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D E R OZET
iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Kerken steunen Oekraine, Doet u mee ?

Inzameling van hulpgoederen
De kerken in Nijmegen steunen
Oekraïne door hulpgoederen in te
zamelen die dan via de organisatie
Surya Project.EU getransporteerd worden naar het grensgebied van Oekraïne,
Roemenië en Hongarije. Deze organisatie is al sinds 2009 actief in dit gebied
en heeft er een groot netwerk opgebouwd. De Antonius van Paduakerk
werkt al jaren samen met deze hulporganisatie.
Vanaf nu kunt u goed houdbare levensmiddelen en hygiënische artikelen
afgeven bij de Antonius van Paduakerk
Groesbeekseweg 96
Wanneer?
Tijdens de maand
MAART:
Elke maandag, woensdag, vrijdag
17.00 – 18.00uur
Elke zaterdag 15.00 – 17.00uur

Elke zondag 11.00 – 12.00uur
Wat kunt u geven:
Levensmiddelen: maaltijdsoep in blik,
houdbare melk, rijst, maccaroni, pastasaus, thee, koffie(snelfilter), groenten
in pot/blik, vis in blik, fruit in pot/blik,
olijf-zonnebloemolie, aardappelpuree
(alleen water toevoegen)
Hygienische artikelen: tandenborstels,
tandpasta, babydoekjes, luiers, stukken
zeep, babyvoeding, maandverband,
paracetamol, toiletpapier
U kunt ook geld overmaken voor o.a.
de onkosten voor het transport:
NL20 INGB 0002260342, t.n.v. LJWM
Simons,
o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine
Voor meer informatie : avpnijmegen.nl
Anneke Leissink 024-3225239
Bij voorbaat dank voor uw gulle gaven

oplage: 25.000

Gemeenteraadsverkiezingen
14 - 15 - 16 maart
Zie pagina’s 14 t/m 21 (en 36) voor informatie
van de verschillende politieke partijen en van
de gemeente inzake de verkiezingen.
Vergelijk de uitslagen van de vorige verkiezingen. Wat gaat het nu worden?
Maak gebruik van je stemrecht!

Bijeenkomst uit solidariteit voor
Oekraïne in Groesbeek
Afgelopen donderdagavond was er een
bijeenkomst in de gemeente Berg en
Dal om stil te staan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne. Bij
het evacuatiemonument in Groesbeek
hebben Wiel Lenders (directeur
Vrijheidsmuseum) en burgemeester
Mark Slinkman een toespraak gehouden. En verschillende mensen hebben
kransen gelegd. “We willen hiermee
ruimte bieden aan alle emoties en de
Oekraïners laten zien dat we met ze
meeleven.” Ook burgemeester Ferdinand Böhmer van de buurgemeente in
het Duitse Kranenburg was hierbij aanwezig. Mark Slinkman heeft inmiddels
gesproken met de 7 Oekraïense inwo-

ners die al langer in de gemeente Berg
en Dal wonen. Hij heeft ze gevraagd
wat wij als gemeenschap/gemeente
voor ze of landgenoten kunnen doen.
En inmiddels is de gemeente aan het
kijken welke mogelijkheden er zijn om
eventuele vluchtelingen in de gemeente
Berg en Dal op te vangen. Of er vluchtelingen naar de gemeente Berg en Dal
komen weten ze nog niet, maar ze zoeken al wel uit wat mogelijk is en waar.
En het is mooi om te zien dat er al veel
initiatieven zijn van inwoners die hulp
bieden. Na de bijeenkomst konden de
mensen mee naar de Wolfsberg voor
een door de gemeente aangeboden
kopje koffie.

Hobby-&snuffelroute in Ooij
Op zondag 10 april zijn wij van plan
om, bij voldoende aanmeldingen, een
hobby-&snuffelroute te organiseren in
Ooij.
Hierbij is het de bedoeling dat mensen
een “kraam” neerzetten op hun eigen
terrein, oprit of voortuin.
Tijdens het evenement kun je zelfgemaakte hobby artikelen verkopen, maar
ook tweedehands spullen.
Inschrijven bij Anja Schel, Marialaan
63 tel 06 21655981 of bij Erna
Driessen, Karperstraat 8 tel 06
45683965.
Per mail kan ook;
hobbysnuffelrouteooij@gmail.com.
Inschrijfkosten zijn 5euro bij inschrijving te voldoen. Dit geld wordt
gebruikt voor reclame en drukwerk en

Hulpacties voor Oekraïne

een herkenbaarheidpakketje.
Het na afloop overgebleven geld zal
geschonken worden aan de voedselbank.
Aanmelden kan t/m 27 maart, wacht
dus niet te lang.
Burgemeester Slinkman spreekt bij de bijeenkomst voor Oekraïne in Groesbeek
Foto: Henk Baron
Al particuliere opvang in de regio
De eigenaar van o.a. het terrein waar
het goederenperron van de oude grenspost in Wyler gesloopt is, Bob Rutten
van Flexteam uit Groesbeek stelt
woonruimte beschikbaar in Groesbeek
en Duitsland. Ook vastgoedman Ton
Hendriks, die o.a. de kerken in Beek en
Leuth en het oude gemeentehuis in
Beek bezit, stelt appartementen in

Groesbeek beschikbaar aan de
Muntberg in Groesbeek (voormalig
eigendom van Pluryn).
Wellicht komt er ook woonruimte
beschikbaar in het oude Beekse
gemeentehuis en/of de pastorie in
Leuth.

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

Wij hebben alles,
zij niets meer
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Rolling Dinner
in Leuth
Zaterdag 26 maart wordt het 1e
Rolling Dinner in Leuth gehouden.
Doel van het
rolling diner is
om je mede
dorpsbewoners
onder het genot
van een drankje
en een hapje
(beter) te leren
kennen.
Hoe werkt het rolling dinner?
Je schrijft je in als tweetal (samen met;
je broer of zus, vriend of vriendin, je
partner) en verzorgt één gang bij een
van jullie thuis. Er komen dan twee
andere tweetallen bij je eten. In totaal
nuttig je drie gangen telkens met twee
andere duo’s (steeds anderen) op drie
verschillende adressen. Van tevoren
weet je niet wie er bij jullie komen en
bij wie jullie gaan eten. Je hoort een
week van tevoren welke ronde bij jullie
thuis is. Op de dag zelf hoor je het 1e
adres. We sluiten gezamenlijk met alle
deelnemers de avond af in de
Vriendenkring in Leuth.
Waarom heet het rolling diner?
Omdat we drie gangen op drie verschillende plekken hebben en ook nog een
gezamenlijk slot, is het vervoer de fiets.
Je weet namelijk niet of het volgende
adres op loopafstand ligt. Vandaar rolling dinner.
Zin om mee te doen?
Lijkt het je leuk om mee te doen of wil
je graag meer informatie, stuur dan een
berichtje naar
rollingdinnerleuth@hotmail.com..
Je kunt je tot uiterlijk 12 maart opgeven. Graag ontvangen we vóór 12
maart van jullie bericht.

(Wat) stemt u?

Middenin deze Rozet vindt u de verkiezingenkrant
met een uitleg over de verkiezingen.
Ook staat daar wat de 7 politieke partijen willen.

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen
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Word jij onze nieuwe collega

Huishoudelijke Zorgondersteuner & Gezelschap

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273

Bureau SIM
Senior in maatwerk

Altijd al bij een leuke, betrokken en onderscheidende
ontzorgorganisatie willen werken ? SIM is op zoek naar een ‘SALLY’
die ons team komt versterken én invulling kan geven aan:
O

www.vblkozijnen.nl

O
O

Huishoudelijke zorgwerkzaamheden.
Gezelschap op maat.
Signaleringsfunctie ‘welzijn en veilig ouder worden’.

Dit vinden wij belangrijk
O
O
O
O
O

Ben jij dienstverlenend, cliëntgericht, integer, creatief, collegiaal ?
Beschik jij over levenservaring, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden?
Heb jij een EHBO/AED-diploma of ben je bereid hiervoor een cursus te volgen ?
Woon jij in de Gemeente Berg en Dal ?
Kom jij in aanmerking voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ?

Dan zijn wij op zoek naar jou
Sally-contact ?
Sally’s van SIM delen graag hun persoonlijke werkervaring met jou!

Interesse ?

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

‘zó sim kan
het zijn’

Stuur je sollicitatie voorzien van motivatie en curriculum vitae naar info@bureausim.nl

Meer weten over SIM ?
Bezoek onze website www.bureausim.nl

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

Personeel
Gevraagd

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

VACATURE

Nieuw geopend in Kranenburg

Casino medewerker M/V
Partime/Fulltime (20 - 40 uur)

Het vernieuwde Casino Hi Five is het Casino in Berg en Dal. Voor iedereen die op zoek is
naar ontspanning, gezelligheid en geluk. Veiligheid en de zorg voor onze gasten staat bij
ons hoog in het vaandel.
Werk jij altijd met plezier in de horeca of lijkt het je leuk om te doen? Voel jij de wensen
van gasten perfect aan zodat iedereen zich welkom en thuis voelt? Dan ben jij de casinomedewerker die wij zoeken!
Wij bieden:
• Gezellige collega’s
• Prettige werkomgeving
• Een open, eerlijke en respectvolle werksfeer
• Veel zelfstandigheid
• Mogelijkheden tot ontwikkeling door middel van cursussen (in overleg)
• In het weekend één vrije dag.
• Salaris overeenkomstig de verantwoordelijkheden
Wij vragen:
• Het liefst heb je al wat horeca ervaring, maar ook als aanstormend talent
kun je bij ons terecht.
• Gastgerichtheid is jouw tweede natuur
• Makkelijk in de omgang met collega’s en gasten
• Veel zelfstandigheid
• Flexibel inzetbaar vanwege wisselende diensten (zowel doordeweeks als
in het weekend)
• Je bent minimaal 21 jaar oud

Genieten in
het groen
Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

www.duivelsberg.nl

Ben je enthousiast geworden, zin in een uitdaging?
Wij kijken er naar uit je te ontmoeten.
Solliciteer door te mailen naar info@casinohiﬁve.nl
Wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega!
Voor nadere informatie verwijzen wij je naar de website www.casinohiﬁve.nl.
Natuurlijk kunt je voor vragen contact opnemen met Carmen Vink , telefoon: 024 - 350 55 21.
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 0617422051
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Weverstraat 94
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9 +
CleanLease, De Bouwkamp 8
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl

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

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- zondag 20 maart 10.00 uur, diaken Theo
van Driel
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-12.3. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-12.3. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-14.3. 14u. jaarvergadering KBO, de
Duffelt
-18.3. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-20.3. 15u. Sean Webster, Mooie Waard
OOIJ
-13.3. va 8u. Poldermars, de Sprong
-18.3. 19u. kaarten in de Sprong
LEUTH
-10.3. 20u. dorpsagenda, Vriendenkring
-14.3. 10u. peutercafé, Kulturhus
KEKERDOM
-9.3. 20u. verkiezingsdebat, Kulturhus
BERG & DAL
-12.3. 20u. concert Edelweisz, hotel Erica
PERSINGEN
-23.3. 20u. concert Roon Staal, kerkje
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-12-13.3. Paul de Werd, Georges de Groot
en Mirte van den Oord
GROESBEEK
-9.3. 15u. vragenuurtje verkiezingen, bieb,
Mallemolen
-12.3. 9.30u. NL-Doet bij ‘t Groeske
-12.3. 20u. bingo Gekleurde Zanger,
Wijkcentrum Op de Heuvel
-20.3. 11u. Topkapellenfestival,
Mallemolen
-22.3. 19.30u. schrijfavond Amnesty, serre
prot. kerk

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

In de Marge
Sinds mensenheugenis ben ik al lid
van de ANWB Wegenwacht. Dat was
vroeger met mijn 6e hands VW-kevertje geen overbodige luxe, maar in de
jaren daarna was het niet altijd meer
zo voor de hand liggend om het lidmaatschap voort te zetten. Maar gisteren was ik toch weer als een kind zo
blij
met
dat
lidmaatschap.
Terugkomend uit Duitsland en net
voor de grensovergang aan het
Wylermeer, trok de auto ineens sterk
naar links en ik kon slechts met de
grootste moeite de parkeerplaats bij
de kunstwerken aan de kant bereiken.
Het bleek een klapband te zijn en de
rubberen flarden rookten blauw van
de nauwelijks vijftig meter die ik nog
op de kapotte band had gereden. Een
wiel vervangen bleek nog niet zo simpel te zijn en ik riep al snel telefonisch
de hulp in van de wegenwacht. Met de
smartphone een fluitje van een cent.
Gelukkig schaatsten net op hetzelfde
moment de dames van Nederlandse
ploeg in Beijing de 3 kilometer en
won Irene Schouten de gouden plak,
zodat ik het half uurtje wachten op het
gele busje van de wegenwacht ontspannen in de auto aan de radio kon
doorbrengen. Voor de wegenwachter
was het daarna 5 minuten werk en ik
kreeg onderwijl nog een paar algemene tips over het 80 km/u rijden met
een ‘thuisbrengertje’. Ik kon met een
gerust hart op weg naar huis. Nog
maar 3 kilometer te gaan!
Sagittarius

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

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

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

inleveradressen

3,00

Beek:

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

6,00

De Rozet

Nederlands
sprekende
Française geeft franse
beginners- en conversatielessen in een gezellige
Nederlands/duitse groep in
Kranenburg. Tel. 00492826-992377

voor al uw familieberichten
Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?

Dankbetuiging

Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

Gevraagd: hulp bij het
schoonhouden van B&Bkamers
bij
B&B
de
Hamsche Kuul. Van 10-12
uur in de zomer. Tel. 0481355678 of 06-51465027

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

5,50

Groesbeek:

Rozetjes

Schilder / Klusjesman
actieprijs! €17,50 p/u; tel.
06-23113595

5,00

Leuth:

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor alle lieve berichtjes,
kaartjes en telefoontjes die we hebben
ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze pap en opi

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

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

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

Len van Lier, kinderen en kleinkinderen.
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Lieve mensen
Wij willen iedereen bedanken voor de
vele lieve wensen, kaarten en bloemen
tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze man, vader en opa

Guus Durinck

CURSUS
STILLEVEN
SCHILDEREN
CURSUS
STILLEVEN SCHILDEREN
,ĞďũĞĂůƚŝũĚĂůǁŝůůĞŶůĞƌĞŶƐĐŚŝůĚĞƌĞŶŝŶŽůŝĞǀĞƌĨ͍
,ĞďũĞĂůƚŝũĚĂůǁŝůůĞŶůĞƌĞŶƐĐŚŝůĚĞƌĞŶŝŶŽůŝĞǀĞƌĨ͍

Ook onze dank aan dokter Langenhuijzen en
de thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.
Het was voor ons een grote steun.
Ria Durinck, kinderen en kleinkinderen

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

U heeft (ver)bouwplannen?

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

/Ŷ ĂƉƌŝů ƐƚĂƌƚ ƚĞůŝĞƌ EŝĐŬ ŝůůĞƐƐĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ĐƵƌƐƵƐ ƐƚŝůůĞǀĞŶ ƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ ŽƉ ĚĞ
ŬůĂƐƐŝĞŬĞŵĂŶŝĞƌ͘ĞĐƵƌƐƵƐďĞƐƚĂĂƚƵŝƚϭϬůĞƐƐĞŶĄϯƵƵƌ͘,ŝĞƌŝŶůĞĞƌũĞ͕ǀĂŶĂĨ
ŚĞƚ ƉƌĞƉĂƌĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĚƌĂŐĞƌ ƚŽƚ ĂĂŶ ŚĞƚ ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐůŽƚǀĞƌŶŝƐ ĚĞ
ĂŵďĂĐŚƚĞůŝũŬĞƚĞĐŚŶŝĞŬǀĂŶŚĞƚĨŝũŶƐĐŚŝůĚĞƌĞŶŝŶĞĞŶŬůĞŝŶĞŐƌŽĞƉ͘
sŽŽƌĂĂŶŵĞůĚĞŶĞŶͬŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ŵĂŝůŶĂĂƌ͗
ŶŝĐŬΛŶŝĐŬĂƌƚŐĂůůĞƌǇ͘Ŷů

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl
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Palsstraat 36 y 6566 WZ Millingen aan de Rijn y 0481 - 35 49 28 y www.limesuitvaartzorg.nl

ZAKELIJK

In Gelderland nog 227.032 woningen
geschikt voor zonnepanelen
In de provincie Gelderland staan nog
227.032 koopwoningen waarvan het
dak geschikt is voor zonnepanelen.
Dat blijkt uit onderzoek van
Zonneplan. In totaal wekken er al
97.366 Gelderse koopwoningen eigen
stroom op. Met een zonnepanelendichtheid van ruim 30 procent hoeft
Gelderland alleen Friesland, Utrecht
en Groningen voor zich te dulden.
Binnen de provincie zijn behoorlijke
verschillen waarneembaar tussen
gemeenten. Zo staat Wageningen in de
top-3 gemeenten met de hoogste zonnepanelendichtheid. Bijna de helft van
de Wageningse koopwoningen met een
geschikt dak heeft zonnepanelen. Ook
Heumen, Arnhem, Harderwijk en
Rozendaal scoren meer dan tien procent boven het landelijk gemiddelde
van 27 procent. Tiel, Nunspeet en Berg
en Dal zijn de Gelderse gemeenten met
de laagste zonnepanelendichtheid.
Geschikte daken
Om een eerlijke vergelijking mogelijk

te maken, nam Zonneplan in het onderzoek enkel koopwoningen met een dak
dat geschikt is voor zonnepanelen mee.
Verplichte panelen op huurwoningen
zeggen immers niets over de bereidwilligheid tot verduurzaming van de
bewoners. Daarnaast hebben niet alle
koopwoningen een dak dat geschikt is
voor zonnepanelen. Denk daarbij aan

appartementen, huizen met enkel een
dak op het noorden of huizen met een
hoge boom voor de deur.
Op basis van actuele luchtfoto’s houdt
Zonneplan voortdurend bij welke nieuwe woningen geschikt zijn voor zonnepanelen en welke woningen inmiddels voorzien zijn. De data uit dit
onderzoek dateren van januari 2022.

Samen achter de computer en andere gewoonten
rond de jaarlijkse belastingaangifte
Gelderlanders vullen de aangifte vaker dan andere Nederlanders
aan met studiekosten en de aankoop van een huis
Sinds 1 maart doet Nederland weer
belastingaangifte. Ook ruim 1 miljoen Gelderlanders hebben een uitnodiging voor het doen van aangifte
ontvangen. Twee op de drie
Nederlanders die zelf aangifte doen,
zien daar niet tegenop. De meerderheid weet waar zij terecht kan met
vragen. Ook laten sommigen iemand
meekijken voordat zij de aangifte
versturen. Opvallend is dat
Gelderlanders hun belastingaangifte
vaker dan andere Nederlanders aanvullen met studiekosten en de aankoop van een huis. Dit blijkt uit een
flitspeiling[1] in opdracht van de
Belastingdienst. Belastingaangifte
doen kan nog tot 1 mei.

om zaken rondom het kopen van een
eigen huis, blijkt uit de flitspeiling.
Zestigplussers vullen vaker zorgkosten
aan in de aangifte en voor jongeren zijn
studiekosten een belangrijke aftrekpost.

Vier op de tien Nederlanders doen hun
aangifte helemaal zelfstandig. Anderen
zoeken hulp bij elkaar. Zij krijgen bijvoorbeeld hulp van hun partner. Een
kwart van de mensen jonger dan 30 jaar
krijgt hulp van een ouder. Mensen
vanaf 40 jaar schakelen vaker de hulp
in van een belastingadviseur, accountant of andere professional dan mensen
jonger dan 40. Daarnaast zijn er mensen die gebruik maken van gratis hulp,
bijvoorbeeld via de bibliotheek of vakbond.
Om aangifte doen zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst
veel gegevens in de aangifte al ingevuld. Het is dan alleen nog nodig gegevens te controleren en eventueel aan te
vullen. Zeven op de tien Nederlanders
die zelf aangifte doen, hebben weleens
een aanvulling gedaan. Bij dertigers en
veertigers gaan die aanvullingen vooral

Verschillen tussen jong en oud
• Van de ondervraagden, heeft een
meerderheid meestal een kwartier tot
een uur nodig voor de aangifte. Mensen
jonger dan 30 zijn vaak sneller klaar,
bijna de helft geeft aan minder dan een
half uur nodig te hebben. Drie op de
tien veertigplussers zijn één tot vier uur
bezig met hun aangifte.
• Opvallend is dat meer dan de helft
van de jongeren op de website van de
Belastingdienst kijkt welke documenten zij nodig hebben om aangifte te
doen. De helft van de zestigplussers
maakt zelf een overzicht.
• Dertigers en veertigers doen het
liefst alleen aangifte (38%) en in de
vroege avonduren (24%), jongeren
doen het liefst aangifte wanneer er
iemand kan meekijken (41%).
Zestigplussers doen hun aangifte het
liefst overdag (37%).

Nederlanders weten waar zij terecht
kunnen met vragen
En mensen die vragen hebben bij het
doen van belastingaangifte? Een meerderheid weet waar je dan terecht kan.
In voorbereiding op de aangifte gaat
33% naar de website van de
Belastingdienst en kijkt welke gegevens en documenten er nodig zijn. 29%
gebruikt (ook) de hulpmiddelen die de
Belastingdienst beschikbaar stelt.

Schoorsteenbrand in Beek
De vrijwillige brandweer van
Ubbergen moest woensdagavond om
23.00 uur uitrukken voor een schoorsteenbrand in de Bongerdstraat in
Beek. Zij gingen samen met de hoogwerker van Nijmegen ter plaatse. De
brand werd ontdekt door een passant en

direct werd de brandweer gewaarschuwd, maar bij aankomst van de
brandweer bleek het vuur in de schoorsteen al gedoofd te zijn. De brandweer
heeft de schoorsteen gereinigd en de
laatste vuurdeeltjes verwijderd.
Foto: Henk Baron

• Jongeren zijn vaker onzeker over het
doen van aangifte (33% vs. 19% onder
dertigplussers).
Hulp bij belastingaangifte
Kijk voor meer informatie over de aangifte op belastingdienst.nl/aangifte. En
voor iedereen die er niet helemaal uitkomt, is een beetje extra hulp nooit ver
weg. Kijk op belastingdienst.nl/hulp
welke hulp het beste bij u past. En
mogelijk kunt u terecht bij 1 van de
locaties van de Belastingdienst.
In de provincie Gelderland helpen ook
allerlei maatschappelijke organisaties
bewoners met hun belastingaangifte. U
kunt bijvoorbeeld terecht bij de bibliotheek . Hulp bij een bibliotheek bij u in
de buurt vindt u op de website.
Over de belastingaangifte
De Belastingdienst vraagt ruim 8 miljoen particulieren en ondernemers om
aangifte inkomstenbelasting te doen
over 2021. De meeste informatie heeft
de Belastingdienst al vooraf ingevuld
en hoeft alleen nog te worden gecontroleerd en, waar nodig, aangevuld.
Op belastingdienst.nl/aangifte vinden
mensen meer informatie over het doen
van aangifte. Belastingaangifte doen
kan tot 1 mei.
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Nieuwe data Workshop
Hormoonyoga in de Refter
Heb je overgangsklachten bv. stemmingswisselingen en opvliegers,
menstruele klachten/PMS, moe futloos, vruchtbaarheidsproblemen /
PCOS of wil je ondersteuning bij IVF
of een te trage schildklierfunctie? Dan
kan hormoonyoga je helpen. Door verschillende factoren kunnen hormonen
in hoeveelheid en samenstelling fluctueren en dat kan klachten geven. Met
hormoonyoga brengen we de hormonen weer in balans waardoor klachten
kunnen verminderen en soms zelfs
verdwijnen. De serie is ontwikkeld
door de Braziliaanse Dinah Rodrigues.
In eerste instantie voor de overgangsklachten. Echter na onderzoek kwamen ze erachter dat niet alleen bij de
overgang de klachten veel minder werden maar ook vrouwen met PCOS gingen weer menstrueren en werden
zwanger. Sylvia Mullaart-Bonn heeft
6 jaar bij haar gestudeerd en heeft de
serie aangevuld met de nieuwste
inzichten. Bij haar heb ik de hormoonyogaopleiding gevolgd.
Wat houdt de workshop hormoonyoga in:
Je leert een krachtige serie oefeningen
aan (yogaoefeningen, ademhalingstechnieken, energiegeleiding) die specifiek op je hormonen werken. De
serie kun je daarna thuis in een half
uur doen. De eerste 3 maanden doe je
thuis de serie elke dag (zo veel mogelijk) daarna herkent je lichaam de
oefeningen. Vervolgens blijf je de serie
2 a 3 keer in de week doen, naar
gelang je behoefte en je klachten voor
een blijvend resultaat.
Daarbij krijg je ook uitleg over je hormonen, leefstijl en voeding.

De workshop wordt gegeven in 3
avonden van 2 uur les.
Locatie: De Refter in Ubbergen 5 – 12
– 19 april 19.30 – 21.30 u
Of 10 -17 – 24 mei 19.30 – 21.30 u
Ook is er een mogelijkheid om in een
privésessie de serie aangeleerd te krijgen.
Zaterdag 26 maart geef ik nog een
Fushion hormoonyogales 8.45 –
10.00 u
Hierin doen we een aantal oefeningen
uit de serie aangevuld met Qi- gong,
zon- en maangroeten en meditaties
gericht op een verbeterde hormoonwerking.
Voor de Do-In Yoga op woensdag zijn
er nog plekjes vrij in de groep van
10.30 u.
Voor meer info:
www.shiatsutherapiebeek.nl bij vragen of aanmelding bel of mail mij
0651887480 h.hukker@upcmail.nl

Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen wil af
van contract Gazprom
Vanwege de Russische invasie in
Oekraïne en de humanitaire crisis als
gevolg daarvan, vinden de gemeenten van de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen het volstrekt
onwenselijk dat zij gas afnemen van
het Russische bedrijf Gazprom, dat
is gelieerd aan de Russische staat. De
gemeenten in de regio verafschuwen
en veroordelen de Russische invasie
van Oekraïne.
De gemeenten hebben besloten om als
regio, met de VNG en het Rijk, te
onderzoeken hoe zij aan deze zeer
ongewenste situatie zo snel mogelijk
een einde kunnen maken. Hierbij gaat
het om het lopende contract dat de

gemeenten uit deze regio hebben tot
eind 2022. Ook wordt onderzocht hoe
zij kunnen voorkomen dat aan een
Russische leverancier als Gazprom de
aanbesteding voor een nieuw gascontract moet worden gegund vanwege de
huidige Europese aanbestedingsregels.
De gemeenten van de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
achten daarbij ondersteuning vanuit het
Rijk en Europa cruciaal. Snel duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden en
snel handelen van het Rijk en Europa
(bijvoorbeeld door noodwetgeving) is
noodzakelijk. De gemeenten willen
alles op alles zetten om geen financiële
bijdrage te leveren aan de Russische
oorlogskas.

De Week van de Helden in het afval en het groen
Medewerkers afval- en reinigingsbranche in zonnetje
Ze zijn vaak te zien in onze straten, parken en in het centrum: de medewerkers in het afval en groen van Dar. Ze
halen ons afval op en houden onze leefomgeving schoon
en netjes. De mannen en vrouwen van Dar zijn onmisbaar, vakkundig en terecht trots op hun werk. Van 7 tot
en met 13 maart is het de week van de Helden in het afval
en het groen: het perfecte moment om deze harde werkers eens extra in het zonnetje te zetten!
Afval en groen
Dat afvalmedewerkers belangrijk zijn, werd tijdens de coronacrisis extra duidelijk. Bewoners deelden taartjes en koffie
uit als waardering en plakten allerlei positieve teksten op
bakken en zakken. Om dit over te doen, werd in 2021 met
succes het landelijke initiatief De Week van de Afvalhelden
geïntroduceerd. Van 7 tot en met 13 maart is daarom de tweede editie van deze week. Dar noemt het de Week van de helden in het afval en het groen. Omdat haar medewerkers niet
alleen in de inzameling, maar ook in het groen en de openbare ruimte werken.
Kennis en professionaliteit
Bijna 30.000 vakmannen en vakvrouwen houden de straten
schoon, halen dagelijks het afval op en onderhouden het
groen. Op deze manier dragen zij allemaal bij aan een groene, schone, frisse stad en daarmee een betere en schonere
wereld en circulariteit. Zoals hergebruik van grondstoffen.
Dat doen ze met veel kennis en professionaliteit.
Medewerkers in de afvalbranche zijn onmisbaar voor de
volksgezondheid en het draaiend houden van Nederland.
Hun belangrijke werk verdient onze waardering iedere dag,
maar speciaal tijdens de Week van de Helden in het afval en
het groen.

Doe ook mee en uit waardering
Dar roept inwoners op om ook mee te doen en hun dank en
waardering te tonen. Bijvoorbeeld door kleurplaten voor het
raam te hangen of een (Digitaal) kaartje te sturen. Of door
gewoon eens een duim op te steken of te zwaaien als blijk
van waardering. De Dar-medewerkers in het afval en groen
kijken ernaar uit.
Alle acties kunnen op social media gevolgd worden via
#AfvalHelden en/of #WeekvandeAfvalHelden.
Meer informatie: www.dar.nl/helden
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Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

Personeel
Gevraagd

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Ooij
wijk: vissenbuurt + tussen Vink,
Opweg en Sprong

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

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in

Groesbeek

Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg en B.Ottenhofstraat

Bezorger gezocht


zijn
 

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

Brood afdeling
Beschikbaar op enkele avonden per week

 uur

tussen
17.00 en
20.30
en een 
dagdeel
in het weekend.

 
  

 



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


tussen 20.00
 en 22.00 uur


 
Ben jij 16 jaar of
ouder
Dan zijn
zoek naar

  
wij op
jou!  

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

of telefonisch
 0481438240

Personeel Gevraagd
Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

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

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

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

voor De Rozet in

Groesbeek

Wijk: Componistenbuurt (Beethoven, Bach,
Chopin etc)

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

Wij zijn op zoek naar
interieurverzorgsters/ers voor een object in Beek
Werktijden van maandag tot en met zaterdag
van 6.00 uur t/m 9.00uur ‘s ochtends.
Ook zijn we op zoek naar interieurverzorgsters/ers
voor aantal objecten in de regio Beek-Nijmegen
voor gemiddeld 10 uur per week.
Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk.
Bij interesse bellen naar 06-44599521
of mailen naar info@aquanovus.nl

Jeugd & Jongeren

Feestelijke opening Pieter Konijn
Speurtocht in Heemtuin Malden
Op zondag 20 maart vanaf 14.00 uur is
jong en oud van harte welkom bij de
feestelijke opening van de Pieter
Konijn Speurtocht in de Heemtuin,
Bosweg 8A, te Malden. Deze educatieve speurtocht is dagelijks vrij toegankelijk. Een exemplaar van de speurtocht kan worden opgehaald bij het
Heemhuis wanneer dit open is of kijk
op www.heemtuinmalden.nl.

De speurtocht komt langs diverse locaties, waar voor kinderen tussen de 6 en
10 jaar iets interessants te leren valt
over de natuur.
Aan het eind van de route staat een
picknicktafel waar je kan uitrusten en
het raadsel voor Pieter Konijn kan
oplossen. Wanneer dit tijdens de opening op de 20e gelukt is, trakteert
Pieter Konijn op iets lekkers.
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Brandweer Ubbergen naar
verzorgingshuis ’t Höfke in Beek
De vrijwillige brandweer van
Ubbergen kreeg donderdag aan het
eind van de middag een oproep om
naar verzorgingshuis ’t Höfke in Beek
te gaan in verband met een OMS
(openbaar meldsysteem) brandmelding. Ter plaatse bleek er geen brand te

zijn, maar een bedieningsfout na een
gevalletje “bakken en braden”. Men
was daarna vergeten om de alarmcentrale te bellen. Onverrichter zake zijn
ze, na inspectie binnen weer teruggekeerd naar de kazerne.
Foto: Henk Baron

Nieuw boek: Heerser der Stenen
Het nieuwe boek van Renske
Wekking uit Berg en Dal is verschenen
Een boerendorp waar nooit iets gebeurt
tót er een soldaat met een zak met
onbekende inhoud arriveert. Het leven
van Valda staat op z'n kop wanneer zij
op avontuur wordt gestuurd met deze
soldaat. Wanneer ook anderen op jacht
blijken te zijn op deze zak, zijn de
levens van Valda en de soldaat niet
meer zeker. Heerser der Stenen is het
meeslepende debut van de zestienjarige
Renske Wekking. Dit fantasyboek
wordt sinds vrijdag 25 februari uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
Valda is een boerenmeisje. Ze woont
met haar oom in een rustig dorp waar
nooit iets gebeurt, tot op een dag een
soldaat arriveert in het dorp. De soldaat
heeft een vurig gesprek met haar oom
en ineens krijgt ze een zak in haar handen gedrukt en wordt ze gedwongen
om mee te gaan met de soldaat. Wat ze
niet weet, is dat de inhoud van die zak
haar leven voorgoed gaat veranderen.
Anderen zijn ook uit op de inhoud van
de zak en maken jacht op Valda en haar
reisgenoot.

Over de auteur
Geen boek was leuk genoeg om Renske
Wekking (2004) op de lagere school
aan het lezen te krijgen, dit tot teleurstelling van haar ouders. Een leraar stimuleerde haar om zelf dan maar verhaaltjes te schrijven. Sindsdien is ze
niet meer gestopt met schrijven. Het is
haar passie geworden. Vooral in het
genre fantasy kan ze zich goed uitleven. Aan inspiratie heeft ze geen
gebrek, mede door haar ervaringen als
topsport judoka, een andere passie van
haar.

Agenda

In het voorjaar komen schoolkinderen
met hun klas groente verbouwen op De
Wielewaal. Dat is het schooltuinencomplex aan begin van de Ooijpolder.
Het is een vrolijk gebeuren en op allerlei manieren gezond en leuk voor zowel
de kinderen als de begeleiders.
Voor het komend seizoen zoeken we
vrijwilligers om de schoolkinderen te
helpen. Het gaat om een dagdeel (3
uur) op de dinsdag of donderdag van
april tot juli. Ervaring met moestuinieren is niet eens nodig.

Op de Heuvel
- schilderen op donderdag (zie
Facebook voor details)
- buurtlunch op maandag
- zumba dansles op de maandag avond
- donderdag inloop spreekuur voor
sociaal team
- dinsdags bingo om de week
Kinder activiteiten club start weer op 9
maart, op deze pagina worden details
van de activiteiten en agenda aangekondigd.

Boekgegevens
Titel: Heerser der Stenen
Auteur: Renske Wekking
Verschijningsdatum: 25-02-2022
Aantal pagina's: 170
ISBN: 9789464503395
Geïllustreerd: nee
Verkoopprijs: € 19,99
Uitvoering: Paperback

Millingenaar Frits Lelie vierde feest. Hij is zaterdag 5 maart 50 jaar geworden. En
dat was te zien als je langs zijn woning kwam. Frits, van harte gefeliciteerd en welkom bij de 50-plussers.
Foto: BD1

Schooltuin zoekt
vrijwilligers

www.schooltuindewielewaal.nl

Steunouders Gezocht
Onder het motto ‘Opvoeden
doen we samen’, koppelt
Buurtgezinnen gezinnen die
steun kunnen gebruiken aan een
stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en
aandacht en worden ouders ontlast. In verschillende dorpen in
de gemeente zijn we op zoek
naar fijne plekjes waar kinderen
mogen komen spelen of logeren.
Je kunt ook steungezin worden
als je kinderen al uit huis zijn of
als je op een andere manier ervaring hebt met opvoeden, bijvoorbeeld beroepsmatig.

Frits Lelie 50 jaar geworden

DŽŐĞŶǁŝũďŝũũƵůůŝĞ͍

• In Groesbeek zoeken we voor
een 9-jarige jongen een warm
ƵƵƌƚŐĞǌŝŶŶĞŶŝƐŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌ
nest waar hij kan spelen met een
leeftijdsgenootje;
ƐƚĞƵŶŐĞǌŝŶŶĞŶŵĞƚĞĞŶǁĂƌŵŚĂƌƚ͘
• Voor een 2-jarig meisje uit
Heilig-Landstichting zoeken we
een gezin met een speelkameraadje waar ze een dagdeel per
week welkom is;
• In Beek-Ubbergen zou een 8jarige meid graag elke donderdagmiddag bij een fijn gezin komen spelen;
Op www.buurtgezinnen.nl vind je meer
• Een gezin uit Millingen aan de Rijn informatie over deze hulpvragen. Wil je
zoekt een plek waar hun 6-jarige doch- meer weten of kun je zelf ondersteutertje welkom is;
ning gebruiken? Neem dan contact op
• Een gezin uit Ooij kan eens in de met Marloes Bazuin, coördinator
zoveel weken wat hulp gebruiken met Buurtgezinnen in Berg en Dal: 06het rijden naar zwemles op maandag- 42921883 of marloes@buurtgezinmiddag.
nen.nl.

