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

oplage: 25.000

Veel stemmers in Ooij, mooiste stembureau in Beek
Woensdag 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. In totaal was de
opkomst in de gemeente Berg en Dal 81%.
Opmerkelijk blijft dat bij de landelijke verkiezingen de VVD en D66 de grootste
partijen zijn, ook in
Berg en Dal, terwijl bij de gemeenteraadsverkiezingen dit in Berg en
Dal de kleinste partijen zijn.
Het dorp Ooij had
maar één stembureau. Dat leverde in
de avond nog een
lange wachtrij op.
Totaal zijn daar
1564
mensen
komen stemmen.

Stemmen in Beek

Uitslagen 2e kamer verkiezingen

Gemeente Berg en Dal
in percentages

Om 18.30 uur stond er nog een lange rij voor het stembureau in Ooij
Dat was een relatief
grote opkomst. In
Beek mocht je stem
uitbrengen in het
mooiste stemlokaal
ooit:
de
Bartholomeuskerk.
De uitslag van de
gemeente Berg en
Dal kwam overigens pas laat donderdagmiddag,
want de Ooijse
stemmen moesten
herteld worden.
Foto’s: Henk Baron
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Passiespel
Gemeente Nijmegen
in percentages

Palmzondag met Passiespel door en
voor kinderen op zondag 28 maart
10.30 uur in Kerk Millingen, zie kerkberichten in deze Rozet, pagina 16.

Geen versoepelingen corona
Het zijn geruchten natuurlijk, de Rozet
is al gedrukt als de nieuwe persconferentie vanavond plaatsvindt, maar het
ziet er naar uit dat er geen versoepelingen komen van de coronamaatregelen.
De besmettingen lopen teveel op. Ook
neemt de ziekenhuisbezetting weer toe.

Kerk De Horst
toch naar
Spierings
DE HORST. De kantonrechter heeft
vorige week bepaald dat de verkoopovereenkomst, die Spierings Medische
Techniek had gesloten met het kerkbestuur rechtsgeldig is.
Dat betekent ook dat Harold Bons
(Hofmans Vastgoed) het beslag op de
kerk moet opheffen.
Spierings wil een deel van de kerk
gebruiken voor zijn bedrijf en is van
plan een deel van de ruimte als ontmoetingsruimte beschikbaar te stellen.
Bons wilde van de kerk een dorpshuis
maken en op de plek van De Slenk (het
huidige dorpshuis) woningen bouwen.

Lokale partijen worden
LOKAAL

Op zondag 28 maart, om 02.00
uur wordt de klok één uur vooruit gezet. U komt ‘s ochtends
dus 1 uur tekort.
Vergeet niet al uw klokken aan
de nieuwe tijd aan te passen.

Landelijke uitslag in zetels

Wij zijn open!

Hoe beleven groep 8 leerlingen de coronaperiode?
Hoe beleven groep 8 leerlingen de
coronaperiode? Dit vroeg burgemeester
Mark Slinkman zich af. Met hulp van
directeur Lotte Schouten – De Beijer
van de Sint Laurentiusschool in
Kekerdom heeft Slinkman alle groep 8
leerlingen in Berg en Dal gevraagd een
opstel te schrijven over hun leven in
coronatijd.
Burgemeester Mark Slinkman: “Er
wordt veel gepraat over hoe zwaar
deze periode voor onze jeugd is. Ik wil
ze nu graag zelf aan het woord laten.
Wat zijn hun ervaringen, hoe kijken zij
naar lockdown, thuisonderwijs en
bezoekverbod? Hoe hebben ze hun
nieuwe middelbare school gekozen? Ik
ben benieuwd naar alle verhalen!”
De burgemeester werd geïnspireerd
door een dit jaar verschenen boek over
de evacuatie van Millingen. Hierin zijn
ook opstellen van kinderen van destijds
opgenomen. Hun eigen manier van kijken geeft een waardevolle extra dimensie aan het meer bekende evacuatieverhaal van hun ouders en grootouders.

Uhmm?? dat waren ze toch al?

Zomertijd
28 maart

Geen terrassen open dus met Pasen,
geen verruiming van de winkelopenstelling, geen fysiek hoger onderwijs.
Er wordt gesproken over de mogelijkheid om over een paar weken de avondklok iets te verruimen, in verband met
de zomertijd.
Ook wordt waarschijnlijk het negatieve
reisadvies voor het buitenland verlengd, tot half mei (na de meivakantie
dus).
Adviezen vanuit het OMT wijzen er op
dat men geen versoepelingen adviseert
tot dat de meeste 60+ers gevaccineerd
zijn. Dat kan nog zo’n 8 tot 10 weken
duren.
Duitsland verlengt lockdown tot 19
april
De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 19 april. Dat hebben de
regering en de deelstaten maandag
beslist, melden Duitse media.
Aanleiding is de sterke stijging van de
coronacijfers als gevolg van de Britse
virusvariant.

Directeur Lotte Schouten - de Beijer
heeft meegedacht met dit initiatief:
”Voor de leerlingen is het mooi om hun

024 - 397 5052

Wij zijn open!
ervaring, belevenissen en indrukken op
te schrijven. Iets dat straks in hun
geheugen vast komt te liggen en ook
voor anderen en andere generaties op
papier terug te lezen is.”
Waarom dit initiatief?
Hoe is het bijvoorbeeld om zo lang
online les te krijgen? En om weer naar
school te mogen? Hebben de leerlingen
hun nieuwe middelbare school al kunnen bezoeken? Zijn er mensen om hun
heen getroffen door het virus? De ant-

woorden op dit soort vragen komen
misschien terug in de opstellen. De
gemeente publiceert de mooiste verhalen. Sowieso bewaart de gemeente alle
opstellen om zo deze bijzondere periode vast te leggen voor de generaties na
ons. Samen geven al die verhalen een
beeld van de kinderen in Berg en Dal in
een heel bijzonder jaar in hun leven.
Een mooie aanvulling op alle nieuwsartikelen, beelden en verhalen die later de
geschiedenisboeken gaan vullen.
Foto: Henk Baron

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Aanbiedingen
Haring Kibbeling

1 voor € 2,25
3 voor € 6,00
6 voor € 10,--

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

XL zak

10,00

Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek

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

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

(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

Dagbesteding
voor mensen met een lichte vorm
van dementie en mensen die zich
eenzaam voelen.

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

Op dinsdag, woensdag en vrijdag
in verenigingsgebouw “De Sleutel”,
Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek,
vestiging Natuurlijk in de Bruuk
van:

www.vblkozijnen.nl

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

Info: Hans Hocksenar
Tel.: 024 3974495
Email: stichting@inndenatuur.nl
Website: www.inndenatuur.nl

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

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

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Shoarma vlees

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

500 gram
€ 4.25

gram
Rib of haas karbonade 500€ 4.50

Kipcroqant

500 gram

Palingworst
Grillworst

100 gram

€ 7.45
€ 0.99

100 gram
€ 1.19

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 25 maart - 3 april

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

T

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

23 maart 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 0900-0767.
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
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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Alleen op
afspraak open. Afspraak maken kan via het
contactformulier op www.ruilhus.nl
Via de mail: ruilhus@hotmail.dom
Of WhatsApp: 06 442 159 73
Of via Facebook Messenger.

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

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

Wat is er te doen in:
BERG EN DAL
-v.a. 01.04. - 01.05. expo De Omhelzing in
Huiskamerrestaurant Babylon
GROESBEEK
-31.03. 9.45u. Lentewandeling met aandacht. start prot. kerk. aanmelden verplicht.
-10.04. 10-14u. talententraining Treffers.
aanmelden verplicht.

Willie Kniest
overleden

Ziekenhuizen

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

COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl

Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Openingstijden bieb
met medewerkers

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

De Rozet

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

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

(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
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Foto: Henk Baron
Woensdag 10 maart is Willie Kniest
overleden. Hij werd 66 jaar.
Op 23 november 1954 werd Wilie
geboren in Nijmegen en hij groeide,
samen met drie zussen, op in de wijk
Brakkestein. Hij was getrouwd met
Marian Kregting uit Ooij en samen
woonden ze aldaar in de Prins
Hendrikstraat. In Ooij werden Danielle
en Dennis geboren die Willie vier
kleinkinderen gaven.
Willie was vanaf 1979 werkzaam bij de
Spoorwegen, onder meer als conducteur en perronopzichter. In 2013 is hij,
vanwege zijn gezondheid, samen met
zijn vrouw naar
Groesbeek verhuisd,
naar een levensloopbestendige woning.
Vanwege die gezondheid heeft hij de laatste tijd op Joachim en
Anna gewoond.
We wensen zijn
vrouw Marian, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familie en vrienden
heel veel sterkte bij
het verwerken van dit
grote verlies.

Veteraan
John Coates
overleden
Op 17 september 2018 hadden wij de
eer om een aantal veteranen in Beek te
ontvangen. Tijdens de herdenking met
leerlingen van Beek en Kranenburg bij
het monument in Beek, was er uitgebreid gelegenheid om hun verhaal aan
te horen. Onder hen was ook dhr. John
R. Coates. Als Hospik was hij geland
bij Groesbeek en was ook bij de
Duivelsberg en verder in Beek.
Ons bereikte het droevige bericht dat
hij op 96-jarige leeftijd is overleden en
begraven in Virginia.
Het was een eer om hem te mogen ontmoeten.
Stichting Reünie Paratroopers

Foto: archief 82ndairbornedev.
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Te koop droog haard- en
kachelhout alles hardhout,
wordt thuis bezorgd per 3m3
of 30 m3 tel: 0615681335
Klusjesman actie! €17,50
p/u; 06-85650752
Te koop: div. gitaren,
audio, versterkers, div.
apparaten en nog veel
meer, 024-3773292
Gezocht: bouwkavel (evt)
nog te splitsen in buitengebied van de Ooijpolder, voor
de bouw van een, in het
landschap
passende,
levensloopbestendige,
energieneutrale bungalow.
Ria:
06-23345292
Gert: 06-15532085

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

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

COERWINKEL VOF

De Rozet
voor al uw familieberichten

Wenst u een vrolijk Pasen!
•
•
•
•

24/7 verse vrije uitloopeieren uit de muntgeld automaat
Vrijdag en zaterdag van 09.00 - 12.00u ook in het winkeltje
Inkoop / verkoop hooi & stro
Mini shovelverhuur - Loonwerk

Dankbetuiging
Wij willen langs deze weg iedereen
bedanken voor de warme steun
en zorg tijdens het overlijden van onze lieve
vrouw, moeder,schoonmoeder en oma

Vossengraaf 3
Millingen aan de Rijn
Henk: 0610404058 / Tom: 0653490958

Mini Schneiders

Te Huur
in Beek

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

In het bijzonder dr. Janssen, pastoor
Franken, uitvaartonderneming Limes
en de bewoners van “De Symfonie”
De vele blijken van meeleven troostende
woorden en kaarten zijn voor ons in de afgelopen weken een grote steun geweest
Cor Schneiders
kinderen
kleinkinderen

Rijksstraatweg 171
Villa den Breul
Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

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

Bel voor informatie
Frank Verweij 06-53131470

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Tel. 0481-433407

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

25 jaar echt (h)eerlijk smaakvol

23 maart 2021
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Nieuw bij Klussief; Klussief Administratief
OOIJ. Voor veel zzp'ers en eigenaren van kleine bedrijven
wacht er na een week hard werken in het weekend nog een
stapel administratie. Hoe fijn zou het zijn om dit uit te kunnen besteden.
Nu de lente er aan komt en je er straks weer op uit kunt trekken, juist dan kan de administratie een obstakel zijn.

Hemmy van Haaren, dé verswinkel uit
Groesbeek bestaat 25 jaar. Elke dag
zorgt een enthousiast team, met passie
voor het vak, ervoor dat de klant
smaakvol wordt verleid.
Hoge kwaliteit, lokaal, ambachtelijk,
zomaar wat termen waarvoor men staat
bij Van Haaren.
In de 25 jaar is er veel veranderd. Wat
is begonnen met een traditionele groentewinkel is uitgegroeid tot een vers
winkel met een eindeloze mogelijkheden op het gebied van vers en smaakvol
eten. Een jaar geleden hebben we het
concept vitalogische keuze omarmd.
Onze missie hiermee is onze klanten
van een gezonde levensstijl te voorzien
zonder veel gedoe.
“Uw gemak is onze zorg!” staat er op
het pand.
Een smaakvolle en gezonde maaltijd is
onze passie. “We eten zelf ook graag
smaakvol” merkt Hemmy op. Je kan de

maaltijd zelf bereiden met het uitgebreide verse groenten en fruit assortiment, maar ook genieten van het gemak
van de huisgemaakte specials of ruime
keuze aan kant en klare maaltijden.
“We gaan met de tijd mee, je kunt
online shoppen en thuis laten bezorgen.
“zou je 25 jaar geleden niet hebben
bedacht”, lacht Hemmy.
“We willen graag onze klanten bedanken” aldus Jacqueline. “Door naar hen
te luisteren heeft onze zaak door kunnen groeien naar waar we nu staan.”
Het 25 jarig bestaan van Hemmy van
Haaren wordt dit jaar groots gevierd.
Heel 2021 valt er maandelijks een
straat in de Gemeente Berg en Dal in de
prijzen met de trekking van Hemmy’s
Straatprijs.
Zo zal er ook gespaard kunnen worden
voor een gratis fietskoeltas.
Voor meer informatie over beide acties
op www.hemmyvanhaaren.nl.

Mogelijk ben je de naam Klussief al een keer eerder tegen
gekomen, dit is ons klussenbedrijf en dit wordt geleid door
Harry Budel.
Sinds februari is er een nieuwe bedrijfstak bij gekomen:
Klussief Administratief, geleid door zijn partner Marije
Leenders. Zij heeft ruim dertig jaar ervaring met administratieve en organisatorische werkzaamheden en is nu gestart om
dit te gaan doen voor zzp’ers en kleine bedrijven.
Dit kunnen bedrijven zijn in verschillende sectoren; van
bouw tot agrarisch, winkels of bijvoorbeeld de contact
beroepen.
Klussief Administratief levert maatwerk, passend bij waar jij
en je bedrijf op dit moment behoefte aan hebben. Dit kan
eenmalig zijn of voor een aantal uren per week of per maand.
Wat ik zoal voor je kan doen:
• Bijhouden van het boekhoudprogramma; invoer van
inkoop- en verkooprekeningen en bankafschriften; klaar
gemaakt om naar de boekhouder te sturen
• BTW-aangifte
• Telefoondienst; aannemen, noteren en doorgeven van telefoontjes
• Teksten schrijven en corrigeren
• Bijhouden van social media en website
• Factureren

• Organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten, seminars
en congressen
• Notuleren
• Administratieve werkzaamheden omtrent personeel en
wettelijke verplichtingen
• Voorbereiden en ondersteunen van groepstrainingen
Er is een samenwerkingsverband met een belastingadviseur
voor het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen
van aangiften.
Staat een administratieve service die je zoekt er niet bij?
Neem dan gerust contact op, want de mogelijkheden reiken
verder dan deze opsomming.
Je kunt Klussief Administratief bereiken via: 0653691226
Kijk ook op: https://klussief.nl/diensten/administratief

Picknicken bij de excavateur
Nu de horeca gesloten is gebruiken mensen de picknickplaats naast de oude excavateur. Deze gepensioneerde graafmachine staat in de Ooijpolder langs de dijk, als
herinnering aan de vroegere steenfabrieken.
Foto: Henk Baron

Van zaterdag 27 maart tot en met
zondag 4 april vindt de Autismeweek
plaats, georganiseerd door de
Nederlandse
Vereniging
voor
Autisme (NVA). NVA-directeur
Karol Henke gaat tijdens de
Autismeweek 2021 flink bewegen.
Hij neemt van 1 tot en met 4 april
deel aan de NVA Sponsorfietstocht
van Bergum (Friesland) naar
Valkenburg (Limburg). Zo’n 50 deelnemers fietsen zelfstandig elk 500
kilometer in vier dagen, om zo samen
autisme letterlijk en figuurlijk zichtbaarder te maken.

Brandweer Ubbergen bedankt
Zeger Stappershoef
Op 5 maart werd de Brandweer
Ubbergen gealarmeerd voor stormschade in Leuth. Op 8 meter hoogte hing
een gevaarlijke grote tak. De
Brandweer Nijmegen was al ter plaatse
met de hoogwerker, maar ze konden de
tak niet bereiken. De brandweermannen van Brandweer Ubbergen wisten
dat Zeger Stappershoef een verreiker
had en belden hem op. Een verreiker is
een uitschuifbare minikraan met een
hoogtebereik
van
12
meter.
Stappershoef kwam meteen ter plaatse

om Ubbergen vrijwillig te assisteren.
Als dank voor deze snelle hulp en
goede samenwerking hebben wij hem
deze week een symbolisch cadeau
overhandigd. Hiermee laat de
Brandweer zien dat ze midden in de
samenleving staan.
Wij kunnen jou hulp ook goed gebruiken. Interesse om onze Brandweer te
versterken? Wordt brandweer vrijwilliger!
Zie:
https://www.brandweer.nl/beekubbergenzoektvrijwilligers

Brandweer oefent in Ooij
12 leden van de brandweer Gelderland-Zuid
hebben zaterdagmorgen geoefend in het
v o o r m a l i g e
“Dombopand” aan de
Koningin Julianalaan in
Ooij. Zij moesten allen
vandaag examen gaan
doen. We wensen hen
veel succes.
Overigens is de brandweer nog steeds op
zoek naar nieuwe
brandweervrijwilligers.
Zo ook de Post Twee brandweerauto’s na de oefening
Foto: Henk Baron
Ubbergen. Voor meer
informatie
zie:
https://www.brandweer.nl/beekubbergenzoektvrijwilligers.
Brandweermannen van de Brandweer Ubbergen overhandigt een cadeau aan
Zeger Stappershoef

Breng buurtbussen gaan
vrijwel allemaal weer rijden!

Conform aanbevelingen van TNO zijn
de voertuigen aangepast. Zo is de
chauffeurscabine voorzien van een
spatscherm en is er een ander ventilatiesysteem ingebouwd. In het openbaar
vervoer is een mondkapje voor reizigers vanaf 13 jaar verplicht, dat geldt
ook voor de buurtbus.

v.v.
• 526 Dieren Station NS – Dieren
Noord v.v.
• 556 Heteren – Driel – Elst v.v.
• 561 Malden – Wijchen v.v.
• 562 Malden – Beek v.v.
• 563 Wijchen – Batenburg v.v.
• 564 Groesbeek – Molenhoek v.v.
• 565 Beuningen – Wijchen v.v.
• 589 Doorwerth – Oosterbeek –
Wolfheze – Renkum - Doorwerth
• 590 Doorwerth – Renkum –
Wolfheze – Oosterbeek – Doorwerth

De volgende buurtbuslijnen rijden weer
vanaf 29 maart:
• 524 Dieren Station NS – Spankeren
v.v.
• 525 Dieren Station NS – Dieren West

De Breng buurtbussen in Rijnwaarden
starten de dienst weer op een nog nader
te bepalen datum op.
Informatie over de dienstregeling is te
vinden op breng.nl.

Op maandag 29 maart gaan de meeste Breng buurtbussen in de regio
Arnhem Nijmegen weer volgens
dienstregeling rijden.

Fietsen voor het
AutismeFonds

Nassaustraat in Ooij weer
(tijdelijk) open voor het verkeer
Na een maandenlange
afsluiting is nu de
Nassaustraat in Ooij
weer (tijdelijk) open
voor alle verkeer. De
verbodsborden
zijn
weggehaald en de
obstakels (op een container na) zijn verwijderd. Waarschijnlijk zal
de rijbaan op een later
tijdstip alsnog open
gebroken en hersteld
worden, want er zitten
nu nog veel kuilen en
gaten in het wegdek.
Het lijkt er op dat de
werkzaamheden onder de grond voltooid zijn.
Ook de parkeerplaats bij dorpshuis de
Sprong, waar containers stonden, is (op

Foto: Henk Baron
een na) geruimd en schoongemaakt. De
bussen van Breng blijven in ieder geval
tot augustus via de Sint Hubertusweg
rijden.

De groep hoopt daarmee geld op te
halen voor het AutismeFonds. ,,Op
deze sportieve manier willen wij aandacht vragen voor autisme in de samenleving”, zegt Henke. ,,Dat is tijdens
deze coronacrisis urgenter dan ooit.”
,,Ik ga 500 kilometer ploeteren op mijn
racefiets. Net zoals veel mensen met
autisme dagelijks moeten doen”, aldus
een deelnemer die meefietst voor zijn
zoon met autisme.
De route voert over Friese slingerdijken, langs Drentse heidevelden, over de
Veluwe, door de bossen in Gelderland,
om via de Limburgse heuvels te finishen in Valkenburg. Op dag 1 fietsen de
deelnemers van Burgum naar Epe, op
dag 2 van Epe naar Nijmegen. De derde
etappe gaat van Nijmegen naar
Roermond en de laatste etappe van
Roermond naar Valkenburg. Nog eens
20 deelnemers kiezen voor een dagetappe.
Uiteraard houdt de organisatie rekening
met
de
Corona-maatregelen.
Deelnemers vertrekken gespreid en
fietsen hooguit met z’n tweeën. Meer
info over de sponsorfietstocht, de route
en de deelnemers is te vinden op
https://www.impactadventures.nl/500k
m-voor-autisme
AutismeFonds
Het AutismeFonds steunt projecten van
de NVA die de participatie van mensen
met autisme in de samenleving bevorderen. Zo zijn de NVA Autismeweek,
de Autipas en de Auti-Doe-Dagen
mede mogelijk dankzij bijdragen van
het AutismeFonds. Ook is afgelopen
jaar dankzij het AutismeFonds, het
digitale NVA Forum gelanceerd.
Mensen met autisme kunnen daarmee
via de mobiel, tablet of pc op een laagdrempelige manier contact met elkaar
hebben. Zeker tijdens deze coronacrisis
is dit van onschatbare waarde.
Overige activiteiten
Tijdens de Autismeweek vinden er
zowel landelijke als regionale activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie
over alle Autismeweek-activiteiten op
www.autismeweek.nl.
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Nieuw bij Klussief

Klussief
Allround werkzaamheden

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

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Klussief

T 06 53 69 12 26
E marije@klussief.nl
W https://klussief.nl/diensten/administratief

Administratief
Binnen
24 uur
reactie

Allround administratieve werkzaamheden
voor zzp’ers en kleine bedrijven

Vervanging kraan

• Administratieve en secretariële
werkzaamheden

Hang en sluitwerk ( cilindersloten)

• Boekhouden; in- en verkoop
• BTW-aangifte

Verlichting binnen & buiten

• Factureren

Reparatie toilet

• Telefoondienst

Reparatie keukenkasten

• Bijhouden social media
en website

Ophangen van schilderijen, TV’s etc.

• Notuleren

Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Schilderen
& Behangen

Geen voorrijkosten

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

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

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

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

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




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

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

Electro installaties
Camera beveiliging

Ook etensresten bij het gft-afval
In de gft-container!

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Gft-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval
Etensresten mogen hier ook bij. Zoals vlees- en visresten of schillen van
groente, fruit en aardappelen.

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

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

Brompton-dealer

www.dar.nl/gft

van Nijmegen en omstreken

Twijfel je welk afval waar hoort?
Kijk in de Dar app bij de afvalwegwijzer
of op www.dar.nl/afvalwijzer.

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

Wat gebeurt er met jouw gft-afval?
Van jouw gft-afval wordt compost en groengas gemaakt. Compost
gebruik je in de tuin of in plantenbakken op het balkon. Veel bussen
in de regio rijden op groengas. Zo kan je op je eigen
bananenschil rijden als je de bus pakt.

