorijden.

Energie besparen in huis is niet
zo ingewikkeld: bijvoorbeeld
door isoleren, zuinig verwarmen
en zonnepanelen plaatsen. Maar
hoe pak je het aan en wat komt er
bij kijken? Bij Loket Duurzaam
Wonen Plus kunt u terecht voor
de nodige informatie en advies
op maat.
Op naar het voorjaar
De winter loopt wat af. Iedereen
heeft dankzij de koudeperiode de
verbeterpunten van zijn eigen huis
kunnen voelen. Tijd dus om uw
woning te verbeteren en energiezuiniger te maken. De zon klimt
steeds hoger en het seizoen voor
de opwek van zonnestroom begint
weer. Wist u dat meer dan 1 miljoen
huishoudens al zonnepanelen op
het dak hebben? Nederland heeft
daarmee, op Australië na, de meeste zonnepanelen ter wereld op de
eigen woningdaken liggen (gerekend naar het percentage huishoudens per land). En dat kunnen er
nog meer worden.
Regelingen
De BTW op zonnepanelen kunt u

terugvragen bij de Belastingdienst.
De gemeente heeft een aantrekkelijke financiering tegen een lage
rente (1.6%). Voor het nemen van
verschillende maatregelen aan uw
woning en voor isolatie is subsidie
mogelijk.
Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u weten waarop u kunt letten
bij het nemen van maatregelen en
of er subsidie mogelijk is? Neem
contact op met Loket Duurzaam
Wonen Plus via www.bergendal.nl
of www.duurzaamwonenplus.nl. U
kunt ook een e-mail sturen naar
info@duurzaamwonenplus.nl. We
proberen afspraken zoveel mogelijk
digitaal en telefonisch te plannen.

■ Vrijwilligers gezocht

■ Uit de raad van Berg en Dal: Samen er iets moois van
maken
De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde digitaal op 25 februari 2021. Hieronder vertellen we wat
meer over twee onderwerpen die op de agenda
stonden. Namelijk over meedoen (participeren) en
de lening voor startende kopers.
Vertrouwen geven, samen in gesprek bij de start en
fouten durven te maken!
In de gemeente Berg en Dal is het fijn wonen en dat
willen wij met zijn allen graag zo houden. De gemeente is dan ook blij met ideeën van inwoners om de
gemeente nóg mooier te maken. Participatie is belangrijk, maar dan moet er wel een goede samenwerking
zijn. Inwoners moeten weten wat er mogelijk is en wat
zij van de gemeente kunnen verwachten. Er waren
lange tijd geen duidelijke afspraken over hoe de
gemeente omgaat met ideeën vanuit de samenleving.
Het afgelopen jaar is er met inwoners, ondernemers,
ambtenaren en gemeenteraadsleden over participatie
gesproken. Dit heeft geleid tot de Nota Participatie, met
de titel “Samen maken we Berg en Dal”. De raad ging
unaniem akkoord met de nota.
Een woning kopen met een aanvullende starterslening
Met een Starterslening kunnen startende kopers een
woning in de gemeente Berg en Dal kopen. Starters
mogen maximaal € 30.000,- bovenop het hypotheekbedrag lenen. De woning mag maximaal € 250.000,kosten. De lening is in 2017 in het leven geroepen. In
totaal hebben 34 starters sinds 2017 gebruik gemaakt
van de Starterslening. De raad heeft besloten om
opnieuw € 500.000,- vrij te maken voor deze lening.
GroenLinks diende bij dit agendapunt een motie (verzoek aan het college) in. Daarin staat dat er bij het
afsluiten van een lening, extra aandacht moet zijn voor
de financiële risico’s. Bijvoorbeeld via een bijsluiter. En

dat er advies moet worden gevraagd over hoe de
gemeente starters op de woningmarkt kan helpen. De
raad ging in meerderheid akkoord met de motie.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende
besluiten genomen:
▪ Ingestemd met de zienswijze op de Kaderbrief MGR
2022-2025;
▪ Ontwerpbestemmingsplan Cranenburgsestraat 27,
Groesbeek vastgesteld;
▪ Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld;
▪ Lesley Albers (PvdA) is benoemd tot plaatsvervangend lid van de agendacommissie MGR.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat
via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt
kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De
vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek
Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Hand- en spandiensten woonzorgcentrum Het Groene Hart
Groesbeek
Woon-zorgcentrum Het Groene
Hart in Groesbeek zoekt vrijwilligers voor hand- en spandiensten.
Ook voor het halen en brengen van
deelnemers voor de inloop en ontmoeting. Sociaal contact met ouderen staat hierin centraal. Inloop en
Ontmoeting is er voor alle inwoners
van de gemeente, jong en wat
ouder. Er is gelegenheid om elkaar
te ontmoeten, voor een praatje, het
drinken van een kopje koffie, het
samen eten of deelnemen aan activiteiten. Zo ontstaan nieuwe contacten en mogelijkheden om samen
bezig te zijn. Contactpersoon is
Daniel Daam. U bereikt hem via
06 - 82 63 03 90 of 085 - 073 98 55
of via inloopplus@fortewelzijn.nl.
Chauffeurs en luisterend oor
SWOM zoekt vrijwilligers die enke-

le dagen per maand senioren uit
Kekerdom, Leuth en Millingen met
een busje naar de plaats van
bestemming brengen. In coronatijd
gaat het alleen om noodzakelijk ritten naar huisarts, fysiotherapie,
tandarts e.d. In verband met de
planning is het zeer wenselijk dat je
in de directe omgeving van
Millingen aan de Rijn woont.
Ook organiseert SWOM ‘Op
bezoek bij ouderen’. Heeft u affiniteit met ouderen, biedt u graag een
luisterend oor en laat u mensen in
hun waarde? Contactpersoon is
Thea de Wijse . U bereikt haar via
swom@hetnet.nl of via
0481 - 43 11 05.
Andere vacatures
Geïnspireerd geraakt? Kijk voor
meer
mogelijkheden
op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature
voor u bij dan gaan ze graag met u
in gesprek over de mogelijkheden.
Contactpersoon is Anke Jacobs. U
bereikt
haar
via
vspbergendal@fortewelzijn.nl of via
06 - 12 86 75 74.

Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie
over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media
te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij
ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is
op 1 april 2021.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Spaces van Wil
De vorige bijdrage aan De Rozet was 26 januari 2021.
Er zijn door het coronavirus bijna geen evenementen om te
bezoeken en zo blijven er nog alleen de Polderrubrieken. Om
de bouw van de Liburna weer onder de aandacht te brengen,
is er een nieuwe rubriek gemaakt waar alle gemaakte foto's
te zien zijn en dat zijn er meer dan 700. Er wordt ook weer
terug gekeken naar de rubriek van 2012, en die link staat
onderaan de rubriek van januari 2009. Inmiddels blijkt dat er
sinds het begin dat het nog een blog was dat er nu op
OneDrive meer dan 22.000 foto's staan, en dat hebben we
nog de vele filmpjes op YouTube staan. Vul op internet in
Liburnareport. U kunt weer invullen op internet Spaces van
Wil - dan ziet u alle rubrieken vanaf 2008.

KBO Beek nieuws

30 januari werkzaamheden in de polder bij hoger water.
25 en 26 januari Ontmanteling Zandwinning installaties

Bouw historische Liburna Millingen startte in januari 2009
2 maart Mooi weer in de Polder dus een rondje maken.
23 en 24 februari weer een rondje in de polder
16 februari Water is snel gezakt en de winter voorbij.

BEEK. Beste leden en lezers, het zonnetje op ons gezicht vroeg in het jaar
deed onze zorgen even verdwijnen. De
berichten van het kabinet waren minder
zonnig, voorlopig nog niet veel perspectief voor onze vereniging. Ons
houden aan het vaak handen wassen en
natuurlijk de ander halve meter gaat er
voor zorgen dat de stip aan de horizon
in zicht gaat komen. In gesprekken met
leden komt, ondanks dat alles stil ligt,
steeds naar voren dat men toch heel
tevreden over hetgeen de vereniging
onderneemt. In de “andere tijd” waren
vele van onze leden rond deze tijd
bezig met het maken van een mooi

stukje (zie foto). Onze activiteitencommissie probeert voor haar leden er toch
voor te zorgen dat het voor hen een vrolijke Pasen wordt nu een viering nog
niet tot de mogelijkheden behoort.
Lid, of donateur worden van de KBO
Beek, graag, de seniorenvereniging van
Beek houdt u van alles wat voor haar en
hem belangrijk is op de hoogte. Voor
maar € 20,= per kalender bent u er al
bij, kom en steun de KBO Beek. Kom
er bij!
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek, alle info 024 3226377.

Deel jouw Gelders WO2-verhaal online
Van maart t/m mei gaan Rijnbrink, de Gelderse bibliotheken en Erfgoed Gelderland samen op zoek naar
Gelderse oorlogsverhalen onder de noemer ‘WO2-verhaal gezocht’. Als vervolg op de tournee van de WO2cafés in 2020 is het nu mogelijk om online bijzondere of
persoonlijke verhalen te delen.
Heb je een bijzonder oorlogsverhaal dat je wilt delen? Of
documenten, beeldmateriaal en/of objecten over de Tweede
Wereldoorlog in Gelderland? Stuur ze online in via de website van mijnGelderland: https://mijngelderland.nl/insturen/gelderse-oorlogsverhalen
De ingezonden verhalen worden verzameld op het cultuurhistorische platform mijnGelderland van Erfgoed
Gelderland.
Van verzameling naar talkshow
Naast de verzameling van verhalen op mijnGelderland staat
er een talkshow op de planning aan het eind van de inzameling. Hierin zullen enkele verhalen en objecten door experts
worden besproken. Tijdens de inzamelingsperiode gaat
razende reporter Bas Steman op zoek naar bijzondere verha-

Foto: René Hendriks

len. Wie weet komt hij wel bij jou langs!
WO2-verhaal gezocht is een samenwerking van Rijnbrink,
Erfgoed Gelderland (mijnGelderland), WO2GLD en de
Gelderse bibliotheken. De doorstart wordt mede mogelijk
gemaakt door Provincie Gelderland.

Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen
voor een ongeneeslijk zieke naaste
Onlangs is MantelzorgBalans gelanceerd: een digitale tool die mantelzorgers ondersteunt die zorgen voor
een dierbare die niet meer beter
wordt.
“Het ziekteproces is net een film. Maar
je moet de film wel volhouden. En je
weet niet hoe lang het duurt. Als je je er
helemaal instort en niet op jezelf let,
hoe ga je het dan volhouden? Bewaak
je energie zodat je ook het einde meemaakt.” Maurits (73), zorgde voor zijn
partner.
Balans (her)vinden
Veel mensen zorgen met liefde voor
een naaste, ook al is dat soms erg
zwaar. Zeker als je weet dat je naaste
ongeneeslijk ziek is. “Voor deze mensen hebben we MantelzorgBalans ontwikkeld’, zegt Mariët Hagedoorn, professor (UMCG) en projectleider van
MantelzorgBalans. “Onze tool helpt
mantelzorgers bij het vinden of hervinden van de balans, zodat zij de zorg
voor hun dierbare goed kunnen dra-

gen.”
Oefeningen, informatie en herinneringen
MantelzorgBalans bestaat uit oefeningen, geeft informatie en biedt ruimte
om herinneringen op te slaan. “De
oefeningen helpen bij het nadenken
over je eigen grenzen, het balanceren
van zorgactiviteiten en de andere dingen in je leven, het bepalen van wat jij
belangrijk vindt en het organiseren van
het contact met de omgeving”, vertelt
UMCG-onderzoeker Anne Looijmans.
Verdiepende informatie is er over hoe
je thuiszorg regelt en wat belangrijke
zaken zijn om over na te denken of te
bespreken.
“Ik vond dat ik altijd klaar moest
staan. Maar waarom eigenlijk? De
MantelzorgBalans-tool zette me aan
het denken en gaf me inzicht.” Petra
(38), testgebruiker MantelzorgBalans
Interviews met mantelzorgers en
(zorg)professionals
Interviews met mantelzorgers en

De Luisterlijn nu bereikbaar op
nieuw telefoonnummer 088 0767 000
Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar
via het nieuwe telefoonnummer 088
0767 000. Dat meldt de organisatie,
die alle inwoners van Nederland
emotionele ondersteuning op afstand
biedt. Het nummer is dag en nacht
bereikbaar voor mensen die nergens
met hun verhaal terechtkunnen of
behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit
moment betaalt de Luisterlijn per
minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld,
hoe hoger de kosten. Op deze manier
voorkomen we deze kosten”, zegt Leo
Noordegraaf directeur-bestuurder bij
de Luisterlijn. Een 088-nummer is
nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.
Lokaal tarief
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de
beller – net als bij het oude telefoonnummer – geen extra kosten, alleen het
normale beltarief. Het telefoonnummer

is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor.
Ook nu geldt dat het telefoonnummer
niet zichtbaar is op de factuur van de
beller.
‘Even een stem te horen’
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is
via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op
de 10 gesprekspartners de telefoon. In
2020 voerden vrijwilligers meer dan
320.000 telefoongesprekken. “De
meeste mensen vinden het fijn om écht
even van zich af te praten en een stem
te horen. Het hardop uitspreken van
gedachten en gevoelens lucht vaak op.”
Getrainde vrijwilligers bij de
Luisterlijn bieden een luisterend oor en
geven even dat steuntje in de rug.
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek,
per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel
getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te
bieden.

(zorg)professionals staan aan de basis
van MantelzorgBalans. Waar lopen
mantelzorger tegenaan? Wat zou hen
kunnen helpen? “Mantelzorgers blijken
veelal tegen dezelfde zaken aan te
lopen”, zegt Looijmans. “Hun grootste
zorg is: hoe balanceer je mantelzorgtaken met alle andere activiteiten in je
leven? Mantelzorgers staan zelden stil
bij hun eigen grenzen en behoeften: zij
cijferen zichzelf vaak helemaal weg
voor de zieke naaste. En hoe ga je om
met je eigen emoties, mag je boos worden op je zieke naaste? En ze hebben
een grote behoefte aan informatie.
Welke hulp is er en waar kan ik terecht
voor hulp?”
Over de (gratis) tool
De MantelzorgBalans-tool is gratis te
vinden op balans.mantelzorg.nl. Het
project MantelzorgBalans is een
samenwerking tussen verschillende
partijen: het Universitair Medisch
Centrum Groningen, MantelzorgNL,
Zorgbelang Groningen, Ligare, Vilans,
Universiteit
Twente
en
de
Rijksuniversiteit Groningen. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMW.
Het UMCG doet ook onderzoek naar
de MantelzorgBalans tool. Hier vind je
de link naar het onderzoek.

Tas gevonden
Op de Leuthsestraat is een linnen tas
gevonden met de tekst 'Opa is mijn
beste vriend'. Is deze tas van jou? Dan
kun je hem afhalen aan de Prins Willem
Alexanderstraat 30 in Ooij.

KBO Ooij lid de heer
Jan Reijnen uit Ooij 90 jaar
OOIJ. Maandag 8 maart werd de heer
Jan Reijnen 90 jaar. Normaal gaat een
delegatie van het bestuur van de KBO
op bezoek bij de jarige, maar vanwege
alle corona maatregelen kon het bezoek
niet doorgaan. Maar ook voor hem
wilde het KBO bestuur dit niet zomaar
voorbij laten gaan. Om er toch een persoonlijk tintje aan te kunnen geven
zocht de KBO-voorzitter Sjef Wieland
hem op om Jan Reijnen op gepaste
afstand aan de voordeur te feliciteren
met deze mijlpaal en hem te benoemen
tot Erelid van de KBO Ooij, vergezeld

van een mooi boeket bloemen.
De daarbij horende oorkonde waarin
hij het Erelidmaatschap van de KBO
zal ontvangen, zal op een later tijdstip
worden uitgereikt. Ondanks zijn hoge
leeftijd ging Jan met de tijd mee, hij
werd een dag eerder door zijn
(klein)kinderen via live-streaming
gefeliciteerd zodat het toch nog een
feestelijke dag werd.
Door de familie zal wanneer het weer
mag, het echte feest worden ingehaald.
Aan Jan zal het niet liggen.

Foto: Bert Roodbeen. Meerop: www.inhetlaag.nl

De Zonnebloem waarschuwt
voor oplichters aan de deur
In de provincie Gelderland gaan de
laatste dagen onbekende personen
langs de deuren die zeggen dat ze vrijwilliger van de Zonnebloem zijn. Ze
zijn met twee of meer en vragen om
binnen te komen. Terwijl de een het
gesprek gaande houdt, gaat de ander op
zoek naar waardevolle spullen.
Zonnebloemvrijwilligers maken altijd
vooraf een telefonische afspraak.

donateurs in Gelderland plaats.
Normaliter hebben de wervers een
tablet bij zich, zodat mensen zich direct
kunnen registreren als donateur en zij
zullen dus nooit om geld vragen. De
wervers dragen altijd officiële legitimatie bij zich. Zij zijn te herkennen aan
een grijze jas of hes met het
Zonnebloemlogo en zullen nooit vragen binnen te komen.

Nationale Vereniging de Zonnebloem
is er voor mensen met een lichamelijke
beperking. De lokale afdelingen zijn
geschrokken van de verhalen van deelnemers. De oplichters gebruiken het
gegeven van de fysieke beperking om
aan de mensen hele persoonlijke vragen te stellen en zelfs bij hen de
gewichten te checken.

Mochten er onbekende mensen aan de
deur komen en zich voordoen als
Zonnebloemvrijwilliger bel dan met de
politie: 0900 – 8844. Geef het signalement door, want dan kan de politie ook
in actie komen.