Jubilarissen bij Research Team
Stichting Faces to Graves
Op zaterdag 5 maart kwam het
Research Team van de stichting Faces
To Graves na lange tijd weer bij elkaar.
Helaas moet een groot aantal leden verstek laten gaan door een positieve test.
Toch maakten we er met elkaar een
feestje van, want het was precies vijf
jaar geleden dat we de allereerste bijeenkomst hadden van het Research
Team. In het begin hebben we hulp
gehad van de organisatie van de
Canadese begraafplaats in Holten. Zij
hadden ervaring in het samenstellen
van de levensverhalen. Inmiddels hebben we een Format en instructies
beschikbaar en is er een Redactie /
Vertaal Team en staat alle informatie in
Digitale mappen in Dropbox, waardoor
de leden van het RT er altijd bij kunnen.
Op 5 maart was er ook een PowerPointpresentatie met een terugblik in de
geschiedenis van de Faces To Graves
en de aanloop daarnaartoe. Er is veel
gebeurd in de tussentijd en we hebben

een flinke groei doorgemaakt en dat
vraagt om meer vrijwilligers voor
diverse taken.
Een aantal leden van het Research
Team werden in het zonnetje gezet:
Liesbeth Huisman, eerst woonachtig in
de Ooij, nu in Arnhem-Zuid. Meldde
zich aan in april 2020 en heeft inmiddels al 25 levensverhalen op de website staan. Daarom wordt zij onderscheiden met de Faces To Graves coin, een
prachtige tinnen penning, ontworpen
door De Tinnen Roos.
Sigrid Norde uit Millingen aan de Rijn
kreeg al eerder de FTG coin uitgereikt
voor het schrijven van 25 levensverhalen, maar vandaag krijgt ze een nieuw
certificaat omdat ze inmiddels haar 50e
levensverhaal heeft geschreven.
Gijs Krist uit Heerewaarden kreeg ook
al eerder de FTG coin uitgereikt voor
het schrijven van 25 levensverhalen,
maar vandaag krijgt ook hij een nieuw
certificaat omdat hij inmiddels zijn 50e
levensverhaal heeft geschreven.

Schrijfavond voor Amnesty
Schrijfavond
voor
Amnesty
International in De Serre van de NH
Kerk in Groesbeek op 22 maart om
19.30uur.
Op dinsdag 22 maart schrijven we
vanaf 19.30 uur brieven voor de acties
van Amnesty in de serre van het oude
kerkje in het centrum van Groesbeek.
Door de versoepelingen van de regels

rondom Covid kunnen er weer mensen
komen meedoen. We houden afstand,
ventileren goed en vragen je om niet te
komen als je klachten hebt. Wees welkom als je mee wilt schrijven, er zijn
voorbeeldbrieven aanwezig.
Wil je eerst meer weten, bel dan naar
024
3978225/3977359
(Anne/Margreet).

V.l.n.r. Liesbeth Huisman, Sigrid Norde en Gijs Krist
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ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
“Kom op, Roy, doen! Daar moet je nog
geen 10 seconden over nadenken, zo’n
kans moet je met beide handen aanpakken. Denk je eens in, de ene dag
ben je een badkamer aan het betegelen
en de dag erop sta je een afzuigkap te
monteren, elke dag heb je een andere
klus, geen dag is hetzelfde. En jij bent
notabene reuze handig, jij hebt twee
rechterhanden, dat kan niet iedereen
zeggen en wat doe je ermee? Je staat
de hele dag ramen te lappen van anderen! Over verspilling van talent
gesproken. De ene dag sta je te wiebelen op een tien meter hoge ladder en de
andere dag sta je in weer en wind in
zo’n bakje op pakweg twintig meter
hoogte. En meer smaken zijn er niet.
Ieder ander zou blij zijn eindelijk die
emmer en spons in de hoek te kunnen
gooien en wat anders te kunnen gaan
doen en jij moet er nog over nadenken? Man, waar zit je verstand! Doe
het dan voor mij en Betty, het geeft
zoveel rust als ik weet dat je elke dag
veilig thuiskomt. Je moest eens weten
hoe vaak ik bang ben dat er ’n keertje
wat misgaat op je werk, dat ik de politie aan de deur krijg. Geef het in ieder
geval een serieuze kans en kijk morgen
nu gewoon tijdens dat gesprek met
Anton eens even wat hij jou kan bieden qua werk en beloning. En weet je,
van nieuwe dingen doen krijg je energie. Of zie jij jezelf over twintig jaar
nog steeds als glazenwasser op grote
hoogtes werken? Kom op zeg, dat is
toch vragen om ongelukken!”
Roy was er nog altijd niet van overtuigd. Hij zweeg al de hele tijd, peinzend, twijfelend. Hij had er moeite
mee de zekerheid van een vaste baan
op te geven en wilde, om de voors en
tegens nog eens af te wegen, graag nog
wat te drinken. “Is er nog koffie?”
vroeg ie toen, terwijl hij zich overeind
hees in zijn stoel en Anneke over zijn
schouder aankeek.
Toen die even later met de koffiekan
arriveerde, zei ze met een lichte zelfspot die haar goed stond: “Of gaat
meneer er soms vanuit dat hij bij dat
schoonmaakbedrijf waar hij in dienst
is, nog een paar stappen gaat maken?
Dat meneer daar bijvoorbeeld ooit de
leiding krijgt of zo? Nou, vergeet het
maar, meneer, ze zien u aankomen.
Promotie maken is bij dat bedrijf uitsluitend bestemd voor familieleden
van de baas. U bent er alleen om het
werk te doen.”
Roy hoorde het allemaal gelaten aan,
hij worstelde nog steeds met zijn onzekerheid.
“En nu nog ‘ns wat, een vaste baan, dat
is iets van lichtjaren geleden.” hield
Anneke ‘m voor. “Niemand blijft meer
jarenlang voor dezelfde baas werken.
Je moet regelmatig een nieuwe weg
inslaan. Je moet jezelf steeds opnieuw
uitvinden en niet verzanden in een
vaste baan.”
Als ie het nu niet begrijpt, weet ik ’t
niet meer, dacht ze, terwijl ze zich naar
het venster begaf. Buiten hing een
grauwe mist, echt winteren wilde het
dit jaar niet. Zo gaan we ongemerkt
van seizoen naar seizoen, dacht ze, terwijl ze in de nevel vaag de contouren
van fietsers en wandelaars onderscheidde. Maar het is gelukkig alweer
een uur langer licht dan in december,
nog even en dan kan ik in het voorjaar
lekker buiten met Betty gaan wandelen. Maar intussen zal er ook nog
gewerkt moeten worden, besefte ze.
Gelukkig kon ik het thuis werken
prima combineren met borstvoeding,
middagslaapjes en luiers verschonen.
Maar ik moet Roy’s moeder hoognodig eens benaderen met de vraag of zij
misschien af en toe kan oppassen op
Betty, corona zit erop en ik moet binnenkort weer naar kantoor.
Intussen bleek dat de kop koffie Roy
goed had gedaan, hij had zijn dwaling
ingezien.
“Ik denk dat je gelijk hebt, Anneke, ik
moet het gewoon doen.” bracht hij
opeens uit. “Je hebt me overtuigd,
goed beschouwd heb ik geen enkel
excuus om het aanbod van Anton naast
me neer te leggen. Het is hoog tijd
voor een nieuwe fase in mijn leven.”
Anneke nam de hulde voor haar standpunt dankbaar in ontvangst. “Ben blij
dat je eindelijk inziet dat ik al die tijd
gelijk had, Roy. En je bent zelf ook
opgelucht, ik zie het aan je gezicht.”

C U LT U R E E L

Exposities Kerkje van Persingen
Paul de Werd, Georges de
Grot en Mirte van den Oord
Op 12 en 13 maart (11.00 tot 17.00
uur) exposeren Paul de Werd,
Georges de Groot en Mirte van den
Oord in het Kerkje van Persingen.
Mirte van den Oord exposeert sieraden gemaakt van
natuurlijke
materialen.
Georges de Groot maakt
beelden volgens een speciaal keramisch procédé. Hij
maakt daarbij gebruik van
dierlijke botten en fossielen. Paul de Werd schildert
abstracte landschappen en
wolkenpartijen met de
natuurkrachten als thema.
Mirte van den Oord

Paul de Werd

Mannen gezocht!
MILLINGEN. Neen, dit is geen verdekte oproep om te gaan daten, maar
het is wel zo dat Zangvereniging
Vivace in Millingen aan de Rijn dringend behoefte heeft aan mannen! Na de
Coronagolf zijn niet alle bassen en
tenoren teruggekeerd en dus mist het
koor een goede verhouding in de stemgroepen.
Beste tenoren, bassen en baritons, kom
bij ons zingen. Misschien ben je
gestopt bij een koor door ziekte, drukte, wilde je liever een ander repertoire
of enig andere reden.
Of misschien weet je nog niet hoe fijn
het is om gezamenlijk een mooi stuk
muziek in te studeren. Je bent er namelijk echt even helemaal uit omdat je je

concentreert op tonen en tekst en het is
bovendien goed voor je longen.
Aan Frans Coerwinkel heeft ons koor
een zeer bekwame en enthousiaste dirigent en de sfeer is top.
Probeer het gewoon eens en zing vrijblijvend een keertje met ons mee. We
hebben prachtige muziekstukken en we
gaan ook weer optreden.
De repetities vinden plaats op dinsdagen om 20.00 uur in de Spiegelzaal van
Sporthal de Duffelt. Kijk voor meer
informatie over het repertoire en méér
op de website: vivacemillingenadrijn
Aanmelden kan via
info@vivacemillingenadrijn.nl
Wij nemen dan contact met u op.

Georges de Groot

UrbanArt by Lucille
Lucille van Straten, beeldend kunstenaar uit Arnhem, heeft een passie voor
architectuur, voor de ‘urban’ omgeving.
Jarenlang heeft ze steden over heel de
wereld bezocht, ieder keer weer
opnieuw nieuwsgierig naar wat er om
de hoek van de steegjes en in de binnenplaatsjes gebeurt..
Ze observeert de mensen, het verkeer,
de wolkenkrabbers, gefascineerd door
marktjes, stinkende steegjes, eindeloze
rijen airconditioners, smog, mix van
traditionele bouw en eigentijdse architectuur.
Waar de architect stopt, gaat zij verder.
Ze fotografeert en vertaalt de beelden
naar een nieuwe werkelijkheid.
Collage’s en tekeningen vormen de
basis van de doorlopend groeiende collectie UrbanArt. Geen digitaal-bewerkte beelden maar foto’s, papier, inkt,
potlood en verf zijn haar instrumenten.
Lucille heeft veel in binnen- en buiten-

Windows 50x50
land geëxposeerd en haar werken verkocht.
Het Kerkje in Persingen is een voor
kunstenaars zeer geliefde expositieruimte. De prachtige verstilde locatie,
midden in het wijde veld, werkt zeer
inspirerend.

Top Kapellen Festival Groesbeek
Wij mogen weer ! Eindelijk weer
genieten van mooie muziek !
Nadat het 2 keer is afgelast kan
Fanfare Wilhelmina i.s.m. Volksmusik
mit Schwung het “Top Kapellen
Festival” weer laten plaatsvinden in
Cultureel Centrum de Mallemolen.
Op 20 maart vanaf 11:00 uur zullen 4
heel goede blaaskapellen u een gezellige middag bezorgen en laten genieten
van mooie muziek.
De deelnemende kapellen zijn:
Blaaskapel de Rozenbottels
De Rozenbottels is een gezellige kapel
uit het Brabantse Haps die zich heeft
toegelegd op de Tsjechische volksmuziek en dan met name de Mährische- en
Egerländermuziek. Al in 1968 opgericht zijn ze een van de oudste kapellen
in de regio. Een graag geziene kapel op
festivals in binnen- en buitenland.
Die
Original Grune Felder
Musikanten
Deze nieuwkomer in de blaasmuziek
bestaat uit professionele - en (top)amateur muzikanten die houden van
Egerländer - en Böhmische muziek.
Ze zijn één van de, al geplaatste, finalisten van de wedstrijd Copa Kapella
georganiseerd door het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade en Woodstock
der Blasmuzik. Zaterdag 17 juli mogen
zij daar optreden.
Freunde Echo
Op veler verzoek neemt Freunde Echo
weer deel aan ons Festival.

Een kapel die opgetreden heeft in
Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland.
Luxemburg, België en heel veel in
Nederland. Jaren van bijna 70 optredens waren geen uitzondering.
De kapel is gespecialiseerd in met
name de Moravische muziek aangevuld
met Böhmische muziek en natuurlijk
ook bekende schlagers. Verschillende
Workshops in de laatste jaren met o.a.
Jan Slabak, Bohumir Kamenik en
Vlado Kumpan dragen er aan bij dat de
kapel zo veel mogelijk de nadruk op
het authentieke Tsjechische repertoire
legt.
Blaaskapel de Pompzwengels
Blaaskapel de Pompzwengels uit
Geffen is opgericht op 06 december
1964. Ontstaan als carnavalsorkest.
Het huidige repertoire van de
Pompzwengels bestaat uit Egerländer,
Tsjechische en moderne muziek. Het is
deze muziek die de harten van de muzikanten gestolen heeft. Bij ieder optreden, bij ieder uitstapje, bij ieder te
organiseren evenement worden de fans
niet vergeten. De fans vormen een
belangrijk onderdeel voor de blaaskapel.
Blaaskapel de Pompzwengels maakt
van ieder optreden een feest…
4 Kapellen die voor een gevarieerde
Top muziekdag zullen zorgen.
Kom er van genieten in Cultureel
Centrum de Mallemolen op 20 maart
vanaf 11:00 uur. Voor een natje en een
droogje wordt gezorgd en de entree
voor de hele dag is maar € 7,-.

Fleetwood Mac tribute band
Mirage in Berg en Dal
Op zaterdag 2 april geeft Mirage, dè
Fleetwood Mac tributeband, een optreden in Fletcher Hotel-Restaurant Erica
in Berg en Dal.
Gaan we terug naar de flower power, of
halen we die vrijgevochten tijd naar
nu? In elk geval is Mirage dè band om
de gouden hits van Fleetwood Mac te
laten herleven. In de bekende flamboyante kleding met top hats en prachtige
harmonieën, nemen Wild Romance
drummer Gus Genser, bassist Joyce
van den Hoorn, keyboardist Louise van

de Sande Bakhuyzen, guitar player
Dominik Sprenger & singer Chaja van
der Heide je mee in de sprookjeswereld
van Fleetwood Mac tribute in Berg en
Dal. Een wereld waarin ‘Go your own
way’ leidt tot ‘You make lovin’ fun’. En
waarin je zou zweren dat Stevie Nicks
je ‘Little lies’ vertelt. Of zou het echt
waar zijn?
Tickets via https://www.fletcherevents.nl/event/fleetwood-mac-tributein-bergendal/.

Sean Webster naar
Grand Café De M’ooije Waard
MILLINGEN. Sean Webster hadden
we al een tijdje in ‘t vizier. Op zondagmiddag 20 maart, om een uur of drie,
verzorgt de uit Sheffield afkomstige
singer-songwriter en gitarist een puike
middag voorstelling in Grand Café De
M’ooije Waard, aan de Sint
Willibrordstraat 20 in Millingen aan de
Rijn.
Niet zo lang geleden noemde Johan
Derksen Sean Webster de beste blueszanger die er in Nederland rondloopt.
“Well, you like him or you hate him”.
Feit is wel dat de gelouterde muzikant
gezegend is met een karakteristiek
eigen stemgeluid, die ergens tussen
Chris Stapleton en Joe Cocker in
zweeft. Hij volgt zijn hart tijdens zijn
live shows. Met persoonlijke verhalen,
verstopt in een cover of eigen geschreven song, hij verbind zich, hoe dan ook,

met het publiek.
De entree voor deze Real Roots Cafe
LIVE sessie bedraagt € 15,00. Grand
Café De M’ooije Waard wil het concert
zo comfortabel en veilig mogelijk laten
plaatsvinden. Wij volgen dan ook de
Coronaregels voor de horeca.

Expositie

‘Koekkoek terug in Beek’
BEEK. Na bijna 200 jaar keert de
beroemde landschapschilder Barend
Cornelis Koekkoek (Middelburg 1803 Kleef 1862) terug naar Beek. In de
Kleine Bartholomeuskerk zijn in de
maand april 21 hoogwaardige reproducties te zien van tekeningen en schilderijen die Koekkoek in de periode
1826-1828 maakte toen hij een jaar in
Beek verbleef. De tentoonstelling is
van 2 april t/m 1 mei op zaterdag en
zondag (met Pasen op 1e en 2e
Paasdag) tussen 13.00 en 17.00 uur
gratis te bezoeken. Ook de 60 pagina’s
tellende catalogus is voor bezoekers
gratis. In de volgende Rozet (22 maart)
staat de Koekkoek-expositie volop in
de aandacht. Meer informatie: Heinz
Maahs, 06-14505539, h.maahs@telfort.nl
Portret van Barend Cornelis Koekkoek als tekenaar (lithografie 1839).

Boekpresentatie

Niet Nix door
John van
der Horst
Onlangs verscheen bij uitgeverij Aldo
Manuzio het boek “Niet nix - een kritiek op het academisch nihilisme” van
John van der Horst, waarin de schrijver
op zoek gaat naar de bronnen van de
muziek, de liefde, de moraal en het
leven zelf.
Op donderdagavond 24 maart om
19.30 uur vindt bij boekhandel Dekker
v.d. Vegt in Nijmegen de boekpresentatie plaats van dit boek, in aanloop naar
de maand van de filosofie. Het eerste
exemplaar zal worden aangeboden aan
Paul van Tongeren, de “denker des
vaderlands”, die bij de presentatie aanwezig zal zijn.
John van der Horst is in het dagelijks
leven schrijver en adviseur op het
gebied van onderwijs en cultuur. Hij is
afgestudeerd als filosoof en heeft jarenlang wijsbegeerte en ethiek gedoceerd
aan de Bestuursacademie Nederland.
Hij woont in Beek.
Indien u belangstelling heeft om de
presentatie bij te wonen, gelieve dit aan
te melden bij de boekhandel via
info@dekkervdvegt.nl
of
0243020130.
B E Z O E K

8 maart 2022

JOHN VAN
DER HORST
P R E S E N T E E R T
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Paul van Tongeren,denker des vaderlands,
ontvangt het eerste exemplaar
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DONDERDAG
19.30 - 21:00 UUR
DEKKER V.D. VEGT-NIJMEGEN

AANMELDEN VIA
INFO@DEKKERVDVEGT.NL OF
024 3020130

Eerste officiële
optreden Regiokoor Tamtam
Eindelijk is het dan zover: op zondag
13 maart mag Regiokoor Tamtam voor
het eerst in zijn tweejarig bestaan een
optreden geven. Dit doen we in het
kader van Podium voor de Stad in
Concertgebouw De Vereeniging in
Nijmegen om 12.30u.
We zullen tijdens ons optreden begeleid
worden door Het Silva Kwintet, een
instrumentaal ensemble uit Nijmegen,
dat bestaat uit: Fluit (Mariëlle Polman),
Hobo (Karlijn de Leeuw), Klarinet
(Rinie van den Boogaart), Fagot
(Cecile Kuijpers) en Cello (Wynand
Vissers).
Het koor heeft 50 leden van alle leeftijden, die afkomstig zijn uit de hele regio
(Nijmegen, Beek, Ubbergen, Berg en
Dal, Groesbeek, Mook, Molenhoek en
Wijchen). Onze vaste pianist is Vincent
Cuppen.
Het repertoire van het koor bestaat uit
muziek uit alle tijden en landen, van
klassiek tot pop, van Air van Bach tot
Shallow van Lady Gaga en Bradley
Cooper.
Jaarlijks organiseert het koor leuke
activiteiten, zoals een fiets-puzzeltocht,
liedjesavond en een wandel-puzzeltocht.
De repetities zijn ‘s maandags 19.30u.21.00u. in Basisschool AdelbrechtWindekind, Cranenburgsestraat 112 in
Groesbeek.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte
welkom! Kom gerust een keer kijken.
Meer informatie via dirigent Eugène
Ceulemans
(regiokoortamtam@xs4all.nl).

C U LT U R E E L

Culturele Agenda
Freek Sanders - Leegte | Vorm
Tot en met 1 april | maandag-vrijdag
9.00-21.30, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie | Huygensgebouw,
Radboud Universiteit Nijmegen |
www.freeksanders.com
Tentoonstelling Jac Maris
Elke zaterdag en zondag tot en met 2
april | 13.00-17.00 | tentoonstelling |
Ateliermuseum Jac Maris in Heumen |
www.marishuis.nl
Stichting Parels – Hart Vol Eer
Dinsdag 8 maart | 20.00 | € 3,50 | amateurtheater | Karolingenzaal |
Lindenberg in Nijmegen
Jim Speelmans - Artistziek
Donderdag 10 maart | 20.30 | € 18,- / €
16,50 | cabaret | Steigerzaal |
Lindenberg in Nijmegen
Buurderij Bluessessie - Marcel
Jacobs, Pierre Rutgers, Phil Poffé en
Britt Litjens
Zondag 13 maart | 15.00 | gratis entree
| concert | Buurderij de Lage Hof te
Overasselt
|
info:
philpoffe@hotmail.com

Gevarieerd programma in Hotel
Erica
Harmonie Hatert staat onder leiding
van
Roger
Ritzen
en
bij
Muziekgezelschap Edelweisz staat

Een ‘spirituele douche’
van klanken

BWV 9 "Es ist das Heil uns kommen
her" - Bach Cantates Nijmegen
Zondag 13 maart | 19.30 | concert |
Petruskerk te Nijmegen
Oorsprongen van het Leven: van
evolutie van planeten tot de eerste
glimp van leven - Dennis Höning
(Vrije Universiteit) en Omer
Markovitch
(Rijksuniversiteit
Groningen)
Maandag 14 maart | gratis entree, vrije
inloop | 20.00 | lezing | The Shamrock,
Smetiusstraat 17 te Nijmegen |
www.sciencecafenijmegen.nl
HAAN - Theatergroep Greppel
Vrijdag 18 maart | 20.30 | theater | tryout | Greppeltheater in Nijmegen |
www.tggreppel.nl
HAAN - Theatergroep Greppel
Zaterdag 19 maart | 20.30 | theater |
Theater De KiK in Elst | www.tggreppel.nl
Amsterdams Modern Orkest
Woensdag 23 maart | 20.30 | concert |
De Lindeberg in Nijmegen | www.jinjazz.nl

Dubbelconcert in Berg en Dal
Na een lange stilte door alle coronabeperkingen laat Muziekgezelschap
Edelweisz uit Berg en Dal weer van
zich horen. Op zaterdagavond 12
maart geeft het orkest een dubbelconcert in Fletcher Hotel-Restaurant
Erica in Berg en Dal. Deze avond is
Harmonie Hatert uit Nijmegen te
gast.

Theo Jetten voor het orkest. Beide
orkesten hebben lang niet kunnen repeteren, dus alles is uit de kast getrokken
om in een korte tijd een zeer gevarieerd
programma te maken. De concertavond
vindt plaats in Fletcher HotelRestaurant Erica in Berg en Dal en
begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie over Edelweisz
kunt u de website van Edelweisz
bezoeken:
www.edelweisz-bergendal.nl. Meer
informatie over Harmonie Hatert vindt
u op www.harmoniehatert.nl.

Zeker in deze tijden zijn we allemaal
op zoek naar rust, vreugde en harmonie. Een heel goede manier om dit te
bereiken is het zingen van mantra’s,
woorden waaraan helende krachten
worden toegekend. Daarom verzorgt
kirtangroep Berg en Dal zondag 20
maart een kirtanmiddag, deze keer in
de gemeenschappelijke ruimte van
Eikpunt, Duitslandstraat 4 in Lent.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.

Edelweisz tijdens een buitenconcert in Berg en Dal

Harmonie Kunst na Arbeid (K.N.A.) uit
Beek bestaat op 22 maart 2022 precies
100 jaar. En dat gaan we vieren met
iedereen die daar zin in heeft. We organiseren dit feestelijk jubileumjaar een
aantal bijzondere activiteiten onder het
motto “Wij Vieren Muziek”. Dit doen
we met alle leden van onze vereniging
én met alle inwoners van dorp Beek en
overige belangstellenden. Want 100
jaar Harmonie K.N.A. is 100 jaar
muziek in Beek. De afgelopen 2 jaar
klonk er nauwelijks muziek in het dorp
maar vanaf het voorjaar 2022 laten we
weer graag van ons horen. Hierbij
alvast een voorproefje van het feest dat
komen gaat.

27 maart receptie 100 jaar
Vervolgens is er op zondag 27 maart
een ouderwets (en) gezellige receptie.
De receptie is voor genodigden en
iedereen die belangstelling heeft. De

Roon Staal komt in Persingen met Lente Tour

Zanger en pianist Roon Staal tourt in
maart en april door Nederland met zijn
Lente Tour. De start is op 17 maart in
Amsterdam en het laatste concert zal
gegeven worden op 10 april in Baaium
(Friesland).
Het concert in Persingen vindt plaats
op woensdag 23 maart a.s. in het
Kerkje van Persingen. Aanvangstijd is
20.00 uur. De locatie is een half uur
voor aanvang van het concert geopend.
Tijdens deze Lente Tour worden bekende covers ten gehore gebracht zoals
‘Bridge Over Troubled Water’ van Paul
Simon en Art Garfunkel, ‘Sailing’ van
Gavin Sutherland en ‘Help Me
Through The Night’ van zijn oom Ede
Staal. Ook eigen werken van Roon
Staal zoals ‘The Garden Of Light’, ‘By
Her Side’, ‘Morgen Komt Eraan’ en het
tedere ‘You Turn My World Around’
komen voorbij tijdens het concert.
Staal ontving onlangs zijn 9e filmfesti-

valprijs als Official Selection van de
New York Independent Cinema Awards
voor zijn muziekvideo ‘Dreamer’. Op
een authentieke en ontspannen wijze
brengt de singer-songwriter zijn repertoire ten gehore zonder glitter en
glamour.
In 2000 coverde Roon Staal het nummer ‘Help Me Through The Night’ van
zijn oom Ede. Een jaar later vraagt Art
Garfunkel aan Staal om de openingsact
te doen in Helsinki. In de podcast
‘Credo, het leven van Ede Staal’ van
RTV Noord van 10 april 2021 vertelt
Roon Staal over Art Garfunkel: ‘Een
belangrijk iemand in mijn muziek- en
persoonlijke leven’.
Roon Staal stond in verschillende
musicals. Als 11-jarige jongen speelt
hij de rol van Gavroche in de musical
‘Les Misérables’. In de rockopera
‘Tommy’ speelt hij de titelrol in 2002
met topmusici van het Koninklijke
Luchtmacht Orkest. Met Henk Poort
speelt Roon Staal in 2006 in de musical
‘Rembrandt’ en in de musical
‘Petticoat’ zijn Chantal Janzen, Hajo
Bruins en Freek Bartels zijn medespelers in 2011.
Roon Staal bereikt inmiddels een
steeds groter publiek dankzij optredens
in binnen- en buitenland zoals in Japan

Inloop vanaf 13:45 uur.
Wie zondag 20 maart deel wil nemen
aan dit bijzondere evenement, moet
zich wel vooraf aanmelden bij Tonny
Bol: bel/sms/app naar 06-30883292. of
email namahatta.kirtan@gmail.com
Entree is een vrijwillige bijdrage.
Tonny en Leo verzorgen regelmatig
kirtans in Nederland en België. De kirtans worden op elke derde zondag van
elke maand georganiseerd in de regio
Nijmegen.

Harmonie K.N.A. Beek viert
dit jaar 100-jarig jubileum!

26 maart jubileumconcert
Wij trappen ons jubileumjaar af op
zaterdag 26 maart om 19:22 uur met
een waar “Classics” concert. Dit concert vindt plaats in de grote zaal van het
Kulturhus die uiteraard weer prachtig
en in stijl wordt ingericht. Classics staat
voor een muziekavond met muziekstukken die Harmonie K.N.A. in de
afgelopen 100 jaar gespeeld heeft.

"Let the amazing vocal performance of
Mr. Staal now carry you away" - Art
Garfunkel
"It's his voice not least his songwriting
ability that really shines throughout" Gilbert 'O Sullivan
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en Vladivostok en heeft inmiddels 15
albums uitgebracht. Publiek bij zijn
concerten waardeert de intieme en
kleinschalige concerten waarbij het
interactie voelt met de singer-songwriter.
Laat u raken door de prachtige tenorstem, mooie songteksten en harmonieuze pianoklanken tijdens een concert
van Roon Staal.
Een concert voor iedereen die toe is aan
een onvergetelijke ervaring aan het
begin van een nieuwe lente. Alle informatie over de Lente Tour en het bestellen van kaarten kunt u vinden via
www.roonstaal.com of 06-15403125.

receptie wordt muzikaal omlijst en in
de zaal is een ruimte ingericht met
onder andere historische foto’s en filmpjes. Aanvang vanaf 14.00 uur, wederom in de grote zaal van het Kulturhus.
Historische bordenroute #wijvierenmuziek
Nog even en dan kan echt niemand in
Beek het ontgaan; Harmonie K.N.A.
bestaat dit jaar 100 jaar! In deze 100
jaren zijn er heel wat foto’s gemaakt en
is er veel over onze harmonie geschreven. KNAmbiance (het groepje KNAleden dat bijvoorbeeld ook de aankleding van de concertzalen verzorgt)
heeft heel wat oude foto’s, krantenartikelen, films en oude concertprogramma’s verzameld. Het was een hele klus
om daar een goede selectie uit te
maken, maar gedurende dit feestjaar
worden deze materialen op verschillende manieren gebruikt. Een voorbeeld
daarvan is de historische bordenroute.
Er komen 25 borden in tuinen van
KNA-leden te staan met daarop foto’s
van de harmonie met daarbij een korte
tekstuele duiding. Binnenkort zullen
we een kaart delen waarop te zien is
waar de borden staan. De borden blijven het hele jubileumjaar staan, dus tijd
genoeg om de route te lopen.
De jaarlijkse Schutterfeesten worden
dit feestjaar omgedoopt tot Beek
Bruist! KNA heeft de samenwerking
opgezocht met o.a. Schutterij B.U.B
(bestaan toevallig ook nog eens 90 jaar)
en Kalorama (bestaan toevallig ook nog
eens 100 jaar) en Café Sous les Eglises
(en die bestaat toch ook al een behoorlijke tijd) en gaan er gezamenlijk een
spetterend weekend van maken! Wij
vieren dan vier dagen samen feest in
het centrum van Beek vanaf vrijdag 1
juli tot en maandag 4 juli. Het beloven
vier bruisende dagen te worden voor
iedereen van 0 tot 100+ jaar. Denk aan
de
populaire
wasserijspelen,
Schutterijfeest met o.a. een heuse
muzikale taptoe met meerdere muziekgezelschappen, waaronder een muziekvereniging uit Hochschwarz-wald.
Verder is er ruimte voor sport, spel en
muziek voor jong en oud en natuurlijk
het jaarlijkse frühshoppen. De avonden
worden gevuld met dampende bands en
DJ’s in de feesttent bij Sous les Eglises.
Mis niets en zet dit weekend alvast in je
agenda!
De komende tijd wordt het programma
uitgebreid toegelicht.
Meer informatie over Beek Bruist en al
onze andere jubileum-activiteiten is
straks te vinden op onze website
www.harmonieknabeek.nl/wijvierenmuziek en op Facebook en Instagram
(#wijvierenmuziek). Natuurlijk houden
wij u ook via de Rozet op de hoogte.
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Leuterpraat .22
Corona, Oekraïne, Vastenavond ……
waar zal ik vandaag eens over schrijven,
lieve en beste mensen. Jan wil altijd aktueel zijn, wil liever nadenken over de toekomst. Maar dat kan niet zonder schrijvend te denken aan je eigen geschiedenis
en de geschiedenis van je voorouders in
de breedste zin des woords. Schrijven is
voor mij mijn gedachten op papier zetten.
Dat doe ik donderdag eens in de veertien
dagen. Doe ik het eerder, dan ben ik bang
dat ik dingen mis die nog gebeuren gaan.
Doe ik het later, dan ben ik bang dat ik het
steeds uitstel totdat het te laat is en
Nicolette ons prachtige nieuwsblad al
klaar heeft. Vandaag kan ik niet kiezen uit
corona, Oekraïne, vasten en ……
Dus schrijf ik al denkend over alledrie.
Fie en ik hebben allebei corona. We zitten
in isolatie in een goed geïsoleerd huis.
Dus heb ik tijd genoeg om een lp-tje te
maken over alles wat mij vandaag, gisteren en morgen bezig houdt. Vorige week
was ik nog prins Jan Wandelaar de 35e tijdens het seniorenbal. We hebben heerlijk
gedanst, eerlijk feest gevierd en overheerlijk stamppot gegeten van onze Spar. Wat
kun je nog meer wensen in deze sobere
coronatijd? Ja, geen corona krijgen, maar
dat is dus niet gelukt. Echter: aangezien
mijn zeergeleerde dokter Uro Loog van
mening is, dat we allemaal corona moeten
krijgen, zodat we voldoende antistoffen
opbouwen om de volgende covid aanval
en te weerstaan, ben ik nu dus blij dat ik
corona heb met milde klachten. Met een
zere keel, een beetje zweet, bloed en tranen, een loopneus kun je gerust doorleven. En dat doen we dan maar, dat kunnen
we dagen, weken, maanden volhouden.
Misschien wel jaren. Dat is wat anders
dan de Oekraïners nu meemaken. In
Leuth weten ze er over mee te praten hoe
het is om het oorlogsgeweld te ontvluchten. Je huisje wordt ingenomen door soldaten van Duitsen Bloed of later met een
Canadees Oormerk. En als je dan later
terugkomt in je dorp, is er niks meer over
dan kapotte gebouwen, een puinhoop
zonder leven. De meeste van je levende
bezittingen is opgegeten, je schatten zijn
opgegraven en geplunderd. Je moet op
nieuwe beginnen. En met vereende krachten lukt dat. Binnen een paar jaar heb je
weer een bewoonbaar hutje, later een
mooie vrijstaande hut. De stenen van de
kerk, de gemeenschapshuizen en de ingestorte woningen , stallen en schuren worden weer opnieuw en anders gestapeld en
na een tijdje hard werken heb je weer een
leutig dorp met winkeltjes, boerderijen,
een kerk, een schuttersgebouw en vooral
gezellige huisjes met gezellige mensen.
Dat nu ben we de Oekraïners ook: een
snel einde aan de oorlog en terug om het
land weer op te bouwen. En de verschillen tussen oer-oekrainers en russischgezinden? Dat moet zich hopelijk ook weer
snel op. Ook bij ons kwamen de families
weer tot een ondanks keuzes tussen van
DutsenBloed of met DuitsenBloed. Ik
denk en schrijf, dus ik ben. Ik denk dat de
kliek rondom Poetin moet optreden en
Poetin zonder poet laten verhuizen naar
zijn familiebunker in Siberië. En dan de
verantwoordelijkheid nemen om het land
Oekraïne zich opnieuw te laten ontwikkelen tot de democratische staat, waar ze
naar Op Weg waren.
Weet je wat: we gaan vasten! We hebben
vastenavond gevierd, de laatste overvloedige feestuiting, om daarna 40 dagen lang
na te denken over “Wat is gelukkig
leven?”. Is dat miljarden vergaren over de
rug van een ander en dan sterven in of na
een zinloze oorlog? Of is dat samen leven
met genoeg om niet in armoe en ellende
te zitten? Waarbij we niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn, hetzelfde verdienen
en hetzelfde meemaken aan luxe zaken.
We hebben 40 dagen om over dit soort
vragen na te denken. Simpele vragen over
het leven zoals in we de katechismus
stonden. Waartoe ben ik op aarde? Maakt
geld gelukkig? Waarom moet bij dood en
blijft zij leven? Veel plezier, lieve en beste
mensen, maak van de vasten een tijd van
bezinning en verrijs met Pasen als de leutig mens die er weer een dik jaar toe doet.
Alaaf, alaaf, alaaf …… elf, elf, elf ……
het elfde gebod Geniet, geniet, geniet …..
Dat gun ik iedereen met de groeten van
Jan Wandelaar.