Jeugd & Jongeren

23 maart 2021

Schutterij EMM Kekerdom Paashaas Drive-in
KEKERDOM. Laatste nieuws: alle kinderen uit
Kekerdom tot en met groep 8 zijn welkom en krijgen ook
een paasverrassing.
Op zaterdag 3 april organiseert Schutterij EMM Kekerdom
een Paashaas Drive-In voor de kinderen van hun leden en
sponsoren. De Drive-In wordt opgesteld in de Schoolstraat
ter hoogte van het Kulturhus. Hier zal een sluis worden
gemaakt waar de ouders met hun kinderen doorheen kunnen
gaan met de auto, op de fiets of lopend. Bij de sluis staat een
Paashaas van 3,5 m hoog. Hiermee mogen de kinderen op de
foto en de Paashaas heeft ook een Paasverrassing bij zich.
Helaas was het idee om de kinderen paaseieren te laten zoeken niet mogelijk in verband met de huidige Corona-maatregelen. De Drive-In is van 14.00 tot 15.30 uur geopend.
Mocht u als lid van Schutterij EMM met kind(eren) niet op
deze dag aanwezig kunnen zijn, laat het ons even weten, dan
bezorgen zij de Paasverrassing bij u thuis. Om een juist beeld

Zoekt u een basisschool voor uw kind? Op woensdag 14
april is een er kijk- en inschrijfdag op basisschool Sint
Laurentius in Kekerdom. Ouders en kinderen zijn van harte
welkom. Vanwege de coronamaatregelen is het wel noodzakelijk een tijdstip te reserveren.
De kijk- en inschrijf dag is bedoeld voor alle ouders en kinderen die nieuwsgierig zijn naar deze fijne, kleinschalige
basisschool waar ieder kind écht wordt gezien. U krijgt informatie over de school, het onderwijs en natuurlijk proeft u tijdens de rondleiding de sfeer. Speciaal voor alle ouders met
kinderen van (bijna) 3 jaar is er de gelegenheid om ter plekke hun kind in te schrijven voor het komende schooljaar.

Plan uw bezoek in
U bent welkom op 14 april! De school houdt zich aan de
coronamaatregelen, waardoor het noodzakelijk is een tijdstip
te reserveren. Plan uw bezoek in op de website: www.laurentiusschool.com.

GGD test meer kinderen op corona
Sinds de scholen weer open zijn geldt
voor basisschoolkinderen dezelfde
instructie als voor volwassenen: bij
klachten thuisblijven en testen. Is er
in het basisonderwijs een kind of
leerkracht besmet met corona? Dan
gaat de hele klas thuis in quarantaine. Op dag 5 kunnen deze kinderen
en leerkrachten zich laten testen. Bij
een negatieve uitslag mogen zij weer
naar school. Testen is vrijwillig. Wie
zich niet laat testen, mag na 10 dagen
uit quarantaine. De GGD test
momenteel veel kinderen.
Kinderen testen in de teststraat
Kinderen met coronaklachten kunnen
getest worden in een GGD teststraat.
Dit kan in de regio Gelderland-Zuid bij
voorkeur in Culemborg, Tiel en in
Nijmegen-Noord (Lent). Sascha Kraus,
GGD Gelderland-Zuid: ‘We begrijpen
dat sommige kinderen het spannend
vinden om zich te laten testen. Onze
testers besteden extra tijd en aandacht
aan het testen van kinderen. Wij testen
niet vanuit de auto. Ouders kunnen bij
hun kind blijven en na afloop krijgt het
kind een dapperheidsdiploma mee. In
de praktijk merken wij dat de meeste
kinderen de testafname niet als erg vervelend beleven. We horen na afloop
heel vaak: ‘Het ging eigenlijk heel
snel’.
GGD mobiele testteams
Sascha Kraus: “Om het testen op dag 5
makkelijker te maken, zet onze GGD
sinds half februari mobiele testteams
in. Het mobiele testteam richt vlakbij of

De Rozet

Dorpsagenda Leuth blij met
plannen voor veilige fietsroutes

te krijgen wie ze allemaal mogen begroeten, verzoeken zij u
om u aan te melden via emailadres: emmpaashaas@gmail.com. De leeftijdsgrens is vastgesteld voor kinderen tot en met groep 8 van de Lagere School.

Kijk- en inschrijfdag Kekerdomse basisschool

Daltonschool
Basisschool Sint Laurentius is een Daltonschool.
Kenmerkend voor Daltononderwijs is de manier waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan. Er is veel aandacht voor zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Er wordt goed gekeken naar de
kinderen, de eigen kwaliteiten en doelen, en de kinderen
worden aangemoedigd om op basis vertrouwen uitdagingen
aan te gaan. De leerlingen hebben bijvoorbeeld hun eigen
weekplanning met onder andere eigen leer- en talentdoelen,
jong leert van oud en andersom, er zijn meerdere werkplekken waaruit ze zelf kiezen en er is minder ‘stilzit- en luisteronderwijs’.
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in de school een tijdelijke teststraat in.
De kinderen en de leerkrachten krijgen
via school een uitnodiging om zich te
laten testen. Het testen van kinderen
gebeurt alleen met toestemming van de
ouders. Door de inzet van de mobiele
testteams wordt de stap kleiner om kinderen te laten testen. En na een negatieve uitslag kunnen zij weer naar school.”
Alvast een DigiD voor je kind aanvragen
Op dit moment test de GGD veel kinderen. Het is voor ouders handig om
een DigiD voor hun kind aan te vragen.
Een Digid aanvragen duurt 3 dagen.
Doe dat daarom nu, want als je kind
klachten heeft en zich wil laten testen
duurt dat te lang. Met een DigiD kun je
zelf de uitslag van de test inzien. Voor

het maken van een testafspraak kunnen
ouders bellen naar 0800-1202.
Je kind voorbereiden op de test
Het helpt als ouders hun kind voorbereiden op de test. Sacha Kraus: “Vertel
aan je kind wat er gaat gebeuren.
Beschrijf hoe de beschermende kleding
van de medewerker eruit ziet en dat het
testen kort duurt. Bekijk bijvoorbeeld
samen het filmpje van het NOS
Jeugdjournaal: ‘Zo gaat het bij de coronateststraat voor kinderen’ (8 september 2020).
Kijk ook op https://ggdgz.nl/kindtestenopcorona daar staan meer tips om je
kind voor te bereiden op de test. En
uiteraard mag de favoriete knuffel
mee!”

Heeft u uw kind al aangemeld voor de
Martinusschool in Millingen?
MILLINGEN. Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor onze school? Of
wilt u eerst meer weten over onze
school en ons onderwijs? Wij maken
graag tijd voor u en uw kind!
Maak gerust een afspraak via 0481431596 of info@martinusschoolmillingen.nl en vraag naar Vincent Scholte.
De St. Martinusschool biedt middels
Jeelo schoolbreed projectonderwijs
aan. Samen Leven, Samen Werken en
Zelfstandig Leren staan hierbij centraal. De 21e eeuws vaardigheden

(samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken en presenteren) maken een
belangrijk deel uit van deze vorm van
onderwijs.
Ook voor verdere inlichtingen en/of
vragen kunt u terecht bij de school.
Voor het direct aanmelden van uw kind
kunt het aanmeldingsformulier downloaden van onze website: www.martinusschoolmillingen.nl (zie bovenaan
de website de knop ‘praktische informatie’) en het formulier afgeven bij de
school.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg
De gemeente Berg en Dal heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke
fietsroutes door en om Leuth heen. Dit
onderzoek heeft geresulteerd in 4
varianten, waarvan er nu twee aan de
gemeenteraad worden voorgelegd ter
goedkeuring.
De eerste variant betreft het doortrekken van het huidige tweerichtingenfietspad dat vanaf de dijk langs de
Steenheuvelsestraat ligt. Het plan is dit
door te trekken en uit te laten komen op
de parallelweg langs de Steenheuvelsestraat. Daarvoor is het wel nodig de
wetering enkele meters op te schuiven
en de weg ter hoogte van de vml zuivelfabriek een bocht in zuidelijke richting te laten maken, zodat het fietspad
voorlangs kan worden doorgetrokken.
De parallelweg wordt veranderd in een
fietsstraat.
Op het einde van deze fietsstraat kunnen fietsers linksaf slaan en via de
Margrietstraat hun weg vervolgen of
rechtsaf buigen naar de Steenheuvelsestraat waar dan een nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt.
De
werkgroepsleden
van
de
Dorpsagenda zijn erg blij met dit voorstel omdat het hiermee voor de fietsers
weer een stuk veiliger wordt. Wel benadrukken zij dat aan het einde van de
parallelweg, de plaats waar fietsers de
Steenheuvelsestraat op rijden, veilig
moet worden gemaakt, bijvoorbeeld
door een oversteekplaats in twee etappes. Ook zijn er nog vragen over de
doorgaande weg vanaf de dijk tot dit
punt: mogen fietsers hier straks nog
fietsen en komen hier dan ook verbrede
fietsstroken of moet iedereen gebruikmaken van het nieuwe fietspad? En hoe
wordt dit nieuwe pad dan bereikbaar
voor bewoners die aan de zuidelijke
kant van deze straat wonen? Verder
vinden zij het belangrijk dat de weg
vanaf de Korenbloemstraat tot de
Botsestraat/Kerkplein (of rotonde bij
Lieskes Wengs?) dan wel een 30 km
zone wordt. Deze korte afstand heeft
immers nauwelijks nog invloed op de
aanrijtijden van de hulpdiensten.
Fietspad door buitengebied
De andere variant houdt in dat er mogelijk in de toekomst een vrijliggend
fietspad komt vanaf de eerste bocht in
de Plezenburgsestraat, achter de
Pastoor van Tielstraat en de sportvelden langs, onderlangs de zuidelijke
kant van de dijk richting Thornsche
Molen. Daar zullen fietsers moeten
oversteken om hun weg richting
Nijmegen te vervolgen; deze plek
wordt door de provincie nog onderhanden genomen. Dit fietspad buiten het
dorp om schept mogelijkheden om op
een veilige en aantrekkelijke manier
vanuit Leuth, Kekerdom en Millingen
vanuit de Plezenburgsestraat verder
naar Beek of Nijmegen te fietsen. Ook
richting Zyfflich kan dit pad worden

gebruikt door fietsers en wandelaars,
waardoor de gevaarlijke oversteek op
de Kapitteldijk ter hoogte van De Snap
kan worden vermeden. Voor mensen uit
Leuth zullen er wel doorsteken
gemaakt moeten worden om makkelijker gebruik te kunnen maken van dit
fietspad.
Ook voor de recreatieve fietser die van
de streek komt genieten, zou het een
grote aanwinst betekenen. Zeker wanneer voor fietsers aansluitend de
Plezenburgsestraat/Zeelandsestraat
autoluw wordt gemaakt door snelheidsbeperkingen of alleen per auto bereikbaar wordt voor aanwonenden, zo is de
werkgroep van mening. Deze weg
wordt nu vaak als sluiproute gebruikt
door veel te hardrijdende automobilisten uit Millingen en Duitsland.
De plannen voor dit fietspad door het
buitengebied zijn gemaakt voor de
lange termijn, maar niet bekend is wat
dit in de praktijk betekent.
Beide voorstellen komen aan de orde in
de carrouselvergadering van 25 maart
en staan op de agenda voor de gemeenteraad van 1 april.
Werkzaamheden in 2022
De provincie Gelderland neemt in 2022
de N840 (Beek-Millingen) onder handen. Aan de werkgroep van de
Dorpsagenda is toegezegd dat er dan in
Leuth definitief twee smiley’s (in beide
richtingen) worden opgehangen, dat de
fietsstroken worden verbreed en dat er
een extra oversteekplaats komt voor
voetgangers ter hoogte van het
Kerkplein. Wij hebben er trouwens op
aangedrongen dat deze zebra’s vooral
duidelijk
gemarkeerd
worden.
Overigens worden er dit jaar ter overbrugging al tweemaal voor een korte
periode smiley’s opgehangen. Wanneer
de plannen voor het doortrekken van
het fietspad naast de Steenheuvelsestraat (variant 1) door de gemeenteraad
worden aangenomen, worden deze
hopelijk tegelijkertijd met de renovatie
van de weg gerealiseerd.
De mensen van de Dorpsagenda blijven
in gesprek met zowel de provincie al de
gemeente om een zo veilig mogelijke
situatie voor fietsers en wandelaars te
bereiken.
Mensen die meer informatie willen of
willen reageren naar ons kunnen dit
doen via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl
P.S. De gemeente heeft onlangs de trottoirs gerepareerd en over een grote
lengte kunststof palen geplaatst. Dit is
niet op ons verzoek gebeurd en wij zijn
er vooraf ook niet over in kennis
gesteld.
Dorpsagenda Laat Leuth Leven
Werkgroep Verkeer en Veiligheid
(Hanneke Bernsen, Lieke Spann,
Guydo Mulder en Jo Coerwinkel)

Potgrondactie D.E.S.
LEUTH. Op zaterdag 27 maart organiseert Muziekvereniging D.E.S. weer
een potgrondactie in Leuth. Door dit
jaar de potgrond te kopen bij uw
muziekvereniging steunt u ons hier ontzettend mee.
1 zak á 40 liter = € 4,00
3 zakken á 40 liter = € 10,00
Potgrond wordt na bestelling aan de
deur afgeleverd op zaterdag 27 maart
vanaf 10:00uur. Met gepast geld beta-

len s.v.p.
Bestellen kan via: 06 – 42 72 65 01
(Katinka Janssen) of via mail:
des-leuth@hotmail.nl
Ook als u nog oud ijzer heeft kunt u ons
steunen door te bellen naar: 0614297140, en dan wordt uw ijzer opgehaald. Met de opbrengst van de deze
acties kunnen wij namelijk muzieklessen blijven aanbieden en concerten
voor u organiseren.

De Rozet
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Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Inval- of reservebezorgers voor De Rozet
zijn altijd welkom
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

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

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

Beste Badbeek leden,
Ondanks de steun van onze overheid zijn het moeilijke
tijden voor ons.
Het doet ons dus ontzettend goed dat wij zoveel steun
vanuit onze trouwe leden krijgen.

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

Door de versoepelingen kan BadBeek inmiddels weer deels
open. Daar zijn wij ontzettend blij mee!
Wij willen jullie dan ook bedanken voor de vele positieve
reacties welke wij van jullie hebben mogen ontvangen.
Blijf gezond en tot snel!
Groetjes Team BadBeek

www.badbeek.nl

INFRA & MILIEU

Alde Weteringweg 1
6573 AZ Beek

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!
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INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW
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C U LT U R E E L

Elke week gratis online concert Phion
De komende weken verschijnt elke vrijdag een gratis online
concert van Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel.
Bijna net zoals bij een echt avondje uit, kun je je de komende periode elke vrijdag klaarmaken om het weekend in te luiden met de mooiste klassieke muziek. De aftrap is op 26
maart om 20.00 uur. De Tsjechische componist Dvořák staat
drie vrijdagen op het programma waarvan twee keer met
dirigent Alexei Orgrintchouk. Naast nog twee online streams
met muziek van Prokofjev en Tsjaikovski brengt Phion op
Goede Vrijdag, 2 april, een uniek hoorspel in samenwerking

Waarom wordt dit pand misschien een monument?
Bond Heemschut heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd het voormalige politiebureau aan de
Molenweg aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Dit heet een aanwijzingsprocedure, waarbij de
gemeente verplicht is een standpunt in te nemen. Het college
heeft naar aanleiding van het verzoek een onderzoek naar de
cultuurhistorische waarden van het politiebureau laten uitvoeren. Dat onderzoek is gedaan door een adviesbureau. De
resultaten van dit onderzoek zijn daarna voorgelegd aan de
monumentencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die het college adviseert over monumentenzorg. De
monumentencommissie beoordeelt het verzoek en het onderzoek aan de landelijk geldende criteria om een pand als
monument aan te wijzen. Deze criteria zijn onder andere de
cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. De conclusie is dat het voormalig politiebureau voldoet aan de criteria om het de status gemeentelijk
monument te geven. De monumentencommissie adviseert
daarom het voormalig politiebureau de status ‘gemeentelijk
monument’ te geven.
Wat vinden de betrokkenen?
Het politiebureau is voor verschillende inwoners en anderen

Expositie De Omhelzing

Agenda
26.01 – 20.00 uur Dvořák Serenade voor strijkers
02.04 – 00.00 uur Hoorspel Over Lijden met Eric Corton
09.04 – 20.00 uur Dvořák Tsjechische suite
16.04 – 20.00 uur Dvořák Blazersserenade
23.04 – 20.00 uur Tjsaikovski Suite nr. 4 ‘Mozartiana’
30.04 – 20.00 uur Prokofjev Pianoconcert nr. 5
Voor meer informatie zie www.phion.nl.

BERG en DAL. De kunstenaars rond
het centrum hebben zich laten inspireren door het thema de Omhelzing.
Embracer heet het in het Frans en dat
betekent ook elkaar kussen. Dat is
moeilijk in deze tijd en dat missen we
erg. Maar je kunt ook geraakt worden
door schilderijen, muziek en dans. De
expo geeft dit heel mooi weer. Veel
werken zijn symbolisch, zoals het
flamboyant gekleurde lijnenspel op de
afbeelding.Ook de frivole beweeglijkheid van danseressen is te zien op enkele doeken. Bewegen en omhelzen, dat
hebben we nodig. Deelnemende kunstenaars zijn Colette van der Bom,
Annemieke Dister, Rinus van der
Schans, Aagje Reijnders, Cornélie

een markante, gezichtsbepalende entree van Groesbeek.
Bond Heemschut en verschillende erfgoedverenigingen uit
Berg en Dal zijn erg blij met het plan om het pand te behouden. Ook het college van burgemeester en wethouders ziet de
waarde van dit pand voor onder andere de entree van
Groesbeek. Omwonenden vrezen overlast van met name parkerende auto’s. De gemeente wil daarom dat in het definitief
ontwerp daar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. De eigenaar van het pand krijgt vanzelfsprekend de
mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen.
Daarna neemt het college een definitief besluit.
Wat vindt het college van burgemeester en wethouders?
Er spelen verschillende belangen bij dit project. Enkele voorbeelden zijn de grote behoefte aan woningbouw die voldoet
aan de moderne eisen van duurzaamheid. Belangrijk zijn ook
een ‘groene inrichting’ (beplanting) van het perceel en een
goede (eventueel ondergrondse) parkeergelegenheid om
eventuele overlast tot een minimum te beperken. Behoud van
cultureel erfgoed is ook van grote betekenis voor de gemeente. Een meerderheid van het college hecht het meeste belang
aan de monumentale waarde van het pand. Het college hoopt
samen met de ontwikkelaar tot een bebouwing te komen die
recht doet aan de verschillende belangen. Wethouder
Annelies Visser: “Een pand met deze uitstraling en historische waarde willen we graag behouden. Voor nu en voor de
generaties na ons. Met de eigenaar van het pand bekijken we
hoe we dit zo goed mogelijk samen laten gaan met woningbouw op die locatie.”

een bang gevoel op een duikplank
gestaan (foto)? of Roodkapje willen
spelen, maar nooit gekozen? Trots
geweest op je succes met elastieken?
Het boek heeft een A5-formaat en 80
pagina’s. De prijs is €15,50. Met verzenden komt daar €3,85 bij (= €19,35)
Met gratis Victor-boekenlegger. In
Millingen aan de Rijn is de bezorging
gratis.
Enkele reacties:
Sven Hoekstra, Nijmegen:
‘Wat een schitterende Victor net in de
bus! Overtreft al m’n hoge verwachtingen, heel blij dus.’
Ellen van der Wal, Beek:
‘Wat leuk dat het boek er is. Ik heb van
begin af aan genoten van Victor.
Zat soms hardop in mijn eentje om hem
te lachen. Goed bedacht en geweldig
hoe je van niets zoiets hilarisch maakt.
Ik kan niet wachten tot ik Victor ook
kan voorstellen aan mijn kleinkind.’
Winston Huisman, Zutphen:
‘VICTOR is binnengeglipt; erg blij met
zoveel schoonheid. Mooi helder in
alles… dank je.’

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Joseph Beuysjaar 2021
Op 12 mei a.s. zou Joseph Beuys 100
jaar zijn geworden. Dat is in Duitsland
en Oostenrijk reden voor een reeks festiviteiten die normaal alleen aan heilige
en staatslieden is voorbehouden. Maar
liefst 20 musea, in onder andere,
Berlijn, Düsseldorf, Stuttgart, Wenen
en Kleef wijden tentoonstellingen aan
de ‘grootste na-oorlogse kunstenaar
van Duitsland’ – een status die hem
vooral lijkt te worden toebedeeld omdat
zijn werk perfect past bij de huidige
artistieke tijdgeest. Beuys was activist,
kunstenaar, sjamaan en mediaster, die
met zijn motto ‘Jeder Mensch ist ein
Künstler’ kunst van de elite wilde
bevrijden en in wilde zetten voor een
beter wereld – . Joseph Beuys was
Marina Abramovic, Greta Thunberg en
Willem Engel in één. Daarbij is de ironie, achteraf gezien, dat hij met zijn
democratische werk uiteindelijk zijn
eigen uniciteit bevestigde – en het hele
Duitse taalgebied hem nu, 35 jaar na
zijn dood, alsnog terecht collectief op
de sokkel hijst. (Bron: Hans den Hartog
Jager, NRC, 14 januari 2021)

Het Kulturhus blijft wel geopend voor:
- Kinderopvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak
(Judie
Koenders
06
24225674)
- Prikpost CWZ, elke donderdag van
08.00 tot 08.30 uur

Metselaars, Joop Speekenbrink,
Willem van der Stokker, Lidwien van
der Horst en Phil Poffé. De Expo loopt
van 1 April tot 1 Mei.
Info:
philpoffe@hotmail.com
0611308583.

Vanuit huis meespelen met Phion
Nieuw project voor muzikanten: Solo met Phion
Thuis als solist meespelen met Phion,
Orkest
van
Gelderland
&
Overijssel? Het kan. Bij Solo met
Phion word je als muzikant ingewijd
in de geheimen van de allermooiste
orkestsolo’s uit het klassieke repertoire. Denk bijvoorbeeld aan de
vioolsolo in Salut d'Amour van Elgar
of de solo voor altsaxofoon in de
Schilderijententoonstelling
van
Moessorgski. Met nog elf andere
solo's voor verschillende instrumenten en symfonische werken, kunnen
veel muzikanten hun hart ophalen
bij Solo met Phion.
Talentontwikkeling
Phion wil voor zoveel mogelijk mensen
van betekenis zijn met live symfonische muziek. Nu concertzalen al even
dicht zijn, maar ook verenigingen en
muziekscholen al lange tijd gesloten
zijn, is er extra veel behoefte aan verbinding en uitdaging om thuis muziek
te blijven spelen. We willen mensen
intensieve muzikale ervaringen laten
opdoen op een manier die blijvende
indruk maakt. Phion gelooft in de
kracht van klassiek en heeft een ondersteunende rol in talentontwikkeling.

Alle muzikanten kunnen dan ook meedoen met dit project.
Tutorial van musicus
Muzikanten die fluit, althobo, klarinet,
fagot, altsaxofoon, hoorn, trompet,
euphonium, trombone, viool, altviool,
cello of contrabas spelen kunnen hun
hart ophalen bij Solo met Phion. Na
aanmelding ontvangen de muzikanten
voor hun instrument en bijbehorend
werk de bladmuziek, de audio-opnames - zowel het complete stuk als een
‘karaoke’ versie - én een persoonlijke
tutorial van een van onze musici om ze
verder op weg te helpen. Want, hoe zit
het eigenlijk precies? Welke rol heeft
de solo in het stuk en welke tips helpen
bij een goede voorbereiding op deze
solo? Welke technische aspecten zijn
belangrijk? Met al deze tools in handen
kunnen muzikanten thuis uiteindelijk
zelf schitteren in samenspel met Phion.
Praktische informatie
Het project gaat van start vanaf 12 april
en vanaf dat moment kunnen muzikanten zich aanmelden. Deelname is gratis. Voor meer informatie zie
www.phion.nl/solometphion

Museum B.C. Koekkoek-Huis
in Kleef weer open
KLEEF. Na vier maanden lockdown is
het Museum B.C. Koekkoek-Huis
vanaf dinsdag 9 maart 14 uur weer
open. Na verplichte aanmelding vooraf,
bevestigd door het museum en afspraak
(tijdslot) (via kasse@koekkoekhaus.de of telefonisch tijdens de openingsuren van het museum op 02821/
76 88 33) staat niets een bezoek meer
in de weg! Neem wel je FTP2 mondkapje mee! Op de benedenverdieping
staan de museumwinkel en het antiquariaat Zeitzeichen opnieuw tot uw

beschikking. Openingstijden van het
museum: Dinsdag t/m zaterdag 14.00 17.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur.

