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

Het is lente dus mogen
de koeien weer de wei in
Het is lente. Dat betekent dat de koeien van de familie Zuurhout in Kekerdom weer
naar buiten mochten. Veel mensen kwamen kijken naar de vreugdesprongen van
de dieren. De voorste koe op de foto komt ondanks haar gewicht zelfs helemaal
los van de grond.
Foto: Ton Rutten

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

oplage: 25.000

Uitslagen
gemeenteraadsverkiezingen
Gemeente Berg en Dal, lokale partijen het grootst
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Gemeente Nijmegen, GroenLinks blijft de grootste
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 5 april
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 1 april
Vervolg colofon: zie pagina 3

HVO, Oekraïne helpen doe je zo

Grensland tegels
Verkoop direct vanaf de fabriek

Meer informatie over de verkiezingen en uitslagen op pagina 11 en 20.

Myrthe Jager is Nederlands
Jeugd Kampioene Alpine skiën
Myrthe Jager uit Kranenburg heeft
begin maart meegedaan aan het
Nederlands kampioenschap Alpine
skiën in Maria Alm, Oostenrijk.
Daarbij heeft ze de Slalom en de
Combinatie gewonnen.
Nikki Berkelaar, Pleun van Nistelrooij, Roos van den Heuvel, Maxime Faassen,
Linde Burgers, Julia Martina, Kiene van der Molen, Neeltje Rodenberg en Mirthe
Geurts.
Afgelopen woensdagmiddag 16
maart kwam de HVO (Helpers Voor
Oekraïne) bij elkaar om actie te voeren in Nijmegen en Berg en Dal. De
HVO helpt Oekraïne door geld op te
halen, dat doen ze zo: koekjes, knuffels en cake verkopen. Ze halen ook
statiegeldflessen op.

Hulpacties voor Oekraïne

Nikki, Pleun en Mirthe gingen koekjes
en cake bakken. Julia begon met sieraden maken om daarna te verkopen. In
de loop van de volgende twee uur
stroomde iedereen binnen. De cake
maakte we in de kleuren blauw en geel.
Linde kwam tijdens het bakken nog
langs om te zeggen dat zij thuis ook
nog koekjes ging bakken. Toen de cake
klaar was gingen we ook koekjes bakken. We bespraken met de hele HVO
wat we gingen doen. De sieraden verkopers waren: Neeltje, Maxime, Julia,
Roos en Kiene. En Nikki, Pleun en ik
gingen met de cake langs de huizen. Ik
ging nog even bij Linde langs die koekjes aan het maken was. De sieraden
verkopers hadden na twee huizen al 5
euro opgehaald net als de cake verkopers, dus het ging gelijk goed.
Linde heeft zich uiteindelijk ook bij de
sieraden verkopers aangesloten met de
koekjes. De sieraden verkopers hadden
bij Kiene thuis nog knuffels opgehaald
om ook te kunnen verkopen. Aan het
eind van de dag gingen wij het geld tellen.189 euro en 85 cent. Net niet de
tweehonderd euro waar we op gehoopt
hadden.Maar ik mocht van mijn moeder 11 euro van boven halen.Yes de
tweehonderd juichte de hele HVO.
Geweldig!
Tekst: Mirthe Geurts (10 jaar) en
Linde Burgers (9 jaar)

HVO = 9 topmeiden

Op pagina 11 vind je meer informatie over inzamelingsacties voor
Oekraïne en de opvang van
Oekraïnse vluchtelingen in de
gemeente Berg en Dal.

De week begon op zondag als opwarmer met een NSkiV cup wedstrijd.
Deze Profi slalom wist Myrthe ook te
winnen.
Op woensdag 2 maart stond het NJK
Reuzenslalom op het programma. In
haar categorie U16 wist ze de 2e plaats
te behalen en Overall (U14/U16) een
3e plaats.
Voor Myrthe een extra knappe prestatie
omdat ze eind vorig jaar naar een ander
skimerk (Kästle) is overgestapt waarbij
de reuzenslalom ski’s een radius hebben die pas volgend seizoen verplicht
voor haar zijn. Zij is de enige van alle

meisjes en jongens U16 die hier al op
skiet.
Vrijdag 4 maart was het NJK Slalom.
Hier wist Myrthe de 1e plaats voor zich
op te eisen in zowel haar eigen categorie als overall. Hiermee mag ze zich
Nederlands Jeugd Kampioene 2022
noemen. Ook bij de Combinatie ging
deze titel naar haar zowel bij U16 als
Overall. De Combinatie is het klassement op basis van behaalde renpunten
bij de Slalom en Reuzenslalom.
Myrthe zit op de SSGN in Nijmegen in
4VWO. Door haar NOC*NSF
Beloftestatus kan ze met haar team
Snowsports Academy Racing 18 weken
naar de sneeuw om te trainen en voor
wedstrijden. Vind je het leuk om haar te
volgen ga dan naar Myrthe Jager –
Alpine Skiracer (Facebook) of myrthejager_ (Instagram).

SUPER

kwaliteit tegels voor
vloer - wand - terras
tegen

SUPER

lage prijzen

Leverbaar in allerlei kleuren en maten.
Deskundig advies en tegelzetters aanwezig.

DE TEGELSPECIALIST

ERNST FLINTROP
47559 Wyler (Kranenburg)
Hauptstraße 101
Tel.: 0049-2826-7628
Mob.: 0049-170-2841217
ernst.flintrop@t-online.de
Geopend: ma, di, do, vr van 14.00 - 18.30 uur
wo. gesloten - zat. 9.00 - 14.00 uur

Zomertijd
27 maart
Op zondag 27 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.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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4088 stemmen op LOKAAL!

Jubileumboek OEV1
120 jaar nattigheid in woord en beeld
Het jubileumboek van de Millingse schutterij OEV1 is nu te
bestellen. In het lijvige boekwerk van meer dan 300 pagina’s vertelt journalist/schrijver Bas van der Hoeven hoe schutterij OEV1
120 jaar nattigheid overleefde. Vanaf het ontstaan van de schutterij tot aan het laatste corona-jaar is vastgelegd hoe een club van
notabelen uitgroeide tot een feestvereniging voor iedereen.

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Hoofdpersoon in het boek is het schuttersgebouw, dat 120 jaar
lang plaats bood aan vele verenigingen, instanties en bedrijven.
Daardoor is Nat in de wei niet alleen een boek over schutterij
OEV1, maar een kroniek waarin lief en leed in een bruisend,
eigenzinnig dorp is vastgelegd.

JEUGDAFDELING OEV

BINGO

Een vijfkoppige redactie verzamelde jarenlang verhalen en foto’s,
Dix Design besteedde veel aandacht aan de vormgeving, stokoude
foto’s zijn bewerkt door Hans Barten Fotografie. Vele fotografen
en verzamelaars werkten mee door hun mooiste foto’s en documenten belangeloos beschikbaar te stellen.

zondag 27 maart
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur
Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

Fanfarekorps
Ons Genoegen

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

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

Extra Bingo
ZATERDAG

2 APRIL

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

Om het aantal te drukken exemplaren vast te stellen, is gekozen
voor inschrijving. Wie zeker wil zijn van een exemplaar kan 25
euro overmaken op NL26 RABO 0112 8810 09 ten name van
Schuttersgenootschap OEV1. Vermeld ‘boek’ en naam en adres
van de besteller.
Daarnaast is er op zondag 3 april van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid om in te tekenen op Nat in de wei in Schuttersgebouw OEV1,
Heerbaan 117, Millingen aan de Rijn.
Bestuur OEV1

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

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

De Treffers – Noordwijk
Woensdag 23 maart - Aanvang 20.00 uur
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

www.vblkozijnen.nl

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

LENTE-AANBIEDING

De Treffers – Quick Boys

1 kg Lakenvelderrundergehakt
voor slechts 5 Euro!

Zaterdag 26 maart - Aanvang 18.00 uur
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

Boerenhofstede de Haerenshof
Weverstraat 2 – Kekerdom
e-mail: hvckroon@ziggo.nl
tel.: 0481-431234

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

22 maart 2022

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl
Stichting SSHB support. Gratis ondersteuning voor mensen met geldzorgen en die hun
thuisadministratie niet op orde kunnen houden. Info@sshb.nl
Www.sshbsupport.nl
Telefoon 06-30006035 of 06837178053

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)

• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-26.3. 19.15u. Jubileumconcert KNA,
Kulturhus
MILLINGEN A/D RIJN
-26.3. 10-12u. repaircafé, Kulturhus
-27.3. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
-1.4. 19.30u. boekpresentatie ‘Geschiedenis
van Millingen’, Gelderse Poort
-2.4. 20u. bingo Ons Genoegen, ver. gebouw
OOIJ
-27.3. 15u. concert Ooijse Toekomst,
Sprong
-2.4. 10-12u. speelgoed-kinderkledingbeurs, OpWeg
LEUTH
-27.3. 14.30 u. openings dorpsommetje,
Kulturhus
-28.3. 14u. “Koffie met ...” mantelzorg /
ergotherapie. Kulturhus
- 4.4. 10u. peutercafé, Kulturhus
-4.4. 14u. KBO bingo, Vriendenkring
KEKERDOM
-26.3. potgrondactie Polderschuupers
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-2+3.4. Janssen, Stultjens, Kurstjens
GROESBEEK
-25.3. 16-20u. Wake voor OekraineRusland, prot.kerk
-26.3. 9.30u. stiltewandeling, prot.kerk
-29.3. Alzheimerdag-talkshow, bieb
-29.3. 20u. lezing MattheüsPassion, prot.
kerk
-30.3. 9.45u. meditatieve wandeling,
prot.kerk
-2.4. 10-14u. open huis 2ehands-zorghulpmiddelen, Reestraat 5
-2.4. 10-14u. inzameling gebruikte kleding,
Groesbeeks Glorie, bij Kon. Wilhelminaweg 12a
-2.4. 10u. workshop MattheüsPassion, prot
kerk
-3.4. 11u. kennismakingsdag fanfare
Wilhelmina, Kloosterstraat 7
-4.4. 19u. alzheimercafé, Groeske
-5.4. 10-12u. digitaal café, bieb
-t/m/ mei: expo vd Boomen en Gadella,
bieb

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

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

Hobby-&snuffelroute in Ooij
Op zondag 10 april zijn wij van plan
om, bij voldoende aanmeldingen, een
hobby-&snuffelroute te organiseren in
Ooij.
Hierbij is het de bedoeling dat mensen
een “kraam” neerzetten op hun eigen
terrein, oprit of voortuin.
Tijdens het evenement kun je zelfgemaakte hobby artikelen verkopen, maar
ook tweedehands spullen.
Inschrijven bij Anja Schel, Marialaan
63 tel 06 21655981 of bij Erna
Driessen, Karperstraat 8 tel 06
45683965.
Per mail kan ook;
hobbysnuffelrouteooij@gmail.com.
Inschrijfkosten zijn 5euro bij inschrijving te voldoen. Dit geld wordt
gebruikt voor reclame en drukwerk en
een herkenbaarheidpakketje.
Het na afloop overgebleven geld zal
geschonken worden aan de voedselbank.
Aanmelden kan t/m 27 maart, wacht
dus niet te lang.

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

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

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

inleveradressen
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

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
alle berichtjes, bloemen,
kaarten en telefoontjes
die wij hebben
ontvangen na het
overlijden van
mijn man, pa en opa

3,00

6,00

     

De Rozet

&**31.*+)*:41*3>46,>&&21*:*3.784(-34,51487*1.3,
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voor al uw familieberichten

&6.*8/*455*67#*6)9=3
Dankbetuiging

;*)9;*:&3

&3455*67*3&3;&8*6

Theo van Wessel
Onze dank gaat uit naar ’t Höfke, afd. de
Terp voor hun liefdevolle verzorging.
Anneke,
Frank & Marga,
en kleinkinderen.

%./4:*61**).3)*1**+8./):&3 /&&6:446>.*3:&3
-*8*.1.,!&(6&2*38)*6%.*0*3
*30*3&61&455*67
.*17*31*<&3)6&
-6.78.&&3*3-&6=7*11*

Mw. Driessen-Reijmers

3.8&!(-49;&*68455*67*3 99)!(-49;&*68
*3?**3*33.7  
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"-*&)*$./7*;&8*6*3$.1)*$./7*
$498*6
!8?5-&3.*

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor
alle aandacht, kaarten en bloemen na het
overlijden van ons mam, onze oma
en overgrootmoeder

Corrie Coerwinkel-van der Zwaluw
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.
Familie Coerwinkel

Schilder / Klusjesman
actieprijs! €17,50 p/u; tel.
06-23113595
Gevraagd:
Gevraagd: hulp bij het
schoonhouden van ons
huis in Berg en Dal, 1 middag in de week (4 uur). Tel.
024-6843330

Lieve mensen
Wij willen iedereen bedanken voor de
bloemen, kaarten en vele lieve wensen
die we ontvangen hebben na het
overlijden van mijn man, vader en opa

Hein de Haard

&61&*./2.30;&8*6*346'*68*./2.30
6&2
*70**3*:.3
!.*870**34*=

Henny de Haard, kinderen en kleinkinderen

2&&68  
466*7543)*38.*&)6*7(4A5*6&8.*
8&:&2.1.*455*67#*6)9=3
!8&))./0 
"$./2*,*3

Dankbetuiging

*51*(-8.,*9.8:&&68).*378;46)8,*-49)*345;4*37)&,
2&&6842  996.3)**.1.,*3843.97:&3&)9&0*60
!.383843.9751*.3 8*.11.3,*3&&3)* ./3

Rozetjes

Graag wil ik iedereen bedanken die mij
heeft gesteund door het sturen van bloemen,
kaarten en berichtjes tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en Kalorama.
Duizend maal dank.

Familie Wijnen wil graag iedereen bedanken
voor het meeleven bij het overlijden van
onze Guus.
Overleden 3-3-2022

*(6*2&8.*).*378:.3)851&&87.3'*7148*306.3,

Het was een steun voor ons.