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

LIJST 7

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
!LLE,IPTON

(AKPOTTEN GRAMENSTAZAKKEN

"IJVICETEAGREENZERO
PAKKENLITER

!LLEVARIANTEN
"IJVAPPELMOES
POTTENGRAM
$EACTIEPRIJZEN
VARIRENVAN 1.35-2.99

-UVBLIKENGEKOELD
$EACTIEPRIJZEN
$EACTIEPRIJZEN
VARIRENVAN 0.99-2.99
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Aanbiedingen geldig t/m zondag 13 maart

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG
LEIFHEIT Draadloze
zuigwisser Regulus
Aqua PowerVac

Beste klanten, denk in
verband met de actuele situatie a.u.b. aan een mondkapje bij een bezoek aan
onze winkels. Het dragen
hiervan is verplicht. Dank
voor uw begrip!

LEIFHEIT Droogrek
Pegasus 180 Solid
18 meter drooglengte,
inclusief 2 kleine
deelhouders voor
bijvoorbeeld
sokken.

Combineert dweilen en
zuigen. 24V lithiumionaccu. Met roterende
microvezelrol voor
handnekkig vuil.
Met zelfreinigingssysteem.

42,99

249,-

32,99

Schöner Wohnen
Dispersieverf „Trend“
Een aangenaam leefklimaat met authentieke
kleuren. Zeer goed
dekkende muur- en
plafondverf, druppelvertraagd, water- en
dampdoorlatend.

Bo
Bovendien
B
zijn er regelmatig exclusieve
P
a
Partner-Card
aanbiedingen.
V
r
Vraag
hem nu aan in onze bouwmarkt!
m.u.v.
.u genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverlening en
*m
pallethandel.
Niet te combineren met andere acties.
ppal
a

2,5 liter

22,99

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

T: +49 (0) 28 23 - 929 40
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bel het calamiteitennummer bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige hinder kunnen veroorzaken. Bel het calamiteitennummer alleen buiten kantooruren. U kunt dan
een boodschap inspreken. Tijdens kantooruren kunt u het gewone nummer van de gemeente bellen 14 024. We gaan direct
met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek
Maandag van 8.30 tot 19.00 uur.
Dinsdag tot en met donderdag van 8.30
tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 13.00.

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

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

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

■ Plannen bestrijding wateroverlast in ■ Berg en Dal helpt evenementen verduurzamen
Breedeweg kunnen doorgaan
De gemeente Berg en Dal wil een
Samen met inwoners pakken de
gemeente
en
Waterschap
Rivierenland wateroverlast en
verdroging in Breedeweg aan.
We gaan het teveel aan regenwater in de zogenaamde stroombanen opvangen en vasthouden.
Voor de aanleg van sloten en
waterkommen is grond nodig.
Dat heeft de gemeente de afgelopen 1,5 jaar gekocht van landeigenaren. Op 23 februari zette
wethouder Sylvia Fleuren haar
handtekening onder de laatste
overeenkomst met grondeigenaar Peter Hubers. Nu kunnen
we aan de slag met het werk aan
Stroombaan 2.
Wethouder Fleuren: “Het bleek een
grote puzzel om de juiste gronden
in te kunnen zetten voor onze aanpak. Maar de grote bereidheid van

grondeigenaren om in oplossingen
te denken en het belang van het
dorp voorop te stellen doet me ontzettend deugd. Zo maken we
samen goede stappen in dit project.
De eerste maatregelen zijn al uitgevoerd en nu kunnen we verder met
de rest van de meer dan 40 maatregelen in dit project.”
Stroombaan 2
De gemeente heeft onder andere
grond gekocht van Peter Hubers en
gronden rond RKSV Groesbeekse
Boys en op Klein Amerika. Hierdoor
kan Stroombaan 2 uitgevoerd worden volgens plan. Stroombaan 2 is
de stroombaan vanaf de Sint
Jansberg/Klein Amerika. Het teveel
aan regenwater dat bij woningen en
de Buurtmarkt voor wateroverlast
zorgde, wordt straks weggevoerd
en opgeslagen.

duurzame toeristische bestemming zijn. We ondersteunen de
toeristische sector bij het duurzamer worden. Om te weten wat
er nodig is, hebben we dat aan 11
toonaangevende evenementen
gevraagd. Het ging in de
gesprekken over onderwerpen
als energie, afval, mobiliteit, voeding, sociale duurzaamheid en
communicatie.
Wethouder Sylvia Fleuren (toerisme): “Het is mooi te zien dat veel
organisatoren al zoeken naar een
duurzamere invulling van hun evenement. Al weet men vaak nog niet
precies welke stappen gezet kunnen worden. Onze hulp daarbij
wordt als welkom ervaren. We hebben daarom samen met adviesbureau Conbuquest een duurzaamheidsmenu opgesteld. Daar kunnen
deze evenementen gebruik van
maken. Dit menu bestaat uit een
aantal uren begeleiding en een
tegemoetkoming van € 500,- in
duurzaamheidsmaatregelen.”
Zeven voor leven
Sommige evenementen hebben
zich al gemeld voor begeleiding.
Eén van die evenementen is Zeven
voor Leven. Tijdens dit evenement
fietsen mensen voor het goede
doel. Dion Sluijsmans van Zeven
voor Leven: “De deelnemers van
Zeven voor Leven fietsen door de
mooie omgeving van Berg en Dal.
Met de bescheiden bijdrage die we
kunnen leveren, willen we er voor
zorgen dat deze omgeving ook
groen en gezond blijft. We kopen
zoveel mogelijk producten in via

lokale leveranciers. Bijvoorbeeld
Zeven voor Leven bier via
Brouwerij D’n Drul/Stollenberg. En
bij Hans de Echte Bakker havermoutkoeken voor de fietsers en
lunchpakketjes voor de vrijwilligers.
Dit willen we uitbreiden met fruit,
drankjes en zuivel. Maar we zetten
bij het evenement op 22 mei ook
nadrukkelijk in op afvalscheiding.
We vragen deelnemers de auto
zoveel mogelijk te laten staan. We
kijken of drukwerk echt nodig is.
Hebben een post ‘duurzaamheid’ in
de begroting. En kijken of duurzaam geproduceerde (eco) wielershirts mogelijk zijn”.
Elkaar inspireren
Inspirerende succesvolle voorbeel-

den zijn nodig om elkaar verder te
helpen. Daarom ondersteunt de
gemeente evenementen bij het
delen van de uitkomsten van de
duurzaamheidsstappen. Dit doen
we samen met de Stichting
Toerisme en Recreatie Berg en Dal
(STER). Alle stappen maken van
Berg en Dal een duurzamere toeristische bestemming.
Informatie
Wilt u meer informatie over deze
aanpak, neem dan contact op met
Martine Norden Zij is beleidsmedewerker recreatie en toerisme bij de
gemeente Berg en Dal. Dat kan via
m.norden@bergendal.nl
of 06 – 83 44 31 36.

Wethouder Sylvia Fleuren en Peter Hubbers

Sociaal Team Berg en Dal

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

■ Eindelijk feestelijke heropening voor aula Heselenberg
Woensdag 2 maart was de langverwachte feestelijke heropening
van de aula op begraafplaats
Heselenberg. De vrijwilligers die
de aula hebben opgeknapt werden in het zonnetje gezet door
wethouder Sylvia Fleuren. De
aula werd in november 2020 al
opgeleverd, maar door corona
kon de feestelijke opening nu
pas plaatsvinden.
Opknappen van de aula
In 2019 besloot de gemeenteraad
na een gesprek met inwoners de
aula op de begraafplaats niet te slopen. In plaats daarvan maakten
een groep vrijwilligers en de
gemeente samen een plan om de
aula op te knappen. De vrijwilligers
gingen zelf aan de slag met de
renovatie en de planning. De
gemeente leverde de benodigde
materialen. Aannemer AVG legde
de bestrating kosteloos aan. En de
kerk uit Breedeweg schonk banken
voor in de aula. Het resultaat mag
er zijn, een nuttig en bruikbaar
gebouw voor ieder die zich geroepen voelt.

Wim Rensen (namens de vrijwilligers) en wethouder Sylvia Fleuren
Reactie wethouder
Wethouder Sylvia Fleuren: ‘Het
doet mij heel veel plezier om te zien
hoeveel je kunt bereiken met vereende krachten. Deze samenwerking tussen vrijwilligers, begraafplaatsbeheerder, gebouwbeheer-

der en onderhoudsmedewerkers
van de begraafplaats was echt bijzonder. De jarenlange ervaring in
de bouw van de vrijwilligers kwam
goed van pas. Het resultaat is een
prachtige nieuwe aula, terwijl de
financiële middelen beperkt waren.’
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Meer informatie over deze mededelingen vindt u op
www.overheid.nl/overuwbuurt. U kunt zich ook abonneren op de
e-mailservice op www.overheid.nl/attenderingsservice om op de
hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Meidoornstraat 12, aanleggen inrit in voortuin (buiten behandeling
stellen)
▪ Oosterbergweg 2, kap 3 bomen (aanvraag)
▪ Plataanstraat 7, verbouwen woning (aanvraag)
▪ De Ravenberg 38, gevelwijziging en plaatsen berging (verleend)
▪ Rijksstraatweg 73-1, uitbreiden bestaand bouwwerk (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 94, realiseren terrasoverkapping (aanvraag)
Groesbeek
▪ Nabij Biesseltsebaan 30, realiseren uitbouw (aanvraag)
▪ Biesseltsebaan 34, brandveilig gebruik (aanvraag)
▪ Bremstraat 17, plaatsen schuin dak voorzien van zonnepanelen (niet
vergunningplichtig)
▪ 2e Colonjes 5, kap boom (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 27, bouw woning met carport (aanvraag)
▪ Nabij Gooiseweg 22, kap bomen (verleend)
▪ Heiland 7, verbouwen woning (verlengen beslistermijn)
▪ Hemeltje 2, verhogen kap en plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Hemeltje 5, isoleren dak (aanvraag)
▪ Kapittelland 2a, aanleggen 2 padelbanen bij R.K.V.V. Rood-Wit
(aanvraag)
▪ Ketelstraat 1, plaatsen houten afscherming (aanvraag)
▪ Kloosterstraat 29, aanpassen voorgevel en vervangen tuinkas
(verlengen beslistermijn)
▪ Meidoornplantsoen 19, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Mooksestraat 25a, uitbreiden/verbouwen woning (verleend)
▪ Pompweg 7, verplaatsen uitrit trappartij naar entree en verlengen
keermuur (verlengen beslistermijn)
▪ Postweg hoek Klappeijenpad, aanleg bokashi hoop (verleend)
▪ De Ren 1, uitbreiden demontagebedrijf (buiten behandeling stellen)
▪ Nabij De Ren 56, bouw bedrijfsverzamelgebouw en aanleggen
2 inritten (verleend)
▪ Siep 14, realiseren zorgwoning (aanvraag)
▪ Waldgraaf 12, tijdelijk plaatsen woonunit (verleend)
▪ Wisselpad 5, aanleggen inrit (verleend)
▪ Wisselpad 10, tijdelijk plaatsen woonunit (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg N841, uitvoeren groot onderhoud aan de N841
(verlengen beslistermijn)
Heilig Landstichting
▪ Kon. Davidlaan 17, vergroten kelder onder woning (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 43, omzetten bestemming naar burgerwoning (aanvraag)
Leuth
▪ Steenheuvelsestraat 39, kap bomen aan plein de Vriendenkring
(aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Chopinstraat 7, kap bomen (verleend)
▪ Heerbaan 186, brandveilig gebruik hotel (aanvraag)
▪ Molenveld 6, bouwen loods (aanvraag)
▪ Mooksestraat 25a, uitbreiden/verbouwen woning (verleend)
Ooij
▪ Marialaan 55, realiseren dakopbouw op garage (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 12, verbouwen monumentale woning (verleend)
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■ Maak ook een opschoon-ommetje tijdens de Landelijke
Opschoondag op zaterdag 19 maart
Op zaterdag 19 maart 2022 is de
Landelijke Opschoondag. Gaat u
op 19 maart de deur uit voor een
frisse neus? Maak er een
opschoon-ommetje van! Zo zorgen we samen voor een frisse en
schone buurt zonder zwerfafval.
Meld u aan!
Regel een opschoonactie en trommel buren, collega’s, familie, school
of vereniging op. Of ga zelf op pad.
Dar helpt bij het uitlenen van knijpers, veiligheidshesjes en speciale
zakken. Meld de opschoonactie
aan via www.dar.nl/opschoondag.
Vaker zwerfafval opruimen?
Word Wijkheld!
Wilt u vaker zwerfafval opruimen?
Meld u dan ook aan als Wijkheld.
Voor volwassen en kinderen. Goed
én leuk om te doen! Kinderen kunnen met vriendjes en vriendinnetjes
zwerfafval opruimen en er ook nog
een zakcentje mee verdienen. Meer
informatie vindt u op
www.wijk-helden.nl.

■ Wilt u uw woning verduurzamen en energie besparen?
Wilt u uw energierekening verlagen? Dan kunt u als woningeigenaar uw woning isoleren. Wist u
bijvoorbeeld dat u met spouwmuurisolatie honderden euro’s
per jaar kunt besparen? Kunt u
het verduurzamen van uw
woning niet betalen van uw eigen
geld? Dan kunt u gebruik maken
van een lening of subsidie.
Hieronder ziet u welke dat zijn.
Subsidie Rijksoverheid verduurzamen woning, bedrijf of VvE
De Rijksoverheid heeft verschillende subsidies voor het verduurzamen van uw woning, bedrijf of VvE
(Vereniging van Eigenaren). U kunt
subsidie krijgen als u minimaal 2
maatregelen neemt zoals isolatie,
(hybride) warmtepompen en/of
zonneboilers. Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde.
Lening
Toekomstbestendig
Wonen
De gemeente Berg en Dal kan u
helpen met de Lening Toekomstbestendig Wonen. U kunt minimaal
€ 2.500 en maximaal € 50.000
lenen met een rente vanaf 1,6%.
Meer informatie kunt u vinden op

onze website:
https://www.bergendal.nl/toekomstbestendig-wonen-lening.
Verduurzamen voor VvE’s
Voor VvE’s heeft het Nationaal
Warmtefonds een aantrekkelijke
lening. Met de VvE Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het
appartementencomplex direct laten
uitvoeren. U hoeft uw reserveringen
niet aan te spreken. Kijk voor meer
informatie op:

Persingen
▪ Nabij Leuthsestraat 17, aanleggen inrit voor agrarische percelen
(aanvraag)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 56, plaatsen zonnepanelen op hoofdgebouw
(aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
▪ ‘Herontwikkeling Schoollocatie fase 3, Millingen aan de Rijn’

Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

■ 50plus en (weer) spelen in een band?
50 plus en zin om in een band te spelen? Dan is
dit uw kans. Forte Welzijn zoekt inwoners die hun
muzikale talent (verder) willen ontwikkelen. Of
een docent die anderen de basisvaardigheden
wil bijbrengen. Want muziek verbindt. De locatie
is er, ‘De Waard van Kekerdom’. Nu nog de mensen.
Wilde u altijd al in een band spelen, maar heeft u het
nooit gedaan? Bespeelde u een instrument, maar
nooit goed genoeg? Of heeft u bandervaring en wilt
u anderen muzikaal iets bijbrengen of de muziek
weer oppakken? Meldt u aan!
Wilt u meedenken of meedoen? Neem dan contact
op met Jesse Jansen van Forte Welzijn. Mail naar
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of bel 06 - 82 61 26 12.

https://www.energiebespaarlening.
nl/vve.
Hulp bij verduurzamen van uw
woning
Kunt u wat hulp gebruiken bij de
juiste keuze van financiering of twijfelt u welk product het best is voor
uw woning? Dan kunt u ook een
afspraak maken met het Loket
Duurzaam Wonen Plus. U kunt een
afspraak
maken
via
de
https://www.bergendal.nl/loketduurzaam-wonen-plus.
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■ Vrijwilligers
gezocht
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.
Hulp na verhuizing
Een inwoonster van Millingen zoekt
iemand die haar kan helpen met
klusjes in huis. Door lichamelijke
klachten kan ze het helaas niet zelf
doen. Het gaat om kleine klusjes
zoals het in elkaar zetten van een
kledingkast en het ophangen van
lampen. Bent u handig en vindt u
het leuk om haar te helpen? Neem
dan contact op met Petra Kregting
van Forte Welzijn via
06 - 53 76 48 09 of
petra.kregting@fortewelzijn.nl.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Neem dan contact op met
Hanneke Klievink. Of kijk voor
andere vacatures en mogelijkheden
op www.geldersehanden.nl/bergendal. Contactpersoon is Sanne
Verburg. U bereikt Hanneke
Klievink en Sanne Verburg via het
algemene nummer van Forte
Welzijn 085 – 406 06 66.
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■ Uit de raad van Berg en Dal: de afsluiting van een raadsperiode
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 10 februari
2022. Het was de laatste normale
raadsvergadering in deze raadsperiode. Hieronder leest u welke
onderwerpen de raad heeft
besproken.
Schoollocatie Millingen aan de
Rijn
Vlakbij het centrum van Millingen
aan de Rijn, ligt de zogeheten
‘Schoollocatie’. Voor de herontwikkeling van deze locatie zijn in het
verleden al 2 fasen afgerond. De
gemeente wil nu verder met fase 3:
de bouw van 26 sociale huurwoningen voor senioren, waarvan enkele
rolstoeltoegankelijke woningen.
GJS-fractievoorzitter Alex ten
Westeneind nam het initiatief om de
positionering van het gebouw in het
bouwvlak aan te passen. De
gemeenteraad kon zich in grote
meerderheid vinden in het plan van
Alex ten Westeneind. De planning
is dat de bouw dit jaar start en in
2023 klaar is.
Verkeersveiligheid en dementievriendelijkheid
In totaal stonden er 3 moties op de
agenda. Moties zijn verzoeken aan
het college van burgemeester en
wethouders (B&W).
▪ GVP, Sociaal Groesbeek en
VOLG vroegen aandacht voor
een veilige oversteek op het kruispunt Nijerf / Nieuwe Drulseweg /
Van de Veldeweg. Deze motie kon
rekenen op steun van de hele
raad. Afgesproken is dat er zo
snel mogelijk contact wordt
gezocht met de buurt om tot een
goed en gedragen plan te komen.

Uiterlijk in het tweede kwartaal
van dit jaar is hierover een terugkoppeling naar de raad.
▪ De VVD wil aanpassingen bij het
kruispunt Cranenburgsestraat /
Reestraat / Boersteeg om de veiligheid op die locatie te verbeteren. De unanieme steun in de
raad voor deze motie deed VVDfractievoorzitter Mechteld ten
Doesschate zichtbaar goed. Het
was de laatste motie van
mevrouw Ten Doesschate. Zij is
40 jaar actief geweest in de lokale
politiek.
▪ De gemeente Berg en Dal wil een
dementievriendelijke gemeente
worden. Een dementievriendelijke
gemeente zet zich actief in om
mensen met dementie en hun
mantelzorgers zo lang mogelijk
mee te laten doen in de samenleving. Het CDA diende een motie in
om hier verder invulling aan te
geven. De hele gemeenteraad
steunde deze motie.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Participatieplan ‘Toekomst polder
Biesterveld’ vastgesteld;
▪ Transitievisie Warmte vastgesteld;
▪ Mobiliteitsvisie (breedte fietspaden) aangepast;
▪ Ingestemd met de zienswijzen op
de Kadernota’s 2023 van VRGZ
en ODRN;
▪ Ingestemd met de zienswijze op
de Kadernota 2023 MGR (met
aangenomen amendement van
GroenLinks
en
D66
over

Maatschappelijk
Verantwoord
Inkopen van ICT-producten);
▪ Ingestemd met de wijziging van
de BVO Dran;
▪ Akkoord gegaan met oprichting
van en deelname aan stichtingen
VRGZ;
▪ Ingestemd met rapport en aanbevelingen evaluatie WerkBedrijf
RvN;
▪ Controleprotocol,
inclusief
Normenkader 2021 vastgesteld;
▪ Afgeven verklaring van geen
bedenkingen bouwplan Bosbesstraat/Bremstraat in Groesbeek;
▪ Actualiseren subsidieverordening
instandhouding erfgoed;
▪ Verlenen
ontslag
voorzitter
Rekenkamer en benoemen nieuwe voorzitter.

Bemmel-Ooij
geling voor
onderwerpen
raadsperiode

en de coördinatierezonneparken. Deze
komen in de nieuwe
weer terug.

Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via de website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Daar staan ook de vergaderstukken. Die kunt u ook vinden via de
app Politiek Portaal. U kunt de raad
volgen via Twitter, Facebook en
Instagram.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 24 maart
2022. Dan neemt de oude raad
afscheid.

De raad heeft drie onderwerpen
van de agenda gevoerd: de
Omgevingswet, het fiets-voetveer

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

Last van stress? Piekert u veel?
Slaapt u slecht?
Al twee jaar leven we met wisselende
maatregelen. De nare berichten in het
nieuws stapelen zich op. Niet gek als u
zich uitgeblust, gespannen, somber of
angstig voelt. Goed voor uzelf en uw
mentale gezondheid zorgen is dan ook
erg belangrijk.
Dit voorjaar organiseert de afdeling
preventie van Pro Persona Connect gratis webinars over slapen, piekeren en
stress. Merkt u dat slecht slapen, piekeren of een gespannen gevoel steeds
meer regel zijn dan uitzondering? Wilt
u inzicht krijgen in uw gewoontes en
deze leren doorbreken? Tijdens onze
webinars delen wij onze inzichten en
tips om uw klachten te verminderen.
Na afloop krijgt u een hand-out met de
gedeelde informatie en opdrachten
waar u thuis verder mee aan de slag

kunt.
Wanneer?
Beter slapen: 24 maart 2022 van 19.30
tot 20.45 uur
Piekeren: 12 april 2022 van 19.30 tot
20.45 uur
Stress: 12 mei 2022 van 19.30 tot 20.45
uur
Hoe?
U volgt onze webinars online en anoniem via Zoom. Na aanmelding ontvangt u een link en meer informatie
over deelname.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Pro Persona
Connect, afdeling preventie: preventie@propersona.nl o.v.v uw woonplaats.

Activiteiten Afrikamuseum maart-april
Exposities

Activiteiten

Heden van het slavernijverleden
t/m 3 juli 2022
Deze expositie, die in 2017 opende in
Tropenmuseum, reist naar het Afrika
Museum. Heden van het slavernijverleden is geactualiseerd en aangevuld met
sporen van Gelders koloniaal verleden.
In deze expositie maak je kennis met
actuele erfenissen van slavernij en
kolonialisme in Nederland. In 1863
maakte de Nederlandse regering wettelijk een einde aan de Trans-Atlantische
slavernij, maar honderden jaren van
koloniale overheersing lieten sporen in
onze maatschappij na die nog steeds
voelbaar zijn. Heden van het slavernijverleden: een tentoonstelling met discussieplatform die de verhalen van tot
slaaf gemaakte en hun nazaten centraal
stelt.

FILM & TALK - Met filmfestivals
iAfrica en Go Short
27 maart 2022
In samenwerking met de filmfestivals
iAfrica en Go Short organiseert het
Afrika Museum op zondag 27 maart
een filmprogramma met aansluitend
een interactief verdiepingsprogramma.
De korte arthouse films die vertoond
worden gaan over beeldvorming en
worden ingeleid door Angélique
Mbundu, directeur van iAfrica. Dit
filmfestival heeft de film BLACK &
WHITE, the plot against GRAY van
filmmaker Merid Berhe. De filmkeuze
van Go Short is Moune Ô van filmmaker Maxime Jean-Baptiste. We sluiten
af met Through My Daughter's Eyes
van schrijver en filmmaker Asubonteng
Evon Adje.

Inspirerend Afrika
(vaste opstelling)
Met maar liefst 54 landen, 2000 officieel erkende talen en talloze culturele
gebruiken bestaat er niet zoiets als één
Afrika. Afrika is het één na grootste
continent ter wereld, vol diversiteit,
bloeiende modescenes en dichterbij
dan je denkt. Europa en Afrika zijn al
eeuwen met elkaar verbonden en dat is
terug te zien in ons alledaags leven.

FAMILIEPROGRAMMA - Op de
rug van Bigi Kayman
3 & 17 april 2022
Kom luisteren naar het verhaal ‘Op de
rug van Bigi Kayman'. Wat zou jij doen
als je hoorde dat je vader of moeder
misschien wordt meegenomen naar een
andere plek om er te werken? Dat jij
haar of hem daarna nooit meer zou
kunnen zien? Als Afi en Kofi dit over
hun vader horen in het boek ‘Op de rug
van Bigi Kayman’, willen ze alles doen
om hem in veiligheid te brengen. Wie
zal hen helpen? En wie houdt hen
tegen? De grote Kayman, de grote krokodil? Of wordt hij juist hun vriend?
Op de rug van Bigi Kayman is een ver-

haal dat zich afspeelt tijdens de slavernij.
Na afloop van het verhaal ga je zelf een
handpop maken van Afi, Kofi of Bigi
Kayman.
Workshop vrijheidsvogel maken +
rondleiding
10 april 2022
In de opmaat naar de viering rondom
Bevrijdingsdag kun je in het Afrika
Museum je eigen vrijheidsvogel te
maken! Die maak je met een hand-out
van geruite pangi stoffen. Pangi is een
Surinaams woord voor een doek die als
kledingstuk wordt gedragen. Het is
meestal een felgekleurde geruite katoenen stof. Vaak versierd met figuren en
borduursels.

Afrika Museum - Berg en Dal
Postweg 6, Berg en Dal
www.afrikamuseum.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15, 16 maart 2022
Op woensdag 16 maart mogen we weer naar de stembus om te kiezen voor een nieuwe gemeenteraad. Ook is er
mogelijkheid te stemmen op 14 en 15 maart in Groesbeek, Ooij en Millingen. Er zijn dit jaar nog 7 politieke partijen
in onze gemeente die meedoen. Op deze pagina’s leest u meer over hun standpunten en ideeën. Bovendien veel informatie vanuit de gemeente.
De cijfertjes
Hiernaast ziet u de cijfers van 2014 en 2018, er waren toen nog 11 partijen. De drie lokale partijen uit Groesbeek zijn
samengegaan in Kernachtig Groesbeek. De drie lokale partijen uit de polder en Beek zijn gefuseerd tot Lokaal!
Opgeteld waren de 3 Groesbeekse partijen samen in 2018 goed voor 25,63% van de stemmen. Polderbreed, GJS en Voor
Berg en dal (nu dus “Lokaal!”) haalden samen 28,09%. De lokale aprtijen waren samen dus goed voor bijna 54% van de
stemmen. Hoe zullen de cijfers er dit jaar uitzien? wat wordt de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad?

Hoe staat het met de deelname van vrouwen in
de politiek in de gemeente Berg en Dal?

8 maart 2022 Internationale
vrouwendag PvdA Berg en Dal

Uitslag 2014

Uitslag 2018

LIJST 7
Solidariteit – de kracht voor verandering. Dat is het thema van Internationale
Vrouwendag 2022. Zoals altijd staat de PvdA Berg en Dal stil bij Internationale
Vrouwendag die jaarlijks op 8 maart wordt gevierd. Solidariteit is iets dat bij de
waarden van de Partij van de Arbeid hoort. Een waarde die wij ook laten doorklinken in onze lokale politiek.
Wist je dat:
- Thea de Roos de eerste vrouwelijke PvdA burgemeester was in Millingen aan de Rijn;
- daarna nog twee vrouwelijke VVD-burgemeesters
haar volgden, maar in Millingen geen vrouwen wethouder werden;
- Leidy van der Aalst de eerste vrouwelijke wethouder
was in de voormalige gemeente Ubbergen;
- Paul Wilbers, oud-burgemeester van Ubbergen, alle
vrouwen in zijn gemeentehuis op 8 maart met een roos
verblijdde? Weliswaar geen vrouwelijke, maar wel een
vrouwvriendelijke burgemeester!
Zie ook het speciale interview met hem en Leidy van der
Aalst op onze website: bergendal.pvda.nl .
- de Pvda Berg en Dal deze speciale traditie in ere houdt
en al haar vrouwelijke leden persoonlijk een roos brengt
om stil te staan bij de Internationale Vrouwendag;
- Paul Wilbers van de 12 jaar dat hij burgemeester was
het daarvan 8 jaar met twee vrouwelijke (Leidy van der
Aalst PvdA/GroenLinks en Ria Barber C-90) wethouders moest zien te rooien;
- de voormalige gemeente Groesbeek vrouwelijke wethouders had (denk aan Dinie Hendriks, Riky
Marsman,(PvdA) en Mechteld ten Doeschate (VVD)),
maar geen vrouwelijke burgemeester;
- in 2018 het landelijk gemiddelde van de vrouwelijke
raadsleden 34 % was en eind 2021 gezakt was naar 31
%. en Berg en Dal een score heeft van 34,8 %;
- het aantal vrouwelijke raadsleden altijd sterk in de
minderheid was, maar de gemeente Berg en Dal het
sinds 2018 nog niet zo slecht doet met 3 vrouwelijke
wethouders en 8 vrouwelijke raadsleden;
- de mannen in de raad (middelbaar, wit en hoog opgeleid) ook in Berg en Dal nog altijd in de meerderheid
zijn;
- een gemeenteraad en college van B&W het beste
werkt als er diversiteit is en dan gaat het niet alleen over
m/v. Als er meer mensen met een verschillende achtergrond meepraten worden er betere besluiten genomen;
- op 16 maart in Berg en Dal te kiezen valt uit 4 vrouwelijke lijststrekkers;
- het slim kan zijn om op een vrouw die lager op de lijst
staat te stemmen. De eerste op de lijst krijgt meestal wel
genoeg
stemmen.
Kijk
daarvoor
op
stemopeenvrouw.com ;
- de PvdA Berg en Dal met Lesley Albers weer een
geweldige lijstrekker heeft: jong, vrouw, talent, veel
ambitie en enthousiast. Zie voor het interview met
Lesley en haar column: bergendal.pvda.nl .
En tot slot, wist je dat:
- we in Leuth een vrouwenbeweging hebben die dit jaar
75 jaar bestaat? Zie het speciale interview hierover op
onze website.
-> stemlokaalsociaal.nl

Verkiezingsdebat
in het Kulturhus
in Kekerdom
Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als u gaat stemmen, weet u
dan al op welke partij? Als u nog twijfelt kom dan naar ons verkiezingsdebat
en laat uw stem niet verloren gaan.
Het gemeenteraadsverkiezingsdebat,
georganiseerd door Seniorenvereniging
Kekerdom vind plaats op woensdag 9
maart.
De avond begint om 20.00 uur en duurt
tot plusminus 22.00 uur.
Alle 7 partijen hebben al toegezegd te
komen, waarvan de meeste met de lijsttrekker en/of meerdere partijleden.
Zij mogen eerst 5 minuten per partij
hun verkiezingsprogramma promoten,
daarna stelt de gespreksleider een aantal vragen, waarbij de partijen onderling discussies aan kunnen gaan.
Tot slot kunt u vragen stellen om zeker
te weten of u de juiste keuze maakt.
Wij nodigen u van harte uit op deze
avond.
Bestuur
Kekerdom

Seniorenvereniging

De Rozet

PAGINA 16

8 maart 2022

8 maart 2022

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Update initiatief Schone Berglucht
Enkele maanden terug nam ik het initiatief om een
actiegroep op te richten om de luchtkwaliteit in
Berg en Dal en omgeving te verbeteren. Door ontbrekende contactgegevens hadden de mensen die
me wél wisten te vinden, daar veel moeite mee.
Zoek op schoneberglucht of schrijf schoneberglucht@gmail.com.
Verkiezingen
Stuur dit bericht naar de partijen) op welke u overweegt te stemmen: "Als uw partij er voor zorgt dat
onze gemeente zich aansluit bij het "Schone
Lucht Akkoord" krijgt u mijn stem."
Onderzoek GGD's Gelderland
Intussen heeft de GGD's van de provincie

Gelderland onderzoek gedaan: "Inwoners van
Gelderland gaan door luchtvervuiling gemiddeld
elf maanden eerder dood dan wanneer er helemaal
geen luchtvervuiling zou zijn. Belangrijke veroorzakers houtstook en de veeteelt nemen relatief als
oorzaak toe.
Burgeronderzoek naar luchtkwaliteit
Aerocount is een kastje waarmee je betrouwbare
gegevens over de fijnstof in en om je huis kunt
verzamelen. Via een app, kun je deze gegevens
uitlezen en delen. Als we op straat-, wijk-, en
dorpsniveau deze gegevens naast elkaar leggen
kunnen de problemen precies lokaliseren en aanpakken. Wie doet met ons mee?
Paul Kavelaars, Initiatief Schone Berglucht

Gemeenteraad op verkeerde been gezet!
(Geluidmetingen Dijkwegen en Stuwwal door
Gemeente geven desastreus beeld en worden met
misleidende lijnen in grafiek gebracht)
Er moet acuut iets gedaan worden aan de van
Randwijkweg
Er staan verkeerde lijnen in de grafieken, de weg
mag maar 70-76dB(A) geluidproductie opleveren.
Deze beleid en beslissingen beïnvloedende juiste
lijn ontbreekt geheel in de grafieken.
(Vorengenoemd is bevestigd door een gerenommeerd lokaal akoestisch ingenieursbureau!)
Anders moet er ingegrepen worden in of de hoeveelheid verkeer, of de soort verkeer, of de toegestane snelheid van het verkeer, of bij voorkeur het
gebied/wegen door de stuwwal verklaren tot "stilgebied!"
Bij al deze is de luchtkwaliteit verpesting met
name door motorrijders (6-10 keer zo vervuilend
als een gewone auto!) nog niet eens meegenomen
wat eigenlijk wél zou moeten volgens methoden
vermeldt in de Wet Geluidhinder!
Hoe representatief zijn de tellingen/metingen
gelet op het toeristisch minder goed weer in die
week en net na de vakanties en na feestdagen,
vooral ook gericht op motorrijders aantallen!
De piek geluiden van motoren zijn voor het menselijke oor vele malen hoger dan die van auto's!
Alleen al door ca. 20 bB verschil daarin.
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moeten rijden, tractoren mogen nu de grens over
en kunnen zo naar de ooijpolder!
-proefproject van 1 a 2 jaar voor verbod op motoren gedurende het seizoen van april t/m oktober in
de weekeinden, op feestdagen en na 18.00 u door
de weeks
om aan te tonen dat de incidentele en daarmede
totale geluidbelasting door het dorp en op de vanrandwijkweg naar beneden te halen (incluis de
luchtvervuiling door motoren!) enorm zal
dalen
-inrichten van Randwijkweg zo dat er absoluut
niet harden als 50 km per uur gereden meer kan
worden, beter nog 30 km-zone zoals ook door de
regering vast gelegd is binnen bebouwde kommen/gemeentegrenzen
met as verspringingen borden F06/F05 zodat de
óók ZICHTsnelheid uit de weg gehaald wordt (net
als bij de groesbeekseweg naar Mook, zodat
ambulance we snel kan blijven rijden met sirene
en zwaailicht) en 50 km drempels net als bij
ingang dorp Beek verbindingsweg
Er moet acuut iets gedaan worden aan
de Ooijsebanddijk;
het is niet voorstellen dat daar maar zo weinig verkeer overheen gaat!
zeker in relatie tot de metingen op de van
Randwijkweg
óók hier weer de metingen gedaan tijdens een
totaal niet representatieve week met weinig recreatief motorrijdersverkeer
De hemels schreiende inspraakreacties van dijkbewoners van al meer dan een jaar geleden (zo
lang laat de Gemeente het onderwerp gewoon op
zijn beloop!) liegen er niet om
De nu nader uit te werken voorstellen van aanpassingen waar al geld voor op tafel ligt moeten
acuut omgezet worden zodat dit seizoen nog
bruikbaar worden
ook hier geldt aanvullend;

van Randwijkweg;
-er is altijd sprake geweest van 5.000 tot 7.000
voertuigen per dag uit vorige metingen van vele
jaren geleden!
-en hoe kunnen er nu maar 4.584 p/d zijn terwijl
het alleen maar véél drukker geworden is in de
loop der jaren? ;(
-opvallend is ook het grote verschil in noord/zuid,
wat zou daar de uitleg voor kunnen zijn?
-tevens beweerd de Wethouder o.a. Verkeer stellig
dat het "noodzakelijke" gebiedontsluitingsverkeer
(over een erfontsluitingsweg notabene!) voor 40% -tijdelijk 2 richtingen inrijdverbod voor louter
bestaan zou uit mensen die op de universiteit in recreatief extreem milieuvervuilend (geluid en
Nijmegen werken? Hoe is dat te zien in de gra- uitlaatgassen) motorrijdersverkeer gedurende
fiek?
weekeinden, feestdagen en na 18.00 u door de
-ook opvallend is welke veelvuldig al aangegeven weeks
is en ook recent weer (aan u persoonlijk telefo- bij wijze van een eenmalige proef uit te voeren
nisch), dat de niet werkzaamheid van het afgeslo- vanaf 31 maart tot en met 31 oktober gedurende
ten zijn voor zwaar vrachtwagenverkeer en tou- het seizoen in het huidige en komende jaar, daarringcars & bussen (2,3m1 tussen de spiegels! na evaluatie hoeveel positief gebruiksgenot van
geldt ook voor tractoren met aanhangers) exorbi- aanliggende woning dit opgeleverd heeft
tant is en/of nooit gesanctioneerd wordt, géén
enkele vrachtwagen is bestemmingsverkeer voor voor de aanwonenden aan de geteisterde wegen;
de van Randwijkweg !!!!
actiegroep
per ommegaand te nemen maatregelen als volgt; "stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com"
-tijdelijk 2 richtingen inrijdverbod
voor louter recreatief extreem
milieuvervuilend (geluid en uitlaatgassen) motorrijdersverkeer
gedurende weekeinden, feestdagen en na 18.00 u door de weeks
bij wijze van een eenmalige proef Deze 2 lijnen hebben NIKS in deze grafiek te zoeken !
uit te voeren vanaf 31 maart tot en
met 31 oktober gedurende het sei- Hier hoort op 76 dB(A) een rode lijn te staan max. toegestane geluid door verkeer
zoen in het huidige en komende
jaar, daarna evaluatie hoeveel
positief gebruiksgenot van aanliggende woning dit opgeleverd Daaruit blijkit dat er gehele dag tot ca.30 dB(A) OVERSCHEIDING van !! gehoorschadegrens !!
heeft
-doorsteek nieuwe holleweg verbodsbord 2,3 m1 voertuigbreedte
graag versmallen naar 2,1 m1 en
liefst toevoegen ook beperken tot
7,5 ton
de weg is gewoon te smal voor
grote lange zware voertuigen in
een bocht met 2,3 m1 met aan alle Tekst idem als bovenstaand
kanten veiligheidsafstand van 25
cm ertussen, opgemeten WEGDEK (zonder de goten die mogen
niet mee worden geteld!) ter
plaatse !!!
-tractoren (met aanhangers) nu
ook inrijdverbod s.v.p.
sinds alle tractoren een kenteken
moeten hebben per 1 jan. 2022 is
er geen noodzaak meer om daar
en door het smalle dorp Beek te

VOLG, Sociaal Groesbeek en de Groesbeekse
Volkspartij hebben de afgelopen jaren gestreden
voor de belangen van jou, inwoner van ons
prachtige dorp.
Echter, na de vorige gemeenteraadsverkiezingen
bleek al snel dat de invloed van 1 partij heel
klein is op het moment dat je te maken krijgt met
11 partijen.
In ons eentje zijn we niet in staat onze idealen en
die van onze kiezers waar te maken. We
zijn daarom om de tafel gaan zitten en
hebben gekeken naar wat ons bindt. Van
daaruit hebben we besloten tot samenwerking en die verder uitgebouwd.
Resultaat: samen een nieuwe partij opgericht: Kernachtig Groesbeek, een partij
met Groesbeekse wortels, actief voor de
Groesbeekse kerkdorpen en andere kernen.
Wij willen na de verkiezingen met twee
wethouders aan de slag: Irma van de
Scheur en Erik Weijers. Het zijn ervaren
bestuurders en ze staan klaar om te beginnen.
Om onze invloed op de lokale politiek zo
groot mogelijk te maken, hebben we daarom bij de verkiezingen jouw stem keihard

Vragenuurtje
over verkiezingen
in Bibliotheek
Groesbeek

nodig!
Maak gebruik van de kans om deze lokale partij
breed in de gemeenteraad en het college te krijgen. Ga stemmen!
Stem op 14, 15 of 16 maart op een echte
Groesbeekse partij: Kernachtig Groesbeek.
We sluiten af in het Groesbeeks: Da ge beda.nkt
ziet, daa wètte.