Presentatie boek Bachs Mattheus
Zondag 14 maart vond de presentatie
plaats van een nieuw boek over Bachs
Passionen: ‘Oo lamm kottes, oensjoeldieg’. Auteur en musicus Dirk Luijmes
uit Ooij overhandigde het eerste exemplaar aan Marieke Schouten, voorzitter
van het Bachkoor Nijmegen bij de
Vereniging.
Het Bachkoor Nijmegen voert jaarlijks
een van de Passionen van Bach uit,

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

De Rozet

Vanaf 1 april in Huiskamerrestaurant Babylon

Nieuw boek: Victor

MILLINGEN. Anja Middelkoop presenteert het fotoboek Victor. Een jaar
lang plaatste Anja een foto op
Facebook: ‘Victor maakt van zijn jeugd
een deugd’. Nu is deze verzameling
foto's bij elkaar gebracht tot een uniek
boekje voor het hele gezin. Het boek is
niet bedoeld om de boekenkast te vullen, maar om regelmatig doorheen te
bladeren.
Victor geeft een ruime kijk in zijn alledaagse leven. Hij is ondernemend,
bescheiden, sympathiek en aandoenlijk.
In het boek komen 38 herkenbare
onderwerpen aan de orde met een foto
van Victor en een korte tekst. Ooit met
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met Eric Corton.

Wordt voormalig politiebureau Groesbeek
een gemeentelijk monument?
Het voormalig politiebureau in Groesbeek wordt misschien een gemeentelijk monument. Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure gestart
waarmee het pand een gemeentelijk monument kan worden.
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maar door de coronacrisis is de uitvoering ook dit jaar afgelast. Het boek verschijnt mede in kader van het 75-jarig
bestaan van het koor; Dirk Luijmes is
tevens de repetitor van het ensemble.
Voor meer informatie over het vrolijke
en informatieve boekje kunt u terecht
op de website van het koor:
www.bachkoor-nijmegen.nl. Het boek
is online te bestellen en ligt in de
Nijmeegse boekhandels.

Ook Museum Kurhaus in Kleef
besteedt dit jaar aandacht aan Joseph
Beuys. www.museumkurhaus.de

Kunstenaars gezocht voor project ‘Etalagekunst’
KRANENBURG. Net als vorig jaar
start binnenkort in Kranenburg het project ‘Etalagekunst’. In de Große Straße
staan (helaas) nog steeds een aantal
winkels leeg en dat doet het stadsbeeld
geen goed. Door de lege etalages in te
vullen met kunst, en dat kan van alles
zijn, krijgt de hoofdstraat meer flair en
kleur. Kunstenaars uit Duitsland en
Nederland zijn uitgenodigd om aan het

project mee te werken. Deelname is

gratis. De bedoeling is om in mei te
starten, waarbij in overleg met de
betreffende bedrijfseigenaren tijdsduur
en praktische zaken worden afgesproken.
Meer informatie over het project
‘Etalagekust Kranenburg’: Heinz
Nielen (0049 2826 1733, heinz.nielen@online.de) of Heinz Maahs (06
1450 5539, h.maahs@telfort.nl)

Foto: Bea Westervelt

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

30% korting

•
•
•
•
•

Hertog Jan, Bud
of Warsteiner krat
Alle varianten
Krat 24 flesjes à 0.3 liter**

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

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

AH Verse pizza's
Alle varianten
Bijv. salami piccante
Per stuk
De actieprijzen
variëren van
1.99-4.05

www.kuijpersgrondwerken.nl

3.⁷ ⁷
5.³⁹

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor

per krat

10.⁴ ⁹
**Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant.
**V

16.⁵⁹-1⁴⁹

Feestelijk extra voordeel in Mijn Bonus Box
ox
x

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
LieskesWengs
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
024-6632601
Lieskes
Leuth Tel.
Tel.
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

Hertog Jan of
Bud multipacks
Alle varianten*
Bijv. Hertog Jan
pils 6-pack
Set 6 blikjes
à 0.33 liter

25% korting

4.⁴ ⁹

*M.u.v. gekoeld
De actieprijzen
variëren
van
2.77-6.37
n 2.77

5.⁹⁹
5

Verzilver je Koopzegels voor je paasboodschappen
Ve
appe
en

Aanbiedingen geldig t/m zondag 28 maart

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

Lieskes Wengs 3

Lieskes Wengs 3:

Lieskes Wengs 3a

Bgg.
1e verd.

Lieskes Wengs 3b:

Lieskes Wengs 3b

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

Buitenzonwering

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

in vele soorten

1e verd.

ACTIE
meten en
montage
gratis.

- kamer 25 m2
- kamer 12 m2

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

Lieskes Wengs 3a:

ACTIE
meten en
montage gratis

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470

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

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

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

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

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

■ Houdt u de omgeving schoon en fris?

■ Klinkers voor asfalt

Zaterdag 20 maart 2021 was het de Landelijke Opschoondag. Ook in onze
gemeente hebben verschillende inwoners gezorgd voor een frisse en
schone omgeving. Dit vinden wij super. Heel erg bedankt. Wilt u vaker
zwerfafval opruimen? Word dan Wijkheld!

De gemeente is gestart met het opknappen van de
Bosstraat, de Lindenlaan, de Schrouwenberg en een
gedeelte van het Kruispad en de Heumensebaan.
Deze straten zijn toe aan groot onderhoud.

zen in de grond. Deze buizen hebben gaatjes aan de
zijkant. Het regenwater zakt door de gaatjes in de
bodem. Zo verdwijnt er minder schoon water in het
riool én houden we meer water vast in de bodem.

Ook voor de kinderen
Heeft u kinderen? Ook uw kind kan Wijkheld worden. Kinderen kunnen
zwerfafval opruimen en er ook nog een zakcentje mee verdienen. Goed en
leuk om te doen. En het is ook nog eens gezond om buiten actief bezig te
zijn. Meer informatie: www.wijk-helden.nl.

Wat gaan we doen?
We vervangen het oude asfalt door klinkers. Klinkers
passen beter bij het dorpse karakter van de straten. De
indeling van de wegen blijft hetzelfde.

Wilt u zien wat we nog meer gaan doen en hoe het er
straks uit gaat zien? Bekijk dan de presentatie op
www.bergendal.nl/bosstraat.

Ook koppelen we de rioolputten af van het riool.
Schoon regenwater verdwijnt nu nog via deze putten in
het riool. Dat is zonde. Want al het water in het riool
wordt gezuiverd, ook het schone regenwater. Daarom
vangen we het regenwater voortaan op in verticale bui-

Hinder
Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden tijdelijk niet met de auto bij hun woning komen.
Omwonenden krijgen een brief van de aannemer wanneer hun straat aan de beurt is.

■ Nieuwe ondersteuning voor inwoners
Heeft u door corona minder inkomen? En kunt u hierdoor uw huur,
hypotheek of gas-, water- en lichtrekening niet meer betalen? Dan
kan
de
TONK
(Tijdelijke
Ondersteuning
Noodzakelijke
Kosten) u misschien helpen.

beeld naar het inkomen van een
partner en het eigen vermogen.

Met de TONK ontvangt u 145 euro
netto per maand. De regeling loopt
van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 en
geldt met terugwerkende kracht.

U kunt de TONK alleen aanvragen
voor de maanden dat u minder
inkomen had.

Hoe kunt u de TONK aanvragen?
Inwoners van onze gemeente kunnen de TONK aanvragen via
www.bergendal.nl/tonk.
Lukt het niet om de TONK via onze
website aan te vragen? Bel dan
14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur.
Wij sturen het formulier dan naar u
toe.
Voorwaarden TONK
Alle voorwaarden voor de TONK
staan op www.bergendal.nl/tonk.
Bij de aanvraag kijken we bijvoor-

De TONK is een vergoeding voor
noodzakelijke woonkosten. Het is
geen algemene ondersteuning van
het inkomen.

Wethouder Irma van de Scheur:
‘’De economische gevolgen van
corona zijn enorm. Het raakt veel
mensen en de gevolgen zullen nog
jarenlang voelbaar zijn. Gelukkig
hebben we allerlei ondersteuningsmaatregelen, zoals de TOZO voor
ondernemers en zelfstandigen.
Toch dreigen sommige inwoners
tussen wal en schip te raken. Ze
hebben door corona minder inkomen, maar komen niet in aanmerking voor bestaande regelingen. Ik
ben blij dat we deze inwoners nu
kunnen helpen met de TONK.’’

■ Denkt u mee over andere energiebronnen en energie
besparen?
Wilt u als inwoner meewerken aan
een plan waarin staat hoe we ons
energieverbruik kunnen verminderen? En welke nieuwe energiebronnen we gaan gebruiken? Hieronder
leest u hoe u zich kunt aanmelden,
wie er nog meer meedoen en waarom we dit doen.
Aanmelden
Wilt u meewerken aan het plan? U
kunt zich tot en met dinsdag 30
maart aanmelden door een e-mail
te
sturen
aan
Moniek
Daggenvoorde via
m.daggenvoorde@bergendal.nl of
telefonisch via telefoonnummer
14024.
Waarom dit plan?
Iedere gemeente moet een plan
maken om het energieverbruik te
verminderen en om te kijken naar
andere energiebronnen dan aardgas. Zo’n plan heet de ‘transitievisie
warmte‘. Het plan moet eind 2021
klaar zijn. Het doel is dat na 2050
niemand meer aardgas gebruikt.
Ook in de gemeente Berg en Dal
gaan we zo’n transitievisie warmte
maken.

Wie werken mee?
We maken de transitievisie warmte
met inwoners, maar ook met vertegenwoordigers van woningcorporaties, het waterschap, ondernemers,
de netwerkbeheerder en andere
organisaties.
Waarom is uw inbreng belangrijk?
Samen met de hierboven genoemde organisaties weet u als inwoner
het beste wat u wilt en kunt als we
zonder aardgas gaan leven. Samen
met u gaan we antwoord geven op
vragen als: hoe gaan we ons ener-

gieverbruik verminderen, hoe kunnen we beter isoleren en wat betekent dit voor ons leven?
Wat gebeurt met uw inbreng?
De projectleider transitievisie
warmte is verantwoordelijk voor de
totstandkoming van deze visie. De
projectleider zorgt ervoor dat uw bijdrage in dat plan verwerkt wordt.
Het is uiteindelijk de gemeenteraad
van Berg en Dal die eind 2021 een
besluit neemt over de transitievisie
warmte.
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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
▪ Nieuwe Holleweg 67, kap boom (verleend)
▪ Oosterbergweg 2, kap 2 bomen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 75, aanleggen tuin met vijver (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 191, gedeeltelijk overkappen terras met open tent
(aanvraag)
▪ Waterstraat 27, realiseren nieuwe uitgang supermarkt (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Nabij Nassaulaan 7, kap boom (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 22, aanleggen inrit en bouw carport (aanvraag)
▪ Prinses Wilhelminalaan 1, isoleren dak (aanvraag)
▪ Stollenbergweg 234, kap boom (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 61, vervangen schuurtje (aanvraag)
▪ Vierparkenpad 11, realiseren winkeltje voor verkoop handgemaakte
spullen (verleend)
Groesbeek
▪ Bredeweg 75a, bouw bijgebouw (aanvraag)
▪ Generaal Gavinstraat 308, vervangen schuur door overkapping
(aanvraag)
▪ Hoge Horst 54, renoveren en uitbreiden van kleedcomplex van VV
DVSG (van rechtswege verleend)
▪ Industrieweg 25, plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Klein Amerika 7, vervangen serre (aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 21, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Pannenstraat 2b, realiseren sportschool, fitness en haptonomie
(aanvraag)
▪ Veldzicht, kavel 73, bouw woning (verlengen beslistermijn)
Kekerdom
▪ Weverstraat 36, vernieuwen aanbouw (aanvraag)
▪ Weverstraat 60, wijzigingen aanbrengen in gevel (aanvraag)
Leuth
▪ Bredestraat 36o, bouw opslagloods (aanvraag)
▪ Nabij Duffeltdijk 4b, rooien van een elzenhaag (verlengen
beslistermijn)
Millingen aan de Rijn
▪ Van Arkelstraat 2, uitvoeren van energiebesparende maatregelen
voor 31 woningen (verlengen beslistermijn)
▪ Heerbaan 5, renoveren dakkapel en wijzigen achtergevel (verleend)
▪ Heerbaan 72, plaatsen nieuwe kozijnen (aanvraag)
▪ Heerbaan 181, exploiteren van een B en B in Huize De Pol
(verlengen beslistermijn)
▪ Prinses Irenestraat 53, realiseren dakopbouw en dakkapel (verleend)
▪ Zeelandsestraat 71, plaatsen buiten unit (niet vergunningplichtig)
Ooij
▪ Ooijse Bandijk 1, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Rietvoornstraat 2, realiseren dubbele nokverhoging (aanvraag)
Persingen
▪ Werchensestraat 2, verbouwen bijgebouw tot mantelzorgwoning
(aanvraag)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 8, uitbreiden woning (verleend)
▪ Rijksstraatweg 56, kap bomen (verleend voor kap van 3 bomen en
geweigerd voor kap van 1 boom)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout:
▪ St. Jansberg 15, Groesbeek
▪ Hogewaldseweg 25, Groesbeek
▪ De Klös 4, Groesbeek
▪ Wylerbaan 20, Groesbeek
▪ Wylerbaan 39, Groesbeek
▪ Kapitteldijk 2, Leuth
Vastgesteld bestemmingsplan:
▪ Cranenburgsestraat 27, Groesbeek
Ontwerpbesluit hogere waarden:
▪ Jonkmanshof, Kerkdijk 32, Ooij
Ontwerpbestemmingsplan:
▪ Jonkmanshof, Ooij
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■ Kunnen we eigenlijk wel een poosje zonder water of elektriciteit?
Verwarming, water uit de kraan, stroom, internet; we
vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Maar
wat nu als deze vitale voorzieningen langere tijd uitvallen? Bent u daarop voorbereid? Kunt u een tijdje zonder drinkwater, elektriciteit, gas, telecom en ICT?
Bent u voorbereid?
Normaal loopt alles goed met onze vitale voorzieningen zoals water, stroom, gas en internet. Maar er kan
natuurlijk altijd iets onverwachts gebeuren. Bent u bijvoorbeeld voorbereid op een paar dagen zonder
stroom? Heeft u voldoende houdbaar eten en drinken
in huis? En contant geld? Want de pinautomaten werken niet zonder stroom. Waar haalt u uw informatie
vandaan als de wifi stopt en de telecommasten ook
nog eens uitvallen?
Bereid uzelf voor met een noodpakket!
Gelukkig kunt u veel doen om u voor te bereiden op
zo’n situatie. Bespreek het onderwerp eens met familie
of vrienden. En stel een noodpakket samen. Dat is
makkelijk en niet duur. De meeste spullen heeft u waarschijnlijk al in huis. Op www.crisis.nl vindt u meer informatie over dit pakket.

■ LHBTI+’ers* in Overijssel of Gelderland, deel je ervaring!
Identificeert u zichzelf als LHBTI+’er? Dus als lesbisch,
homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse,
queer, aseksueel of panseksueel+? Doe dan mee aan
het onderzoek van Vizier Oost en de Radboud
Universiteit. Zij willen graag weten waar u zich veilig
voelt en waar niet. Of er ruimte is voor uw identiteit in
uw gemeente. En wat er beter kan.
Vul de vragenlijst in op
https://questions.socsci.ru.nl/index.php/597186. Met
uw hulp kunnen provincies en gemeenten LHBTI+’ers
beter ondersteunen. Daarnaast maakt u kans op 1 van
de 10 Bol.com-bonnen van € 50,-.
Wie doen het onderzoek?
Vizier Oost en de Radboud Universiteit (dr. Niels
Spierings) doen dit onderzoek samen. Vizier Oost heeft
als missie het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Dr. Spierings heeft veel ervaring met statistisch
onderzoek op het gebied van ongelijkheid en participatie. Uw data en gegevens worden veilig en vertrouwelijk verwerkt.
Waarom wordt het onderzoek gehouden?
De provincies Gelderland en Overijssel zijn regenboogprovincie. Zij willen graag weten hoe het gaat met
LHBTI+’ers: hoe geaccepteerd voelen zij zich? Tegen
welke problemen lopen zij aan? Als zij dit weten, kun-

nen zij (regenboog)gemeentes, verenigingen en belangenorganisaties beter ondersteunen en de juiste initiatieven de ruimte geven.
Meer weten? Mail naar info@vizieroost.nl of kijk op
www.vizieroost.nl.

■ 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.
Intake voedselbank Groesbeek
Voedselbank Groesbeek verzorgt
voedselpakketten voor ca. 125
gezinnen in de gemeenten Berg en
Dal, Heumen en Mook en
Middelaar.
Voedselbank
Groesbeek is op zoek naar iemand
die de intake doet voor de toekenning van een voedselpakket. Heeft
u affiniteit met schuldhulpverlening,
enige kennis van sociale wetgeving
en het werken in Word en Excel?
Kunt u zich 4 a 6 uur per week vrijwillig inzetten? Neem contact op
met Wopke Veenstra via
06 – 38 06 87 67 of via
info@voedselbankgroesbeek.nl.
Verschil maken voor ouderen
Bij Villa Hamer in Berg en Dal staan
kwetsbare ouderen centraal. Bij

Villa Hamer wonen ouderen. Maar
Villa Hamer faciliteert ook de ouderenorganisaties. Ze brengt mensen
bij elkaar en ondersteunt ouderen
in hun hulpvraag. Deelt u hun missie en wilt u zich graag inzetten om
voor ouderen het verschil te
maken? Laat weten wat u kunt bijdragen. Neem contact op met Peter
Degger via 06 – 29 16 50 52 of via
p.degger@zorggroepdelaren.nl.

Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op www.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte
Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 - 040 60 66.
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■ Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen 6 april
Werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact
Werkgevers, werkzoekenden en
intermediairs komen op een laagdrempelige manier met elkaar in
contact
tijdens
de
Online
Banenmarkt Rijk van Nijmegen.
Deze vindt plaats op dinsdag 6 april
van 10.00 tot 13.00 uur in de
LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt
Rijk van Nijmegen’. Al ruim 2.000
mensen zijn lid.

telkens één bedrijf centraal staat.
Regionale werkgevers organiseren
deze sessies speciaal voor de
leden van de banenmarkt.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Zorg dan
dat u eerst een profiel op LinkedIn
heeft. Ga daarna op LinkedIn naar
de zoekbalk en typ daar ‘Online

Banenmarkt Rijk van Nijmegen’.
Klik vervolgens op ‘lid worden’. U
krijgt binnen 24 uur bericht, wanneer u lid bent geworden van de
groep. Wilt u meedoen, maar heeft
u weinig ervaring met LinkedIn
en/of online solliciteren? De webinars van UWV over LinkedIn kunnen
helpen. Kijk op www.onlineseminar.nl/uwv.
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Vervolg mededelingen
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Veel animo voor poëziewedstrijd
De afgelopen tijd zijn er 16 bankjes
geplaatst in het dorp Berg en Dal.
Samen vormen ze de bankjesroute.
Werkgroep Poëziepad Berg en Dal
wil bij 9 bankjes poëzieborden
plaatsen. Daarom had zij in januari
een poëziewedstrijd uitgezet. Daar
is enthousiast op gereageerd. De
werkgroep heeft maar liefst 105
gedichten ontvangen!

De Banenmarkt richt zich op werkgevers en werkzoekenden in
Nijmegen,
Wijchen,
Druten,
Beuningen, Berg en Dal, Heumen
en Mook en Middelaar.
Ontmoeten
Werkgevers uit de regio delen op 6
april hun vacatures tijdens de vijfde
editie van de Online Banenmarkt
Rijk van Nijmegen op LinkedIn.
Geïnteresseerden kunnen daar
direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich door hun
cv te delen of een (video)oproep te
plaatsen. Leden ontvangen vanaf
22 maart tips en instructies, waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op deelname.

Prachtig om te zien dat de leeftijd
van de inzenders heel divers is.

Van groep 8 van basisschool Titus
Brandsma in Berg en Dal tot aan
mensen die wonen in ‘t Höfke. Er
zitten mooie, ontroerende en inspirerende gedichten bij.
Onthulling
Noteer 24 april alvast in uw agenda.
Dan worden de gedichten bij de 9
banken onthuld. Meer informatie
vindt u op www.bergendal.nl/poeziepad.

■ Dar schoffelt en snoeit in plantsoenen
De komende tijd kunt u medewerkers van Dar tegenkomen in onze
gemeente. Dar start weer met het
onderhoud van de plantsoenen en
het verwijderen van onkruid op de
stoep. Door corona lag het werk
even stil.

Meet Up met werkgevers uit de
regio
Om nog meer interactie mogelijk te
maken is er binnen de Online
Banenmarkt een proef met ‘Meet
Ups’. Dit zijn online ontmoetingsessies voor werkzoekenden waarbij

■ Supermarkten mogen open op 1e paasdag en 1e pinksterdag
Supermarkten in de gemeente Berg en Dal mogen
open op 1e paasdag en 1e pinksterdag. Dit is op zondag 4 april en zondag 23 mei.

Wat doet Dar precies in de plantsoenen?
Dar onderhoudt de plantsoenen
door te schoffelen en te snoeien.
Door het afwisselende weer is het

onkruid hard gegroeid. Dar heeft
hier de komende tijd extra aandacht
voor.
Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/ibor voor meer
informatie of neem contact op met
het klantencontactcentrum van Dar.
Bereikbaar via info@dar.nl of telefonisch van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via
telefoonnummer 024 - 371 60 00.

Drukte en kans op besmettingen verkleinen
Rondom de feestdagen is het in de supermarkten
extra druk. Door de coronamaatregelen in de horeca wordt het waarschijnlijk nog drukker dan normaal. De gemeente hoop dat de (piek)drukte op de
andere dagen minder is als de supermarkten op 1e
paasdag en 1e pinksterdag open mogen. Zo is er
minder kans op besmettingen. Zowel voor de consumenten als voor de medewerkers.
Tijdelijke ontheffing
Volgens de Verordening Winkeltijden Groesbeek
2015 mogen winkels niet open zijn op nieuwjaarsdag, 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag.
Maar het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten om een tijdelijke ontheffing te
geven.

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

GroenLinks is voor de Energietransitie… Ja! En… Hoe?
Dat we in een klimaatcrisis verkeren
is voor de meeste mensen nu echt
duidelijk, maar wat doen we met die
wetenschap? Wachten we rustig af
tot het water zoveel stijgt dat half
Nederland onderloopt? Wachten we
totdat het op andere plekken in de
wereld onleefbaar wordt en er nog
meer klimaatvluchtelingen komen?
Of gaan we ons uiterste best doen om
aan oplossingen te werken?
GroenLinks Berg en Dal geeft een
voorzet.
GroenLinks heeft in Berg en Dal bij de
vorige verkiezingen, op één partij na,
de meeste stemmen gehaald. Ook toen
was onze boodschap in de campagne
duidelijk. Wij zouden gaan voor een
duurzaam Berg en Dal. Daarvoor heeft
de kiezer zich duidelijk uitgesproken
en wij willen ons aan die belofte houden. Om te beginnen moet het aandeel
duurzame energie in onze gemeente in
2023 van ca 4% naar 16%. Daar is het

college, met onze wethouder voorop,
meteen mee aan de slag gegaan.
En het mooie is, bij het lokaal opwekken van groene stroom, binnen de randvoorwaarden van de gemeenteraad, kan
gelijk gewerkt worden aan versterking
van de biodiversiteit.
Je zou zeggen, een win win situatie.
Wie kan daarop tegen zijn? Uiteraard
zijn er kanttekeningen te plaatsen bij
deze
noodzakelijk
verandering.
Mensen willen graag het bekende houden en vinden veranderingen lastig.
Maar als je bedenkt dat het alternatief,
niets doen, erger is, dan hebben we
geen keuze. Zijn de argumenten tegen
een zonnepark dan wel zo steekhoudend? En hebben we de voordelen ook
gezien?
Want…
• Bomen en struiken rond een zonnepark maken het uitzicht minder open.
➢ Dat is feitelijk juist. Maar is dat erg?