Tot aan de deur en niet verder
Het dwingend advies is: laat geen
onbekenden binnen. Zonnebloemvrijwilligers zullen altijd vooraf een
afspraak inplannen. Er vinden op dit
moment geen wervingsacties voor

Natuurlijk kun je ook altijd bellen met
je lokale afdeling of met ons
Dienstencentrum op 076 - 564 64 64 of
via dienstencentrum@zonnebloem.nl
of kijk op www.zonnebloem.nl/werving.
Teun van Grinsven
Voorzitter regio Groesbeek
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Ooijse
Klinkertjes
Kregen wij via “De Deurzakkers”
toch een beetje carnaval in huis.
Door de creatieve leiding was er
namelijk een heers- en verdeelploeg
samengesteld, om alle leden te verrassen met een leuk carnavalsachtig
presentje. Je zag op carnavalszaterdag
de
verschillende
Vastenavondkopstukken in solo of
duo polonaise kriskras door Ooij
trekken, om de versnaperingen aan
de “zot” of de “zottin” te brengen.
Ook superbobo Tini H. te O. had een
deel van zijn spaarzame vrije tijd ter
beschikking gesteld. Hij had daarvoor zelfs een paar dagen voor over,
om in zijn bolide plaats te maken,
om de “geschenken” laadruimte te
bieden. De topmannen van dit
Ooijse volksfeest hadden zich helemaal laten inspireren door de makers
uit het Belgische Affligem. Hun slogan in deze Coronatijd is de spijker
niet in, maar op de kop. In hun
“Affligemse” middeleeuwse veldslag
wordt namelijk gezegd: “Als het zo
moet, dan hoeft het voor mij niet
meer”. Met dat beeld krijgen na een
jaar pandemie niet alleen jongeren,
maar ook andere leeftijdsgroepen te
maken. De “carnavalistische” geste
was, om niet heel Ooij in extase te
laten raken, alleen bedoeld voor de
plusminus 150 leden van het roemruchte Deurzakkerscorps. Dan haal je
als club wel wat op de hals, zeker als
de leden bijna over de hele wereld
verspreid zitten. Het grootste gedeelte woont wel in Ooij, maar er zijn er
ook die de kuierlatten hebben genomen, om zich elders te vestigen.
Maar een innovatieve vereniging als
“De Deurzakkers” had daar natuurlijk wel een antwoord op. Met de
door Tini H. te O. ontwikkelde verenigingsdrone had hij met zijn magische vingertjes een superdrone ontwikkelt, die zowel het noordelijk,
zuidelijk, oostelijk als het westelijk
halfrond
kon
bestrijken.
Hightechkenners vergelijken zijn
technisch ontwerp al met de
Amerikaanse Space Shuttle. Het was
een artistiek zeer verantwoord vliegmodel, dat de geweldige artiestennaam van “De Pur Puur” meekreeg.
De vorstelijke pakketten werden via
Tini’s ontworpen Apollo naar de buiten Ooijse oorden vervoerd. Daar
had de carnaval KPN, DHL of UPS
niet voor nodig. Op het moment dat
ik dit bij elkaar fantaseer, komen de
dankbetuigingen van over de hele
wereld nog bij het Deurzakkeriaanse
secretariaat binnen. Het was ook niet
niks, waar wij mee verrast werden.
Wat te denken van een heerlijke fles
rode wijn, waar je als rechtgeaarde
Deurzakker blauw van zou kunnen
worden. Vergeten mag je zeker niet
de bottel Affligem bier. Een pittig
middeleeuws aftreksel, waarvan je
als doorgewinterde carnavalist een
blijvend verlangen op je tong blijft
overhouden. Ook de toastjes waren
niet te versmaden. Alhoewel ik in
Fustendomkringen heb gehoord, dat
de vrijgezellen in de club liever een
“Toosje” toebedeeld hadden gekregen. Het zou echter heel slordig zijn
als je die “Toosjes” zou besmeuren
of besmeren met Brie. Ja, niet schrikken, ook een brok Franse kaas zat in
de verpakking. Deze Brie is volgens
hun eigen reclame onweerstaanbaar
en lekker. Een van de bekendste
Briesoorten is vernoemd naar oppernar Friso V. te O. In heel de wereld
hoor je namelijk “President Brie, avec
plaisir”. Plezier hoort bij het carnaval. Het zakje apennootjes dat wij
ontvingen, zal volgens mij uitmonden in een uitnodiging van het
bestuur. Ik denk, zodra dit mogelijk
is, dat wij dan per bus vervoerd worden naar Apenheul, om daar de
nootjes nuttig te besteden.
Getrouwde en ongetrouwde leden
kregen ieder een op een plastic
schaaltje
verpakt
cadeau.
Uitzonderingen werden gemaakt
voor mensen met een latrelatie. Die
kregen er ieder een bezorgd. Waarbij
de man, in dit geval, pak hem bij de
kraag, Jan K., te oorspronkelijk L.,
vanwege zijn latrelatie, het pakketje
op een houten plank kreeg aangeboden. Heel subtiel.
Groetjes medeklinker.

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties
Voedselbank Groesbeek verzorgt voor
ca. 125 gezinnen in de gemeenten Berg
en Dal, Heumen en Mook Middelaar
een voedselpakket. Zij zijn op zoek
naar iemand die de intake doet voor het
toekennen van een voedselpakket. Heb
jij affiniteit met schuldhulpverlening,
enige kennis van sociale wetgeving en
het werken in Word en Excel? Ben je
bereid om 4 a 6 uur per week je vrijwillig in te zetten? Contactpersoon is
Wopke Veenstra tel.06 38068767
info@voedselbankgroesbeek.nl .
Bij Villa Hamer in Berg en Dal staan

kwetsbare ouderen centraal. Niet alleen
in wonen maar zij faciliteren ook ouderen organisaties, brengen mensen bij
elkaar en ondersteunen ouderen in hun
hulpvraag. Deel jij hun missie en wil jij
je graag inzetten om voor ouderen het
verschil te maken? Vertel hen wat jij
kan bijdragen. Contactpersoon Peter
Degger
tel.
06
29165052
p.degger@zorggroepdelaren.nl
Ben je geïnspireerd geraakt? Kijk voor
de vele mogelijkheden op www.geldersehanden.nl/bergendal . Staat er geen
geschikte vacature voor je bij dan gaan
we graag met je in gesprek over de
mogelijkheden. Contactpersoon is
Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl, tel: 06 12867574.

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Berg en Dal stampesvol
met zonnepanelen
Vorig jaar kreeg ik te horen dat de
gemeente van plan is om 30.000 zonnepanelen pal naast mijn huis te laten
leggen. Twintig voetbalvelden vol (10
hectare), bijna drie meter hoog. Waar ik
nu kilometers ver weg kan kijken, kijk
ik straks tegen een glimmend woud van
aluminium en glas. "Waarom?", vroeg
ik. "Waarom zo pal naast mij?"
"We moeten", was het antwoord. "We
moeten heel veel. En we moeten heel
snel. We moeten van de provincie. We
kunnen er ook niks aan doen. We moeten iets".
Toen onze wethouders in 2018 begonnen, hebben ze afspraken gemaakt. "In
2023 gaan we 16% van onze energie
duurzaam opwekken". Niemand die
toen begreep wat dat precies inhield.
Later werd dat duidelijk: 180 hectare
zonnepanelen in 2023, 450 ha in 2030
en 750 ha in 2040. 750 Hectare betekent dat ongeveer één op de vier weilanden vol komt te liggen met zonnepanelen.
Maar wat blijkt nu? De provincie
eist niks. Er is geen deadline voor
2023. Ons huidige plan is alleen wat
GroenLinks in Berg en Dal zelf wil. De
provincie vraagt aan de regio ArnhemNijmegen of ze in 2030 tussen de 600
en 1500 gWh per jaar groen op kan
wekken. Voor onze gemeente betekent
dat tussen de 40 en 90 hectare zonnevelden in 2030. Dat is heel andere
koek. En het is een vraag, geen eis. Als
we minder zouden doen, is het ook
goed.
Wethouder Nelson Verheul houdt vast
aan het plan uit 2018. Hij probeert,
zolang hij nog wethouder is, zo veel
mogelijk zonnevelden aan te laten leggen. Liefst ook nog windmolens. De
andere wethouders willen niks veranderen, want "afspraak is afspraak". De
enigen die ons nu kunnen redden zijn
de gemeenteraadsleden. Laten we
hopen dat zij wethouder Verheul en
GroenLinks zo snel mogelijk terugfluiten.
Henk

Miserabel
Toegegeven, dit stuk is geschreven uit
ergernis, ik ben boos, woedend eigenlijk. Ik verbaas mij regelmatig over de
gang van zaken en het bestuursniveau
in Berg en Dal. Niet dat alles wat er
gebeurt fout is, toch meen ik regelmatig dat het veel beter zou kunnen. Daar
kom ik later zeker nog op terug.
Maar ik werd letterlijk de gordijnen
ingejaagd toen ik in deze krant las dat
BOA’s bij het Wylerbergmeer tijdens
de vorstperiode bekeuringen hadden
uitgedeeld aan langs de weg geparkeerde auto’s. Voor veel mensen kwam er
eindelijk een gelegenheid om in deze
sombere tijd van de mooie, witte,
natuur te genieten. Die waren de parkeerplaats aldaar na betaling opgereden, vonden hier geen plek door de
hopen sneeuw en de daardoor onregelmatig geparkeerde auto’s. Waren daarna uit overmacht maar langs de weg
gaan staan. En zo een eenvoudige prooi
voor de overijverige bonnenschrijvers.
Kassa!
Dagelijks wordt ik hier geconfronteerd
met brommers die op de voor hen verboden fietspaden scheuren. Je maakt

het mee dat zij de fietsers op het fietspad naast de spoorlijn wegtoeteren en
slalommend passeren. Een fietspad
waar zij niet eens mogen rijden!
Daartegen wordt nooit opgetreden.
Mensen die klagen over wekelijks
terugkerend overbodig lawaai en reële
overlast van motorrijders worden het
bos in gestuurd. Tegen uit overmacht
geparkeerde wagens die geen enkele
overlast veroorzaken wordt daarentegen wèl opgetreden. Onze Oosterburen
hebben daar een uitdrukking voor:
“Zum kotzen!”.
Laat ik duidelijk zijn, mijn wagen
stond hier niet, ik ken ook niemand die
beboet is. Het gaat om het principe.
Foutparkeerders die overlast veroorzaken moeten een bon krijgen.. Ik zie dat
op onze fietspaden overigens nooit
gebeuren. Mij dunkt, het is dit soort
“beleid” dat het vertrouwen in “De
Politiek” ondermijnt en de kiezer
cynisch maakt.
Volgend jaar mogen wij een nieuwe
gemeenteraad kiezen. Uit gesprekken
verneem ik veel ergernis over het
gemeentelijk beleid. Mijn oproep aan
u, lezer, schijf uw klachten en suggesties op en stuur het naar deze mooie
krant. Niet om alleen te klagen of te
schelden, maar om tot een béter bestuur
te komen. Daar is de democratie voor
en zo voorkomen wij anti politiek. De
toekomstige gemeenteraadsleden kunnen hiermede rekening houden. En zo
wordt De Rozet een platform van
meningen dat bijdraagt om onze
gemeente een bestuursniveau te geven
dat zij écht verdient!

Reactie op: Een mens lijdt het
meest voor het lijden dat hij vreest…
BesteAnita van der Schaaf
Ik heb een poosje getwijfeld of ik
moest reageren op jouw ingezonden
brief over het risico op corona,
Maar het blijft me dwars zitten... Wat
een kortzichtigheid om er van uit te
gaan dat coronabesmetting en er ziek
van worden grotendeels te maken hebben met een (on)gezonde levensstijl,
dat je weinig van het Covid-virus hoeft
te vrezen als je maar gezond en verantwoord leeft en eet.
Waarschijnlijk heb je het geluk gehad
niemand in je familie- of vriendenkring
te hebben die echt ziek geweest is...
Mijn zus en zwager, neef, allen sporters
en verantwoord bezig met hun voeding,
zijn zo ziek geweest. Eén ervan (arts
zelfs) is nu, een jaar na zijn besmetting,
nog steeds lang niet de oude: kan nog
niet voltijd werken, kan nog nauwelijks
sporten, kan niet tegen prikkels, autorijden? half uurtje maximaal...
Mijn zoon was besmet, maar is niet
echt ziek geworden, hij is voedingsdeskundige overigens, maar heeft 5 maanden later nog steeds last van de gevolgen. Hij sportte ook 3x per week, doet
dat nu heel voorzichtig onder begeleiding van een fysiotherapeut. Concentratievermogen? nul-komma-niks...
Er zijn zoveel mensen overleden, erg
ziek geweest, of niet erg ziek maar nog
steeds wel last van de corona-verschijnselen, en die waren lang niet allemaal
oud, te dik, of friet-kroketten slurpend.
Natuurlijk helpt een gezonde levensstijl
tegen allerlei soorten ziektes, maar
voorkomt ze zeker niet!
Josje
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Dorp Ooij nu geheel 30 km gebied
Door de aanpassing van
de Kerkdijk in Ooij en
het plaatsen van de laatste borden, is de gehele
bebouwde kom van het
dorp Ooij nu officieel
bebouwde kom. Een
uitzondering hierop is
het gedeelte van de
Kerkdijk
en
de
Hezelstraat tussen de
Rietvoornstraat en de
Kruisstraat.
De afgelopen week zijn
de definitieve borden De aangepaste Kerkdijk met de nieuwe zoneborden
Foto: Henk Baron
van de 30 km zone
geplaatst bij de ingang
van het dorp op de kruising Kerkdijk- rijden, terwijl de rest al wel een 30 km
Sint Hubertusweg. Door het ontbreken zone was. Met het plaatsen van deze
van deze borden was het een vrijgelei- definitieve 30 km zone-borden is dat
de om in het hele dorp 50 km te mogen probleem verholpen.

Vrijwilligers gezocht: hulp bij
grof vuil wegbrengen
Voor twee inwoners uit Millingen zijn we op zoek naar twee sterke mannen of
vrouwen die willen helpen om wat oude spullen naar de stort te brengen. Ze zijn
zelf niet zo goed ter been en willen graag wat ruimte maken in hun appartementje. Het gaat om een aantal meubels en daarnaast wat klein spul. Beiden zijn in het
bezit van een DAR-afvalpas maar hebben niet de beschikking over een auto en
aanhangwagen om de spullen naar de milieustraat in Millingen te brengen.
Beschik jij over de spierballen die nodig zijn en wil je deze dames uit de brand te
helpen? Neem dan even contact op met Jesse Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn (06-82612612 of jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Alvast bedankt!

Geef vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op voor de Nationale
Vrijwilligersprijzen 2021
De Nationale Vrijwilligersprijzen worden dit jaar weer uitgereikt op 10 juni.
In heel Nederland zijn er genoeg vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
die veel werk verzetten. Jurylid Jan van
Zanen doet een oproep aan al die organisaties om zich te nomineren. Op deze
manier krijgt vrijwilligerswerk de
erkenning die het verdient en stimuleren we anderen om ook vrijwilliger te
worden. Het is nodig. Juist in deze tijd.
Hoe zou Nederland eruitzien zonder
vrijwilligers? Dat is niet voor te stellen.
Vrijwilligers verzetten ongelooflijk
veel werk. Ze doen dat vanuit de liefde
van hun hart en bereiken daarmee
resultaten die je vaak niet in de jaarrekening kunt teruglezen. Hoe leg je uit
dat iemand in armoede weer zin kreeg
in het leven doordat een vrijwillige
coach naast hem ging staan? Hoe leg je
uit dat een buurthuis open kon blijven
doordat vrijwilligers zorg hebben voor
hun buurt? Dat mensen kunnen sporten
dankzij vrijwilligers? Hoe leg je uit dat
een iftar gegeven kon worden in een
inloophuis voor dakloze moslims dankzij voedseldonaties door bedrijven en
vrijwillige koks?

Vrijwilligers verdienen erkenning en
waardering
Met de Nationale Vrijwilligersprijzen
kunnen vrijwilligers in het zonnetje
gezet worden. 2021 is het Nationaal
Jaar Vrijwillige Inzet met als thema
nieuwe gezichten. De bedoeling is dat
zoveel mogelijk nieuwe mensen en initiatieven meedingen naar de prijzen. Er
zijn drie categorieën in de Nationale
Vrijwilligersprijzen: voor lokale initiatieven of organisaties, maar ook voor
afdelingen van landelijke organisaties.
Iedereen kan zijn initiatief of organisatie tot en met 28 maart 2021 zelf aanmelden. Voor landelijke initiatieven of
organisaties moet het bedrijfsleven hun
favoriete organisaties aanmelden. En
ten slotte individueel: die ene vrijwilliger of die vrijwilligers die extra bijzonder zijn voor een initiatief of organisatie.
In juni reikt het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport de
prijzen uit.
Meer informatie en over hoe je vrijwilligers kan aanmelden is te vinden op de
website www.vrijwilligerswerk.nl/

Kunnen we eigenlijk wel een poosje zonder water of elektriciteit?
Verwarming, water uit de kraan,
stroom, internet; we vinden het de
gewoonste zaak van de wereld. Een
kleine storing ervaren we al als vervelend. Helemaal als er één of meer
voorzieningen langer uitvallen.
Daarom is het goed om eens stil te
staan bij de vraag of we voorbereid
zijn op langdurige verstoringen van
onze vitale voorzieningen zoals
drinkwater, elektriciteit, gas, telecom en ICT.
Hoewel de continuïteit van onze vitale
voorzieningen in Nederland dik in orde
is, kan er natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. Zo zaten 24.000
huishoudens in de regio Rivierenland
eind 2017 een hele avond zonder
stroom omdat een helikopter een hoogspanningskabel raakte en waren 8.000
huishoudens in juni 2018 rondom
Geldermalsen enkele dagen in de ban
van een bacterie in het drinkwater. Ook
was in 2019 112 onbereikbaar door een
telefoniestoring.
Bovendien maakt onze moderne
samenleving onze zelfredzaamheid ook
kwetsbaar. Supermarken zijn dagelijks

geopend en onze mobiele telefoon is
verworden tot een adressenboek, agenda, wachtwoordonthouder en navigatie
die continu in verbinding staat met
internet.
Maar wat als de stroom echt, zoals in
de Bommelerwaard, enkele dagen uitvalt? Hebben we bijvoorbeeld wel voldoende houdbaar eten en drinken in
huis? En contant geld, want de pinautomaten gaan buiten werking. En waar
halen we onze informatie vandaan als
de wifi stopt en de telecommasten ook
nog eens uitvallen?
Bereid jezelf voor met een noodpakket!
Gelukkig kun je zelf veel doen om u
voor te bereiden en de gevolgen te
beperken. Het eerste advies is om dit
onderwerp eens bespreekbaar te maken
aan de keukentafel met je familie of
vrienden. De tweede tip is het samenstellen van een noodpakket. Een noodpakket samenstellen is makkelijk en
niet duur. De meeste spullen heb je
waarschijnlijk zelfs al in huis. Op
www.crisis.nl vind je meer informatie
over dit pakket.
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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
per krat

AH Hummus en olijven
van de versafdeling
Alle varianten*, combineren mogelijk
Bijv. olijven met pittige kruiden
2 bakjes à 150 gram

Grolsch, Amstel of
Warsteiner pils kratten

*M.u.v. grootverpakkingen
De actieprijzen
variëren van 2.00-3.00

LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN
HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN

Alle varianten
Krat 24 flesjes à 0.3 liter
of 16 flesjes à 0.45 liter*

9.⁹ ⁹

e

2
gratis

Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.

Gratis SDE aanvraag

14.⁹⁹-1²⁹

*Voor
Vo deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten (of dozen) per klant.

4.⁰⁰ 2.⁰ ⁰

2+
1
ti

gra

12

Ö Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | ц + 31 (0)24-848 01 17 | ѧ info@arienssolar.nl

Meer dan 1000 producten 2e gratis

%
6k0or ting

s

50%

kort ing

Extra 2e gratis aanbiedingen in Mijn Bonus Box

Aanbiedingen geldig t/m zondag 13 maart

WWW.ARIENSSOLAR.NL

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

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Binnen
24 uur
reactie

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Vervanging kraan
Hang en sluitwerk ( cilindersloten)
Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Geen voorrijkosten

Lieskes Wengs 3

Schilderen
& Behangen

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Lieskes Wengs 3:

Lieskes Wengs 3a

Bgg.
1e verd.

Lieskes Wengs 3b

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

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

Lieskes Wengs 3b:

Lieskes Wengs 3a:
Behangen

- kamer 25 m2
- kamer 12 m2

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

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

Schilderwerk binnen & buiten

1e verd.

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

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470
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Een pleidooi voor de ziel

‘Lekker anders’: de perfecte combinatie

In Pleidooi voor de Ziel vertelt de
auteur Gemma van den Akker hoe haar
leven door een diepe ervaring kon
gaan. Door een risicovolle tumor in
haar hoofd lieten haar gezondheid en
communicatie het afweten en bevond
zij zich als mens en als succesvol hulpverlener plotseling ‘aan de andere kant
van de balie.’Overgeleverd en kwetsbaar tot op het bot heeft zij kunnen
ervaren hoe het is om alles uit handen
te moeten geven. Schrijnend en soms
onvoorstelbaar. In Pleidooi voor de Ziel
beschrij zij de wereld van de ziel, van
afgescheidenheid en het gemis aan
menswaardigheid.

Al jarenlang is Duitsland met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland. Andersom is Nederland het op
een na grootste toeleverland voor Duitsland. Door de uitbraak van de coronapandemie afgelopen jaar is nog meer
gebleken hoe belangrijk de uitwisseling en samenwerking
tussen de twee buurlanden op alle niveaus is. Anouk Ellen
Susan was jarenlang werkzaam in de toerismemarketing,
onder andere als directrice van NBTC Holland Marketing in
Keulen. Over haar ervaringen met de Nederlands-Duitse
samenwerking schreef ze het boek ‘LEKKER anders’. In dit
interview gaat ze in op de Nederlands-Duitse betrekkingen.