Kies de kracht
van LOKAAL!
Beek - Berg en Dal - Ubbergen

Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Partijen
zijn druk met het schrijven van programma’s en het voeren van campagne.
Toch is stemmen niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Voor mensen die
moeite hebben met lezen en schrijven is
het soms lastig.
Daarom is taalambassadeur Rob
Weijers, die op latere leeftijd leerde
lezen en schrijven, op 9 maart in
Bibliotheek Groesbeek aanwezig om
vragen te beantwoorden over stemmen
en de verkiezingen. Hij geeft samen
met gemeenteraadslid Sonja Postema
tips om het stemmen makkelijker te
maken, zodat iedereen zijn stem kan
laten horen. Dus heb je vragen over de
verkiezingen of over stemmen, kom
dan op woensdag 9 maart tussen 15.00
uur en 16.00 uur naar Bibliotheek
Groesbeek in de Mallemolen.

LIJST 7

Grote steun voor eerste
regenboogstembusakkoord in Berg en Dal
In navolging van het landelijke regenboogstembusakkoord zal de meerderheid van de politieke
partijen in de gemeente Berg en Dal komende
dinsdag 8 maart ook een lokaal regenboogstembusakkoord ondertekenen. In dit stembusakkoord staat dat zij zich de komende vier jaar in
zullen zetten voor een divers en inclusief Berg en
Dal waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht
seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond
dan ook. Het doel is dat lhbtiq+-ers zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van
wie zij willen.
Sigrid Pillen, voorzitter COC regio Nijmegen:
‘Ik ben erg verheugd dat de gemeente Berg en
Dal als eerste kleinere gemeente in Gelderland
Zuid ook een regenboogstembus akkoord zal
tekenen. Vaak wordt het regenboogbeleid gezien

als iets voor de grote steden, maar ook in kleinere gemeentes gebeurt veel op dit vlak, wat zichtbaar mag zijn en wat wij van harte ondersteunen.
In de afgelopen decennia is het welzijn van
LHBT+ personen gelukkig sterk verbeterd, maar
nog altijd durft 40% van de LHBT+jongeren niet
uit te komen voor hun geaardheid op school en is
‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord op
school en op het voetbalveld. Genoeg te doen
dus. Met dit akkoord spreken we de intentie uit
om dit als regenboogbeweging samen met de
politiek op te gaan pakken’
Op 8 maart zal tussen 19 en 19.30u, voorafgaand
aan het Gelderlander debat in het gemeentehuis
het Berg en Dalse Stembusakkoord ondertekend
door de lijsttrekkers van GroenLinks, D66,
PvdA, CDA en VVD. Namens de LHBTI+
beweging tekenen COC Regio Nijmegen en het
anti-discriminatiebureau Vizier.

Figuur 4.3 Meetresultaten Van Randwijckweg op doordeweekse dagen

Figuur 4.4 Meetresultaten Van Randwijckweg op dagen in het weekend
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Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
Waarom is stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen belangrijk?

Uw stem bepaalt
Op woensdag 16 maart 2022 mag u naar de stembus.
U mag stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Om
drukte te voorkomen zijn er op 14 en 15 maart ook al
drie stemlokalen geopend. Verderop in deze verkiezingenkrant vindt u een overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Berg en Dal.

De gemeenteraad beslist namens de inwoners over de
plannen van de gemeente. Door te stemmen bepaalt u
samen met de andere kiezers welke partijen in de
gemeenteraad komen. Stem daarom op een politieke partij die hetzelfde over dingen denkt als u.

Stemmen voor de gemeenteraad is stemmen voor
wat u belangrijk vindt voor onze gemeente.

In onze gemeente doen 7 partijen mee aan de verkiezingen. Bent u benieuwd wat zij belangrijk vinden? Kijk dan
verderop in deze krant. Daar stellen de partijen zich voor
en vertellen ze kort wat zij de komende 4 jaar willen. Op
de websites van deze politieke partijen staan hun plannen
uitgebreider beschreven.

Wat moet er gebeuren in Berg en Dal?
Wat moet er gebeuren in Berg en Dal? En wat
vooral niet? Samen met onze andere inwoners
bepaalt u dat door uw stem te laten horen bij de
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Bijvoorbeeld over woningbouw: waar en voor
wie? Of over ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen als zonneparken en windmolens. Is er wel voldoende aandacht voor onze jongeren en de minima? Voor de eenzaamheidsproblemen van oudere
inwoners? En hoe moet het verder met onze ondernemers in en na de coronatijd? Wat moet er gebeuren om ons mooie verenigingsleven in de toekomst
te behouden?
Deze en nog veel meer onderwerpen vindt u in de
verkiezingsprogramma’s van de 7 politieke partijen in onze gemeente. Daar staat welke plannen zij
hebben.

Waar kan ik stemmen?
Op 14, 15 en 16 maart 2022 mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder staat een
overzicht van de stemlokalen in de gemeente Berg en Dal.
Alle stemlokalen zijn op 16 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
Om drukte te voorkomen zijn er op 14 en 15 maart drie extra stemlokalen geopend van 07.30 tot 21.00
uur.
Met uw stempas en legitimatiebewijs kunt u uw stem uitbrengen in ieder stemlokaal binnen de
gemeente Berg en Dal.

Let op!
Stemlokalen kunnen op het laatst nog wijzigen. Kijk daarom op de dag dat u gaat stemmen naar het
actuele overzicht van de stemlokalen op www.bergendal.nl/verkiezingen of op www.waarismijnstemlokaal.nl

Waarom is uw stem belangrijk?
Als u uw stem laat horen, en mensen met dezelfde
wensen ook, is de kans een stuk groter dat de
woningbouw gebeurt waar u dat vindt passen. Of
dat het opwekken van duurzame energie op de
manier gebeurt die u wenst. En dat uw/ons
gemeenschapsgeld besteed wordt aan al die andere zaken die ú belangrijk vindt.
Kortom, laat uw stem horen en bepaal mee wat de
toekomst van uw dorp, uw buurt en uw vereniging
is. Samen maken we Berg en Dal!

Stemlokalen geopend op 14 en 15 maart, van 07.30 tot 21.00 uur
Gemeentehuis Groesbeek
Sporthal De Duffelt
De Sprong

Dorpsplein 1
Gengske 10
Pr. Bernhardstraat 3

6562 AH Groesbeek
6566 WB Millingen aan de Rijn
6576 BB Ooij

Stemlokalen geopend op 16 maart, van 07.30 tot 21.00 uur
Groesbeek
Gemeentehuis Groesbeek
Sporthal BIGA
Cultureel Centrum De Mallemolen
Sporthal Heuvelland
Clubgebouw 'De Treffers'
Dorpshuis 'De Slenk'
Zalencentrum De Sleutel
Op de Heuvel

Dorpsplein 1
Cranenburgsestraat 112 b
Kloosterstraat 11
Ambachtsweg 8
Nijerf 1
Reestraat 2
Bredeweg 71
Ericastraat 39

6562 AH
6561 AR
6562 AT
6562 AV
6562 KW
6562 LK
6562 DC
6561 VX

Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek
Groesbeek

De meeste mensen komen alleen naar het gemeentehuis voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort
of rijbewijs. Maar de gemeente doet zoveel meer. Een paar voorbeelden:

Millingen aan de Rijn
Sporthal De Duffelt
De Gevleugelde Vrienden
Schuttersgenootschap O.E.V.
St. Jan de Deo

Gengske 10
Wethouder Arntzstraat 5
Heerbaan 190
Sint Willibrordstraat 1

6566 WB
6566 XK
6566 EW
6566 DD

Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn

Woningbouw

Sporten

Ooij
De Sprong, stemlokaal 1
De Sprong, stemlokaal 2

Pr. Bernhardstraat 3
Pr. Bernhardstraat 3

6576 BB Ooij
6576 BB Ooij

De gemeente bepaalt wat er mag worden gebouwd: waar komen huizen? En
waar komen winkels, bedrijven en
wegen?

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten. Daarom betaalt de gemeente mee
aan sportverenigingen, sporthallen,
sportvelden en het zwembad.

Berg en Dal
Dorpshuis Kerstendal
O.L.V. van het Heilig Hart Kerk

Kerstendalseweg 17
Oude Kleefsebaan 123 a

6571 BM Berg en Dal
6572 AK Berg en Dal

Beek
Kulturhus Beek, stemlokaal 1
Kulturhus Beek, stemlokaal 2

Roerdompstraat 6
Roerdompstraat 6

6573 BH Beek
6573 BH Beek

Ubbergen
Notre Dame (Kleine Dame)

Kasteelselaan 50

6574 AJ

Leuth
Muziekgebouw DESMUSICA

Klaproosstraat 2

6578 AA Leuth

Kekerdom
Kulturhus Kekerdom

Schoolstraat 7

6579 AN Kekerdom

Nijmeegsebaan 114

6564 CK Heilig Landstichting

Mark Slinkman
Burgemeester gemeente Berg en Dal

Waar gaat de gemeente over?

Zorg

Veiligheid

Heilig Landstichting
Rozenhof

De gemeente helpt mensen die zorg
nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het
huishouden of zorgen voor een rolstoel.

De gemeente zorgt voor de veiligheid
op straat. Bijvoorbeeld door verkeerslichten te plaatsen. Of door fietspaden
aan te leggen

Mobiele stembureaus, 16 maart

Ubbergen

De mobiele stembureaus komen op 16 maart een korte periode in verzorgingshuizen. Bij deze mobiele stembureaus mogen alleen de bewoners en het personeel van deze verzorgingshuizen stemmen.
Kloostertuin
Geopend van 9.00 tot 11.00 uur

Stationsweg 9

6561 BZ Groesbeek

Groot Berg en Dal
Geopend van 12.00 tot 14.00 uur

Oude Kleefsebaan 221

6572 AN Berg en Dal

Zorgcentrum ’t Höfke
Geopend van 15.00 tot 17.00 uur

Verbindingsweg 6

6573 BV Beek

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.
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Uitslagenavond
in De Mallemolen
in Groesbeek

Vergeet uw legitimatiebewijs niet
Als u op 16 maart gaat stemmen dan
moet u uw stempas én een legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau. Het legitimatiebewijs kan een
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
zijn en mag maximaal 5 jaar verlopen
zijn. Bij 'geldig tot' staat dan 17 maart
2017 of een latere datum.

De gemeente en omroep Berg en Dal presenteren op woensdagavond 16 maart de uitslagen van de verkiezingen in De
Mallemolen in Groesbeek. De bijeenkomst start om 21.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Live uitzending omroep Berg en Dal
Kunt u op de 21e niet naar De Mallemolen komen maar wilt u
de uitslagen wel volgen? Kijk dan vanaf 21.00 uur naar de live
uitzending van omroep Berg en Dal.

Brengt iemand anders uw stem uit?
Geef diegene dan een kopie van uw
identiteitsbewijs mee. De stembureaus
zijn op geopend van 07.30 tot 21.00
uur.
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Checklist
stemmen
Bent u klaar om te stemmen over
een
nieuwe
gemeenteraad?
Controleer dat zo:
o Ik heb mijn stempas.
o Ik heb mijn paspoort of identiteitskaart.
o Ik weet op welke politieke partij
ik wil stemmen.
o Ik weet op welke kandidaat ik wil
stemmen.
o Ik weet waar het stembureau is

Bent u uw
stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijt? Vraag dan
een vervangende stempas aan. De
gemeente moet uw aanvraag uiterlijk
vrijdag 11 maart 2022 vóór 17.00 uur
hebben ontvangen. Kijk op www.bergendal.nl/stempas hoe u dit moet doen.
Vindt u later uw oude stempas terug?
Dan kunt u daar niet meer mee stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe
stempas.

Stemmen: hoe werkt dat?
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is
in elke gemeente een aantal stemlokalen al open. Kijk op waarismijnstemlokaal.nl welke dat zijn.
De stemlokalen zijn open van 7.30-21.00 uur.
PASP
O

STEM

PAS

ORT

STEMPAS

1

2

STEMLOKAAL

3

U krijgt een stempas

U kiest een kandidaat

U gaat naar het stemlokaal

Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u
uw stempas. Heeft u geen stempas
ontvangen of bent u uw stempas kwijt?
Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00
uur een nieuwe aan bij uw gemeente.

Bedenk voordat u gaat stemmen op welke
kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt
thuis een overzicht met alle kandidaten
waarop u kunt stemmen.

Neem uw stempas en identiteitsbewijs
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs,
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn.
Deze mag niet langer dan vijf jaar
verlopen zijn.

4
Kunt u niet zelf naar het
stemlokaal komen?
Dan kan iemand anders voor u gaan
stemmen. Vul de achterkant van uw
stempas in. Geef uw stempas en een kopie
van uw identiteitsbewijs mee aan de
kiezer die voor u gaat stemmen.

7

5

6

In het stemlokaal

U krijgt een stembiljet

Op het stembureau levert u uw
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs
zien aan het stembureaulid.

Op het stembiljet staan alle lijsten
(politieke partijen) die meedoen aan
de verkiezing in de gemeente. Ook staan
hierop alle kandidaten op wie u kunt
stemmen.

8

Kunt u zelf niet
stemmen?
Kunt u zelf niet stemmen? Dan mag u
iemand anders vragen om voor
u te stemmen. Daar moet u drie dingen
voor doen:
1. Vul de achterkant van de stempas in;
2. Zet samen met de persoon die voor u
gaat stemmen een handtekening;
3. Geef aan die persoon uw stempas én
een kopie van uw identiteitsbewijs
mee.
De persoon die voor u gaat stemmen
moet:
- In de gemeente Berg en Dal wonen;
- Zelf ook een stempas hebben ontvangen;
- Zijn/haar eigen stem tegelijk met uw
stem uitbrengen.
Deze persoon mag voor maximaal twee
anderen een stem uitbrengen.

9

In het stemhokje

U kleurt één vakje rood

Lever uw stembiljet in

Met het stembiljet en een rood potlood
gaat u een stemhokje in. Dat doet u
alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke
gesteldheid hulp nodig bij het stemmen?
Dan mag er iemand mee om u te helpen.

Kleur het rondje in voor de naam van
de persoon op wie u wilt stemmen.
U kunt het stembiljet ook leeg laten.
Dat heet blanco stemmen.

Stop het stembiljet in de stembus. U heeft
uw stem uitgebracht. Woensdagavond
16 maart vanaf 21.00 uur worden de
stemmen geteld. De uitslag vindt u op
de website van uw gemeente.

Meer informatie?

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

Meer informatie
Meer informatie over de
verkiezingen vindt u op
www.bergendal/verkiezingen
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Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
Waar staan de partijen voor?
In de gemeente Berg en Dal doen 7 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wat vinden deze partijen belangrijk? Op deze en
de volgende pagina stellen de partijen zich voor.

Er is een stemhulp voor de gemeente Berg en Dal.
Ga daarvoor naar https://mijnstem.nl/berg-en-dal.

1. Wonen
• Meer huizen voor jong en oud;
• Bouwen met een dorpse uitstraling, met kwaliteit;
• Sociale huurwoningen goed verdelen over de
kernen;
• Wonen in hofjes en buurtschappen mogelijk
maken.

2. Duurzaamheid
• Geen grote windmolens;
• Op ieder dak een zonnevlak;
• Ook voor huurders een lagere energierekening;
• We zijn zuinig op het landschap, zoekgebieden
voor zonneparken waar nodig aanpassen.

4. Toerisme – Economie
• Ondernemingsloket: denk mee en werk samen;
3. Goed samenleven in ieder kern
• Op vakantie in de polder mogelijk maken.
• Het verenigingsleven en onze vrijwilligers zijn
Duurzaam en toegankelijk met oog voor de
goud waard;
natuur;
• Behoud min. 1 dorpshuis per kern, de bieb en • Horeca in het buitengebied gedoseerd toestaan;
zwembad De Lubert;
• Maak bouwen van carnavalswagens mogelijk. 6. Mobiliteit – Infrastructuur
• Geen trein door centrum Groesbeek;
5. Zorg voor elkaar
• Buurtbus tussen de kernen en busroutes door de
• Grotere appartementen voor senioren met
kernen behouden;
thuiszorg;
• Betere verlichting op fietspaden in buitengebie• In iedere kern voorzieningen (voor sport, culden;
tuur en ontmoeting voor jong en oud);
• Veilige verkeersverbindingen door kernen oa
• Hospices in 2 of 3 kernen;
Erlecom en Leuth;
• Meer bankjes voor ouderen;
• Voortvarend verder met aanpak wateroverlast.
• Vitaal verenigingsleven is de beste welzijns8. Cultuur – Landschap – Erfgoed
voorziening.
• Behoud van karakteristieke gebouwen;
7. Openbare orde – veiligheid
• Market Garden en belang van vrijheid door
• Brandweerlocatie en uitvalsbasis ambulance
geven aan de jeugd;
centraler in de polder (kortere aanrijtijd);
• Behoud museumlandschap;
• Waken voor opkomende criminaliteit.
• Landschap opwaarderen en er zuinig mee om
gaan.
9. Financiën – De gemeente is er voor u
• Lage lokale lasten, zo mogelijk lastenverlaging. Geen hondenbelasting;
• Lager tarief OZB voor sportaccommodaties en dorpshuizen;
• Verenigingsfonds instellen om het goede werk van verenigingen ook
voor de toekomst te behouden;
• We willen inwoners in de hele gemeente verbinden en geen tweespalt
creëren. We belonen goede voorbeelden met een bonus.

Menselijk, Eerlijk, Duurzaam
Meedoen staat bij ons centraal. We creëren onze
gemeente samen: een gemeente waar iedereen
mee kan praten over belangrijke thema’s en waar
de gemeente actief luistert. We werken vanuit
onze langetermijnvisie. Belangrijk daarbij is het
betrekken van inwoners en actief naar hen luisteren, naar heel Berg en Dal, ook naar de stille
meerderheid.
Klimaat & Duurzaam Ondernemen
De klimaatcrisis vraagt nu om actie. Samen
lokaal en duurzaam energie opwekken is de
norm en energiekosten mogen niet leiden tot
armoede. Wij staan voor:
• samen duurzaam en lokaal energie opwekken
met verbetering van natuurwaarden - via zon,
wind, water.
• een eerlijk verdeelde rekening voor de energietransitie – voorkom armoede door hoge energierekeningen met besparing of compensatie.
• een lokale, circulaire economie waarin duurzaam ondernemen voorop staat.
Natuur & Leefomgeving
Een goede balans tussen natuur, leefomgeving
en mobiliteit. Voor natuur, bodem en biodiversiteit is actie nodig. Onze groene gebieden kennen
steeds minder plant- en diersoorten. Dat tast de
leefbaarheid voor alle levende wezens langzaam
maar zeker aan. Wij staan voor:
• meer ruimte voor natuur en biodiversiteit.
• ruim baan voor schone mobiliteit.
• ondersteuning bij klimaatadaptatie.
Menselijke gemeente met zorg voor inwoners
Sociaal sterke gemeenschappen waarin iedereen
erbij hoort. Iedere inwoner wordt door de
gemeente gezien, gehoord en erkend. En ieder
kind heeft recht op een
goede toekomst. Wij gaan
voor een gemeente die:
• inwoners actief betrekt bij
de toekomst van hun dorp
en woonomgeving.
• in elke kern of woonwijk
aanwezig is en makkelijk
en prettig aanspreekbaar
is.
• extra investeert in de
jeugd, om achterstand en
problemen te voorkomen.
• sociale gelijkheid, kansengelijkheid en inclusie
(iedereen hoort erbij)

hoog op de agenda heeft.
• budgetten per dorp of wijk toewijst voor kleine
gezamenlijke wensen.
• open is voor íedereen - vrijelijk kunnen kiezen
waar, met wie en hoe je wilt leven.
• plaats heeft voor mensen in nood, zoals vluchtelingen.
Betaalbare, duurzame woningen voor iedereen
Er moeten snel meer duurzame, betaalbare en
kleinere woningen komen. We gaan daarbij
voor:
• energieneutraal en klimaatbestendig bouwen.
• voldoende betaalbare en passende woningen.
• samenhang in plannen: sociaal passend, flexibel en maatwerk, bereikbaar, toegankelijk en
van onderop.
Samen maken we Berg en Dal – open en voor
iedereen
Wij willen de uitdagingen van deze tijd samen
aanpakken met inwoners. Wij gaan voor:
• participatie: inwoners worden gevraagd om
hun mening via een burgerberaad.
• een open en transparante bestuurscultuur.
• toegankelijkheid met digitalisering.

Berg en Dal blijft goed, wordt beter
Berg en Dal is een gemeente om van te houden!
Een gemeente waar het goed leven is. We wonen
in een gemeente met volop kansen. Dag in, dag
uit zetten onze lokale politici zich in om deze
plek nog mooier te maken. Op 14, 15 en 16
maart is het aan de inwoners om te bepalen wie
er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om
jouw geluid te laten horen. In de afgelopen vier
jaar heeft de VVD als oppositiepartij haar stem
laten horen. We hebben ons blijvend ingezet om
een betaalbare gemeente te zijn, laaggeletterdheid te bestrijden (middels het open houden van
de bibliotheek) en het behoud van een dorps/kulturhuus in elk dorp. Om de leefbaarheid in
Berg en Dal te vergroten, zullen wij de komende
vier jaar blijven knokken en onze idealen verdedigen in de gemeenteraad.
De komende vier jaar zijn dit onze speerpunten:
• Het mogelijk maken om 1500 woningen te
bouwen. Bouwen van woningen is de enige
oplossing voor het probleem op de woningmarkt. Bijvoorbeeld bouwen op het voormalige Reomie-terrein, of in het groen bij
Dekkerswald. Iedereen verdient een eigen
woning.
• Het creëren van een goed vestigingsklimaat
voor bedrijven en organisaties. Zij zijn de
sponsoren van onze verenigingen en de leefbaarheid in ieder dorp. Zonder bedrijvigheid
geen werk, geen sportclubs en geen leefbaarheid in de dorpen.
• Lokale economie op
gebied van recreatie
en toerisme verder
versterken. Toerisme
en recreatie zijn de
motor van onze lokale
economie en verdienen onze steun.
• Een veilige gemeente
waar we criminaliteit
proberen te voorkomen en het aanpakken
van ondermijning als
speerpunt gebruiken.
• Met realisme de klimaatplannen van de
gemeente realiseren.
Deze plannen kunnen
wel wat VVD gebrui-

ken; pragmatisch en met name op daken leggen
we zonnepanelen. Dure landbouwgrond laten
we voor de voedselproductie van ons land.
• Een zuinige gemeente, waar tekorten opgevangen worden binnen het domein waar ze ontstaan. Het geld van de gemeente is van de
inwoners: we moeten hen niet meer vragen dan
nodig is.
Al deze speerpunten zijn er om onze gemeente
leefbaarder te maken en te houden.
Berg en Dal blijft goed, wordt beter. Kies VVD.
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Stem Lokaal Sociaal!, lijst 4
Het moet socialer hier in de
gemeente Berg en Dal, zodat we
ons allemaal thuis voelen. Want
wat is nu echt belangrijk? Dat
we de woningnood oplossen en
dat er een betaalbaar huis is voor
iedereen. In een groene, fijne en
veilige buurt met voldoende
voorzieningen. Waar minder
verdeeldheid is en waar we naar
elkaar omzien. Samen gaat ons
dat lukken.
De PvdA Berg en Dal heeft er een plan voor.
Onze prioriteiten:
• Meer écht betaalbare huur- en koopwoningen
bouwen, zoals tijdelijke woningen of tiny houses om snel de acute woningnood op te lossen;
• Voorkomen dat woningen worden opgekocht
om duur te verhuren, door een zelfbewoningsplicht in te voeren. Wonen is een recht, geen
verdienmodel;
• Omzien naar elkaar. Opkomen voor mensen
die dat nodig hebben en ongelijkheid aanpakken;
• Structurele armoede niet accepteren, iedereen
moet mee kunnen doen;
• Niemand uitsluiten, wij willen een inclusieve
samenleving.
De afgelopen 4 jaar
Er is veel gepraat maar te weinig gebeurd.
Weinig nieuwe woningen. Geen nieuw accom-

modatiebeleid. Geen concrete plannen voor het centrum in Groesbeek.
Geen duidelijke weg richting onze
klimaatdoelen.
Vooruitkijken
Wij vinden dat het anders moet en
anders kan. Meer visie op de lange
termijn en minder ad hoc plannen.
De PvdA wil dat plannen voor zonneparken én de mogelijkheden van
windmolens van alle kanten en in
samenhang worden bekeken. Hierbij is burgerparticipatie/-deelname onmisbaar.
De jeugd van Berg en Dal
Wij geven óók een stem aan onze jeugd! In 2018
hebben wij een motie ingediend voor een werkgroep Jeugd & Politiek. Deze werkgroep is er nu
en organiseert diverse activiteiten om kinderen
en jongeren te betrekken bij de politiek. Wij willen dat dit uiteindelijk leidt tot een kinder-/jongerenraad waarin zij meepraten over zaken die
hèn aangaan.
PvdA-Berg en Dal is er voor iedereen in Berg
en Dal.
Wij zijn lokale mensen met een sociaal hart.
Laten we van Berg en Dal een plek maken waar
we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we ons
thuis voelen. Doe je met ons mee?
Stem lokaal sociaal, kies PvdA Berg en Dal.
Meer weten? stemlokaalsociaal.nl

D66 Berg en Dal, in alle kernen thuis
D66 Berg en Dal is trots op het verkiezingsprogramma “In alle kernen thuis”. Het is een toekomstgericht programma voor de periode 20222026 waarin D66 o.a. inzet op verduurzaming,
veilig verkeer, goed onderwijs en leefbaarheid in
alle kernen.
Verduurzaming
D66 wil vaart zetten achter verduurzaming, een
grote opgave waarbij we alle daken willen inzetten, maar daarnaast ook moeten kijken naar verantwoorde zonneparken en de mogelijkheid van
windmolens. Tegelijkertijd willen we het toch al
mooie landschap in de gemeente verder verfraaien – met de Ooijpolder als goed voorbeeld – en
de soorten rijkdom verder laten toenemen.
Verkeer
D66 heeft ook oor voor de toenemende ergernis
over geluidsoverlast op diverse plekken in de
gemeente en wil dit aanpakken door verkeersmaatregelen en meer handhaving op geluid en
snelheid. Daarnaast zetten we in op meer elektrisch vervoer en meer gebruik van de fiets.
Onderwijs
Achterstallig onderhoud van
basisscholen is D66 een doorn
in het oog: er moet zo snel
mogelijk een integraal huisvestingsplan voor alle scholen
komen. Problemen die inmiddels zijn ontstaan moeten subiet
worden opgelost.
Participatie
Bij alle plannen in de omgeving van inwoners
staat tijdige en échte participatie bij D66 voorop.
Inwoners hebben er recht op bij ontwikkelingen
in hun directe omgeving vanaf dag 1 betrokken
te worden en daadwerkelijk invloed te kunnen
uitoefenen op de besluitvorming.
Woningbouw
Voor de leefbaarheid van de kernen in Berg en
Dal is het essentieel dat er voldoende woningaanbod is. D66 is voorstander van meer
woningbouw voor starters en ouderen. Hierbij
streven we naar bouwen binnen de bestaande
bebouwde kommen (‘inbreiding’) en naar planologisch verantwoorde uitbreiding van kernen.

Kernachtig Groesbeek
De partijen VOLG, de Groesbeekse Volkspartij
en Sociaal Groesbeek hebben hun krachten
gebundeld. We gaan verder als Kernachtig
Groesbeek. Want samen staan we sterker en
kunnen we meer bereiken!
Wij denken in oplossingen en kansen.
Wij durven knopen door te hakken.
Wij pakken dingen aan.
Wat vindt Kernachtig Groesbeek belangrijk?
• Bouw van betaalbare woningen, vooral voor
starters, bijv. aan de Hulsbroek;
• Steun voor onze verenigingen: subsidies moeten blijven!;
• Behoud van onze natuur en ons prachtige landschap;
• Meer zonnepanelen op daken van bedrijven en
appartementencomplexen;
• Bij een hulpvraag moet maatwerk worden
geleverd;
• Niet praten over, maar praten met u;
• Meer groen, bijvoorbeeld op het parkeerterrein
Jan Linders/Aldi, op het Kerkplein in de
Breedeweg en mooier groen op de Horst;
• Doorgaan met de bestrijding van wateroverlast,
zeker in de Breedeweg;
• Meer prullenbakken (minder rommel op
straat);
• Verbouw van de Mallemolen tot een modern
gebouw voor iedereen;

• Zuinig zijn op monumenten;
• Een (bewaakte) fietsenstalling in Groesbeekcentrum;
• Meer ruimte om carnavalswagens te bouwen;
• Stimuleren van streekproducten.
Laat de stem van Groesbeek horen en stem op
Kernachtig Groesbeek, lijst 6.
Meer weten?
Scan de QR-code,
volg
ons
op
Facebook
of
Instagram of kijk op
w w w. k e r n a c h t i g groesbeek.nl

Gerhard Boot, Jos Verstegen en Jelbrich de Vries
We beogen verder voor alle kernen gedegen centrumplannen, een plaats voor ontmoeting en
actuele dorpsagenda’s opgesteld door inwoners
zelf.
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
Wij staan voor een samenleving waarin gelijke
gevallen gelijk worden behandeld, waarin mensen die er hard voor werken goed verdienen,
maar ook waarin mensen die op achterstand
staan extra kansen worden geboden. Een samenleving waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Voor sociale teams moet
maatwerk de leidraad zijn bij het
helpen van cliënten, met veel aandacht voor preventie om zoveel
mogelijk gezondheidsproblemen te
voorkomen.
We doen het samen
Verantwoordelijk leiderschap betekent vooral ook samenwerken. Binnen Berg en
Dal met andere partijen en politici en binnen de
regio met onze buurgemeenten (ook in
Duitsland) en de provincie. We zetten ons in
voor álle kernen en voor de gemeente als geheel.
D66 wil samen met elkaar het beste bereiken
voor iedereen. Niet het recht van de sterkste,
maar de kracht van eenheid!
Het volledige verkiezingsprogramma
lezen? Scan de QRcode of ga naar
https://d66.nl/berg-endal/verkiezingsprogramma/.

LOKAAL! per dorpskern
Millingen
• Géén grootschalig zonnepark tussen Leuth en
Millingen.
• Zichtbare verloedering in woonwijken aanpakken.
• Dat ouderen in Millingen kunnen blijven
wonen en voorzieningen zoals de SWOM blijven ondersteunen.
• Milieustraat Millingen 6 dagen per week openstelling, inclusief mogelijkheid wegbrengen
blauwe zak.
• Verenigingen ondersteunen. Zij zijn het kloppend hart van Millingen. Een goede dienstverlening in sporthal De Duffelt. Een totaalvisie
op het gebied van cultuur, sport en ontmoeting.
Wat is nu nodig, betaalbaar en haalbaar.
• Lokale ondernemers zijn smeerolie van de
lokale economie. Denk lokaal, besteed lokaal.
• Betaalbare (nieuw)bouw voor jong en oud, met
zelfbewoningsplicht. Eigen inwoners moeten
betere kansen krijgen.
Kekerdom
• LOKAAL! wil aan de Jan Arntzstraat betaalbare woningen bouwen voor jonge gezinnen.
In combinatie met buitenruimte voor sport,
spel en ontmoeting.
• Toeristen zijn welkom.
Maar bestaande parkeerproblemen moeten eerst
opgelost worden!
• Herbestemmen van het
oude dorpshuis met meerwaarde voor Kekerdom.
Leuth
• Vol inzetten om de Steenheuvelsestraat binnen
de 30 kilometerzone te brengen zodat veiligheid en leefbaarheid sterk verbetert.
• Aan de slag met woningbouw.
Ooij-Erlecom-Persingen
• Bouw op het Reomieterrein en aan de
Emmastraat naar behoefte van eigen inwoners
en bied de woningen eerst aan hen aan.
• Een sporthal in Ooij voor het gemeentelijk
'middengebied' is na het wegvallen van de
Hubertushal hard nodig. Voorzieningen moeten gelijke tred houden met de groei van Ooij
als de woningbouwplannen uitgevoerd worden.