Vaak zijn hagen en struiken in de loop
der jaren door herverkaveling verdwenen en zijn groenstructuren juist hetgeen wat van origine in het landschap
past.
• Financiële rendementen van zonneparken gaan vaak naar buitenlandse
investeerders.
➢ Dat klopt gedeeltelijk maar niet
wanneer inwoners zelf investeren. Dat
is een onderdeel van de plannen.
• Waarom bouwen we geen kerncentrales?
➢ Omdat dat zo duur is dat die investering niet van de grond zal komen en
wat doen we met het afval? En ook
daarbij is een eindige grondstof nodig.
• Is het niet zonde van de landbouwgrond?
➢ Feit is dat deze gronden niet zo
vruchtbaar meer zijn. Ze staan vol voedergewassen voor dieren. In onze
gemeente is genoeg grond met voeder-

gewassen.
• En waarom hier en niet op zee, bijvoorbeeld?
➢ Ook op zee en op andere plaatsen
wordt dit gerealiseerd, maar dat zal niet
genoeg zijn.
• Kloppen de cijfers wel?
➢ De cijfers zijn afhankelijk van de
uitgangspunten, maar wel voldoende
duidelijk is: het aandeel duurzaam
opgewekte energie moet drastisch
omhoog. Dit is de eerste stap.
• Daken liggen nog niet vol, kan daar
niet meer bij?
➢ Dat moet ook gebeuren, maar deze
oppervlakte zal hoe dan ook niet
genoeg zijn.
• Waarom moet er zo’n groot park
komen?
➢ Zo heb je niet door de hele gemeente allemaal kleine zonneparkjes. De

ruimte voor de natuur is veel groter bij
een omvangrijk park dat in een keer
wordt gerealiseerd. Zo halen we veel
sneller onze doelen.
• Waarom zijn deze gebieden aangewezen?
➢ Al in 2017 is begonnen met gesprekken met inwoners om te komen tot de
beste plekken voor energie opwek. Na
zorgvuldige afwegingen zijn deze plekken nu gekozen.
De afspraken zijn gemaakt en wij zullen ons daaraan houden. GroenLinks
wil graag met inwoners samen op weg
naar een betere wereld. Onze wethouder gaat in gesprek en legt uit wat we
willen bereiken. Wij horen graag wat
de kiezer wil, we staan open voor suggesties om de plannen nog beter te
maken. Alleen… uitstellen is voor ons
geen optie meer. Het moet nu!
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Vrijwilligers voor het busje
van het Gasthuis
MILLINGEN.
Het
Gasthuis heeft een prachtig Mercedesbusje, speciaal voor het vervoer van
onze bewoners. Dit busje
is bedoeld om onze bewoners een uitstapje in de
omgeving te laten maken.
Gepland en soms ook
spontaan. Even naar de
dijk en op het terras een
kop koffie met een gebakje eten? Naar de markt in
Nijmegen om een vers
visje te halen? De dierentuin in Kleef of misschien wel zomaar
een rondje rijden in de polder en naar
het oude huis kijken? We gaan bij deze
uitstapjes, waarbij altijd minimaal één
zorgmedewerker meegaat, uit van de
wensen van onze bewoners. Onze eigen
medewerkers mogen er ook in rijden
(normaal rijbewijs) maar vinden dat
toch vaak een beetje spannend. Wij
zoeken daarom enkele enthousiaste
vrijwilligers die het Gasthuisbusje wil-

len rijden op regelmatige basis. Een
training over het vervoeren van mensen
met een rolstoel of rollator hoort daar
natuurlijk bij. De veiligheid én het plezier van onze bewoners heeft immers
onze hoogste prioriteit.
Heeft u tijd en interesse om ons hierbij
te helpen? Dan kunt u contact opnemen
met Diny Blom, welzijnsbegeleider,
via 0481 – 43 1644 of via
d.blom@gasthuismillingen.nl.

Collecte Hartstichting van
11 - 17 april in Leuth en Erlecom
In de week van 11 april tot en met 17
april komen een vijftiental vrijwilligers
aan de deur om te collecteren voor de
Hartstichting.
Ondersteun het werk van de
Hartstichting. Het is zeer belangrijk.
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de
belangrijkste doodsoorzaken. Vandaar
dat de Hartstichting onverminderd
doorgaat met haar inzamelacties.
Uw bijdrage in de collectebus wordt
zeer op prijs gesteld. Niet alleen zorgt u
ervoor dat de Hartstichting door kan
gaan met het ondersteunen van belangrijk onderzoek. Het geeft de collectant
ook het gevoel dat zijn of haar inspanningen voor de Hartstichting zeer zinvol zijn.

Mogen de collectanten op uw steun
rekenen? Bij voorbaat dank voor uw
bijdrage.
Theo Lamers, coordinator voor
Leuth en Erlecom

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

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

Heropening Kleding
Weggeefwinkel Groesbeek
GROESBEEK. Naar aanleiding van de
nieuwe regels voor het open zijn van
winkels is ook de weggeefwinkel op
afspraak beperkt weer open. Voorlopig
alleen op de vrijdagen sinds vrijdag 19
maart van 12.30 tot 16.00 uur.
Maak telefonisch een afspraak met
Wilma Fransen via 0611809216. In

verband met de coronaregels is een
mondkapje verplicht en er mogen maar
2 bezoekers tegelijk naar binnen gedurende 30 minuten.
Melden bij de ingang van het hoofdgebouw van Pluryn op sportpark Zuid. Er
is voldoende in voorraad voor jong en
oud van harte welkom.

WELZIJN

Voorzitter Hein Leenders EHBO-vereniging
Groesbeek neemt na ruim 40 jaar afscheid
Het was de bedoeling
van het bestuur van de
EHBO-vereniging
Groesbeek om tijdens
de viering van het 75
jarig jubileum vorig
jaar, uitgebreid stil te
staan bij het afscheid
van voorzitter Hein
Leenders. Hein heeft
zich 40 jaar met hart
en ziel voor deze vereniging ingezet.
Om Hein niet met de
stille trom te laten vertrekken, is het huidige
bestuur in de pen
geklommen en heeft er
geheel Coronaproof een
interview met hem en
één van de bestuursleden
plaats gevonden.
“Hein, vertel eens: De
EHBO-vereniging
Groesbeek bestond in 2020 vijfenzeventig jaar. Is jou bekend hoe de
oprichting tot stand is gekomen?”
“Ja zeker is mij dit bekend. Onze vereniging is direct na de bevrijding opgericht. Hierbij heeft onder andere de
toenmalige huisarts dokter van
Waayenburg een rol bij gespeeld. Hij is
tijdens het oorlogsgeweld in de septemberdagen van 1944 geconfronteerd
geweest met veel oorlogsverwondingen. Hij was er van overtuigd dat als de
bevolking toen meer kennis had gehad
van EHBO, er in het front mensenlevens gespaard hadden kunnen worden.
Direct na de bevrijding is hij daarom
gestart met de oprichting van een laagdrempelige EHBO-vereniging binnen
Groesbeek.”
“Ik heb begrepen dat jullie in het
verleden veel levensechte oefeningen
hebben gehouden, kun je hier misschien iets meer over vertellen?”
“Nou één van de mooiste keren was
toch wel die keer dat we een groot
ongeval hadden nagebootst bij de kerk.
Het zag er levensecht uit. Zo levensecht
dat toenmalig burgemeester Embère
van Gils in paniek en geheel verontwaardigd kwam aansnellen, met de
vraag waarom er geen hulpverleners
werden ingeschakeld. De beste man
was helemaal over zijn toeren.”
“Er zal de laatste 40 jaar best het één
en ander veranderd zijn, kun je daar
een voorbeeld van geven?”
“Het speerpunt is veel meer komen te
liggen op het geven van het EHBOonderwijs. Wij zijn als een non-profit
EHBO-opleidingsinstituut verbonden
aan het Oranje Kruis. Dit is de instantie

die in Nederland de EHBO-diploma’s
verstrekt. Het doel van het Oranje
Kruis en zeker ook van onze vereniging
is, om zo veel mogelijk mensen
EHBO-vaardigheden bij te brengen.
Dit omdat zij dan in een noodsituatie
deskundig en levensreddend hulp kunnen bieden, tot het moment dat de professionele zorg het overneemt.”
“Je geeft aan dat EHBO-onderwijs
één van de speerpunten van de vereniging is. Hoe geven jullie dit
vorm?”
“In normale tijden verzorgen we elk
jaar een door het Oranje Kruis gecertificeerde EHBO-cursus met daarbij
standaard de aantekening reanimatie/AED en kinder-EHBO. Dat is nu
even niet mogelijk, maar we hopen dit
in september weer op te pakken.
Daarnaast is het absoluut noodzakelijk
dat je de vaardigheden behoudt. Het
volgen van herhalingslessen is daarom
verplicht, voor het verlengen van het
diploma. De lessen worden gegeven in
de aula van het Montessori college in
Groesbeek. Hiervoor hebben we twee
uitstekende gecertificeerde instructeurs
binnen onze gelederen. Verder geven
we aparte reanimatie/AED cursussen
en herhalingslessen voor b.v. sportverenigingen, particulieren en bedrijven.”
“Hein, na veertig jaar zit jouw taak
er op. Wat zou je het huidige bestuur
mee willen geven?”
“Blijf je met name richten op het
EHBO-onderwijs. Probeer binnen de
verenigingen van onze gemeenschappen zo veel mogelijk mensen op te lei-

“Ja, maar we merken dat het toch
wel een dingetje is dat de EHBO een
wat oubollig imago heeft en dat het
best wel lastig is om de essentie van
onze vereniging te promoten. Heb je
nog tips?”
“Ja, mobiliseer de jeugd, want wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Maak
jonge mensen, maar ook volwassenen
enthousiast en laat ze zien dat ze echt
iets thuis en in het straatbeeld kunnen
betekenen als er zich een ongeval, verstikking of hartstilstand voordoet. Ik
maak me al jaren sterk om EHBO-vaardigheden te integreren in het rijexamen. Maar bovenal, ga weer terug naar
de scholen en trigger daar de jeugd. We
hebben onlangs in een tv programma
gezien hoe levensreddend het was, dat
een leerling een reanimatie kon opstarten bij een klasgenootje en daarna de
professionele hulpverlening van dienst
kon zijn. Kunnen reanimeren en kennis
van EHBO is zeker nu met de vele hartvaatproblemen en die afschuwelijke
toename van steekpartijen meer dan
ooit belangrijk.”
“We gaan hier mee aan de slag Hein.
Dank voor alles wat je voor de
EHBO-vereniging Groesbeek gedaan
hebt. Wij pakken het stokje van je
over.”
“Daar ben ik blij mee. Ik heb jullie als
huidig bestuur al een tijdje bezig gezien
en ik heb er alle vertrouwen in.“
Het bestuur van de EHBO Vereniging
Groesbeek is per e-mail bereikbaar:
info@ehbo-groesbeek.nl

Vrijwilligerswerk Berg en Dal

Winkel voor medische hulpmiddelen
MILLINGEN aan de RIJN.
Vanaf 17 maart 2021 is
gestart met de verkoop/verhuur van medische hulpmiddelen in het Gasthuis
Millingen.
In de Ooijpolder is er op dit
moment nog geen winkel voor
medische hulpmiddelen, mensen moesten daarvoor naar
Nijmegen
rijden. Vanaf
woensdag 17 maart is daar
verandering in gekomen. Op
die datum opende de hulpmiddelenwinkel in het Gasthuis
Millingen. Het Gasthuis is
daarvoor een samenwerking
gestart met Karin Benschop en
Vegro. Karin en Ralph
Benschop hadden reeds een
rollator- en scootmobielservice in het Gasthuis. Dit wordt
nu uitgebreid met medische
hulpmiddelen variërend van
een eenvoudige po of toiletverhoger, tot tilliften en speciale bedden etc. Alle mogelij- Het hulpmiddelenwinkeltje in het Gasthuis
ke hulpmiddelen komen op Millingen
voorraad óf worden supersnel bezorgd ook ’s avonds. Vanwege de coronasituvanwege de samenwerking met een van atie is er geen feestelijke opening, maar
de grootste leveranciers op dit gebied, de dienstverlening hoeft daar niet op te
Vegro. Iedereen in de Ooijpolder kan wachten en is dus gestart vanaf 17
daarvoor naar het Gasthuis komen, maart. De hulpmiddelenwinkel is een
direct naast de ingang zit de winkel. En aanvulling op het huidige dienstenpakals de winkel dicht zou zijn helpen de ket naast de ingang van het Gasthuis,
dames van de receptie iedereen met waar eerder reeds de ouderenkapsalon
vragen en bestellingen op het gebied van Mascha Verriet opende, evenals de
van hulpmiddelen.
AH “Go Slow” winkel waar ouderen
De hulpmiddelenwinkel is van maan- op hun gemak boodschappen kunnen
dag t/m zaterdag geopend, soms zelfs doen.

Foto: Karen Coopmans

den, zodat zij zelf personen met een geldig
EHBO-diploma in kunnen zetten bij evenementen. Dit is namelijk
wettelijk
verplicht.
Omdat het hier vaak
low-risk evenementen
betreft, is het niet nodig
om een (duur) commercieel bureau in te schakelen. Verder is het
natuurlijk wel zaak dat
we leden van onze vereniging, die hier affiniteit mee hebben, inzetten bij Groesbeekse evenementen.
Het
is
belangrijk dat hier een
zo laag mogelijk kostenplaatje voor staat. Het
verenigingsleven
in
Groesbeek is een kostbaar goed en moet
betaalbaar blijven.”

Inbraak woning
in Ooij

Op zondag 14 maart, tussen 18.30 uur
en 20.45 uur, is er ingebroken in de
woning van de familie van der Velden
aan de Koningin Julianalaan (tegenover
het Reiner van Ooiplein). Heeft iemand
iets gezien of gehoord? Bericht dan
Erik en Philia of bel rechtstreeks de
politie 0900-8844.

Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties
Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn
zoekt enkele enthousiaste vrijwilligers.
Doelstelling is om mensen die nog
graag fietsen, maar dat zelfstandig niet
meer kunnen, fietstochten aan te bieden
op een duofiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid om
zelf mee te trappen, en zittende naast
een vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt
en stuurt. Fiets je graag en wil je daar
iemand van mee laten genieten?
Contactpersoon is Carla Derks tel.0481
431968
fietsmaatjesmillingen@gmail.com
Omroep Berg en Dal is altijd op zoek
naar technisch, handige mensen, die
kunnen helpen om lokale tv- en radio-

uitzendingen mogelijk te maken. Zoals,
radio-technicus (ook zonder ervaring
van harte welkom!) - technisch opbouwer/ afbreker bij uitzendingen op locatie - ondersteuner bij het technisch
mede mogelijk maken van de radio of
tv- uitzendingen - technisch klusser bij
kleine storingen. Heb jij nog ergens een
paar uurtjes vrije tijd, die je zou willen
inzetten bij Omroep Berg en Dal?
Contactpersoon is Jan Zwitserloot
tel.06 50614459 janz@omroepbergendal.nl
Ben je geïnspireerd geraakt? Kijk voor
de vele mogelijkheden op www.geldersehanden.nl/bergendal . Staat er geen
geschikte vacature voor je bij dan gaan
we graag met je in gesprek over de
mogelijkheden. Contactpersoon is
Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl, tel: 06 12867574

Gasthuis Millingen zoekt maaltijdbezorgers
Steeds meer ouderen wonen langer
thuis en willen een warme maaltijd. En
soms hebben ze daar een steuntje in de
rug bij nodig. Bijvoorbeeld bij de
warme maaltijd. Eten is immers een
eerste levensbehoefte. Maar wat als je
zelf niet meer in staat bent om een
gezonde maaltijd te bereiden?
Gasthuis Millingen biedt kwetsbare
ouderen de mogelijkheid om een
warme maaltijd aan huis te krijgen.
Deze worden dagelijks rond het middaguur bezorgd bij ouderen in
Millingen aan de Rijn, Kekerdom en
Leuth door vrijwilligers.

Door de toenemende vraag zijn wij op
zoek naar vrijwilligers die ons willen
helpen de maaltijden te bezorgen op 1
of meerdere dagen per week. Het rondbrengen kost u ongeveer 1 uur per dag.
U bezorgt met uw eigen auto waarvoor
u natuurlijk een vergoeding ontvangt.
Ook als u alleen in de vakantieperiode
of in het weekend ons zou kunnen helpen, dan horen wij graag van u.
U kunt contact opnemen met Diny
Blom, welzijnsbegeleider, via 0481431644 of via d.blom@gasthuismillingen.nl

SENIOREN

In memoriam Ad Brandwijk
Herdenkingsplek
Ad Brandwijk

Op maandag 15 maart is Ad Brandwijk
(1946) na een lang ziekbed overleden.
Hij was een kleurrijk en bewogen
bomen- en vogelbeschermer.
Als voorzitter van de Vrienden van de
Bisonbaai was het altijd een uitdaging
voor mij om het roer recht te houden in
de vergadering wanneer Ad aanwezig
was.
“En dan nog iets…” Zo bracht Ad zijn
items ter tafel.
Hij was goed op de hoogte van alles
wat er in de Ooijpolder speelde. Hij
was befaamd om z’n gulheid en gastvrijheid en altijd was hij in voor een
praatje.
We zijn een markante en bijzondere
vriend verloren.
Johan Koeleman, namens de
Vrienden van de Bisonbaai

OOIJ. Bij “Ad’s bankje” aan de
Erlecomsedam in Ooij zijn bloemen en
kaarsjes gezet en vrienden van Ad hebben één van z’n protestborden naar het
bankje verhuisd.
“Adjes bänkske" werd een herdenkingsplek. Een stil getuigenis van een
man uit de Ooij die iedereen kende. Een
mens, een verhaal dat altijd blijft
bestaan. De vele verhalen met hem,
daar denken wij aan.” (Nel
Winkelman).
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Diamanten huwelijk Joop en
Alie Winkel uit Groesbeek
Op 25 februari jongstleden vierde het
echtpaar Joop en Alie Winkel aan de
P.de Hooghweg te Groesbeek hun 60jarig huwelijksfeest. Zoals gebruikelijk
in de gemeente Berg en Dal komt de
burgemeester het echtpaar dan persoonlijk feliciteren. Helaas hadden
Joop en Alie een dag eerder bericht
hadden ontvangen dat de burgemeester
vanwege alle coronaperikelen niet zou
komen. Geen burgemeester, geen foto
in de krant, aldus het echtpaar.
Gelukkig echter hadden “interim bur-

gemeester” Slankman, in gezelschap
van “interim wethouder” Sleuren, wel
tijd en ruimte gevonden om, uiteraard
op 1,5 meter, het diamanten echtpaar te
feliciteren en een bloem te overhandigen namens de gemeente. Joop en Alie
waren zeer verrast en verguld. Hierna
werden ze op feestelijke wijze door de
buurt op straat toegezongen. Een feest
kon nog niet worden gevierd. Het echtpaar liet weten dat dit zeker nog zal
worden ingehaald, indien dit weer toegestaan is.

Foto: Johan Koeleman (juli 2019)

Herdenkingsbijeenkomst in Ooij
De crematieplechtigheid vond vrijdagmorgen, 19 maart in besloten kring
plaats. Desondanks leefde er bij een
aantal personen het idee om Ad toch te
gedenken en zo werd een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd bij het
“bankje van Ad” aan de Erlecomsedam
in Ooij, recht tegenover zijn woning.
Kort na het middaguur verzamelden
zich daar enkele tientallen mensen om
Ad gezamenlijk te herdenken. “Duitse
Nel", zoals Ad Nel Winkelman altijd
noemde, was een van de organisatoren
van deze herdenking en las een gedicht
voor, als hommage aan Ad. Ook Jessica

Bakker, net als Nel een regelmatige
bezoeker van deze plek, droeg ook een
stukje voor, waarin ze een ontmoeting
met Ad omschreef. Ook enkele familieleden spraken nog over Ad, terwijl een
aantal automobilisten op de dijk geduldig wachtten om daarna, zodra er een
gaatje was, hun weg te vervolgen. Een
aantal belangstellenden legden tevens
bloemen bij het bankje. Het werd een
mooie herdenking, zoals Ad verdiend
had. De vaste bezoekers van die plek,
maar ook de vele passanten, zullen
hem, met zijn spontane reacties, zeker
gaan missen.

Jessica Bakker draagt haar verhaal voor

Foto: Henk Baron

Gedicht aan de dijk! voor Ad

het bleef niet leeg en kaal

Zo gedenken wij hier aan de Waal
Ad Brandwijk
bij het "bänkske van adje"
"adjes bänkske" werd herdenkingsplek
voor mij na haast 30 jaar
komen wij hier bij elkaar

zij kwamen op 6 en7 maart even vliegensvlug
maar kwamen tot op heden niet meer
terug

een stil getuigenis van een man uit Ooij
bekend was hij bij iedereen
hij deeldezijn kennis met menigeen
een mensenvriend,en toch alleen.

ook jij "Ad" komt op dit "bänkske" niet
meer terug
en toch werd vervuld jou laatste wens
voor"hem"-dit bijzondere mensenmens
Nel

een verhaal dat altijd blijft bestaan
de vele verhalen ,met hem,
daar denken wij aan
ik werd omgedoopt in "duitse nel"
met een nederlands paspoort en knipoog mocht dat wel!
een Ooijpoldenaar met een wens verhaal
zijn laatste wens was opperbest;
het ooievaarsnest!!

Verhaal van Jessica Bakker.
IN MEMORIAM – AD BRANDWIJKEen verhaaltje van ondergaande zon,
kolen & harde wind.
Avondwandeling, stukje over de dijk.
Op het bankje is het leeg. Ik ga zitten
en laat schepen voorbijgaan. Dan hoor
ik geschraap. Zou “dijkman” nog in
zijn moestuin aan het schoffelen zijn?

Ik ga kijken. Hij is aan het metselen en
nodigt me uit verder te komen. Of ik
ook metsel? Ik zeg van niet, dat ik het
nooit gedaan heb. Vraag van wie hij het
heeft geleerd. Gewoon zelf zegt “dijkman”. Door te kijken en te doen. Zoals
met alles. Hij zegt dat het veel geld
oplevert als je alles wat je zelf kunt
doen ook zelf doet. ‘En soms heb je
wat hulp nodig en daar kun je om vragen.’ Daarin kan ik niet anders dan hem
gelijk geven. Hij vraagt of dichten mijn
werk is. Ik zeg nee, ik praat met boeven. Aha, dat is mooi. Ad had er ook
ervaring mee, jaren iemand uit een tbskliniek begeleid als vrijwilliger bij
Landschapsbeheer. ‘ Ze zijn vaak stuk
hè, dat komt niet altijd meer goed’. Hij
legt hiermee een linkje naar een oudere
dame die laatst ook op het bankje zat
toen ik desgevraagd een gedicht voorlas. Ook zij is een beetje stuk en daardoor kan ze stekelig uit de hoek komen.
Niet heel handig voor de integratie in
dit dorp. Bij de wekelijkse koffie in het
dorpshuis zit ze vaak alleen zegt “dijkman”, die haar dan toch juist opzoekt.
En met een zachte doch heel directe
omweg, waarmee hij haar weerwoord
geeft en toch in haar waarde laat, weet
hij haar uit te nodigen ook eens een
kool te komen plukken. Of van het uitzicht te genieten vanaf de dijk. Hij
vraagt of ik aan de oudjes in het dorpshuis eens wat wil komen voordragen.
Daar zal ik eens over denken. Niet elk
schrijfsel lijkt me geschikt -maar misschien is dat een vooroordeel over mijn
oudere, dorpse medemens-. Tot slot
mag ik een kool plukken en krijg ik de
vraag of ik bijen wil. Er hangt een goed
volk aan zijn stuk land. Dijkman laat de
bijen zien en steekt zo zijn hand in de
kluwen, laat een bij over zijn hand
lopen. Hij heeft jaren bijen gehad zo
blijkt. Ik zeg dat mijn balkon niet zo
geschikt is en geef hem een naam door
van iemand aan een andere dijk die wat
kasten heeft. De kool gaat mee in een
tasje. ‘Er kan nog een rups tussen zitten
hoor, dat moet je me maar niet kwalijk
nemen.’ We groeten.
Morgen zal ik een bak soep aan zijn
deur hangen als bedankje.
Jessica Bakker

Beweegtuin Ooij gaat voorzichtig weer open
OOIJ. Nu de regels voor het buitensporten worden versoepeld en we met
vier volwassenen naar buiten mogen,
willen we voor de beweegtuin in Ooij
een alternatief beweeguur opzetten. De
beweegtuin en het naastgelegen park
rond de vijver is ruim genoeg om in
groepjes van vier te gaan sporten.
De vrijwilligers gaan met kleine groepjes oefeningen doen en zoveel mogelijk
mensen weer de gelegenheid geven om
lekker buiten te bewegen.
Iedereen is van harte welkom maar
kom niet als je klachten hebt en zorg
voor voldoende afstand zodat we allen
veilig kunnen meedoen.
Ria, Agnes, Arnoud, Odra en San
Foto: Henk Baron

Weensdagmorgen 17 maart om 10.00 uur werd gestart met het sporten in de Ooijse
beweegtuin. De deelnemers hadden er na de lange pauze allemaal weer zin in.