Waar liggen nog kansen om bruggen te slaan met het
buurland?
“Die liggen wat mij betreft in een nog intensievere samenwerking en communicatie. Er moeten nog meer netwerkbijeenkomsten, meer uitwisseling en communicatie en meer
gezamenlijke projecten plaatsvinden. Een blik over de grens
is de moeite waard: kijken hoe de buurman het doet en daarvan leren. We hoeven het wiel niet altijd opnieuw uit te vinden. Ik geloof in de kracht van het collectief. Mijn motto
luidt daarom ook: ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder!’ Dat is perfect van toepassing op de Nederlands-Duitse
samenwerking.”
Wat zijn je tips voor een succesvolle samenwerking?
“Een goede voorbereiding is het allerbelangrijkste. Hoewel
de afzetmarkt ogenschijnlijk zo dichtbij is en zo op de thuismarkt lijkt, kunnen hier valkuilen op de loer liggen. Dat betekent dat je naast de economische marktdata ook moet weten
wat er op politiek of maatschappelijk vlak in het buurland
speelt. Ten tweede moet je vasthoudend zijn, maar wel vriendelijk blijven. Het eerste contact leidt maar zelden tot het

sluiten van een contract. Succes is ook een nevenproduct van
vasthoudendheid en passie. Mijn derde tip is om absoluut de
taal te leren. Je hoeft deze niet perfect te beheersen, maar uit
de poging om de taal te spreken, spreekt waardering – en dat
kan zorgen voor een concurrentievoordeel.”
Over het boek
‘LEKKER anders’ is al jarenlang het credo van auteur Anouk
Ellen Susan. In lezingen, seminars en workshops belicht ze
(cultuur-)verschillen tussen Nederlanders en Duitsers om
vooroordelen te ontkrachten en samenwerkingen te stimuleren. Het boek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in
het buurland. Of de lezer nu toerist of ondernemer is, de
inhoud is voor iedereen begrijpelijk. De lezer vindt in het
boek onder andere dialogen tussen Jan en Frau Dr. Schmitz,
een LEKKER anders-canvas, een kruiswoordraadsel en een
originele poetry slam. Natuurlijk mogen ook facts, figures en
andere wetenswaardigheden niet ontbreken. En er mag
natuurlijk ook gelachen worden. Daarvoor zorgen alleen al
de bijdrages van de prominente gastauteurs Patrick
Nederkoorn en Bernd Stelter.
In het boek komen bovendien verschillende NederlandsDuitse experts uit uiteenlopende branches aan het woord:
recht en belastingen, marketing/pr, geschiedenis, interculturele samenwerking, destinatiemarketing, universiteiten,
horeca, showbusiness, management… Ze vertellen over hun
eigen ervaringen en geven tips voor een succesvolle omgang
met elkaar. Het 100 pagina’s tellende boek bestaat uit vijf
hoofdstukken: culturen & stereotypen, de economie, vrije
tijd, de zakelijke context en mooie woorden.
De
Nederlandse en Duitse versie zijn in één uitgave samengevat.
Het boek is verschenen bij uitgeverij mediamixx Verlag en is
voor 14,95 euro verkrijgbaar via de website van de auteur, in
de boekhandel en via Amazon.

In Memoriam Pieter van Eck
Toen ik het bericht hoorde van het overlijden van Pieter van Eck ging er een
schok door mij heen. Het eerste waar ik
aan dacht was: die fantastische bron
van onuitputtelijke, creatieve ideeën
staat in één klap droog. Pieter was een
bijzonder aimabel mens en was bovenal ontzettend bescheiden. Zijn werk is
door heel Nederland tentoongesteld,
zoals De Fundatie in Zwolle, het
CODA Apeldoorn, De Stevenskerk
Nijmegen, De Meander Boxmeer,
Fifty-Two-Degrees Nijmegen, De
Zoma Groesbeek etc. etc. Toen ik in
jaren ’80 in een comité zat van De
Horst om geld bij elkaar te krijgen voor
de restauratie van het kerkorgel, hadden we bedacht om een kunstveilig te
organiseren in de basisschool. Ik kreeg
de taak om aan Pieter te vragen of hij
ook een werk wilde schenken. Hij ging
naar boven en bracht wel 80 enorme
tekeningen mee naar beneden die hij
inbracht voor de veiling. Veel inwoners
van De Horst hebben dus een werk van
hem in huis. Ook in de school hangen
verschillende werken van hem, waaronder een prachtig drieluik. Op dat
moment maakt hij echter al vooral

monumentale werken. Toen ik hem
vroeg in 2001 of hij een verkiezingsaffiche zou kunnen maken voor VOLG,
maakte hij een prachtig affiche met een
groot hart in rood, blauw en wit. In
2008 heeft hij in het gemeentehuis van
Groesbeek
de
expositie
“Onvoorstelbare beelden” gehad. Het
grootste beeld van Pieter is in 2014 in
de hal van het gemeentehuis geplaatst.
De laatste jaren heb ik samen met hem
mogen werken in het kader van de
adventsconcerten door het Sankt
Cäcilienchor Wyler. In 2016 vroeg ik
hem welk werk zich het beste eigende
in combinatie met het concert. Hij
noemde “Nada te turbe”, een imposant
werk waarin een mens centraal stond.
Nu zong het koor van de componist
Marco Frisina een geweldig werk getiteld “Nada te turbe, solo Dios basta”
vertaald: “Laat niets je verontrusten,
God alleen is genoeg”. Dus werd dat
werk opgebouwd in de kerk van Wyler;
hij was daar een hele dag intensief mee
bezig. In 2018 bouwde hij voor het
concert een viertal enorme torens. In
2019 stelde hij één van zijn mooiste
werken ten toon namelijk “De wonder-

lijke visvangst”. Samen met een zoon
van hem werd tijdens het lied “La via
dei martiri”, (De weg van de martelaren) deze boot opgebouwd. Via Google
onder Pieter van Eck kunstenaar kun je
de werken van Pieter bewonderen en
kun je ook de film zien van het opbouwen van het kunstwerk “De wonderlijke visvangst”, zoals Pieter het noemde.
Heel goed is dan te zien dat Pieter niet
alleen een heel groot kunstenaar met
een heel eigenzinnig oeuvre was, maar
ook een vakman in hart en nieren.
Theo Giesbers (februari 2021)

Beseffende dat dit persoonlijke verhaal
tegelijkertijd deel uitmaakt van een
groter geheel dat veel verder gaat dan
zijzelf, kan dit boek aansluiten aan bij
wat in de harten van velen herkend
wordt en in ons allemaal resoneert.
Gemma kent de pijn, vervreemding en
verwijdering van binnen uit. Ze is verloren geweest, heeft zich afgescheiden
gevoeld en verschaft vanuit deze
indrukwekkende en diepgaande ervaring een helder inzicht. Vanuit een sterke gedrevenheid wist zij de donkere
nacht van de ziel te overleven en hieruit

terug te keren met een krachtig pleidooi. Een impuls om het bewustzijn op
aarde positief te beïnvloeden. Wat hieraan ten grondslag ligt, is de volstrekt
noodzakelijke erkenning en herinvoering van de ziel, als leidraad van het
leven. Daarom bevat dit boek tot slot
zeer duidelijke en praktische handreikingen zodat een mens ten alle tijden in
deze oorspronkelijke zijnslaag opgehaald kan, maar ook dient te worden,
ook al is de buitenkant diffuus, verward
of beperkt. Een thuiskomen in je eigen
hart.
Het boek is online en in alle boekwinkels in Nederland en Belgie verkrijgbaar.
www.levensakker.nl
www.uitgeverijaspekt.nl

Historisch jaarboek Gelre 2020:
over virussen, doodslag,
kunst en liefdadigheid
Het onlangs verschenen 111e jaarboek
van
de
historische
Vereniging Gelre (ook bekend als
Bijdragen en Mededelingen
Gelre) bevat weer veel lezenswaardige informatie over de
Gelderse geschiedenis. In acht
artikelen wordt ingegaan op een
scala aan thema’s. Heel actueel,
en heel herkenbaar, is een
beschrijving van de bestrijding
van besmettelijke ziekten door de
negentiende-eeuwse
Gelderse
gezondheidscommissie. Het jaarboek bevat daarnaast verschillende bijdragen over de middeleeuwen, waaronder een beschouwing
over
de
kunstenaarsfamilie
Maelwael-Van Lymborch, en een
reconstructie van de doodslag op
een knecht uit Maas en Waal. Een
heel ander voorbeeld is een artikel
over een Zutphense liefdadige
vereniging die arme vrouwen aan
naai- en breiwerk hielp. Het jaarboek is geïllustreerd met prachtige
kleurenbeelden en bevat ter afsluiting
een flink aantal recensies.
Meer informatie is te vinden op de
website van de Vereniging Gelre
(https://vereniginggelre.nl/bijdragen-

en-mededelingen-gelre-2020-deel-111/
), waar het jaarboek ook besteld kan
worden. De verkoopprijs is € 29,50
(incl. verzendkosten). Leden van de
vereniging Gelre krijgen het jaarboek
gratis.

Boek ‘Bij heldere hemel’
Het verhaal van een jonge moeder die na kanker zichzelf weer terugvindt
MALDEN. Hoe overleef je kanker, een
bijna-doodervaring, lompe artsen, een
boze heks én een angststoornis op 30jarige leeftijd? Minke Koks (41) kan
het navertellen en blikt terug op een
van de meest kwetsbare en heftige
periodes van haar leven. In haar autobiografische boek ‘Bij heldere hemel,
mijn verhaal voorbij de kanker’, deelt
zij al haar ervaringen op oprechte en
intieme wijze. Het is een verhaal over
vechten en overleven, over vallen en
weer opstaan. Over het nog sterker in
het leven staan dan voorheen.
Minke is dertig jaar oud, net negen
maanden moeder van dochter Eva als
op een ochtend in december haar
dokter tijdens het spreekuur de bom
dropt. Zonder waarschuwing, zonder
aanwijzing dat er iets mis zou kunnen
zijn. Als donderslag bij heldere hemel
hoort zij die dag een zin die ze nooit
voor mogelijk had gehouden: U hebt
schildklierkanker. En daar kon ze het
dan mooi mee doen.

Het kunstwerk dat Pieter van Eck maakte voor de nieuwe gemeente Berg en Dal,
hangend in het gemeentehuis te Groesbeek. Het kunstwerk representeert de contouren van de in 2015 nieuwgevormde gemeente.
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Interview met auteur Anouk Ellen Susan over
de Nederlands-Duitse betrekkingen

Anouk, wat verbindt de twee nationaliteiten met elkaar?
Anouk Ellen Susan: “Nederland en Duitsland hebben veel
raakvlakken met elkaar. Over het geheel genomen hebben
we dezelfde fundamentele waarden rondom democratie en
de samenleving. Op het hoogste politieke niveau werken we
nauw samen en op economisch vlak bedraagt het gezamenlijke handelsvolume circa 190 miljard euro per jaar. Op 21
januari tekenden de overheden en het bedrijfsleven bovendien het Duits-Nederlandse innovatiepact dat moet zorgen
voor een intensievere samenwerking tussen de beide landen
op het terrein van een innovatieve en duurzame industrie. Ook toeristisch gezien zijn we belangrijk voor elkaar.
Circa zes miljoen Duitsers gaan jaarlijks op vakantie naar
Nederland en ongeveer drie miljoen Nederlanders brengen
ieder jaar hun vakantie door in Duitsland. Ik durf wel te stellen dat we de best denkbare combinatie zijn – zowel zakelijk
als privé.”
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Zoals veel verhalen over kanker,
begon ook dat van Minke met ongeloof en verdriet. Dagenlang dacht zij
afscheid te moeten nemen van haar
dochter en haar man. Hoe houd je je

staande in zo’n situatie? Eenmaal de
schok voorbij deed ze wat ze kon: alles
op alles zetten om te overleven. Een
heftige periode brak aan. Naast alle
tumult rondom de ziekte, maakte zij
ook andere dingen mee die grote

indruk op haar maakte. Door een verkeerde inschatting van de artsen moest
ze bijna voor de tweede keer afscheid
nemen van haar gezin. Een traumatische gebeurtenis die haar voor de rest
van haar leven zou tekenen.
Ondanks de ziekte en alle heftige
ervaringen die haar welzijn bedreigden, zette Minke door. Ze wilde
leven, zo graag blijven leven! En dat
deed ze, zo goed als ze kon.
Nu elf jaar later blikt ze terug op
deze tijd en deelt ze haar meest waardevolle lessen van haar leven. Haar
zoektocht naar balans en haar eigen
leerproces heeft ze zorgvuldig opgetekend uit dagboekpassages, e-mails
naar dierbaren en feitelijke dossiers.
Het resultaat is haar boek dat niet
alleen over kanker en ziekzijn gaat,
maar vooral over overleven, groeien
en nóg krachtiger in het leven staan
dan voorheen. In maart 2021 verschijnt ‘Bij heldere hemel’.
Een deel van de opbrengst doneert
Minke aan Schildklier Onderneming
Nederland (SON).
www.inbalanstherapie.nl/boeken/bijhelderehemel
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Het kabinet was gevallen en buiten
scheen een bleek zonnetje. Anneke
keek op haar horloge. Kwart voor zes.
Roy kon elk moment binnenvallen om
aan te schuiven bij het avondeten.
Vannacht was er van een goede nachtrust niet veel terechtgekomen, ze had
maar liggen te woelen tussen waken en
slapen. De innerlijke rust die haar zo
onderscheidde van haar zussen, was
ineens helemaal verdwenen. Ze kon de
gedachte, dat er dit jaar veel te veel op
haar bordje terechtkwam, maar niet
van zich afzetten. Dat kwam natuurlijk
door die vervelende lockdown, die het
normale leven volkomen ontwrichtte.
Omdat ze elkaar vandaag weer troffen,
besloot ze haar zorgen dan ook met
Roy te delen. Na zijn komst, stak ze
meteen van wal. Terwijl ze een kop
koffie voor ‘m neerzette, zei ze: “Ik
hoop niet dat je ’t erg vindt, maar ik
wil je, voordat we gaan eten, eerst wat
vragen.”
Roy fronste zijn wenkbrauwen: “Okay,
ben benieuwd waar ’t over gaat, wat
wil je vragen?”
“Luister ‘ns”, begon ze, “hoe zie jij de
toekomst voor je, ik bedoel straks met
de baby erbij. We kunnen toch kwalijk
ieder op een eigen adres blijven
wonen. Dus had ik zo gedacht, nu ja,
vanwege het tekort aan betaalbare
woningen, dat jij misschien, eh… zeg
maar, bij mij in komt wonen. Dus dat
we, zeg maar, hier op deze plek straks
met z’n drieën een gezinnetje gaan
vormen. Qua ruimte gaat het net, denk
ik. Okay, het houdt niet over, maar met
een beetje goede wil moet het toch
lukken hier voorlopig met z’n drietjes
te gaan wonen.”
Roy stak zijn beide handen naar
Anneke uit, trok haar gezicht naar zich
toe en gaf haar een dikke zoen. “Ik
dacht dat je het nooit zou vragen!” antwoordde hij lachend. “Prima idee!
Natuurlijk kom ik graag bij je wonen,
vanzelfsprekend! Ma en ik hadden ’t er
notabene laatst nog over. Dat er
momenteel nauwelijks iets betaalbaars
voorhanden is in Nijmegen. En nu
kom jij met dit voorstel. Weet je, ik
vind het geweldig. Dit is een comfortabel appartement, waar we een prima
start kunnen maken. En dan delen we
voortaan samen de lasten. En van die
kamer, waar jij altijd de was strijkt,
maken we een hartstikke leuke kinderkamer. Komt helemaal goed, Anneke.
Kan niet wachten om eraan te beginnen, mijn handen jeuken. Kom hier,
krijg je nog een zoen! We beginnen
aan heel nieuw hoofdstuk in ons leven,
geweldig!”
Anneke was zichtbaar gevleid door
Roy’s reactie. Daarom wil ik met hem
trouwen, dacht ze. Omdat ie altijd
positief is, om zijn gevoel voor humor
en om zijn grote, veilige armen. Met
hem wil ik door, met hem wil ik door
het leven. Raap nog even wat moed bij
elkaar, Anneke, hoorde ze vervolgens
een stemmetje van binnen zeggen, je
moet nog iets aan hem vragen.
“O ja, voordat ik het vergeet, Roy, er is
nog iets waarover ik het met jou wil
hebben. En ik wil niet zeuren, maar
met die covid-19 is een bruiloft dit jaar
misschien niet zo’n geweldig idee.
Want er mag niemand bij aanwezig
zijn en dat betekent geen feest. En zo’n
trouwpartij moeten we toch niet willen? Het lijkt me dan ook beter de
plechtigheid maar even uit te stellen
tot de coronacrisis definitief voorbij is.
Zeg maar, tot volgend jaar. Wat vind
jij?”
“Voorstel aangenomen.” luidde de
reactie van Roy. “Dat is dan een pak
van mijn hart.” antwoordde Anneke.
”En nu aan tafel. Kom, ik haal even de
spaghetti uit de oven.” riep ze er
enthousiast achteraan. En terwijl ze
vanuit de keuken een fles omhooghield: “Hier, voor meneer, een lekkere
Barolo. Tja, had ik zelf ook wel gelust,
maar als vrouw in verwachting moet ik
aan de Spa. Maar we kunnen in ieder
geval toosten op het samenwonen!”
Anneke was in een hoerastemming, er
was een grote last van haar schouders
gevallen, hun relatie begon nu echt
serieuze vormen aan te nemen. En terwijl Roy lekker zat te schransen,
dreunde er steeds opnieuw hetzelfde
woord door haar hoofd: eindelijk, eindelijk, eindelijk!