• Aan de slag met de plannen van de verkeerscommissie Erlecom.
• Fietspad Hubertusweg grondig aanpakken.
• Buslijn 80 blijft langs de Sprong rijden!
Beek
• Woningen bouwen voor jonge gezinnen en
appartementen voor senioren. De locatie van
de brandweerkazerne is kansrijk. Samen met
inwoners en natuurorganisaties zoekt
LOKAAL! mogelijk andere locaties in Beek.
• Al jaren ligt er geld op de plank om het centrum van Beek op te knappen. Door o.a. verbreding van de trottoirs zorgen we voor een
verbeterde looproute vanuit het Höfke naar het
centrum. Deze plannen nu echt uitvoeren.
• Bestaande voorwaarden in het bestemmingsplan toepassen en strak handhaven op locaties
met bijzondere erfgoed- en natuurwaarden. De
stuwwal, het beschermd dorpsgezicht, de
Elzen en het Wylermeer verdienen bijzondere
bescherming.
• LOKAAL! steekt de handen uit de mouwen
om wateroverlast tegen te gaan. De wateroverlast in Breedeweg wordt aangepakt. Nu is Beek
aan de beurt!
• Met inwoners en eigenaar zoeken naar passende bestemming van de Bartholomaeuskerk.
Ubbergen
• Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars bij de N325 (Havo Notre Dame).
• Behoud buslijn 80 door Ubbergen.
Berg en Dal
• Verbeteren verkeersafwikkeling vanaf Van
Randwijckweg naar Oude Kleefsebaan.
• In samenspraak met inwoners en belangenorganisaties zoeken naar herontwikkeling van de
Heilig Hartkerk, bij voorkeur woonfunctie.
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ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Nog maar tot
31.3. geopend

Alles muß raus
bis 30.03.2022
Kommen! Handeln!

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

024-6633100

TEL: (024) 782 05 44

www.frankbv.nl

Bis 80%
Toegang alleen met 2G regel

De absolute prijsknaller
Lampen • Verlichting • LED en restanten
47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

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

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!

De Treffers – Scheveningen
Woensdag 9 maart - Aanvang 20.00 uur
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

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

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

LIJST 7

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

ONDERHOUD

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

VERBOUW AANBOUW

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

Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”
BINGO

14

ZATERDAG
12 MAART
HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)
Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

Gratis SDE aanvraag

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

Millingen aan de Rijn

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

BINGO
vrijdag 18 maart

Prijzengeld €1.125,=
Hoofdprijs
€ 250,=
aanvang 20.00 uur

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | 06 - 51111 627 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL

SENIOREN

Adriaan en Adda Hurkmans 60 jaar getrouwd
Op 26 februari waren Adriaan (85) en Adda (84) Hurkmansde Bruijn uit Leuth 60 jaar getrouwd. Voor de wet trouwden
ze op 28 december 1961 in het gemeentehuis van Beneden
Leeuwen en daar volgde op 26 februari 1962 het kerkelijk
huwelijk op in de kerk in Boven Leeuwen.
Het feest werd gevierd worden op 5 maart in ’t Zwaantje in
Mook. Samen hebben ze drie zoons (Hermi, Adje en Ronnij)
en zes kleinkinderen (Esley, Javey, Manon, Roij, Mirte en
Luuk).
Ze hebben elkaar door de muziek leren kennen in Boxmeer.
Adriaan was 18 jaar en was vanuit ’s Hertogenbosch in
Boxmeer komen wonen, waar zijn vader werkte. Zijn ouders
raakten bevriend met de familie de Bruijn. Adriaan speelde
accordeon en Adda piano en dat schiep een band. Daarop
volgde 7 jaar verkering.
Tijdens de verkeringstijd kwam “ome Wim” (van Eck) uit
Leuth op bezoek met de vraag of Adriaan de kapsalon in
Leuth over wilde nemen. De zoons van ome Wim gingen
namelijk naar Australië emigreren en er was geen opvolger
in de kapsalon.
Na enkele jaren verhuisden ze naar Leuth en gingen in het
nieuwe pand aan de Steenheuvelsestraat wonen waar een
Dames- en Herensalon in werd gevestigd. Adda woonde
eerst nog in Boven-Leeuwen waar ze een postagentschap
(PTT) runde. In het pand in Leuth werd tevens een drogisterij en postagentschap gevestigd, dat door Adda werd
beheerd. Samen hebben ze de zaak ongeveer 30 jaar gerund
en in 2000 zijn ze gestopt. In 1998 verhuisden ze al naar de
overkant, waar ze nog steeds wonen.
Ze hadden gezamenlijke hobby’s. Vakanties met de caravan
door heel Europa en muziek maken. Als echte Brabanders
zat het carnaval in hun bloed en werd Adriaan gevraagd een
carnavalsvereniging in Leuth op te richten. Dat was het begin
van de Sokkenummers. Tevens werd een koor opgericht, de
Lustige Strumpfjägers, hetgeen later het koor Vox Virorum
werd. Dat bestaat nog steeds, hoewel de muziek door de
jaren heen wel veranderd is. Adriaan zingt nog steeds in het
koor en Adda heeft het koor vele malen op de piano begeleid.
Een andere hobby is het bridgen. Ze zijn al vele jaren lid van
bridgeclub “HoogLaag” waar ze nog wekelijks komen.
Adriaan is ook lange tijd voorzitter geweest van de ondernemersvereniging in Leuth, in de tijd dat daar nog veel zaken
waren. Hij is Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Twee weken geleden heeft het diamanten bruidspaar al een
bloemstuk van de gemeente Berg en Dal ontvangen, alsmede een ingelijste kopie van hun huwelijksakte. Door de corona kwam de burgemeester niet zelf naar Leuth. Diamanten
bruidspaar, van harte gefeliciteerd!

richt door onder anderen Adriaan Hurkmans.
Daarom werd het bruidspaar aan het einde van de middag
thuis opgehaald en naar het DES gebouw in Leuth overgebracht waar ze muzikaal onthaald werden. Grensland
Bigband is ontstaan na de reünie van het Amusement orkest
de Fustenlichters 2 jaar geleden. Destijds waren Adriaan
Hurkmans en Adrie Jansen de oprichters. Adriaan is jarenlang als manager doorgegaan. Vanuit de reünie met de
Fustenlichters hebben Joyce Bol en Ron Hurkmans een doorstart georganiseerd met een grote groep muziekliefhebbers
uit de Fustenlichters groep. Ze zijn verder gegaan als een
bigband onder de naam Grensland Bigband.
Afgelopen jaar hebben zij de bigband op diverse posities met
goede muzikanten kunnen aanvullen. Op dit moment staat er
een bigbandgroep van 25 personen onder muzikale leiding
van Reiner Kersten. Ze zijn nu een echte vereniging geworden met een goed bestuur en muziekcommissie.
Voor het diamanten bruidspaar was het optreden een complete verrassing en ze genoten met volle teugen. Ook de ouddirigent van de Fustenlichters, Joep Oteman en zijn vrouw
Marian waren bij dit optreden aanwezig.
Foto’s: Henk Baron

Mo Maddoe en Rosa Amieralie al 65 jaar bij elkaar
auto’s en hij was met alles en nog wat
bezig in zijn schuur. Rosa houdt tot op
de dag van vandaag van lekker koken,
dat haar wel is toevertrouwd, daarnaast
mist zij geen enkele soap op TV.
Burgemeester Mark Slinkman van
Berg en Dal kwam maandag 7 maart –
een dag na het eigenlijke feest, het briljanten bruidspaar om Millingen aan de
Rijn feliciteren. Hij had al namens de
gemeente een bloemstuk laten bezorgen. Van harte gefeliciteerd!
Foto: Henk Baron

Overleden
Jan Hendriks
Zondag 20 februari is Jan Hendriks uit
Ooij op 73-jarige leeftijd is overleden.
Wij wensen zijn vrouw Willy, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
bij het verwerken van dit grote verlies.

Will Terwindt-Groothuizen

Jaarvergadering KBO Millingen
op maandag 14 maart
Millingen aan de Rijn. Het bestuur van
KBO Millingen is verheugd u eindelijk
uit te kunnen nodigen voor de jaarvergadering. Nu de corona-regels zijn versoepeld hopen we op een grote
opkomst. De agenda van de vergadering hebt u als bijlage bij het KBOPCOB magazine ontvangen.

Kom zoveel mogelijk naar de vergadering op maandag 14 maart in de
Duffelt, aanvang 14.00 uur. Hopelijk
kunnen we weer mooie plannen maken
en de middag afsluiten met een leuke
bingo.
Het Bestuur

De Rozet

Kom (weer) naar de Beweegtuin
Millingen aan de Rijn
We missen nieuwe,
maar ook nog enige,
voorheen trouwe, deelnemers
van
de
Beweegtuin. Corona
heeft heel wat teweeg
gebracht, maar we kunnen nu wel weer fijn
buiten sporten.
En als het echt slecht
weer is, mogen we
wederom van de kantine gebruikmaken, waar
beheerder Henk zorgt
dat de stoelen aan de
kant staan voor lekker
veel ruimte om goed op
afstand te bewegen.
Iedere senior is bij ons
welkom. Het kost niets
en je kan heerlijk buiten bewegen met
mensen van je eigen leeftijd, zo vanaf
50 tot 85-plus, begeleid door enthousiaste coaches, zelf ook senioren.
Je moet niets, maar doet mee met datgene wat je fijn vindt en wat goed voelt
voor je lichaam.
Ontspannend en natuurlijk ook een
beetje inspannend. Gezamenlijk doen
we oefeningen, met en zonder toestellen en buitenspel en sport. We beginnen
altijd met de warming up met een inspirerend muziekje.

Waarop richt zich De Zonnebloem?
Wij als Zonnebloem zorgen voor betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en onze deelnemers, dat zijn
mensen met een fysieke beperking door
ziekte of handicap. Wij proberen voor
leuke dingen voor deze mensen te zorgen.

De Grensland Bigband eerde het diamanten bruidspaar met
muziek. Deze band bestaat voor een groot deel uit oud leden
van de Fustenlichters en deze band was in het verleden opge-

bewijst wel het feit dat hij tot zijn pensioen bij dezelfde werkgever gewerkt
heeft. Dat was bij aannemersbedrijf de
Witt in Beek. Moeder Rosa werkte in
een restaurant als serveerster en eerder
was zij kokkin in Suriname. Toen ze in
1975 in Nederland kwamen droeg zij
de zorg voor het hele gezin. Het briljanten paar heeft 2 zonen, kregen te
weten Roy en Bas en zijn bijzonder
trots op hun kleinzoon Sjeroe en hebben een achterkleinkind Yara terwijl het
tweede achterkleinkind op komst is.
Toen het echtpaar uit Suriname kwam
hebben ze eerst een jaar in de Refter in
Ubbergen gewoond. Daarna verhuisden
ze
naar
de
nieuwbouwwijk
Koningsholster in Beek. De hobby’s
van Mo waren vooral sleutelen aan
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De sfeer is hartelijk en je hoort er
meteen bij.
Na afloop kunnen we koffie, thee of
iets fris drinken op eigen kosten.
Kom dus vrijblijvend woensdagmiddag
van half 3 tot half 4 voor iets rustiger
sporten of donderdagochtend van 10 tot
11 uur, nèt iets pittiger, naar de
Beweegtuin op Sportpark De Hove,
Hoefseweg 21, Millingen aan de Rijn.
Eventuele info: SWOM, iedere werkdag van 09.00 – 11.00 uur. 0481431105; email SWOM@hetnet.nl

Aanmelden gasten
De Zonnebloem Groesbeek

Muzikale ode van de Grensland Bigband

BEEK – MILLINGEN – Het echtpaar
Maddoe – Amierali is dankzij beide
moeders al 65 jaar bij elkaar. Het briljanten
paar
woont
op
de
Koningsholster in Beek maar vierde
hun Briljanten huwelijks feest op zondag 6 maart bij hun zoon Roy aan de
Boterbloem 3 in Millingen aan de Rijn.
Mo (83) en Rosa 81) zijn dankzij hun
beide moeders – die goede vriendinnen
van elkaar waren – aan elkaar voorgesteld en dat was gelijk liefde op het eerste gezicht. Na een half jaar verkering
gehad te hebben gaven Mo en Rosa het
ja-woord tijdens de huwelijksplechtigheid in Suriname. Vader Mo was van
beroep timmerman c.q. bouwvakker
maar in feite was hij een alleskunner in
de bouw waar hij best trots op was. Da
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Zondag
27
februari is Will
TerwindtGroothuizen uit
Ooij op 73-jarige leeftijd is
overleden.
Willeke was al
enige tijd ziek,
maar haar overlijden
kwam
toch nog onverwachts.
Foto’s: Henk Baron

Hou kunt u deelnemer worden van
De Zonnebloem in Groesbeek? U
moet zichzelf aanmelden, want van
gemeente of kerken krijgen we geen
aanmeldingen.
Wat kost het? NIETS! Om deelnemer
van De Zonnebloem te worden, hoeft u
niets te betalen. Natuurlijk mag iedereen (ook niet zieken) donateur worden
van Zonnebloem voor bijvoorbeeld 15
euro per jaar. Van dat bedrag krijgt ook
onze plaatselijke Zonnebloemafdeling
een deel.

De Zonnebloem Groesbeek bezoekt
mensen en organiseert activiteiten. Wij
zijn in onze regio bekend door de
Sinterklaasactie en de vakantie, paasbrunch, dinerdag, schouwburgbezoek,
uitstapjes naar musea en de kerstviering. In augustus willen we een picknick/brunch houden en we organiseren
ook enkele muziekmiddagen.
Aan activiteiten kunnen geregistreerde
deelnemers tegen een geringe bijdrage
of soms gratis meedoen. De grote kortingen en gratis activiteiten kunnen we
aanbieden dankzij de inspanning van
de lotenverkopers en de schenkingen
die we krijgen van o.a. Rabo
ClubSupport en bij andere gelegenheden.
Wilt u als deelnemer geregistreerd worden: bel secretaris Henriëtte Pouwels
tel: 3973655.
Een vertegenwoordiger van onze
Zonnebloem komt dan bij u langs.

Lentekriebels:
Seniorendanscafé Burgerlust in
OBG – nu echt - weer open!
Dinsdag 22 maart gaat
Seniorendanscafé
Burgerlust in OBG
Nijmegen na ruim twee
jaar nu echt weer open!
Het kan weer, gelukkig! Muzikanten en
vrijwilligers kunnen
niet wachten om hun
gasten weer te ontmoeten en samen plezier te
maken deze eerste dinsdag in de lente.
Gezelligheid ten top.
Foto: Esther Otten (Nieuws uit Nijmegen)
De avonden zijn voor
50-plussers
uit
Nijmegen en omgeving die houden van ontmoeten.
een dansje en een praatje. Ook nieuw- Zo kunnen ze zoveel mogelijk blijven
komers en alleengaanden zijn meer dan doen wat ze leuk vinden en waar ze
welkom.
goed in zijn.
Vaste entertainers staan garant voor een Daarom stelt OBG het gezellige Grand
gevarieerde en gezellige avond met café graag open voor deze dansavonfoxtrot, wals; maar ook beat en line den. Niet alleen voor eigen bezoekers,
dance horen tot het repertoire. Op 22 maar ook voor gasten van buiten.
maart zal keyboardvirtuoos Tom Ervaar het zelf en loop eens binnen
Meuwese de avond verzorgen. voor een kopje koffie of een broodje.
Burgerlustvrijwilligers zorgen beurte- Van harte welkom!
lings voor de bar, bediening en (gratis)
hapjes. Toegang is gratis.
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en
22.30 uur,
OBG Nijmegen
OBG, Prof. Cornelissenstraat 2, 6524
OBG is er voor iedereen die actief en PJ Nijmegen. Zaal open vanaf 19.00
gezond wil leven en ouder worden. uur.
OBG biedt hulp en zorg als het leven Interesse? Kijk op www.obg.nu of
niet meer vanzelf gaat. Het organiseert bel met het Informatiepunt OBG,
activiteiten en helpt mensen elkaar te 024 327 92 79.
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

LAATSTE 5 DAGEN
GROTE
OPRUIMING

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

4 tot en met 13 maart
NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

dagelijks van 11-17 uur
Wilderniscafé
ʻDe Waard van Kekerdomʼ
Weverstraat 94, Kekerdom

U bent
van harte welkom
Simone Sandgren

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

Nederlands specialist in wollen kwaliteits knitwear

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Shop online: www.scottischpimpernel.nl
Merino - alpaca - cashmere - possum - mohair - lamswol en combinaties

Actie

Áine - Araña - Astrifa - Avoca - Cushendales - Donegal Design - Fisherman Flomax
organic - Gloverall - Harley of Scotland - Holbrook - Irelands Eye - Ivko - John Hanley
McKernan Scarves - Lana organic - Noble Wild - Saint James - West End Knitwear

Iets nieuws nodig voor de ramen?

Nu gratis confectie op alle
gordijnstoffen van Mart Visser

V
Onder het label
ʻMart Visser Designs to Decorateʼ
wordt een keuze geboden uit
21 elegante stoffen voor gordijnen en
raamdecoratie.

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

jaar in Millingen

De hele maand MAART:
GRATIS zonnebril
op sterkte bij aankoop van
een complete bril!
vraag naar de voorwaarden

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

Heerbaan 132b - 6566 EV Millingen a/d Rijn
0481-769113 - info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

WELZIJN

Herhaalprik tegen corona voor
70-plussers en mensen met een
verminderde weerstand
Ben je 70 jaar of ouder of heb je een
verminderde weerstand? Dan krijg
je binnenkort een uitnodiging voor
een herhaalprik tegen corona (2e
booster). Deze prik moet de bescherming tegen het coronavirus weer op
peil brengen. Je krijgt drie maanden
na je laatste coronavaccinatie een
uitnodiging.
Mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden als zij besmet worden met het coronavirus, krijgen binnenkort een uitnodiging voor een herhaalprik. Maar wat is dat eigenlijk? En
wie lopen er precies meer risico? In dit
artikel worden vier belangrijke vragen
over de herhaalprik beantwoord.
1. Wat is de herhaalprik tegen corona?
Om de effectiviteit van de basisserie
(de eerste en tweede vaccinatie) weer
op peil te brengen zijn alle volwassenen de afgelopen maanden uitgenodigd
voor een extra vaccinatie, de boosterprik. Vanaf nu wordt dit de ‘herhaalprik
tegen corona’ genoemd. De herhaalprik
tegen corona is een extra prik die
ervoor zorgt dat je weer beter tegen het
coronavirus beschermd bent. De
bescherming van de boostervaccinatie
neemt na verloop van tijd af. De groepen die nu worden uitgenodigd voor de
herhaalprik tegen corona hebben als
eersten de booster ontvangen, waardoor de bescherming bij hen het meest
is afgenomen.
2. Voor wie is de herhaalprik tegen
corona?
Je kan een herhaalprik tegen corona
krijgen als je 70 jaar of ouder bent of in
een verpleeghuis woont. Ook als je het
syndroom van Down of een ernstige

immuunstoornis hebt, kan je de herhaalprik tegen corona krijgen. De mensen die de uitnodiging voor de herhaalprik krijgen, lopen een groter risico op
ernstige ziekte als zij besmet raken met
het coronavirus. De Gezondheidsraad
vindt een herhaalprik voor andere groepen op dit moment nog niet nodig.
Minister Ernst Kuipers van VWS heeft
dat advies overgenomen. In de tweede
helft van maart wordt gekeken of meer
mensen uitgenodigd moeten worden
voor een herhaalprik.
3. Wanneer kan je geprikt worden?
Als je in aanmerking komt, ontvang je
drie maanden na je laatste coronavaccinatie de uitnodiging voor de herhaalprik. De eerste mensen hebben al een
uitnodiging ontvangen. Het prikken is
gestart in de week van 28 februari.
4. Hoe word je uitgenodigd en door
wie word je geprikt?
Als je 70 jaar of ouder bent krijg, je een
uitnodigingsbrief en kan je online of
via de telefoon een afspraak maken om
je te laten prikken bij de GGD. Als het
niet lukt om naar een GGD-locatie te
gaan kan je, in overleg met de huisarts,
ook thuis worden geprikt. Bewoners
van instellingen krijgen de herhaalprik
tegen corona via de eigen medische
dienst van de instelling of de GGD.
Mensen met het syndroom van Down
krijgen de uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona van hun huisarts.
Vervolgens kunnen zij de herhaalprik
krijgen bij de GGD of in de instelling
waar ze wonen.

8 maart 2022

Jubilarissen en geslaagden bij
EHBO Millingen / Kekerdom
Vrijdagavond 25 februari zijn tijdens
een bijeenkomst van EHBO-vereniging
Millingen aan de Rijn / Kekerdom in
Café-Zaal ’t Fuske in Millingen de
jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlang lidmaatschap en zijn diploma’s
uitgereikt aan de cursisten, die in
december 2021 geslaagd zijn voor het
EHBO-examen en aan de cursisten, die
in november 2021 geslaagd zijn voor
EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen).

Teunissen, Linda Sweben en Carmen
Verstegen.
10 jaar René Gerritzen, Alex Janssen
20 jaar Leo van Alst
25 jaar Bart Berning
30 jaar Angela Giessen (niet aanwezig)
Omdat Alex Janssen, de voorzitter, 10jarig jubileum had, werd hij gehuldigd
en, samen met zijn vrouw Doortje, toegesproken door Jan van Neck, penningmeester van de EHBO-vereniging.

Geslaagden EHBO

Geslaagden EHAK

Van de laatste EHBO-basisopleiding
waren 7 (van de 11) geslaagde cursisten aanwezig en namen het officiële
diploma van Het Rode Kruis en een
bloemetje in ontvangst.
Het Bestuur feliciteert alle geslaagden
van harte met het behalen van het
EHBO-diploma.
Deze geslaagden zijn: Marianne de
Bruijn, Jantelle de Nooij, Louise
Leijgraf, Dennis Polman, Anne Carlijn
Hazewinkel, Mark Schaeffer en Jesse
van Deelen.
Joshua Groothuizen, Susanne van
Helden, Elly Edam - Arns en Maud
Rutjes waren niet aanwezig.

In november 2021 zijn 8 cursisten
geslaagd voor Eerste Hulp aan
Kinderen (EHAK). Daarvan waren
Linda Kwakkenbos en Alex Wilbrink
aanwezig en zij kregen het certificaat
uitgereikt.
Niet aanwezig waren: Ineke RiekenJansen, Dolinda Vermeulen, Annelies
Kersten, Sandra van Goethem, Cynthia
Lamers en Tamara van der Leij.
Iemand in nood bij u in de buurt, dat
kan zomaar gebeuren..! Wilt u dan
kunnen helpen..?
Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe
basisopleiding EHBO of Reanimatie/
AED, neem dan contact op met Alex
Janssen, 06 - 10434247.
Kijk gerust ook eens op onze site:
www.ehbomillingenkekerdom.nl of op
Facebook: EHBO Millingen aan de
Rijn / Kekerdom.

Jubilarissen
Voor hun langjarig en trouw lidmaatschap werden de jubilarissen door de
voorzitter Alex Janssen toegesproken
en gehuldigd met jaarspeldje en een
mooi boeketje bloemen:
5 jaar Henk Jeüriens, Jacqueline
Dollevoet. Niet aanwezig waren:
Jolanda Spann, Yvonne Bruins-

Bestuur EHBO vereniging Millingen
aan de Rijn / Kekerdom
Foto’s: Hans Driessen

Meer weten over de herhaalprik? Kijk
dan op www.coronavaccinatie.nl of bel
naar 0800-1351.

Koffie met…
Mantelzorgers en “De ergotherapeut”
LEUTH. Op 28 maart organiseert
mantelzorg Berg en Dal een informatieve bijeenkomst over de ergotherapie.
Wat doet de ergotherapeut en wat kan
hij/zij betekenen voor jou als mantelzorger? En hoe kun je er een beroep op
doen?
Indien mensen door gezondheidsproblemen beperkingen ervaren in de
dagelijkse activiteiten die voor hen
belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig
zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling
kan zelfstandigheid beperken.
Door het vergroten van de (eigen)
mogelijkheden worden betekenisvolle,
dagelijkse activiteiten weer mogelijk,
en kunnen mensen (langer) thuis functioneren. De rol van mantelzorgers
daarbij is essentieel.
Ergotherapie kan je ondersteunen in
deze zeer belangrijke, uitdagende maar
soms misschien wel moeilijke rol.
Je kunt dan denken aan tips, voorbeelden, analyseren, voordoen van handelingen, informatie of als klankbord.
Buiten aanpassingen aan de omgeving,
zoals bijvoorbeeld een beugel plaatsen
om makkelijker van toilet op te staan,
bespreekt een ergotherapeut ook wat
voor jou als mantelzorger belangrijk is.
Daarbij is oog voor het hoe en waarom

je de zorgactiviteiten/ handelingen
doet, en welke routines je hebt.
Heb je vooraf specifieke vragen die je
graag besproken wilt hebben? Die kun
je bij aanmelding doorgeven. Ook het
kopje koffie ontbreekt deze keer niet!
Waar: maandag 28 maart 14.00u –
16:00u, Kulturhus Leuth
Reusensestraat 4, 6578 AR Leuth
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Berichten van
Forte Welzijn
Wandel mee in gemeente
Berg en Dal
Door te bewegen, maakt je lichaam een
stofje aan: endorfine. Ook wel het
geluksstofje genoemd. Het zorgt ervoor
dat je na het bewegen beter, ontspannen
en tevreden voelt. Daardoor zit je lekkerder in je vel. 20 maart is het de Dag
van het geluk. Een mooi moment om
het geluksgevoel te voeden. Kun jij wel
wat endorfine gebruiken? Wandel dan
in rondom de dag van het geluk met
Forte Welzijn mee! De medewerkers
van Forte wachten je bij de startlocaties
op. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Vragen? Bel dan naar
085 040 60 66.
Data en tijden
Woensdag 16 maart kun je meewandelen met wandelclub Berg en Dal. Om
9:50 uur word je verwacht bij Fletcher
Hotel Restaurant Erica aan de
Molenbosweg 17 in Berg en Dal. De
wandeling wordt qua afstand van te
voren afgestemd met degenen die meelopen. Als afsluiting zal er samen wat
worden gedronken in het hotel.
Maandag 21 maart om 15:30 uur start
de wandeling vanaf de parkeerplaats bij
Hotel – Restaurant De Wolfsberg aan
de Mooksebaan in Groesbeek. Deze
wandeling van ongeveer 50 minuten zal
middenin de natuur zijn. Neem goede
wandelschoenen mee, want het kan
modderig zijn wanneer het geregend
heeft. Na afloop kun je een kopje koffie/thee drinken op het terras van De
Wolfsberg.
Woensdag 23 maart is er een wandeling
voor ouderen die minder mobiel zijn.
Tijdens een wandeling van 20/30 minuten loop je mee met de deelnemers van
inloop het Groene Hart. Het Groene
Hart (ook wel bekend als Kloostertuin)
is aan de Stationsweg 9 in Groesbeek.
De wandeling start om 14:00 uur en na
afloop krijg je wat te drinken aangeboden. Wil je graag met je vader, moeder
of bekende wandelen? Deze wandeling
is erg geschikt voor mensen die slecht
ter been zijn of in een rolstoel zitten.
Wil je de deelnemers graag helpen tijdens de wandeling? Dan kun je dit aangeven bij Daniel Daam, welzijnscoach
van Forte, via 06 82 65 03 90. Bij slecht
weer is er een plan B. Dan worden er
Oud Hollandse spelletjes gedaan binnen bij het Groene Hart.

Programma
14:00 uur: zaal open
14:30 uur: welkom met koffie/thee
14:30 uur: presentatie door Bas van de
Heijden
Na de presentatie is de gelegenheid om
vragen te stellen en te vertellen over
jouw mantelzorg. Vrijwilliger Miel
Fransen is er namens Mantelzorg Berg
en Dal.
16.00 uur: einde programma.

In gesprek met jongeren
De wandelingen zijn voor alle leeftijden. Maar voor de jongere doelgroep
wordt wat extra’s gedaan. De jongerenwerkers van Forte delen rondom de
Dag van geluk tijdens hun ronde op
straat gelukskoekjes uit.

Wil je graag komen? Meld je dan een
week vooraf aan via info@mantelzorgbergendal.nl of 085 0406066.
Uiteraard worden bij alle activiteiten de
coronamaatregelen in acht genomen.
Soms geldt er een maximum aantal
deelnemers, aanmelden vooraf is verplicht.
Meer
informatie
over
Mantelzorg Berg en Dal is te vinden op
www.mantelzorgbergendal.nl

Het Peutercafé gaat weer van start! Om
dit te vieren gaat het café lekker samen
muziek maken met de peuters. Saskia
Jonk komt langs die onder begeleiding
van een gitaar bekende kinderliedjes
komt spelen. Er wordt gezongen en de
kleintjes kunnen dansen op muziek.
Saskia neemt ook wat kleine instrumenten mee zodat de peuters zelf mee
kunnen doen. Ook zin in een gezellige
muzikale ochtend? Kom dan naar het
Peutercafé op maandag 14 maart van
10.00 tot 11.30 uur in het Kulturhus
Leuth aan de Reusensestraat 4.

'Iedereen heeft wel een beperking,
maar ik ben goed in koken'
Een beperking vindt ze geen fijn
woord. Sharon (22) zegt liever dat ze
moeilijk leert. En goed is in praktische dingen. 'Schoonmaken en koken
kan ik heel goed. Iedereen heeft wel
een beperking.'
Sharon is een van de ruim een miljoen
mensen met een licht verstandelijke
beperking (lvb). Zij hebben een IQ tussen de 50 en 85 én beperkingen in
adaptieve vaardigheden, sociaal aanpassingsvermogen. Dit is te vergelijken
met het denkniveau van een jongere
tussen de 7 en 16. Ze hebben moeite
met lezen, rekenen, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden zoals
gebruik maken van het ov.
Het is vaak niet aan iemand te zien.
Ook kan het zijn dat iemand zijn beperking niet inziet of zich schaamt.
Hierdoor wordt er vaak meer gevraagd
dan ze aankunnen. Dit kan spanningen
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en stress geven en op den duur probleemgedrag. Mensen met een lvb zijn
extra kwetsbaar en hebben vaak ondersteuning nodig. Sharon woont in een
trainingshuis van 's Heeren Loo, de
grootste organisatie in de gehandicaptensector. Behalve het bieden van begeleiding, wonen en dagbesteding is er
binnen 's Heeren Loo veel deskundigheid over lvb.
Al sinds haar zestiende woont Sharon
bij ’s Heeren Loo. Nu zit ze in de laatste fase voordat ze zelfstandig kan gaan
wonen, met ambulante begeleiding. Als
samenleving zouden we geduldiger
voor elkaar mogen zijn. ‘Ik vind het fijn
als mensen vragen wat er aan de hand
is, als ik onzeker word. Of dat ze me
een complimentje geven omdat ik het
goed doe.’
Voor meer informatie:
www.sheerenloo.nl/zielvb

Muzikale ochtend bij
Peutercafé Leuth

Aan tafel in de wijk:
gesprekken over dementie
GROESBEEK. Op 29 maart is het Weima van Stichting Demen-tievrienWereld Alzheimerdag. Ken je delijk Berg en Dal vertelt wat je voor
iemand met Alzheimer? Kom dan op een Alzhei-merpatiënt kunt betekenen.
dinsdag 29 maart naar de talkshow Een mantelzorger neemt plaats aan
‘Aan tafel in de wijk’ in Bibliotheek tafel om eigen ervaringen te delen. Ook
Groesbeek. Gespreksleider Elma is er muziek en ’t Soetrijck Groesbeek
Vriezekolk gaat in gesprek met zorgt voor zoete lekkernijen.
Alzheimer-deskundigen en een man- Bibliotheekleden betalen € 4,- voor een
telzorger.
kaartje, overige bezoekers € 5,-.
Iemand met Alzheimer, ook wel Kaartjes zijn te koop in de bibliotheek
dementie genoemd, heeft geheugenpro- of via www.obgz.nl/agenda.
blemen en krijgt
steeds meer moeite
met dagelijkse vaardigheden.
Elma
Vriezekolk gaat tijdens de talkshow
‘Aan tafel in de
wijk’ in gesprek met
Prof. Dr. Ray-mond
Koopmans van het
Radboudumc. Hij
doet onderzoek naar
oude en jonge mensen met de ziekte van Alzheimer.
Aan tafel in de wijk met Elma Vriezekolk
Projectleider Mirjam VerweijFoto: Patrick Messmer

Over het Peutercafé
In het Peutercafé kan je kind lekker
spelen en fruit eten. Daarnaast kun je
ook andere ouders, opa’s, oma’s of
gastouders ontmoeten. Heb je nog
leuke ideeën voor een bijeenkomst of is
er een onderwerp waarover je meer wil
weten? Laat het weten, dat geeft het
peutercafé inspiratie! Je kunt contact
opnemen met Jesse Jansen, opbouwwerker Forte Welzijn via jesse.jansen@fortewelzijn.nl of 06-82 61 26 12.
Peutercafé Leuth wordt georganiseerd
door een aantal ouders uit Leuth in
samenwerking met Forte, Partou en
Kulturhus Leuth. Voor dit peutercafé
hoef je je niet aan te melden. De activiteit is vrij toegankelijk voor inwoners
van Leuth en omliggende dorpen.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
Ramkoers of vrede
Inmiddels zijn we op weg naar Pasen,
het feest van de verrijzenis van Jezus
Christus. Heel anders dan anders zijn
we deze veertigdagentijd begonnen, nl
vanwege het oorlogsgeweld in
Oekraïne. Paus Franciscus had daarom
alle gelovigen opgeroepen om op
Aswoensdag een dag van gebed en vasten te houden. In beide eucharistievieringen op deze dag in onze parochie, ’s
morgens in Beek en ’s avonds in
Millingen hebben we een gebed gebeden van Franciscus van Assisi ‘Heer,
maak mij tot een instrument van uw
vrede’. Dit gebed staat op het prentje
dat negen jaar geleden is gedrukt bij
gelegenheid van de uitverkiezing van
Jorge Mario Bergoglio tot paus. Zo
lang is Franciscus al onze paus. In lijn
met Franciscus van Assisi, een man van
vrede, naar wie hij zich heeft genoemd,
heeft paus Franciscus iedereen opgeroepen om de wapens neer te leggen en
met elkaar in gesprek te gaan. Het
Vaticaan heeft aangeboden om te
bemiddelen. Maar er is wat anders aan
het gebeuren: steeds meer wapens en
strijders aan beide kanten. Laten wij
gehoor geven aan de oproep van paus
Franciscus en onze toevlucht nemen tot
het gebed. In het gebed zullen we ervaren dat wij allen dezelfde Vader hebben
en dus familie zijn van elkaar: broers
en zussen. Met elkaar delen wat we
hebben, vloeit daaruit voort. Is de
geloofsgemeenschap van Jezus niet zo
bedoeld? In deze geest eucharistie vieren en uitdragen zal zeker goed op ons
uitwerken en bijdragen aan vrede.
Hoever moet het komen, voordat we dit
beseffen?
Samen op weg naar Franciscus in
Ooij 13 maart
Op zondag 13 maart kunt u deelnemen
aan een fietstocht of wandeling, die in
het teken staat van het synodaal proces
(synodaal betekent letterlijk ‘samen op
weg’). In Ooij komt binnenkort een
Franciscuskapel.
Omdat
paus
Franciscus, die op zondag 13 maart 9
jaar paus is, heeft opgeroepen tot dit
synodaal proces, gaat onze fiets- of
wandeltocht deze dag naar de plek
waar deze Franciscuskapel komt. We
vertrekken na de Mis van 10.30 uur in
Millingen. We worden er ontvangen
met koffie en thee. Rond 14.00 uur zal
er een gebedsmoment zijn. Uiteraard
bidden we dan ook voor Oekraïne. U
kunt aansluiten zonder aanmelden.
Met deze Synodale Tocht willen we
met elkaar op weg gaan naar meer
bewustwording en verdieping van het
geloof. Onderweg bent u uitgenodigd
om elkaar – bv twee aan twee - uit te
wisselen aan de hand van een aantal

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

vragen.
Actie voedselbank in kerk 19/20
maart
In deze vastentijd is er in het weekend
van 19/20 maart voor en na de eucharistieviering gelegenheid om te geven
voor de voedselbank, zowel in natura
(graag alleen houdbare producten) als
in contant geld. In Beek is de eucharistieviering zaterdag 19 maart om 17.00
uur, in Ooij om 19.00 uur en in
Millingen zondag 20 maart om 10.30
uur. Bij voorbaat dank.
Gratis inspiratieboekje
Na het succes van eerdere gebedenboeken die in onze parochie werden uitgedeeld, willen in dit nieuwe boekje heiligen als Titus Brandsma, Edith Stein
en de monniken van Tibhirine ons dragen in de veertigdagentijd. Ook dit
gebedenboekje is in de kerken van onze
parochie gratis beschikbaar. Het kan
helpen in deze tijd van pandemie en
oorlog en in onze opgang naar het
Paasfeest.
Nieuwe uitgave parochieblad
Eind februari is het nieuwe parochieblad verschenen. Het staat op de website en is beschikbaar in onze kerken.
Ook kunt u zich hiervoor aanmelden.
(Online) meevieren na coronatijd
De vieringen vanuit de kerk van
Millingen blijven ook na coronatijd
steeds online te volgen https://www.
youtube.com/c/kerkmillingen/live
Online misintenties en collecte
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v.
Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316;
eveneens kunt u misintenties opgeven:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Gift voor klokken en uurwerk
Millingen
Bent u blij met de tijd op de toren en
dat u de klok(ken) weer hoort, met een
steuntje kunt u dat onderstrepen.
Banknummer: NL36RABO 0134 4023
16 t.n.v. Kerkbijdragen onder vermelding van KLOKKEN.
Aanpassing weekendvieringen Ooij
en Leuth
Op de 1e zondag van die maand is
voortaan in Ooij om 10.30 uur een
woordcommunieviering door diaken
Henk Nieuwenhuis; op zaterdag daaraan voorafgaand vervalt dan de Mis
van 19.00 uur.
Op de zaterdag voor de 1e zondag van

de maand is vanaf zaterdag 2 april om
19.00 uur een Mis in het Kulturhus in
Leuth. En aansluitend koffie. Elke dinsdag 19.00 uur blijft de Mis in de
Mariakapel van Leuth.
H. Missen en Misintenties
Woensdag 9 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jona.3,1-10,
ps.51,3-4.12-13.18-19, Lc.11,29-32.
Donderdag 10 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00
uur.
Ester.14,1.3-5.12-14,
ps.138,1-3.7c-8, Mt.7,7-12.
Vrijdag 11 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; Ez.18,21-28, ps.130,1-8,
Mt.5,20-26.
Zaterdag 12 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Deut.26,16-19, ps.119,1-2.4-5.78, Mt.5,43-48.
Zaterdag 12 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (Mannenkoor Beek) (zie boven) 2e zondag van de veertigdagentijd C:
Gen.15,5-12.17-18, ps.27,1.7-9c.1314, Fil.3,17-4,1 of 3,20-4,1, Lc.9,28b36.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff.
Zondag 13 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (Familiekoor) (zie boven)
Fred van Eck.
Dinsdag 15 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jes.1,10.16-20,
ps.50,8-9.16-17.21.23, Mt.23,1-12.
Woensdag 16 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Jer.18,18-20,
ps.31,5-6.14-16, Mt.20,17-28.
Donderdag 17 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jer.17,5-10, ps.1,1-4.6,
Lc.16,19-31.
Vrijdag 18 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; Gen.37,3-4.12-13a.17b-28,
ps.105,16-21, Mt.21,33-43.45-46.
Zaterdag 19 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. 2Sam.7,4-5a.12-14a.16, ps.89,25.27.29,
Rom.4,13.16-18.22,
Mt.1,16.18-21.24a of Lc.2,41-51a.
Zaterdag 19 maart 17.00 uur H. Mis
Beek (cantores Gregoriaans) – 3e zondag van de veertigdagentijd C: Ex.3,18a.13-15, ps.103,1-4.6-8.11,1Kor.10,16.10-12, Lc.13,1-9.
Henny Pijnenburg.
Zaterdag 19 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (Gemengd Koor Ooij) (zie boven)
Wilma Donderwinkel – ten Haaff
Zondag 20 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Piet Jansen (Leuth)
Dinsdag 22 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. Dan.3,25.34-43,
ps.25,4bc-5ab.6-9, Mt.18,21-35.