Foto: Sanne Koch

Oudste inwoner van gemeente
Berg en Dal wordt 104 jaar
Op 17 maart was het 104
jaar geleden, dat mevrouw
Evie Ynema - van den
Akker werd geboren. Ze
groeide op in Ede als oudste
van 9 kinderen. In juli 1941
is ze met Henny Ynema
getrouwd en ze gaan in
Lochem wonen.
De oorlogsjaren zijn niet
makkelijk. Omdat haar man
opdrachten van zijn leidinggevende niet kon verenigen
met zijn geweten, vraagt hij
overplaatsing aan en zo verhuizen ze naar Apeldoorn.
Hier worden hun beide kinderen geboren.
Door het werk bij de
Rijkspolitie zijn ze vaak
verhuisd. Na omzwervingen via
Harderwijk en Haaften komen ze in
1967 in Groesbeek wonen. Henny
overlijdt in 2006, Evie blijft tot februari
2020 zelfstandig wonen aan de Meent
in Groesbeek.
Helaas, door een val op 24 februari van
het vorig jaar moest ze worden opgenomen
in
het
Herstelcentrum
Dekkerswald. Het bleek niet meer
mogelijk om terug te gaan naar haar

appartement aan de Meent. Ze woont
nu met verzorging in een appartement
op “de Eikenhorst”, gelegen op het terrein van Dekkerswald.
Hetzelfde als het vorig jaar is er ook dit
jaar door de pandemie geen feest met
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en familie en vrienden.
Ze zal deze feestelijke dag bij haar
dochter José en schoonzoon Ton in
Ooij zijn.

KBO Beek nieuws
BEEK. Beste leden en lezers, het zag er
eventjes heel goed uit, de vooruitzichten waren hoopvol en dan komt er
natuurlijk ook perspectief voor onze
vereniging.
Wij zijn er klaar voor en dan hopen u
gauw weer te mogen ontvangen met
een kopje koffie met gebak en een consumptie.
Ons houden aan de anderhalve meter is
en blijft voorlopig een must.
Helaas, vernamen wij later dat de
bemettingen weer omhoog schieten en
er aan een derde golf wordt gedacht.
Daardoor staan onze goede bedoelingen weer voor even in de ijskast.
Vanavond is de volgende persconferentie afwachten dus.
Coby en Gerard van der Pluijm, van
onze activiteitencommissie, zijn er op
een geweldige wijze in geslaagd, door
bij Plussupermarkt van Nico de Witt
onze verrassing gesponsord te krijgen.
Een enorme geste van onze Beekse
supermarkt voor onze seniorenvereniging waarvoor dan ook onze hartelijke
dank
Coby en Gerard hebben vanuit de kratten de eitjes in zakjes gedaan met een
mooi kaartje en strikje erbij, een geweldig karwei, waarvoor onze dank.
Wij hopen dat onze leden zullen genieten van de Paaseitjes

Onze leden ontvangen deze attentie
tezamen met onze nieuwsbrief en
Magazine.
Een dank je wel aan onze bode en helpers voor hun geweldige extra inzet.
Lid, of donateur worden van de KBO
Beek, graag, de seniorenvereniging van
Beek daar bent u nooit te laat voor.
Voor maar € 20,= per kalender bent u er
al bij, kom en steun de KBO Beek.
Kom en geniet ook met volle teugen
wat de KBO Beek u te bieden heeft.
Met z`n twee geniet u nog meer,
enthousiasmeer uw buren en kennissen
om ook lid te worden.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, alle info 024 3226377

Foto: Gerard van der Pluijm
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

PALMZONDAG MET PASSIESPEL DOOR EN VOOR KINDEREN
Naast de traditie van het spelen van het
kerstverhaal in de kerk van Millingen
op kerstavond, zullen kinderen tijdens
de familieviering van Palmzondag (28
maart 10.30 uur) voor het eerst het passieverhaal spelen én zingen. Het verhaal over de dood en verrijzenis van
Jezus zal klinken op woorden en
muziek van Toon Rabou (oud pastoor
van de Cenakelkerk in Heilig Landstichting), die bekend staat om zijn verrassende kijk op liturgie en zijn aandacht daarbij voor kinderen. Wil je
erbij zijn met je gezin? Dat kan!
Kinderen kunnen komen met hun zelfgemaakte Palmpasenstok. Meld je aan
(max. 30 volwassenen, zie elders op
deze pagina) of volg de viering thuis
online via de bekende kanalen. BD1
verzorgt de uitzending.
GEBED OP GOEDE VRIJDAG
THUIS
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt
in de kerk van Millingen, de kapel van
Leuth en de kleine Bartholomeus in
Beek de kruisweg gebeden. Maar misschien is er voor uzelf en of uw huisgenoten wel een mogelijkheid om thuis
eventueel met elkaar stil te staan bij dit
lijden en sterven van Jezus. Op onze
website en in onze kerken is een boekje beschikbaar dat hierbij zou kunnen
helpen. Wie weet, kunnen hierbij – in
deze kleine kring – ook persoonlijke
gedachten worden gedeeld. In deze
tijd, waarin wij mensen noodgedwongen dichter op elkaar leven, althans in
de thuissituatie, kan het misschien helpen om een nieuw begin te maken.

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

mens. Bijzonder is het als we het
geloof in de verrijzenis met elkaar kunnen delen. Want zo kunnen we met
Hem opstaan uit welk lijden, ellende en
verdriet dan ook, als dat ons treft.
Lijden is een weg ergens naar toe, nooit
een doel op zich. Zonder lijden is geen
geestelijke groei mogelijk. Om te
groeien is het nodig dat we de worsteling aangaan. Weet dat je de vrede in
jezelf kunt vinden, ondanks en misschien wel juist in barre omstandigheden. Ook in coronatijd – inmiddels langer dan een jaar – wil zijn Geest ons
bezielen en vreugde geven en bevrijden
van alles wat ons onvrij maakt. Stel je
voor dat dit niet kon! Wat is die Geest
dan waard? In alle omstandigheden wil
Hij er voor ons zijn en ons bemoedigen, juist als wij lijden. Zo was paus
Franciscus onlangs zeer welkom in
Irak waar mensen enorm zwaar
beproefd zijn. Tussen het puin heeft hij
met hen gebeden voor de talloze slachtoffers en voor broederschap en verzoening. Misschien kunnen wij hier iets
meekrijgen van het geloof en de veerkracht van mensen daar, en voorbij verwarring en chaos en hardheid, zien met
nieuwe ogen en een nieuw hart. Juist
met Pasen wil God ons zijn liefde
geven…een nieuw begin.

GOEDE VRIJDAG AVONDVIERING
Mocht u afgelopen jaar een dierbare
hebben verloren, dan heeft deze viering
zeker iets extra’s voor u…nu met gebed
en kaarsjes rond het sterven van Jezus.
U wordt ook uitgenodigd om uw zelf
meegebrachte bloem te komen leggen
bij Onze Heer aan het kruis.

ALPHA ONLINE
Welkom bij Alpha. Binnenkort start
weer alpha-online. Alpha is een serie
wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten waar deelnemers de basis
van het christelijk geloof (her)ontdekken. Elke avond begint met een informeel online moment onder het genot
van je eigen koffie of thee. Daarna is er
een korte en inspirerende inleiding. In
elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Aansluitend gaan we
hierover met elkaar in gesprek.
De alpha online start op maandag 29
maart om 20.00 uur. Iedere avond duurt
ongeveer een uur. Nieuwsgierig? Kijk
voor meer informatie op alphacursus.nl
of neem gerust contact op met Arthur
Gerritzen (06-46656753 of
alphavenray@gmail.com)

EEN NIEUW BEGIN
Met Pasen is Jezus opgestaan uit de
dood, zo geloof ik als christen en als

JOZEFPRENTJES
Bij gelegenheid van het Jozefjaar dat
op 19 maart is begonnen, geeft het bis-

dom prentjes uit. U vindt deze in ‘onze’
vijf dorpen in kerk en kapel. Met een
gebed tot St. Jozef in deze bijzondere
coronatijd.
MISBOEKJES
VOOR
LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigitte
van
Raaij,
telefoon
0623304932. Zij zal u graag een
Misboekje aanreiken. Voor de viering
door de week is een standaard Mis- en
gezangenboekje beschikbaar, voor de
zondag een zondagsboekje.
CONTACT MET PASTOOR
Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar
kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking.
Stelt u een bezoek (met gebed) van de
pastoor aan huis op prijs of telefonisch
contact, dan kunt u met hem afspreken
via 06-46193591. Bij geen gehoor
graag de voicemail inspreken. Hij
neemt dan contact op. En kan desgewenst een gebedenboekje en of palmtakje meebrengen.
PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Uiteraard kunt het parochieblad ook
lezen op onze website. Daar vindt u
ook uitgebreide informatie over de
Goede Week en Pasen
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 24 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Dan.3,14-20.
91-92.95, Dan.3,52-56, Joh.8,31-42.
Donderdag 25 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen, Maria Boodschap; aansluitend aanbidding tot 18.00 uur. Jes.
7,10-14; 8,10, ps. 40, 7-11, Hebr 10, 410, Lc. 1,26-38
Vrijdag 26 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen: Jer.20,10-13, ps.18,2-7,
Joh.10,31-42.
Zaterdag 27 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Ez.37,21-28,
Jer.31,10-13,
Joh.11,45-56.
Zaterdag 27 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – Palmzondag
B: Mc.11,1-10 of Joh.12,12-16:
Jes.50,4-7,
ps.22,8-9.17-20.23-24,
Fil.2,6-11, Mc.14,1-15.47 of 15,1-39.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 28 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Familiekoor) met
Passiespel door kinderen (zie boven)
Jaargetijde voor Ben Engelen.
Maandag 29 maart 19.00 uur: Millingen Uur van Gods barmhartigheid
Dinsdag 30 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jes.49,1-6, ps.71,14a.5-6ab.15-17, Joh.13,21-33.36-38.
Woensdag 31 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Jes.50,4-9a,
ps.69,8-10.
21bcd-22.31.33-34,
Mt.26,14-25.
Donderdag 1 april Overdag geen aanbidding vw avondviering Witte Donderdag 19.00 uur H. Mis Millingen;
aansluitend aanbidding tot 20.30 uur:
Ex.12,1-8.11-14, ps.116,12-13.15-18,
1Kor.11,23-26,Joh.13,1-15.
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag.
15.00 uur kruisweg in Millingen, Leuth
en Beek
19.00 uur Herdenking van het lijden
van de Heer, Millingen: Jes.52,1353,12,
ps.31,2.6.12-13.15-17.25,
Hebr.4,14-16;5,7-9, Joh.18,1-19.42
*Zaterdag 3 april 19.00 uur Paaswake
Ooij (orgel en voorzang) – B: Gen.1,12,2, ps. 104, 1-2a.5-6.10.12-14,24.35,
Ex. 14,15-15,1, Ex. 15,1-6.17-18,
Rom.6,3-11, ps. 118,1-2.16-17.22-23,
Mc. 16,1-8
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kerster-Arts, Mientje StrikEbben, Mia Rutten- van Steen,
Overleden ouders van Steen-Geutjes,
Overleden ouders Verriet-Kroes, Annie
en Bert, Henk van de Ven, Ouders,
Schoonouders en familie, Ronald
Rikken, Jan Schel.
*Zaterdag 3 april 21.00 uur Paaswake
Millingen (orgel en voorzang); (zie
boven)
*Zondag 4 april 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang);

Hand.10,34a.37-43, ps.118,1-2.1617.22-23, Kol.3,1-4 of 1Kor.5,6b-8,
Joh.20,1-9.
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
*Zondag 4 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens-Janssen, Fred van Eck.
*Maandag 5 april 10.30 uur H. Mis
Ooij
(orgel
en
voorzang);
Hand.2,14.22-32, ps.16,1-2.5.7-11,
Mt.28,8-15.
*Bij avondklok:
Zaterdag 3 april 19.00 uur Paaswake
Millingen

Zondag 4 april 9.00 uur H. Mis
Kekerdom
Zondag 4 april 10.30 uur H. Mis Ooij
Maandag 5 april 10.30 uur H. Mis
Millingen
Dinsdag 6 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; Hand.2,36-41,
ps.33,4-5.18-20.22, Joh.20,11-18.
Reserveringen Palmzondag, Goede
Week en Pasen
Voor deze vieringen kunt u zich aanmelden. Millingen 06-40589700; Ooij
024-6632271;
Kekerdom
0481432167.

Feest voor kinderen en jongeren
in parochie Groesbeek!
GROESBEEK.
De
voorbereidingen zijn in
volle gang! 17 april is
het zover, dan worden
onze
vormelingen
gevormd door hulpbisschop Mutsaerts. In de
bijeenkomsten denken
de vormelingen na over
het geloof. Ze maken
kennis
met
de
parochie. Ook worden
ze gevraagd om mee te
doen aan activiteiten.
Zo hebben ze samen met pastor Aloys
de paaskaars gemaakt en met pastor
Joke achter in de kerk een tafel ingericht over de vastentijd en Pasen (zie
foto).
Ook mogen de jongeren een pagina
verzorgen in het parochieblad en in de
toekomst een pagina op de website.
Onze communicanten moeten nog even
wachten tot 5, 6 en 13 juni. Voor het
eerst sinds tijden wordt er weer in de
St. Antoniuskerk een Eerste Heilige
Communieviering gehouden! Ook deze
kinderen worden voorbereid in bijeenkomsten waarbij vooral de ervaring
centraal staat. Pastor Aloys heeft bij-

voorbeeld laten zien hoe een doop gaat
door een pop te dopen! En pastor Joke
maakt palmpaasstokken samen met de
kinderen, zodat ze deze op zaterdagavond 27 maart of zondag 28 maart de
kerk in kunnen dragen. De kinderen
vinden het leuk en vinden het jammer
als het straks in juni stopt. Maar wij
zullen zorgen dat er ook daarna aandacht aan hen besteed wordt!
En dan is er ook nog de PaasChallenge
2021, een online-spel georganiseerd
door het familiepastoraat van het
Bisdom ’s Hertogenbosch. Kortom,
genoeg te doen voor de kinderen en
jongeren de komende tijd!

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege de coronamaatregelen zijn
tot nader bericht alle vieringen
alleen online mee te vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en
daaronder "Deze maand" U ziet
daar de link.
Zondag 28 maart, Palmpasen, aanvang
10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor JOP, de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse kerk. Digitaal bijdragen
op rek.nr. NL 08 INGB 0000961922
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
Groesbeek o.v.v. JOP
Donderdag 1 april, Witte Donderdag,
aanvang 19.30 uur
Overdenking met da. Janneke Ruijs
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur
Overdenking met da. Janneke Ruijs
Zondag 4 april, 1e Paasdag,
Oecumenische Viering, opgenomen
door Omroep Berg en Dal.
Voorgangers zijn pastoor Aloys van
Velthoven en da. Janneke Ruijs.

De uitzending is via de Kabel te zien op
Eerste Paasdag om 9.00 uur en wordt
om 13.00 uur herhaald. Het kan ook
bekeken worden via de website:www.omroepbergendal.nl
Later verschijnt het op de Facebook- en
YouTube-pagina van de Omroep.
Voor verdere informatie en/of overdenkingen gedurende deze
40-dagentijd zie www.pkn-groesbeek

Oecumenische Paasviering op
Omroep Berg en Dal TV
Op de Paasmorgen, 4 april, zendt
Omroep Berg en Dal TV een oecumenische Paasmeditatie uit die opgenomen is in de Protestantse kerk van
Groesbeek. De voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en domina
Janneke Ruijs. Op het orgel speelt Jos
Mijland en de zang wordt verzorgd
door Margreet Breukelman en Niko
Raaphorst. Arianne Veenstra speelt op
de dwarsfluit. De nieuwe Paaskaars zal
aan het begin van de viering worden
aangestoken. Het paasevangelie wordt
gelezen en mooie paasliederen zullen
klinken. Paasfeest is het feest van de
Opstanding, maar geloven we er nog
in? Die vraag wordt gesteld in deze viering. De uitzending is via de Kabel te
zien op Eerste Paasdag om 9.00 uur en
wordt om 13.00 uur herhaald. Het kan
ook bekeken worden via de website:www.omroepbergendal.nl

Later verschijnt het op de Facebook- en
YouTube-pagina van de Omroep.

N AT U U R

Internationale 28e Bosbesjestocht afgelast
De 28e Internationale Bosbesjestocht in Groesbeek is door
de coronamaatregelingen, evenals vorig jaar, afgelast. Er is
dus 1 en 2 mei a.s. geen wandelevenement door het mooie
Groesbeek en het fraaie Reichswald. De gezondheid van
onze vrijwilligers en van de deelnemers blijft het belangrijkste!
Blijf allen gezond. We hopen binnenkort, als er misschien
versoepelingen komen, weer wandelactiviteiten te kunnen
organiseren. We gaan dan ook kijken of het mogelijk is om
in 2021 nog een alternatieve coronaproef Bosbesjestocht te
organiseren in de Gemeente Berg en Dal. We houden jullie
op de hoogte van eventuele ontwikkelingen op www.bosbesjes.nl en op facebook: www.facebook.com/wsvdebosbesjes.
Heb je vragen/tips/opmerkingen: info@debosbesjes.nl
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Lentewandeling met aandacht
GROESBEEK. Buiten zijn, samen
wandelen, genieten van de natuur, dat
is heerlijk om te doen in deze coronatijd. Op woensdag 31 maart is er weer
een meditatieve wandeling die start bij
de Protestantse Kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek. Vanwege de coronamaatregels wandelen we in paren. De wandeling begint om 9.45 uur met een korte
inleiding op het thema: weerspiegeling.
Er wordt een uur gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half uur is de
wandeling in stilte, het tweede half uur
kunnen gedachtes met elkaar gedeeld

worden. Rond 11.00 uur wordt met het
aansteken van een kaarsje in de kerk
per groepje de wandeling afgesloten.
De wandeling wordt georganiseerd
door de gezamenlijke kerken van
Groesbeek en iedereen is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl, maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154

Geen mountainbikers meer op de Sint-Jansberg
Natuur en recreatie gaan hand in hand
Wandelen, fietsen, hardlopen, spelen en mountainbiken. We
zoeken voor heel veel recreatievormen naar een plekje in de
natuur. Dat is niet altijd makkelijk.
Natuurmonumenten probeert de verschillende vormen van recreatief
medegebruik zo goed mogelijk te
scheiden in haar gebieden door te
zoneren. Daarbij letten we allereerst
op de kwetsbare natuur en daarna kijken we welke recreatie waar het beste
past én waar het niet mogelijk is.
Mountainbikeroute wijzigen
In het Rijk van Nijmegen loopt al
enkele jaren het project om de mountainbikers en de wandelaars van
elkaar te scheiden. Dat is de reden dat
mountainbikeroute niet langer voert
over het kwetsbare gebied SintJansberg. Ook op de Mookerheide
wordt de route verlegd. Er ligt straks
een mountainbike-route om de SintJansberg heen, zodat er wel gefietst
kan worden. De aangepaste route op
de Mookerheide is in maart gereed.
Respect voor elkaar
Er is echter niet overal voldoende ruimte om voor iedere
gebruikersgroep een eigen route aan te leggen. Daardoor is
het helaas zo dat er paden zijn waar verschillende gebruikersgroepen gebruik van maken. Onze bebording helpt daarbij. Maar het vraagt ook om respect en begrip van alle
gebruikers naar elkaar. Hier ligt maatschappelijk wel een
opgave. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Als natuurorganisatie vragen wij álle bezoekers om rekening te houden
met elkaar.
Verschillende grondeigenaren
De mountainbikeroute in het Rijk van Nijmegen kent meerdere grondeigenaren. Dat maakt dat het ook lastig is uit te

leggen hoe het zit met de mountainbikeroutes. De verschillende eigenaren hanteren ook niet allemaal dezelfde openstellingsvoorwaarden voor hun gebieden. Bij Natuurmonumenten is de
regel dat er alleen gemountainbiket
mag worden op de paden die daarvoor
gemarkeerd zijn.
Samen met gemeenten, natuurbeheerders en verenigingen
De aanpassingen die moeten voorzien
in het zoveel mogelijk scheiden van
de mountainbikers van andere vormen
van recreatief gebruik, zijn geregeld
in een convenant tussen de gemeenten, de natuurbeheerders en de
Stichting MTB Routenetwerk Rijk
van Nijmegen. Het blijft voor iedereen echter een lastige kwestie om de
aantallen gebruikers te reguleren. Een
mountainbikeroute
onderhouden
vergt veel inspanningen. Daarom is
het mogelijk een vignet aan te schaffen bij bovengenoemde stichting om
hiermee het onderhoud aan de route te
ondersteunen. Dit vignet is aan te
schaffen
via
mtbrijkvannijmegen.nl/steun-ons.
Tot slot willen we benadrukken dat we als
Natuurmonumenten de natuur voorop stellen, maar geen pasklare oplossing hebben voor de drukte in de gebieden op het
moment. Hopelijk neemt de grote druk op de gebieden af als
het Coronavirus op zijn retour is. Wij monitoren of de aanpassingen van de mountainbikeroute en komst van het mountainbikepark in voldoende mate bijdragen aan het scheiden
van de recreatiedruk op de Mookerheide en de Sint-Jansberg.
Op de website van Stichting MTB Routenetwerk Rijk van
Nijmegen staat ook nog een artikel over de regels die er
mountainbiken verbonden zijn.

Koeien weer naar buiten
in Kekerdom
14 dagen eerder dan
vorig jaar mochten de
koeien
van
familie
Zuurhout dit jaar naar
buiten. Nu gingen ze al
op 21 maart de weide in
van het biologisch melkveebedrijf
aan
de
Botsestraat in Kekerdom,
nadat ze in de wintermaanden op stal hadden
gestaan. Vol enthousiasme renden de koeien de
stal uit, soms al struikelend, maar veelal springend, hetgeen een vrolijk
tafereel opleverde.

Deze koeien wilden weten wier de sterkste was.
Foto: Henk Baron

Bomen geveld in Berg en Dal
Op maandag 15 maart zijn bij de Titus Brandsmaschool in Berg en Dal een tiental
oude en zieke bomen omgezaagd. Dat betekent een stuk meer licht voor de school.
Foto: Onno Swart

Ooievaar kraakt (tijdelijk) nest van eksters in Ooij
Een ooievaar heeft maandagochtend tijdelijk een nest van
een ekster echtpaar gekraakt in een boom aan de Prinses
Christinastraat in Ooij. Terwijl de eksters verwoede pogingen deden om de ooievaar te verjagen, ging deze op het nest
onverstoorbaar, soms even wat bewegend met de vleugels,
door om zijn of haar verenpak in orde te brengen.
Vermoedelijk had hij zich ook te goed gedaan aan de eieren,
maar dat is een aanname. Intussen haalden de eksters allerlei
capriolen uit om de ooievaar te verjagen. Na geruime tijd
vond de ooievaar het genoeg en verdween weer.
Foto: Henk Baron

Stormschade in Berg en Dal en Erlecom
Stormschade in Berg en Dal
De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest zaterdagmiddag 13 maart rond 16.00 uur uitrukken voor stormschade in
de Molenbosweg te Berg en Dal. Daar was een grote tak uit
een boom gewaaid en op twee geparkeerde auto’s terechtgekomen. Beide wagens liepen zware schade op. Een derde
auto, die juist wilde vertrekken, liep lichte schade aan de
voorruit op.
De auto’s stonden daar geparkeerd omdat de eigenaren waarschijnlijk het bos ingelopen waren. Terwijl de brandweer
bezig was de boomtak te ruimen, zijn de eigenaars niet bij
hun auto teruggekomen. De geparkeerde Mercedes had schade aan de ruiten en het dak. De geparkeerde Tesla had meerdere gaten in het glazen dak en ook de achterzijde van de

auto leed zware schade. Verderop in dezelfde Molenbosweg
was eveneens een boom omgewaaid, maar omdat daar geen
verkeer komt is deze niet door de brandweer geruimd.