Vrouw
overleden in
Kekerdom
Een 65-jarige vrouw is vrijdagavond
overleden na een val van de keldertrap
in een woning in Kekerdom. Politie,
ambulance, brandweer (voor tilassistentie) alsmede de traumahelikopter waren aanwezig. Helaas bleek de
vrouw al aan haar verwondingen te zijn
overleden. Ons medeleven gaat uit naar
de nabestaanden.
Foto: Henk Baron

Berg en Dal bezuinigt door wegenonderhoud
terug te brengen naar laag niveau
De gemeente Berg en Dal moet van
2021 tot 2025 jaarlijks € 255.000
bezuinigen op onderhoud van rijbanen, fiets- en voetpaden en parkeerplekken. Dit heeft de gemeenteraad
in november 2020 bepaald. De
gemeente kan deze bezuiniging
alleen realiseren door het onderhoud
van álle wegen terug te brengen naar
een laag niveau.
Bij een laag niveau voldoet de gemeente nog steeds aan de wettelijke eisen
voor wegenonderhoud.
Wethouder Sylvia Fleuren:
“De kosten in de gemeente Berg en Dal
zijn gestegen. Dit geldt met name voor
de Wmo en Jeugdzorg. Hierdoor moeten we keuzes maken en maatregelen
treffen. Door op wegenonderhoud te
bezuinigen kunnen we verdere bezuini-

Toeristisch Overstappunt
Hubertusweg is een onzalig idee
De gemeente Berg en Dal is voornemens om tot een aanpassing te komen
van het bestemmingsplan, ten behoeve
van een Toeristisch Opstappunt (TOP).
In concreto betekent dit een parkeerterrein van 80 of meer auto’s, een stalling
voor (te huren) fietsen en natuurlijk
ook enige vorm van horeca, een koeken-zopietent of erger. Stichting
Monument en Landschap is faliekant
tegen verdere verstedelijking aan de
randen van dit prachtige en betrekkelijke kleine stukje natuur.
Planologische blunder in wording
Het is een aantasting van het open landschap en overschrijding van de vanzelfsprekende scheiding die de Rijksweg
N325 aanbrengt tussen het verstedelijkt
gebied aan de zijde van het dorp Beek
en het open natuurlijke landschap van
de Ooijpolder aan de andere zijde van
de weg en is bovendien in strijd met de
Structuurvisie waarin deze locatie is
opgenomen als: Behoud van openheid.
Er is geen enkele planologische aanleiding om medewerking te verlenen. Een
TOP voor de polder staat voor een prettige logistieke hulp om een aantrekkelijke omgeving te vrijwaren van gemotoriseerd verkeer, van waaruit men al
wandelend of fietsend het landschap
kan verkennen. Die mogelijkheid ligt al
op een steenworp afstand: het ruime
parkeerterrein bij het Wylerbergmeer
waar nauwelijks gebruik van wordt
gemaakt!
In het verleden is door de gemeente al
wat ‘weggegeven’ op deze locatie. Ten
onrechte is toen toegestaan een
bedrijfswoning te bouwen bij een tuinderijtje. Vroeger kon je een bedrijfswoning krijgen als je toezicht nodig had
bij een volwaardig agrarisch bedrijf.
Later is er een burgerwoning gekomen
onder voorwaarde van sanering van de
tuinderij. De woning hoort daar dus
eigenlijk niet in het open landschap, is

dus een misplaatst cadeautje geweest
en zou geen aanleiding mogen zijn
voor nadere ontwikkelingen die strijdig
zijn met de kwaliteit van het landschap
en ondermijnend aan de voorzieningenstructuur elders. Alleen omdat het door
een partij als ontwikkellocatie is
gekocht!
De Ooijpolder als landelijke huiskamer voor stedelijkheid
Sinds jaar en dag wordt de Ooijpolder
gretig bezocht door mensen uit het
ommeland en ver daarbuiten en de
bestemming wordt steeds populairder
lijkt het. Dat is niet voor niets, het
geheel, de optelsom van rivier, de polder en de machtige stuwwal op de achtergrond met daarop een mooie stad,
vormt een landschappelijk theater eerste klas. Aankomst is goed geregeld
middels een prachtige dijk en vertakkende landelijke paden en wegen als
logistieke kapstok. In het theater is
gezorgd voor een natje en een droogje,
uw jas wordt aangenomen en een overnachting kan ook. Het lopen en fietsen
van de stad en het dorp naar de herberg,
de oever, de openheid en weer terug is
fijn van verhouding en geneugten.
De strategie om de ruimtelijke en
natuurlijke aantrekkingskracht, nu en
voor volgende generaties te behouden,
moet sec gericht zijn om in dit kleine
en bescheiden gebied letterlijk zo weinig mogelijk te willen en de vraag te
stellen bij elke actie: ‘wat wil ik overhouden? Het consumeren van het
mooie is aantrekkelijk voor gewin,
maar de koek is te klein. Nu lijkt het
erop dat overheden slechts gericht zijn
op het bijna kritiekloos accommoderen
van wat zich aan initiatief aandoet zonder zich af te vragen of het nodig is
en/of er al in is voorzien? Dus absoluut
niet doen!
Zie ook:
www.monumentenlandschap.nl

Omroep Gelderland en RTV Oost
slaan de handen ineen en presenteren: Het debat van het Oosten
ARNHEM. In het kader van de
komende verkiezingen presenteren
Omroep Gelderland en RTV Oost
vol trots Het debat van het Oosten.
Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten?
Tijdens de live-uitzending op 11
maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.
Het debat vindt plaats in het Huis der
Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn
kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66),
Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van
Campen (VVD), Lisa Westerveld
(GroenLinks), Nicole Temmink (SP),
Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van
der Plas (BoerBurgerBeweging) en
Charlotte Brand (PvdA).
De thema’s
Tijdens het debat staan er vier thema’s
centraal, namelijk wonen, veiligheid,
het stikstofprobleem en de vraag of we

wel gehoord worden in Den Haag.
Afgaande op het inwoneraantal van
Gelderland en Overijssel zouden we na
de verkiezingen minimaal 25 Kamerleden uit het Oosten moeten tellen.
Kortom: wat gaan we doen voor de
belangen van de meer dan drie miljoen
inwoners van onze provincies? Dat is
de vraag die presenatoren Erik van der
Pol (Omroep Gelderland) en Sarah de
Geest (RTV Oost) beantwoord willen
zien.
Heb je zelf een vraag met betrekking
tot bovenstaande thema’s die je tijdens
dit debat graag beantwoord wilt krijgen? Ga dan naar www.gld.nl/debat en
geef jouw vraag door.
Het debat van het Oosten is op donderdag 11 maart live te zien om 20.00 uur
bij Omroep Gelderland en RTV Oost.
Terugkijken kan ook via Uitzending
Gemist.

gingen op de zorg voorkomen.
Hierdoor houden we de voorzieningen
op peil en kunnen we bijvoorbeeld de
verenigingen ontzien.”
Versobering wegenonderhoud
De versobering van het onderhoud
heeft vooral gevolgen voor de centrumgebieden. De afgelopen jaren was voor
deze gebieden het onderhoudsniveau
nog ‘hoog’. Dit betekent dat gaten,
scheuren en kuilen in de weg snel worden hersteld. Bij een laag niveau worden oneffenheden in een weg meer

geaccepteerd.
De begroting voor wegenonderhoud
gaat door de bezuiniging van
€ 1.278.000 (2020) naar € 1.023.000
per jaar. Hierbij is geen rekeningen
gehouden met eventuele extra kosten
door extreem weer. Extreme hitte en
gladheidsbestrijding kunnen het wegdek aantasten.
De gemeenteraad neemt op 1 april een
beslissing over het versoberen van het
wegenonderhoud naar een laag niveau.
Over twee jaar evalueert de gemeente
de versobering.

Zorgen om rust in kraamkamer
natuur
De lente lonkt, het broedseizoen is in
aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de grote drukte die we in natuurgebieden constateren
sinds de pandemie, kan tijdens het
broedseizoen voor problemen zorgen.
Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Goois Natuurreservaat,
LandschappenNL, Natuurmonumenten
en Staatsbosbeheer bezoekers om reke-

ning te houden met kwetsbare dieren in
natuurgebieden.
In veel gebieden hangen daarom sinds
deze week borden en spandoeken met
de tekst ‘welkom in de kraamkamer
van de natuur’.
Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze –onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste
geval leiden tot sterfte.

Word nu speciaal lid van de
Energiecoöperatie van Berg en Dal
Voor iedereen die overweegt mee te
doen aan een coöperatief energieopwekkingsproject in de gemeente
Berg en Dal heeft Energierijck nu
een speciaal lidmaatschap. Tot en
met 31 maart 2021 kunnen meerderjarige inwoners van onze gemeente
gratis lid worden. Per direct zijn er
ruim 10 panelen in Groesbeek
beschikbaar voor de postcodes 6561,
6562, 6564 en 6571.
Bestaand project zoekt leden
De lokale coöperatie Energierijck heeft
op dit moment 726 zonnepanelen op
vier daken, voor 78 huishoudens verspreid over de hele gemeente. Het project maakt gebruik van de zogenoemde
Postcoderoosregeling. Deze Postcoderoosregeling stopt per 1 april 2021 en
gaat dan over in de Subsidieregeling
Coöperatieve
Energieopwekking
(SCE); een eenvoudiger regeling. Er zit
helaas ook een nadeel aan deze wijziging. Voor de lopende projecten mogen
bij verhuizing of overlijden de zonnepanelen alleen worden overgedragen aan
leden die vóór 1 april 2021 lid zijn van
de coöperatie. Daarom geven we nu
gelegenheid om gratis lid van onze
coöperatie te worden, zonder verdere
verplichting.
Gratis lidmaatschap t/m 31 maart
Het lidmaatschap van de coöperatie
kost normaal eenmalig €10. Om deze
drempel nog lager te maken, kan men
tot en met 31 maart 2021 gratis lid worden. Het lidmaatschap geeft toegang tot
het overnemen van zonnepanelen uit de
Postcoderoosregeling, mochten deze

beschikbaar komen. De prijs van de
panelen wordt jaarlijks vastgesteld. Op
dit moment kosten ze €260 per stuk.
Jaarlijks levert dit een mooi rendement
op van circa €26 per paneel. Zo heb je
in ongeveer 10 jaar je inleg terugverdiend en loopt het project daarna nog 4
jaar door.
Nu ruim 10 panelen in Groesbeek
Wegens verhuizing zijn er op dit
moment 10 panelen op het dak van de
Gemeentewerf in Groesbeek te verdelen. Mensen die wonen in de postcode
6561, 6562, 6564 of 6571 kunnen deze
panelen per direct overnemen. Hebt u
interesse, neem dan contact op met de
coöperatie via samen@energierijck.nl.
Nieuwe leden die zich voor 1 april
2021 aanmelden kunnen ook meedoen
in toekomstige projecten en betalen pas
€10,- contributie wanneer ze ook panelen gaan kopen.
Meedoen met de coöperatie
Via coöperatie Energierijck kunnen
bedrijven en inwoners uit de gemeente
Berg en Dal investeren in zonnepanelen
op andermans dak of grond. We zijn
ook in gesprek over nieuwe projecten.
Op www.energierijck.nl staat meer
informatie over het speciale lidmaatschap.

De klusspecialist
Eric Creemers
Telefoon: 024 - 6844281

Gratis cursus politiek actief
voor provincie Gelderland
Op 23 maart start de digitale cursus
‘Politiek Actief voor de provincie’.
De cursus is bedoeld voor iedereen
die meer wil weten over de provincie
en die wellicht interesse heeft om
politiek actief te worden. Hoe werkt
de Gelderse politiek in de dagelijkse
praktijk, hoe krijg je invloed op en
hoe voer je een goed debat? Dit leer
je tijdens 5 avonden van een ervaren
trainer, Statenleden en mensen die
dichtbij het vuur werken.
Wat doet de provincie? Welke plek
heeft de provincie in het bestuur van
Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet
een Statenlid? Op deze vragen – en
meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast is er een training debatteren en zijn er online ontmoetingen met politici en bestuurders
uit de provincie om ervaringen uit de
praktijk te horen. Ter afsluiting wonen
de
deelnemers
een
digitale
Statenvergadering of oordeelsvormende vergadering bij.
Programma
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking. Hoe wordt Nederland bestuurd
en wat is daarin
de plaats van de provincie? Daarnaast
aandacht voor verkiezingen en politieke partijen.
Bijeenkomst 2: De provincie.
Hoe werkt de provincie, de besluitvorming binnen de provincie, beïnvloeden
van de besluitvorming.
Bijeenkomst 3: Provinciale Staten
Taken en rollen van de Provinciale
Staten, de instrumenten van een
Statenlid, basiskennis provinciefinanciën, speeddaten met Statenleden.
Bijeenkomst 4: Overtuigend debatteren
Bijeenkomst 5: Statenvergadering of
oordeelsvormende vergadering bijwonen
Meer informatie
De 5 cursusdata zijn 23 maart, 30
maart, 13 april, 25 mei en 1 juni, 19.30
– 22.00 uur.
De cursus wordt verzorgd door:
ProDemos – Huis voor democratie en
rechtsstaat en is gratis.
Aanmelden en meer informatie via:
www.gelderland.nl/Evenementen/politiek-actief.

N AT U U R

Eerste lammetjes in Groesbeek in de wei
Sinds het zonovergoten voorjaarsweekend van 20 februari zijn de eerste lammetjes van Natuur- en Landschapsbeheer Op Dreef in Groesbeek in de
wei te bewonderen. Slechts een week
na sneeuw en strenge vorst zijn de temperaturen ideaal om de lammeren en
moeders naar buiten te brengen.
De nieuw aangeplante hoogstamboomgaard aan de Derdebaan/Klös is de
ideale locatie om de grote buitenwereld
te verkennen. In kleine groepjes worden lammeren met hun moeder naar
buiten gebracht. De binding tussen ooi
en lam blijft optimaal en de lammetjes
kunnen naar hartenlust ronddartelen.
Ieder voorjaar krijgen 100 Kempische
Heideschapen van Op Dreef lammeren
om de kudde te versterken. Dit sterke
ras, opvallend door de verschillende
kleuren koppen en de lange staart, is bij
uitstek geschikt voor het natuurbeheer.
Hun lange poten zullen de ooien dit
jaar niet alleen door de gemeente Berg
en Dal voeren, maar ze zullen ook naar
Arnhem trekken.
Deze gemeentes, Waterschap Rivierenland, Vereniging Landschapsbeheer

Groesbeek-Ooijpolder De Ploegdriever, Stichting Landschap OoijpolderGroesbeek, Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap, Golfbaan Rijk van
Nijmegen en ook particulieren huren
de faunavriendelijke maaimachines in
voor natuur- en landschapsbeheer.
Totdat de lammeren groot en sterk
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Natuurkiekjes

genoeg zijn om mee te trekken met de
herder naar de verschillende natuurterreinen zijn ze op verschillende plekken
in Groesbeek te bewonderen. Hiervoor
is speciale dank verschuldigd aan de
boeren die hiervoor hun land beschikbaar stellen.

De Rozet

Foto’s: Henk Baron

De Koniks op de Jonkmanshof in Ooij

Kraanvogels trekken over de Ooijpolder
Deze week vlogen een groot aantal
kraanvogels in noordelijke richting
over de Ooijpolder. Dat werd opgemerkt door Paul Spierings, die woont
in het voormalige NH kerkje in Ooij.
Het lukte hem om er een aantal foto’s
van te maken. Dit waren, zo vertelde
hij, de eerste van de twee groepen
kraanvogels. Deze groep draaide een
mooi paar rondjes en pikte een thermiekbel op ter hoogte van de
Koekoekskolk en de Kruisstraat in
Ooij. Daarbij maakten de vogels een
prachtig trompettergeluid.
Het gaat om heel veel vogels tegelijk,
om honderden, soms wel duizenden
vogels! Ze vliegen over Nederland naar
het verre noorden. Dit fenomeen komt
zelden voor in Nederland. Decennia
lang hadden wij geen broedende kraanvogels hier. Nu wel!
"Als je de kraanvogel ziet, dat is een

De narcissen staan in bloei. Dat betekent voorjaar!

Kraanvogels boven de Ooijpolder
prachtige vogel. Daarom alleen al vormen al die dieren bij elkaar iets feeërieks. En de kraanvogel is – als je het

Foto: Paul Spierings
over vogels hebt – een van de mooiste
die je kunt zien vliegen!”, aldus een
boswachter uit Brabant.

Brandweer Ubbergen krijgt hulp bij het
verwijderen van gevaarlijke tak in Leuth
LEUTH. De vrijwillige brandweer van
Ubbergen werd vrijdagavond 5 maart
opgeroepen voor stormschade aan de
Steenheuvelsestraat in Leuth. Daar
bleek een tak in een boom zodanig
gevaarlijk te hangen dat deze verwijderd moest worden.
Met behulp van de hoogwerker werd
geprobeerd om de tak te bereiken en te
verwijderen, maar de hoogwerker bleek
tussen de bomen te hoog te zijn.
Daarom werd de hulp ingeroepen van
Zeger Stappershoef, een boer uit
Wercheren, die in het bezit is van een
verreiker. Met behulp hiervan kon de
tak veilig worden verwijderd en kon
men terugkijken op een geslaagde
samenwerking.

Dorpsagenda presenteert nu het
Leuthse Dorpsommetje
LEUTH. Met trots kan de Dorpsagenda
Leuth nu de routebeschrijving presenteren van het eigen Dorpsommetje in
de vorm van een mooie, handzame folder. Deze wandeling kan worden toegevoegd aan de reeks van ommetjes die er
in de gemeente Berg en Dal al zijn voor
de H-Landstichting, Berg en Dal,
Kekerdom, Millingen en Groesbeek.
Niek van Benthum en Koos Donné
hebben zich vanuit de Dorpsagenda
ingezet om deze folder te realiseren,
samen met Tiny Wigman van Via
Natura.
Jan van Eck heeft alle informatie geleverd en de bezienswaardigheden
beschreven die je op de wandeling
tegenkomt. Folders gratis verkrijgbaar.
De route door en rond Leuth voert je
vanaf het Kerkplein door de Plezen-

burgsestraat naar het Groenestraatje en
gaat dan helemaal buitenlangs, via het
boerenwandelpad, tot boerderij Dijkhoeve aan de westelijke entree van
Leuth.
Op dat punt kun je een keuze maken uit
verschillende mogelijkheden hoe je
terug wilt wandelen naar het beginpunt.
De fraai vormgegeven folder met routebeschrijving van het dorpsommetje ligt
bij de Spar en straks ook in het
Kulturhus, wanneer dat weer open is.
Zo gauw als de corona-maatregelen het
toelaten wordt er nog een moment
georganiseerd waarop de folder officieel wordt gepresenteerd.
Voor de wandelliefhebbers zijn er nog
veel meer mooie routes te vinden op de
site www.wandeleninbergendal.nl en
www.vianatura.nl

Foto: Gijs Klein

Speeddating Event 2e Editie

Hike for Love voor singles op Tweede Paasdag
GROESBEEK. Ben je single en ben je het beu? De 2e editie
van de Hike for Love staat gepland!
Op Tweede Paasdag, 5 april, kunnen singles van alle leeftijden meedoen aan dit speeddate event. De locatie is deze keer
wijndorp Groesbeek, en de ruim 7 km lange hike zal langs
drie van de vijf wijngaarden in het buitengebied van

Groesbeek gaan. “Prachtige vergezichten, heuvelachtige
paden en uitgestrekte velden. De wandeling is sowieso
geweldig mooi, en wij zorgen voor goed gezelschap! Met 12
tot 24 singles gaan we op pad, waarbij we streven naar een
evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, en de
leeftijdsgroepen. Twee-aan-twee wandel je samen, steeds in
andere samenstelling. Zo kan je meerdere singles ontmoeten
op één middag, met voldoende tijd en in een ongedwongen
setting.” Irene Ploeg spreekt vol enthousiasme over dit event,
dat zij nu voor de tweede keer samen met haar partner Rob
organiseert. Zelf zijn zij ook een gelukkige match uit een
speeddate avond 5 jaar geleden. “Wij gunnen het iedereen
om zijn of haar soulmate te vinden, vandaar ons initiatief.
Het is gezellig, en soms ontstaat er iets moois… die wetenschap is hartverwarmend!”
Aanmelden kan per e-mail via
singlesforlovenijmegen@gmail.com
Datum: maandag 5 april vanaf 13.30 uur
Plaats: Nederlands Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2,
Groesbeek. Parkeren kan bij het Wijnbouwcentrum, of
anders bij de Lidl op 200m
Deelname: €15 incl. consumptie, vooraf te voldoen

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting De lockdown is nog steeds van kracht
en dat betekent dat zowel de
Vriendenkring als het Kulturhus gesloten zijn voor alle (sport)activiteiten. Op
dit moment is nog niet bekend wanneer onze accommodaties weer open
mogen.