351&&87:&3'14*2*3-**+8&6.*8/*1.*:*6**3,.+8:446)*
71&(-84B*67:&3)*44614,.3*06&@3*-.*6:446>./3
(411*(8*'977*3&&3;*>.,

Familie Wijnen
Acaciastraat 5, 6573WZ Beek

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

Dankbetuiging

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

Gezocht: kweekkas. Max 3
x 4 m. Tel. 06-48728491

Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk
Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

www.klussief.nl
Sido
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Dit alles heeft ons in deze droevige tijd
veel goed gedaan. Wij willen iedereen
daarvoor heel hartelijk danken.
Ook de zorg van de wijkverpleging
en van huisarts Langenhuijzen
hebben wij enorm gewaardeerd.
Onze dank gaat ook naar hen uit.
Herman Janssen,
kinderen en kleinkinderen

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

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

De vele kaarten, bloemen, berichtjes,
telefoontjes en bezoekjes die wij hebben
ontvangen vanwege het overlijden van
mijn Annie en onze moeder en oma,
waren hartverwarmend.

of bel 06-23502075

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

Wordt molengids, gastvrouw of
gastheer op molen de Duffelt
Momenteel wordt de Kekerdomse
molen de Duffelt uitgebreid met een
bezoekersruimte. Met deze ruimte zijn
we in staat om groepen te ontvangen
als schoolklassen, familie-uitjes, buurtvereniging of bedrijfsuitjes e.d. Ook
bezoekers die de toeristische plekken
bezoeken in de Duffelt kunnen dadelijk
terecht voor een bezoek aan de molen.
Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten die stichting zelf organiseert als de
deelname
aan
de
landelijk
Molendagen, Open Monumentendag
e.d.
Om deze bezoekers goed te kunnen
ontvangen zoeken wij gidsen, gastvrouwen of gastheren. De molen is in
particulier bezit en wordt beheerd door
een stichting met bestuur, daarnaast
zijn er gediplomeerde molenaars en
(technische) vrijwilligers t.b.v. van het
onderhoud.
De gidsen geven rondleidingen in de
molen en ondersteunen de ontvangst in
de molen. Hiervoor krijgen zij een
instructie/les vanuit de Gelderse

Molenfederatie en uiteraard de begeleiding door onze eigen molenaars. De
gastvrouwen/gastheren hebben de taak
bezoekers
te
ontvangen,
koffie/thee/drank te verstrekken, verkoop van molenartikelen en soms pannenkoeken bakken e.d.
Gidsen en gastvrouwen/heren worden
door de stichting verzekerd en nemen
uiteraard deel aan het molenoverleg en
het jaarlijks uitstapje met molenbezichtigingen.
De werkzaamheden op en rond de
molen kenmerken zicht door hun kleinschalige, prettige en gezellige sfeer.
De stichting komt graag in contact met
belangstellende voor deze gidsen en
gastvrouwen/heren.
In mei zal er informatieavond georganiseerd worden.
Bij belangstelling, of voor wat meer
informatie, graag een e-mailbericht
naar info@molendeduffelt.nl

(advertorial)

Mindfulness in
Val Sinestra
Gun jezelf een heerlijke vakantie (juni
2022) in het voormalig kuuroord Val
Sinestra in Zwitserland. In de ochtend
ontspanning met mindfulness, in de
middag prachtige bergwandelingen,
een boek of een massage. Stilstaan en
tijd nemen voor jezelf: een tiendaagse
reis met busvervoer vanuit Arnhem.
Zie www.hettywolters.nl en
www.valsinestra.ch

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

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

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

Voorjaarsmarkt
Kulturhus
Kekerdom

Wilt u uw huis verduurzamen?
Vraag een energiecoach om hulp
Wilt u uw huis verduurzamen, maar
weet u niet goed hoe? Dan kan u de
hulp inschakelen van een gratis energiecoach uit Berg en Dal.
Bij verduurzamen hoort besparen en
gaat het erom het energiegebruik zo
laag mogelijk te krijgen. Welke
kleine maatregelen kunnen
hierbij helpen? Hoe kunt u in
uw situatie het best de
woning isoleren? Hoe
draagt u op die manier bij
aan de beperking van gasverbruik en de CO2 uitstoot?
De energiecoach helpt u om
de kansen en mogelijkheden in
uw huis te verkennen. De E-coach
bekijkt met u uw huis en informeert u
welke verbeterpunten er zijn. Hij/zij
maakt een zogenaamde energiescan en
legt de bevindingen in een rapport vast;
hij/zij maakt met u een stappenplan. Zo
bekijkt u samen waar winst te behalen
valt.
Na een afgesproken periode neemt de
energiecoach weer contact met u op om
de geplande maatregelen door te
nemen. Bij tussentijdse vragen kan u de
coach per mail om informatie vragen.
Het Duurzaamheidscafé Berg en Dal

heeft eind vorig jaar een oproep gedaan
binnen de gemeente voor de werving
van energiecoaches. De Gemeente
Berg en Dal ondersteunt dit initiatief
van harte en heeft de kosten voor de
opleiding van de E-coaches en het
adviestraject op zich genomen.
Intussen hebben 10 vrijwilligers een intensieve opleiding gevolgd tot energiecoach. Zij zijn vanaf april
inzetbaar voor huisbezoeken.
Als ook u aan de slag wilt
met het energiezuiniger
maken van uw huis kunt u
zich via EcoachBenD@gmail.com
aanmelden, onder vermelding van
naam, adres, telefoonnummer en e
mailadres.
Vervolgens krijgt u informatie ter voorbereiding van het bezoek. Nogmaals: er
zijn geen kosten aan verbonden. Wij
verwachten wel dat de energiescan u
aanspoort stappen te zetten.
De mensen die in het afgelopen najaar
via de zgn. "groene bon" al hebben
aangegeven het bezoek van een energiecoach op prijs te stellen worden binnenkort benaderd!

Op zondag 10 april organiseert het
Kulturhus Kekerdom een sfeervolle
markt om de lente in te luiden.
Creatieve bewoners en plaatselijke
bedrijven bieden unieke stukken te
koop aan. Een greep uit het aanbod:
schilderijen, sieraden, vazen, lampen,
keramiek, mandala’s, knuffels, boeketten van droogbloemen, ansichtkaarten
en natuurlijk paasstukjes.
De middag wordt omlijst met fijne
muziek en de organisatie trakteert u op
een demonstratie rietvlechten en touwslaan.
Een bezoek aan onze voorjaarsmarkt is
tevens een mooie gelegenheid om de
nieuwe en gezellige inrichting van het
Kulturhus te bewonderen. Hier is altijd
gelegenheid om bij te kletsen, een
kaartje te leggen of gebruik te maken
van het nieuwe biljart.
Bij mooi weer strijkt u neer op ons terras en geniet u van een kop koffie of
thee met zelfgemaakt gebak of saucijzenbroodje.
U bent van harte welkom op 10 april
van 11.00 – 17.00 aan de Schoolstraat 7
in Kekerdom!

Ben Radstaak ontvangt diplôme d’honneur
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Zondag 17 april van 11:00 - 17:00

Streek Paasdag Proef, beleef en
geniet op Wijngaard de Plack
John en Virginie van de Plack organiseren samen met Sara van streek-events
deze streekdag.
Maak er met je familie een bijzondere
eerste paasdag van en geniet dat alles
weer mag en kan.
Jij komt toch zeker ook mee het seizoen openen?
Dit doen wij samen met diverse lokale
ondernemers van kweek uit de streek
om een aantal fantastische producten
die Berg en Dal heeft te laten zien.
Deze dag worden twee streekfietsroutes gelanceerd door Ster Berg en Dal,
kweek van de streek.
Proef, geniet en ontdek verschillende
lokale producten.
Vervolgens kunt u gaan genieten op het
terras.

Tijdens deze dag zijn er ook verschillende leuke activiteiten:
• Rondleidingen door de wijngaard;
• Kinderactiviteiten; • Eieren zoeken;
• Jeu de boules; • Kippen kijken;
• Schietbaan (schutterij); • Muziek
band Alles!
Op de prachtige locatie Wijngaard de
Plack zal deze paasdag plaatsvinden.
Mis het niet 17 april (1ste paasdag)
Streekdag De Plack!
Voor meer info: Neem contact op met
Sara Jansen van Streek-events.
info@streek-events.nl
Locatie gegevens: Wijngaard de Plack
in Groesbeek, Ketelstraat 36
17 april 2022, 11:00 - 17:00 uur

(Advertorial)

Je levensverhaal delen?
Steeds meer mensen realiseren zich
dat het de moeite waard kan zijn hun
herinneringen te laten vastleggen. Dat
kan heel betekenisvol zijn, want
levensverhalen brengen mensen dichterbij zichzelf en dichterbij elkaar.
Vanuit die overtuiging schrijf ik met
Jaarringen levensverhalen. Geen boeken over beroemdheden die zijn
bedoeld voor een groot publiek, maar
de mooie en unieke verhalen van
gewone mensen, die willen terugzien
op hun leven en hun herinneringen
willen laten vastleggen voor hun kinderen, kleinkinderen of andere familie
en naasten.
Wil je je levensverhaal laten schrijven? Of wil je de herinneringen van je
vader, moeder of een ander geliefd

persoon laten optekenen? Als je meer
wilt weten over de mogelijkheden en
prijzen, mijn werkwijze en mijn visie
op het levensverhaal, bekijk dan gerust
mijn website of neem contact met mij
op voor meer informatie.
Website: www.jaarringen.nl
Contact: telefoon: 06-12047645
mail: info@jaarringen.nl

-

Feestmaandactie van
de Millingse winkeliers
Beste klanten van de Millingse winkeliers, vanwege de lockdown in december moesten we helaas de trekkingsdatum van de feestmaandactie van de
Millingse Winkeliers, tot nader order,
uitstellen.
We hebben besloten, om de twee
weken voor de Pasen, onze klanten nog
gelegenheid te geven om deel te nemen
aan de actie.
De actie start weer op zondag 3 april en
eindigt zaterdag 16 april a.s.
De actie gaat als volgt:
De consument verzamelt drie kassabonnen van verschillende deelnemende winkeliers, gedateerd in de
actieperiode.
Deze bonnen levert men, in een gesloten envelop voorzien van naam en telefoonnummer, in bij een van de deelnemende winkeliers. Deze envelop is een

geldig lot.
U kunt dus uiterlijk tot zondag 17 april
de enveloppen inleveren in de winkels
van de deelnemende winkeliers.
De trekking gaat plaatsvinden op tweede Paasdag 18 april a.s. rond 14.00 uur
bij de Kastanje. Iedereen is hierbij
vanaf 14.00 uur van harte welkom.
Er is een geweldig prijzenpakket t.w.v.
€5000,00:
• reischeque
• E-bike
• Apple iPad
• boodschappentassen
• waarde cheques te besteden bij de
deelnemende winkeliers
Alle winnaars worden persoonlijk door
ons benaderd.
Veel succes!
De Winkeliers Promotie Groep

Afscheid Rob van Mierle
Op vrijdag 11 maart nam politieman
Rob van Mierle, woonachtig in het
Duitse Kranenburg, na 49 jaar afscheid
van de politie. Hij werd thuis in
Kranenburg opgehaald door een SUV
(snel interventie voertuig) en twee
motorrijders van de Nijmeegse politie
en overgebracht naar het NEC-stadion
in Nijmegen, waar een afscheidsreceptie plaatsvond in het restaurant Bikkels.

Zijn laatste werkdag was al op 25
november 2021 en het afscheidsfeestje
zou plaats vinden op 19 november,
maar dat moest door de coronaregels
uitgesteld worden. De laatste 10 jaar
was hij voor de politie de voetbalcoördinator, waarbij NEC een belangrijke
plek voor hem werd. En natuurlijk
kwam een aantal NEC-spelers hem ook
nog even feliciteren.

Ben Radstaak, oud-directeur van ACN (Air Cargo
Netherlands) en inwoner van Ooij, heeft 16 maart een diplôme d’honneur ontvangen van de World Customs
Organization. De onderscheiding werd uitgereikt door
Nanette van Schelven, directeur-generaal Douane en
Henriette Bongers, directeur Douane Schiphol Cargo.
Jaarlijks wordt deze hoge douane-onderscheiding uitgereikt
aan een select gezelschap personen dat van bijzondere betekenis is geweest voor de Douane.
Voor Ben geldt de onderscheiding als een waardering voor
zijn hele ‘oeuvre’. In het rapport laat de douane weten dat
Ben aan de wieg heeft gestaan van de publiek-private samenwerking op Schiphol. Zijn opstelling is naast coöperatief ook
zeer vernieuwend geweest voor de Virtuele vrije handelszone op Schiphol, het Documentloos Goederen Volg Systeem
en het Joint Inspection Center. Daarmee heeft hij direct en
indirect een bijdrage geleverd aan de strategische doelstellingen van de Douane.
Wij, oud collega’s zijn hartstikke trots op hem!. Een meer
dan verdiende onderscheiding.

Rob van Mierle met NEC-Spelers Wilfried Bony (l), Jonathan Okita en Mathias
de Wolf
Foto: Henk Baron
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Automonteur
gezocht!

Ter versterking van ons team zoeken wij een
automonteur / technicus in het bezit van
• APK keurmesster diploma
• Rijbewijs B
• Klantgericht
• Goede sociale vaardigheden
Heeft u interesse, kom eens langs of neem contact
met ons op: guus@autobedrijfwijlhuizen.nl
De Bouwkamp 2, Ooij, tel. 024-6841748

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar
interieurverzorgsters/ers voor een object in Beek
Werktijden van maandag tot en met zaterdag
van 6.00 uur t/m 9.00uur ‘s ochtends.

Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

Scan mij!

Ook zijn we op zoek naar interieurverzorgsters/ers
voor aantal objecten in de regio Beek-Nijmegen
voor gemiddeld 10 uur per week.
Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk.

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Bij interesse bellen naar 06-44599521
of mailen naar info@aquanovus.nl

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

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

VAC AT U R E

Groesbeek

Kievits Veerdiensten is op zoek naar een enthousiaste, flexibele
medewerker veerdienst m/v, die het leuk vindt om op een van onze
veerboten te helpen met het innen van veergeld. Het betreft een betaalde
functie als oproepkracht gedurende de maanden april t/m september. De
werktijden zijn doorgaans op zater- en/of zondag van 10:30-17:00 uur. In
schoolvakantieperiodes kunnen de oproepen ook op door de weekse
dagen plaatsvinden. Onze veerponten varen tussen Millingen aan de Rijn
en Pannerden en tussen de Millingerwaard en Doornenburg.

Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg en B.Ottenhofstraat
Wijk: Componistenbuurt (Beethoven, Bach, Chopin etc)
Wijk: Mariendaalseweg, HeerZegerstr. Heikant,
Hüsenhof, Kardinaal Gerardstr.

Geïnteresseerd of heb je nog vragen?
Dan kun je contact met ons op te nemen,
via info@kievitsveerdiensten.com of telefonisch via 0481 44 02 44.

Wijk: tussen Molenweg, Hoflaan, Cranenburgsestraat

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

Personeel

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

Gevraagd

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

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Jeugd & Jongeren

Leerlingen basisschool ’t Bijenveld
bezoeken de Ooijse Graaf
Door de beperkingen vanwege de
coronamaatregelen, slecht weer en/of
quarantaine van delen van de groep,
was het na lang wachten dan toch
eindelijk zover; groep 6-7 van ’t
Bijenveld gaat als eerste groep kennismaken met het hernieuwde stukje
natuur in de eigen leef- en leeromgeving.
We brengen een bezoek aan de Ooijse
Graaf. De rietmoerassen van de Ooijse
Graaf liggen tussen Leuth en Ooij in.
Het is, wat ze noemen, een Natura 2000
gebied. Dat wil zeggen dat de rietmoerassen zo bijzonder en belangrijk voor
dieren en planten zijn, dat het
beschermde natuur is. In de laatste tientallen jaren zijn de rietmoerassen erg
verdroogd. Vogelsoorten die in en bij
deze moerassen leven, zijn er nog maar
weinig of zijn er zelfs helemaal niet
meer.
Stichting Ark past het gebied aan naar
zoals het ooit was. Daarmee krijgen
vogels zoals de roerdomp, woudaapje,
grote karekiet en bruine kiekendief
weer nieuwe kansen. Samen met een
Caroline van der Mark (van Stichting
Ark) starten we de dag op ’t Bijenveld
en krijgen we les in een stukje geschiedenis van het gebied. Op de plek waar
de Ooijse Graaf zich nu bevindt,
stroomde lang geleden de Waal (!).
Door zandafkalving in de buitenbochten en zandafzetting aan de binnenbochten van de Waal is de rivier steeds
verder opgeschoven. Nu liggen er kribben in de Waal en gaat de verschuiving
niet meer zo snel. Later is uit het
gebied van de Ooijse Graaf klei voor
het maken van onder andere bakstenen
en dakpannen gewonnen. De sporen in
de vorm van kleine dijken (waar vroeger de rails voor steenfabriek treintjes
liepen) zijn nog steeds zichtbaar.
Later zijn er ook Canadese populieren
aangeplant. Deze waren oorspronkelijk
voor de houtwinning (en dus houtkap)
bedoeld, maar doordat het hout niet
meer nodig was, zijn ze daar blijven
staan. Inmiddels zijn de populieren
gekapt. Dit was nodig, omdat de popu-

lieren ziek waren (bruinrot) en dus
mogelijk gevaarlijk konden zijn. Wat
we niet wisten toen we gingen, maar nu
wel weten, is dat er in het gebied 2000
nieuwe bomen en struiken zijn aangeplant. Erg mooi natuurlijk! En daar
waar de bomen zijn gekapt en/of omgevallen zijn tijdens de laatste storm, hebben we gezien dat er nieuwe natuur
ontstaat. We hebben geleerd dat door
de vrijgekomen ruimte meer zonlicht
de grond bereikt en zaden kunnen ontkiemen en tot plant, boom of struik
kunnen groeien.
Onderweg naar de Ooijse Graaf sprak
een mevrouw (Ria van Pelt) ons aan en
nodigde ze ons uit om achter de boerderij (Kapittelhof) in het gebied een
keer kijkje bij het moeras te komen
nemen. Dit hebben we natuurlijk maar
meteen gedaan. Daar aangekomen
spreken we ook de man van Ria, Frank
Saris. Frank vertelt over het gebied en
de ontwikkeling ervan. Hij vertelde dat
de roerdomp (een heel zeldzame reigerachtige die goed gecamoufleerd in
moerasgebieden leeft) al gezien en
gehoord is. Een fantastisch resultaat in
de herontwikkeling van het natuurgebied.
Omdat verschillende leerlingen een
verrekijker hadden meegenomen, zijn
er veel vogels gezien zoals roodborstjes, winterkoning, spechten, boomklevers, kikkers, meerkoeten, reigers,
kuifeenden, vader en moeder zwaan
met een 1e jaars jong en krakeenden.
Verder hebben we botten van dieren,
pootafdrukken van reeën, ratten gezien.
De vos en bever leven er en ook de ijsvogel broedt in het gebied.
Binnenkort maken we een nieuwe
afspraak om met de leskisten van planten en dieren (die we op ’t Bijenveld
hebben) terug te gaan naar het gebied.
Daar kunnen we met de zoekkaarten de
natuur nader onderzoeken. Vragen
zoals welke planten er groeien en
welke (water-)dieren er leven zullen
dan worden beantwoord.