Storm velt boompje in de Halve Galg te
Erlecom
De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest zondagmorgen 14 maart opnieuw uitrukken, ditmaal voor een omgewaaid boompje in de Halve Galg (Erlecomseweg) te
Erlecom. Het boompje was gedeeltelijk op de rijbaan terecht
gekomen, waardoor het verkeer belemmerd werd. De brandweermensen verwijderden met weinig moeite het boompje.
Er is verder geen schade ontstaan.
Foto’s: Henk Baron

De Hel van Groesbeek onderweg
op de Kerkdijk in Ooij
Deze sportieveling zocht een alternatieve manier voor het voltooien van De Hel
van Groesbeek. Deze mountainbikemarathon zou plaatsvinden op 11 april dit jaar,
maar kan vanwege corona helaas niet doorgaan.
Foto: Henk Baron
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Nieuws uit Nijmegen
Gratis
tuinadviesweken van start

NIJMEGEN. De tuinadviesweken
van Operatie Steenbreek Nijmegen
gaan binnenkort van start! Twintig
inwoners van Nijmegen kunnen dan
gratis advies krijgen over het vergroenen van hun tuin. Ook kunnen
ze zo’n advies, samen met hun buren,
aanvragen voor een plein of hun
straat. Aan het gratis Steenbreek tuinadvies zijn wel voorwaarden verbonden.
We krijgen vaker te maken met hoosbuien en dagen met tropische temperaturen. Met meer groen in de stad kunnen we het veranderende klimaat beter
aan. Groene tuinen en pleinen spelen
daarbij een belangrijke rol. Een groene
tuin is goed voor het opnemen van
regenwater, zorgt voor gratis verkoeling én is een paradijs voor vogels en
vlinders. Kortom, een groene tuin heeft
alleen maar voordelen. Daarom voert
het Steenbreek-team van De Bastei
campagne onder het motto: Stenen
eruit, GROEN erin!
Gratis tuinadvies en tuintegels ophalen
Vaak willen mensen wel vergroenen,
maar weten ze niet hoe of vinden ze het
te veel gedoe. Om ze op weg te helpen
zijn de gratis tuinadviesweken in het
leven geroepen. Dit jaar vinden die
plaats van 12 tot en met 23 april en van
31 mei tot en met 11 juni. Professioneel
tuinontwerpers Sytske van der Kooi
van ontwerpburo StaLa en Ine Voets
van advies- en tuinontwerpbureau
INVO geven dan gratis tuinadvies aan
in totaal twintig Nijmeegse huishoudens. Voor het groen er vervolgens in
kan, moeten er vaak eerst stenen uit.
Maar waar laat je de tuintegels?
Zorginstelling Onder de Bomen start
het ophalen van tuintegels bij particulieren langzaam weer op. Aanmelden:
netwerk.steenbreek@debastei.nl.
Data en voorwaarden tuinadvies
12 t/m 23 april (week 15 en 16) – 10x
gratis tuinadvies.
31 mei t/m 11 juni (week 22 en 23) –
10x gratis tuinadvies.
Voorwaarden om in aanmerking te
komen voor gratis tuinadvies:
• Minimaal 60 procent van de tuin
wordt groen.
• In geval van een nieuwe tuin: voor
minimaal 60 procent met groen aanleggen.
NB bij een hele kleine tuin kan afgeweken worden van dit percentage.
• Graag een foto van de tuin vóórdat
de stenen eruit zijn en nádat het nieuwe
groen is aangeplant.
Aanmelden voor het tuinadvies en
ophalen tuintegels via
netwerk.steenbreek@debastei.nl. Zo
werken we samen aan een groene stad!
www.steenbreeknijmegen.nl
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ROC Nijmegen start met
Bibliotheek op school
De Bibliotheek Gelderland Zuid
opent voor het eerst een Bibliotheek
op school op een mbo-instelling.
Sinds 17 maart werkt ROC
Nijmegen intensief samen met de
bieb op het gebied van leesonderwijs.
Studenten
van
de
opleiding
Pedagogisch Werk hebben de
beschikking over een uitgebreide collectie bibliotheekboeken. Om zelf te
lezen én om hen voor te bereiden op
hun toekomst als leesbevorderaar in
de kinderopvang of het basisonderwijs.
Vier keer per jaar een flinke kist gevuld
met Young Adult-boeken, maar ook
met actuele prentenboeken en andere
(voor)leesboeken voor kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar. De
Bibliotheek Gelderland Zuid zorgt er
voortaan voor dat de eerstejaarsstudenten Pedagogisch Werk van het ROC
Nijmegen aan leesvoer geen gebrek
hebben. Op woensdag 17 maart vindt
tijdens een online docentenbijeenkomst
de officiële aftrap plaats van het project.
Waarom een Bibliotheek op school?
Carlijn van den Boogaard, docente
Nederlands op ROC Nijmegen, vertelt:
“We willen graag dat onze studenten
(blijven) lezen. Voor hun eigen taalontwikkeling, maar ook voor hun toekomstige beroep als pedagogisch medewerker, waarin ze regelmatig met boeken

en lezen te maken krijgen. Met de boeken van de bibliotheek kunnen ze oefenen met voorlezen en leren welke boeken geschikt zijn voor welke leeftijd.”
Leesbevordering in de lessen
Om de studenten te inspireren zullen
bibliotheekmedewerkers, als de coronamaatregelen het toelaten, boekpromoties verzorgen op school. Daarnaast
geeft de bieb twee docententrainingen
om hen te leren hoe ze leesbevordering
kunnen integreren in hun lessen. En
hoe ze de bibliotheekboeken hierbij
kunnen inzetten. Carlijn: “In mijn lessen zijn we nu bezig met digital storytelling. Studenten krijgen opdrachten
om boeken en de digitale wereld te
combineren. Het is heel fijn dat we studenten nu op weg kunnen helpen met
mooie boeken die ze kunnen gebruiken
voor de opdrachten.”
Toekomstplannen
Het plan is dat in de toekomst meerdere roc-opleidingen de beschikking krijgen over een eigen Bibliotheek op
school. Carlijn: “Ik zou het leuk vinden
als opleidingen waarvan de studenten
niet direct met lezen in aanraking
komen, ook van een Bibliotheek op
school gebruik gaan maken. Als deze
studenten zien dat er ook boeken zijn
voor hun interesse of vakgebied, zouden ze vast vaker een boek pakken. Ik
denk dat er niks fijners is om te kunnen
wegdromen in een boek.”

Gemeente verlengt termijn
ruimere terrassen tot 31 december
De gemeente Nijmegen heeft besloten
dat de horecaondernemers ook dit jaar,
waar dat kan, hun terras kunnen verruimen. Dit in verband met de coronamaatregelen en de 1,5 meter-samenleving. De verruiming gaat in vanaf het
moment dat de terrassen weer open
gaan tot eind van het jaar. Met deze
maatregel wil de gemeente de horecasector ondersteunen, net als vorig jaar.
Toen maakten 80 ondernemers hier
gebruik van.
Meer vierkante meters, aantal gasten
blijft hetzelfde

Om in aanmerking te komen voor een
ruimer terras moeten ondernemers aan
een aantal voorwaarden voldoen. Ze
krijgen meer vierkante meters voor hun
terras, maar het aantal tafels, stoelen en
bezoekers blijft gelijk. Op deze manier
kunnen bezoekers en personeel voldoende afstand van elkaar houden.
Ondernemers die vorig jaar toestemming hadden voor een verruimd terras
hoeven dit niet opnieuw aan te vragen.
Zij krijgen een toestemmingsformulier.
Dit formulier is geldig vanaf de opening van de horeca tot en met 31
december 2021.

Zeer speciale Online
Sterrenkijkavond door de
Radboud Universiteit op 26 maart
Vrijdag 26 maart om 19:00 organiseert
de Afdeling Sterrenkunde van de
Radboud Universiteit een gratis Online
Sterrenkijkavond.
Dit is de laatste Sterrenkijkavond van
het seizoen 2020-2021 en om die reden
een hele speciale. Radboud sterrenkundige Prof. Dr. Frank Verbunt geeft
een lezing met de titel 'Sterrenkunde
& Astrologie’, waarin hij vertelt over
de geschiedenis van sterrenkunde en
astrologie, over de tijd waarin deze disciplines samen gingen en wanneer ze
uit elkaar dreven.
Daarnaast geeft astronoom Dr. Marc
van der Sluys (onderzoeker aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
en maker van hemel.waarnemen.com)
de lezing 'De sterrenhemel in april’,
waarin hij vertelt over welke bijzondere objecten er te observeren zijn aan de
sterrenhemel de aankomende maand
met een telescoop, verrekijker of met
het blote oog.
We sluiten de avond af met een live
rondleiding door de sterrenkoepels en,
als het weer het toelaat, een live
demonstratie van de telescopen. Met
een beetje geluk kunnen we zelfs een
observatie doen. De rondleiding wordt
verzorgd door Harrie Nillissen en Marc
Fokker van de Astronomische Kring
Nijmegen.
Dr. Marc van der Sluys en Joris Kersten
(promovendus en Radboud astronoom)
beantwoorden gedurende de gehele
avond vragen van het publiek over ster-

renkunde.
Deze avond zal volledig in het
Nederlands zijn. Deelname is gratis,
wel
graag
aanmelden
via
https://www.ru.nl/astrophysics/publicoutreach/open-sterrenkijkavonden/.
Programma:
- 19:00: lezing Sterrenkunde &
Astrologie, door Prof. Dr. Frank
Verbunt.
- 20:00: lezing De sterrenhemel in
april, door Dr. Marc van der Sluys,
maker van hemel.waarnemen.com.
- 20:15: virtuele rondleiding door de
sterrenkoepels met, als de omstandigheden het toelaten, een live demonstratie van de telescopen.

Klimaatdemonstratie in Valkhofpark
Zondagmiddag 14 maart hielden actievoerders een klimaatdemonstratie in
het Valkhofpark. De demonstratie was
een initiatief van de Klimaatcrisis
Coalitie, een samenwerkingsverband
van
onder
andere
Stichting
Milieudefensie, Extinction Rebellion
en Greenpeace. Hun doel? Aandacht
vragen voor het klimaat.
Het ‘Klimaatalarm 2021’ begon om
14:00. Hun punt was duidelijk; ze vinden dat de laatste kabinetten te lang

hebben gewacht met het nemen van
maatregelen.
Niet alleen in Nijmegen werd gedemonstreerd. Duizenden demonstranten
in verschillende steden in Nederland
hadden zich verzameld. In Den Haag,
Amsterdam en ga zo maar door. Om
15:00 maakten ze allemaal zoveel
lawaai als ze konden, bij wijze van
‘Klimaatalarm’. In Nijmegen verliep
de demonstratie rustig. Er deden zich
geen incidenten voor.

Foto: Eric van Haalen

‘Deel de Dag’ dagbesteding opent
unieke locatie in Nijmegen-Oost
‘Deel de Dag’ van
Langer Thuis in
Nijmegen (voorheen
Swon) is al jaren een
begrip als het gaat om
dagbesteding
voor
Nijmeegse ouderen
die op zoek zijn naar
gezelligheid en structuur. Met locaties
door de hele stad
kunnen ouderen overal terecht. Sinds een
aantal weken heeft
zich een nieuwe locatie geopend in
Nijmegen-Oost. Deze unieke locatie
aan de Prins Hendrikstraat nummer
7 heeft niet één, maar drie activiteitenruimtes waar deelnemers voor
een groot deel – binnen de coronamaatregelen - hun eigen ‘menu’ kunnen samenstellen. Het is echt een
‘doe-locatie’ waar eigen inbreng en
initiatief van de deelnemers zeer
wordt gewaardeerd.
Via de zij-ingang van het oude schoolgebouw loop je naar binnen via een
imposante gang. De namen van de aanwezige begeleiders staan links op het
bord geschreven. De eerste deur rechts
leidt tot ‘de orangerie’, een ruimte die
zijn naam te danken heeft aan de leuke
planten en stekjes die er verpot worden.
Deelnemers kunnen hier rustig zitten,
een spelletje spelen of natuurlijk de
planten verzorgen. De volgende ruimte
is een zaal waar meer beweeglijke activiteiten worden uitgevoerd. Sport en
spel, les via het digibord of een nieuwe
wereld ontdekken met de VR-bril.
Niets is er te gek!
Alles is mogelijk
Loop je verder de hal in, vind je aan de
overkant het atelier. Hier kunnen deelnemers hun creativiteit de vrije loop

laten. Er is volop schilder en ander
materiaal aanwezig en grote ramen
laten veel daglicht naar binnen vallen.
Verschillende kunst- en cultuuractiviteiten worden hier aangeboden. Ieder
kan hier zijn talenten (her-)ontdekken.
In de naastgelegen keuken komt iedereen samen om koffie te drinken en te
lunchen. Soms is het eten wat de pot
schaft, maar andere keren vinden deelnemers het leuk om mee te helpen met
het bereiden van de lunch. “Laatst zijn
we met een paar deelnemers naar de
markt gelopen om verse groenten te
halen. We hebben toen een heerlijke
stamppot gegeten”, vertelt een van de
begeleiders.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
Ondanks de gesloten winkels zijn de
begeleiders van de locatie fanatiek aan
de slag gegaan om alles zo leuk mogelijk in te richten en aan te kleden. De
slingers aan het plafond en de gekleurde stoelen creëren een gezellige, huiselijke sfeer. De eerste deelnemers hebben zich aangemeld en komen er dagelijks, maar er is plek voor veel meer
deelnemers! Dus bent of kent u iemand
die hier goed op zijn of haar plek zou
zitten? Neem dan gerust contact op met
de organisatie! Een dagje meelopen
behoort ook tot de mogelijkheden.

Marikenhuis start op 1 april met contactbijeenkomsten
voor naasten van patiënten met kanker

Ontmoet lotgenoten in dezelfde positie als jij!
Op donderdag 1 april van 10.30 -12.00
uur start in het Marikenhuis een serie
bijeenkomsten voor naasten van patiënten met kanker. Centrale thema daarbij
is: ‘Hoe bewaar ik mijn balans?’. In
vier bijeenkomsten in het Marikenhuis
ontmoet je lotgenoten in dezelfde positie als jij. Je vindt herkenning, steun en
bemoediging in elkaars verhalen en
mogelijk kun je elkaar tips geven.

Vragen die aan de orde kunnen komen:
Zorg je voldoende voor jezelf? Wat doe
je goed, wat niet? Wat houd je overeind? Hoe reageert je omgeving op je
verdriet en je bezorgdheid?
De bijeenkomsten vinden plaats op
donderdagochtend van 10.30 - 12.00
uur, op 1, 15 en 22 april, en op 20 mei.
In verband met Corona kunnen niet
meer dan vijf personen deelnemen, dus

meld je snel aan.
Meer info en de mogelijkheid om
je aan te melden vindt u op www.marikenhuis.nl
Het Marikenhuis, inloophuis voor
iedereen geraakt door kanker, ligt aan
de Slotemaker de Bruïneweg 163 in
Nijmegen.
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Nieuws uit Nijmegen
Diederik Grootjans brengt
Kinderdagverblijf Poespas creatief in beeld

NIJMEGEN OOST. Maandagochtend, half tien en tijd voor
de eerste pauze met een kop koffie. Sissi, Andrea en stagiaire Esmee zitten buiten het zicht van de kinderen buiten op
een rijtje. Diederik Grootjans portretteert leidsters buiten en
kinderen binnen. Op Poespas worden de kinderen vier jaar
begeleid in al de stappen die zij ondernemen en de mensen
van Poespas zijn er trots op een deel van de opvoeding mee
vorm te geven. Poespas is een zelfstandig bedrijf en valt niet
onder een grotere koepel ; dit levert de mogelijkheid om
flexibel te kunnen opereren. De kinderen brengen de hele
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Spaces van Wil
KEKERDOM/MILLINGEN. Op 15
maart gekeken naar hoever de zandzuiger is met doorspuiten van het zand.
Maar de zandzuiger spuit aan de voorkant. Aan de achterkant lijkt het dat de
koppeling naar de buizen een lek zit.
Met een dubbele bocht in de drijvende
buizen met rode en gele drijvers is alles
aangesloten op de metalen buis onder
de weg door. Op 16 maart zijn de silo's

van de installatie gehesen. Er blijf nu
nog een kleine installatie over waar
bovenop men bezig is met een ratelapparaat de bouten los te maken. Op het
terrein worden de rijen omhoog getrokken buizen nu steeds groter. Hoewel het
water gestegen is, kun je nog steeds
over de dam de Waiboerweg bereiken.
Voor de rubrieken vult u op internet in:
Spaces van Wil.

samenleving in het klein mee naar binnen ; kinderen van
twee verdieners, een ouder gezinnen, buitenlandse gezinnen,
kinderen met speciale noden, alles leeft, speelt ,eet hier
samen. Sissi werkt al 32 jaar bij Poespas en heeft hier kinderen zien opgroeien die later weer als stagiaire kwamen werken. Het is mensen werk, mooi werk, en je moet natuurlijk
wel , ja van kinderen houden ook al zijn het niet je eigen kinderen, Stagiaire Esmee kan dat alleen maar beamen ; “ja, als
zo'n baby'tje na het eten glimlacht en een boertje laat, daar
doe je het voor“.
Er blijft weinig over van de Installatie! Op 15 en 16 maart 2021 waren de zandzuigerspuit en silo's zijn ontmanteld.

Koninklijke onderscheiding voor
René Penning de Vries
Burgemeester Bruls heeft 11
maart de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde
van Oranje-Nassau aan René
Penning de Vries uitgereikt.
Dat gebeurde tijdens een studio-opname zonder publiek
met livestreaming in Pathé. De
heer dr. Penning de Vries (66)
was voorgedragen voor een
Koninklijke onderscheiding
voor zijn werkzaamheden binnen de wereld van high tech en
in het bijzonder zijn bijdrage
aan de landelijke ontwikkelingen en vernieuwing van de
ICT. Mevrouw Yvon Penning René Penning de Vries en echtgenote Yvon
Foto: Geert Timmer
de
Vries
speldde
de
Koninklijke onderscheiding
op na de uitreiking door burgemeester en Klimaat heeft de heer Penning de
Bruls. De heer Penning de Vries is na Vries vanaf 2014 tot 2020 als
zijn studies MSC Physics (Radboud Boegbeeld ICT aangesteld. Hij werd
Universiteit) en PhD Device Physics het gezicht en trekker van het team
(Universiteit Twente) werkzaam bevordering ICT-innovatie op nationaal
geweest in diverse research and deve- niveau. Bij bedrijven en overheden is
lopment en project rollen in Eindhoven, veel meer aandacht en inzet gekomen
Nijmegen, Frankrijk, USA en om samen te werken met universiteiten
Singapore.
en het hoger onderwijs bij het ontwikVanaf 2001 was hij werkzaam bij kelen en benutten van kennis over data,
Philips Semiconductors/NXP, een van software, diensten en innovatieve ICTNederlands toonaangevende hightech- toepassingen. Een lastige klus, omdat
bedrijven. Meer dan 15% van de omzet het ICT-veld zelf sterk versnipperd was
wordt jaarlijks besteed aan R&D en de focus van ICT-aanbieders sterk
(Research and Development). Als CTO gericht was op korte termijn verdienwas hij verantwoordelijk voor de aan- vermogen.
sturing van de gehele R&D-functie in De heer Penning de Vries zette zich,
NXP, bestaande uit meer dan 5.000 naast zijn rol als Boegbeeld ICT, ook in
hooggeschoolde R&D medewerkers: voor het verhelderen van de nationale
uitvinders en ontwikkelaars. Hij gaf spelregels voor publiek-private samensturing aan de R&D roadmap en maak- werking bij onderzoek en innovatie, het
te de belangrijkste strategische keuzes. ondersteunen van NWO bij het opstelEen hoogtepunt daarin is de ontwikke- len van het meerjarige Kennis- en
ling van de Near Field Communication Innovatieconvenant (2020-2022) en het
technologie, dit bleek een uitvinding agenderen en ontwikkelen van verschilvan wereldklasse: NFC wordt tegen- lende andere publiek-private samenwoordig overal toegepast en is bijvoor- werkingsverbanden.
beeld de technologie die het mogelijk De heer Penning de Vries zet zich met
maakt met een mobiele telefoon te passie in voor de toekomst van een
betalen door deze op korte afstand innovatief Nederland. Hij toont leider(near field) van een betaalterminal te schap vanuit een oprechte interesse om
houden.
inhoudelijk ingewikkelde en technoloDe heer Penning de Vries was als CTO gisch gedreven onderwerpen vroegtijlid van het Executive Management dig te durven exploreren. Hij is in staat
Team met ook een mede-sturende rol op een creatieve wijze ervoor te zorgen
buiten het directe R&D terrein. De ster- dat sleutelspelers met elkaar stappen
ke technologische basis van NXP was zetten op weg naar nieuwe publiek-privoor private equity in 2006 de belang- vate samenwerkingsverbanden en conrijkste reden om NXP van Philips te crete resultaten.
kopen. De heer Penning de Vries speel- Binnen
Health
Valley
de in het verkoopproces een cruciale functioneert/functioneerde de heer
rol voor het veiligstellen van de ont- Penning de Vries al vanaf 2012 op
wikkelkracht van NXP voor de toe- diverse belangrijke posten. Hij doet dit
komst. De hoogwaardige werkgelegen- op uitzonderlijke wijze: hij is in staat in
heid van de vele duizenden R&D het publiek-private domein bedrijven,
medewerkers werd hierdoor in stand wetenschap en overheden te verbinden,
gehouden.
niet alleen op inhoud, maar door zijn
Vanaf 2006 was hij ook Country inzet en betrokkenheid bij de mensen,
Manager NXP Netherlands, waarbij hij ook op commitment. In diverse regiozowel intern naar het personeel als nale en nationale rollen is hij voorzitter,
extern het boegbeeld was van NXP in commissaris en boegbeeld op het
Nederland. De heer Penning de Vries gebied van Health en High Tech.
heeft dit met verve gedaan en NXP in Health Valley is door zijn bijdragen nu
Nederland op de kaart gezet, van een Nederlands grootste, meest vooruitstregrote onbekende naar een bedrijf dat vende zorginnovatienetwerk. Zijn laatook daadwerkelijk gezien werd als een ste functie als voorzitter legt de heer
van de parels van de Nederlandse high Penning de Vries nu aan het eind van
tech ondernemingen.
het jaarlijkse Health Valley-event (10
Het ministerie van Economische Zaken en 11 maart) neer.