Het Kulturhus blijft wel geopend voor:
- Kinderopvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak
(Judie
Koenders
06
24225674)
- Prikpost CWZ, elke donderdag van
08.00 tot 08.30 uur
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
PASTORIJ VAN OOIJ VERKOCHT
Als laatste van de sinds de parochiefusie voorgenomen beslissingen t.a.v. het
onroerend goed van de parochie is nu
ook de pastorie van Ooij verkocht. De
nieuwe eigenaar is de heer Martijn
Witteveen uit Molenhoek. Bij de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen is
een nog door het kerkbestuur ingediend
plan voor de bouw van vijf a zes appartementen in de pastorie in behandeling.
De pastorie, oorspronkelijk gebouwd
als woning voor pastoor, kapelaans en
huishoudster, werd al lange tijd niet
meer bewoond door een pastoor en is
de laatste jaren alleen nog gebruikt als
vergaderruimte. Om die mogelijkheid
voor de parochie in Ooij te behouden
heeft het kerkbestuur recent een vergaderruimte doen aanleggen binnen het
kerkgebouw.
De pastorie is een gemeentelijk monument met een hoge monumentale waarde. De huidige pastorie werd in 1896
ten oosten van de kerk gebouwd. In
1944 liep het gebouw aanzienlijke oorlogsschade op. De boogtrommel boven
het venster in de rechterbovenhoek van
de voorgevel is opnieuw opgetrokken
waarbij in het metselwerk het jaartal
1944 in reliëf is aangebracht.
SINT JOZEF
Paus Franciscus heeft 2021
uitgeroepen tot het jaar
van Sint-Jozef (8
december 2020 tot 8
december 2021). De
heilige Jozef is beschermer van het gezin, van de
Kerk en van de arbeiders.
Met dit speciale themajaar
brengt paus Franciscus de
zorg van St. Jozef in verband met de zorg voor
armen en migranten. Ook de Covid-19
pandemie heeft meegespeeld in het
besluit van de paus om een speciaal
jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke
betekenis gewone mensen hebben, al
degenen die dagelijks veel geduld tonen
en hoop bieden, waardoor ze een
gevoel van medeverantwoordelijkheid
zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus
lijken ze daarmee op de heilige Jozef
“deze onopvallende man, die dagelijks,
discreet en in het verborgene aanwezig
is.” Op 19 maart vieren we het hoogfeest van Sint-Jozef.
GEBED TOT SINT-JOZEF
Uw jawoord aan God, heilige Jozef,
heeft aan uw leven een wereldwijde
betekenis gegeven.
U hebt de vorming van Jezus op u
genomen. Het vader- en mensbeeld dat
u leefde, was de leerschool waaruit
Jezus de basis vond voor heel zijn
optreden.
De liefde en trouw waarmee u Maria

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle beproevingen bleven u en zij
sterk, dienstbaar aan God.
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar
te zijn, eigen wensen opgeven, om
Gods Koninkrijk te helpen groeien in
mensen, gezinnen, in kerk en samenleving. U koos ervoor uw leven in stilte
en verborgenheid te leiden, niet uit op
eigen voordeel, eer of roem.
Daarom vraag ik u, Sint-Jozef, in mijn
leven iets van die stille vredige kracht
te brengen.
Help mij om met God mee te denken,
mee te werken. Dat ik met u blijf beseffen dat God ook mij wil betrekken in
zijn plannen. U die ons beschermt,
waak met uw zorg over ons en onze
dierbaren en zegen ons met uw toewijding. Amen.
KERKBALANS 2021
Bij deze uitgave van de Rozet vindt u
de brief over Kerkbalans 2021. Graag
uw aandacht hiervoor.
MISBOEKJES
VOOR
LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigitte
van
Raaij,
telefoon
0623304932. Zij zal u graag een
Misboekje aanreiken. Voor de viering
door de week is een standaard Mis- en
gezangenboekje beschikbaar, voor de
zondag een zondagsboekje.
CONTACT MET PASTOOR
Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar
kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking.
Stelt u een bezoek (met gebed) van de
pastoor aan huis op prijs of telefonisch
contact, dan kunt u met hem afspreken
via 06-46193591. Bij geen gehoor
graag de voicemail inspreken. Hij
neemt dan contact op. En kan desgewenst een gebedenboekje meebrengen.
PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Afgelopen weekend is ons nieuwe fullcolour parochieblad weer uitgekomen
(voor de tijd tot en met Pasen). Wilt u
het parochieblad ontvangen, bij u in de
brievenbus en/of digitaal, dan dient u
dit door te geven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Uiteraard kunt het parochieblad ook
lezen op onze website.
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 10 maart 09.00 uur H. Mis

Beek kl. Bartholomeus; Deut.4,1.5-9,
ps.147,12-13.15-16.19-20, Mt.5,17-19.
Donderdag 11 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jer.7,23-28, ps.95,1-2.6-9,
Lc.11,14-23,
Vrijdag 12 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hos.14,2-10, ps.81,6c11ab.14.17, Mc.12,28b-34
Zaterdag 13 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hos.6,1-6, ps.51,3-4.18-21ab,
Lc.18,9-14,
Zaterdag 13 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 4e zondag
van de veertigdagentijd B: 2Kron.
36,14-16.19-23, ps.137,1-6, Ef.2,4-10,
Joh.3,14-21.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Henk
en Mieke Verriet-van Megen, Mientje
Strik-Ebben.
Zondag 14 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Dameskoor) (zie
boven)
Zondag 14 maart 20.00 uur
Taizéviering kerk Millingen
Dinsdag 16 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ez.47,1-9.12,
ps.46,2-3.5.6.8-9, Joh.5,1-3a.5-16
Woensdag 17 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jes.49,8-15,
ps.145,8-9.13cd-14.17-18, Joh.5,1730.
Donderdag 18 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur: Ex.32,7-14, ps.106,19-23,
Joh.5,31-47,
Vrijdag 19 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hoogfeest St. Jozef:
2Sam.7,4-5a.12-14a.16, ps.89, 25.27.29,
Rom.4,13.16-18.22,
Rom.4,13.16-18.22,
Mt.1,16.1821.24a, of Lc.2,41-51.
Zaterdag 20 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed . Jer.11,18-20, ps.7,2-3.9bc-12,
Joh.7,40-53,
Zaterdag 20 maart 17.00 uur H. Mis
Beek (orgel en voorzang) – 5e zondag
van de veertigdagentijd B: Jer.31,3134, ps.51,3-4.12-15, Hebr.5,7-9,
Joh.12,20-33,
Henny Pijnenburg, Bert en Thea van
der Jeide.
Zaterdag 20 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 21 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Dinsdag 23 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth;
Num.21,4-9,
ps.102,2-3.16-18.19-21, Joh.8,21-30.

Producten voor Voedselbank
GROESBEEK. Er worden aardig wat
producten voor de Voedselbank afgeleverd bij de kerken van de Cosmas en
Damianusparochie in Groesbeek. Het
gaat om houdbare producten, zoals
voedsel in potten en blikken, pasta,
koffie en thee (zie foto).
De actie loopt nog door tot Pasen. De
Cosmas en Damianuskerk is elke ochtend open van 9.30 uur tot 12.00 uur, en
op zondag voor en na de vieringen. De
producten kunnen in een mand achterin
de kerk gelegd worden. In Breedeweg
kunnen de spullen achterin de kerk
door het hek geschoven worden bij de
Mariakapel. De Mariakapel is elke dag
van 9.00 tot 17.00 uur geopend.
Pastor Peter Pot: “Het is mooi dat de
parochie op deze manier concrete hulp
kan bieden aan mensen die het moeilijk
hebben om rond te komen.”
Parochie H.H. Cosmas en Damianus
Kloosterstraat 2

6562 AW Groesbeek
024-3971473
par.groesbeek@kpnmail.nl

Zinvol Ommetje
GROESBEEK. Veel mensen lopen in
deze coronatijd ommetjes. ‘Elke dag
een wandeling maken is belangrijk
voor je fysieke en mentale gezondheid’
, staat er te lezen op de website van de
Hersenstichting. Predikante Janneke
Ruijs van de Protestantse Gemeente te
Groesbeek nodigt mensen uit om met
haar een Zinvol Ommetje te maken.
Een wandeling met de gelegenheid te
sparren en wat die dieper op de dingen
van alledag in te gaan. Een ommetje
om je hart te luchten, om in gesprek te
gaan over zaken die je raken, om te vertellen over je vreugde en verdriet, te
spreken over je twijfels en zorgen, over

je idealen en plannen. Geloofsvragen,
levensvragen of gewoon een praatje,
het kan allemaal tijdens een Zinvol
Ommetje. Janneke gaat graag met één
wandelaar van binnen of buiten de kerk
een uur (of minder als dat te lang is) op
stap en het uitgangspunt voor het
gesprek is een inspirerende tekst, die
zij of de wandelaar zelf meebrengt.
Iedereen die zin heeft in een Zinvolle
Wandeling kan mailen naar ruijsjanneke@hotmail.com
of
bellen
0643452982.
Startpunt van iedere wandeling is de
Protestantse Kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek

Overleden
Millingen: Leentje van den BroekJansen, 91 jaar. Tijdens de uitvaart op
maandag 1 maart hebben wij afscheid
van haar genomen, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats
Vossengraaf
Ooij-Beek: Dory Muis-Arnts, 91 jaar.
Tijdens de uitvaart op woensdag 3
maart in Ooij hebben wij afscheid van
haar genomen, waarna crematie in
Nijmegen.
Millingen: Mini Schneiders-Kalter, 81
jaar. Tijdens een crematiegebedsdienst
op donderdag 4 maart in Nijmegen
hebben wij afscheid van haar genomen.
Mogen zij rusten in vrede en de eeuwige vreugde van God binnengaan.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

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

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen zijn tot nader bericht alle vieringen alleen online mee te vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en daaronder "Deze maand" U ziet daar de link
Zondag 14 maart, aanvang 10.00 uur,
4e Zondag van de 40-dagen
Voorganger: ds. D.J. Deunk uit
Heumen.
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor Kerk in Actie: Diaconaat in
Nederland;
Digitaal bijdragen op rek.nr. NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
Diaconaat NL

Rhenen
De diaconiecollecte is bestemd voor
Kerk in Actie: Werelddiaconaat in
Indonesie; U kunt digitaal bijdragen op
rek.nr. NL 08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Groesbeek
o.v.v. Indonesie.

Zondag 21 maart, aan vang 10.00 uur,
5e zondag van de 40-dagen
Voorganger: mevr. H. Visser-Locht uit

Ook voor verdere informatie en/of
overdenkingen gedurende deze
40-dagentijd zie www.pkn-groesbeek

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Nieuws uit Nijmegen
Talkshow ‘Nijmeegse verhalen’ tijdens
Voorwoord van de Boekenweek
Tessa de Loo, Thomas Verbogt en Jaap Robben schrijven over Nijmegen
Schrijf een boek waarin Nijmegen
het decor vormt en dat onlosmakelijk verbonden is met de stad. Met
deze opdracht van de gemeente werken Tessa de Loo, Thomas Verbogt
en Jaap Robben aan hun literaire
romans. Op woensdagavond 10
maart, tijdens ‘het Voorwoord’ van
de (naar de zomer uitgestelde)
Boekenweek, vertellen ze burgemeester Hubert Bruls over hun vorderingen. De talkshow Nijmeegse verhalen, met gespreksleider Hans Peters
(oud-directeur van boekhandel
Dekker van de Vegt) is te bekijken op
RN7 en Facebook en YouTube van de
gemeente Nijmegen van 20.00-21.00
uur. De auteurs lezen ook voor uit

eigen werk.
Burgemeester Bruls: ‘Met dit programma geven we tijdens het Voorwoord
van de Boekenweek extra aandacht aan
Nijmegen en de literatuur. Nijmegen is
een stad waar veel gelezen en geschreven wordt en ik kijk uit naar de voorproefjes die de schrijvers kunnen
geven.’

stellingen van Nijmegen als historische
stad. Nijmegen is een inspiratiebron
voor literatuur met een combinatie van
rijke geschiedenis en moderne cultuur
(‘Old City, Young Vibe’). Door schrijfopdrachten te verstrekken, krijgt de
identiteit van Nijmegen een plaats in de
literatuur, wat belangrijk is voor de
promotie van de stad.

Schrijfopdrachten
De gemeente Nijmegen sloot contracten af met Tessa de Loo, Thomas
Verbogt en Jaap Robben om historische
literaire werken te schrijven. De boeken verschijnen in 2022 en Jaap
Robben heeft de tijd tot 2023. Deze
schrijfopdrachten passen bij de doel-

De Ochtendgave
De eerste Nijmeegse schrijfopdracht
werd gegeven aan A.F.Th. van der
Heijden. Zijn in opdracht van de
gemeente Nijmegen geschreven boek
De Ochtendgave verscheen in 2015 en
speelt zich voornamelijk af rond de in
1678 gesloten Vrede van Nijmegen.

Nieuwsbrief UNIT Academie maart 2021
Het UNIT Atelier in Nijmegen biedt
mensen met beeldend talent een mogelijkheid om zich beeldend en persoonlijk verder te ontwikkelen. Het UNIT
Atelier richt zich op personen vanaf 21
jaar die vastgelopen zijn in samenleving en onderwijs. Het atelier begeleidt
hen naar een volwaardige plek in de
samenleving. De meeste deelnemers
van het UNIT Atelier hebben een vorm
van autisme. Op het UNIT Atelier worden ook kunstzinnige producten
gemaakt voor de UNIT Winkel.
Lockdown Art
Ook in deze lockdownperiode zijn we
verder gegaan met het maken van gezamenlijke kunstwerken. Dit keer is
besloten om deze werken ook in een
getekende potloodversie te gaan
maken. Als eerste is een werk getekend
van Marieke van Nimwegen.
Al deze werken zijn te koop en de totale opbrengst wordt gebruikt voor de
aanschaf van nieuwe materialen voor
het UNIT Atelier. Elk afzonderlijk
kunstwerk is gemaakt door ± 20 verschillende deelnemers en werknemers
van het UNIT Atelier. De prijzen variëren tussen de 375 euro en 750 euro.
Bent u geïnteresseerd? Loop dan binnen bij de UNIT Winkel, mail met
info@unitacademie.nl of bel naar
0617544175.
De kunstwerken zijn te bewonderen
door de ramen van een leegstaand pand
naast de UNIT Winkel in Passage

Haven krijgt
eigen website
Wist je dat Nijmegen een van de grootste binnenhavens van Nederland heeft?
En dat deze haven de stad maakt tot een
logistieke hotspot? Nee? Dan is het
hoog tijd dat daar verandering in komt!
Speciaal om deze verandering tot stand
te brengen en om de Oostkanaal Haven
definitief op de kaart te zetten, is 26
februari een nieuwe website gelanceerd: www.portofnijmegen.nl
De nieuwe website biedt bezoekers
onder andere algemene informatie over
de Nijmeegse binnenhaven. Hoeveel
bedrijven zijn er gevestigd, wat biedt
het gebied aan werkgelegenheid, hoe
zit het met de infrastructuur en de toegankelijkheid, wat zijn de aantallen op
het gebied van op- en overslag, et cetera. Daarnaast informeert de website
bezoekers over de watergebonden en –
verbonden bedrijven die zich reeds in
het havengebied hebben gevestigd en
over aanverwante bedrijven en instellingen zoals Aqualink en de havendienst.
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Molenpoort 37 te Nijmegen, dus helemaal coronaproof. Al komen er nog
zo’n strenge maatregelen, deze manier
van werken kan door blijven gaan en
onze expositie zal nooit dicht gaan.
Ook in coronatijd verbonden blijven
met elkaar is voor ons erg belangrijk.
De gezamenlijke kunstwerken kunnen
ook in opdracht gemaakt worden. U
levert een foto en wij maken het in uw
gewenste maat na met ongeveer 20
kunstenaars. Onze voorkeur gaat uit
naar werken in zwart-wit, dat kan zijn
met acrylverf maar dus ook met potlood.
Prent van de Maand
De Prent van de Maand maart 2021 is
een print op A3-papier van het nieuwste kunstwerk van Marieke van
Nimwegen. Elke maand wordt er een
beeldend werk als 'Prent van de Maand'
verloot. Wil je kans maken op die prent
stuur dan een mail met de tekst
'PRENT van de MAAND' naar
info@unitwinkel.nl. Op het einde van
de maand vindt de loting plaats en
word je daarvan op de hoogte gebracht.
Veiling van uniek Rembrandtportret
Deelnemers van het UNIT Atelier hebben een groot portret van Rembrandt

gemaakt van 183 x 183 cm. Dit grote
kunstwerk is gemaakt van afvalplastic,
verzameld door ons allemaal. Er is
besloten om dit bijzondere portret te
veilen op internet via Facebook en te
verkopen aan de hoogste bieder. De
opbrengst wordt gebruikt voor aanschaf van materialen voor het UNIT
Atelier.
Wil je eigenaar worden van dit bijzondere portret? Bied dan mee! Hiervoor
stuur je een mailtje met je bod naar
info@unitacademie.nl. We plaatsen het
hoogste bod zo snel mogelijk en zonder
naam op Facebook. We starten op
€250,De veiling eindigt in de Autismeweek
2021 (zaterdag 27 maart t/m zondag 4
april). Na afloop maken we op
Facebook bekend wat het hoogste bod
uiteindelijk is geworden.
UNIT Winkel
De UNIT Winkel zit in de
Molenpoortpassage in Nijmegen en is
hopelijk binnenkort weer open voor
publiek. We zijn voor onze winkel op
zoek naar vitrinekasten en vitrinetafels
om nog meer kunstwerken te kunnen
laten zien. Heeft u iets voor ons, neem
dan contact met ons op:
0617544175 of info@unitwinkel.nl

Succesvol werken aan een beter geheugen

Kennis beklijft beter als ze wordt
gekoppeld aan bekende ruimtes
Als je namen, nummers, een boodschappenlijst of andere zaken wilt
onthouden, lukt dat beter als je ze
bijvoorbeeld koppelt aan spullen in
je huiskamer of keuken. Die techniek
- bekend onder de naam ‘geheugenpaleis’- helpt niet alleen bij het snel
onthouden, maar verbetert ook het
langetermijngeheugen. Dat schrijven
onderzoekers
van
het
Radboudumc/Donders Instituut in
een artikel in Science Advances.
De techniek van het geheugenpaleis is
vrij eenvoudig. Haal de keuken of het
tuinpad voor de geest. Koppel telkens
een onderdeel van je boodschappenlijst
aan een item in de ruimte. De kleine
steentjes van het tuinpad voor de cornflakes, de tuinkabouter met de rode
muts voor de tomaten, het dennenboompje voor de prei, enzovoort. In de
supermarkt loop je in gedachten even
over je tuinpad om te ‘zien’ wat er op je
boodschappenlijstje staat.
Goede resultaten
Geheugenkampioenen zoals Boris
Konrad - van wie zojuist een kinderboek over dit onderwerp is verschenen
en die ook betrokken bij dit onderzoek
- gebruiken deze techniek met bijzonder goede resultaten. Zelfs met niet al
te veel oefenen kunnen de meeste mensen een behoorlijke ‘boodschappenlijst’
goed onthouden. Voor dit onderzoek,
gepubliceerd in Science Advances,
onderzochten Isabella Wagner, Martin
Dresler en collega’s de hersenen van
zowel geheugenkampioenen als mensen die de techniek voor het eerst
gebruikten. “In het algemeen zagen we
een meer efficiënte verwerking van

informatie in de gebieden die te maken
hebben met geheugen en ruimtelijke
navigatie”, zegt Wagner, eerste auteur
van het artikel.
Efficiënt brein
Diverse groepen met hetzelfde IQ werden onderzocht: een groep van 23
‘geheugenatleten’, twee groepen die
een geheugentraining kregen en een
controlegroep. Met fMRI werd van alle
deelnemers de hersenactiviteit gemeten. Niet alleen tijdens het inprenten
van de woorden, maar ook in de rustperiode daarna. Tijdens het leren onthouden van de woorden waren de relevante hersengebieden bij geheugenatleten
iets minder actief dan bij de controlegroep. Dat wijst erop dat ze hun hersenen efficiënter gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht. Wagner: “Een
getraind brein presteert kennelijk beter
met minder inspanning.”
Langduriger vastgelegd
Dit punt werd bevestigd door de resultaten in de twee andere groepen. Hoe
meer de proefpersonen profiteerden
van hun training, hoe beter hun resultaten en hoe minder activiteit ze daarvoor
nodig hadden in de betrokken hersengebieden. Opvallend was verder dat die
efficiëntie ook te zien was in de duur
van het geheugen; de getrainde personen konden niet alleen meer zaken onthouden, maar onthielden ze ook lánger.
Na de training neemt de gecoördineerde hersenactiviteit kennelijk ook toe.
Martin Dresler, coördinator van het
onderzoek: “Deze verandering in hersenverbindingen geeft aan dat herinneringen neerslaan na training, waardoor
ze langer bewaard blijven.”