Overleden:
Beek:
Tonny Sünnen-Peters, 88 jaar
Tijdens de uitvaartdienst Aswoensdag 2
maart in de kleine Bartholomeus hebben wij afscheid van haar genomen,
waarna crematie in Jonkerbos.
Millingen:
Corrie Coerwinkel-van der Zwaluw, 90
jaar
Tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag 5
maart hebben wij afscheid van haar
genomen. Moge zij rusten in vrede.

Presentatie van de liedbundel
'De weg die je goeddoet'
van Andries Govaart
Op 27 maart verschijnt de liedbundel
‘De weg die je goeddoet’ Verzamelde
liederen van Andries Govaart bij uitgeverij Skandalon.
Zo’n 350 liederen voor liturgie en ritueel, geschreven in hedendaagse en bijbels gekleurde taal. De muziek is van
60 Nederlandse componisten, 25 buitenlandse componisten en klassieke
hymnen.Naast de eenstemmige uitgave
verschijnt een website www.andriesg-

ovaart.nl met begeleidingen en meerstemmigheid en meer informatie.
De presentatie van ‘De weg die je
goeddoet’ is op 27 maart in de Antonius
van Paduakerk, Groesbeekseweg 96,
6524 DJ Nijmegen van 14.00 -16.30u.
Dr. Nienke van Andel leidt de bundel
in. Het Vocaal Theologen Ensemble
o.l.v. Hanna Rijken zingt en doet de
aanwezigen zingen.
Opgave: presentatie@andriesgovaart.nl

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte
welkom in de vieringen:
Zondag 13 maart, 2e
Zondag van de 40-dagen
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Sieka de
Wit uit Arnhem
De diaconiecollecte is
voor Kerk in Actie:
Toekomst voor jongeen in
Nepal. U kunt digitaal
bijdragen op rek.nr. NL
08 INGB 0000961922
t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente
Groesbeek
o.v.v. Nepal
Zondag 20 maart, 3e Zondag van de
40-dagen. Viering met bewoners
Plurijn, m.m.v. Koor de Wielewaal
o.l.v.Eugene Ceulemans
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
Ook deze zondag is de diaconiecollecte is bestemd voor Kerk in Actie:
Toekomst voor jongeren in Nepal. Info:
zie hierboven

Na de dienst is er koffie- en theedrinken in de Serre.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Op weg naar het Grote Licht
Twee jaar geleden ben ik,
Diny Kuijpers, op 1 april
begonnen met het schrijven
van mijn boek. Daarin heb
ik geprobeerd het positieve
verder mee te nemen. God
de Vader wijst ons de weg,
zo is het tot nu toe gegaan.
Het is een boek waaruit men
inspiratie kan halen. Door
het jaar heen komt er veel
op ons pad. De seizoenen,
gebeurtenissen met een lach
of een traan.
Dat overkomt ons allemaal.
Diny neemt je graag mee op
die ingeslagen weg. Een
boek dat ons meeneemt op
ons levenspad, op weg naar het Grote
Licht.
Lees het niet alleen, proef de zinnen
ook en voel de woorden. Hebt u inte-

resse, het boek is te koop voor €25,Adres: van Ruysdaelweg 37 in
Groesbeek. Email: dinyklhg@xs4all.nl

Maart feest van
de H. Sint Jozef
GROESBEEK. Museum De Kleine Heilige Geest is deze
maand te bezoeken in verband met het feest van de H.Jozef
op zondag 20 maart van 11.00 tot 17.00 uur aan de van
Ruysdaelweg 37 in Groesbeek. In het museum kan men
tevens genieten van de vele religieuze voorwerpen die te
bezichtigen zijn. Er staan beelden van vroeger die vandaag
nog steeds voortleven. Daarnaast is het museum van religieuze kunst en devotionalia op afspraak te bezichtigen .
Hiervoor kan men contact opnemen met Diny Kuijpers
Rutten (024-6636755 of 0611274854) men kan ook via een
E- mail reserveren; dinyklhg@xs4all.nl

In de ban van de passie
Bijzondere lezing en workshop op 29 maart en 2 april in
de Protestantse Kerk, Kerkstraat 18 te Groesbeek
Bachs bijna driehonderd jaar oude Matthäus-Passion kan in
ons land rekenen op een brede schare van fans.
In zijn lezing van dinsdag 29 maart 2022 van 20.00-21.45
uur gaat drs. Maarten-Jan Dongelmans, historicus en musicus uit Ewijk, niet alleen in op de oorsprong van die populariteit en de geschiedenis van het fenomeen passie, maar
bespreekt hij de muziek, die Bach bij het lijdensverhaal van
Jezus Christus schreef, ook inhoudelijk.
Zo komen de opbouw en de structuur van de meerkorigheid,
en de bezetting aan de orde.
Een en ander zal omlijst worden met de nodige klankvoorbeelden. Zowel klassieke uitvoeringen als opnames waarop
de Matthäus-Passion authentiek wordt uitgevoerd.

Op zaterdag 2 april 2022 van 10.00-11.45 uur kunnen liefhebbers vervolgens zelf aan de slag. Onder leiding van dirigent Maarten-Jan Dongelmans worden tijdens een workshop
enkele koralen ingestudeerd, dit alles met de voorafgaande
lezing in het achterhoofd.
Drs. Maarten-Jan Dongelmans (1957) studeerde geschiedenis en muziekwetenschap in Nijmegen en is al sinds 1983
actief als journalist voor het dagblad De Gelderlander. Als
koordirigent geniet hij sinds 1984 bekendheid in binnen- en
buitenland.
Voor beide bijeenkomsten geldt:
• Graag vooraf aanmelden per mail: w.moll@kpnmail.nl of
per telefoon: (024) 397 43 53.
• Kosten: vrijwillige bijdrage. Richtlijn: € 10 per bijeenkomst, €15 voor beide bijenkomsten.
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NLdoet op zaterdag 12 maart:
Kom je ook een uurtje helpen in
onze mooie buurtparken?

Zaterdag 12 maart is het weer NLdoet
en willen we met zoveel mogelijk vrijwilligers en buurtbewoners de handen
uit de mouwen steken om Buurtpark
het Groeske, de Kloostertuin rond de
Gasterij en het Mariagrotje lenteklaar
te maken. Wat gaan we allemaal doen?
In het Buurtpark worden de wilgen
geknot. Brandnetels, jonge aanplant en
onkruid verwijderen we en het zwerfvuil wordt opgeruimd. De plattegronden, borden, prullenbakken, nestkastjes
en bankjes worden schoon geschrobd
en ook de speeltuin en pingpongtafel
krijgen een sopje. De 2 compostbakken gaan we verankeren met palen,
zodat ze niet meer verplaatst kunnen
worden.
Het Mariagrotje maken we schoon, het
onkruid wordt aangepakt en de bloe-

menperken krijgen nieuwe planten.
In de Kloostertuin maken we de moestuinbakken schoon en nummeren we de
bakken in verband met wisselteelt. De
aarde in de bakken wordt zo nodig
opgehoogd en krijgt compost. De bessen in de pluktuin snoeien we en binden we op. Ook het tuinhuis krijgt een
schoonmaakbeurt. De houten bordjes
met plantennamen worden deels vernieuwd. De afzetting van de composthoop bij het Mariagrotje verbeteren we
met wilgentenen uit het Buurtpark.
We beginnen om half tien met koffie/thee en lekkers van de buurtbakker
bij de Dagbesteding van Mariëndaal.
Om 12.30 uur is daar ook de lunch
voor alle vrijwilligers
Ook voor een uurtje ben je van harte
welkom! Breng je werkhandschoenen
mee.

Het Voedselpark in Beek
Bloesemtijd, het wordt weer mooi de
komende maanden in het Voedselpark.
Dat geeft weer gekleurde bomen en
struiken. Nu bloeien al de amandelbomen, kwee, gele cornoelje, kersenstruiken en over een paar weken de honigbessen. In de maanden erna komt dan
de bloesem van de zwarte bessen, jostabessen, rode bessen, appels en peren.
Met de vele regen staat het grondwater
hoog, er staat daardoor ook meer water
in de beek langs de Fazantstraat. De
schooltuintjes zijn dit najaar ook bij
gehouden, zodat ze klaar liggen om str-

aks door de kinderen ingezaaid te worden.
https://www.facebook.com/voedselparkbeek

Natuurexcursie: Vogels kijken
in de Bemmelse waard
Aanmelden noodzakelijk
Zondag 20 maart organiseert IVN een
natuurwandeling met gids door de
Bemmelse waard. We gaan vroeg op
pad om vogels te kijken.
Maximaal 25 deelnemers, opgeven via
excursie@ivnnijmegen.nl
Tussen de restanten van de oude
IJssellinie, gaan we op zoek naar wateren bosvogels zoals: Fuut, kuifeend,
wintertaling, krakeend, tafeleend, aalscholver, grote zilverreiger, verschillende soorten ganzen, grote bonte
specht, fazant, boomkruiper, boomklever, buizerd en torenvalk.
Start is om 9.00 uur en het wordt een
rondwandeling van zo’n 7 a 8 km en

we verwachten maximaal 2 ½ uur
onderweg te zijn. Het pad kan hier en
daar een beetje modderig zijn, dus goed
schoeisel is aan te raden. Met een klein
beetje geluk vangen we ook nog een
glimp op van de bever. Zijn sporen
gaan we in ieder geval tegenkomen.
Tip: Meenemen verrekijker, waterdichte wandelschoenen of laarzen.
Info: Frits de Vree. 06-43548138
Startlocatie: We verzamelen bij restaurant Sprok, Waaldijk 9, 6681 KJ
Bemmel
Kosten: Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Graag opgeven via: excursie@ivnnijmegen.nl

Koniks aan de wandel
Vanwege het hoge water gingen de Koniks in de Erlecomsepolder gezamenlijk op
pad naar een andere droge plek.
Foto: Henk Baron
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Duurzame Dorpen Tour in Heilig Landstichting
Het
laatste
station!
Het
Duurzaamheidscafé Berg en Dal heeft
nu alle dorpskernen van de gemeente
een keer aangedaan. Op 22 februari
was de zaal in dorpshuis de Bosduivel
goed gevuld met zo’n 50 deelnemers.
Vooral wie volledig bijgepraat wilde
worden over het verduurzamen van je
woning werd fantastisch bediend. Op
zeer informatieve en attractieve wijze
schetsten twee inwoners van de Heilig
Landstichting hoe zij die verduurzaming hebben aangepakt. Zij gebruikten
de nieuwste materialen, die nu voorhanden zijn, waardoor deze bijeenkomsten steeds weer interessant blijven. De
ontwikkelingen in technologie en
materialen gaan immers razendsnel.
Wil Meertens, lid van de werkgroep
van
het
Duurzaamheidscafé,
hield een praktische
inleiding hoe je die
verduurzaming
aanpakt langs een
heel concreet stappenplan. Nieuw
daarbij is dat je
vanaf nu gebruik
kunt maken van ecoaches, die op dit
moment worden opgeleid. Deelnemers konden
zich al aanmelden om
gebruik te maken van deze gratis
voorziening in de gemeente Berg en
Dal. Jos van der Lint van het Loket

Duurzaam Wonen completeerde deze
verhalen door alle subsidiemogelijkheden te schetsen.
Hij is elke dinsdag op
het gemeentehuis
gratis te raadplegen. Alle presentaties zijn te
bekijken
op
w w w. d u u r zaamheidscafebergendal.nl .
M o n i q u e
D a g g e nv o o r d e
praatte ons bij over
de Warmtevisie van de
Gemeente. Wat zijn de
plannen voor welke dorpskernen in de gemeente? Voor de Heilig
Landstichting wordt ingezet op

Geothermie. Helaas moet er nog veel
onderzoek plaatsvinden, voordat dat in
uitvoering kan worden genomen.
Andere dorpskernen worden sneller
bediend, zoals je kunt nalezen op
www.bergendal.nl/warmtevisie.
Na de Duurzame Dorpen Tour gaat
Duurzaamheidscafé Berg en Dal door
in een nieuwe vorm, waarover je nog
kunt meedenken en -praten. We nodigen je bij dezen van harte uit om actief
mee te komen doen. Dat kan al op 5
april om 14.00 uur in het Kulturhus in
Beek. Je kunt je melden via samenduurzaambergendal@gmail.com of
contact opnemen met Liny Toenders
(0621590920). Voor een gratis e-coach
aan huis kun je terecht Wil Meertens
(0652583875).

Expositie Vogels in de Ooijpolder
in infocentrum Thornsche Molen geopend
De Thornsche Molen in Persingen is op
zichzelf al het bekijken waard, de
natuur er omheen zeker niet minder. De
vele vogels in de polder worden de
komende periode in de schijnwerpers
gezet. In het infocentrum Thornsche
Molen is een expositie ingericht onder
de naam Vogels in de Ooijpolder. Deze
is de komende tijd te bezichtigen.
De expositie is tot stand gekomen met
medewerking van Natuurmuseum De
Bastei, Vogelwerkgroep Nijmegen, het
SOVON en anderen. Vrijdag 4 maart
vond de opening plaats door Rieks en
Christel Vierboom. Deze werd vooraf
gegaan door een lezing van Frank
Saris, bioloog en een interview met
Harvey van Diek, vogelaar en fotograaf. Van hem hangen een aantal
prachtige natuuropnames van vogels in
het expo gedeelte. Muziekgroep Ok
Woarum Nie zorgde voor de muzikale
omlijsting.

Rieks (links) en Christel Vierboom

Foto: Henk Baron

Dood hout brengt leven in Berg en Dal
De hevige stormen in februari hebben in de gemeente Berg en Dal heel
wat bomen laten knakken en takken
doen afbreken. Bossen en natuurgebieden liggen vol dood hout. Hoewel
dit slagveld in eerste instantie misschien een ramp voor de natuur lijkt,
is niets minder waar. Dood hout heeft
een sleutelrol in de natuur. Tien procent van alle soorten is er zelfs van
afhankelijk. Dood hout staat daarom
garant voor een explosie van leven.
Het slagveld is zichtbaar in de bossen
in Groesbeek, op de stuwwal en in de
natuurgebieden langs de Waal. Overal
geknakte bomen en afgebroken takken.
De bodem ligt bezaaid met dood hout.
Ook in natuurgebied Ooijse Graaf, de
oude rivierarm van de Waal tussen Ooij
en Leuth, was het raak. Om de zoveel
meter een afgebroken tak of omgewaaide boom. De uit hout gebeeldhouwde
roerdomp die sinds een half jaar fier
langs het fietspad naar Leuth staat,
heeft de storm gelukkig ongeschonden
doorstaan.
Anke Dielissen, projectleider Ooijse
Graaf bij ARK natuurontwikkeling:
‘Het lijkt in eerste instantie een ravage
en het is ook best heftig als je al die
geknakte bomen ziet. Maar dat is maar
de helft van het verhaal. Dat dode hout
brengt namelijk ook veel goeds. Zo
creëren de omgevallen bomen nieuwe
open plekken voor planten en bomen
om te kiemen waardoor de soortenrijkdom juist toeneemt. En het dode hout
zelf is voor talloze soorten van levensbelang. Niet alleen vogels die erin nestelen of er hun voedsel vinden, maar
ook voor kevers, mieren, vliegen, wantsen, wespen, vlinders, pissebedden,

Via de web(geef)winkel van ARK kun je gratis een downloadlink bestellen van de
tekening (schoolplaat) “Sleutelrol dood hout”, met een uitleg erbij: www.ark.eu.
springstaartjes, vleermuizen, paddenstoelen, schimmels, mossen en korstmossen. En daar komen de talrijke
soorten die dood hout gebruiken voor
hun overwintering nog eens bij. Een
natuurgebied met veel dood hout is dan
ook vaak veel rijker aan vogels en
insecten dan een gebied met weinig
dood hout. Dat is de reden dat we het
dode hout in het rietmoeras van de
Ooijse Graaf graag laten liggen en niet
opruimen.’
In Nederlandse natuurgebieden was
lang weinig dood hout te vinden.
Bossen werden zelfs grondig ontdaan
van afgevallen takken en omgevallen
bomen, mede omdat veel mensen het

dode hout maar rommelig vonden.
Maar de laatste decennia is dat beeld
volledig gedraaid. Het belang van dood
hout in de natuur is onmiskenbaar en
ook bezoekers van natuurgebieden ontdekten dat de soortenrijkdom in gebieden met veel dood hout stukken hoger
was. Ze zagen bijvoorbeeld veel meer
vogels in gebieden waar veel dood hout
lag. Mooie vogels als spechten en
boomklevers of bijzondere insecten als
het vliegend hert. Op de bijgaande
kaart van illustrator Jeroen Helmer zie
je in één oogopslag de sleutelrol van
dood hout in de natuur. En dan kijk je
opeens met heel andere ogen naar al dat
dode hout.
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De Sleuteloverdracht
Carnaval begint traditioneel met een
sleuteloverdracht in het gemeentehuis.
Dit jaar ging dat iets anders. Wethouder
Sylvia Fleuren van de gemeente Berg
en Dal heeft op een aantal plaatsen de
sleutels overhandigd aan de diverse
prinsen en prinsessen. Ze deed dit in
hun eigen dorp.
De jeugdprinsen kregen een ander
cadeau in de vorm van versnaperingen.

De nieuwe prins van Kekerdom en de
nieuwe prinses Ummenie van
Groesbeek hadden deze al op zaterdag
in het gemeentehuis ontvangen.
Op de foto’s de prinses van Ooij en de
prinsen van Beek en Leuth. Omdat Net
Aecht geen prinses meer heeft, werd de
sleutel overhandigd aan de voorzitter,
Marcel Noij.
Foto’s Beek, Leuth en Ooij:
Henk Baron

Prins Beek

Prins Leuth

Carnavalsdoek aan gemeentehuis van Berg en Dal
Wethouder Sylvia Fleuren van de
gemeente Berg en Dal, Prinses
Ummenie Eline en prinses Helen van
Kekerdom hebben vrijdagmiddag 25
februari het carnavalsdoek ‘De Lange
Pier’ opgehangen aan het gemeentehuis
van Berg en Dal te Groesbeek.
Deze vrijdag was hét moment omdat er
vanaf nu weer carnaval gevierd mocht
worden zonder de coronabeperkingen.
Het gebeurde allemaal onder toeziend
oog van de partners van Eline en Helen
alsmede leden van hun carnavalsverenigingen. Vooraf werden ze allemaal
toegesproken door wethouder Fleuren.
Met behulp van de verreiker van
Bakker werden de drie omhoog
gebracht.
V.l.n.r. Prinses Helen, wethouder
Sylvia Fleuren en prinses Eline
Foto: Henk Baron

CV De Cavalieren in Heksenketel (Beek)
Heks hijsen

Prinses Ooij

Voorzitter Net Aecht

Bij het begin van het Beekse carnavalsgebeuren werd traditioneel de heks gehesen op de hoek van de Rijksstraatweg en
de Nieuwe Holleweg bij het wasvrouwtje. Prins Joost en
jeugdprins Karsten hesen, net als in 2020, in aanwezigheid
van KNA-galm en heel veel publiek de heks naar boven. Ter
plekke werd ook de naam “Heksenketel” onthuld, de naam
die geldt voor de komende carnavalsdagen.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst werden twee nieuwe senatoren geïnstalleerd. Dit zijn Jaap Joosten en Pim Bijl. Ook
drie nieuwe leden van de “Beekse Robijntjes”, te weten Imke
Arts, Niki op de Camp en Maria Baron werden daar geïnstalleerd. Ook vanuit Rhenen was er een afvaardiging van de
carnavalsvereniging “Cune Hearen” aanwezig.

naval gevierd. Het zat bomvol en er was volop muziek van
trio Pelle Sher en Alex. Het werd een gezellig feest, waar ook
wethouder Sylvia Fleuren nog even acte de présence gaf en
prins Joost de Draaier de sleutel van de gemeente overhandigde.

Minisleuteloverdracht
Vrijdagmiddag 25 februari was er ook een minisleuteroverdracht. Dat gebeurde
met een klein gezelschap en er was verder geen pers bij.

Heks verbranden
Dit jaar werd de carnaval van de Cavalieren in Beek op zondagavond afgesloten door het verbranden van de heks. Dit in
tegenstelling tot andere jaren, want toen gebeurde het op
dinsdagavond. Deze keer gebeurde dat, net zoals de vorige
keer op de Kerkberg, bij Sous les Églises en niet zoals andere jaren op de Nieuwe Holleweg.
Onder begeleiding van de muziek van KNA Galm ging de
stoet eerst naar de Nieuwe Holleweg, waar carnavalsprins
Joost, samen met jeugdprins Karsten de heks naar beneden
haalden, waarna deze naar de Kerkberg werd gebracht. Daar
werd de heks in brand gestoken door jeugdprins Karsten de
Vrolijke, samen met een “echte heks” en onder toezicht van
onder meer Prins Joost de Draaijer van de Cavalieren en
Prins Luc van de Berggeiten uit Berg en Dal. Vanaf dat ogenblik heet de Heksenketel weer gewoon Beek.
Foto’s: Henk Baron
Van links naar rechts: Willem Thijssen (SOK), Niels Klaassen (vriend prinses
Eline), prinses Eline, Geert Frieling (Helahoo), Mark Slinkman, prinses Helen,
prins Tom, Sylvia Fleuren. Foto: Thera (bestuurssecretaresse van de gemeente))

CV De Berggeiten in
Duufelshemel (Berg en Dal)

Carnaval bij Sous

Kindermiddag
Carnavalsvereniging de Berggeiten uit
Berg en Dal hield zaterdagmiddag haar
traditionele kindermiddag in Dorpshuis
Kerstendal. Samen met prins Luc d’n
Erste en jeugdprins Finn. Daarvoor
was ook de carnavalsvereniging uit
Beek, de Cavalieren, met prins Joost
den Draaijer en jeugdprins Karsten uit-

Prins Joos en jeugdprins Karsten hijsen de heks

Bij Sous les Églises in Beek werd de vrijdagavond flink cargenodigd. De middag werd redelijk
druk bezocht en de kinderen konden
genieten van leuke attracties. Zo was
er een clown aanwezig die ballonfiguren vouwde voor de kinderen.
Wethouder Sylvia Fleuren had voor de
jeugdprinsen en hun pages ook verrassing.

Jeugdpins Karsten meet pages Kiki en Maud (links) en jeugdprins Finn met
pages Mare en Ella
Foto: Henk Baron

CV De Sokkenummers in Leuthergat (Leuth)
Seniorencarnaval
De vrijdagmiddag werd een seniorencarnavalsmiddag georganiseerd in zaal de Vriendenkring. Ongeveer 55 senioren
waren hier aanwezig en vierden op een gezellige wijze carnaval, dat aan het eind werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De stemming zat er behoorlijk in met muziek
van Theo van Blitz. (Theo Gerrits). Oud carnavalsprins Jan
Moerkens trad nu op als seniorenprins Jan Wandelaar.

Seniorencarnaval

Vrijdagavond carnaval in de
Vriendenkring
Het was goed te merken dat er weer carnaval gevierd kon
worden in zaal de Vriendenkring te Leuth. De zaal stroomde
vrijdagvond snel vol en er werd vervolgens de gehele avond
uitbundig gefeest. Ook wethouder Sylvia Fleuren kwam nog
even langs om de sleutel uit te reiken aan prins Martijn
Janssen, alsmede de jaarpin van dit carnavalsseizoen.

Carnaval in de Vriendenkring

C A R N AVA L

CV De Deurzakkers in Fustendom (Ooij)
Prins Tijs nieuwe jeugdprins
Prins Tijs (Budding) is de nieuwe jeugdprins
van CV de Deurzakkers in Ooij.
Vrijdagmorgen werden hij en zijn pages verwelkomd, nadat hij thuis was opgehaald, op
hun basisschool Opweg in Ooij door allemaal
enthousiaste mede leerlingen op het schoolplein en ouders langs de straat.

Prinses Rita houdt afscheidsrit
Een carnavalsoptocht was het niet, maar toch had Ooij een
kleine optocht in het dorp. Scheidend carnavalsprinses Rita
nam per Zonnetrein afscheid van het dorp. Daarom reed ze,
nadat eerst thuis bij haar in Erlecom het spandoek was verwijderd, samen met leden van de Raad van Elf van CV de
Deurzakkers alsmede de oud jeugdprins Jules Hoogma met
zijn pages Roos en Nikki, de route van de normale zondagmiddag carnavalsoptocht door het dorp. Op diverse plekken
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CV De Polderschuupers in
Sjoenkelgat (Kekerdom)
Nieuwe jeugdprinses Maud en optocht
In Kekerdom is de carnaval al begonnen op de donderdag met een nieuwe
jeugdprinses: Prinses Maud met pages
Tess en Nicky en adjudant Robin.
Na de presentatie van de nieuwe jeugdprinses volgde een carnavalsoptocht
met de leerlingen van de school, alsmede Prins Tom Verhoeven samen met
zijn partner Helen Elferink door het

Seniorencarnaval
Carnavalsvereniging de Deurzakkers organiseerde op vrijdag 25 februari in samenwerking
met dorpshuis de Sprong en de Ooijse KBO
een carnavalsfeest voor senioren in dorpshuis
de Sprong. De muziek was in handen van DJ
Jo van Doorn uit Groesbeek. De middag werd
redelijk goed bezocht, maar diverse senioren
durfden het nog niet aan om naar de Sprong te
komen. Desondanks werd het toch voor de
aanwezigen een gezellige middag.
Wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente
Berg en Dal kwam nog langs om prinses Rita
de “sleutel van de gemeente” te overhandigen.
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dorp.
Tot vlak voor het begin van de optocht
was het nog stralend weer, maar tijdens
de optocht begon het te regenen, maar
dat deerde de leerlingen niet. Toen ze
terug waren bij de school barste de
regen en de storm los en waren ze net
op tijd binnen.

Prinses Rita in de Karperstraat in Ooij met een groep jongeren
kwam ze uit de zonnetrein om daar met de aanwezige carnavalsvierders een feestje te bouwen.
Het werd een leuke happening welke eindigde bij café de
Vink, waar nog tot in de avond carnaval werd gevierd en
waar in de avond ook echt afscheid van haar werd genomen.
Ook de prinsen van Berg en Dal, Prins Luc Faassen en Beek,
Prins Joost d’n Draaijer, brachten haar een bezoek.
Prinses Rita is in november 2019 de carnavalsprinses van
Ooij geworden en was toen de eerste prinses van de vereniging.
Foto’s: Henk Baron

Foto: Henk Baron

Volle bak in Groesbeek
Zonovergoten en druk in Groesbeek

Foto: Facebook

Jeugdprins Tijs en zijn hofhouding

CV De Deurdouwers in Boemelgat (Millingen)
Het carnaval in Millingen begon vrijdagmiddag met een vrolijke schooloptocht vanaf de de St. Martinusschool.
De volgende dag begon het carnaval
pas echt. Jeugdprins Ties de Gewiekste
hees de Bacchus voor het gasthuis en
dat was het officiële startschot voor de
carnaval in Millingen. Zondagavond
was er de kroegentocht ien ‘t duuster.
Na de Rosenmontag werd de Bacchus
naar beneden gehaald en gingen de carnavalgangers voor nog een gezellige
laatste avond naar Janssen & Janssen.

Bingo
KRV Juliana

Jeugdprins Ties de Gewiekste met
pages Noa en Esmay

Pubquiz Leuth

MILLINGEN - Hoera , wij zijn weer
begonnen met de Bingo van Juliana.
De volgende bingo is zaterdag 12 maart
om 20.00 uur. in ons verenigingsgebouw Heerbaan 93 te Millingen
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom met in achtneming van de geldende covid 19
regels. Vergeet niet u qr code en legitimatiebewijs mee te nemen.

Na vier keer te zijn uitgesteld, komt er
nu eindelijk weer een Grote Pubquiz in
de Vriendenkring.
Het is altijd een kei gezellige avond
met gezonde rivaliteit. We spelen 8 rondes van diverse thema’s met altijd nog
een extra ronde op papier (Herken de...)
die ieder team gezamenlijk aan tafel
kan maken.
Datum: 9 april
Inschrijven via
leuthsepubquiz@gmail.com (geef aantal personen + teamnaam door, teams
minimaal 6, maximaal 8 personen)
Deelname €4,- p.p.

Bingo bij OEV
Schoolcarnaval

Jeugdprins Ties de Gewiekste hijst de Bacchus voor het
Gasthuis

vrijdag 18 maart
MILLINGEN - Op vrijdag 18 maart
wordt er een gezellige bingo bij OEV,
Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn
gehouden. Een leuke gelegenheid om
andere mensen te ontmoeten en wellicht nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!





















Hartelijk welkom namens
Bingocommissie van O.E.V.

de
incl. gratis consumptie
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De Vereeniging: Vijfde editie
Podium voor de Stad op 13 maart
Zondag 13 maart a.s. bruist De
Vereeniging van muziek! Na twee jaar
geduldig wachten vindt dan nu écht de
vijfde editie van Podium voor de Stad
plaats: een eendaags muziekfestival vol
optredens op drie podia in het
Nijmeegse
concertgebouw.
25
Nijmeegse amateur-muziekensembles
met in totaal bijna 650 muzikanten,

trakteren de luisteraars op gratis miniconcerten in de drie zalen van De
Vereeniging. In de jaren 2016 tot en
met 2019 groeide Podium voor de Stad
uit tot een succesvol festijn met honderden bezoekers. Het programma
kwam tot stand in samenwerking met
de Vrienden van de Stadsschouwburg
en De Vereeniging.

De Lindenberg vereerd door anonieme kunstwerken op het pand
In januari heeft een
aantal anonieme kunstenaars de Lindenberg
vereerd met kunstwerken op het pand. De
kunstwerken
zijn
geplaatst in de vorm
van graffiti op de bakstenen buitenmuren van
het gebouw. Om de
kunstwerken de eer te
geven die ze toekomt,
heeft de Lindenberg
daar nu schilderijlijsten omheen gezet.
Hoofd Facilitair Bedrijf Coen Holten
vertelt: ‘We hebben op de bordjes bij
de werken nu anonieme artiest moeten
schrijven, maar we zouden natuurlijk
graag hier de namen van de kunstenaars vermelden. We roepen deze anonieme kunstenaars dan ook van harte
op zich te melden bij de Lindenberg.’
De Lindenberg is fan van kunst in alle
vormen en maten. Hoewel deze kunstwerken niet in opdracht van het
Cultuurhuis geplaatst zijn (ze worden
spontaan en in het holst van de nacht
geplaatst), wordt de kunstzinnige inten-

Foto: Sjoerd Los
tie toch gewaardeerd. ‘Maar,’ zo vertelt
Coen, ‘in het vervolg horen we het toch
graag van tevoren als iemand zoiets van
plan is. Dan kunnen we misschien nog
wat meedenken over de geschiktheid
van het werk op ons pand'.
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50x Jozef Israëls in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis
Kom langs op 19 maart en 2 april en
ontdek de kunstenaar in jezelf!
Op de huidige tentoonstelling 50x
Jozef Israëls in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis is een collectie gravures te bewonderen die een
goed beeld geven van de kunstwerken
die deze kunstenaar gedurende zijn
leven heeft gemaakt. De gravures zijn
onderdeel van een map gravures uitgegeven ter ere van zijn 80-jarige verjaardag in 1904. De weergegeven kunstwerken zijn dan al verspreid over
kunstcollecties over de hele wereld en
daardoor niet meer zomaar toegankelijk. Door de uitgave van de map zijn ze
weer bij elkaar gebracht. Uitgeverij De
Gebroeders E. & M. Cohen heeft van
meerdere kunstenaars zo’n map
gemaakt.
In de tijd van Jozef Israëls was de verspreiding van afbeeldingen veel
beperkter dan nu. Om een kunstwerk of
bijzondere plek te zien moest je er
daadwerkelijk naartoe. De verspreiding
van gravures, waarbij afbeeldingen op
een goedkope manier in grote oplages
gekopieerd konden worden, is dan ook
een uitkomt voor kunstenaars. Door
gravures kunnen zij kennis opdoen over
kunstwerken van collega-kunstenaars
of grote meesters uit het verleden, maar
ook op een goedkope manier hun eigen
werk verspreiden.
Op zaterdagen 19 maart en 2 april verandert het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis in een atelier en krijg je
de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe
het is om een gravure te maken. Op
deze middagen mag je zelf aan de slag
gaan met de zogenoemde “droge
naald” techniek. Door een afbeelding in
een plaat te krassen en deze vervolgens
af te drukken met behulp van een linopers kun je zelf je eigen gravures
komen maken!

Verwijdering van de graffiti kost
Lindenberg Cultuurhuis circa €3.000
per keer, een grote kostenpost. Met de
inrichting van deze informele tijdelijke
expositie heeft de Lindenberg van een
nood een deugd gemaakt. De kunstwerken zijn gratis en dag en nacht te zien
op de buitenmuur van de Lindenberg.

Wooncoalitie organiseert actie
voor huisvesting internationale
studenten in Nijmegen
Wij van de Nijmeegse wooncoalitie
hebben een actie opgezet om ons in te
zetten voor huisvesting voor internationale studenten. Deze internationale studenten worden in grote getalen naar
Nijmegen gelokt om hier hun studie te
doen, omdat dit gunstig is voor de universiteit, maar wanneer ze hier eenmaal
zijn wordt duidelijk hoe lastig het vinden van huisvesting is. Naast alle problemen die studenten al hebben met
huisvesting (pandjesbazen met absurde
huren, veel concurrentie etc.) hebben
zij ook nog extra problemen. Zo krijgen internationale studenten een
woning voor hoogstens 1 jaar vanuit
hun opleiding en de SSHN, hierna
wordt van hen verwacht dat zij zelf een
woning vinden in Nijmegen. Dit is
vaak onmogelijk door bijvoorbeeld het
feit dat in bijna alle studentenhuizen de
regel van geen internationale studenten
geld.