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Artikel melkfabriek
De verkiezingen zijn gesprek van de
dag. Partijen zijn druk met goede voornemens en programma’s. Als ik naar de
toekomstige landelijke plannen kijk
van partijen dan is verrommeling van
het landschap uit den boze. Het beheer
van agrarische gronden en natuur zijn
belangrijke
programmapunten.
Hopelijk kijkt de regionale politiek
mee, zeker met het oog op de
Gemeenteraadsverkiezingen die over
een jaar plaats vinden. Wat te doen?
Sorteer je als Gemeente voor op nieuwe ontwikkelingen of probeer je kost
wat kost een inmiddels achterhaald
voorstel te realiseren, ook al is dat
slecht voor een Gemeente en haar
inwoners.
Misschien gloort hier wat perspectief
voor het mooie buitengebied van
Groesbeek! Het plan om daar industrie
te beginnen wankelt op een zeer nipte
meerderheid, ook nog eens onder voorbehoud( PvdA). Deze plannen zijn nog
steeds tegen te houden( ook al zeggen
intimi bij de Gemeente van niet). Denk
hier aan hoe de hele transitie van de
biomassa centrales verloopt.
Ondanks alle ontwikkelingen en ideeën
voor toekomstig landschapsbeheer
creëert de gemeente Berg en Dal vermoedelijk een groot probleem door
industrie te beginnen in het mooie heuvelland. Dit zou niet stroken met de
prachtige verkiezingsprogramma ‘s van
verschillende partijen en het toekomstig beeld van ons land.
Door Corona is duidelijk geworden dat
vakantie in eigen land de komende
jaren alleen maar populairder wordt.
Als je dan bedenkt dat toerisme voor
Groesbeek de belangrijkste bron van
inkomsten is, dan ga je toch geen
industrie opstarten in één van de mooiste gebieden van Berg en Dal?
Of er zouden grote voordelen aan moeten zitten voor Groesbeek en zijn
bewoners. Ik zou onze gemeenteraad
uit willen dagen om haar bewoners duidelijk te maken wat de voordelen zijn
voor hen om industrie te beginnen in
een prachtig landschap dat van groot
belang is voor campinghouders, hotels,
restaurants, B&B’s, paardensporters,
winkeliers en agrarische bedrijven.
Laat ons zien waarom het belangrijk is
dat wij mooi landgoed opgeven voor
industrie die alleen maar groter en groter zal worden. Laat ons zien waarom
wegen en landweggetjes aangepast
moeten gaan worden om een investeerder zonder Groesbeeks hart in het zadel
te helpen. Hopelijk wordt deze handschoen opgepakt om te laten zien dat
dit in het belang is van Berg en Dal.
Waarom? Omdat we er toch wel echt
iets moois voor in moeten leveren als
deze industrieplannen door gaan.
Als toerisme, recreatie en natuurbehoud ons lief is in Berg en Dal dan
moeten we meer tegengeluid laten
horen. Als je bovenstaande in ogen-

schouw neemt wordt het tijd voor een
wending. Laten we voor het mooie
Berg en Dal gaan met het oog op toerisme, de agrarische sector en landschap. Verrommeling en industrie in de
kenmerkende Groesbeekse panorama’s
dat past niet. “
René Pouwels

Kiesgerechtigde nederlanders -buitenland worden
afgerekend??
Met 140 man personeel werden in Den
Haag, afdeling "kiezers buiten
Nederland" (www.stemmenvanuithetbuitenland.nl), de briefstembewijzen en
kiezerspassen gesorteerd van 95.000
Nederlanders. Er werd een beleid ingevoerd dat 70-plussers met briefstem
mogen kiezen. Daar ontstonden meerdere problemen bij, zoals het te laat
indienen en het te laat versturen van
briefstembewijzen van de dienst
publiekezaken verkiezingen. Dus heeft
menigeen het niet gehaald voor 3
februari 0.00 uur zijn aanvraag voor
een kiezerspas te versturen. Daarmee
zijn kiezers mee verloren gegaan.
Ik zelf heb deze aanvraag op het laatste
nippertje gehaald met enige telefoontjes naar Den Haag.
Met 2 nationaliteiten, Nederlands en
Duits, was het normaalgesproken vanzelfsprekend een kiezerspas te krijgen,
maar dat ging niet zo makkelijk dit
keer.
Een veel belangrijkere vraag speelt al
jaren een grote rol, maar heeft geen
enkele partij in zijn verkiezings programma gehad: het afrekenen van 2 %
per jaar dat men in het buitenland
woont op zijn rechtsmatige a.o.w.
Artikel 1 v.d. grondwet geldt dus blijkbaar niet voor nederlanders in het buitenland,
MAAR de in het buitenland wonende
Nederlander mag wel "gebruikt" worden om de kiezersstemmen voor de
politieke partijen in Nederland te
gebruiken, of men vraagt zich af te misbruiken??
wat voor afrekening en rechtmatigheid
is dit in werkelijkheid?
Hoelang dit al kan? en hoeveel levert
dit op aan a.o.w. voor de staatskas??
Bij mij blijft van de a-o-w- 180,95 over

Nel Winkelman stemt in de Grote
Bartholomaeuskerk. Foto Henk Baron

(na die 2% per jaar aftrek) en ik mag
blij zijn met een weduwe pensioen uit
Duitsland, wat overigens door mij
hoofdzakelijk in Nederland wordt uitgegeven.
Het voordeel van het wonen in grensgebied is niet iedereen gegeven, en
deze
mooie
plek
in
de
Bartholomeuskerk als stembureau waar
ik 12 jaar gezongen heb, is een pleister
op de wond.
Wat zeggen onze politieke partijen, als
ze het eens worden in het catshuis over
deze AOW-problematiek??
ik hoop op beters!
Nel Winkelman

Aprilvis
U maakt het waarschijnlijk ook wel
eens mee. De gemeente is met iets
bezig waarvan je totaal niet begrijpt
wat daarvan de bedoeling is en wat zij
daarmee wil bereiken.
Als ik onderlangs van Nijmegen naar
Beek fiets, vanaf het Trajanusplein of
vanaf het Hollandsch-Duits gemaal,
kom ik langs een parkeerplaats waar
altijd wel wat auto’s stonden. Als dat
wat rommelige parkeerplaatsje vol
stond waren er ook een aantal langs de
weg, de Ubbergseweg, geparkeerd. In
feite een fietsstrook, maar omdat er
nagenoeg geen autoverkeer op dit
doodlopende stukje weg is, stonden die
wagers écht helemaal niemand in de
weg..
Plotseling besloot onze gemeentelijke
overheid in zijn wijsheid dat die
wagens daar niet langer mochten staan
en kondigde zij controles met sancties
aan. Ook werd het parkeerplaatsje met
paal en draad afgespannen zodat er nu
nog maar enkele auto’s kunnen staan.
Beetje overbodig naar mijn idee, blijkbaar huisvlijt van een paar overijverige
ambtenaren.
Als je echter een kilometer verder fietst
op de (Oude) Rijksstraatweg val je bijkant van je fiets van verbazing. Na de
afslag van de autoweg komt er veel
meer autoverkeer en tot verbijstering
van de fietser staan op dit stuk weg wèl
ongestraft overal auto’s geparkeerd op
diezelfde fietsstrook. In de dorpskom
van Beek tot aan tientallen achter
elkaar!
Op dát stuk mét verkeer heeft onze
locale overheid daar blijkbaar geen
enkel probleem meer mee.
Inderdaad, als je ziet waar fietsers in
onze gemeente geconfronteerd worden
met parkeeroverlast dan begin je je af te
vragen waar in het Gemeentehuis de
prioriteiten liggen.
Ach, het betreft hier zeker niet het
grootste probleem voor fietsers bij ons,
je twijfelt alleen of dit nu een kwestie is
van Hogere Berg en Dalse
Bestuurskunde ofwel dat het wellichtg
te maken heeft met de eerste dag van
april.
F. Steenhoff
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Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407
Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade
Exclusief uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Nu ook in
Groesbeek

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

PRACTICAL

BEAUTY
DE NIEUWE OPEL CROSSLAND

Mail dan naar:

Wij doen alles voor uw auto

bezorgdienstderozet
@gmail.com
of bel 06-23502075

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

RIJKLAAR VANAF

PRIVATE LEASE VANAF

€ 21.999 € 309/mnd
DE NIEUWE OPEL CROSSLAND
NU BIJ MULDERS ÉN ONLINE TE BESTELLEN
In een personenauto kunnen functionaliteit, comfort en
stijl uitstekend samengaan. De nieuwe Opel Crossland
bewijst het! Bewonder en ervaar ‘m zelf en neem contact
op voor een coronaveilige proefrit-aan-huis.
De nieuwe Crossland is ook online te bestellen.

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60
mulders-opel.nl
Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km 6,7 - 4,2; km/liter: 14,9 - 23,8; CO2 gr/km: 151 - 110 (WLTP). De vermelde WLTP waarden
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.
Verkoopprijs is rijklaar, inclusief btw/bpm, exclusief metallic lak. Private Lease o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. Kijk voor meer
informatie op opel.nl. Afbeeldingen kunnen afwijken van specificaties. © 03-21

23 maart 2021

PAGINA 21

De Rozet

De Rozet Autonieuws Exclusief ©
verzorgd door Nannet en Stef Stienstra uit Ubbergen

Opel Crossland
Nadat eerst Opel is overgenomen door de PSA Group met onder andere de
automerken Peugeot en Citroën, is daarna de PSA Group gefuseerd met de
FCA Group met onder andere de merken Fiat, Jeep en Alfa Romeo. Zo is er
onder de nieuwe concernnaam Stellantis een grote potpourri van onderscheidende merken met onderhuidse overeenkomsten ontstaan.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft het dak een contrasterende kleur, wat
de auto goed staat.
De Opel Crossland krijgt binnen de
nieuwe internationale Frans, Duits,
Italiaans en Amerikaanse onderneming
niet alleen een nieuw karakter, maar
ook een nieuwe huisstijl, die voor het
hele automerk Opel zal gaan gelden.
Met de komst van de nieuwe "Mokka"
is iedere nieuwe Opel herkenbaar aan
de zogenaamde "Opel Vizor": een
zwarte band waarin de koplampen en
het logo zijn verwerkt. Hiermee krijgt
ieder model een stoerdere en meer
illustere uitstraling, door een groot stuk
plastic voor de snuit van de auto.

stamt uit de tijd dat PSA en GM nog
net niet één bedrijf waren. Deze
Crossland is een (weliswaar ingrijpende) facelift van het vorige model en het
onderstel is derhalve nog het ‘oude
platform’, dat wordt gedeeld met bijvoorbeeld de Citroën C3 Aircross en de
vorige Peugeot 2008.
De Opel Crossland is nu meer ontworpen als gezinsauto en de raakvlakken
met een terreinwagen zijn losgelaten.
Wel levert Opel de Crossland voortaan
met IntelliGrip. Dat is een adaptief
tractiecontrolesysteem, dat zorgt voor

Road Test
Opel Crossland Ultimate 1.2T
130PK AT
Koets: 5-deurs
Prijs: €
34.399,(vanaf €
21.999,-)
Gewicht: 1165 kg
Cil.inh.: 1199 cc
Vermogen: 130 pk
Top: 198 km/uur
Acc.0-100: 10,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 16,8
Lengte: 421,7 cm
Breedte: 182,5 cm (ingeklapte buitenspiegels)
Kofferruimte: 410 liter
Aanhangergewicht: 840 kg
verbeterde tractie en stabiliteit op alle
soorten ondergrond. Men kan kiezen
uit vijf rij-modi: Normal, Snow, Mud,
Sand en ESP Off. Dat is niet bedoeld
om off-road te gaan rijden. Maar als
men bijvoorbeeld op een skivakantie
gladde wegen tegenkomt, kan het
IntelliGrip-systeem op spannende
momenten wat extra hulp bieden.
Interieur
Binnenin is de Crossland een typische
gezinsauto. Dankzij de hoge bouw kunnen de stoelen meer rechtop staan en
zodoende kan uit een beperkte lengte
toch veel ruimte gehaald worden. Niet
alleen voorin, maar ook achterin zitten
volwassenen prima en genieten bovendien een ruimtelijke beleving vanwege
het hoge plafond. De achterbank staat
op rails (150 mm) en kan afhankelijk
van de bagageruimtebehoefte in twee
delen (60/40) worden verschoven. Men
kan zo kiezen voor minder beenruimte
achterin en meer bagageruimte of juist
andersom. De bagageruimte varieert

Dichte voorkant
De nieuwe Crossland is de eerste Opel
met een nieuwe, geheel dichte voorkant. Een grille kan men het eigenlijk
niet meer noemen. De luchtinvoer voor
de verbrandingsmotor komt nu slechts
van onder de bumper. We zagen het ook
op de foto’s van de nieuwe Mokka-e,
die we eerder in deze autorubriek presenteerden. Vizor is een stoere naam
voor wat in feite een glimmend stuk
zwart plastic is en lijkt op een voorbode, dat alle Opels elektrisch gaan worden. Ook kan het, dat het de bedoeling
is, dat het onderscheid tussen elektrische uitvoeringen en modellen met verbrandingsmotor moet gaan vervagen.
Moest er wel aan denken, maar neem
aan, dat het niet verwijst naar het
mondkapje, wat we nu vaak moeten
dragen. Het heeft wel overeenkomsten
in design op de plaats waar we normaal
de grille verwachten.
De ‘X’ is weg in de typeaanduiding
en nu meer gezinswagen
Het ontwerp van de Opel Crossland

De Opel Crossland rijdt rustig in zijn rij-karakteristiek en heeft door zijn voldoende vermogen ook zuiniger, omdat het topvermogen minder wordt aangesproken. De auto is helaas niet zo stil als we bij moderne soortgenoten hebben waargenomen.

Op de achterzijde geeft Opel de naamswijziging van Crossland-X naar gewoon
Crossland nog eens duidelijk aan. Daar staat in de volle breedte de modelaanduiding. Vanaf modeljaar 2021 zijn de achterlichten verbonden door een strip in die
kleur en is zelfs het glas getint om het effect te vergroten.
van 410 liter tot 1.255 liter als de achterbank neergeklapt is.
Klassiek dashboard
In tegenstelling tot Peugeot heeft de
Opel een vrij conventionele bediening
met knoppen en hendels. Achter het
stuurwiel zijn analoge meters te vinden. Juist wel heel modern zijn de
head-up display (waarop informatie in
het blikveld van de bestuurder verschijnt) en het adaptieve grootlicht
(altijd met grootlicht rijden, zonder
tegenliggers te verblinden). Bovendien
is de Opel Crossland uitgerust met
Apple CarPlay en Android Auto.
Turbo-motor
De 1.2 liter driecilinder benzinemotor
is verkrijgbaar met drie vermogens: 84,
110 en 130 pk. Het verschil in geleverd
motorvermogen vanuit hetzelfde
motorblok, wordt bepaald door het
motormanagement en de aan- of afwezigheid van een turbo.
Wij hebben gereden met de 130 pk sterke variant, gekoppeld aan een zestraps
automaat. Een prettig rijdende combinatie. Zonder kostbare elektrische
ondersteuning bij het optrekken, worden de prestaties toch met gemak neergezet, wat meer comfort geeft.
De kleine 1.2-turbodriecilinder van
PSA ontplooit zijn koppel snel en de
trekkracht blijft ook bij hogere toeren-

tallen paraat. Met het motorvermogen
van maximaal 130 pk bij 5500 toeren
per minuut en 230 Nm koppel bij 1750
tpm sprint de Opel Crossland met automatische versnellingsbak vanuit stilstand naar de 100 km/u in 10,2 seconden en heeft een topsnelheid van 298
km/u. De Opel Crossland mag een
geremde aanhanger van maximaal 840
kg trekken.
Conclusie
De Opel Crossland heeft optisch een
fraaie opwaardering gekregen, die zijn
naamswijziging van Crossland-X naar
gewoon Crossland, wat in de volle
breedte over de achterkant staat, volledig waarmaakt. Afhankelijk van de
gekozen uitvoering heeft het dak een
contrasterende kleur, wat de auto in de
nieuwe Opel huisstijl goed staat.
De Opel Crossland rijdt rustig en heeft
fijne rijeigenschappen. Dankzij voldoende vermogen is de Opel ook zuiniger, omdat het topvermogen minder
wordt aangesproken. Het gereden
‘Ultimate’ topmodel heeft een prijskaartje van € 34.399,-. De minder luxe
uitgeruste Elegance met dezelfde motor
€ 31.799,- en de sportieve GS-line met
rode band € 31.549,-. Met minder vermogen uit hetzelfde motorblok is de
Opel Crossland verkrijgbaar vanaf
€ 21.999,-

Volkswagen ID.3 breidt uit
met kleiner (45 kWh)
accupakket

Dacia Spring is betaalbare stadsauto met
SUV-looks en volledig elektrische aandrijving
Voor een goedkope volledig aangedreven auto van enig formaat, zijn we niet
meer alleen op Chinese auto’s aangewezen. Dacia komt met de vierzitter

Spring met SUV uiterlijk en een actieradius van 230 km WLTP (en zelfs tot
305 km WLTP City).
Dacia Spring is leverbaar vanaf €

17.890,- en vanaf € 159,- financiering
per maand en daarmee een prijsbreker,
die we ongetwijfeld aan veel laadpalen
zullen treffen. De auto zal later dit jaar
geïntroduceerd worden en het ligt in de
lijn der verwachting, dat er later ook
nog een Dacia Spring Cargo, een lichte
bedrijfswagenversie van de nieuwe
Spring, zonder achterbank en met een
grote laadruimte van 1.100 liter met
laadvermogen van 325 kg zal komen.
Dit lijkt een ideale elektrische bedrijfswagen voor bijvoorbeeld bezorgdiensten inde stad. De Dacia Spring voldoet aan alle voorwaarden voor de
overheidssubsidie op de aanschaf van
100% elektrische auto’s en vormt daarmee in 2022 een nog aantrekkelijker
aanbod voor particuliere klanten.
Er komt ook een uitvoering, die al
voorbereid is op carsharing en daarmee
speelt het onder Renault vallende merk
in op de trend van het kunnen gebruiken van een auto in plaats van het bezitten van een auto, de zogenaamde deeleconomie.

Volkswagen breidt het haar ID.3gamma, waarvan een testverslag vorige
maand in de de Rozet autorubriek is
gepubliceerd, verder uit met een nieuw
45 kWh accupakket en nieuwe uitvoeringen. Voortaan biedt de ID.3 keuze
uit zeven voorgespecificeerde uitvoeringen, twee accupakketten, drie
motorvermogens en verschillende inen exterieurpakketten. Dankzij de
introductie van het kleine accupakket is
de elektrisch aangedreven Volkswagen

ID.3 er nu al vanaf € 32.190,-.
De Volkswagen ID.3 met het 45 kWh
‘Pure’ accupakket heeft een maximale
actieradius 351 km en is gekoppeld aan
een 110 kW/150 pk sterke elektromotor. Voor een grote groep klanten volstaat een range van 350 kilometer ruimschoots. Deze ID.3-uitvoering is nieuw
en vormt voorlopig de basis van het
vernieuwde gamma. Later dit jaar
introduceert Volkswagen nog een
variant met een lager vermogen.
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Zwischen Rhein & Maahs
Die Gelben Tonnen wurden
in Kranenburg verteilt
KRANENBURG. Die Gelben Tonnen
wurden in der Gemeinde
Kranenburg an alle Haushalte
verteilt. Ab dem nächsten
Sammeltermin werden ausschließlich die ausgeteilten
Tonnen geleert. Die privat
angeschafften Gelben Tonnen
können kostenfrei in der Zeit
vom 08.03. bis 19.03.2021
beim Bauhof der Gemeinde,
Tiggelstraße 3, abgegeben

und so dem Recycling zugeführt werden. Bei sämtlichen Fragen
und
Anliegen
im
Zusammenhang mit der
Gelben Tonne steht die
Hotline
der
Firma
Schönmackers GmbH unter
0800/8884373 (kostenfrei)
und das Onlineformular
u
n
t
e
r
www.schoenmackers.de zur
Verfügung.

Parlamentswahl in den Niederlanden
Als um 21 Uhr das
Ergebnis der ersten
Nachwahlbefragung in
den
Niederlanden
bekannt wurde, hüpfte
Sigrid Kaag vor Freude
auf den Tisch. Mit dem
Bild davon machten
viele Zeitungen am
Donnerstag auf. Die 59
Jahre
alte
Spitzenkandidatin der
linksliberalen Partei
D66 war Siegerin des Mark Rutte bleibt Ministerpräsident, die überraschende
Abends. Dass ihre Gewinnerin des Wahlabends ist aber Sigrid Kaag
Partei, obwohl sie an (D66).
der Regierung beteiligt
war, den Sitzanteil im Parlament von generell kein Asyl mehr bieten will,
19 auf 24 verbessern kann, hat viel mit lehnen fast alle Parteien eine Koalition
ihrem souveränen Auftreten in den TV- mit Wilders ab.
Debatten zu tun, die diesmal wegen der Bemerkenswert ist der Wiederaufstieg
Pandemie noch wichtiger waren als eines weiteren Rechtsaußen-Politikers:
sonst. Dort warb sie für mehr Thierry Baudet, Chef des Forums für
Engagement gegen den Klimawandel, Demokratie (FvD), war nach einem
enge Zusammenarbeit in Europa und Rassismus-Skandal eigentlich abgeeine progressive Gesellschaftspolitik, schrieben, seine Partei gespalten.
etwa bei der Sterbehilfe. Die Ministerin Trotzdem holte das Forum acht statt
für Außenhandel mit großer internatio- bisher zwei Sitze. Eine Absplitterung
naler Erfahrung ist die erste Frau in den (JA21) fügt weitere vier Sitze hinzu, so
Niederlanden, die eine realistische dass das Parlament künftig zu knapp
Aussicht
hat,
einmal einem Fünftel aus radikal rechten,
Ministerpräsidentin zu werden.
extrem nationalistischen Politikern besVorerst aber verbleibt dieser Posten, teht, so vielen wie noch nie.
erwartungsgemäß,
bei
dem Für die linken Parteien bedeutet das
Rechtsliberalen Mark Rutte. Seine Ergebnis hingegen eine Katastrophe,
Partei VVD konnte dem schon guten und umso mehr, als linke Themen wie
Ergebnis von vor vier Jahren noch drei soziale
Gerechtigkeit
oder
Sitze hinzufügen und wird nun 35 von Steuerpolitik den Wahlkampf bestim150 Abgeordneten in der Tweede mten. Den wohl bittersten Verlust
Kamer in Den Haag stellen. Rutte kann erlebten die Grünen (GroenLinks). Ihre
sein viertes Kabinett seit seinem Sitzzahl halbierte sich von 14 auf sieWahlsieg 2010 bilden. Möglichst ist, ben. Vor vier Jahren hatte die Partei
dass der 54-Jährige die bisherige unter dem jugendlich wirkenden
Koalition mit D66 und den Spitzenkandidaten Jesse Klaver einen
Christdemokraten (CDA) fortführt, die triumphalen
Aufstieg
bejubelt.
von 19 auf 15 Sitze absanken. Ihr Angesichts der globalen und auch einiSpitzenkandidat,
Finanzminister ger
hartnäckiger
nationaler
Wopke Hoekstra, erhielt die Quittung Umweltprobleme, die teilweise sogar
für ein unsicheres Auftreten im den Wohnungsneubau verhindert
Wahlkampf. Nach aktueller Prognose haben, lässt sich das Absacken wohl
kämen die drei auf 75 von 150 Sitzen, nur mit der Person Klaver erklären, der
benötigten also einen weiteren Partner. von einem "schmerzhaften" Ergebnis
Bisher war dies die kleine Christen- sprach. Klaver ist es nicht gelungen,
Union.
seine
Partei
jenseits
ihrer
Das Ergebnis ist ein klares Signal für Kernkompetenz klar zu positionieren
ein "Weiter so" in den Niederlanden. und zeigte zuletzt Schwächen in den
Und das obwohl die Bilanz der Debatten. Die Grünen haben ein klares
Regierung gemischt ist. Zwar konnte Führungsproblem.
der virusbedingte Abschwung in Auch die Sozialdemokraten (PvdA)
Grenzen und der Arbeitsmarkt in hatten mehr erwartet als abermals neun
Schwung gehalten werden, doch haben Sitze, ein Ergebnis, das vor vier Jahren
sich Schwächen in der Wohnungs-, als Desaster galt. Die Partei kämpft mit
Umwelt und Gesundheitspolitik offen- denselben strategischen Problemen wie
bart. Ein Skandal um Kinderbeihilfe viele Schwesterparteien in Europa.
kam hinzu, der die Regierung im Hinzu kommt, dass der erfahrene und
Januar zum Rücktritt gezwungen hatte, bekannte Spitzenmann Lodewijk
Rutte aber weniger geschadet hat als Asscher zwei Monate vor den Wahlen
erwartet. Dass er letztlich glänzend wegen seiner Beteiligung an der
wiedergewählt wurde, hat einiges mit Kinderzuschlag-Affäre
zurücktrat.
der Pandemie zu tun und dem offen- Lilianne Ploumen, die ihn ersetzte,
sichtlichen Wunsch der Wähler, den blieb im Wahlkampf blass. Stark verlogelernten Historiker und ehemaligen ren haben auch die Sozialisten (SP), die
Unilever-Manager
als
obersten von 14 auf neun Sitze abrutschten.
Krisenmanager zu behalten. Er sei Freuen kann sich hingegen die offensiv
"sehr stolz und superfroh", sagte Rutte, proeuropäische Partei Volt, die erstmals
es lägen aber nun gewaltige Aufgaben bei der Europawahl angetreten war,
vor dem Land.
und auf Anhieb drei Mandate erhielt.
Die EU-kritische und islamfeindliche Sie zieht damit zum ersten Mal in ein
Partei PVV von Geert Wilders, auf nationales Parlament ein. Im Herbst
Platz zwei in den Umfragen, verlor drei will sie es auch in Deutschland verSitze und ist, weit hinter D66, nur drit- suchen.
tstärkste Kraft. Wilders sagte, er hätte Insgesamt schafften 17 Parteien den
gerne mehr Stimmen geholt, werde Sprung
ins
Parlament.
Die
aber mit "frischer Energie" die vermut- Zersplitterung des Parteiensystems
lich größte Oppositionspartei anführen. nimmt damit weiter zu, was viel mit
Wegen
des
kompromisslosen der fehlenden Prozent-Hürde zu tun
Programms der PVV, die Moscheen hat. Die Wahlbeteiligung betrug knapp
schließen, den Islam verbieten und 83 Prozent, noch höher als vor vier
Menschen aus islamischen Ländern Jahren. (Quelle: Süddeutsche Zeitung)