Dertig landen vieren de kracht van
theater een jaar na de corona-sluiting
Op 13 maart 2020 moesten bijna alle
theaters ter wereld hun deuren sluiten
vanwege corona. Nu één jaar later
wordt er in meer dan 30 landen op 13
maart 2021 de voorstelling ‘Wit
Konijn, Rood Konijn’ gespeeld om
hierbij stil te staan. In theaters over de
hele wereld, van Argentinië tot
Australië en van India tot Nederland,
gaan acteurs het toneel op om de kracht
van theater te tonen. Een internationale
viering van inspiratie, verbeeldingskracht en het bewijs dat creativiteit
altijd tegenslag kan weerstaan.
Nijmegen
In Nijmegen wordt de voorstelling op
initiatief van De Schoenfabriek opgevoerd in samenwerking met LUX, De
Lindenberg en Stadsschouwburg en De
Vereeniging. Pieter Derks zal het stuk
spelen. Kaartverkoop via www.sedv.nl
Nederland
In Nederland stappen acteurs als Huub
van der Lubbe, Nhung Dam en Theo
Maassen het toneel op om het stuk ‘Wit
Konijn Rood Konijn’ te spelen. De
tekst van het stuk zit in een verzegelde
envelop. De acteur opent ter plekke, op
het podium, deze envelop. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint
hij of zij, geheel onvoorbereid, aan een
eerste lezing die meteen de definitieve
uitvoering is. Dat geeft de kracht aan
van de prilheid, het eenmalige en nietherhaalbare van het theater. Samen met
het publiek ontdekken ze tijdens het

lezen en spelen de inhoud van de internationale theaterhit ‘Wit Konijn, Rood
Konijn’ van de Iraanse schrijver
Nassim Soleimanpour. Dit stuk is sinds
de première tien jaar geleden in meer
dan 25 talen vertaald, waaronder het
Nederlands en is al duizenden keren
opgevoerd. En steeds door ander
acteurs. Want wie het één keer gespeeld
heeft, kent het stuk, en mag het niet nog
een keer spelen.
Livestreams
Vanwege de coronamaatregelen is het
in de Nederlandse theaters niet toegestaan om publiek te mogen ontvangen,
maar via livestreams zetten de theaters
hun deuren open. Van Drachten tot
Venlo, van Alkmaar tot Breda nodigen
de Nederlandse schouwburgen hun
bezoekers uit om op zaterdag 13 maart
vanuit hun huiskamer deel uit te maken
van een grootse, internationale theaterbeleving.
Het Aurora Nova Theater in Berlijn
heeft het initiatief genomen om met de
internationale theatergemeenschap op
13 maart stil te staan bij feit dat de
meeste theaters over de hele wereld al
een jaar vrijwel stil staan. Elk theater
zal in zijn eigen tijdzone om 20.00 uur
aanvang geven voor ‘Wit Konijn, Rood
Konijn’ in hun eigen taal. De kracht van
theater zal 24 uur lang over de aardbol
zinderen, van New York tot Panama
City, van Minsk tot Medellin, van
Uppsala tot Istanbul. En in meer dan 25
Nederlandse steden.

Marikenhuis ook in tijden
van corona geopend
Het Marikenhuis is beperkt geopend.
Maar het inloophuis staat nog steeds
klaar voor iedereen die is geraakt
door kanker! Samengevat:
• Het Marikenhuis heeft als doelgroep
kwetsbare mensen
• Het Marikenhuis blijft open voor lotgenotengroepen en individuele afspraken
• Het Marikenhuis is tijdelijk gesloten
voor inloop zonder afspraak
• Van maandag t/m donderdag, van
10.00-12.00 u, is er algemene telefonische ondersteuning (‘luisterend oor’) 06-14061827

1-op-1,
Coaching
bij
kanker,
Voorbereiding op een gesprek met een
medisch specialist etc. Gasten mogen
het Marikenhuis bezoeken met inachtneming van de geldende Coronaregels.
(Video)Bellen kan altijd en maakt veel
mogelijk. Ook biedt het Marikenhuis
de komende periode online spreekuren
en
kookworkshops
aan.
Het
Marikenhuis blijft gesloten voor inloop
zonder afspraak.
Kijk op onze activiteitenpagina
(http://marikenhuis.nl/actueel/activiteiten) voor alle mogelijkheden en activiteiten die het Marikenhuis kan bieden.

Toelichting: Onvoldoende dalende
besmettingscijfers mbt het Coronavirus
hebben het kabinet doen besluiten tot
een langdurige lockdown. Er is een uitzondering gemaakt voor kwetsbare
groepen. Daarom houden we het
Marikenhuis open voor lotgenotengroepen (incl Spelen met Klanken en
de Creagroep) en individuele afspraken. Bijvoorbeeld Wandelgesprekken

Vrijwilliger bij het Marikenhuis, iets
voor u?
Het Marikenhuis zoekt enthousiaste,
betrokken en gedreven vrijwilligers.
Interesse?
Kijk
op
www.marikenhuis.nl.
Het Marikenhuis, het regionale inloophuis voor iedereen geraakt door kanker,
ligt aan de Slotemaker de Bruïneweg
163 in Nijmegen.

Lindenberg komt met online
aanbod voor cursussen en theater
Nu de deuren van de Lindenberg
langer gesloten moeten blijven, komt
Lindenberg Cultuurhuis met volwaardige online alternatieven.
Cultuureducatie voor iedereen toegankelijk, veilig vanuit thuis. In de nieuwe
reeks Maak het mee online biedt de
Lindenberg vanaf half maart online
workshops in alle kunstdisciplines.
Ook zijn er nieuwe online jeugdvoorstellingen waarbij kinderen een verrassingspakketje in de brievenbus krijgen.
Voor een echte theaterervaring, maar
dan thuis. Het online aanbod is te reserveren via de website van de
Lindenberg.
Online workshops
Corona of niet, juist in deze periode is
een creatieve uitlaatklep belangrijk.
Met de nieuwe online workshops die de
Lindenberg aanbiedt, kan men zich
blijven ontwikkelen. Met een kunstvakdocent én andere creatieve leergierigen.
Van gitaaryoga tot tekenen in eigen tuin
en improviseren met sprookjesfiguren.
Alle workshops worden door kunstvakdocenten van de Lindenberg gegeven
via Zoom. De eerste workshop
Gitaaryoga start op maandag 15 maart.

Online voorstellingen met theaterpakketjes
Nu bezoek aan theater niet mogelijk is,
komt het theater naar de bezoeker toe.
De Lindenberg biedt online registraties
aan van actuele jeugdvoorstellingen die
eigenlijk te zien zouden zijn in het
theater. Deze kijkervaring is aan te vullen met een theaterverrassingspakketje
om de magie van het theater naar de
huiskamer te halen. Dit pakketje ontvangt de jeugdige bezoeker in de brievenbus en bevat o.a. en een creatieve
doe-opdracht, gemaakt door een
Lindenbergdocent. De eerste online
registratie en bijbehorend theaterpakketje is Het vlindereffect van Nochem
& Van Oers op 13 maart. De online
jeugdvoorstellingen en bijbehorende
theaterpakketjes worden in de loop van
de maand aangevuld met voorstellingen in verschillende leeftijdscategorieën.
Praktische informatie
De online workshops en online registraties van jeugdvoorstellingen met
theaterpakketjes zijn online te bestellen
via www.delindenberg.com/maak-hetmee-online.
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Zwischen Rhein & Maahs
In Memoriam Pieter van Eck
Der Tod von Pieter van
Eck
hat
mich
geschockt. Das erste
woran ich denken musste war: diese fantastische, unerschöpfliche
Quelle kreativer Ideen
ist nicht mehr. Pieter
war ein besonders liebenswürdiger Mensch
und vor allem sehr
bescheiden.
Sein
Lebenswerk wird vielerorts
in
den
Niederlanden ausgestellt, zum Beispiel: De Das Kunstwerk “Nada te turbe” van Pieter van Eck
stand auch auf der Vorderseite der Trauerkarte.
Fundatie in Zwolle, das
CODA Apeldoorn, De
Stevenskerk Nijmegen, De Meander che Arbeit sich am besten in
Boxmeer,
Fifty-Two-Degrees Kombination mit dem Konzert eignen
Nijmegen, De Zoma Groesbeek usw. würde. Er entschied sich für “Nada te
usw. Als ich in den 80’er Jahren in De turbe”, ein imposantes Werk in welHorst Komiteemitglied war um Geld chem ein Mensch ein zentrale Rolle
für die Restaurierung der Kirchenorgel spielt. Nun sang der Chor ein grandioeinzusammeln, hatten wir die Idee um ses Werk von dem Komponisten Marco
eine Kunstauktion in der Grundschule Frisina, “Nada te turbe, solo Dios
zu organisieren. Ich bekam den Auftrag basta” (Lass dich nicht beunruhigen,
Pieter zu fragen ob er auch eines seiner Gott allein ist genug). So wurde diese
Werke spenden wollte. Er ging und Arbeit von Pieter in der Kirche von
kam mit ca. 80 Zeichnungen für die Wyler aufgebaut; er war damit einen
Auktion wieder. Viele Einwohner von ganzen Tag intensiv beschäftigt. 2018
De Horst haben jetzt also ein Werk van baute er für das Konzert vier große
Pieter im Haus. Auch in der Schule Türme. 2019 stellte er eine seiner
hängen mehrere seiner Arbeiten, darun- schönsten Arbeiten aus, “De wonderter ein wunderbares Triptychon. Schon lijke visvangst” (Der wunderbare
damals machte er monumentale Werke. Fischfang). Zusammen mit einem seiAls ich ihn 2001 fragte ob er für die ner Söhne wurde während des Liedes
VOLG (kommunale politische Partei) “La via dei martiri”, (Der Weg der
ein Wahlplakat kreieren könnte, mach- Martyrer) dieses Bot aufgebaut. Bei
te er ein wunderbares Poster mit einem Google kann man unter “Pieter van Eck
großen Herzen in rot, blau und weiß. kunstenaar” die Arbeiten von Pieter
2008 hatte er im Rathaus von bewundern und auch den Film zum
Groesbeek
die
Ausstellung Aufbau des Kunstwerkes “De wonder“Onvoorstelbare
beelden” lijke visvangst” sehen. Hier erkennt
(Unvorstellbare Bilder). Seine größte man das Pieter nicht nur ein großer
Skulptur fand 2014 in der Halle des wenn doch eigensinniger Künstler war,
Rathauses einen festen Platz. In den sondern auch auf seinem Gebiet durch
vergangenen Jahren durfte ich mit und durch ein Fachmann.
Pieter im Rahmen der Adventskonzerte
des Sankt Cäcilienchores Wyler zusam- Theo Giesbers (Februar 2021;
menarbeiten. 2016 fragte ich ihn wel- Übersetzung Heinz Maahs)

Neue Konzerttermine in Kleve
Stotijn (Kontrabass) &
Silke Avenhaus (Klavier) –
WDR-Kammerkonzert in
NRW
•
Dienstag, 18 Mai
2021, 20 Uhr, Stadthalle
Kleve: 8. Reihenkonzert
„Klang der Stille“ mit Marc
Schmolling Ensemble &
Chorwerk Ruhr
Konzerte im Museum
Kurhaus
•
Das für den 21.
Februar
im
Museum
Kurhaus geplante Konzert "Between
the Times" mit Gambe & Saxophon ist
verlegt auf den 26. September 2021.
• Das
Reihenkonzert
"Ideen,
Stimmungen" mit Franziska Hölscher,
Violine & Marianna Shirinyan, Klavier
vom 2. März mussten wir auf den 6.
September 2022 verschieben.
• Das Duo con energía mit Gitarre &
Violoncello spielt das Konzert
"Kaleidoskop" nicht am 14. März sondern am 30. Mai 2021 im Museum
Kurhaus.

„Freuen wir uns hoffnungsvoll auf die
Wiederbegegnungen im Konzert, wann immer dies
auch möglich sein wird.“
KLEVE. Sigrun Hintzen, Leiterin der
Konzerte der Stadt Kleve, schreibt in
dem aktuellen Newsletter: „Liebe
Musik- und Konzertfreunde, Die
Verlängerung des Lockdowns mit
Veranstaltungsverbot bis zum 7. März
hat uns veranlasst auch für die MärzTermine neue Lösungen zu finden, da
nur wenige Tage Vorlauf einfach zu
kurzfristig
sind,
um
einen
Konzertabend zu bewerben und zu
realisieren.“
Konzerten Stadthalle Kleve
• Montag, 19. April 2021, 20 Uhr,
Stadthalle Kleve: „Niederschlagsmengen“ mit Roger Hanschel,
Saxophon
&
Auryn
Quartet
(Nachholtermin
für
das
3.
Reihenkonzert vom 3. November)
• Dienstag, 27 April 2021, 20 Uhr,
Stadthalle Kleve: 7. Reihenkonzert
„Forellenteich“ mit Lena Neudauer
(Violine), Wen Xiao Zheng (Viola),
Sebastian Klinger (Violoncello), Rick

Wenn uns diese Zeiten etwas lernen,
dann ist das Flexibilität. Freuen wir uns
hoffnungsvoll
auf
die
Wiederbegegnungen im Konzert, wann
immer dies auch möglich sein wird.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Infos unter: 02821-897661, einfach@absurd.de,
www.kleve.de,
www.facebook.com/KonzerteDerStadt
Kleve, www.instagram.com/konzertekleve

Verteilung der Gelben Tonnen in
der Gemeinde Kranenburg
KRANENBURG. Die Verteilung der Gelben Tonnen beginnt in der 8.
Kalenderwoche und wird in der 9. Kalenderwoche abgeschlossen. Laut Hersteller
der Tonnen ist es möglich, dass der Deckel anfänglich nicht vollständig schließt.
Dies stellt sich nach kurzer Zeit jedoch selbstständig ein. Die privat angeschafften
Gelben Tonnen können kostenfrei in der Zeit vom 08.03. bis 19.03.2021 während
der Dienstzeiten beim Bauhof der Gemeinde, Tiggelstraße 3, abgegeben und so
dem Recycling zugeführt werden.

Letzte Gute Tat des Klever City Netzwerkes
KLEVE. Die beiden Vereine, Klever
Kinder Netzwerk und Sankt Martins
Verein Innenstadt Kleve dürfen sich
über eine großzügige Spende freuen.
Das Restguthaben der noch im Umlauf
befindlichen Geschenkgutscheine der
ehemaligen
Händlervereinigung
„Klever City Netzwerk“, deren
Gültigkeit zum 31. Dezember 2020
ausgelaufen war, wird ihnen jeweils zur
Hälfte zu Gute kommen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir jedem
Verein 5.600 Euro überweisen können“, so Christof Dammers, ehemaliger Vorsitzender des Klever City
Netzwerkes. Die Händlergemeinschaft
„Klever City Netzwerk“ hatte sich
Ende 2017 aufgelöst. Ab diesem
Zeitpunkt wurde die Abwicklung der
Gutscheine treuhänderisch von der
Wirtschaft, Tourismus & Marketing
GmbH Stadt Kleve verwaltet. Beide
Vereine sind hocherfreut über die
großzügige und unerwartete Spende.
„Wir haben bereits 5.000 Masken
sowie viele Laptops für bedürftige
Schülerinnen und Schüler angeschafft.
Das Geld können wir gut für die weitere Unterstützung in diesem Bereich
gebrauchen“, so Prof. Dr. Stefan
Schuster vom Klever Kinder Netzwerk.

Foto v. r. n. l.: Prof. Dr. Stefan Schuster (1. Vorsitzende, Klever Kinder Netzwerk),
Wilhelm Quartier (Geschäftsführer Klever Kinder Netzwerk), Jörg Hopmans
(Liquidator KCN), Christof, Dammers (ehemaliger 1. Vorsitzende KCN), Rainer
Flücken und Ernst Höhler (Sankt Martins Verein Innenstadt Kleve)
Der St. Martins Verein freut sich, dass
die
Bezahlung
der
nächsten
Weckmänner gesichert ist, aber auch,

dass u. a. in weitere Lautsprecher für
die Beschallung investiert werden
kann.

Auf den Spuren der Burg Klarenbeck in Nütterden
NÜTTERDEN. Karl-Heinz Hoenselaar
aus Nütterden konnte 2018 vier interessierte Bürger gewinnen, die bereit
waren, die fast vergessene Geschichte
der Burg Klarenbeck, diese stand auf
dem
Gelände
des
heutigen
Bausenhofes in Nütterden, aufzuarbeiten. Hieraus gründete sich die Initiative
„Projekt Burg Klarenbeck“, seit 2019
eingebunden beim Verein Mosaik Familienkundliche Vereinigung für das
Klever Land.

Diese Tafel wurde ermöglicht durch die
Unterstützung seitens des Vereins

„Mosaik“ und der Förderung durch das
Land NRW.

Im August 2019 konnte mit Hilfe der
Georeferenzierungs-Methode der frühere Standort der Burg Klarenbeck bestimmt werden. Nun haben die
Mitglieder des Projkets Burg
Klarenbeck auf dem Bausenhof, dies in
Sichtweite des Standorts der ehemaligen Burg, eine Info-Tafel aufgestellt.

Der Tiergarten
Kleve öffnet
wieder!
Nach 126 Tagen coronabedingter
Schließung darf der Tiergarten ab
Montag, 8.3., wieder öffnen! Tagelang
haben die MitarbeiterInnen alles gegeben, um die Vorgaben der neuen
Coronaschutzverordnung umzusetzen
und
so
für
einen
sicheren
Tiergartenbesuch zu sorgen.
Der Tiergarten Kleve ist ab dem 8.3.
wieder täglich von 10-17 Uhr und ab
dem 15.3. täglich von 9-18 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.tiergarten-kleve.de.
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Das Foto zeigt Karl-Heinz Honselaar (links), Initiator des Projekts Burg
Klarenbeck und Thorsten Heeck, Vorsitzender des Vereins Mosaik, bei der neu aufgestellten Info-Tafel in Nütterden
Foto: Derk Mekes

Reinigung und Überprüfung
von Nistkästen
KRANENBURG.
Einige
Naturfreunde haben im historischen
Ortskern
von
Kranenburg über 20 Nistkästen
gereinigt und dabei gleichzeitig
die
Aufhängungen
überprüft. Die Kästen waren
vor einigen Jahren mit
Unterstützung
von
Geschäftsleuten
und
Privatleuten im Ortskern angebracht worden. Bei der
Reinigungsaktion wurde festgestellt, dass die meisten
Nester zum Brüten genutzt
worden waren.
Bernd
Landman,
Marco
Werner und Greg Simon, es
fehlt auf dem Bild Marcel
Peters

Termin-Shopping in Kleve
Kaufen mit Hygienekonzept und
Termin – die Klever Händler stehen
bereit! Die neuen Corona-Maßnahmen
erlauben ab dem 08. März das
Einkaufen mit Termin und die Klever
Händler freuen sich wieder auf ihre
Kunden. Ausgefeilte Hygienekonzepte
sorgen fur den Schutz der Kunden und
Angestellten.
„Wir freuen uns sehr, dass in kleinen
Schritten nun wieder ein persönlicher
Verkauf möglich ist.“, so Dr. Joachim
Rasch, Geschäftsfuhrer der Wirtschaft,
Tourismus und Marketing Stadt Kleve
GmbH (WTM). Über www.kleve.de
gelangt man mit einem Klick direkt zur
Händlerubersicht mit den Kontaktdaten
und kann telefonisch oder via Email
einen Termin vereinbaren. „Gerne kön-

nen uns die Einzelhändler auch ihren
Link zu ihrem digitalen TerminBuchungskalender zukommen lassen.
Dieser wird dann noch zusätzlich
ergänzt. Auch wer sich auf der Liste
noch nicht wiederfindet, kann sich
gerne bei uns melden.“ erläutert Petra
Hendricks, Citymanagerin bei WTM.
Sie erreichen das Citymanagement der
WTM unter 02821/84-808 oder per EMail hendricks@wtm-kleve.de.
Ein entspannter Einkauf in Kleve mit
gutem Service und kompetenter
Beratung vor Ort ist somit wieder unter
diesen Bedingungen möglich. Und
auch bei der Gastronomie sind
Bestellungen und Abholungen möglich
und runden das Shoppingvergnugen ab.
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Suzuki Across
Suzuki staat bekend als een automerk, dat zuinige en compacte personenauto’s levert. Bij het laatste Suzuki testverslag in deze autorubriek was te
lezen, dat dankzij mild-hybrid techniek de huidige Suzuki modellen zelfs nog
zuiniger zijn geworden. Maar voor de strenge Europese regels in het voor het
automerk Suzuki helaas nog niet genoeg. Zonder een puur elektrisch aangedreven model of minimaal een plug-in hybride in het programma, is het voor
Suzuki bijna onmogelijk om nog aan de strikte Europese CO2-eisen te voldoen.