Agenda

Op de Heuvel
- schilderen op donderdag (zie
Facebook voor details)
- buurtlunch op maandag
- zumba dansles op de maandagavond
- donderdag inloop spreekuur voor
sociaal team
- dinsdags bingo om de week
Kinder activiteiten club start weer op 9
maart, op de Facebook-pagina worden
details van de activiteiten en agenda
aangekondigd.
Adres: Ericastraat 39, Groesbeek
Meer info:
~ telefoon: 024 397 2412 optie 1
~ Facebook;
www.facebook.com/opdeheuvel/
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Nieuw! Scouting Beek
Na jaren van afwezigheid in de gehele
gemeente is scouting weer terug en wel
in Beek. Scouting Beek is neergestreken op het terrein van de tennisvereniging De Oorsprong naast het
Wylermeer. Vanuit hier worden iedere
vrijdagmiddag activiteiten ondernomen
en trekken ze met de kinderen de bossen en velden in om van alles te beleven. Vorig jaar is een kleine maar
enthousiaste groep staf en kinderen
begonnen met het welpen spel (leeftijd
7 t/m 11 jaar), met de ambitie om aan te
sluiten bij scouting. Dat laatste is
gelukt en nu is Scouting Beek een feit.
Het enthousiasme van een ieder was zo
groot dat al snel meer kinderen aansloten en nu is het een groep met 20 kinderen. Ook meer vrijwilligers zijn aangehaakt, waaronder enkele met scouting ervaring. Zo ontstond een leuke en
gezellige groep, die iedere week weer
nieuwe avonturen zoekt. Op de vraag
wat zo leuk is, antwoordt leidster Anna
Galema: "Het leuke van scouting vind
ik dat er voor de kinderen vaak meer

mogelijk is dan op school en thuis.
Zoals vuur maken en daarop broodjes
bakken." Op dezelfde vraag antwoorden de welpen (kinderen) Yousef en
Olivier: “Het zandkastelen bouwen dat
was super.” Zo is er iedere week weer
een ander programma waar de welpen
hun energie in kwijt kunnen en zo
samen met anderen op ontdekking
gaan.
Hulp is welkom
Scouting Beek staat nog in de kinderschoenen, al zetten die schoenen op dit
moment wel stevige stappen. Hulp is
welkom. Zonder vrijwilligers die
bereid zijn zich in te zetten om de kinderen te helpen spelen, kan Scouting
immers niet bestaan. De groep is nog
op zoek naar enthousiaste personen van
18 jaar of ouder die zich willen inzetten
als leider of leidster of als bestuurslid.
Wil je meer weten na aanleiding van dit
artikel of aanmelden, neem contact op
met Harro Antheunis 06- 54904598 of
mail: harro@antheunis.org

Speelgoed- en
Kledingbeurs
Ooij
OOIJ. Op zaterdag 2 april van 10.00
tot 12.00 is er een speelgoed- en kledingbeurs in Ooij. De beurs vindt weer
plaats in Basisschool Op Weg,
Beatrixstraat 55, Ooij. Er is alleen
betaling met contant geld mogelijk.
Verkoop van o.a.: baby-, kinder- en
puberkleding, zwangerschapskleding,
kinderboeken, spelletjes, fietsstoeltjes,
buggy’s, fietsjes, babybenodigdheden,
schoenen, sportkleding, enz.
Wandelwagens/buggy’s zijn niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid
U kunt ook zelf kleding en speelgoed
inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75%
van het bedrag. Van de resterende 25%
worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school.
Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze
werkwijze en een emailadres om u voor
de inbreng op te geven.

Tekst: Sandor Verkaart
Foto: Henk Baron

22 maart 2022

Jeugdbingo OEV
MILLINGEN - Op zondag 27 maart 2022 wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan
190 te Millingen aan de Rijn gehouden. Een leuke gelegenheid om andere mensen
te ontmoeten en wellicht nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00 en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur. Kom
op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

Orienterend gesprek Beekse
jongeren in Kulturhus te Beek

Leerlingen groep 6-7 bij de “Roerdomp” in natuurgebied de Ooijse Graaf

Kennismaking met muziek-instrumenten
GROESBEEK. Wil je informatie over
muzieklessen of met vakdocenten even
een instrument proberen?
Op zondag 3 april vanaf 11:00 uur
staan de deuren open van het clubgebouw van Fanfare Wilhelmina waar je
deel kunt nemen aan workshops voor
diverse blaas- en slagwerk instrumenten. Van trompet, schuiftrombone,
hoorn, saxofoon etc. en slagwerkinstrumenten van drumstel, xylofoon,

marimba, tot pauken noem maar op.

Voor elk wat wils.
Je kunt op deze dag meedoen met enkele workshops:
11:00 uur: workshop blaasinstrumenten
12:30 uur: workshop slagwerk/drummen
Kom een kijkje nemen en probeer de
instrumenten uit in het clubgebouw van
Fanfare
Wilhelmina
aan
de
Kloosterstraat 7 in Groesbeek.

BEEK. Maandagavond 14 maart gingen jeugd, de politie (wijkagente
Monique), Forte Welzijn (de jongerenwerker) en de beheerder van het
Kulturhus samen in gesprek. Vanuit
diverse gesprekken die gevoerd zijn,
los van elkaar, besloten Forte Welzijn,
de wijkagente en het Kulturhus eens
samen op te trekken en zo de brug richting de jeugd van Beek te slaan.
Waar in omliggende dorpen redelijk
wat gedaan wordt voor de jeugd is er in
Beek zelf weinig voor deze doelgroep
en daar ligt voor het Kulturhus een
mooie kans. Het Kulturhus is bij uitstek
de plek in Beek waar vele doelgroepen
samen kunnen komen, van jong tot
oud! Zo werd er op maandag een overleg gepland en waren de deelnemers
aangenaam verrast door de opkomst
van de jeugd. Toch mooi om te zien dat

ook deze jongens dit willen oppakken!
Waar vanuit Forte Welzijn, de wijkagente en het Kulturhus een oriënterend gesprek werd verwacht, eindigde
dit alles met concrete plannen om tot
iets leuks te komen!
Aankomende week wordt de tijd genomen om een invulling en opvolging te
geven aan het overleg van maandag,
maar ze hebben er zin in! Vanuit Forte
Welzijn, de wijkagente en het
Kulturhus dan ook enorme dank naar
de jeugd! ‘Goed om te zien dat we
samen met hen iets kunnen gaan
opbouwen, we gaan ervoor!’, aldus de
organisatie.
Voor de Beekse en Berg en Dalse inwoners is het goed om te weten, dat hun
wijkagente Monique Boy-Postema is.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Bijeenkomst Beekse jongeren met wijkagente, beheerder Kulturhus en jongerenwerker Forte Welzijn
Foto: Henk Baron
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Een jubileumboek van formaat

Barend Cornelis Koekkoek terug in Beek

120 jaar nattigheid in woord en beeld

Tentoonstelling in Kleine Bartholomeuskerk

MILLINGEN. Nat in de wei, het
jubileumboek van schuttersgenootschap OEV1, is klaar.
Geschiedenis in een modern jasje, zo
zou je het fraai vormgegeven boek
kunnen typeren. Een verzameling
van wel honderd verhalen over mensen van vlees en bloed. Het formaat
oblong (liggend A4) maakt het mogelijk foto’s groot af te drukken op
papier van hoge kwaliteit. Het boek
telt meer dan 300 pagina’s. Je kunt
Nat in de wei een fotoalbum met teksten noemen.
Op het omslag staat een foto van het
schietterrein met schietmast. Met op de
voorgrond een vogel die van de mast af
vliegt, of misschien wel op weg is naar
zijn hoge zitplaats. Een vrije vogel,
zoals schutterij OEV1 ook bestond en
bestaat uit vrije vogels die traditie niet
zien als een keurslijf, maar een welkome aanleiding voor een feest.
Natuurlijk staan achterin alle koningsparen. Uitgevoerd als een plakplaatjesalbum dat doorloopt tot 2052, het jaar
waarin we ons 150-jarig bestaan hopen
te vieren. Nat in de wei is daarmee een
doorgeefboek waarin onze kinderen en
kleinkinderen jaarlijks het vorstenpaar
kunnen bijplakken. Om het actueel te
houden. Ook het dagelijks bestuur is in
een tot 2052 doorlopend album vereeuwigd.
Uiteraard besteedt Nat in de wei ook
aandacht aan de schermutselingen rond
1900, waaruit onze schutterij is ontstaan. De vijf hoofdrolspelers, burgemeester, pastoor, steenfabrikant,
bovenmeester en parlevinker, vertellen
hun verhaal. Het antwoord op de vraag
welke Millingse schutterij nu écht de
oudste is, laten we over aan de lezer.
In honderd korte verhalen is de
geschiedenis beschreven van OEV1: de
successen, maar ook de rellen en debacles; van opkomst tot bijna ondergang.
Een greep uit de vele verhalen.
Wat deed de landelijk vereerde én verguisde Rotterdamse volkszanger Koos
Speenhoff op 21 juli 1906 in de Natte
Tent? Waarom wordt een van zijn
bekendste liederen nog steeds door
natte schutters gezongen?
Hoe kwam het dat bioscoop Nova Bio
geen succes werd?
Wat gebeurde er werkelijk op het
schietterrein in 1966? Waarom was er
wel een koningsschot, maar geen

koning?
Hoe kwam de hoestbui op vier wielen
van Tom Manders, beter bekend als
Dorus, in de natte optocht terecht?
Wanneer en waarom werden de bewoners van Sint-Jan de Deo enorm opgewonden van de koning van OEV1?
Hoe kwam het dat twee gebroeders verbeten streden om de hand van koningin
Isabelle?
Welke Kekerdomse Haan kwam er bij
zijn schoonouders niet meer in?
Naast deze en andere kortere verhalen
bevat het boek twee lange verhalen.
Ten eerste de trieste levensgeschiedenis
van Herman Maessen, eerste koning
tegen wil en dank. Strenge vorst bezegelt in 1929 het lot van deze bankier,
kweker en regent die in 1902 Villa
Maria laat bouwen.
Ten tweede is er het gruwelijke verhaal
van de natte koning die in 1919 moordenaar wordt. Deze jonge dorpsgenoot,
Thé Leijgraf, schiet in juli van dat jaar
koning en zit met zijn verloofde Anna
van der Velden op de troon. Op 27
oktober vermoordt hij in koelen bloede
de zussen Door en Hanne Makaaij met
een broodmes.
Dankzij forensisch onderzoeker WF
Hesselink weten we inmiddels wat er
die nacht is gebeurd. Niet alleen vertelt
het boek, aan de hand van Hesselinks
bevindingen, precies hoe Thé Leijgraf
te werk ging en werd ontmaskerd, ook
bevat het een aantal door hem gemaakte foto’s van de plaats delict. Ook de
jonge moordenaar krijgt na meer dan
100 jaar een gezicht.

Begin 19e eeuw bezochten tal van tekenaars en schilders het
nog grotendeels onbekende gebied ten oosten van Nijmegen.
Het ‘on-Hollandse’ landschap met zijn afwisseling van bergen, dalen en fraaie vergezichten was voor kunstenaars in die
tijd een niet te missen plek. Een van de belangrijkste onder
hen was Barend Cornelis Koekkoek (Middelburg 1803-1862
Kleef). Aan de ‘Beekse periode’ van deze beroemde kunstenaar is in de maand april in de Kleine Bartholomeus te Beek
een tentoonstelling gewijd.

Wie verzekerd wil zijn van een exemplaar kan 25 euro overmaken naar:
NL26 RABO 0112 8810 09 ten name
van Schuttersgenootschap OEV1.
Vermeld wel duidelijk uw naam en
adres.
Op zondag 3 april is er van 14.00 tot
16.00 uur een intekenmiddag in de
Natte Tent, Heerbaan 117. Daarna
bestellen we het aantal te drukken boeken.

Op vrijdagavond 1 april (geen grap)
presenteert Stichting Millings Jaarboek
het boek 'Geschiedenis van Millingen
aan de Rijn', een heruitgave van het
oorspronkelijke boek van A.Ch.
Jeurissen uit 1957.

Het jubileumboek wordt op zaterdag
21 mei vanaf 15.00 uur feestelijk
gepresenteerd in schuttersgebouw
OEV1.
Intekenaars kunnen na afloop hun
bestelde exemplaar in ontvangst
nemen. Iedereen is welkom.
Bestuur OEV1

Na een korte presentatie is er voldoende ruimte om na lange tijd elkaar weer
te ontmoeten en lekker bij te praten.

Dit jaar keert Barend Cornelis Koekkoek voor een maand
terug naar Beek. In de Kleine Bartholomeuskerk zijn van 2
april t/m 1 mei een twintigtal verfijnde en hoogwaardige

reproducties van Koekkoeks ‘Beekse schetsen’ te zien. De
werken tonen het dorp aan de voet van de stuwwal op serene
en intieme wijze. Behalve de schetsen zijn twee van zijn
schilderijen te bewonderen: Zicht vanuit de polder (1828) en
Zicht bij het Wijlermeer (1826). Koekkoeks werk wordt aangevuld met het fraaie Zicht op Beek (ca. 1851) van tijdgenoot Willem de Klerk, vanwege de overeenkomst in schilderstijl ook wel de ‘kleine Koekkoek’ genoemd. De werken
zijn beschikbaar gesteld door Museum Haus Koekkoek te
Kleef. Bij de tentoonstelling verschijnt een 60 pagina’s tellende kleurencatalogus, waarin ook een 19-eeuwse kaart van
de streek is opgenomen. Deze toont de plekken in en om
Beek vanwaar Koekkoek destijds werkte. Catalogus en
bezoek aan de tentoonstelling zijn gratis. Het project
‘Koekkoek terug in Beek’ wordt ondersteund door o.a.
Euregio Rijn-Waal, Freundeskreis Museum Kurhaus & Haus
Koekkoek, gemeente Berg en Dal en Heemkundekring de
Duffelt.
Op pad met de kunstenaar
Op zaterdag 23 en 30 april (15.00 uur) kan men deelnemen
aan een ‘Koekkoek-toer’ door Beek en omgeving, met uitleg.
Deze vindt plaats met de ‘Zonnetrein’ en duurt ruim een uur.
Deelname alleen na aanmelding. Kosten € 7,50 p.p.
Informatie:
www.duffelt.de,
aanmelding
via
deduffelt@gmail.com

‘Polderlandschap bij Beek’ (B.C. Koekkoek, ca. 1828)

Koekkoek terug in Beek. Kleine Bartholomeuskerk Beek, 2
april t/m 1 mei, op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur (niet op paaszaterdag, wel op 1e en 2e paasdag); toegang gratis, catalogus gratis verkrijgbaar. Informatie over
tentoonstelling en programma: Heinz Maahs, 06-14505539,
h.maahs@telfort.nl

Boekpresentatie

'Geschiedenis van Millingen aan de Rijn'
verkrijgbaar zijn.
Woont u niet in Millingen of omgeving? Dan kunnen wij u begin april het
boek toesturen. Maak in dat geval
€24,10 (inclusief verzendkosten) over
op rekening NL70 RABO 0134 4341
02 t.n.v. St. Millings Jaarboek.
BELANGRIJK: Vergeet uw adresgegevens niet te vermelden op de betaling
anders zijn wij helaas genoodzaakt het
geld terug te storten. Dat is iets wat
helaas regelmatig voorkomt. Vermeld
er ook bij GvM (Geschiedenis van
Millingen). Mocht u meerdere exemplaren willen ontvangen of in het buitenland wonen, neem dan via dit mailadres even contact met ons op.