Druk je eigen
Israëls

Wij hebben contact gehad met vele
internationale studenten en zijn ook
met hen in gesprek geweest over de
problemen die zij hebben met hun huisvesting sinds zij zich in Nederland
bevinden. Hieruit is gebleken dat dit
probleem nog altijd erg groot is, zelfs
nadat er meerdere malen is beloofd dat
er aan dit probleem zou worden
gewerkt.
Om deze reden hebben wij een petitie
gestart en gaan wij de afgelopen week
en de komende tijd ook nog de campus
op en de stad in om te flyeren voor deze
petitie. Met genoeg handtekeningen
kunnen wij dit onderwerp op de agenda
van de gemeenteraad laten zetten,
waardoor zij verplicht zijn dit probleem
eindelijk onder ogen te zien en om uitleg te geven hoe zij dit probleem willen
aanpakken. Deze petitie is te vinden
op: https://bit.ly/3s1Vwgu of petities
.nl/petitions/stop-the-housing-crisis-ofinternational-students-in-nijmegen.
Mocht deze petitie en de spreektijd en
agendering bij de gemeenteraad niet
het gewenste effect hebben dan zullen
er zeker verdere acties volgen, totdat er
een korte en lange termijn oplossing is
voor dit probleem. Korte termijn voor
de studenten die nu met dit probleem te
maken hebben en lange termijn zodat
geen enkele student dit in de toekomst
meer mee hoeft te maken in Nijmegen
of waar dan ook in Nederland. Om
deze reden zal deze oplossing deel
moeten uitmaken van een bredere strategie in Nederland om dit probleem
overal in Nederland op te lossen.

Jodymoon bij
Cozy Concerts
Het Maastrichtse singer-songwriterduo
Jodymoon bestaat 15 jaar en dat vieren
ze met het album en de gelijknamige
tour: Firestone. Jodymoon heeft in
coronatijd dankbaar gebruik gemaakt
van de extra tijd om in alle rust nieuwe
tracks vast te leggen, met in de hoofdrol: gitaar, piano, percussie en zang.
Het resultaat maakt duidelijk dat
Jodymoon niets heeft ingeboet aan
muzikaliteit en creativiteit en dat we
hier te maken hebben met twee rasmuzikanten die hun hart hebben verpand
aan eerlijke muziek.
Zaterdag 12 maart a.s. staat Jodymoon
op het podium van Cozy Concerts te
Nijmegen. Het concert start om 20.30
uur en vindt plaats in de Lutherse kerk
aan de Prins Hendrikstraat 79 te
Nijmegen. Tickets te koop via cozyconcerts.nl.

Stevenskerk in Nijmegen verrast met
200.000 euro van VriendenLoterij
Een bijzonder verjaardagscadeau voor de Stevenskerk. De
kerk, die dit jaar zijn 750-jarige jubileum viert, is 24 februari op feestelijke wijze verrast
met een cheque van 200.000
euro van de VriendenLoterij.
De Stichting Stevenskerk
gebruikt deze bijdrage om de
publieksfunctie te verbeteren
nu een grootschalig renovatieplan wordt uitgevoerd. Ook
helpt de bijdrage bij het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van de kerk. In
totaal kon de VriendenLoterij
dankzij haar deelnemers over
2021 met een bedrag van
bijna 134 miljoen euro bijdragen aan behoud van cultureel
erfgoed en het welzijn van
mensen.

Prachtige maartagendering bij Poëziecentrum

Joke van Leeuwen 12 maart te gast
Misschien hebt u in het Poëziecentrum,
gevestigd achterin de Nijmeegse
Mariënburg Bibliotheek, op 5 maart al
genoten van de Lunchpauzepoëzie
waar maandelijks vanaf 12.00 u de
nieuwe poëzie aanwinsten worden
besproken. Dezelfde dag va 14.00 u
was de eerder uitgestelde Ontmoet De
Dichter met de Nijmeegse Daan
Cartens.
In de bekende kleinschalige setting
worden tijdens de O.D.D… bijeenkomsten
gerenommeerde
dichters
bevraagd. Er wordt voorgedragen en
ook de bezoekers kunnen vragen stellen. Op 12 maart is Joke van Leeuwen

te gast.
Korte vooruitblik op de overige maartagendering in het Poëziecentrum
Nederland: 19 maart 11.00 u start de
maandelijkse Poëziewandeling, deze
keer met Marijke Hanegraaf en rond
tweeën is er aandacht voor de alternatieve poëzieweekgeschenken, die uitgeverij crU- nu vijf jaar op een rij heeft
verzorgd. Op 26 maart 14.00 - 16.30
uur is het Open Dicht Podium.
Hartelijk welkom, graag aanmelden via
poeziecentrumnederland@gmail.com.
Bij de entreetickets krijgt u steevast een
korting bon voor aankoop van poëzie
uit de Tekoopkast.

Zilveren Waalbrugspeld voor
de heer J.F.M.C. Tas
Jurriaan
Franck
Maarten
Christoffel Tas, (62) heeft 24 februari
een Zilveren Waalbrugspeld ontvangen. De heer Tas verzorgt dagelijks
en op eigen initiatief het onderhoud
van diverse tuinen en plantsoenen in
zijn buurt. Dit doet de heer Tas al
ruim 20 jaar en volledig belangeloos.
Gewapend met zijn hark, bezem en
groencontainer, weer of geen weer, is
de heer Tas dagelijks in zijn buurt aan
het werk. Hij onderhoudt de tuinen van
buurtbewoners, studentenhuizen en
bekommert zich over de plantsoentjes
en zorgt ervoor dat het groen in de wijk
er keurig uitziet. Hij doet dit werk met
veel plezier en is er vele uren mee zoet.
Ook in het weekend is hij aan het werk.
De heer Tas zorgt ervoor dat tegen het
einde van de herfst de gevallen bladeren uit de vele tuinen verwijderd zijn en
de stoepen en goten schoon zijn. De

heer Tas ziet het als zijn taak om ervoor
te zorgen dat alles er netjes uitziet en
zijn onderhoudsterrein breidt zich
ongemerkt steeds verder uit.
De heer Tas beschikt, naast zijn groene
vingers en zijn liefde voor de natuur,
over een enorme werklust: iedereen
kan op zijn hulp rekenen. Als je door de
buurt loopt en goed oplet zie je de sporen van zijn hark of tref je hem net bij
het vegen van het stoepje bij de slager
op de hoek.
De heer Tas werkt als tuinman bij
Dekkerswald, daarnaast onderhoudt hij
ook het plein voor de Anthonius van
Paduakerk en de voortuin van de pastorie.
Deze rustige Nijmeegse hovenier zet
zich vrijwillig en al meer dan 20 jaar
dagelijks in voor het onderhoud van al
het groen in en rond de buurt, in alle
jaargetijden en bij alle weerstypen.

Wandel de hartjesroute in
de Nijmeegse binnenstad
Afgelopen weekend is de hartjesroute in het centrum van Nijmegen geopend. Deze wandelroute, van ongeveer 2 kilometer lang, brengt wandelaars naar 9 verschillende plekken in
de stad waar projecten van Hartje
Nijmegen nog uitgevoerd worden of
al uitgevoerd zijn.
Bij elke stop is te lezen welke project(en) daar uitgevoerd worden en op
welke manier deze bijdragen aan het
(nog) bruisender, groener én schoner
maken van de Nijmeegse binnenstad.
Zo ontdekken wandelaars bijvoorbeeld
wat Hartje Nijmegen doet om leegstand
van winkels te beperken en op welke
plekken in de stad meer spel en cultuur
komt. De route is gratis toegankelijk
voor bewoners, bezoekers en ondernemers van de Nijmeegse binnenstad en
blijft geopend tot 27 maart.
Samenwerking met lokale horeca
De routebeschrijving is gratis verkrijgbaar op het stadhuis, de stadswinkel,

Bibliotheek de Mariënburg en horecazaken The Lobby en Van Ouds. Ook is
de route te downloaden via de social
mediakanalen van Hartje Nijmegen.
Naast de hartjesroute, treffen wandelaars op de routekaart diverse kortingscoupons van lokale horecazaken, voor
bijvoorbeeld een koffie met wat lekkers
of een heerlijke lunch voor onderweg.
Over Hartje Nijmegen
Hartje Nijmegen is de verzamelnaam
van alle projecten die vallen onder
Actieplan Binnenstad. De gemeente
Nijmegen heeft samen met inwoners,
ondernemers en bezoekers van de binnenstad een actieplan opgesteld. In dit
plan staan acties en projecten die
ervoor zorgen dat de binnenstad een
aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen én te ondernemen. Aan
sommige acties wordt nog hard
gewerkt, andere acties zijn al gereed.
Alle acties worden in 2021 en 2022 uitgevoerd sámen met de stad.
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Herdenking bombardement op Nijmegen
Het was dinsdag 22 februari 78 jaar
geleden dat Nijmegen getroffen werd
door een bombardement, op 22 februari
1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Bij monument De Schommel op het
Raadhuishof vond de officiële herdenking plaats. Dit gebeurde voor de tweede keer zonder publiek. Achteraf had
dit wel gemogen maar dan had er 6
weken geleden een vergunning moeten
worden aangevraagd en toen golden de
coronamaatregelen nog. Daarom waren
er nu slechts enkele belangstellenden
en persmensen. Ook was het voltallige
college van B & W aanwezig. De
omliggende gemeenten hadden hun
kransen en bloemstukken reeds laten
aanbrengen bij het monument en burgemeester Hubert Bruls, deed dat persoonlijk als laatste namens de bevolking van Nijmegen. Om exact 13.28
uur luidden de kerkklokken in de stad
en werd twee minuten stilte in acht
genomen. De herdenking was live te
volgen en terug te kijken op YouTube.
Op 22 februari 1944 werden omstreeks
half twee de bewoners van de stad
opgeschrikt door het luchtalarm.
Geallieerde bommenwerpers vlogen
over Nijmegen in de richting van
Duitsland. Kort nadat het sein veilig

Burgemeester Bruls heeft een krans gelegd
gegeven was en mensen de straat weer
opliepen, hoorde men nogmaals het
geluid van vliegtuigmotoren naderen.
Van de bijna 200 bommenwerpers die
eerder overvlogen, keerden een handjevol vliegtuigen om en vlogen over
Nijmegen terug naar Engeland. Niet
veel later werd de Nijmeegse binnen-

Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan Ans Veltman
Op maandag 7 maart reikte burgemeester Bruls een koninklijke onderscheiding uit op het Montessori College
Nijmegen. Kandidaat voor deze bijzondere onderscheiding is Ans Veltman
(Annie Jacoba Veltman- van den Bos).
Mevrouw Veltman heeft 28 jaar
gewerkt als docente Nederlands aan het
SSGN te Nijmegen. Na haar pensionering in 2005 is ze als vrijwilligster aan
de slag gegaan bij het Montessori
College. Hier heeft ze het Lees-en
Schrijfcentrum (een van de eerste Leesen Schrijfcentra op een school voor
voortgezet onderwijs) mee opgezet, het
zogeheten LenS. Tot op 78-jarige leeftijd begeleidde zij de schoolkrant en
leerde ze de leerlingen hoe ze goede
artikelen moesten schrijven. Daarnaast
organiseerde en begeleidde mevrouw
Veltman internationale uitwisselingen
met o.a. het Bolzano, Aarau en
Freiburg. Daar verzorgde ze lezingen in
het Duits en Engels en werden bezoeken gebracht aan andere middelbare
scholen
met
een
Lees-en
Schrijfcentrum. Ze heeft een database
met
lees-en
schrijftermen
('Gereedschapskist') opgezet voor leerlingen en docenten met alle begrippen

uit de schrijfdidactiek.
Als vrijwilliger begeleidde zij ook leerlingen met een taalachterstand bij haar
thuis. Sinds april 2021 doet zij dit nu
als vrijwilliger bij de stichting STEP.
Mevrouw Veltman is in 2000 gepromoveerd op een proefschrift over de productieve en goeddeels blinde schrijfster
Petronella Moens. Deze promotie, op
eigen kracht en voor een belangrijk
deel buiten academische kaders, was
een grote prestatie. Het oeuvre van
Petronella Moens is haast onuitputtelijk en het vroeg een geweldige toewijding van mevrouw Veltman om het
proefschrift naast haar drukke baan als
leraar Nederlands te voltooien. Sinds
2001 is zij lid van het dagelijks bestuur
van de Vereniging Petronella Moens en
schrijft artikelen en boeken. Verder
bestuurt ze de vereniging: financiën,
aansturing activiteiten, organisatie en
kwaliteitsbewaking. Ze beheert de
website en brengt het blad Moensiana
(digitaal tijdschrift) uit (www.petronella-moens.nl).
Ans Veltman ontving de Koninklijke
onderscheiding Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau

Schoorsteen Centrale Gelderland
gesloopt met explosief
Afgelopen zaterdagmorgen, even voor
9 uur, klonken de sirenes op het terrein
van Centrale Gelderland. Niet veel
later, na een harde knal, zakte de markante 155 meter hoge schoorsteen van
Electrabel in elkaar.
De detonatie stond gepland om 8 uur,
maar doordat een deel van de sprinklerinstallatie bevroren zou zijn geweest,
duurde het wat langer. Toegestroomd
publiek stond in de omgeving vol span-

ning te wachten tot de schoorsteen van
de centrale in elkaar zakte. Na het
geluid van de sirene op het terrein klonken de gecontroleerde explosies. Het
elektrostatisch filter zakte in elkaar en
zo ook de schoorsteen. De twee knallen
waren ook in de Ooijpolder te horen.
De schoorsteen van de Centrale
Gelderland was decennialang een herkenningspunt van Nijmegen. De centrale werd in 1982 in gebruik genomen.

Foto: Henk Baron

stad getroffen door bijna 600 bommen.
De binnenstad werd verwoest en stond
nog drie dagen in brand. Bij het bombardement vielen zo’n 800 slachtoffers.
Enkele duizenden raakten gewond.
Lange tijd werd aangenomen dat het
een “vergissingsbombardement” was,
maar daar kwam men later op terug.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

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

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

Repareercafé
Hengstdal
Op zaterdag 12 maart, vanaf 13.00 tot
15.30 uur, kunnen buurtbewoners met
hun kapotte spulletjes weer terecht bij
het ‘Repareercafé Hengstdal’ met als
thuisbasis De Kentering, te vinden aan
de Limoslaan 10.

SlavischByzantijnse
liturgie op 12
maart

“Licht voor Oekraïne”
Zondag 13 maart van 15.00 tot 17.00
uur in de Stevenskerk. De deuren van
onze stadskerk staan open voor iedereen. Om te praten, om stil te zijn, om
een lichtje op te steken, om te luisteren
EN om te doen.
“Niet voor of tegen mensen maar voor
de vrede”

Je kunt op momenten naar muziek of
naar een kort woord luisteren. De stadsdichter zal er zijn en mensen uit de
Oekraïne. In de Zuiderkapel plannen
we meditatieve momenten voor wie dat
willen. De Lindenberg toont hun statement: Make Art Not War. Nijmegen
Klinkt ondersteunt het muziekprogramma.

Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk
zullen er zijn om te doen. Er ligt een
boek om je hart te luchten. Een lichtje
opsteken zal de kerk in een bijzondere
gloed zetten.

“Licht voor Oekraïne” is een initiatief
in samenwerking met de Nijmeegse
kerken. Het programma is te vinden op
www.stadskerknijmegen.nl
www.stevenskerk.nl

20 jongerenbands nemen
skatepark Waalhalla over
De jongerenbands van Lindenberg
Cultuurhuis nemen op zondag 27
maart skatepark Waalhalla over, met
livemuziek op drie podia. Op de
Lindenberg take-over zijn 20
Lindenbergbands te zien. Nieuw dit
jaar is de samenwerking met On the
Block en Beatwise, die de hiphop acts
programmeren. Daarnaast zijn er
workshops skateboarden en graffiti
voor jongeren. De middag duurt van
13.00 tot 18.00 uur, entree is gratis.
Line-up
De volgende 20 bands zullen afwisselend op de drie podia in Waalhalla het
dak eraf spelen: Nacho-Chipjes,
Rocking Mountains, Wedomusic, PZone, Dénaturé, Goosebumps, Legends
Never Die, Qwerty, Backflip, Black
Out, Mind the Gap, The Mellow Tones,
Vultures, Seconds From Nowhere, The
Devils, Poppy Mountains, Not on the
flyer, Lentse Rockerzz, Woedend en
Freshman Salad. Daarnaast betreden
verschillende hiphop acts van On the
Block en Beatwise de podia.

Bandles bij de Lindenberg
De bandlessen bij de Lindenberg zijn
een voor Nijmegen unieke lesvorm,
waarbij leerlingen tussen de 8 en 18
jaar wekelijks les op hun instrument
hebben en daarbij in een band spelen
onder begeleiding van een docent.
Leerlingen kunnen ook kiezen om in
plaats van in een band in een orkest of
ensemble te spelen. Per seizoen staan
de leerlingen meerdere keren op het
podium, waarvan minimaal één keer
buiten de deur.
Praktische informatie
De Lindenberg take-over @ Waalhalla
is gratis te bezoeken bij skatepark
Waalhalla. Reserveren hoeft niet; je
kan gewoon binnen komen lopen. De
bands spelen van 13.00 tot 18.00 uur.
Tussentijds kunnen jongeren deelnemen aan een skateboard- of graffitiworkshop.
Lindenberg take-over @ Waalhalla |
zondag 27 maart 2022 | 13.00-18.00
uur | entree gratis

Amnesty zoekt collectanten
voor landelijke collecte
Wordt u dit jaar óók een van de duizenden collectanten die de straat opgaan
om geld in te zamelen voor Amnesty
International? De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 13
tot en met 19 maart 2022.
Amnesty zoekt in Nijmegen nog
enthousiaste vrijwilligers die een paar
uur willen collecteren. Wilt u meer
informatie of wilt u zich aanmelden als
collectant? Kijk dan op www.amnesty.nl/collecte. Of mail naar collecteservice@amnesty.nl.

Het Nijmeegs Byzantijns Koor onder
leiding van Svetlana van Wielink is verheugd dat het na twee jaar afwezigheid
weer een liturgie volgens de SlavischByzantijnse ritus kan verzorgen.
U bent van harte welkom op zaterdag
12 maart om 19:00 in de Titus
Brandsma Gedachteniskerk aan het
Keizer Karelplein.

Waarom collecteren?
Amnesty International komt op voor de
slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. Daar zijn
hoge kosten mee gemoeid. Amnesty
wil altijd en overal kunnen zeggen wat

Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere
tweede en vierde maandag v.d. Maand
tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum
"Daalsehof", Nijmegen-Oost
Nu: 14 en 28 maart 2022
Info: Marinus, tel: 0610748973

Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers kunnen op basis van verschillende criteria (bijv. woonplaats,
opleidingsniveau, politieke waarden,
politieke ervaring, jaren actief, etc.)
maar liefst 376 kandidaten filteren om
de kandidaat te vinden die bij past bij
jou; de Nijmeegse kiezer.

ze wil. Om haar onafhankelijkheid te
waarborgen, neemt de organisatie voor
onderzoek en actie geen geld aan van
overheden of politieke groeperingen.
Juist daarom is de opbrengst van de
jaarlijkse collecte voor Amnesty van
onschatbare waarde.
Met het geld dat tijdens de collecte
wordt opgehaald, kan Amnesty haar
werk voortzetten voor mensen zoals
Germain Rukuki uit Burundi. Hij werd
tot 32 jaar veroordeeld nadat hij zich
inzette om marteling in zijn land tegen
te gaan. Wereldwijd voerde Amnesty
intensief actie voor hem. Na 4 jaar
kwam Rukuki vervroegd vrij.
Kijk voor meer informatie over het
werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.

Eerste kieswijzer voor individuele
kandidaten gelanceerd in Nijmegen
Gezelligheidskoor Waar
de traditionele Kieswijzers ook voor iedereen gelijk. De eerste op
‘alleen’ advies geven over welke partij de lijst krijgt niet automatisch alle
De Daalse
je moet kiezen, helpt de Kiesmenser je stemmen en de partij met het grootste
om de juiste kandidaat te vinden. Deze budget ook niet. Iedereen is op hetzelfNootjes
kieswijzer wordt gelanceerd voor de de platform met dezelfde tools te vin-

Dansen
wijkcentrum
Ark van Oost
Foto: Onno Swart

Licht voor Oekraïne in Stevenskerk

zondag 13 maart 2022 dansen wijkcentrum " Ark van Oost" Cypresstraat 154
Nijmegen tussen 14:00 en 17:00 uur
met "live-muziek" . Entree €3
Info:0610748973.

We stemmen op mensen, niet op partijen
In verkiezingen stemmen we op personen, maar kieswijzers geven alleen
advies over partijen. Kiesmenser helpt
kiezers de grote hoeveelheid kandidaten te filteren zodat ze beste kandidaat
voor hun kunnen vinden. Dit geeft
iedereen de mogelijkheid om op basis
van wat zij belangrijk vinden de hoeveelheid kandidaten te verkleinen tot
een behapbaar aantal.
Het speelveld wordt op deze manier

den.
“De kiezer heeft recht op informatie
over álle kandidaten, maar heeft niet de
tijd om 376 kandidaten door te spitten.
Kiesmenser helpt om die hoeveelheid
te verkleinen tot een behapbaar aantal.”
– Shad Raouf, oprichter.
Kandidaten vullen zelf hun informatie in
De top 10 à 20 van elke partij zijn door
Shad Raouf ingevoerd op basis van de
partijwebsites en online vrij beschikbare informatie. Maar elke kandidaat
heeft de mogelijkheid om zijn/haar
profiel in te vullen. Een handige badge
geeft aan welke kandidaten hun informatie hebben bevestigd en welke nog
niet. Er is contact met alle fracties
gelegd en dagelijks vragen nieuwe kandidaten een account aan om hun profiel
aan te vullen.
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Zwischen Rhein & Maahs
Drei biblische Lämmer

Die Postfiliale in Kranenburg ist umgezogen
KRANENBURG. Seit dem 22.02.2022
finden Sie die Post in der mittlerweile
achten Filiale vom "Tobacco & More"
im REWE-Getränkemarkt Averbeck
am Storchennest 3 in Kranenburg.
Die "Tobacco & More"-Geschäfte bieten zusätzlich zu den bekannten PostDienstleistungen eine große und gut
sortierte Tabak-Auswahl (Zigaretten,
Fein- und Stopftabak, Pfeifentabak,
hochwertige Zigarren, Liquids u.v.m.),
Zeitschriften, Raucher-Bedarf sowie
eine Lotto-Annahmestelle.
Unser Team freut sich auf Ihren
Besuch!
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
durchgehend von 8.00 Uhr - 18.30 Uhr
und Samstags durchgehend von 8.00
Uhr bis 18.00 Uhr!

Postfiliale „Tobacco & More“ im REWE-Getränkemarkt Kranenburg

Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine
Ohrmarken für alle. Weibliche Jungtiere bekommen eine auf dem rechten Ohr,
das Lamm auf dem Bild ist also eine Männchen.
KLEVE. Nach den Zwergottern und
den Owamboziegen freut sich der
Tiergarten Kleve nun auch über drei
Lämmer bei den Jakobschafen. Am 4.,
11. und 18. Februar wurde jeweils ein
weibliches
Lamm
geboren.
Tiergartenleiter Martin Polotzek freut
sich über den gefleckten Nachwuchs:
„Ihren Namen verdanken Jakobschafe
wahrscheinlich
der
biblischen
Geschichte des Hirten Jakob, der mehrere Jahre lang die Schafe seines
Onkels Laban hüten musste. Als Lohn
für diese Arbeit durfte er alle anfallenden gefleckten und bunten Lämmer
behalten, die er durch geschicktes
Vorgehen binnen weniger Jahre zu
einer großen Herde mit gesprenkelten
und gescheckten Schafen vermehrt hat,
wodurch er ein reicher Mann wurde.“
Jakobschafe haben neben der Farbe
noch eine andere Besonderheit.
Polotzek: „Markantestes Merkmal der
Jakobschaf sind ihre vier Hörner, weswegen sie auch Vierhornschafe genannt
werden. Doch bei unseren Jungtieren
sind diese Hörner nur ganz schwach zu

sehen, da sie erst in den ersten
Lebenswochen langsam zu wachsen
beginnen.“
Wie bei allen Jungtieren darf auch bei
dem biblischen Nachwuchs der tiermedizinische Gesundheitscheck nicht fehlen. Tiergartenleiter und Tierarzt
Martin Polotzek überprüft hierbei einmal den Nabel und das Geschlecht,
spritzt als Jungtierprophylaxe Vitamin
E-Selen und setzt die Ohrmarke. Neben
den drei Jakobschaflämmern gibt es im
Tiergarten derzeit auch Nachwuchs bei
den
Zwergottern
und
den
Owamboziegen täglich von 9 bis 17
Uhr zu bestaunen. Für alle Gäste ab 16
Jahren gilt aktuell die 2G-Regel
(geimpft oder genesen; ein zusätzlicher
Test ist nicht erforderlich). Der entsprechende Nachweis wird an der Kasse
kontrolliert, im Anschluss können ganz
normal die Tickets gekauft werden. Für
Kinder bis einschließlich 15 Jahren
gelten diese Regeln nicht. Weitere
Informationen unter www.tiergartenkleve.de

Es gibt noch Karten für
„Ein Traum von Hochzeit“
KLEVE. Am Montag, den 04. April
2022, präsentiert das Ensemble der
Komödie am Altstadtmarkt gemeinsam
mit Grimme-Preisträger Bürger Lars
Dietrich um 20.00 Uhr die Komödie
„Ein Traum von Hochzeit“ in der
Stadthalle Kleve. Die Hochzeit: Der
schönste Tag im Leben! Alles ist perfekt vorbereitet. Feines Hotel, feines
Menü, noch feinere Gäste. Doch manchmal hilft die beste Planung nicht,
sodass „Ein Traum von Hochzeit“ in
Gefahr ist. Auf jeden Fall sollten Sie
Bürger Lars Dietrich in seiner neuen
Paraderolle nicht verpassen! Tickets ab
€ 16,- (Ermäßigungen möglich) sind
erhältlich an allen bek. VVK-Stellen,
online unter www.reservix.de und telefonisch
bei
Stephan
Derks
02821/84254 und Rabea Loffeld
02821/84364 im Fachbereich Schulen,
Kultur und Sport der Stadt Kleve.

Ideen/Vorschläge sind bis zum
21.03.2022 wilkommen: nikolausmarkt@kranenburg.de

haben wir keine Kenntnis über die Größenordnung des
Zustroms an Flüchtlingen, der möglicherweise auch der
Stadt Kleve bevorsteht. Die Stadt Kleve wird die Aufnahme
von Geflüchteten selbstverständlich nach Kräften unterstützen. Neben städtischen Gebäuden kann es notwendig sein,
auch privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Um
bestmöglich für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, fragen
wir bereits jetzt die Bereitschaft ab, Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. Hier geht's zum Internet-Formular:
https://kleve.de/de/inhalt/ukraine/ Sollte angebotener
Wohnraum benötigt werden, wird die Stadt Kleve selbstständig auf die Anbieter zukommen.

Meisterkonzert Severin von Eckardstein in Kleve
KLEVE. Severin von Eckardstein
(1978, Düsseldorf) ist einer der bedeutendsten deutschen Pianisten seiner
Generation und ist mit Solo- und
Orchesterkonzerten längst auf vielen
großen Podien der Welt zuhause. Er
gab viel beachtete und von der Presse
hoch gelobte Konzerte in Europa,
Amerika und Asien.
Als mehrfacher Gast der Reihe
“Meesterpianisten” im Concertgebouw
Amsterdam eröffnete von Eckardstein
2012 das große Jubiläumskonzert dieser Reihe anlässlich ihres 25-jährigen
Bestehens. In der Saison 2019/20 spielte er bereits zum siebten Mal in dieser
außergewöhnlichen Reihe. Severin von
Eckardsteins außerordentlich umfangreiches Repertoire umfasst Werke von
der Barockzeit bis zur Musik des 21.
Jahrhunderts; so hat er mehrere Werke
zeitgenössischer Komponisten, insbes-

Ein Konzert von Severin von
Eckardstein
ist
ein
wahres
Musikerlebnis.
ondere des Amerikaners Sidney
Corbett, uraufgeführt. Einer seiner
gegenwärtigen Schwerpunkte ist die
anspruchsvolle
spätromantische
Klaviermusik von weniger häufig
gespielten
Komponisten.
Von
Eckardstein pflegt in seinem Spiel

noch immer die geheimnisvolle und
dunkle Brillanz, die ihm vor sechzehn
Jahren den Sieg beim renommierten
Königin-Elisabeth-Wettbewerb
in
Brüssel einbrachte. Ein Konzert von
Von Eckardstein ist ein wahres
Musikerlebnis.
Am Sonntag, 20. März ist Severin von
Eckardstein zu Gast beim Mozartkring
Gelre-Niederrhein in der Stadthalle
Kleve, mit einem sehr abwechslungsreichen Programm (W.A. Mozart,
Antonín Dvořák, Carl Nielsen, Franz
Liszt).
Stadthalle Kleve, 15.00 Uhr. Eintritt:
Mitglieder gratis, Nichtmitglieder 22 €
(Tickets erhältlich an allen bek. VVKStellen, online unter www.reservix.de
und telefonisch bei der Stadt Kleve,
Stephan Derks 02821/84254 und
Rabea Loffeld 02821/84364.)Weitere
Infos unter www.mozartkring.nl

Noch freie Plätze für Rückengymnastik in Nütterden
KRANENBURG. Unter dem Motto „einen gesunden Rücken spürt man nicht“ bietet der Verkehrsverein Kranenburg e.V.
unter fachkundiger Leitung von Gisela Bienen derzeit einen Rückenkurs an. Für den Kurs, der stets dienstags in der Zeit von
18.00 Uhr bis 18.45 Uhr im Familienzentrum Nütterden durchgeführt wird, sind noch einige Plätze zu belegen. Es wird lediglich eine anteilige Kursgebühr berechnet. Anmeldungen und Informationen bei der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins
Kranenburg unter Tel.Nr. 02826 2642559 (nur dienstags) oder unter info@verkehrsverein-kranenburg.de.

Kranenburg à la carte

Lars Dietrich in einer Paraderolle zu
sehen in Kleve am. 4. April

Nikolausmarkt 2022 mit
Bürgerbeteiligung
KRANENBURG. Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Kranenburg wer-

KLEVE. In der Ukraine geschieht aktuell für uns
Unvorstellbares. Am Sonntag, 27.02.2022, demonstrierten
im gesamten Bundesgebiet unzählige Menschen für den
Frieden und auch in Kleve kamen Hunderte auf dem
Koekkoekplatz anlässlich einer Mahnwache zusammen. Die
EU erwartet angesichts des Krieges Millionen Flüchtlinge.
Menschen, die Ihr Leben, ihr Hab und Gut und teilweise ihre
Familie in einem Kriegsgebiet zurücklassen. Kleves
Bürgermeister Wolfgang Gebing kündigte in seiner Rede auf
der Klever Friedensdemo am 27.02.2022 an, die Verwaltung
alle Vorbereitungen treffen zu lassen, kurzfristig ukrainische
Flüchtlinge aufnehmen und beherbergen zu können. Noch

den aufgerufen, sich aktiv für den
Nikolausmarkt 2022 zu engagieren.
Interessierte können Ideen und
Vorschläge äußern und so bei der
Organisation des diesjährigen Marktes
aktiv unterstützen: Die Gelegenheit,
die eigene Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitwirkung, wie auch Wünsche
und Anregungen persönlich zu äußern,
bietet sich im Tourist Info Center bei
Frau Anne Peimann (Tel. 02826-7959).
Um einen vorherigen Termin für einen
persönlichen Austausch wird gebeten.
Engagierte Bürgerinnen und Bürger
können Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit
sowie Ideen/ Vorschläge gerne schriftlich bis zum 21.03.2022 an nikolausmarkt@kranenburg.de senden, so dass
ein zeitnaher, enge Austausch gewährleistet werden kann.

Jahreskonzert
Musikzug ASG
Nütterden – 19. März 2022
Jahreskonzert Musikzug ASG Nütterden. Uhrzeit: 19.00 Uhr. Jugendtagungsstätte Wolfsberg, Wolfsbergstr.,
Kranenburg. Veranstalter: Musikzug
ASG Nütterden, Sieben Quellen 31,
Kranenburg; der Eintritt ist frei, um
eine Spende wird gebeten
Besichtigung der Pfarrkirche St.
Martin Zyfflich – 20. März 2022
Erde, Feuer, Luft und Wasser – die vier
Elemente sind nur einige der sehenswerten Darstellungen in der fast 1.000jährigen Zyfflicher Pfarrkirche St.
Martin. Uhrzeit: 14.00-14.45 Uhr.
Pfarrkirche St. Martin Zyfflich
Häfnerdeich. Info und Anmeldung:
Tourist Info Center Alter Bahnhof
Bahnhofstraße 15, Kranenburg,
Tel.: 02826-/7959,
touristik@kranenburg.de; pro Person 5
€, Kinder bis 12 Jahre frei
Fußwallfahrt / Eröffnung der
"Pilgersaison"- 25. März 2022
14.00 Uhr Abfahrt des Busses ab
Parkplatz "Tiggelstraße" nach Zyfflich; 14.15 Uhr Andacht in der Kirche
St. Martin; anschließend Fußwallfahrt
über Wyler nach Kranenburg; 17.30
Uhr Vorabend-messe in St. Peter und
Paul mit Öffnung der Pilgerpforte.
Katholische
Seelsorgeeinheit
Kranenburg, Niel, Wyler, Zyfflich,
Kirchplatz 1, Kranenburg, Tel.: 02826

226, www.kirche-kranenburg.de
Müllsammelaktion Nütterden - 26.
März 2022
Müllsammelaktion Dorf Nütterden.
Müllzangen,
Müllsäcke
und
Handschuhe sind vorhanden. Uhrzeit:
11.00 Uhr; Treffpunkt Dorfbrunnen
Nütterden. Informationen: Margret
Schindler-Böhmer, Tel.: 02826-5295,
Schindler-boehmer@web.de (website:
www.hvv-nuetterden.de)
Klompenführung – 2. April 2022
Erleben Sie an den eigenen Füßen das
Laufen in „Klompen“! Bei einem
Rundgang durch Kranenburg erfahren
Sie Wissenswertes über deren
Geschichte und Herstellung, auch das
ein oder andere "Döneken" wird
erzählt. Uhrzeit: 14.00-15.30 Uhr;

Treffpunkt: Tourist Info Center Alter
Bahnhof. Veranstalter:
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel.:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 7 € (inkl. KlompenAusleihe)
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Opel Mokka-e Business Elegance
Het Stellantis concern, dat maar liefs 14 automerken onder zich heeft, is de
ontwerper van het zogeheten CMP multi-energy-platform, dat geschikt is voor
zowel een volledig elektrische aandrijflijn als verbrandingsmotoren. Dit flexibele, nieuwe platform kan Stellantis dankzij haar goede combinatie van ontwerppatenten van Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat,
Jeep, Lancia, Maserati, Opel Peugeot, RAM en Vauxhall overal toepassen,
zonder kostbare licenties te hoeven nemen of met niet optimale technieken te
moeten werken. Het onderstel en de techniek van de nieuwe elektrische Opel
Mokka zijn overeenkomstig met die van de Peugeot 2008 en Citroën C4. Het is
ook vergelijkbaar met de eerder geïntroduceerde nieuwe Opel Corsa. Wij
reden de Opel Mokka-e, die meerdere ingrediënten heeft van de eveneens nieuwe en elektrisch aangedreven Peugeot 2008 en Citroën C4. Deze auto’s zijn al
eerder in de autorubriek van De Rozet beschreven.

Road Test
Opel Mokka-e Business Elegance
Koets: 5-deurs
Prijs: € 36.149,Gewicht: 1598 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 136 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 9,0 sec.
Actieradius: 338 km (WLTP)
Verbruik: 19,7 kWh/100 km
Lengte: 415,1 cm
Breedte: 179,0 cm
Kofferruimte: 310 liter
Aanhangergewicht: niet toegelaten
auto geplaatste accu’s bijna 1600 kg.
De sprint van deze massa vanuit stilstand tot de 100 km/uur verloopt desalniettemin in 9,0 seconden Dat is 0,9
seconde meer dan bij de kleinere Opel
Corsa-e met dezelfde aandrijving. De
topsnelheid ligt bij de 150 km/uur,
maar dan schiet het stroomverbruik
fors omhoog.
Opel geeft een elektriciteitsverbruik op
van 17,4 tot 18,0 kWh per 100 kilometer. In de praktijk blijkt dat toch iets
meer te zijn en richting de 20 kWh te
gaan. Dit is overigens gebruikelijk voor
elektro-auto’s van dit kaliber.