Om zich te kunnen onderscheiden van de Toyota RAV4, heeft Suzuki de Across een
eigen gezicht gegeven. Terwijl Toyota kiest voor hoekige vormen, gaat Suzuki juist
voor ronde vormen. De koplampen van de Suzuki zijn breder en bovendien nog
hoger in de neus geplaatst voor een venijnigere blik. Het oppervlak van de grille
van de Suzuki is veel groter, waardoor de Across er stoerder uitziet dan de RAV4.

Road Test
Suzuki Across 2.5 Plug-in hybrid
Koets: 5-deurs
Prijs: € 55.900,Gewicht: 2015 kg
Cil.inh.: 2487 cc
Vermogen: 306 pk (gecombineerd)
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 6,0 sec.
Gem. verbr.: 1 : 19,1
Lengte: 463,5 cm
Breedte: 185,5 cm
Kofferruimte: 490 liter (maximaal
1604 l)
Aanhangergewicht: 1500 kg
nenin kunt u het testverslag van de
Toyota RAV4 in een uitgave van
december 2019 van De Rozet lezen,
want dat is overeenkomstig. De zitruimte voor- en achterin is riant. De
opzet van het interieur is degelijk, functioneel en heel volwassen. Bovendien
zijn de stoelen lekker groot en dat geeft
als vanzelf een extra gevoel van luxe en
ruimte. De stoelen zijn gedeeltelijk
bekleed met praktisch kunstleer, dat
een veel betere kwaliteit heeft, dan dat
wat vroeger als skai bekleding in auto’s
werd verkocht. Dankzij de hoge zit ziet
de bestuurder de motorkap en dat
draagt bij aan een machtig en groots
gevoel en goed overzicht over de weg.

voor Europa, want buiten Europa wordt
deze Across PHEV namelijk niet verkocht.
Op papier heeft de Across een CO2-uitstoot van slechts 22 gram per kilometer, flink lager dan menig A-segment
hatchback. Dus hoe meer Suzuki exemplaren van deze Across verkoopt, hoe
beter dat gemiddelde. Dankzij de plugin hybride techniek zit er op deze
Suzuki slechts € 528,- BPM.
De Suzuki Across is een middelgrote
SUV en daarmee een logische opvolger
van de Suzuki Grand Vitara, die voor
de EU te milieuonvriendelijk is om te
blijven verkopen. De Across is overigens een stuk groter dan de Grand
Vitara.
Voor de beschrijving van de ruimte bin-

Uitrusting
Er is maar één uitrustingsniveau van de
Suzuki Across in Nederland te koop en
dat is de mooi complete Style uitvoering. Veel komt van Toyota, maar blijkbaar kon men de navigatiesysteemsoftware niet overnemen en daarom wordt
de Across geleverd zonder navigatiesysteem. Wel kan men de mobile telefoon koppelen en daarvan de navigatie
op het centrale display tonen. Verder
krijgt men standaard: Stoelverwarming
voor- en achter, stuurverwarming, 19inch lichtmetalen velgen, een elektrisch
te openen achterklep, volledige LEDverlichting en een grote verscheidenheid aan actieve veiligheidssystemen.
De enige opties waarvoor men nog kan
kiezen zijn de kleuren micarood en
parelmoerwit à € 995,-. Overbodig,
want de fraaie mica metallic blauwe lak
van de testauto kost niks extra.

De Suzuki Across is stil en comfortabel, waarmee de auto echt overtuigt als een
Suzuki van een volgende generatie. Dankzij de overvloedige ruimte, rijke uitrusting en zakelijke opzet overtuigt de Across bovendien als topmodel van Suzuki.

Zwaargewicht met drie motoren
Het topmodel van Suzuki weegt maar
liefst 2015 kg. Dat is veel massa.
Voornamelijk is dat toe te schrijven aan
het krachtige accupakket en de drie
motoren. De compacte lithium-ion
accu is geplaatst boven de achteras en
heeft een capaciteit van 18,1 kWh.
Hiermee kan de Suzuki Across 75 kilometer afleggen op een volle acculading. In de praktijk haalt men dat ook.
In de stad is zelfs met slechts elektrisch
rijden een grotere afstand te overbruggen.
De aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter
benzinemotor die 185 pk levert en
wordt bijgestaan door twee elektromotoren, wat een totaal systeemvermogen
van 306 pk oplevert. Dit vermogen
komt volledig vrij bij de Sport stand en
dan zijn de prestaties indrukwekkend.
In 6,0 seconden sprint de ruim twee ton
zware SUV vanuit stilstand naar de 100
km/uur en de topsnelheid is begrensd
op 180 km/uur. Opvallend is dat de
hybride, mede dankzij zijn vierwielaandrijving, een aanhanger van 1500

Suzuki heeft echter de techniek voor
een SUV (Sports Utility Vehicle) met
elektrische of hybride-aandrijving niet
in huis en ging daarom op zoek naar
een partner voor de Europese markt.
De oplossing kreeg Suzuki vanuit het
moederbedrijf Toyota, dat met hybride
aandrijving veel ervaring heeft. De
Suzuki Across is feite een Toyota
RAV4 met Suzuki-label en een neus
van een SUV, die Toyota in China verkoopt.
Groot en zuinig
Met het nieuwe Suzuki topmodel
Across, de geteste plug-in hybride
SUV, haalt het merk een relatief
gemakkelijke oplossing in huis om zijn
CO2-gemiddelde sterk verlagen. Puur

Toyota Yaris is Europese Auto van het Jaar 2021
Vorig jaar werd de Autosalon van Genève op het laatste
moment afgezegd. De tentoonstelling was al opgebouwd,
maar de dag voordat de fameuze, mondiale tentoonstelling
op 3 maart voor de persdagen open zou gaan, werd al weer
afgebroken.
Ook dit jaar is er geen Autosalon van Genève vanwege de
Corona crisis. Wel heeft de verkiezing van de Europese Auto
van het Jaar plaatsgevonden en de Toyota Yaris heeft dit jaar
deze eer gekregen. Een testverslag van deze Toyota Yaris is
in deze autorubriek van precies een jaar geleden na te lezen.
De efficiënte en verfijnde hybride aandrijflijn, de uitstekende rijeigenschappen, de hoge mate van veiligheid en het
design van de Yaris, die we vorig jaar in ons testverslag uitgebreid beschreven, hebben de doorslag gegeven bij de verkiezing. Het is niet voor de eerste keer dat de Toyota Yaris
deze prijs won. De eerste generatie Yaris won deze prestigieuze onderscheiding ook al in het jaar 2000.

De elektromotoren betrekken hun stroom van een accupakket van 18,1 kWh. Dat
is best fors, wat resulteert in een elektrische actieradius van 75 kilometer. Maar
waar het Suzuki vooral om gaat, is de CO2-uitstoot. Volgens de officiële cijfers
bedraagt die maar 22 gram per kilometer. Dat is goed om het merkgemiddelde
omlaag te brengen en dus om Europese uitstootboetes te voorkomen.
kg mag trekken.
De 18.1 kWh sterke batterij van de
Across kan men laden aan het stopcontact thuis of bij een publiek laadpunt.
Echter, in beide gevallen bedraagt het
vermogen 3.6 kW (1 fase, 230 volt).
Aan een sterkere lader wordt geen snelheidswinst geboekt. Het laden aan verschillende laders verliep probleemloos
en de voorspelde laadtijd van de boordcomputer was betrouwbaar.
Wanneer zo'n 20% van de lading van de
batterij resteert, schakelt de elektronica
automatisch over op parallel-hybride
aandrijving. Dan blijft de Across uitgesproken comfortabel, maar is de ultieme stilte doorbroken en is de trilling,
die iedere benzinemotor van nature
heeft, voelbaar.
De Suzuki Across is voorzien van vierwielaandrijving en de bijbehorende
techniek om echt het terrein in te gaan.
Het betreft geen traditionele mechanische voorzieningen zoals de Grand
Vitara had. De voor- en achteras zijn
namelijk niet gekoppeld, maar iedere
as heeft een eigen motor. Door voor de

"trail"-modus te kiezen zorgt de elektronica voor een ideale balans tussen
slip en grip.
Wij reden gemiddeld zo’n 1 op 19 met
de Across, maar eigenlijk zegt dat weinig, want het brandstofverbruik is volledig afhankelijk van hoe vaak de auto
wordt opgeladen.
Conclusie
De Suzuki Across is een buitenbeentje
binnen het Suzuki aanbod. Als middelgrote SUV kan men de Across
beschouwen als de opvolger van de
Grand Vitara , maar de Across is groter
en duurder. Direct na de introductie is
de prijs van omstreeks vijfenzestigduizend Euro gezakt naar € 55.900,-.
Gezien de rijke uitrusting een passende
prijs. Dankzij de overvloedige ruimte,
rijke uitrusting en zakelijke opzet overtuigt de Across bovendien meer dan
ooit als topmodel van Suzuki en het zal
voor Suzuki een belangrijk model worden om de dreigende EU boete vanwege de gemiddelde uitstoot van Suzuki’s
te beperken.

Nieuwe BMW modellen met
plug-in hybride aandrijving

BMW gaat rijplezier combineren
met indrukwekkende zuinigheid met
de nieuwe plug-in hybride modellen
van de BMW 3 Serie en de BMW 5
Serie. Beide modelseries worden
deze maand aangevuld met de BMW
320e Sedan, 320e Touring en 320e
xDrive Touring en met de BMW 520e
Sedan en 520e Touring. De nieuwe
modelvarianten zijn voorzien van de
vierde generatie BMW eDrive technologie.
BMW Group blijft het aanbod geëlektrificeerde modellen consistent uitbreiden. Elektromobiliteit wordt een steeds
belangrijker drijfveer voor de groei van
de organisatie. Voor het financiële jaar
2021 heeft BMW Group als doel om de
verkoop van voertuigen met geëlektrificeerde aandrijvingen met zo’n 50 procent te laten toenemen ten opzichte van
2020. De nieuwe plug-in hybride

modellen van de BMW 3 Serie en
BMW 5 Serie moeten kopers laten
overstappen naar elektrische mobiliteit.
Alleen al voor de BMW 3 Serie is er
binnenkort keuze uit zeven plug-in
hybride modellen, waarvan drie met
BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving. De BMW 5 Serie zal eveneens
zeven plug-in hybride modelvarianten
bieden die de kenmerkende sportiviteit,
het dagelijks gebruiksgemak en het
reiscomfort combineren met de mogelijkheid van lokaal emissievrij rijden.
Drie van deze modelvarianten zijn er
met BMW xDrive, standaard of als
optie. In totaal biedt BMW Group
vanaf maart 2021 vijftien BMW
modellen en één MINI model met plugin hybride aandrijving. De huidige uitbreiding van het aanbod is een stap op
weg naar een modellenaanbod dat in
2023 al 25 geëlektrificeerde modellen
zal omvatten.
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SPORT
Buitensport bij Anytime Fitness
Woensdag 3 maart werd er bij Anytime Fitness in Millingen aan de Rijn na lange
tijd weer buiten gesport.
Foto: Henk Baron

Nieuws van
Judovereniging Groesbeek
Judovereniging en Bruna Groesbeek zetten topverkopers
loten in ’t zonnetje!

Nieuws van Switch ‘87
Switch ’87 verhuurt materialen voor volleybalvelden
MILLINGEN. Met het mooie weer in
aantocht kun je prima buiten volleyballen. Sinds 3 maart zijn trainingen in
teamverband voor spelers tot 27 jaar
weer toegestaan. Via haar toernooiorganisatie STAM verhuurt sportvereniging
Switch ’87 uit Millingen a/d Rijn mate-

rialen voor volleybalvelden: netten,
palen, spantouwen, haringen en belijning. De kosten zijn € 17,50/veld per
weekend en € 50,– per veld voor een
hele maand. Voor meer informatie kun
je
mailen
naar: info@stamvolleybal.com.

Op 4 maart hebben de Judovereniging en Bruna Groesbeek de vijf topverkopers loten Grote Clubactie in ’t
zonnetje gezet. De kinderen hadden
in 2020 maar liefst 221 loten verkocht voor hun Judovereniging en
ontvingen ieder een boekenbon
ervoor. Bruna Groesbeek vulde het
presentje aan met leuke cadeautjes.
Zeker in deze moeilijke tijd is dit
ronduit een sympathiek en mooi
gebaar van Bruna Groesbeek.
De judoka’s Daan (10), Dylan (10),
Emke (10), Kuba (11) en Mathias (8)
hadden in 2020 flink hun best gedaan
om loten Grote Clubactie te verkopen!
Dylan nam met 53 loten de leiding en
werd op de voet gevolgd door Daan (45
loten), Emke (42 loten), Kuba (41
loten) en Mathias (40 loten). Met
elkaar hadden zij maar liefst 221 loten
verkocht. Hiermee namen zij de helft
van het aantal verkochte loten voor

rekening en tegelijk lieten zij het verkooprecord uit 2019 sneuvelen! Een
geweldige prestatie!
Wees loyaal, koop lokaal
De cadeaus werden uitgereikt door
voorzitter Henny Brinkhof en eigenaar
Niels Janssen van Bruna Groesbeek.
“Het is een geweldige prestatie van alle
kinderen die loten hebben verkocht, en
in het bijzonder van deze kinderen. We
zijn als vereniging erg blij en zeker ook
met de sympathieke actie van Bruna
Groesbeek. Juist in deze moeilijke tijd
waarin winkels het zwaar hebben, is
een dergelijk positief gebaar opmerkelijk. Laten we daarom Bruna en de
andere winkels in Groesbeek steunen.
‘Wees loyaal, koop lokaal’,” zei Henny
Brinkhof erover. Niels Janssen benadrukte dat Bruna Groesbeek van maandag t/m zaterdag open is om bestellingen door te geven en op te halen: 024
397 12 61.

Gezellige online Bingo voor de jeugd
Zaterdag 27 februari had de
Jeugdcommissie een online BINGO
georganiseerd voor de aspiranten. Met
33 deelnemers aan de bingo, was de
opkomst uitstekend. Iedereen had thuis
een envelop met 3 bingokaarten ontvangen en tevens wat lekkers te eten en
drinken. Per ronde waren er 3 prijzen te
winnen. Mieke en Renske waren deze
middag de spelleiders.
Mara was de eerste die een rijtje vol
had en een prijs won. Paul had deze
middag geluk, hij won zelfs 2x prijs.

Uiteraard werd elke bingo streng
gecontroleerd door onze spelleiders,
maar niemand had een valse bingo.
De prijzen werden deze middag redelijk verdeeld onder de verschillende
teams. Aan het einde werden er nog 3
prijzen verloot onder alle bingospelers.
Jeugdcommissie bedankt voor het
organiseren van deze leuke middag en
de prijzen, dit is zeker voor herhaling
vatbaar. Het was leuk om elkaar weer
eens te zien, ondanks dat dit via het
scherm was.

focus op zomerse Marikentrail en Marikenloop

Bestellen: Via e-mail naar: pr@scmillingen.nl
of telefonisch via 0611704517 (Frenk Huisman)
Geef bij bestellen door: uw naam,
adres, mobiele telefoonnr. en aantal
zakken potgrond. Vervolgens ontvangt
u voor 19 maart een “tikkie”, betaalverzoek. Graag dit betaalverzoek bij ontvangst direct betalen. Uitsluitend op
tijd (voor 19 maart) betaalde bestellingen worden afgeleverd.

Van links naar rechts: Henny Brinkhof, Daan, Kuba, Dylan, Emke en Niels
Janssen. Mathias ontbreekt op de foto.
Foto: Judovereniging Groesbeek

40 jaar de Groesbeekse judoka’s traint
en zelfs judoka’s van olympisch niveau
heeft opgeleid, had deze opzet bedacht.
Het afgelopen half jaar was binnenjudo
er grotendeels bij ingeschoten en toen
binnensport niet meer mocht, gingen de
judoka’s buiten bootcampen om hun
conditie op peil te houden. Toch was
het duidelijk dat de judoka’s hun judolessen niet waren vergeten.
Het was een mooi tafereel daar in het
bos. Iedereen slaagde, kreeg er een slip
bij of een nieuwe kleur band.

Ga fit de lente
in met KiKa
AMSTERDAM. De lente komt
eraan! Hét moment om de hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. Rennen met een doel?
Doe mee aan Run for KiKa Lente Fit
en boost jouw fitheid in de strijd
tegen kinderkanker. Ga de uitdaging
aan en loop in totaal 21 km vanuit
huis tussen 21 en 31 maart. Op welke
manier en wanneer je dat doet, dat
bepaal jij. Al meer dan 650 hardlopers gaan de uitdaging aan.
Run for KiKa Lente Fit is voor iedereen, want jij bepaalt op welke manier je
de 21 km rent. Loop bijvoorbeeld iedere dag 2 km, drie keer 7 km of in één
keer de volledige 21 km. Stippel je
eigen routes uit, plan wanneer je gaat
lopen en geef jezelf een energieboost.
Kom in actie en daag vrienden, familie
en collega's uit om samen de uitdaging
aan te gaan tijdens Run for KiKa Lente
Fit.

gen om hun instemming.
Uiteindelijk hebben 85
leden een geldige stem uitgebracht en unaniem hun
instemming betoond met
de benoeming van Hans.
Daarmee is Hans Bartels
nu ook formeel onze nieuwe voorzitter. Als bestuur
hebben we inmiddels enkele maanden
“ervaring” opgedaan met Hans in zijn
rol als voorzitter en wij zijn enorm
tevreden met de wijze waarop Hans
zijn taken heeft opgepakt en zijn grote
betrokkenheid bij VVLK.

NIJMEGEN. De 37e NN Zevenheuvelenloop wordt niet ingehaald dit voorjaar. De
organiserende Stichting Zevenheuvelenloop heeft minimaal acht weken nodig om
een evenement neer te zetten vanaf het indienen van de vergunningaanvraag, maar
op dit moment is het nog steeds niet mogelijk een evenementenvergunning aan te
vragen. Een NN Zevenheuvelenloop in het voorjaar is daarom niet meer haalbaar.
De Stichting Zevenheuvelenloop richt zich nu op het organiseren van de
Marikentrail en Marikenloop in juni of juli.
De Stichting Zevenheuvelenloop houdt de lopers de komende periode op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisatie. Als de datum voor de Marikentrail
en Marikenloop is vastgesteld, dan worden lopers daarvan op de hoogte gebracht.
Ook over de opening van de inschrijving voor de 37e NN Zevenheuvelenloop worden lopers op de hoogte gehouden.

Prijzen:
1 zak potgrond € 4,00
Actietarief: 3 zakken potgrond € 10,-

Wij houden ons aan de richtlijnen van
het RIVM.

Hans Bartels nu ook formeel
voorzitter van VVLK

Geen voorjaarseditie Zevenheuvelenloop

Attentie: vooraf bestellen en betalen.
Zakken potgrond (40 liter) worden
zaterdag 20 maart 2021 vanaf 9.00 uur
bij u thuis bezorgd. Bezorging alleen in
Millingen aan de Rijn.

Alvast heel erg bedankt voor uw steun!
Namens D.K.V. ODIO en SC
Millingen

Judoka’s
van
Judovereniging
Groesbeek deden het club halfjaarlijkse
judoexamen geheel coronaproof.
Omdat binnensport niet mag gebeurde
dat op een bijzondere locatie: buiten in
het bos. Daar waren puzzle-judomatten
neergelegd, mooi op afstand van elkaar,
waarop steeds 4 judoka’s hun judoexamen deden. Bij iedere mat was steeds
een jeugdige, gevorderde judoka aanwezig die aanwijzingen gaf, soms een
beetje meehielp en keek hoe de examinanten het er vanaf brachten. Onze
hoofdtrainer, Gerrie Theunissen, die al

Wij willen alle leden die met hun positieve stem hun vertrouwen in Hans hebben uitgesproken van harte bedanken.

FC de Hove, vrijwilligersgroep van
DKV ODIO en SC Millingen organiseren weer hun jaarlijkse potgrondactie.
Potgrond nodig voor het voorjaar. Nu
bestellen.