De presentatie zal plaatsvinden in:
Koffie- en Eethuis 'de Gelderse
Poort'. Aanvang 19.30 uur, inloop
vanaf 19.00 uur.

Net als het boek van Egberts is dit
opnieuw een - door Masha Soetekouw
- prachtig vormgegeven boek met een
harde cover en ruim 300 pagina's.
Jeurissen beschrijft in dit boek de
geschiedenis van Millingen vanaf de
Romeinen tot midden jaren vijftig van
de vorige eeuw.

De prijs van het boek bedraagt €19.50
en het is na afloop van de presentatie te
koop. Vanaf 2 april zal het boek ook bij
Primera en bij Hebbes in Millingen

Wij hopen en rekenen op een ouderwets gezellige en drukbezochte bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en redactie Millings
Jaarboek

Dubbelconcert Edelweisz en
Harmonie Hatert in Hotel Erica

Momenteel werkt ze aan een serie portretten.
Manon houdt zich bezig met beeldende
kunst. Na het werken met mergel en
hardsteen, werkt ze tegenwoordig met
name met Powertex.

BERG en DAL. Muziekgezelschap
Edelweisz en Harmonie Hatert hielden
zaterdagavond 12 maart een dubbelconcert in het Fletcher Hotel Erica in
Berg en Dal. De zaal zat vol met luisteraars en zij allen genoten van de door
beide orkesten gebrachte muziek. Voor
de pauze bracht Edelweisz haar programma en na de pauze liet Harmonie
Hatert leuke werken horen. Daarna
vormden ze een groot orkest en maakten ze samen muziek onder leiding van
Theo Jetten de dirigent van Edelweisz.
Voor de kleine toegift werd het stokje
overgedragen aan Roger Ritzen van
Harmonie Hatert.
Bij de uitgang stond weer een trommel
waarin de bezoekers een gift achter
hebben gelaten en waarvan de volledige inhoud zal worden overgemaakt
naar giro 555 voor Ukraine.
Edelweisz geeft op zaterdag 21 mei a.s.
haar jaarconcert in Berg en Dal.

De expositie van Manon en Caroline is
t/m mei te zien in de bibliotheek,
Kloosterstraat 13 te Groesbeek.

Drie kunstenaars exposeren in het Kerkje van Persingen

Caroline en Manon exposeren in
de bibliotheek Groesbeek
Caroline (schilderes) en Manon (beeldend kunstenares) exposeren de
komende maanden hun werk in de
bibliotheek van Groesbeek. Ze kennen
elkaar van hun studie in Nijmegen.
Caroline werkt met verschillende materialen en onderwerpen waardoor ze een
diversiteit aan werk maakt. De laatste
jaren heeft ze zich onder andere laten
inspireren door elegante schoenen.

Op zaterdag 2 en zondag 3 april a.s. is er een
expositie in het kerkje van Persingen waaraan
drie kunstenaars deelnemen. Te weten:
Annelies Janssen, John Stultjens en Floor
Kurstjens. Annelies Janssen maakt schilderijen
in bijenwas waarbij ze werkt met o.a. pigmenten, John Stultjens maakt beelden van steen,
ijzer en diverse andere materialen, en Floor
Kurstjens laat mixed media zien.
De openingstijden zijn van 11:00 tot 17:00 uur.
De opening is op zaterdag 2 april om 11:30 uur,
waarbij Chris Janssen klassiek gitaarspel laat
horen.
Iedereen is van harte welkom.

Foto: Henk Baron

Expositie Kerkje van Persingen
Floor Kurstjens

John Stultjens

Schilderijen –acryl, mixed media

Beelden -stein en iëzer

Annelies Janssen

Schilderijen—bijenwas

C U LT U R E E L

Culturele Agenda
1Freek Sanders - Leegte | Vorm
Tot en met 1 april | maandag-vrijdag
9.00-21.30, zaterdag en zondag 10.0016.00 | expositie | Huygensgebouw,
Radboud Universiteit Nijmegen |
www.freeksanders.com
Tentoonstelling Jac Maris
Elke zaterdag en zondag tot en met 2
april | 13.00-17.00 | tentoonstelling |
Ateliermuseum Jac Maris in Heumen |
www.marishuis.nl
Amsterdams Modern Orkest
Woensdag 23 maart | 20.30 | concert |
De Lindeberg in Nijmegen | www.jinjazz.nl
AM.OK/Tijn Wybenga – Brainteaser
Woensdag 23 maart | 20.30 | € 15,- / €
12,50 | concert | Steigerzaal | De
Lindenberg
Let’s make comedy – Halve finale
Donderdag 24 & vrijdag 25 maart |
20.30 | € 15,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
De Elementen: Vuur - Ilona
Verhoeven
Vrijdag 25 maart | 19.00-21.00 | kunst,
wetenschap, muziek en
film | Besiendershuis Nijmegen |
https://www.besiendershuis.com

Tessa Zoutendijk & Jaap Berends –
Peuterpret (2-4 jaar)
Zondag 27 maart | 10.00 & 11.00 | €
7,50 | jeugd 2-4 jaar | Marikenzaal | De
Lindenberg
De Dansers – VIER (4+)
Zondag 27 maart | 15.00 | € 8,50 / €
13,- | jeugd 4+ | Steigerzaal | De
Lindenberg
A Clockwork Orange - The Tall Tales
Company
Zondag 27 maart | 16.00 | theater |
Stadsschouwburg Nijmegen
Lentekriebels - Nieuw Nijmeegs
Kamerorkest
Zondag 27 maart | 15:00 |
€17,50/€15,00* *Jongeren (< 26jr),
CJP | concert | Groenestraatkerk in
Nijmegen | https://www.ticketkantoor.nl/shop/P12-Nijmegen
Expositie van Imke Beek en Niek
Nagengast
Elke zondag in april | 11.00-16.00 |
expositie | KunstLokaalMook |
www.imkebeek.nl www.nieknagengast.nl
Paul Haenen – Paul Haenen brengt
vreugde
Zaterdag 2 april | 20.00 uur | € 20,- / €

Voorjaarsconcert
Muziekvereniging “Ooijse Toekomst”
OOIJ. Op zondag 27 maart zal muziekvereniging “Ooijse Toekomst” weer
haar traditionele voorjaarsconcert houden. Ooijse Toekomst zal een gevarieerd repertoire ten gehore brengen
met filmmuziek, muziek van bekende
televisieseries, Ierse muziek, lichte
muziek met barokinvloeden en een
klassieker van John Denver. In de
pauze en na afloop van het concert zul-

len jubilerende leden van ”Ooijse
Toekomst” in het zonnetje worden
gezet. Het voorjaarsconcert vindt plaats
in dorpshuis De Sprong en begint om
15 uur. Iedereen is welkom om van
onze muziek te komen genieten en de
huldiging van onze jubilarissen mee te
maken.
De toegang is gratis.
Foto: Henk Baron

De Rozet

KNA bestaat 100 jaar!
KNA houdt muziekproject op de Biezenkamp in Beek

Mashed Culture in Nijmegen –
Interculturele talkshow met muziek
Zondag 3 april | 15.00 uur | € 5,- | doehet-zelf | Steigerzaal | De Lindenberg
Sally Dansgezelschap Maastricht –
De Vuurvogel (2,5+)
Zondag 3 april | 15.30 uur | € 8,50 / €
13,- | jeugd 2,5+ / language no problem
| Lindenbergzaal | De Lindenberg
Elly Kuipers (1938 – 2016) –
Expositie: Zaaien doet oogsten
Maandag 4 t/m vrijdag 29 april | binnen openingstijden Lindenberg | gratis
toegankelijk | Expo Podium | De
Lindenberg
BNNVARA Leids Cabaret Festival –
Leids Cabaret Festival On Tour
Donderdag 7 april | 20.30 | € 17,50 / €
16,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg

Popkoor
Akkoord zoekt
dirigent
Na vele jaren trouwe dienst gaat dirigent Belinda Kamps Popkoor Akkoord
uit Overbetuwe verlaten. Popkoor
Akkoord moet daarom op zoek naar
een nieuwe dirigent. De vereniging
bestaat ruim 40 jaar en bestaat uit een
vijfkoppige live-band (twee gitaristen,
een basgitarist, een drummer en een
toetsenist) en ongeveer 40 enthousiaste
zangers en zangeressen. Samen brengen zij vier- tot zesstemmige popmuziek in het Engels en Nederlands en
zelfs Franse en Italiaanse nummers
worden niet geschuwd.
De repetities vinden plaats op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in
Elst. Een indruk van de nummers die
Akkoord brengt, zijn te vinden op het
YouTube kanaal “Popkoor Akkoord
Overbetuwe”.
Ben jij de dirigent die Popkoor
Akkoord muzikaal uitdaagt? reageer
dan snel! Heb je vragen of wil je informatie, mail dan naar popkoorakkoord@hotmail.com. Of neem een
kijkje op onze website www. popkoorakkoord.nl

mogelijkheid zijn werk te bekijken in de kapel van de Refter
te Ubbergen. De inmiddels al 25 jaar professioneel actieve
kunstschilder uit Nijmegen heeft zich in zijn werk toegelegd
op thema’s met een tijdloze inslag. Hij schildert volgens de
werkwijze van de oude meesters en dat levert vaak poëtische
schilderijen op met een hoge graad van realisme. Stillevens
met groenten en fruit, bloemen en portretten maar ook een
spectaculaire interpretatie van de Icarus-mythe op een doek
van 435 x 285 cm. Paul kopieerde in opdracht “de Bedreigde
Zwaan” van Jan Asselijn. Dit iconische werk is op ware
grootte volgens de klassieke aanpak uit 1650 gereconstrueerd en heeft een prominente plaats op deze expositie.
Locatie: De kapel van de Refter, Rijksstraatweg 137
Ubbergen
Openingstijden: weekend 26-27 maart tussen 13.00 u. en
17.00 u.
www.paulvanernich.nl
Foto: Henk Baron

POPKoor ApArt heeft er weer zin in!
MILLINGEN. Nu veel van de beperkende maatregelen zijn
opgeheven is het voor popkoor ApArt weer mogelijk om de
draad weer stevig op te pakken en ons zingend voor te bereiden op het komende koorseizoen.
Daarom is er een aantal feestelijke nummers uitgezocht om
na 2 jaar de stemmen weer te trainen, en hoe kan dat beter
dan met een aantal vrolijke nummers… want we hebben
weer zin in leuke nieuwe optredens!
Ook is dit hét moment om, als je na al die jaren van thuis zitten zin hebt om eindelijk weer wat leuks te gaan doen, eens
vrijblijvend (en 4x gratis ) te komen meezingen op de
gezellige vrijdagavond-repetitie, met koffie in de pauze
en..véél gezelligheid erna. Je hoeft geen zangervaring te hebben -of een stem als Adele of Duncan- en zelfs noten lezen
is niet per se nodig. Maar ben je bv iemand die altijd onder
de douche zingt of het gewoon eens wil meemaken, écht
iedereen is welkom; alleen of met een vriend(in). Gewoon
doen!
Áls je eens wilt komen sfeerproeven en je dat even meldt via
secretariaat@koorapart.nl, weten we ervan, zorgen dan voor
je liedjes en heten je van harte welkom. We zien je dan graag
op vrijdag rond 19.50 uur in de kapel van de kerk. De repe-
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18,50 | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg

Solo-expositie schilderijen Paul van Ernich
UBBERGEN. Inmiddels loopt de expositie van kunstschilder Paul van Ernich al enkele weken. De opening was druk
bezocht en sfeervol. Komend weekend bestaat de laatste
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titie is van 20-22 uur. Kom en doe met ons mee met onze
ApArte manier van héérlijk ontspannen!
Ook pakken we natuurlijk de draad weer op met onze traditionele eieractie, een begrip bij velen en altijd érg leuk! Wij,
de leden, komen op 7,8 of 9 april weer bij u aan de deur…
even opfrissen: u trekt voor 1 Euro een lot en het lot bepaalt
hoeveel eitjes u gewonnen heeft. Altijd prijs! Handig als u
wat kleingeld klaar heeft liggen zodat u mee kunt doen, want
via de pin kan niet.
Kortom popkoor ApArt timmert weer aan de weg! Doe Mee!

Polonaise op het schoolplein in Beek
Harmonie KNA uit Beek bestaat 100
jaar. Ze hebben een jaar vol jubileum
activiteiten. Zo werd op dinsdag 8
maart gestart met een muziekproject op
basisschool de Biezenkamp in Beek.
Op het schoolplein werd met een delegatie van het orkest muziek gemaakt
voor de groepen 1 en 2 , maar ook
andere groepen deelden mee in die
feestvreugde want ook zij waren aanwezig op het schoolplein.
Voor de groepen 1 en 2 werden voorwerpen uitgedeeld, zoals keukengerei.
Daarmee konden ze alvast oefenen in
de klas voor het maken van muziek.
Maar op het schoolplein werd alvast
genoten van de muziek en werd er een
heuse polonaise gelopen.
Het project is in maart gestart. Alle 270
leerlingen krijgen zo’n drie lessen
rondom het thema muziek. De lessen

Foto: Henk Baron
bestaan uit twee muzieklessen waarbij
KNA en/of Marieke van Ruitenbeek
nauw betrokken zijn. En een les waar
muziek wordt omgezet in beeld onder
begeleiding van kunstvakdocent beeldend Dorien van de Tol. Iedere groep
werkt met eigen thema’s. Bij groepen 1
en 2 is dat ‘Feest in de keuken’. Bij
groep 7 en 8 is het thema ‘Muziek en
emotie’. Andere thema’s zijn:
'Platvoetje', 'de muziekmachine' en
'muziek en energie'.
Alle gemaakte werken worden gedurende het jaar getoond als expositie op
verschillende locaties zoals Kulturhus,
Kalorama en de Biezenkamp. De
datum van het jubileum is vandaag 22
maart (oprichtingsdatum 22 maart
1922). De slogan is ‘Wij vieren
muziek’. #wijvierenmuziek.

Historische borden route door Beek
Waarschijnlijk bent u al een
paar borden tegengekomen. Van
100 jaar Harmonie K.N.A.
bestaat gelukkig behoorlijk wat
fotomateriaal. Om iedereen een
indruk te geven wat onze vereniging door die jaren heen allemaal gedaan heeft hebben wij
een aantal borden laten maken
met foto’s en tekst die verspreid
door het dorp in de tuinen van
leden van K.N.A. staan.
Wilt u weten waar de borden
allemaal staan, het zijn er 25,
kijkt u dan op onze site
www.harmonieknabeek.nl,
onder het kopje ‘Wij vieren muziek’
staan direct bovenaan de 3 routes. Daar
vindt u ook alle activiteiten die het
komende jaar op de planning staan om
ons jubileum te vieren. Op de borden in
de tuinen staat een QR code, daarmee
komt u ook op onze site terecht.
Mocht er op de borden iets staan waar
u aan twijfelt, of wilt u meer informatie
hebben of geven. Dan kunt u dat aangeven
via
harmonieknabeek@gmail.com. Dan

zullen wij de nodige maatregelen
nemen. Heeft u aanvullingen op de
tekst of afbeeldingen horen we dat
natuurlijk heel graag. Ook als u wilt
laten weten dat het een mooi idee is,
mag u dat doorgeven.
Geniet van de mooie, oude en nieuwe,
plaatjes die Harmonie K.N.A. door de
jaren heen laat zien. Ze blijven een jaar
lang zichtbaar in de tuinen van onze
leden, die wij hartelijk bedanken voor
hun medewerking.