Der Tiergarten Kleve wieder geöffnet!
KLEVE. Nach 126 Tagen coronabedingter Schließung durfte der
Tiergarten am Montag, 8.3., wieder
öffnen!
Tagelang
haben
die
MitarbeiterInnen alles gegeben, um die
Vorgaben
der
neuen
Coronaschutzverordnung umzusetzen
und
so
für
einen
sicheren
Tiergartenbesuch zu sorgen. „Die
Sicherheit unserer BesucherInnen,
MitarbeiterInnen und Tiere steht an
oberster
Stelle“,
berichtet
Tiergartenleiter Martin Polotzek.
„Daher haben wir in den vergangenen
Tagen
unser
optimiertes
Hygienekonzept umgesetzt und die
Möglichkeit
einer
vorherigen
Terminbuchung
mittels
Onlinereservierung geschaffen.“ Diese
ist nämlich gemäß der neuen
Verordnung Voraussetzung für einen
Zoobetrieb zu Coronazeiten. Polotzek:
„Unsere Gäste müssen sich vor Ihrem
Besuch auf unserer Homepage anmelden
und
diese
Reservierungsbestätigung an der Kasse
vorzeigen.“
Die
Pflicht
zur

Der Tiergarten Kleve ist täglich von 918 Uhr geöffnet.
Onlineregistrierung gilt auch für
JahreskartenbesitzerInnen,
deren
Jahreskarte auf Wunsch um die 126
Schließtage verlängert wird. Polotzek:
„Aufgrund der langen Schließung und
der fehlenden Eintrittserlöse befinden
wir uns derzeit in einer wirtschaftlich
schwierigen Zeit. Daher freuen wir
uns,
wenn
uns
unsere

Seniorenreisen 2021 mit dem
Deutschen Roten Kreuz
KREIS KLEVE. Das
Deutsche Rote Kreuz
(DRK), Kreisverband
Kleve–Geldern, bietet
für das 2. Halbjahr 2021
wieder
ein
Reiseprogramm
für
Senioren/innen an. Die
vom DRK vermittelten
Erholungsreisen ermöglichen Menschen, die
nicht alleine verreisen
wollen, sich in guter
Gemeinschaft und der
Geborgenheit einer begleiteten Gruppe zu erho- Alles mit Bad: Bad Bevensen, Bad Salzuflen, Bad
len. Folgende Reisen Lippspringe, Bad Neuenahr, Bad Kissingen und Bad
Soden-Salmünster
werden vom DRK vermittelt: Bad Bevensen 24.6.-6.7., Bad DRK-Begleiter/innen sind während der
Salzuflen 15.-28.7., Bad Lippspringe Fahrt und des Aufenthaltes am
6.-20.8., Bad Neuenahr 6.-17.9., Bad Erholungsort mit Rat und Tat für die
Kissingen 4.-18.10. und Bad Soden- Mitreisenden da und gestalten dort mit
Salmünster 22.12.21-3.1.22.
ihnen
ein
entsprechendes
Freizeitprogramm.
Für
weitere
Die Hin- und Rückfahrten erfolgen in Informationen und Zusendung des
bequemen Reisebussen unter Corona- Prospekts: Telefon 02821/508-11, Frau
Auflagen. Ehrenamtlich mitwirkende Verheyen.

Die öffentliche Sicherheit und
Ordnung ist der Stadt Kleve
ein wichtiges Anliegen
KLEVE. Damit in Gefahrensituationen ein unmittelbares ordnungsbehördliches
Einschreiten möglich ist und notwendige Maßnahmen getroffen werden können,
ist der Ordnungs- und Servicedienst der Ordnungsbehörde der Stadt Kleve, ab dem
19.03.2021 während der Dienstzeiten, unter der Telefonnummer
02821-84567 erreichbar. Außerhalb der Dienstzeiten erfolgt eine automatische
Ansage.

Wiedereröffnung Museum
B.C. Koekkoek-Haus
KLEVE. Nach vier
Monaten im Lockdown
ist das Museum B.C.
Koekkoek-Haus
ab
Dienstag, dem 9. März,
14 Uhr wieder geöffnet.
Nach verpflichtender,
vom Museum bestätigter Voranmeldung und
Erhalt eines Termines
(unter
kasse@koekkoek-haus.de oder telefonisch nur während der
Museumsöffnungszeiten
02821-768833) steht
einem Besuch nichts Wir sind wieder persönlich für unsere Besucher da!
mehr im Wege! Nehmen
Sie Ihre FTP2 Maske mit! Wir freuen der Museumsshop und das Antiquariat
uns, dem ersten Besucher ein kleines Zeitzeichen zur Verfügung.
Präsent
zu
überreichen.
Im Museumsöffnungszeiten: Dienstag bis
Erdgeschoss steht Ihnen auch wieder Samstag 14-17, Sonntag 11-17 Uhr

Dorffest in Nütterden fällt aus
NÜTTERDEN. Ortsvorsteher Paul-Heinz Böhmer teilt mit, dass das Dorffest am
6. Juni in Nütterden wie bereits im vergangenen Jahr aufgrund der CoronaPandemie nicht stattfindet. Für die Absage hatten sich die Vorsitzenden und Leiter
der Vereine und Einrichtungen ausgesprochen. Auch die geplanten Feierlichkeiten
zum 1300-jährigen Ortsjubiläum von Nütterden müssen verschoben werden.

JahreskartenbesitzerInnen als unsere
treuesten Gäste unterstützen und freiwillig auf die Verlängerung der
Jahreskarte um die Schließzeit verzichten. Als kleines Dankeschön laden wir
sie dafür auch am 10. Juli 2021 von 1922 Uhr exklusiv in unseren Late-Zoo
ein, wo Sie dann die besondere
Abendatmosphäre im Tiergarten Kleve
erleben können.“
Einige Menschen, insbesondere Ältere,
haben keinen Internetzugang, möchten
aber trotzdem nicht auf den
Tiergartenspaziergang verzichten. „Für
alle Personen ohne Internetzugang bieten wir die Möglichkeit an, immer
dienstags zwischen 9 und 11 Uhr telefonisch unter der 02821 26785 Ihren
Tiergartenbesuch für die nächsten sieben Tage anzumelden.“ Alle anderen
Gäste können ausschließlich über
www.tiergarten-kleve.de Ihre VorabAnmeldung durchführen und sich auf
der Tiergartenhomepage auch über die
aktuellen Corona-Regeln im Tiergarten
informieren.
Der Tiergarten Kleve ist täglich von 918 Uhr geöffnet. Alle BesucherInnen
müssen sich vor Ihrem Besuch online
auf www.tiergarten-kleve.de registrieren
und
diese
Reservierungsbestätigung an der Kasse
vorzeigen. Dann wird der Eintritt
regulär bezahlt bzw. erfolgt der Zutritt
mit der Jahreskarte. Trotz Zeitfenster
beim Einlass können sich die Gäste bis
zur Schließzeit um 18 Uhr) im Park
aufhalten. Der Imbiss hat geöffnet und
bietet Speisen und Getränke TO GO an.
Es gilt eine Maskenpflicht auf dem
Parkplatz, im Eingangsbereich (inkl.
Imbiss), Streichelzoo, auf dem
Spielplatz sowie den Sanitäranlagen.
Die Maskenpflicht gilt auch für
schulpflichtige Kinder. Bitte beachten
Sie vor Ihrem Besuch auch die
Hinweise auf der Tiergartenhomepage.
Tiergarten Kleve e.V., Tiergartenstr. 74,
Kleve, Tel.: +49 (0)2821 26785
www.tiergarten-kleve.de

Kinder Outdoor
Training
KEEKEN. Der Sportverein Nordwacht
Keeken bietet aufgrund der aktuellen
Lage eine sportliche Herausforderung
für Mädchen und Jungs im
Grundschulalter an. Outdoor Training
mit
der
Übungsleiterin
Anne
Dückerhoff auf der Sportanlage in
Keeken. Kinder aus Keeken und den
umliegenden Ortschaften sind herzlich
willkommen. Die Einheit findet erstmalig am Mittwoch, 17.03.2021, von
17.00 bis 18.00 Uhr statt und soll für
die
Zukunft
dauerhaft
ins
Sportprogramm aufgenommen werden.
Der Witterung entsprechende Kleidung
ist erforderlich. Bitte kurz bei der o.g.
Übungsleiterin unter der Telefon - Nr.
8969833 anmelden. Bei schlechter
Witterung fällt das Training aus. Nach
einer zweimaligen Teilnahme ist eine
Vereinsmitgliedschaft erforderlich.
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SPORT
De Treffers organiseert open
talententrainingen
GROESBEEK. Voetbalvereniging De
Treffers organiseert op zaterdag 10
april van 10.00 tot 14.00 uur open
talententrainingen voor spelers van 11
tot en met 16 jaar. Voor de teams Onder
13-1, Onder 14-1, Onder 15-1, Onder
16-1 en Onder 17-1 zoekt de Treffers
nieuwe spelers met talent.
De trainingen vinden plaats onder leiding van de professionele trainersstaf

van De Treffers. Het team van scouts is
tijdens de training ook aanwezig.
Wil jij in het nieuwe seizoen werk
maken van je voetbalcarrière? Zie je bij
je huidige club niet zoveel kansen je te
ontwikkelen? Wil je voetballen bij een
grote en gezellige voetbalclub? En zie
je jezelf over een tijdje al spelen in
Treffers 1? Meld je dan nu aan voor de
talententraining via www.detreffers.nl

‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestje

Unieke Avond4daagse in Berg en Dal
Even leken de coronamaatregelen roet
in het eten te gooien. Maar met een
unieke editie kan hét wandelfeest voor
kinderen toch doorgaan. Tussen 29
maart en 30 juni 2021 kunnen zij in
Berg en Dal hun eigen Avond4daagse
lopen.
Volledig
coronaproof.
Avondvierdaagse Berg en Dal organiseert samen met Koninklijke Wandel
Bond Nederland (KWBN) en eRoutes
deze bijzondere editie. Met een speciale app lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt
drukte en groepsvorming voorkomen.
En na afloop wacht de officiële
Avond4daagse medaille.
Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers
gebruik maken van de Avond4daagsemodule in de app eRoutes. Deze app
maakt routes vanaf een zelf te bepalen
punt en afstand. Dit zijn zogenaamde
‘ronde routes’, dus het eindpunt is hetzelfde als het startpunt. De app houdt
bij waar en hoeveel de deelnemers
lopen. En verrast ze onderweg met
leuke berichten!

De Unieke Fietsreis
Vanaf 1 april start ”De Unieke
Fietsreis”. De gezamenlijke seniorensportverenigingen uit Berg en Dal,
Mook en Middelaar en Heumen dagen
iedereen uit om binnen een maand lang
zoveel mogelijke de fietskilometers te maken met als
doel: samen zo vaak
mogelijk om de wereld
heen te fietsen. Dus:
ga alvast nadenken
met wie je wilt gaan
fietsen. Meld je individueel aan of stel je
eigen groep van
maximaal 10 leden
samen, liefst met sporters uit jouw eigen sportgroep, team, straat, familie
of vriendengroep.
Inschrijven kan vanaf 1 april. Vanaf 6
april kun je starten en gaan dan de 30
fietsdagen in. Op de websites van de
seniorensportverenigingen kunnen jullie zien hoever jouw groep is en hoever
we met elkaar om de wereld zijn.
Waarom fietsen: het mooie weer lokt
ons naar buiten en we willen onze
beenspieren trainen. In groepsverband
sporten mag nog niet waardoor we het
contact missen met de groepsleden. In
tweetallen fietsen geeft je de mogelijkheid om bij te kletsen en vooruit te kijken. Je bent niet verplicht om iedere
dag te fietsen, maar wel zo vaak mogelijk.
De seniorensportverenigingen nodigen
iedereen uit die deze uitdaging wil aangaan om aan deze fietsreis mee te doen.
Je hoeft hiervoor geen senior te zijn,
maar wel van fietsen te houden! En
voor de kosten hoef je het niet te laten.
Leden van de seniorenverenigingen
Beweegcollectief Mook en Middelaar,
Fit&Fun Heumen en Kwiek Actieve
Leefstijl mogen gratis meedoen. Leden
van de KBO’s van Heumen, Mook en
Middelaar en Berg en Dal betalen €
5,00. Geen lid van een van deze verenigingen of KBO’s dan betaal je € 10,00
(dit is €0,33 per dag).
Goed doel: deelname aan De Unieke
Fietsreis is het leukste als je dit op jouw
fiets kan doen én door jouw omgeving.
Veel ouderen kunnen dit niet meer en
komen bijvoorbeeld nooit meer in het
bos, omdat deze wegen voor hen moeilijk begaanbaar zijn. Er bestaat een vervoermiddel, de E-WOMBAT, deze wil-

len we sponsoren zodat de mensen die
moeilijk ter been zijn ook weer naar
buiten kunnen. De E-Wombat is te zien
o
p
https://www.youtube.com/watch?v=k8
UPlooVQdI
Met:
“Dé
Unieke
Fietsreis” steunen de
fietsers dus ook een
heel goed doel!
Scan onderstaande
QR-code of gebruik
deze
link
https://www.inbewegingsport.nl/deuniekefietsreis/ om in te loggen
op de website waar je via
een kleine animatie nog
enthousiaster wordt en je graag
wil deelnemen aan deze fietsreis.

Inspiratie voor wandelroutes
Op de website www.wandeleninbergendal.nl kun je meer dan 50 wandel-

routes vinden, inclusief gpx-bestand.
Voor de 5km zijn de Ommetjes heel
geschikt: korte ommetjes rondom de
dorpen in de gemeente Berg en Dal. Er
zijn korte beschrijvingen te vinden per
Ommetje op de website van Via
Natura. Ook zijn er langere routes te
vinden voor de 10km-lopers. Je kunt de
routes makkelijk sorteren op lengte.
Voor wie graag in Nijmegen wil wandelen, per wijk is een ommetje beschikbaar op de website van de gemeente.
Groot succes
KWBN introduceerde de Avond4daagse – Home Edition vorig jaar voor het
eerst. Ook toen was Avond4daagse
Berg en Dal van de partij. Het was een
groot succes. Landelijk namen in 2020
bijna 60.000 deelnemers deel. Het

NIJMEGEN. De Stichting Zevenheuvelenloop organiseert
samen met Omroep Gelderland en de Gelderse Sport
Federatie de Lente Loopchallenge. De Lente Loopchallenge
is een trainingsprogramma van negen weken met een einddoel op zondag 16 mei. De drie samenwerkende partijen willen met dit programma mensen stimuleren om in beweging
te komen en te blijven. Aan het eind van het traject lopen de
deelnemers 5 km, 10 km of 15 km in hun eigen omgeving.
Dolf Jansen en Jhon van Beukering ambassadeur
Cabaretier Dolf Jansen en oud-profvoetballer Jhon van
Beukering nemen als ambassadeur van de Lente
Loopchallenge ook deel aan het trainingsprogramma. Op
zondag 16 mei loopt Dolf Jansen de 10 kilometer en Jhon
van Beukering de 5 kilometer. Zij worden gevolgd tijdens het
traject en roepen lopers op om samen met hen de uitdaging
aan te gaan.
Alexander
Vandevelde,
directeur
Stichting
Zevenheuvelenloop: “We merken dat lopers een doel missen
om naartoe te werken nu er geen evenementen mogen plaatsvinden. Dit bleek eerder ook uit het onderzoek van Hidde
Bekhuis en Jochem Tolsma, van de Radboud Universiteit
afdeling sociologie. Wij zetten ons graag in om mensen in
beweging te houden en om ze binnen de mogelijkheden wél

Helaas kon de jaarlijkse 'Groesbeekse
Boys Paaseierenactie' vorig jaar niet
doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Maar dit jaar is hij er
weer, al is het op een iets andere wijze
dan gebruikelijk.
Online bestellen in webshop
Met de jaarlijkse Paaseierenactie heb-

SVO hield potgrondactie in Ooij
Leden van de voetbalclub SVO hielden
zaterdag een potgrondactie in Ooij.
Inwoners van het dorp konden via de email potgrond of schoonmaakazijn
bestellen en afhalen bij de supermarkt
de Spar in Ooij. Daar stond een kraam,
waar ook gekocht kon worden. De

Aanmelden
Inschrijven is mogelijk vanaf 29 maart
via www.avond4daagse.nl. Deelname
kost €6,50. Inschrijving vindt dit jaar
niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers
schrijven zichzelf en hun kinderen in.
Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je automatisch. Wil je eerst meer
informatie?
Bezoek
dan
www.avond4daagse.nl.

een uitdaging te geven. Daarom zijn we blij dat Omroep
Gelderland en de Gelderse Sport Federatie zich samen met
ons willen inzetten om deze lente zoveel mogelijk mensen
aan het hardlopen te krijgen.”
Guus van Kleef, directeur Omroep Gelderland, voegt toe:
"We zetten ons al jaren in om Gelderlanders in beweging te
krijgen, maar zeker in deze huidige tijd is het belangrijker
dan ooit om voldoende te bewegen. We hopen dan ook dat de
Lente Loopchallenge ervoor zorgt dat mensen het plezier van
hardlopen (her)ontdekken. We kijken ernaar uit om samen
met Stichting Zevenheuvelenloop en de Gelderse Sport
Federatie van start te gaan."
Inschrijven voor de Lente Loopchallenge
Deelname aan de Lente Loopchallenge kost 7 euro, waarvan
6 euro naar het goede doel Jeugdfonds Sport & Cultuur gaat.
Deelnemers krijgen exclusief toegang tot de tweewekelijks
webinars van voormalig topatleet Dennis Licht en ontvangen
een gepersonaliseerde finishselfie op zondag 16 mei met de
gelopen afstand en eindtijd. De trainingsschema’s zijn vanaf
zondag 14 maart gratis beschikbaar via de website van de
NN Zevenheuvelenloop.
Inschrijven kan via
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/lente-loopchallenge.

Paaseierenactie Groesbeekse Boys
Voor meer informatie zie websites:
www.beweegcollectiefmookenmiddeaar.nl
www.fitfunheumen.nl
www.kwiekactieveleefstijl.nl
www.inbewegingsport.nl

Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen
tegelijk lopen, kunnen deelnemers
wandelen tussen 29 maart en 30 juni
2021. Om er wel een prestatie van te
maken, moeten ze de vier wandeldagen
in twee weken afleggen. Verder staat
het moment van wandelen vrij. Dus
(anders dan de naam doet vermoeden)
mag er dit jaar ook overdag gelopen
worden. Bovendien kunnen de lopers
zowel doordeweeks als in het weekend
de wandelschoenen aantrekken.

Zevenheuvelenloop, Omroep Gelderland en Sport
Federatie organiseren Lente Loopchallenge

leden van de selectie gingen met hun
waar de bestelde goederen rondbrengen, terwijl er ook nog huis aan huis
gevraagd werd of men iets nodig had.
Het werd een succes. Een persoon
kocht zelfs 40 zakken potgrond. En
daar was SVO natuurlijk erg blij mee.

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

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

leverde vele enthousiaste reacties op en
een compliment van de staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

Foto: Henk Baron

ben we gekeken naar de mogelijkheden
om deze op een verantwoorde manier te
kunnen organiseren. Het is gelukt en
daar zijn we trots op! Naast dat alle
jeugdleden enkele doosjes Paaseieren
aan familie en bekenden verkopen, bieden we dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om ook via onze webshop
www.webshop-groesbeekseboys.nl
gekleurde gekookte of witte ongekookte Paaseieren te bestellen. Ze kosten
respectievelijk €3,50 en €2,50.
Bestellen kan tot uiterlijk woensdag 24
maart. De Paaseieren zijn zaterdag 27
maart tussen 11.00 en 14.00 uur op
sportpark Breedeweg af te halen.
Tevens is de optie er ook om de
Paaseieren thuis te laten bezorgen.
Bedrijvenactie
Nog meer bedrijven dan voorheen doen
dit jaar al mee aan de actie. Ze bestellen Paaseieren voor hun personeel,
zakenrelaties of andere bekenden uit
hun netwerk. Wil jij de paasdagen ook
kleurrijker en lekkerder maken voor
jouw personeel, relaties of iemand
anders? Bestel jouw Paaseieren online
via www.webshop-groesbeekseboys.nl
of neem contact op met onze sponsorcommissie via sponsoring@groesbeekseboys.nl of via 06-45977959.
De opbrengst van onze Paasei actie
komt ook dit jaar ten goede aan de
jeugdafdeling van Groesbeekse Boys.
Doe mee en steun Groesbeekse Boys
ook in deze bijzondere tijd!

Bridge

Embece ‘94
Beste bridgers,
lente is begonnen. Vogels zijn
actief en tuinen
worden
weer
helemaal
op
orde gebracht.
Over de gehele wereld worden momenteel volop vaccins in onze armen gespoten en het lijkt er nu echt op, dat er
een einde aan deze periode komt.
Misschien kunnen we al gaan uitkijken
naar einde zomer, waar we in onze
eigen ontmoeting ruimtes fysiek met
elkaar kunnen gaan bridgen en onze
competities kunnen starten.
Hou dus de moed erin.
Ondertussen spelen we gewoon
Stepbridge door op onze gezellige
maandagavonden.
Uitslagen BBD
15-3-2021:
1.Ronald Post
en Loes Janssen 66.67%
2. Corry en Johannes Mulder 59.50%
3. Catrien Jonkman en Frans te Brake
59.00%
4. Els en Theo de Witte 54.58%
5. Bep Schenning en Christine
Hylkema 54%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.
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Geldig op Zondag 4 t/m
maandag 5 april 2021

e

1 Paasdag open
van 08.00 tot 20.00 uur
e
2 Paasdag open van
08.00 tot 20.00 uur
Het lekkerste paasontbijt!
PLUS
Vers geperst
sinaasappelsap
Fles 1 liter

PLUS
Scharreleieren groot
Per doos 6 stuks

2.59

3.29

Per doos

Per ﬂes

0.

2.

99

49

4 voor
PLUS
Roomboter
croissants

1.-

PLUS Klaverland
Jong belegen
48+ plakken
Pak 214 gram

Petit Pain wit of
Petit Pain bruin

5 voor

3.00

2.49

1.-

Per pak

Per bakje

1.

99

1.

19

PLUS Filet
american
naturel
Bak 150 gram

Heerlijke Rosé
Delicate
Robert Vic
Fles 75 cl

PLUS Creme pate
Pak 140 gram

1.89
Per pak

1.

19

Puur van
Smaak
Achterham
Traditioneel
Pak 125 gram

3.09

8.95

Per pak

Per ﬂes

1.

79

5.

95

Kijk voor de actuele openingstijden op plus.nl

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal // T: 024 6841839