De Opel Mokka-e heeft een 50 kWh lithium-ion accupakket, opgesplitst in twee
elementen en geplaatst in de bodemvloer van de auto. Zodoende ontstaat een lekker laag zwaartepunt en dat is te voelen in bochten. Met de nieuwe Mokka-e kan
men aardig hard een bocht om.
Opel is trots op haar nieuwe design.
Het is anders dan de wit-grijs-zwarte
eenheidsworst, die we op onze
Nederlandse wegen zien. Opel verwijst
bij het front van de nieuwe Opel
Mokka-e naar de Opel sportwagen
Manta, die Opel in de zeventiger jaren
introduceerde. Ze noemt het de Opel
Vizor. Verder ziet de Opel Mokka-e er
modern chic uit en de auto is in frisse
kleuren te bestellen. Dat zal wel de
Franse- en Italiaanse-design invloed
vanuit Stellantis zijn.
Korter en even ruim
Met het nieuwe Stellantis platform is
de Opel Mokka-e 12,5 cm korter ten
opzichte van zijn voorganger, maar de
binnenruimte lijdt daar nauwelijks
onder. De auto is iets breder, lager en
de wielbasis is iets langer. Ook de
bagageruimte lijdt nauwelijks onder
het inkorten van de carrosserie. In de
elektrische versie van de Opel Mokka
meet de kofferbak 310 liter. Fijn is de
verstelbare bodem, dat een extra vak
onder de laadvloer geeft, wat de ideale
plek is voor de laadkabel.

De wielophanging van de Opel Mokkae vertoont grote gelijkenis met die van
de Peugeot 2008. De auto’s worden
allebei in het Franse Poissy gebouwd.
De elektrische aandrijflijn kennen we
al van de Opel Corsa-e. De elektromotor onder motorkap levert maximaal
136 pk vermogen en een koppel van
260 Nm.
Verbruik in kWh/100km
Afremmen op de motor doet de
Mokka-e slechts in beperkte mate.
‘One-pedal’ rijden is niet mogelijk. Wel
kan er iets meer elektriciteit geregenereerd worden bij afremmen met een
druk op de B-knop naast de versnellingsknop.
Net als in de Corsa-e heeft de accu in
de Mokka-e een capaciteit van 50 kW.
Dat levert volgens opgave een actieradius van 324 kilometer (WLTP) op en
dat zijn twee paardenkrachten meer
dan wat de Peugeot e-2008 haalt met
dezelfde accu.
Daar speelt het lagere gewicht een rol.
Toch weegt de elektrisch aangedreven
auto door het gewicht van de laag in de

Drie fasen laden op laadpaal
Net als de andere compacte SUV’s van
PSA kan ook de elektrische Mokka-e
aan de DC-snellader met maximaal 100
kW opladen. Met 100 kW snelladen
krijgt men per 12 minuten 100 kilometer extra rijbereik, gelijk aan 9 kilometer per minuut. Zodoende is de accu na
een half uur weer voor 80% vol. Aan de
AC-lader thuis kan de Mokka-e met
een snelheid van 11 kW over drie fasen
laden. Daarmee is het 50 kW accupakket in vijf uur en een kwartier weer volledig opgeladen. De bij de introductie
nog aangeboden driemaal langzamere
1-fase boordlader is niet meer in de
prijslijst vermeld.
Het laden thuis op de 220 Volt wandcontactdoos, zoals we ze in de huiskamer ook hebben, neemt 27 uur in
beslag.
Infotainment systeem
In het interieur is het zogenaamde Pure
Panel opvallend. Opel geeft deze naam
aan het dashboard, dat optisch één
groot beeldscherm lijkt te zijn. In werkelijkheid zijn het een 7-inch (optioneel 12-inch) digitaal instrumentarium
en een enigszins naar de bestuurder
geneigd 7-inch (optioneel 10-inch)
infotainmentscherm. In onze testauto
hadden we beschikking over de grotere
beeldschermen en dat geeft overduide-

Kia EV6 is Auto van het Jaar 2022
Uit de meer dan zestig concurrerende modellen
die in 2021 op de markt zijn gebracht, is de Kia
EV6 door de internationale jury beloond met
totaal 279 punten, gevolgd door de Renault
Mégane E-Tech (265 punten), Hyundai IONIQ 5
(261 punten), Peugeot 308 (191 punten), Škoda
Enyaq iV (185 punten), Ford Mustang Mach-E
(150 punten) en Cupra Born (144 punten).
Daarmee werd de Kia EV6 ‘Auto van het jaar
2022’. Zoals De Rozet in haar testverslag
schreef is het een baanbrekende auto, ontworpen
om elektrische mobiliteit aantrekkelijk en toegankelijk te maken door een indrukwekkend
bereik, ultrasnelle laadmogelijkheden, een ruim

en hightech interieur en dynamische rijkwaliteiten.
De Kia EV6 is de eerste dedicated EV van Kia
die is gebaseerd op het Electric-Global Modular
Platform (E-GMP) van het merk. Dankzij deze
slimme en hightech basis biedt de EV6 een toonaangevende binnenruimte, een indrukwekkend
rijbereik van maximaal 528 kilometer* en ultrasnelle 800V-laadmogelijkheden waarmee Kiarijders in slechts 18 minuten van 10 tot 80%
kunnen opladen.
De EV6 is de eerste van zeven ‘dedicated’ EVmodellen die Kia gaat lanceren in de komende
jaren tot 2026.

De Opel Mokka-e deelt haar techniek met meerdere modellen uit het nieuwe
Stellantis concern. Dat is slim, want zodoende heeft men bij het ontwerp een heel
breed pakket van gepatenteerde constructie-oplossingen, ter beschikking.
lijk een beter beeld.
Alle essentiële informatie wordt helder
digitaal afleesbaar weergegeven en het
ziet er fraai uit. Gelukkig zijn de bedieningselementen, die men meestal tijdens het rijden benut, zoals de regeling
van de airco, buiten het multimediasysteem gehouden. Op een separaat paneel
op de middenconsole zitten gemakkelijk te bereiken echte knoppen om de
temperatuur in te stellen.
De veiligheid in de Opel Mokka-e
wordt verder verhoogd door assistentiesystemen zoals een waarschuwing
voor aanrijdingen met voetgangersdetectie en automatische noodstop, een
waarschuwing voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook, verkeersbordenen alertheidsherkenning plus cruise
control. De bekende Full-Led
Matrixverlichting van Opel, die zich
automatisch aanpast aan de verkeerssi-

tuatie, is tegen meerprijs beschikbaar
en is in onze testauto in Business
Elegance uitvoering, standaard aanwezig. Samen met de betere displays op
het dashboard maakt dit het geteste
model prijstechnisch de beste keuze.
Prijzen
De prijslijst van de Opel Mokka-e
begint bij € 35.149,- waarin de 3-fasenlader is inbegrepen. Daarmee is de
Opel de goedkopere optie ten opzichte
van de Peugeot e-2008, maar daarvoor
biedt de Opel minder luxe. De prijzen
van de Opel Mokka-e lopen door tot €
40.149,- voor de uitermate luxe
Utimate-uitvoering. Wij reden de,
gezien de nuttige opties, prijstechnisch
interessante Opel Mokka-e Business
Elegance, die € 36.149,- kost.
Hele nette prijzen voor deze opvallend
gestileerde Opel.

De Opel Mokka -e is een puur elektrisch aangedreven auto, die geen kostbare benzine gebruikt. De accu is een kostbaar element in de elektrisch auto en Opel biedt
acht jaar of 160.000 kilometer garantie op deze batterij.

Nissan JUKE krijgt nieuwe
hybride-aandrijflijn
Het motorenaanbod van de compacte crossover
Nissan Juke wordt binnenkort uitgebreid met een
hybride-aandrijflijn. De Juke Hybrid krijgt een
multimodale hybride-aandrijflijn, in plaats van
een conventionele aandrijflijn met een brandstofmotor, die elektrisch wordt ondersteund.
De hybride-aandrijflijn van de Juke bestaat uit een
nieuwe, door Nissan specifiek voor gebruik in een
hybride-aandrijflijn ontwikkelde, brandstofmotor.
Deze motor levert 69 kW (94 pk) en 148 Nm koppel.
Ook de elektromotor is afkomstig van Nissan en
heeft een vermogen van 36 kW (49
pk) en 205 Nm.
Coalitiepartner
Renault levert de
15 kW startmotor/generator, de
omvormer, de 1,2
kWh sterke vloeistofgekoelde batterij en de transmissie. Het resultaat is een aandrijflijn die 25%
krachtiger is dan
de huidige benzinemotor, terwijl
het brandstofverbruik in de stad tot

40% lager uitvalt en de gemiddelde reductie tot
wel 20% bedraagt.
Tijdens het afremmen doet de elektromotor dienst
als generator. Kinetische energie wordt daarbij
omgezet in elektriciteit, die wordt opgeslagen in
de batterij. Deze geavanceerde Regenerative
Cooperative Brake-functie combineert regeneratief en conventioneel afremmen voor een natuurlijk pedaalgevoel en efficiënte energieterugwinning. De bestuurder merkt hier niets van en ervaart
een constante en intuïtieve feedback van het rempedaal.
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SPORT
Nieuwe uitstraling voor
TV de Oorsprong in Beek

Jubileumeditie Alpe d'HuZes gaat van start
De 15e editie van Alpe d’HuZes gaat dit jaar van start. De
voorbereidingen voor de jubileumeditie in Frankrijk zijn
in volle gang. De koersdag op donderdag 2 juni is onderdeel van een hele koersweek, van zondag 29 mei t/m vrijdag 3 juni.
Deze week zal de organisatie de officiële vergunningsaanvraag voor het evenement indienen bij de Franse lokale autoriteiten. De Fransen kijken net zo uit naar Alpe d’HuZes als
de Nederlanders.

Inschrijven voor de 15e editie van Alpe d’HuZes kan nog
nét, via www.opgevenisgeenoptie.nl/register-selection

De beklimming van de Alpe en de activiteiten op en rond de
berg in de koersweek zijn belangrijk voor de donatiewerving,
de deelnemers en de mensen die hen aanmoedigen en ondersteunen tijdens de koersdag.

Inclusief supporters en vrijwilligers die Alpe d’HuZes mogelijk maken, verwacht de organisatie tijdens het evenement
ongeveer 15.000 mensen op de Franse alp.
Natuurlijk worden de lokale coronamaatregelen in acht
genomen, die mede voortkomen uit de instructies van de
Franse overheid naar aanleiding van de ingediende vergunningsaanvraag.

Inschrijven?
Het maximumaantal van 5000 deelnemers is bijna bereikt.

Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen de deelnemers op 2 juni tot maximaal zes keer de Alpe d’Huez,
lopend op of de fiets, om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 100% van de donaties wordt
besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Het gezamenlijke doel is om de ziekte kanker de wereld uit te helpen.

Nieuws van Switch ‘87
Knotsgekke volleybaltraining voor de jeugd
Er wordt gewerkt aan de overkapping en het hekwerk bij TV de Oorsprong
Foto: Henk Baron
BEEK. Dankzij de accommodatie subsidie van de gemeente Berg en Dal kan
tennisvereniging De Oorsprong in
Beek nieuw hekwerk plaatsen. Het
geeft de zes tennisbanen een nieuwe,
chique uitstraling. De club doet er nog
een schepje bovenop met nieuwe terrasoverkapping.
‘Het hekwerk was op’, zegt Hans van
Dijck, voorzitter van de vereniging.
‘Het dateerde van het moment dat de
vereniging op de Alde Wetering kwam,
in de jaren zeventig. Het hekwerk is
een paar keer beschadigd geweest door
omgewaaide bomen en was nu zo zwak
geworden dat het kon omwaaien.’ Hij is
erg blij met de gemeentelijke regeling
want bij dit soort investeringen, die
veertig jaar mee moeten, gaat het om
forse bedragen. 'Met de huidige prijsstijgingen in de materialen wordt het
elk jaar duurder’, stelt van Dijck. De
terrasoverkapping kan niet uit gemeentelijke middelen bekostigd worden.
Daar moest de club voor sparen.
‘Zo’n overkapping stond al tien jaar op
ons verlanglijstje’ zegt Lidwien de
Haan. Zij is ook bestuurslid van de ten-

nisvereniging en vindt sfeer en gezelligheid op de club even belangrijk als
het sportieve element. ‘Onze leden,
vooral de senioren, houden van nakaarten na een partij tennis en daar hoort
een kop koffie bij, of ’s avonds een
drankje. Dat heeft er in de coronaperiode behoorlijk aan ontbroken, maar
hopelijk leeft alles weer op nu!’
En het gaat gelukkig goed met de vereniging. Meer mensen zijn gaan tennissen, want als buitensport waren er minder beperkingen. Dat kwam ook de
leeftijd-mix ten goede. De Haan: ‘In de
ochtend zie je hier de pensionado’s, in
de middag overwegend schoolgaande
jeugd, en ’s avonds komen de volwassenen. Dat geeft een mooie bezetting
van de banen.’
Met de vernieuwingen van deze week
is de vereniging nog niet klaar voor dit
jaar. De gemeente Berg en Dal heeft
ook geld toegezegd voor renovatie van
de kleedkamers. Van Dijck: ‘Dat hebben we in het najaar gepland, wanneer
alle competities en toernooien gespeeld
zijn. Ja, we lopen er straks weer in onze
beste kleren bij!’

Zaterdag 26 februari hebben we een zeer geslaagde carnavalstraining gehad met onze jeugd. Iedereen, ook de trainsters en activiteiten commissie, kwam mooi verkleed naar de
sporthal. Iedereen werd ingedeeld in een groepje waarna ze
een diverse spellen gingen doen. Aan het einde van de training kwam jeugdprins Ties de Gekwiekste van Millingen
met zijn pages op bezoek. Ook de jeugdprinses van
Kekerdom was aanwezig met adjudant en pages Nikki en
Tess, die eerst gezellig mee getraind hadden. Gelijk kwam er
carnavalsmuziek uit de boxen en werd de polonaise ingezet.
Het feest kon beginnen….. Het was duidelijk dat iedereen
zin had in carnaval. De jeugd activiteiten commissie had nog
een cadeautje voor de mooiste verklede per groepje, dat
waren Xaja, Levi, Rosalie en Myrthe. Daarna werd het feest
weer ingezet met de Snollebollekes en ging iedereen van
links naar rechts. Na afloop kreeg iedereen nog iets lekkers
mee naar huis.

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. Al meer dan 400
hardlopers gaan deze uitdaging aan.
Jij maakt het verschil

Elke 3 dagen sterft er in Nederland een
kind aan kanker. Dit moet anders!
Sinds de oprichting van KiKa steeg het
genezingspercentage van kinderen met
kanker naar 81%. Hét bewijs dat meer
geld voor onderzoek en medicijnen
naar kinderkanker resultaten oplevert.
Deelnemers aan Run for KiKa Lente
Fit dragen bij aan het doel van KiKa:
de genezing van kinderkanker verhogen naar 100%.
Vier de start van de lente
Organisator Rick de Haan: "Met Run
for KiKa Lente Fit bieden wij een uitdaging voor iedereen om fit de lente in
te gaan én een bijdrage te leveren in de
strijd tegen kinderenkanker." Iedereen
kan meedoen en bepaalt zelf op welke
manier ze de uitdaging voltooien.
Schrijf je nu gratis in via www.runforkika.nl en geef kinderen met kanker
een toekomst!
Deelname is gratis!
Meer informatie en aanmelden kan via
www.runforkika.nl

Dinsdag 15 maart
19:00 Switch'87 JB 1 - Nuovo JB 1
Donderdag 17 maart
19:30 Switch'87 DS 2 - Pegasus DS 7
19:30 Switch'87 DS 4 - Heyendaal DS 11
19:30 VoCASA DS 10 - Switch'87 DS 3
19:30 Switch'87 HS 3 - Pegasus HS 7
21:30 Switch'87 HS 1 - Weekenders HS 2
21:30 Switch'87 HS 2 - Sportclub Wychen HS 1

Nieuwe sponsorborden in sporthal
Dinsdag 1 maart zijn onze nieuwe sponsorborden in de
sporthal opgehangen. We zijn verheugd dat we nu vaste plekken hebben voor de borden, en deze niet bij de wedstrijden
moeten ophangen en afhalen. Wil jij Switch ook sponsoren,
neem dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar
pr@switch87.nl.

Dansen bij de
Deurdouwers
MILLINGEN. Zondag 20 februari hebben de meiden van De Deurdouwers na
twee jaar weer super prestaties geleverd
op het eerste DFN toernooi van het seizoen! Wij zijn hier als trainsters en als
vereniging enorm trots op.
Houd jij nou ook van dansen en lijkt het
je enorm leuk om op een podium staan?
Neem dan contact met ons op!
Mail@deurdouwers.net

Pétanque Vereniging Beek
Op zondag 27 februari werd na lange tijd weer eens een jeude-boules toernooi gespeeld. 22 spelers waren ruim voor 11
uur aanwezig, bereidden zich voor onder het genot van
thee/koffie en werden verwelkomd door voorzitter Marian
Hoogma. Ter plaatse werd een naam voor het toernooi verzonnen: het ‘Begin’toernooi.
Intussen werden de spelers door loting ingedeeld in de vorm
van een zogenoemde ‘melee’: 3 ronden met wisselende
medespeler en tegenstanders. De hele middag werd er lustig
geplaatst en geschoten, in een sportieve strijdbare sfeer.
Tussendoor deelde de activiteitencommissie lekkere hapjes
rond en werd er gelunchd. Na drie speelronden werd de eindstand opgemaakt en ontvingen de 9 best geklasseerde spelers
een prijs. Op de 3e plaats eindigde Ria Hofstee (3 gewonnen
wedstrijden, 8 punten) op de 2e plaats Rieky Groothuijse (3
gewonnen, 14 punten). Het toernooi werd gewonnen door
Trees Tissen: 3 gewonnen wedstrijden, 17 punten.

Donderdag 10 maart
19:30 Weekenders MB 1 - Switch'87 MB 1
21:00 Switch'87 DS 2 - Ikaros DS 2
21:00 Switch'87 DS 4 - Pegasus DS 11
21:00 Volamie HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 Sportclub Wychen HS 1 - Switch'87 HS 3
21:30 Pegasus HS 8 - Switch'87 HS 2
Zaterdag 12 maart
09:00 AETOS MC 2 - Switch'87 MC 1
14:00 LIVO DS 2 - Swikaros DS 1
14:30 Switch'87 MB 2 - Weekenders MB 2
15:00 Setash JB 1 - Switch'87 JB 1
16:00 Nuovo DS 2 - Switch'87 DS 3

Ga fit de lente in met KiKa!
AMSTERDAM. Na een zonovergoten week komt de lente nu echt in
zicht. Hét moment om de hardloopschoenen weer 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
tussen 21 en 31 maart. Op welke
manier, met wie en wanneer je dat
doet, dat bepaal jij.

Wedstrijdschema

De komende tijd starten de activiteiten weer op. Zo is er in
de zomer het Beek-Ooij-Leuth toernooi (BOL), een cyclus
van 3 toernooien met spelers van de P.V. Beek, De
Vriendenkring Leuth en De Zilveren Kogels Ooij. U bent
van harte welkom.

Zaterdag 19 maart
11:00 AETOS JB 2 - Switch'87 JB 1
12:15 Pegasus MC 1 - Switch'87 MC 1
14:15 Pegasus MB 1 - Switch'87 MB 2
Zondag 20 maart
Sporthal “Ark van Oost” Nijmgen
Minitoernooi niveau 4 t/m 6

TV De Oorsprong

4-daags dubbel tennistoernooi
BEEK. Ook zin in weer een tennistoernooi? Doe mee met het dubbeltoernooi
dat De Oorsprong in Beek organiseer
van 24 tot en met 27 maart voor alle
volwassenen tennisser en tennissters,
het maakt niet uit van welke tennisclub
je lid bent. Er wordt gespeeld op donderdag- en vrijdagavond, het weekend
de hele dag en voor wie kan ook vrijdag overdag. We spelen met poulewedstrijden waardoor je minimaal twee

wedstrijden speelt.
Inschrijven kan in de categorieën
herendubbel, damesbubbel en mixdubbel met speelsterkte 3 t/m 9.
Aanmelden kan tot en met zondag 20
maart via Mijnknltb.toernooi.nl en dan
Oorsprong Open Dubbeltoernooi.
De Oorsprong verheugt zich op weer
een gezellig toernooi met veel deelnemers.
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Reünie en (oud)-leden toernooi Groesbeeks Glorie
ook zelf oud-teamgenoten benaderen en als team inschrijven.
Groesbeeks Glorie heeft geprobeerd om zoveel mogelijk
leden en oud-leden (vanaf 16 jaar) via de email een persoonlijke uitnodiging te sturen. Mocht je geen email hebben ontvangen maar wel graag bij de reünie en het (oud)-leden toernooi aanwezig willen zijn, eventueel met partner, meld je dan
aan voor 26 maart 2022 via reunie@groesbeeksglorie.nl.
Geef bij je inschrijving aan of je op deze avond ook graag
een handbalwedstrijd wil spelen. We kijken ernaar uit om
elkaar te ontmoeten op zaterdag 9 april 2022.

Geslaagd KBO Ooij 50+ bandstoottoernooi 2022
OOIJ. Geert Reijnen wint het 19e
KBO 50+ bandstoottoernooi 2022 ,
tweede werd Herman Leensen, derde
Arnold Wulterkens en plek vier was
voor Frans Labohm uit Leuth.
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk
kon door de corona versoepelingen
door de biljartafdeling van de KBO
Ooij (Katholieke Belangen Organisatie
50+) na twee jaar weer voor de 19e
keer het KBO Ooij 50+ bandstoottoernooi 2022 in dorpshuis “De Sprong”
georganiseerd worden. Na wat geschuif
met de datums vanwege het carnaval en
andere oorzaken was aantal deelnemers
dat normaal hoger ligt niet gehaald en
kon op donderdag 3 maart met 16 deelnemers gestart worden voor dit drie
daags toernooi met de finale. op zaterdag 5 maart. Door het nieuwe spel systeem was ook een verliezers ronde
ingevoerd waardoor alle deelnemers
minimaal twee partijen konden spelen
wat ten goede kwam aan het spel voordat men definitief uitgeschakeld wordt.
In de eerste ronde moest er zelf bij een
partij tot tweemaal toe met vijf beurten
verlengd worden voor dat er een winnaar bekend was.
Na drie dagen strijd werd zaterdag door
de laatste vier overgebleven spelers
Geert Reijnen, Frans Labohm uit
Leuth, Arnold Wulterkens en Herman
Leensen om de laatste vier plaatsen

Op foto: V.l.n.r. Herman Leensen, Geert Reijnen, Arnold Wulterkens en Frans
Labohm.
Foto: Bert Roodbeen (meer op www.inhtlaag.nl)

Eind uitslag:
1e prijs: Geert Reijnen met 35 in 42
beurten caramboles plus wisseltableau.
2e prijs: Herman Leensen met 29 caramboles.
3e Prijs : Arnold Wulterkens met 22

WYLER. ‚Na regen komt zonneschijn.‘ Dit optimistische
gezegde was als vanouds van toepassing op de
Wylerwandeling die wandelfee Annette van Dam, in samenwerking met Heinz Maahs, op zaterdag 26 februari had uitgestippeld. Storm ‘Eunice’ was gelukkig verleden tijd. De
groep van 14 startte bij de oude kerk in Wyler, vanwaar de
tocht over heuvels en door dalen richting Duivelsberg ging.
Na een korte koffiepauze werden de twee nabijgelegen middeleeuwse motteheuvels Mergelpe beklommen. Het gezelschap werd beloond met een fenomenaal uitzicht over de
zonovergoten Nederlands-Duitse Duffelt. Vervolgens daalde
de groep voorzichtig het smalle en nog gladde pad af naar het
Wylermeer. Via de Querdamm ging het naar Zyfflich en vandaar terug naar Wyler.
De werkelijke 8,5 kilometer voelden vanwege het heuvelachtige parcours als 10, maar dat mocht de pret niet drukken.
Het rondje over de grens werd afgesloten met een vochtig
rondje in Café Rütten, hartje Wyler. Meewandelen? Neem
contact op met ‚En Route‘ (Annette van Dam, 06-12072789)
(HM)

caramboles.
4e prijs: Frans Labohm met 10 caramboles.
De prijs was een enveloppe met
inhoud.
Het nieuwste KBO biljartlid Wouter
Meijer werd bedankt voor zijn assistentie aan het scorebord. Het was een
gezellig en sportief en toernooi, hopelijk kunnen we volgend jaar het 20e
toernooi spelen.

Vanaf de noordelijke motteheuvel Mergelpe heb je een fantastisch uitzicht over de Nederlands-Duitse Duffelt.
Foto: Paul Hartman

Dorpsagenda Leuth pakt activiteiten weer op
Opening Dorpsommetje op zondag 27 maart

Bijeenkomst Werkgroepen
Op donderdag 10 maart organiseren wij
in de Vriendenkring een bijeenkomst
voor iedereen die de afgelopen jaren

OOIJ. 13 maart vindt de 50e
Poldermars plaats. Deze Poldermars,
georganiseerd door Wandelsportvereniging De Roodborstjes, brengt je
door de Ooijpolder. Tijdens de wandelroute geniet je van mooie vergezichten
over de uiterwaarden en van de bosrijke stuwwal bij Nijmegen. aan. In het
gebied kom je weidevogels en kuddes
konikpaarden tegen. Een mooie gelegenheid om dit mooie wandelgebied
samen met de bewoners uit de regio te
ontdekken.
Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10,
15, 20 en 30km. Je kunt je op de dag
zelf vanaf 8.00 uur aanmelden bij de
start: dorpshuis De Sprong Prins
Bernhardstraat 3, 6576 BB OOIJ

Bingo met
vleesschalen

Wylerwandeling met lentekriebels

Nu de meeste corona-maatregelen zijn
opgeheven, pakken de mensen van de
Dorpsagenda Laat Leuth Leven de
draad weer op. De bedoeling is dit
voorjaar weer een grote publieksbijeenkomst voor de inwoners van Leuth te
organiseren, maar eerst komen op 10
maart de leden van de werkgroepen
nog bijeen om elkaar weer bij te praten.
Op de laatste zondag van maart, wanneer de zomertijd ingaat, wordt het
Leuthse Ommetje officieel geopend
met een programma in het Kulturhus.

50e Poldermars
door de
Ooijpolder

Meer informatie: Wandelsportvereniging “De Roodborstjes” email
fredvandenmeijdenberg@hotmail.com

gestreden, die uiteindelijk gewonnen
werd door Geert Reijnen. Voor die eerste plaats moesten er 35 caramboles
zonder beurten gehaald worden.

actief is geweest voor de Dorpsagenda;
het kan zijn dat je deel hebt uitgemaakt
van een van de werkgroepen of op een
andere wijze je steentje hebt bijgedragen aan het mooier maken van Leuth.
Misschien heb je nog niet veel kunnen
doen, maar heb je wel ideeën wat we
als Dorpsagenda zouden kunnen
oppakken. We vinden het in ieder geval
fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen bijpraten. Dit voorjaar willen we weer een grote publieksbijenkomst organiseren voor de inwoners van Leuth en ook daarover willen
we vast nadenken met elkaar.
Deze avond begint om 20.00 uur, maar
vanaf 19.30 uur kun je al binnenlopen.

Wijziging speeldagen kaarten in
dorpshuis de Sprong in Ooij
Met ingang van 18 Maart zijn de kaartavonden in dorpshuis de Sprong in Ooij niet
meer op zaterdag, maar op vrijdagavond van 19 tot 23 uur. De data voor dit seizoen zijn: 18 maart, 8 april en 29 april.

De Rozet

Ooijse
Klinkertjes

SPORT
We vinden het hoog tijd om weer eens gezellig bij te kletsen,
herinneringen op te halen én te delen waarom we met veel
plezier lid zijn (geweest) van Handbalvereniging Groesbeeks
Glorie. Om deze reden organiseert handbalvereniging
Groesbeeks Glorie op zaterdag 9 april 2022 een reünie en
(oud)-leden toernooi. De avond start om 19:00 uur en vindt
plaats in de kantine van sporthal Heuvelland in Groesbeek
(Ambachtsweg 8a).
Voor iedereen die ook graag nog een keer een partijtje handbal wil spelen is er de gelegenheid om lekker te ballen. Je
kunt je hiervoor individueel opgeven, maar je mag natuurlijk

PAGINA 35

We verwachten dat het overleg ongeveer een uur zal duren; daarna is er
gelegenheid nog wat na te praten met
een hapje en een drankje.
We hopen alle mensen die actief zijn
geweest voor de Dorpsagenda of plannen hebben om dit te worden naar de
Vriendenkring komen op 10 maart.
Opening Dorpsommetje Leuth
Op zondag 27 maart vindt de opening
plaats van het Leuthse Dorpsommetje,
eerder was dit niet mogelijk door de
corona-maatregelen. Het programma
bevat onder meer een lezing met dia’s
door Jan van Eck over de bezienswaardigheden die je tijdens de wandeling
tegenkomt. Ook ligt het in de bedoeling
samen een deel van het ommetje te
wandelen, waarna de middag wordt
afgesloten met een lekkere kop soep.
Meer hierover kunt u lezen in de volgende Rozet die op 22 maart verschijnt.
Wilt u zeker zijn van een plaats en u
vast aanmelden? Dat kan via de mail:
contact@dorpsagendaleuth.nl

GROESBEEK. Op zaterdag 12 maart
organiseert de vogelvereniging De
Gekleurde Zanger uit Groesbeek weer
een gezellige bingoavond met vleesschalen, fondueschalen, rollades en tassen boodschappen, waaronder een
supervleesschaal. Deze bingo wordt
gehouden in: Wijkcentrum Op de
Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.
De zaal is open om 19.00 uur en de
aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 12 maart 2022

Repair Café
Beek
BEEK. Alles gaat weer naar normaal en
kunnen we weer fijn repareren. Je bent
weer welkom bij het Repair Café op 12
maart van 11:00-14:00 in het Kulturhus
in Beek. We zijn benieuwd naar wat er
deze keer meegenomen wordt, meestal
zit er wel iets bijzonders tussen waar
onze creativiteit bij aangesproken
wordt. Deskundige vrijwilligers bekijken wat het probleem is en wat er aan te
repareren valt. Je kunt ook met het
advies van de vrijwilliger zelf aan de
slag. Zo leer je met de kennis van de
vrijwilligers om zelf te repareren. Wij
repareren elektrische apparaten, kleding, fietsen en klein meubilair. Je kunt
ook weer voor de gezelligheid langs
komen. Samen met de deskundige
reparatievrijwilligers gaan we zoveel
mogelijk spullen van de afvalberg redden. Een kleine gift wordt op prijs
gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
http://www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

De Erlecomsedam en de Ooijse
Bandijk staan de laatste maanden
steeds nadrukkelijker in de belangstelling. Ik doel hier niet op de “toeristische trekpleister” rondom de
radarpost, of de al jarenlange gastvrijheid van LHBTI-fans aan de
Bisonbaai. Het heeft waarschijnlijk
ook niets te maken met vermeende
onenigheid tussen Erlecom en Ooij.
De een noemt dezelfde weg “dijk”
en de ander “dam”. Nee, het gaat
momenteel meer over de bouwplannen bij de Reomie en het voetveerpontje naar Bemmel vice versa. De
bedrijvigheid bij de Reomie is, na
maandenlange metaalachtige plofgeluiden, overgegaan in “ontginningswerkzaamheden”. In een hoog
tempo is daar het populaire populierenregenwoud gekapt. Het lijkt wel
of er een tank door het terrein
getrokken is. Of de verwijdering van
dit oerwoud in ons dorp tot klimatologische gevolgen gaat leiden, zal
wel niet, want ik heb geen protesten
gehoord. Doordat er nu minder CO2 kan worden opgevangen, zal de
“Reomiewijk”, zelfs zonder oven,
misschien wel te maken krijgen met
de opwarming van het terrein. Wij
zullen toch niet weer hoeven te evacueren,
doordat
de
“Waalwaterspiegel” tot ongekende
hoogte gaat stijgen. Momenteel is
men meer bezig met het drastisch
snoeien van de lage begroeiing. In
dat reptielen en insectenstruweel zal,
om met Toon Hermens te spreken,
de “ruis” er nu inmiddels wel uit zijn.
Zou de ontginningsmaatschappij ook
nog ingezet worden, om te onderzoeken of er hier of daar nog olie in
de grond zit. Zoiets als de gaskraan
in Groningen dicht en de “jaknikkers” in vol bedrijf op de
Bouwkamp. Maar, je moet er wat
over hebben, om aan woningen voor
onze jeugd te komen. Er wordt door
de ontwikkelaars beloofd, dat er
betaalbare woningen zullen komen.
Voor wie ze betaalbaar zullen zijn,
heb ik nog niet kunnen lezen.
De andere “ban-dijk” activiteit
betreft de aankoop, huur of inschrijving voor een voetveer tussen de
Groenlanden-Bemmel. Wat de aankoop van het veer betreft, werd het
al snel een politieke “voetveegveerpont”. De Millinger veerbaas vond
een dergelijke ruimhartige gemeentelijke gift rieken naar concurrentievervalsing. Of dat echt zo is, ik ben
bereid de veerbaas op zijn “Bruno
ogen” te geloven. Waarom zou je
eigenlijk zo’n dure boot moeten
kopen. Misschien ligt daar in de
buurt de roeiboot of de parlevinker
van de firma Looijschelder nog. Na
een opknapbeurt is zo’n bootje vast
nog jaren “Waalvaardig”. Nico K. uit
de Langstraat lijkt mij best een
goede schipper. Na een paar overheerlijke schipper bittertjes moet ook
hij in staat zijn, om te roeien met de
riemen die hij toebedeeld krijgt. Als
hij daarvoor te porren is, krijgt hij van
mij bij de te waterlating een mooie
bos bloemen via de gemeentelijke
“Fleurop”. Het zou toch ook mooi
zijn als door het pontje café Het
Veerhuis weer tot leven kwam. Daar
moeten ze in de gemeenteraad maar
eens een “Oranjeboompje” over
opzetten. Leo L. en Eef L. hebben, nu
ze gepensioneerd zijn, zeeën van
tijd, om de exploitatie van “Het
Veerhuis” weer ter hand te nemen.
Oude tijden zouden gaan herleven,
als die twee aan de dijk weer gaan
“sparren”. Het toekomstige pontje
zou ook een geweldige boost geven,
om het café weer rendabel te
maken. Er wordt zelfs van dit nieuwe
voetveer beweerd, dat het een
“Trekpleister” wordt. Of daar binnen
onze gemeentegrenzen nog behoefte aan is, waag ik te betwijfelen. Er
zijn momenteel toch meer dan voldoende “Kruidvatten”, “Etossen” en
wat dies mee zij. De Millinger veerbaas ziet dit alles met lede ogen aan.
Zijn veerdiensten lopen als een
Kievit. Boze tongen beweren, dat hij
zelfs boos werd, toen hij bij van der
Velden in de winkel stond en de slager vroeg: “Mag het een “pontje”
meer zijn.

Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Onze kandidaten:

Onze standpunten:


D66 wil vaart zetten achter verduurzaming, maar tegelijkertijd het toch al mooie
landschap in de gemeente verder verfraaien en de soortenrijkdom verder laten
toenemen.



D66 heeft oor voor de toenemende ergernis over geluidsoverlast in de gemeente en
wil dit aanpakken, door verkeersmaatregelen en meer handhaving op geluid en
snelheid.



Achterstallig onderhoud van basisscholen is D66 een doorn in het oog: er moet zo
snel mogelijk een integraal huisvestingsplan voor alle scholen komen en problemen
die inmiddels zijn ontstaan moeten subiet worden opgelost.



Bij alle plannen in uw omgeving staat tijdige en échte participatie bij D66 voorop.
U heeft er recht op bij ontwikkelingen in uw directe omgeving vanaf dag 1 betrokken
te worden en daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming.



D66 wil de leefbaarheid van alle kernen bevorderen, onder andere door meer
woningen te bouwen voor ouderen en starters. D66 streeft daarbij nadrukkelijk naar
bouwen binnen de bestaande bebouwde kommen (‘inbreiding’).

D66, in alle
kernen thuis.
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