Word maat van Harmonie KNA en krijg er een maat
voor terug
Zou u het leuk vinden om een of meerder maten in een muziekstuk te hebben? Uw eigen maten, zeg maat vijf tot
en met maat tien? Wel een kwestie van
goed opletten en goed tellen natuurlijk,
maar Harmonie KNA uit Beek biedt u
die kans.
Honderd muzikale maten. Daar is onze
Harmonie naar op zoek. Natuurlijk
hebben wij al een heleboel muzikale
maatjes, maar deze honderd - noem het
maar een club van honderd - wordt
gevraagd om een stapje extra te zetten
nu de Harmonie 100 jaar bestaat.
Deze 100 muzikale maten wordt
gevraagd een kleine (grote mag ook)
sponsorbijdrage te doen. In ruil daarvoor krijgen de sponsors een maat (of
meerdere) toebedeeld uit de ouverture
die de bekende componist Jan Bosveld
momenteel aan het schrijven is onder
de titel ‘De Heerlijkheid Bruist’. Wij
gaan het muziekstuk volgend jaar ten
gehore brengen en dan kunt u, als sponsor, uw eigen stukje muziek horen. Zo
van: hé, dat zijn mijn maten!
We starten het jubileumjaar met een
feestweekend. Op zaterdag organiseren
wij een Classics Concert. Een concert
waarin we teruggrijpen op ons repertoire van de afgelopen 100 jaar. Iedereen
is van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Het concert vindt
plaats op zaterdagavond 26 maart om
19.22 uur in het Kulturhus te Beek.

100 Jaar Harmonie KNA was niet
mogelijk geweest zonder het vertrouwen van al die mensen die de vereniging al jarenlang steunen. Wij nodigen
u dan ook van harte uit om op zondag
gezamenlijk 100 jaar muziek te vieren
en bij te praten onder het genot van een
drankje en natuurlijk live muziek. De
receptie is op zondag 27 maart 2022
tussen 14.00 en 17.00 uur in het
Kulturhus te Beek.
Bent u niet in de gelegenheid om dit
weekend met ons te vieren maar wilt u
wel een maat (of maten) sponsoren,
kunt u zich hiervoor opgeven op het
mailadres van de Harmonie: harmonieknabeek@gmail.com .
Uiteraard zijn de Beekse ondernemers
zeer belangrijk voor ons. Veel ondernemers ondersteunen diverse acties zoals
de slaatjesactie maar ook de loterij tijdens het kerstconcert wordt mede
mogelijk gemaakt door de lokale
ondernemers. De laatste jaren heeft
corona ons allemaal parten gespeeld,
maar we hopen dat we dat achter ons
kunnen laten.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.harmonieknabeek
.nl/wijvierenmuziek voor al onze jubileumactiviteiten en zet alvast het weekend 1 tot en met 4 juli in uw agenda.
Dan laten we voor iedereen van 0-100+
Beek Bruisen zoals nooit tevoren. Wij
vieren muziek!

De Rozet
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Nu ook in
Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

Genieten in
het groen



Kranenburg:
Donsbrüggen:

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

Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

www.duivelsberg.nl

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Lid van:

Keuze
uit ruim

100

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

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

  




Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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Voor en na de gemeenteraadsverkiezingen
Voorafgaand aan de verkiezingen
waren er natuurlijk diverse verkiezingsbijeenkomsten.
De seniorenvereniging van Kekerdom
organiseerde woensdagavond 9 maart
een verkiezingsbijeenkomst in het
Kulturhus in Kekerdom.

Zondag 13 maart was een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd door
omroep Berg en Dal in het Kulturhus in
Beek. Er werd over diverse zaken in 4
sessies gediscussieerd en tussen de sessies door was er een optreden van
Boerenmaasjazz samen met Marieke
van Ruitenbeek.

Verenigingsleven. Het werd een interessante avond met ook duidelijke verschillen in meningen. Maar over een
ding waren ze het allemaal eens. Een
sporthal in Ooij. In de pauze verzorgde

Bas Verhoeven een prachtige column.
Minister voor Klimaat en Energie, Rob
Jetten, heeft maandagochtend zijn stem
uitgebracht in het gemeentehuis van
Berg en Dal in Groesbeek. “Om de
mensen te laten zien dat er voor deze
gemeenteraadsverkiezingen drie dagen
op rij gestemd kan worden en ook een
beetje omdat het gemakkelijk uitkomt.
Anders had ik woensdag terug moeten
komen”, aldus de in Ubbergen wonende Jetten, die nadat hij gestemd had
afreisde naar Den Haag. ,,De rest van
de week zal mijn agenda wel gedomineerd worden door Oekraïne”, aldus de
minister, die het gemeentehuis betrad
samen met Amerins Huck (18) uit Beek
– de jongste kandidaat op de D66-lijst
in Berg en Dal. Samen brachten ze hun
stem uit.

Dinsdagavond 15 maart (terwijl er al 2
dagen de mogelijkheid geweest was om
te stemmen) vond in het Berg en Dalse
gemeentehuis te Groesbeek het Grote
Gelderlander Verkiezingsdebat plaats,
Onder leiding van de Gelderlander
journalisten Thed Maas en Geert
Willems kwam vier onderwerpen aan
bod. Dit waren Duurzame energie,
Woningbouw, Sociaal werk en

De uitslagen
Woensdagavond, omstreeks 23.15 was
de voorlopige uitslag bekend van Berg
en Dal in de Mallemolen in Groesbeek.
Er waren 29.070 kiesgerechtigden in de
gemeente en er was een opkomst van
56,93 %. 16.467 mensen hebben hun
stem uitgebracht in 29 stembureaus.
Daarvan waren er 51 blanco en 32
ongeldig. De uitslag was als volgt.
Kernachtig Groesbeek 7 (plus 1) zetels,
Lokaal! 6 zetels (min 1), CDA 3 zetels
(min 1), GroenLinks 3 zetels, D66 3
zetels (plus 2), PvdA 2 zetels (plus 1)
en VVD 1 zetel. Samen hebben de
lokale partijen toch een meerderheid
behouden.
De lokale partijen Kernachtig
Groesbeek en Lokaal! zijn het grootste
en hebben een krappe meerderheid (13
van de 25 zetels). Reeds eerder hebben
deze twee de intentie uitgesproken
samen te willen ‘regeren’. Erik Weijers,
lijsttrekker van Kernachtig Groesbeek
gaat nu als formateur aan de slag. Met
alle andere partijen wordt gesproken,
met als vraag ook of er nog een 3e partij aanschuift bij de coalitie.
Foto’s: Henk Baron

Activiteitenagenda

Dorpshuis
De Slenk

Leuterpraat .22
Verkiezingen, beste en lieve mensen, zijn jullie ook gaan stemmen? Nou, Jan en Fie wel
en zoals het hoort beslisten we zelf op wie we gingen stemmen, zonder direkte beïnvloeding. Deze keer stemden we zelfs op verschillende stembureaus. Dat kwam zo: al
jaren stond op mijn emmer-lijstje, dat ik een keer op een stembureau wilde zitten. En
zeker nu ik al bijna 10 jaar in overtijd leef, wil ik dat emmertje wel zoveel mogelijk leeg
maken. Nou valt dat niet mee, want regelmatig komen er wensen bij, meer dan er uit de
“bucket" vallen of gehaald worden. Er is ook wel eens een tijd geweest, dat de emmer
zo vol zat, dat er niets meer bijpaste, maar dat valt tegenwoordig wel mee. Sinds ik aan
het kankeren ben, is het emmertje af en toe wel heel klein, maar na elke slechte uitslag
of minder goede mededeling van arts of dokter, wissel ik nog steeds mijn persoonlijke
emmer om met een grotere om nog meer leuke ervaringen met Fie, de kinderen, kleinkinderen en anderen te bedenken en uit te voeren. Zo zijn we onlangs zelfs bij een feestmiddag van het Gasthuus geweest om alvast te wennen aan onze woonstede wanneer het
noodzakelijk is. Maar voorlopig redden we ons nog goed en steeds beter in ons paleisje “huize JaFi". En als het aan ons ligt, houden we dat vol totdat we afscheid moeten
nemen van dit Aardse of Aartse leven. En zeker sinds we de “TufTuf" hebben, met dank
aan de familie Reijnen, vervullen we meer en meer wensen en wordt de emmer soms
wat minder zwaar. Maar goed, we zouden het over de verkiezingen hebben.
Jan wenste zich dus al jaren als achter-een-tafel zittend stembureau-lid en deze verkiezingen was ik dus uitverkoren. Was wel spannend, want de voorbereiding deed je diegie-taal en als je dan de cursus voldoende doorlopen had en een examen-certificaat had
behaald, kreeg je een meeltje dat je mocht meedoen en waar je mee kon helpen om de
burgers hun burgerrecht te laten vervullen : het inkleuren van 1 vakje op een vel papier
met 172 vakje en daarmee de democratie in het echtje te voelen. Ik vind trouwens dat
stemmen ook een plicht zou moeten zijn, zoals dat was toen ik voor het eerst mocht
stemmen op mijn 21-jarige leeftijd.
Jan moest zich vorige week woensdag om 07:00 melden bij stembureau 28 in Kekerdom
en daar ontmoette ik Cora, Mart, Marleen en Yvette (pseudo-namen, echte bekend sinds
woensdag bij auteur), 4 jongelui van in de 20. En dat was me toch een partijtje leutig.
Cora van 20 was de voorzitster, Marleen en Yvette bewaakten het kunstzinnige van het
stemburo en Mart als aankomend bioloog bewaakte het unieke natuurgevoel van de poldermensen. Serieus, met een ludieke ondertoon, begeleidden we met zijn vijven 127
stemmers naar de stembus tot 14:00. En Yvette had bedacht dat we voor elke stemmer
konden applaudisseren en zo klapten we zeker 100 stemmers naar de uitgang na het vervullen van hun burgerplicht. Een fantastische ervaring, beste en lieve mensen, om met
4 jonge actieve mensen als ouwe knar een stembureau te mogen bemensen. Bedankt jullie vier en hopelijk tot ziens bij de volgende verkiezingen. Om 14:00 werden we afgelost door 4 andere bureau-zitters, alleen voorzitster Cora bleef de hele dag zitten. En om
21:00 kwamen we met zijn negenen weer bijeen om 289 stemmen te tellen en te controleren wie waar op stemde. Hebben jullie ook je burgerplicht gedaan, lieve en beste
mensen, of hebben jullie je burgerrecht verzaakt?
Met leutige groeten kijk ik uit naar het volgende emmer-wensje (een boekje maken van
leuterpraatjes?), tot de volgende keer: Jan Wandelaar.

Alle activiteiten in Dorpshuis De Slenk
zijn weer volledig begonnen. Hierbij
een overzicht:
-Atelier Berg en Dal, Elly van Rossum,
maandag t/m vrijdag
-Kwiek Groesbeek, ma. 13:30 – 14:30
-R.K.J.B. Veteranen, ma. 20:00 – 21:00
-Streetdance, ma., di. en zat. voor 4-5 jr
-Biljarten, alle dagen van de week
-Buurtsoepie op De Horst, dinsdag
12:00 – 13:00
-Bewust Bewegen, di. 19.00 – 20.00 u
-Vereniging Vrouwen Organisatie,
maandelijks di. 20:00 – 22:00
-Naaiatelier, di. 19:30 – 21:30 –de cursus is op dit moment vol
-Bridge-les De Groebelton, woe. 14:30
– 16:30
-Spaanse Les – Gitte Floor, di., woe. en
don.avond
-Uniq / Vivace Groesbeek, woe. 20:15
– 22:15
-Kerkkoor Horst Sion Breedeweg, do.
14:30 – 16:00
-Atelier Margo van Vegchel, vrij. 09:30
– 12:00; Workshop za. of zo., masterclass weekeind en zomer drie-daagse
-Ut Gruupke, vrij. 20:00 – 22:00 besloten – om de twee weken
-Centrum Feng –HuangMartial Arts
Zwaardvechten, Kung Fu, Tai Chi en
Boksen van ma. t/m zon.
Spirituele Begeleiding Reiki, meditatie
en yoga op afspraak
-Rolstoeldansen, zat. 11:00 – 12:30u.
-Voedselbos Wouter van Eck,
Basiscursus, jaarcursus, cursus op aanvraag
Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website Hart van de Horst;
www.hartvandehorst.nl. U kunt ook
een keer binnenlopen en komen kijken.
Reserveren altijd via de website:
https://hartvandehorst.nl/dorpshuis/res
erveren/

‘Vectory of Memory’ bij het Vrijheidsmuseum
Monumentale wegwijzer internationale
Liberation Route Europe wandelroute
Vanaf donderdag 24 maart is op het buitenterrein van het
Vrijheidsmuseum een ‘Vector of Memory’ te bewonderen.
De onthulling van deze vector bij het Vrijheidsmuseum is
een volgende mijlpaal op de Liberation Route Europe, een
netwerk van maar liefst 10.000 kilometer aan wandelroutes
langs musea, monumenten, begraafplaatsen en historische
locaties die herinneren aan de laatste fase van de Tweede
Wereldoorlog.
De Vector is een monumentale wegwijzer in een serie van
meerdere ‘Vectors of Memory’, ontworpen door de befaamde Amerikaanse architect Daniel Libeskind. De vector wijst
niet alleen de weg, maar zet ook de schijnwerper op een
belangrijke gebeurtenis bij de bevrijding van de omgeving

waar de vector geplaatst is. Bij het Vrijheidsmuseum wordt
het verhaal verteld van zowel Operatie Market Garden alsook het Rijnlandoffensief. Het museum ligt namelijk midden
in het gebied van deze twee van de belangrijkste operaties
aan het Westfront tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De internationale Liberation Route Europe wandelroute (de
zogeheten Hiking Trail) volgt door het Rijk van Nijmegen
het Airborne Wandelpad van Wandelsportvereniging OLAT.
De LRE Foundation, initiatiefnemer van de Liberation Route
Europe, heeft voor de Vector of Memory in Groesbeek nauw
samengewerkt met het Vrijheidsmuseum, de Gemeente Berg
en Dal, het vfonds, de Provincie Gelderland en het
Mondriaan Fonds.
Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
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Inzamelactie voor Oekraïne
Sinds 4 maart zijn Anja en Esther
Peters van Oekraïne Groesbeek bezig
met het inzamelen van levensmiddelen
voor
Oekraïnse
vluchtelingen.
Inmiddels hebben ze al drie vrachtwagens naar Polen en Oekraïne gestuurd.
Ze waarderen de hulp van iedereen in
Berg en Dal en omstreken zeer, echter
zijn er nog meer goederen nodig en dat
zal nog wel even zo blijven.
Bij de oude locatie van de Jan Linders,
Burgemeester Ottenhoffstraat 1 in
Groesbeek, kun je spullen afgeven voor
Oekraïne.
Inzamelingstijden
Dinsdag en vrijdag: 16-20 uur
Zaterdag: 10-14 uur
Je kunt de volgende spullen langsbrengen: Luiers, babymelkpoeder,
zeep, hygiëneproducten, medicijnen
(die je bij de drogist kan kopen),

maandverband, tampons, incontinentiemateriaal, regenjassen, zaklamp,
powerbank, droogshampoo, tandenborstels, tandpasta, cornflakes, rijst, pasta,
olie, eten uit blik, waterflesjes groot,
houdbare melk en wasmiddel. Ze
nemen geen kleding en speelgoed aan.
Voor meer informatie en actuele openingstijden zie facebook.com/Oekraine
Ook Kringloop Groesbeek neemt
spullen aan. Ook voor de eventuele
inrichting van de locaties waar
Oekraïners in Berg en Dal verblijven.
De Kringloop vind je aan de
Industrieweg 19 in Groesbeek. De
innametijden van de kringloop zijn verruimd voor alle hulpgoederen:
Maandag: 10 tot 15 uur
Dinsdag tot zaterdag: 10 tot 13 uur
Ophalen kan eventueel ook. Bel 0611199935 en spreek je boodschap en
telefoonnummer in.

Opvanglocaties in de gemeente
Berg en Dal voor Oekraïners
In de gemeente Berg en Dal zijn
inmiddels diverse locaties waar mensen terecht kunnen die Oekraïne zijn
ontvlucht.
Over welke locaties gaat het?
Het gaat om de pastorie in Leuth, de
Muntberg in Groesbeek en De
Kentering op het terrein van
Dekkerswald in Groesbeek. Deze locaties zijn al geschikt gemaakt om mensen op te vangen en er wonen nu al
Oekraïense vluchtelingen.
Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
In de pastorie verblijven nu zo’n 10
Oekraïners. Op de Muntberg verblijven
ongeveer 20 Oekraïense vluchtelingen.
In de Kentering kunnen ruim 100
vluchtelingen terecht.
Los van deze officiële opvangplekken
zijn er particulieren die Oekraïners in
een woning in Berg en Dal hebben
opgenomen. In totaal zijn er nu meer
dan 100 Oekraïense vluchtelingen in
Berg en Dal.