Toch graag bestellen en je hebt géén
internet en géén mobiel telefoonnummer? Dan bestelling ook telefonisch
doorgeven en wordt contant betalen aan
de deur op 1,5 meter opgelost.

Coronaproof judoexamen

LEUTH. Zoals in De
Rozet van 24 november
bericht, is Hans Bartels
sinds begin november
2020 waarnemend voorzitter van VVLK. Voor de
wijziging van de rol van
voorzitter is volgens de
statuten de instemming
van de leden vereist. Het lag in de
bedoeling om deze instemming zoals te
doen gebruikelijk te vragen tijdens de
Algemene Ledenvergadering van
november jl. Omdat deze Algemene
Ledenvergadering als gevolg van de
Corona-maatregelen helaas geen doorgang mocht vinden heeft het bestuur
van VVLK ervoor gekozen om de
leden via een online-stemming te vra-

Potgrondactie
Millingen aan
de Rijn

Fiets voor jongvolwassenen met
Duchenne spierdystrofie
Op 26 juni vindt de 2e editie van De
Duchenne 40 plaats. Honderden fietsers leggen vanuit verschillende locaties in Nederland minimaal 40 kilometer af voor Duchenne Parent Project,
dat belangrijk onderzoek naar betere
zorg voor Duchenne patiënten mogelijk
maakt.
Duchenne is een spierziekte en komt
voornamelijk voor bij jongens. Door
een genfout breken hun spieren langzaam af.
Minstens 40 km voor minstens 40
jaar
De Duchenne 40 is een fietsfeest voor
iedereen met banden. Alle soorten fiet-

sen zijn welkom! Met deelname aan De
Duchenne 40 dragen de fietsers bij aan
het toekomstperspectief van jongvolwassenen met Duchenne. Iedereen met
Duchenne moet minstens 40 kunnen
worden met een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven! Met De Duchenne
40 halen we geld op voor belangrijk
onderzoek naar betere medische zorg
voor jongvolwassenen met Duchenne.
Ga jij de uitdaging aan?
Daag jezelf uit en fiets op 26 juni 40,
80 of 120 kilometer tijdens De
Duchenne 40!
Informatie en inschrijvingen op
www.deduchenne40.nl/doe-jij-mee

Jij maakt het verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het
genezingspercentage van kinderen met
kanker met ruim 5%. Concreet betekent
dit dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen
extra genezen. Dat zijn 25 kinderen die
weer een toekomst hebben, 25 gezinnen die samen blijven, 25 klaslokalen
waar geen lege stoel staat. Deelnemers
aan Run for Kika Lente Fit dragen bij
aan het doel van KiKa: de genezing
verhogen naar 95%, zodat nog meer
kinderen met kanker een toekomst hebben.
Vier de start van de lente
Organisator Rick de Haan: "Met Run
for KiKa Lente Fit bieden wij een uitdaging voor iedereen om weer in beweging te komen én een verschil te maken
voor kinderen met kanker." De manier
waarop je dat doet bepaal je helemaal
zelf, maar houd je wel aan de actuele
RIVM-richtlijnen. Schrijf je nu gratis
via www.runforkika.nl in en kom in
actie!
Deelname is gratis!
Meer informatie en aanmelden kan via
www.runforkika.nl
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SPORT
Berg en Dal Digitaal Bridge (BBD)
Evenals andere sporters worden de liefhebbers van de bridgesport ook sterk
beperkt door de maatregelen tegen
corona pandemie. Met elkaar samen
thuis bridgen is nauwelijks mogelijk
want je moet echt met z’n vieren zijn.
De clubactiviteiten van de drie bridgeclubs in de gemeente Berg en Dal zijn
dit gehele seizoen vrijwel gestopt.
In tegenstelling tot vele andere sporten
betekent dit echter niet dat we op een
houtje bijten. De leden missen naast het
bridgen vooral het onderlinge contact.
Om hieraan tegemoet te komen organiseren de clubs activiteiten waarbij sprake is van een soort “vervangend” contact via video beelden en chatgesprekken. Zo organiseerde HBC Hoog Laag
een alternatieve kerstdrive waarbij de
spellen thuis werden gespeeld. Ook
worden workshops gegeven waarbij de
leden elkaar via het videoscherm ontmoeten. I
In de afgelopen maanden is het digitaal
bridgen als een serieus alternatief voor
het fysiek bridgen in de zaal van de
grond gekomen. Het bestaat al jaren
maar het heeft door de corona-omstandigheden een enorme boost gekregen.
Hiervan wordt dan ook gretig gebruik
gemaakt. De verwachting is zelfs dat
deze vorm van bridgen in de toekomst
een vast onderdeel gaan worden van de
activiteiten van de bridgeclubs.
Hiermee kunnen weer geheel andere
doelgroepen worden bereikt. Want het
staat buiten kijf dat het beoefenen van
de bridgesport zeer gezond is voor het
denk- en geheugenvermogen van de
spelers . Het is bovendien een zeer
spannende en gezellige sport. Het is
wetenschappelijk bewezen dat deze
sport vele langdurige sociale contacten
oplevert en zo een bijdrage levert aan
het voorkomen van problemen van eenzaamheid en verveling. Dit geldt niet
alleen voor ouderen maar ook voor
andere doelgroepen. De drie bridgeclubs in de gemeente Berg en Dal (
Groebelton , Embecé en Hoog Laag)
zijn dan ook verheugd dat we samen
met de gemeente Berg en Dal vanuit
deze achtergrond bridge verder kunnen
promoten in de gemeente via het project Denken en Doen. Aanvankelijk
was start van dit project gepland in het
voorjaar 2020 maar dit moest vanwege
de Corona-pandemie opgeschort worden. We hopen en verwachten dat dit in
het najaar van 2021 weer opgepakt kan
worden . Dit zal bekend worden
gemaakt via dit blad en via een brief
van de gemeente aan potentiële deelne-

mers aan het project. Digitaal bridgen
zal ook zeker onderdeel van dit project
zijn.
Op dit moment zijn er zoals gezegd
vele mogelijkheden om digitaal te
bridgen, in kleine kring maar ook
wereldwijd, want bridge wordt overal
in de wereld gespeeld.
Berry Westra een bekende Nederlandse
bridge goeroe heeft een eigen club
opgericht ( Berry’s Bridge Club BIC).
Leden van deze club kunnen elke aan
verschillende competities deelnemen
en indien gewenst hierbij ook begeleiding en instructie krijgen via een oefenklas. BC Hoog Laag heeft een eigen
oefenklas met Antoon Kuhlmann als
docent. Hiervan wordt elke dag door
een veertigtal bridgers deelgenomen.
Neem voor meer informatie contact op
met ondergetekende.
Zoals eerder opgemerkt gemeente
organiseert BC Embecé binnen
Stepbridge elke maandagavond een
Berg en Dal Bridge Digitaal- toernooi ,
waaraan behalve eigen leden ook leden
van de andere bridgeclubs kunnen deelnemen, evenals andere bridgers binnen
de gemeente. Na maanden is dit een
vaste activiteit geworden waaraan elke
maandag rond de 16 paren met veel
plezier deelnemen. Via de chat-module
hebben de deelnemers ook direct contact met elkaar en lijkt het op een echte
gezellige clubavond. Het is echt de
moeite waard om hieraan deel te
nemen. Er is nog voldoende ruimte
voor meer deelnemers.
De wedstrijden staan onder deskundige
leiding van Jan Schenning, wedstrijdleider bij Embece’94. Als je mee wilt
spelen, gaarne vooraf, melden bij Jan
Schenning per telefoon: 0481-432366.
Via de Embece94 website, kom je
terecht bij de NBB met video’s en heldere uitleg over Stepbridge. Leden van
NBB en/of Stepbridge kunnen gratis
meedoen. Niet-leden betalen per competitieavond 10 deelnamepunten (
€0,50 ) per 100 deelnamepunten voor €
5.00 te bestellen via stepbridge.nl) Voor
meer informatie zie de site Stepbridge .
Proefperiode is 2 weken gratis.
Stepbridge-uitslag van maandag 1
maart 2021 en meer info via
Embece’94/Berichten/Stepbridge:
1. Els en Theo de Witt 66,76 %
2. Loes Jansen en Ronald Post 66,37 %
3. Katinka Kramer en Pieter Schuil
60,42 %
Gerard van het Erve , BC Hoog Laag.
gerardvanheterve@upcmail.nl.

Een Limited Edition wandelkruisje met éxtra betekenis
You’ll never walk alone. Een zin die
normaal voor kippenvel zorgt als
ruim 40.000 wandelaars tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse aan je voorbij
trekken.
Dit jaar is er opnieuw geen Vierdaagse,
terwijl het lijkt alsof iedereen aan het
wandelen geslagen is! Om de sportieve
prestatie niet verloren te laten gaan, om
te wandelen met betekenis én als steun
voor al die mensen die vechten tegen
kanker, roept Het Radboud Oncologie
Fonds op om te gaan wandelen. Solo!
Loop mee om geld in te zamelen voor
onderzoek naar kanker in het
Radboudumc.
“Al jaren zijn er mensen die de
Nijmeegse Vierdaagse of een andere
wandeltocht lopen voor ons fonds”
geeft Marieke Kokkeler aan, manager
van het Radboud Oncologie Fonds.
Wandelen voor het goede doel
Dat geldt ook voor familie van Loon,
Frits, Sander en Thomas. Zij wandelen
al een paar jaar als team FST (Forever
Strong Together) de Nijmeegse
Vierdaagse om geld op te halen voor de
zeldzame vorm neurofibromatose type
2, een ziekte waarbij in het lichaam op
elke zenuw tumoren groeien. Sander,
de oudste zoon van de familie wordt
hiervoor
behandeld
in
het
Radboudumc. “Omdat zijn toekomst
onzeker is, hebben we besloten om
samen de grenzen op te zoeken en nog
te genieten alle mooie momenten
onderweg tijdens onze wandelingen”

zegt Sander van Loon. “Hoe zwaar het
wandelen soms ook gaat!”
Omdat hun geliefde vierdaagse niet
doorgaat hebben ze hun eigen sponsor
solo wandeltocht gepland. “De weg die
we al zo vaak hebben gereden. Van het
Radboudumc naar huis. Ruim 120 km
van Nijmegen naar Papendrecht.”
Sander: “Zo krijgt ook deze monsterwandeltocht écht betekenis.”
Bennie Solo zorgt voor sfeer
Hun mooie initiatief bracht het
Radboud Oncologie Fonds op het idee
om een solo-wandel-actie te starten en
meer mensen te vragen om te wandelen
voor het goede doel. Dit betekent dat de
inschrijving vanaf vandaag openstaat
voor iedereen die de uitdaging aan wil
gaan en een heel uniek Limited Edition
kruisje wil verdienen. Met een zelfgekozen route, letterlijk solo, maar
figuurlijk niet alleen. Marieke: “We
zijn heel blij dat niemand minder dan
Bennie Solo alle lopers persoonlijk zal
aanmoedigen als hun tocht begint’’.
Wandelkruisje én wandelshirt
Wandelaars kunnen deelnemen of hun
eigen actie aanmaken op www.wandelkankerdewerelduit.nl. “Daar lezen ze
ook hoe het precies werkt en welke
tegenprestatie wij leveren” vervolgt
Marieke. “Want we willen mensen
natuurlijk heel graag bedanken als ze
voor ons hun eigen wandeltocht lopen.
Met een uniek wandelkruisje én een
prachtig wandelshirt.”
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Meer grip op de bevers in Berg en Dal
De bever doet het steeds beter in
Nederland én in onze gemeente. De
aantallen en verspreiding nemen jaarlijks toe. Dat is op zich goed nieuws.
Bevers zorgen namelijk voor een grotere biodiversiteit. De toename kan echter ook een keerzijde hebben. Bevers
kunnen door hun knaag-, graaf- en
bouwactiviteiten voor overlast zorgen.
Daarom komt de gemeente Berg en Dal
nu met een beverprotocol. Dit betekent
dat zij een doorlopende ontheffing aanvraagt om meer grip te hebben op de
bever.
Door een doorlopende ontheffing kan
de gemeente eerder ingrijpen bij bijvoorbeeld wateroverlast door de dammen van de bever. Zo kan de gemeente
sneller bevervriendelijke maatregelen
nemen. Denk aan het snoeien van de
sloten of het plaatsen van een ‘beaver

deciever’ in de beverdam. Dit is een
soort PVC-buis die ervoor zorgt dat het
water kan doorstromen. Waterschap
Rivierenland heeft er al een geplaatst
bij het Voedselbos in Groesbeek. Door
de ‘beaver deciever’ kan de beverdam
blijven bestaan. Dit is goed voor de
natuur. Een bever maakt door zijn dammen namelijk een ander landschap met
andere waterstanden. Dit trekt andere
beesten en vogels aan en er vestigen
zich ook andere planten. Ook komt er
door het knagen meer dood hout te liggen wat weer insecten en andere dieren
aantrekt.

heffing aan moet vragen voor alle maatregelen die je uit wil voeren om overlast te beperken of weg te nemen.
Zonder doorlopende ontheffing moet er
eerst (per locatie en per keer) onderzoek uitgevoerd worden. Dit kan vaak
alleen in een bepaalde periode van een
jaar. Hierna kan er pas een ontheffing
aangevraagd worden. Dit kan erg veel
tijd kosten. Al die tijd mogen er geen
maatregelen uitgevoerd worden. Dat
kan er voor zorgen dat er grote overlast
ontstaat. Ook is het in verhouding duurder om per locatie en per keer een ontheffing aan te vragen.

Ontheffing voor maatregelen
In 2017 is de nieuwe Wet
Natuurbescherming in werking getreden. De bever is vanuit deze wet
beschermd. Dit betekent dat je een ont-

Potgrondactie
D.E.S.

De Hubertushal is niet meer
BEEK. Slechts een aantal bergen puin is over van de Hubertushal in Beek. Begin
februari was begonnen met de sloop. Nu zullen er elf hoekwoningen worden gerealiseerd. Deze woningen worden verdeeld over drie blokken: twee blokken van
drie woningen en één blok van vijf woningen.
Foto: Henk Baron

LEUTH. Op zaterdag 27 maart organiseert Muziekvereniging D.E.S. weer
een potgrondactie in Leuth. Door dit
jaar de potgrond te kopen bij uw
muziekvereniging steunt u ons hier ontzettend mee.
1 zak á 40 liter = € 4,00
3 zakken á 40 liter = € 10,00
Potgrond wordt na bestelling aan de
deur afgeleverd op zaterdag 27 maart
vanaf 10:00uur. Met gepast geld betalen s.v.p.
Bestellen kan via: 06 – 42 72 65 01
(Katinka Janssen) of via mail:desleuth@hotmail.nl
Ook als u nog oud ijzer heeft kunt u ons
steunen door te bellen naar: 0614297140, en dan wordt uw ijzer opgehaald. Met de opbrengst van de deze
acties kunnen wij namelijk muzieklessen blijven aanbieden en concerten
voor u organiseren.

Belastingvoordeel voor mensen met
een ziekte of beperking

Zorgkosten terug via de belasting
Leven met een ziekte of beperking
brengt extra kosten met zich mee.
Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer,
hulpmiddelen of extra gezinshulp.
Komen deze kosten voor eigen rekening, dan zijn ze voor een deel
aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies
uit hoe dat moet.
In
begrijpelijke
taal
geeft
Meerkosten.nl uitleg over het invullen
van de belastingaangifte over het jaar
2020. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.
Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. Je
krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt het
inkomen voor de berekening van eigen
bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die
eigen bijdragen naar beneden waardoor
je mogelijk ook meer zorgtoeslag of
huurtoeslag krijgt. Ook als het inkomen

laag is en iemand geen belasting hoeft
te betalen, kan hij toch belastinggeld
terugkrijgen vanwege extra zorgkosten.
Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek
via de aangifte inkomstenbelasting,
maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting,
de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de
aftrek van premies voor lijfrentes voor
een gehandicapt (klein)kind en aftrek
voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden
en vakanties) van verwanten die in een
instelling wonen.
Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van
mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten.
Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een
beperking. We behartigen de belangen
van meer dan twee miljoen mensen.

Controles op illegaal afvalstorten
parkeerplaatsen langs A325
Provincie Gelderland werkt aan schone en aantrekkelijke parkeer- en rustplaatsen
die er netjes uit zien. Op steeds meer parkeerplaatsen wordt afval gestort. Dat
geldt ook voor de 2 parkeerplaatsen langs de A325 tussen Nijmegen en Arnhem.
Sinds 3 weken staan er borden om te waarschuwen dat het verboden is om afval
buiten de afvalcontainers achter te laten. Dat leidt helaas niet tot ander gedrag.
Daarom start provincie Gelderland medio maart met controles op beide parkeerplaatsen op wisselende momenten door de week en in het weekend.
Hoge Wei en ’t Kempke
Het probleem van illegale stort komt op meerdere parkeerlocaties in de provincie
voor. Sinds 1,5 jaar neemt de hoeveelheid illegaal gestort afval ook op deze 2 parkeerplaatsen langs de A325 fors toe. Daarom start de provincie nu met controles.
Doel is om de parkeer- en rustplaatsen netjes en aantrekkelijk te houden voor
iedereen en dat voorkomen wordt dat er illegaal afval wordt gestort.
Afval
Op deze parkeerplaatsen staan sinds 2017 nieuwe afvalcontainers. Deze worden
eens per week in opdracht van de provincie geleegd. Deze containers zijn bedoeld
voor resten van drank- en voedselverpakkingen van de weggebruiker. Ze hebben
dan ook geen opening waar vuilniszakken of ander huisvuil doorheen kunnen. Op
steeds meer plekken vindt de provincie de laatste tijd naast de containers oude
huisraad en volle vuilniszakken, die niet in de afvalcontainers passen.

Online lezingen
over natuur
en erfgoed
Natuurmonumenten gaat in het Rijk
van Nijmegen online lezingen over de
natuur verzorgen. Nu er geen excursie
georganiseerd mogen worden is er wel
de mogelijkheid digitaal te luisteren en
te kijken naar een interessante lezing.
Natuurlijk kun je deelnemen vanuit
heel de regio. Gezellig een avondje
kennis op doen. De avondlezingen starten om 19.30 uur.
Luister op 11 maart naar boswachter
Lianne Schröder. Zij neemt ons mee in
de opgave en ambities van
Natuurmonumenten voor de Maas in de
toekomst. Na een korte historische
terugblik, nemen we je mee op pad
langs de Maas van Ravenstein tot aan
de Biesbosch.
Dan volgt op 18 maart nachtvlinderspecialist Hans Groenewold. Hij neemt
ons mee in de wondere wereld van de
nachtvlinders in het Rijk van
Nijmegen. Want 's nachts als iedereen
ligt te slapen komen die juist tot leven.
Laat je verwonderen.
We duiken dieper de Art Nouveau in op
25 maart met Jalf Flach. Deze kunststroming trad rond 1900 in Europa en
ver daarbuiten naar voren. Niet alleen
de architectuur werd daardoor beïnvloed, maar ook de binnenhuisinrichting. Een ‘Gesammtkunst’ van de nok
landgoedinrichting. We zoomenin deze
lezing ook in op twee kastelen
gebouwd in die tijd: Jachtslot
Mookerheide in Molenhoek en
Landhuis Rams Woerthe in Steenwijk.
Tijdens de lezing van 1 april duiken we
dieper in de geschiedenis van landgoed
Mookerheide. Jan J. Luden uit
Driebergen bouwde tussen 1903 en
1909 het jachtslot op Landgoed
Mookerheide. Historiekenner van het
landgoed, Theo Willems, neemt je deze
avond mee in de geschiedenis van dit
prachtige landgoed.
Deelnemen aan de lezingen is heel eenvoudig. Meld je aan voor de lezingen
die je wilt volgen via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar agenda. Ongeveer een uur
voor aanvang ontvang je op het opgegeven mailadres een link waarmee je via
Microsoft Teams kunt deelnemen aan
deze online lezing. Er worden nog meer
lezingen toegevoegd. Houd daarvoor de
komende tijd de website van
Natuurmonumenten in de gaten.
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