Wat houdt de opvang in?
De gemeente is verantwoordelijk voor
veel zaken. Het inrichten van de officiele locaties: van keuken en douche tot
aan meubilair en gebruiksartikelen.
Maar ook bijvoorbeeld voor de zorg,
niet alleen voor fysieke problemen
maar ook psychosociale zorg. En voor
het onderwijs van de kinderen. Maar
ook andere zaken, zoals zorgen dat er
aanspreekpunten zijn, catering, eventuele beveiliging op de locatie, coördinatie van alle hulp et cetera.
Meer informatie
De gemeente staat klaar voor inwoners
of ondernemers die vragen of zorgen
hebben. En voor mensen die meer willen weten over de opvang van vluchtelingen. Op de website van de gemeente
staat mogelijk al het antwoord op een
vraag. Op www.bergendal.nl is een
speciaal deel van de website voor alle
informatie over de opvang. De voor de
Oekraïners relevante informatie staat er
ook in het Oekraïens.
Mailen kan je naar
oekraine@bergendal.nl

Activiteiten (mrt/april) in Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda:
- Zondag 27 maart: Opening
Dorpsommetje 14.30 uur in het
Kulturhus
- Maandag 28 maart: Programma voor
Mantelzorgers van 14.00-16.00 uur in
Kulturhus
- Zaterdag 2 april: H.Mis in het
Kulturhus om 19.00 uur
- Maandag 4 april: Peutercafé van
10.00-11.30 uur
bij Partou in
Kulturhus
- Maandag 4 april: Bingo KBO om
14.00 uur in Vriendenkring
- Dinsdag 5 april en 3 mei:
Serviceloket gemeente in Kulturhus
van 09.00-12.00 uur (afspraak maken:
tel.14024 of via www.bergendal.nl)
- Donderdag 7 april om 19.30 uur:
lezing over de Natuur van Leuth in
bieb/Kulturhus
- Zaterdag 9 april: Pubquiz in
Vriendenkring (info: leuthsepubquiz@gmail.com)
- Dinsdag 12 april om 20.00 uur:
Boekenproeverij in het Kulturhus
- Woensdag 13 april om 13.30 uur: kindercollege Op vogelspeurtocht in
bieb/Kulturhus
- Woensdag 27 april Koningsdag-kinderspelen
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
- Volleybal Switch (MC1) van 18.3020.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.0019.00 uur in het Kulturhus (in oneven
weken om 17.30 uur warme maaltijd.
Aanmelden: 06 50681067)
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus

(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (info: 06
20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in
de Vriendenkring (info 024 6631727)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in
oneven weken in Vriendenkring
(info:024 6631727)
- Korfbal Klimop van 19.30-20.30 uur
in sportzaal/Kulturhus
- Volleybal Switch (recreanten dames)
van 20.30 – 22.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
- Yoga van 20.00-21.00 uur (even
weken) in Vriendenkring, digitale yoga
(oneven weken) (info: Angelique
Verhoeven: 024-3249700 of yogaindepolder@hotmail.com)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in
het Kulturhus (afspraak maken:
cwz.nl/bloedprikken) - Gym senioren
van 09.30-10.30 uur in Vriendenkring
o.l.v. Rik Kremer (info 024 6631727)
- Biljarten Senioren van 13.00-17.00
uur in Vriendenkring (info: 024
6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met
anderen van 15.00-16.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- HipHop 10+ o.l.v. Manuel Teca van
17.00-18.00 uur in sportzaal/Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v. Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus - Volleybal Switch
(jeugd) van 18.30-20.00 uur in sportzaal/Kulturhus
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Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Iets nieuws nodig voor
de ramen?

4 stuks
Coca-Cola 1.5 literflessen

Nu gratis confectie
op alle gordijnstoffen
van Mart Visser

Horren in vele soorten

6.⁹ ⁹

s
Bonuler
knal
Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

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

Alle varianten

8.⁷⁶-9.⁴⁰

1+1
gratis

Dr. Oetker Big Americans
Diepvries
Alle varianten
Bijv. Texas
2 dozen à 435 gram
De actieprijzen
variëren van
3.99-4.99

3.⁹ ⁹
⁹⁸

Dat is het

van Albert Heijn
14

Aanbiedingen geldig t/m zondag 27 maart

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE meten en
montage gratis.

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

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

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

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

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

€ 2.500 en maximaal € 50.000
lenen met een rente vanaf 1,6%.
Meer informatie kunt u vinden op
onze website:
https://www.bergendal.nl/toekomstbestendig-wonen-lening.
Verduurzamen voor VvE’s
Voor VvE’s heeft het Nationaal
Warmtefonds een aantrekkelijke
lening. Met de VvE Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het
appartementencomplex direct laten
uitvoeren. U hoeft uw reserveringen
niet aan te spreken. Kijk voor meer
informatie op: https://www.energiebespaarlening. nl/vve.
Hulp bij verduurzamen van uw
woning
Kunt u wat hulp gebruiken bij de
juiste keuze van financiering of twijfelt u welk product het best is voor
uw woning? Dan kunt u ook een
afspraak maken met het Loket
Duurzaam Wonen Plus. U kunt een
afspraak
maken
via
de
https://www.bergendal.nl/loketduurzaam-wonen-plus.

■ Burgemeester bezoekt … het Vrijheidsmuseum
Nu de coronamaatregelen worden afgeschaald en de cultuursector zijn deuren weer heeft
geopend, kan ook de burgemeester weer langs bij de mooie
culturele instellingen in Berg en
Dal. Deze keer bezoekt hij de tentoonstelling ‘De Zwarte Driehoek’
in het Vrijheidsmuseum. Hij
wordt rondgeleid door directeur
Wiel Lenders.
Beste Wiel, hoe kijk je terug op
de afgelopen periode?
De COVID-tijd was een hele lastige
voor het Vrijheidsmuseum, net
zoals voor veel andere organisaties
en bedrijven. Dankzij de steun van
het grote publiek, verschillende
overheden en fondsen zijn we er
ongeschonden uitgekomen en richten we ons weer volop op de toekomst. Nieuwe tijdelijke tentoonstellingen, educatieve programma’s
en evenementen zullen ons beslist
helpen weer snel op de klaver te
komen.
Hoe is het voor de medewerkers
en vrijwilligers om weer open te
zijn?
Voor iedereen is dat een feest! Al
mijn collega’s weten natuurlijk dat
we praktisch zonder subsidie werken. We krijgen jaarlijks van de
gemeente een exploitatiesubsidie
van 22.000,- euro, maar dat bedrag
is net zo groot als de WOZ-aanslag. Als de deuren dicht zijn hebben we dus geen inkomsten. Maar
vooral: we doen het tenslotte juist
voor de bezoekers! Als zij de
geschiedenis en onze vrijheidsboodschap beleven zoals wij dat
voor ogen hebben genieten we! De
reviews die we van de bezoekers
binnen krijgen zijn bijna altijd in

superlatieven lovend. Daar doen
we het voor!
Als museum willen jullie vernieuwend en relevant zijn, en verband leggen met actuele vraagstukken. Heeft dat ook de keuze
voor deze bijzondere tentoonstelling bepaald?
Zeker. Daklozen, sekswerkers,
alleenstaande moeders, arme grote
gezinnen, langdurig werkelozen,
kinderen in de jeugdzorg. Dit is
slechts een greep uit de zeer diverse groep mensen die tussen 1933
en 1945 het stempel ‘asociaal’
kreeg en naar een concentratiekamp werd gedeporteerd. In het
kamp waren zij herkenbaar aan een
zwarte driehoek op hun kampkleding. De stigma’s en uitsluiting die
in de samenleving bestonden, achtervolgden hen tot in het kamp. Ook
na de oorlog zijn veel van deze
groepen gestigmatiseerd en uitgesloten, vaak tot op de dag vandaag.
Daar ligt de verbinding tussen
geschiedenis en de actualiteit.

In tegenstelling tot joden, homoseksuelen, Roma en Sinti, is dit
een groep slachtoffers van de
nazi’s waar je zelden iets over
hoort. Hoe verklaar je dat?
De groep ‘asocialen’ was niet de
grootste groep vervolgden en ging
bovendien gebukt onder een stigma. Het onderwerp is tot nu toe
alleen in Duitsland onderzocht. Het
Vrijheidsmuseum is de eerste die
dat in Nederland doet. Het is
typisch een verborgen geschiedenis die zoals zo vaak buiten de
schijnwerpers blijft omdat ook historici niet altijd op zoek zijn naar het
‘verborgene’ en ze de neiging hebben vooral steeds het ‘bekende’ op
te zoeken.
Wat zijn de reacties van mensen
op de tentoonstelling?
We krijgen alleen maar hele lovende reacties, de bezoekers zijn
meestal zeer onder de indruk. Als
we dat horen en zien dan weten we
dat we ons werk goed doen.

Sociaal Team Berg en Dal

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

■ Gasexplosie of gifwolk, wat doe jij?
Door onze regio rijden regelmatig goederenwagons met gevaarlijke stoffen. Ook zijn er verschillende bedrijven waar gewerkt
wordt met gevaarlijke stoffen.
Veel mensen merken daar helemaal niets van, maar er bestaat
altijd een kans op een ongeluk.
Die kans is niet groot, maar de
gevolgen kunnen wel groot zijn.
Woont u dicht bij het spoor? Of
woont u vlakbij een bedrijf dat werkt
met gevaarlijke stoffen? Dan is het
goed om te weten wat u moet doen
bij een ongeluk. Zo is het belangrijk
dat u wegblijft van de plek van het
ongeluk. Maar u kunt nog meer
doen:
▪ Schuil.
▪ Ga naar binnen naar een kamer
waar het niet tocht, liefst midden
in het gebouw.
▪ Sluit ramen en deuren.

▪ Sluit alle ventilatieroosters en zet
alle ventilatiesystemen uit.
Om u goed voor te bereiden, is het
dus belangrijk dat u weet hoe u de
(mechanische) ventilatie in huis uitzet. Kunt u op het moment dat het

gebeurt nergens naar binnen?
Neem zo snel mogelijk grote
afstand en verplaats u hierbij dwars
op de wind (zie plaatje), zo mogelijk
met een natte doek voor je neus en
mond.
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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
▪ Hazeldonklaan 25, plaatsen dakkapellen (verleend)
▪ Oosterbergweg 2, kap boom (weigering)
▪ Rijksstraatweg 60, verbouwen/renoveren schuur (verlengen
beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 75, verplaatsen inrit (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 103, vervangen kozijn en garagedeur en verhogen
afrit (verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ De Meerberg 53, kappen 2 bomen (verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 303, realiseren tweede woning en herstellen van
het oude huisnummer (verleend)
Erlecom
▪ Erlecomsedam 100, legaliseren 3 lichtmasten (verlengen
beslistermijn)
Groesbeek
▪ Binnenveld 22a, vervangen aanbouw en wijzigen indeling woning
(aanvraag)
▪ Bosbesstraat en Bremstraat, bouw 8 woningen aan de Bosbesstraat
en 3 woningen aan de Bremstraat (verleend)
▪ Bosstraat 29, realiseren Bed & Breakfast (verleend)
▪ Bredeweg 2, tijdelijk afwijkend gebruik van gronden en bouwwerken
(aanvraag)
▪ Bruuk 19, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 53, tijdelijk realiseren inpandige pre-mantelzorgwoning (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 57, bouw schuur (verlengen beslistermijn)
▪ Derdebaan – De Klös, aanleggen bokashihoop (verleend)
▪ Eekhoornstraat 21, verlagen trottoir t.b.v. in- en uitrit (weigering)
▪ Nabij Grafwegen 8, tijdelijk plaatsen woonunit (verlengen
beslistermijn)
▪ Grafwegen 55a, gedeeltelijk vervangen schuur (aanvraag)
▪ Hemeltje 5, plaatsen 2 dakramen en vernieuwen dak (niet
vergunningplichtig)
▪ Herwendaalsehoek 20, verbouwen/uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Hoflaan 11 en 11a, wijzigen van verleende vergunning i.v.m. nieuwe
opzet van gemeenschappelijke huisvesting voor 7 bewoners met
24-uurs begeleiding (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij Lagewald, kadastraal sectie O Percelen 39 - 83 - 85 - 86 - 112
- 113 en 120, realiseren grondgebonden zonnepark (aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 44, optoppen woning (aanvraag)
▪ Meidoornplantsoen 19, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Mooksestraat 28, plaatsen dakkapel en zonnepanelen (aanvraag)
▪ Pannenstraat 20, isoleren dak (buiten behandeling stellen)
▪ Paulus Potterweg 6, plaatsen 2 dakkapellen (verleend)
▪ Vijverweg 11 en 13, ophogen dak, vervangen dakkapel en plaatsen
dakkapel (aanvraag)
▪ Waldgraaf 6, uitbreiden stallen (verlengen beslistermijn)
▪ Wylerbaan 7a, realiseren erfafscheiding (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg N841, uitvoeren groot onderhoud aan de N841
(verleend)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 40, bouw berging (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Graaf van Bijlandtstraat 15, verbouwen woning (aanvraag)
Ooij
▪ Kerkdijk 26, herbestemmen pastorie (verleend)
▪ Kerkdijk 32, verbouwen boerderij tot 10 woningen (verleend)
▪ Pr. Beatrixstraat 53b, plaatsen toegangsdeur (verleend)
Persingen
▪ Persingensestraat 6a, legaliseren erfafscheiding (verleend)
Ubbergen
▪ Kasteelselaan 2, plaatsen zonnepanelen (verleend)
▪ Pompweg 7, verplaatsen uitrit en verlengen keermuur (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.
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■ Scholen uit de regio strijden tegen elektronisch afval!
Twintig basisscholen uit de regio
doen van 14 maart tot en met 7
april mee met de E-waste Race.
Wethouder Nelson Verheul trapte
in onze gemeente af op basisschool Breedeweg in Groesbeek.
De scholen gaan 4 weken lang de
strijd aan om zoveel mogelijk
elektronisch afval (e-waste) bij
mensen uit hun buurt op te
halen. Zodat dit hergebruikt of
gerecycled kan worden. Zo leveren ze een prachtige bijdrage aan
de circulaire economie!
In onze gemeente doen 6 scholen
mee: basisscholen Op de Horst, ’t
Vossenhol, Breedeweg, Op weg,
Titus Brandsma en VSO School
Werkenrode.
U kunt ook helpen!
Woont u in de buurt van een van de
deelnemende scholen? Dan kunt u
van tot en met donderdag 7 april
makkelijk en gratis uw kleine elektronisch afval thuis laten ophalen.
Meldt uw e-waste online aan op de
website www.ewasterace.nl.
Wat is klein elektronisch afval?
Klein elektronisch afval zijn kapotte
of oude apparaten met een stekker
eraan of een plek voor een batterij.
Bijvoorbeeld een oud toetsenbord,
kapotte waterkoker, defect mobieltje, maar ook oude of kapotte

Wethouder Nelson Verheul met leerlingen van basisschool Breedeweg.
kabels en adapters. Inktcartridges
en batterijen vallen niet onder ewaste.
Kans op toffe schoolreis
De kinderen krijgen punten voor het
ingezamelde e-waste. De school
met de meeste punten wint een
toffe schoolreis. Dus meld uw
kapotte of oude elektronische
apparaten ook aan via www.ewasterace.nl. Als dank voor uw bijdrage
in de strijd tegen e-waste, krijgt u
kortingscodes voor mooie duurza-

me producten.
Een betere wereld begint op zolder
De helft van het Nederlandse ewaste wordt nog niet ingezameld.
Oude laptops of kapotte keukenmachines belanden vaak op zolder of
in een gangkast. Dat is zonde, want
er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in. Van sommige
apparaten kan maar liefst 95% van
de onderdelen hergebruikt worden!

■ Meer afvalbakken
De gemeente krijgt van inwoners
veel meldingen binnen over
afval. Die meldingen gaan bijvoorbeeld over gedumpt afval bij
containers, afval langs de wegen
en volle afvalbakken. Maar de
gemeente krijgt ook veel meldingen over hondenpoep en volle
hondenpoepbakken (bellobakken). In de strijd tegen al het
afval in de openbare ruimte
plaatst de gemeente extra afvalbakken.
Wethouder Sylvia Fleuren: “Nu de
financiële situatie van de gemeente

Berg en Dal weer wat beter is zijn
er extra prullenbakken gekocht en
geplaatst. Aan deze veel gehoorde
wens van onze inwoners komen wij
graag tegemoet.”
Waar komen de extra bakken?
De plaats van de extra afvalbakken
heeft de gemeente bepaald op
basis van meldingen van inwoners
en eigen ervaringen. De extra bellobakken plaatsen we op parkachtige plekken, zoals park Vossenhol in
Groesbeek, de struintuin in Beek en
speelplek Haarhamer in Berg en
Dal. Bij park het Groeske hebben

we als experiment in het verleden
een aantal bellobakken geplaatst.
We zien dat daar minder poep ligt
dan op andere plekken.
Wat kost het?
Het plaatsen van 40 bakken kost de
gemeente eenmalig € 20.000,-. Om
de nieuwe bakken te onderhouden,
is elk jaar €10.000,- extra nodig.
Onderhoud bestaat uit het wekelijks
legen van de bakken en kosten
voor het verwerken van ingezamelde afval.

■ De vrijwillige Ouderenadviseurs staan voor u klaar
Geen vraag is te gek
Misschien kent u het wel: het
invullen van formulieren, het
lezen van moeilijke brieven of het
versturen van een goede e-mail,
dat gaat niet meer zo goed als
vroeger. Sterker nog, sommige
formulieren zijn zo ingewikkeld
dat u er helemaal niet meer uitkomt. Dan zijn daar voor de inwoners uit de gemeente Berg en
Dal, de ‘Ouderenadviseurs Berg
en Dal’.
De ouderenadviseurs zijn getrainde
vrijwilligers die er niet alleen zijn
voor het invullen van moeilijke formulieren. Ze helpen ook met informatie, advies en ondersteuning op
het gebied van welzijn, zorg en
financiën. Ook voor een praatje
staan ze graag klaar voor u. En ze
zijn pas tevreden als alles naar
wens is opgelost of als het werkt.
Hun netwerk is groot en ze werken
samen met het gemeentelijk Wmoloket, ouderenbonden en zorgin-

stellingen. Geen vraag is te gek,
sterker nog, er zijn geen gekke vragen.
U bereikt de ouderenadviseurs via
telefoonnummer 06 - 30 76 39 31.
De ouderenadviseurs zijn er voor

inwoners van 50 jaar en ouder. De
Wmo-Adviesgroep is er voor inwoners van alle leeftijden. Bel voor de
Wmo-adviesgroep 06 - 13 41 59 75
of stel uw vraag via de website
https://wmoadviesgroepbergendal.nl.
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■ Reclame voor Meldpunt Buitenruimte ■ SWOM bestaat 40 jaar!
Raadslid Florian Gödderz stelde
in december 2021 voor om de
app Meldpunt Buitenruimte meer
aandacht te geven. Via die app
kunnen inwoners meldingen
over de openbare ruimte doorgeven, zoals zwerfvuil, kapotte verlichting, enzovoort. Het idee van
Florian was om stickers te plaatsen op afvalbakken. Op 7 maart
plakten Florian en wethouder
Sylvia Fleuren de eerste stickers

op de bakken.
De gemeente Berg en Dal ontving
in 2021 bijna 5.400 meldingen over
de openbare ruimte. Daar is de
gemeente blij mee. De gemeente
heeft namelijk een oppervlak van
94 km2 en kan niet alles zelf in de
gaten houden. Dankzij de meldingen van inwoners weet de gemeente waar iets loos is en kan ze actie
ondernemen.

Op 2 april 2022 is het 40 jaar
geleden dat Stichting Welzijn
Ouderen Millingen (SWOM) is
opgericht. Zo lang zorgt SWOM
er al voor dat inwoners van
Millingen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen en hun
sociale contacten kunnen blijven
onderhouden. Dit kan SWOM niet
zonder vrijwilligers! Wilt u ook
iets bijdragen, neem dan contact
op met de coördinator van
SWOM. Dat kan via telefoonnummer 0481 - 431 105. Elke werkdag
van 9.00 - 11.00 uur. Mailen mag
natuurlijk ook, naar
swom@hetnet.nl.
Nieuwsgierig naar wat SWOM allemaal doet en heeft gedaan? U leest
het hieronder.

■ Skatebaan Groesbeek wordt
vernieuwd

basis rond de eeuwwisseling. In
2018 werd de 300.000ste maaltijd
bezorgd. Midden jaren 80 kwam er
een alarmeringsservice bij, waarna
de naam veranderde in Stichting
Bejaardenhulp.

seerd en is er een poosje aan tuinonderhoud gedaan. Ook kwam een
ouderenbezoekster bij de mensen
thuis om informatie te geven. Deze
activiteiten bestaan inmiddels niet
meer.

Vervoer en kleine klussen
Inmiddels kwam er een grote vraag
naar vervoer voor ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd
afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorgers. Na druk
overleg met de gemeente en het
aanboren van financiële bronnen
ging in oktober 1990 de vervoersservice van start. De naam veranderde in Stichting Welzijn Ouderen
Millingen aan de Rijn (SWOM). In
1994 kwam er een onderhoudsman
bij die tevens inzetbaar is voor kleine klussen bij de mensen aan huis.

Een bezoekgroep, waarbij men 1x
per 2 weken een bezoekje brengt
aan iemand die het nodig heeft is er
al sinds het jaar 2000.

Het begin: warme maaltijden
In 1981 werd de gemeente
gevraagd om warme maaltijden te
gaan verstrekken. Guus Hakvoort
van de gemeente, maatschappelijk
werker Twan Elissen en zuster
Fidelis van Gasthuis St. Jan de Deo
gingen hiermee aan de slag. Onder
andere met het werven van vrijwilligers voor het bezorgen van de
maaltijden. De maaltijden zelf kwamen van het gasthuis. Op 2 april
1982 werd de Stichting Warme
Maaltijden opgericht.

De coördinator
Tot 1999 draaide de SWOM volledig op vrijwilligers. De secretaris/penningmeester was het aanspreekpunt en runde dit vanuit
eigen huis. Dit werd door de vele
aanvragen en toename van vrijwilligers erg lastig. In juni 1999 werd
een coördinator aangesteld die op
werkdagen haar kantoor had in het
Gasthuis. Hier konden de vrijwilligers en cliënten met hun vragen
terecht.

Alarmeringsservice
De maaltijdvoorziening breidde zich
uit van enkele maaltijden per week
tot ruim 17.000 maaltijden op jaar-

Sommige activiteiten blijven,
andere verdwijnen
Tussentijds zijn er kookcursussen
en computercursussen georgani-

Mantelzorg en beweegtuin
Vanaf 2012 participeert SWOM in
Mantelzorg Berg en Dal. Samen
organiseren ze activiteiten en kijken
ze hoe ze mantelzorgers het beste
kunnen ondersteunen. Met de
komst van het nieuwe sportpark in
2014 kwam ook de beweegtuin.
Senioren kunnen hier op woensdagmiddag en donderdagochtend
onder begeleiding van coaches
sporten. SWOM is hiervoor het
aanspreekpunt.
Repair- en Internetcafé
Als kers op de taart wordt vanaf
2015 het Repair- en Internetcafé
georganiseerd. Insteek is door
reparaties ervoor zorgen dat er niet
zo veel spullen worden weggegooid. Ook scheelt het aanschafkosten voor mensen met een kleine
portemonnee.
Vanaf 2016 rijdt de vervoersauto
ook voor senioren uit Kekerdom en
Leuth. Oktober 2021 werd de
mooie mijlpaal van 75.000 aangevraagde ritten bereikt.

Een deel van de skatebaan in Groesbeek wordt vervangen. De kinderraad
van basisschool de Sieppe heeft hard meegedacht over wat er moet
komen. De kinderen vinden het belangrijk dat de skatebaan ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Ze hebben de afgelopen tijd
maquettes gemaakt. Op 9 maart gaf BMX’er Janos de kinderen ter plekke
nog tips. Wethouder Sylvia Fleuren dacht en fietste ook mee. Met de
ideeën van de kinderraad wordt nu een keuze gemaakt voor de nieuwe
toestellen. We willen de skatebaan dit najaar vernieuwen.

De vrijwilligers van het SWOM

■ Omgaan met mensen met een
psychische kwetsbaarheid
Op donderdag 7 april is er een
bijeenkomst waar u informatie
krijgt over hoe u om kunt gaan
met mensen met een psychische
kwetsbaarheid. De bijeenkomst
vindt plaats in Café Zaal ’t Fuske
aan het St. Antoniusplein 8 in
Millingen aan de Rijn en duurt
van 18.00 tot 20.30 uur. Er zijn
soep en broodjes en de toegang
en soep zijn gratis.
Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen zelf-

standig (met begeleiding) thuis.
Misschien wilt u hen helpen, maar
weet u niet goed hoe. Misschien
maakt u zich zorgen of ondervindt u
overlast. Tijdens de bijeenkomst
kunt u uw eigen ervaringen delen, u
krijgt informatie over wat het betekent om psychisch kwetsbaar te
zijn en u krijgt praktische tips. U
maakt ook kennis met iemand die
zelf een psychische kwetsbaarheid
heeft (gehad) en die graag met u
deelt hoe u van betekenis kunt zijn.

■ Vierdaagse orkest komt weer naar Groesbeek
In 2019 speelde het Vierdaagse
Orkest voor de laatste keer in
Groesbeek. Gelukkig zijn de
vooruitzichten voor 2022 goed:
de Dag van Groesbeek tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse vindt
weer plaats op 21 juli 2022. Het
Vierdaagse orkest speelt in de
avond van 20 juli 2022 op het
Dorpsplein in Groesbeek.
Het Vierdaagse Orkest is een gelegenheidsorkest dat tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse concerten
geeft op verschillende locaties.
Henk van Raaij van het Vierdaagse

Orkest: “we zijn blij dat we weer
mogen! Met onze dirigent Bart van
Zutven zijn we alweer begonnen
aan de repetities. En net als andere
jaren zijn onze concerten voor
iedereen een feest! De muziek
varieert van musicalmuziek tot licht
klassiek en pop.” Henk vertelt dat
ze het belangrijk vinden dat hun
concert toegankelijk is voor iedereen. Daarom is er bijvoorbeeld
geen toegangsprijs en zorgt de
organisatie ervoor dat het concert
door iedereen bij te wonen is. ‘Ook
als je bijvoorbeeld een rolstoel
gebruikt, moet je bij dit concert kun-

nen zijn’, vindt Henk. Verder stipt
Henk nog aan dat hij hoopt dat de
samenwerking met de plaatselijke
horeca weer net zo goed verloopt
als in 2019.
Wethouder Sylvia Fleuren is bijzonder blij het prachtige Vierdaagse
Orkest weer te mogen ontvangen.
Ze vertelt: ‘De vorige concerten vielen erg goed in de smaak bij de toehoorders. Gevarieerd repertoire,
sfeervolle entourage en muzikaal
van hoge kwaliteit. En wat hebben
we er allemaal weer zin in om er
samen een feest van te maken!’
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■ Steeds meer inwoners scheiden
luiers en incontinentiemateriaal
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■ Herstel rietmoeras in Erlecom bijna klaar
Het rietmoeras in Erlecom, tegen de Kapitteldijk en
Duffeltdijk aan, wordt hersteld. De tweede en laatste fase van het herstel is 7 maart begonnen: het
plaggen van de verdroogde rietvlakte. Door het
plaggen is het nu een beetje kaal. Maar de komende tijd zal het geplagde deel langzaam groen gaan
kleuren.
Waarom is er geplagd?
Door verdroging zijn er dikke plakken met plantenresten aan de rand van het rietmoeras ontstaan. Het water
kan er niet meer goed bijkomen. Daardoor neemt de
hoeveelheid riet af en ontstaat er steeds meer een
dorre vlakte. Door te plaggen verdwijnen de plakken
met plantenresten. Zo kan het water weer vrijelijk stromen en het riet weer gaan groeien. Planten en dieren
die water en riet nodig hebben, zoals rietvogels, keren
weer terug.

Sinds 1 juli kunt u luiers en
incontinentiemateriaal scheiden.
Hiervoor zijn speciale containers
geplaatst op verschillende plekken in de gemeente. Inwoners
weten de luiercontainers goed te
vinden. Daarom plaatste Dar in
Ooij aan de Rietlanden 3 een
extra luiercontainer.
Bewoner Anna uit Ooij is daar blij
mee: “Toen ik net een baby had,
was er nog geen luiercontainer in
Ooij. Ik was dan ook heel blij met de
komst van de eerste container,
afgelopen zomer. De container is
vlakbij, dus ik fiets er vaak even
langs. Veel frisser dat we ze nu niet
meer bij het restafval hoeven te
bewaren. Top dat er nu ook een
tweede container komt; geen overbodige luxe met de babyboom hier
in Ooij!"
Waarom luiers en incontinentiemateriaal scheiden?
Door luiers en incontinentiemateri-

aal apart in te zamelen houden we
minder restafval over. En gebruiken
we meer afval als grondstof. Van
restafval hebben we het liefst zo
min mogelijk, omdat dit niet gerecycled kan worden. Van luiers en continentiemateriaal
maakt
Afvalenergiecentrale ARN in Weurt
plastic korrels. Van deze korrels
kunnen producenten nieuwe plastic
producten maken. Bijvoorbeeld
autobumpers en straatmeubels.
Ook winnen we energie uit urine en
ontlasting die vrijkomen. Zo gebruiken we meer afval als grondstof. En
wordt de hoeveelheid restafval nog
minder. Vieze luiers, frisse winst
dus!
Meer weten?
Meer weten over de inzameling van
luiers en incontinentiemateriaal?
Bijvoorbeeld op welke plekken een
container staat of waar u zakken
voor de inzameling haalt? Kijk dan
op www.dar.nl/luiers.

■ Intentieovereenkomst Dekkerswald
Komen er woning op het terrein van
Dekkerwald in Groesbeek? Een
woonomgeving waar zorg en aandacht voor elkaar de insteek is. Hoe
gaan we dan om met bijvoorbeeld
de verkeer(sontsluiting), ecologische verbindingen, landschap,
duurzaamheid en biodiversiteit? En
hoe zorgen we dat alle belangheb-

benden en experts nauw betrokken
blijven bij de plannen? Samen met
Oosterpoort (Kees van Kampen) en
ZZG zorggroep (Jelle de Visser)
heeft de gemeente (Irma van de
Scheur en Nelson Verheul) een
overeenkomst
getekend
met
afspraken hierover.

Wat is er eerder gedaan?
Het plaggen is de laatste maatregel die ARK
Natuurontwikkeling laat uitvoeren in het rietmoeras. Als
eerste maatregel zijn eind 2021 een groot aantal hoge
populieren gekapt die waren aangeplant voor de houtoogst. Daardoor is de openheid hersteld die de planten
en dieren nodig hebben. Als tweede maatregel zijn
dammetjes doorgestoken die waren ontstaan door de
kleiwinning in het verleden. Zo is de doorstroming van
het water verbeterd.
Europese topnatuur in de Ooijpolder
Het rietmoeras is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat deze natuur tot op Europees niveau van

belang wordt gevonden. De provincie Gelderland heeft
ARK subsidie gegeven om de natuurkwaliteit te verbeteren.

■ Verkoop appartementen Spoorlaan van bijna start
Op dinsdag 8 maart onthulden
wethouder Sylvia Fleuren en projectontwikkelaar Johan van de
Ven van Concept-nl het bouwbord voor Spoorlaan fase 2. Aan
de oostkant van het marktterrein
in Groesbeek worden 24 appartementen gebouwd. De verkoop en
verhuur van de appartementen
gaat binnenkort van start
Wat zijn precies de plannen?
Het gebouw aan de oostkant van
het marktplein wordt gesloopt. Dat
is het gebouw waar nu de Scapino
en voorheen de Hema in zaten. Op
die plek komt nieuwbouw, met op
de begane grond winkelruimtes en
daarboven 24 appartementen. 18
hiervan gaan in de verhuur, 6 worden er verkocht. De huurappartementen zijn tussen de 70 en 95 m2
groot en hebben allemaal twee

slaapkamers en een berging op de
begane grond. De koopappartementen zijn tussen de 120 en 150
m2 groot en hebben ieder een
eigen parkeerplaats en berging.
Eerder zijn de twee supermarkten
(Aldi en Jan Linders) al uitgebreid.
De verkoop en verhuur van de
appartementen verloopt via HV
makelaardij
in
Groesbeek.
Geïnteresseerden kunnen zich bij
de makelaar melden. De bouw start
in de tweede helft van 2022.
Wat vindt de wethouder?
Wethouder Sylvia Fleuren: “Met dit
gebouw ronden we het centrumplan af. Als straks ook het marktplein weer een hele facelift heeft
gekregen kunnen we echt spreken
van
een
aantrekkelijke
Groesbeekse dorpskern. Het plein
zal meer uitnodigen tot ontmoeten,
meer groene elementen krijgen en

nog steeds dé plek zijn voor mooie
evenementen en het voor ondernemers broodnodige parkeren. Dit
appartementencomplex aan de
oostzijde omarmt het plein op een
sfeervolle manier. Het wordt een
bruisende plek om nog meer
samen te genieten en het leven te
vieren.”
Wat merken omwonenden en
anderen hiervan?
Gedurende de bouwtijd van ongeveer een jaar zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar op het
marktterrein. De weekmarkt, carnaval, kermis en andere evenementen kunnen aangepast gewoon
doorgaan. Verder doen wij er alles
aan om overlast voor omwonenden
te beperken waar mogelijk.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Feestelijke Opschoondag Ooijpolder
Zaterdag 19 maart was de Landelijke
Opschoondag, zo ook in Leuth. Al 20
jaar organiseert Nederland Schoon
deze feestelijke strijd tegen zwerfafval.
Samen of alleen, met je (sport)vereniging of bedrijf, iedereen mocht meedoen. Al voor de vijfde keer gingen
vrijwilligers de polder in om zwerfvuil
op te ruimen en elk jaar melden zich
weer
meer
mensen
bij
De

Vriendenkring in Leuth voor deze grote
schoonmaak. Er werd minder afval verzameld dan voorgaande jaren, maar dat
is wellicht een goed teken. Misschien
laten mensen gewoon steeds minder
afval achter.
De Opschoondag werd mede mogelijk
gemaakt door de volgende sponsoren:
Booltink, Spar, Triangel, Cafetaria
Leuth.

Weekendwandelingen
met En Route!
Foto: Ton Rutten

Wie helpt er mee om de
bloembakken bij het dierenweitje
in Beek te vullen?
Bij de Plus kan je nu sparen voor
Lentebloeiers. De zegels hiervoor zijn
gratis bij €10 aan boodschappen. Wij
willen graag de, nu nog lege, bloembakken bij het dierenweitje in Beek
weer vullen, wie helpt ons mee? Zegels
zijn in te leveren bij de Plus in de inleverbox of in de brievenbus bij het dierenweitje.
Wij van de Kids en Koffie gaan de
zegels op kaarten plakken en zorgen
samen met de vrijwilligers van het dierenweitje dat de Lentebloeiers in de
bakken komen. De lentebloeiers die

overblijven gaan naar Kalorama.
Help je mee?

Omgeving maakt kennis met landschapsplan Zonnepark Berg en Dal
Op zaterdagmiddag 5 maart kregen
omwonenden, grondeigenaren en
andere betrokkenen bij het te realiseren zonnepark Berg en Dal uitleg
over de plannen voor het landschap
tijdens een inspirerende wandeling
door de Ooijpolder.
Volgens de deelnemers een goede en
leerzame manier om een beeld te geven
over waar de initiatiefnemers Zebra,
Statkraft en ABO Wind mee bezig zijn.
En hoe Zonnepark Berg en Dal, tussen
Leuth, Kekerdom en Millingen aan de
Rijn, het gebied nieuw leven kan inblazen.
Onder begeleiding van Jaap Dirkmaat,
directeur van de Vereniging Nederlands

Cultuurlandschap, maakten 25 deelnemers een inspirerende tocht door de
Ooijpolder met aansluitend een presentatie van het aangepaste concept landschapsplan. In het plan wordt rekening
gehouden met de archeologie van het
natuurgebied, de ganzenrustgebieden,
belangrijke zichtlijnen in het landschap
en de versterking van toegankelijke
recreatie. De opgehaalde reacties en
ideeën op het landschapsplan nemen de
initiatiefnemers de komende periode
mee richting het definitieve ontwerp
van het zonnepark. In afstemming met
de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland wordt dit ontwerp voor
de zomer opgeleverd bij de gemeenteraad.

Opening Dorpsommetje Leuth op
zondag 27 maart in Kulturhus
Nu alle coronamaatregelen zijn
geschrapt en in het komende weekend
de zomertijd weer wordt ingesteld is
het een mooi moment om het Leuthse
Dorpsommetje officieel te openen. Het
eerder daarvoor geplande tijdstip in
november moest nog worden geannuleerd, maar nu staat ons niets meer in
de weg om het programma op zondag
27 maart door te laten gaan.
Om 14.30 uur houdt Jan van Eck in het
Kulturhus een presentatie met mooi
beeldmateriaal over alle bezienswaardigheden die je kunt tegenkomen als je
de een van de ommetjes maakt door
Leuth of directe omgeving.
De ommetjes zijn ontwikkeld en in
kaart gebracht door een werkgroep van
de Dorpsagenda in samenwerking met
de gemeente Berg en Dal en Via
Natura. De handzame flyer, waarvoor
Jan van Eck het fotomateriaal en de
teksten heeft geleverd, is vorig jaar al
uitgegeven. Hij ligt bij de Spar en in het
Kulturhus om gratis mee te nemen, wat
al door veel mensen is gedaan.
Na de presentatie is er gelegenheid
voor wie dat wil een (deel van) een
ommetje te wandelen. Daarna wordt de
bijeenkomst in het Kulturhus om ongeveer 16.30 uur afgesloten met een heerlijke kop soep.

Aanmelden per mail
Voor de organisatie is het fijn om te
weten hoeveel mensen er zondag kunnen worden verwacht. Daarom vragen
wij uw komst met het aantal personen
te melden via de mail: contact@dorpsagendaleuth.nl.
Voor een kop koffie/thee met iets lekkers kunt u al vanaf 14.00 uur binnenlopen, zodat we om 14.30 uur kunnen
starten. Iedereen is van harte welkom
en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Maand van de Duurzaamheid in de bibliotheek
De hele maand april staat bij de
Bibliotheek Gelderland Zuid in het
teken van duurzaamheid. Natuurlijk
kun je over dit thema veel boeken
vinden in de bieb. Maar ook veel activiteiten gaan deze maand over de
natuur en het klimaat. In de bibliotheken in Groesbeek, Beek-Ubbergen
en Leuth zijn er lezingen over de
natuur rondom Berg en Dal en leren
kinderen alles over vogels van boswachter Henk.
Word een echte vogelaar
Boswachter Henk speurt al meer dan
vijftig jaar met zijn verrekijker naar
vogeltjes in het bos. Hij doet ook
onderzoek naar het gedrag en het leef-

Wethouder Nelson Verheul hielp ook een handje

22 maart 2022

Wandelgroep 'En Route' is opgericht in
juli 2018. Momenteel telt 'En Route' ca.
40 actieve leden. Per wandeling is plek
voor max. 18 deelnemers. Wij lopen in
het weekend: óf op zaterdag, óf op zondag. De wandelingen starten in
herfst/winter
om
13
uur,
voorjaar/zomer om 11 uur. Afstanden:
ca. 8,5-17 km, met of zonder moeilijkheidsgraad. Tempo: 4,5-5 km/uur.
Honden zijn welkom bij de wandelingen.
Locaties: Rijk van Nijmegen, NoordBrabant, Duitse Reichswald, Gendtse
Waard, Ooijpolder.
De insteek van de groep is een sportieve: we lopen vlot door en pauzeren een
paar keer kort. Na de wandeling is er
(meestal) gelegenheid om samen iets te
drinken.
Na inschrijving word je op de hoogte
gehouden via e-mail.
Contributie: 5 euro = 10x meelopen, 10
euro= onbeperkt meelopen.
Geïnteresseerden/introducés kunnen
één keer gratis meelopen om de sfeer te
proeven.
Info: wandelenenroute.gmail.com / 06
12072789

gebied van vogels. Henk vertelt op 6
april in Bibliotheek Groesbeek en op
13 april in Bibliotheek Leuth hoe
vogels eten verzamelen, wat ze eten,
hoe ze vliegen, waar ze een nest bouwen en waar ze in de winter wonen. De
kindercolleges zijn gratis toegankelijk.
De natuur in Leuth, Groesbeek en
Beek-Ubbergen
Veldbioloog Henny Brinkhof neemt je
tijdens zijn lezing mee naar de natuur
rondom Berg en Dal. Hier struint hij
zijn hele leven al rond. Hij vertelt over
de vogels, de bloemen en de planten die

hij tegenkomt tijdens zijn wandelingen.
Over al deze onderwerpen kan hij niet
alleen boeiend vertellen, hij laat ook
veel foto’s zien die zijn verhaal ondersteunen.
Je kunt op 7 april naar zijn verhaal luisteren in Bibliotheek Leuth, op 14 april
in Bibliotheek Groesbeek en op 19
april in Bibliotheek Beek-Ubbergen.
Kaartjes kosten € 4 voor leden en € 5
voor overige bezoekers.
Kijk voor het hele programma van de
Maand van de Duurzaamheid, leestips
en
ticketverkoop
op
www.obgz.nl/mvdd.

Vogelpraat in het park
Ontdekkingstocht door de natuur
Na een veel te lange winterslaap is het
weer tijd om op pad te gaan met de
Scharrelkids! Wrijf je ogen uit en zet je
oren open, want er is in het voorjaar
veel te ontdekken over de vogelwereld.
Op woensdag 23 maart kunnen kinderen van 8 t/m 12 jaar met ons mee op
pad door park Brakkenstein. Deze ontdekkingstocht wordt georganiseerd
door IVN Rijk van Nijmegen in samenwerking met De Bastei en Hortus
Nijmegen.
Het is spannend om vogels te zoeken;
we weten niet waar we ze gaan vinden
of welke soorten we gaan zien. De ene
dag zitten er honderden ganzen in een
weiland en de volgende dag zijn ze verdwenen. Waar zijn ze dan heen? Welke
vogels vormen groepen, welke zwerven
liever alleen rond of blijven gezellig
met zijn tweeën?
Het is niet gemakkelijk voor vogels om
in de winter aan voedsel te komen.
Daarom trekken ze vaak naar het
warme zuiden. Welke vogels zijn er
gebleven? En zijn er misschien al trekvogels uit het zuiden weer naar
Nederland teruggevlogen?
De ene vogel slaapt op een tak, de
ander in een comfortabel nest. De gierzwaluw is wel een heel vreemde vogel
en slaapt gewoon zwevend in de lucht!
Wat hoor je aan het geluid van vogels:

Foto: Peter van de Ven
willen ze indruk maken, hoor je een
alarmroep of gewoon gezellig geklets?
De ontdekkingstocht start om 14.30 uur
in de Theetuin van de Hortus Nijmegen
aan de d’Almaresweg 22d. Om 16.30
uur kun je daar weer opgehaald worden. We gaan een flinke wandeling
maken, dus trek goede schoenen aan.
De begeleiders van IVN Rijk van
Nijmegen zorgen voor verrekijkers en
wat eten en drinken.
Deelname kost € 3,00. Vrienden van de
Bastei en IVN Rijk van Nijmegen betalen 1,50. Meld je aan via debastei.nl/ontdekkingstocht of bel 0243297070.
Volg De Bastei op www.debastei.nl of
via Facebook of Instagram.

Potgrondactie
C.V. De Polderschuupers
KEKERDOM. Ook in 2022 komen
leden van C.V. De Polderschuupers
weer bij u langs met potgrond, en wel
op zaterdag 26 maart. Natuurlijk
komen we bij u aan de deur, maar we
bieden ook weer de mogelijkheid om
van tevoren te bestellen zodat u ons niet
misloopt.
Bestellen kan tot donderdag 24 maart
op de volgende manieren:
• Telefonisch: Geert Frieling 0653440615 / 0481-431478

• Per e-mail: potgrondpolderschuupers@gmail.com
• Via de link tinyurl.com/potgrondactie
Betalen kan bij een telefonische bestelling contant bij bezorging, bij bestelling via e-mail of internet krijgt u een
betaalverzoek toegestuurd.
De zakken van 37,5 liter kosten €4,00
per stuk of 3 voor €11,00.
Wij bedanken u alvast voor uw steun!
Bestuur C.V. De Polderschuupers

Regeling voor wolvenschade buiten leefgebied wolf
Houders van schapen en geiten kunnen ook buiten de
aangewezen wolvenleefgebieden subsidie krijgen om vee
te beschermen tegen een zwervende wolf. Deze calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk
doortrekt, maar langere tijd in een gebied blijft dat niet
geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Dat
hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten.
De regeling gaat in op 2 mei 2022.

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu
toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de
Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze
gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij
het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met
subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven
voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die
geschikt zijn als leefgebied.

Lingewaard kijkt terug op succesvol bomen(ver)plantseizoen

Plant een boom, zorg voor de aarde
‘Zorgen moet je niet maken, zorgen
moet je doen’ is een wijze uitspraak
van Loesje die in deze tijd van klimaatverandering goed past bij wat is bereikt
door de Bomenhub Lingewaard
Veldschuur. Tussen de start in november 2021 en de kliekjesdag op 5 maart
zijn meer dan 8000 boompjes en struiken van kansarme naar kansrijke plaatsen verplaatst.
In een soepele samenwerking hebben
Stichting Lingewaard Natuurlijk en
Stichting Boomrijk Lingewaard zich
aangesloten bij de campagne Meer
Bomen Nu. Zo lukte het om ongewenste boompjes en struiken op een plaats te
krijgen waar ze wél kunnen uitgroeien.
Daarnaast hebben we een groeiende
groep mensen uit Lingewaard enthousiast gemaakt om bomen en struiken te
planten en daarmee hun omgeving te
vergroenen. Dat helpt om klimaatverandering te remmen en om de biodiver-

siteit te herstellen.
In plaats van zorgen maken óver de
aarde, zorgen vóór de aarde dus.
Volgend plantseizoen gaan we verder.
In november starten we een nieuw seizoen met de Bomenhub. Nu is de aarde
bij de Veldschuur weer voor de leerlingen van de basisscholen met hun moestuintjes.
Ondertussen gaan wij op zoek naar
locaties in de omgeving om boompjes
en struiken te oogsten. Aanmelden als
oogstlocatie kan via bomenhub@lingewaardnatuurlijk.nl.
Je kunt je gaan inzetten voor de campagne MeerBomenNu door je aan te
melden als vrijwilliger. Er is in de
periode november – maart dringend
behoefte aan oogstbegeleiders. Als
oogstbegeleider organiseer je een oog-

stevent. Jij bent degene die de vrijwilligers begeleidt en de oogstdag tot een
succes maakt. Voor oogstbegeleiders
worden cursussen georganiseerd om
takken en knoppen te herkennen. Voor
meer informatie: gelderland@meerbomen.nu.
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KBO Beek jaarvergadering 10 maart
Donderdag 10 maart hield de KBO
Beek haar jaarvergadering in de oude
bibliotheek van het Kulturhus Beek,
aanvang 14.30 u.
Onze voorzitter, Gérard, opende en verwelkomde de leden, vroeg over wel of
niet op de foto, waarna de ingekomen
stukken en uitgaande post werden
behandeld. Stilgestaan werd er bij de
overledenen in de ruimste zin en de
slachtoffers van de oorlog in de
OekraIne. Ook het coronavirus kwam
aan bod. Bodes, kaderleden, helpers,
VOA`s, onze huisfotografen, bestuursleden en Coby, werden bedankt voor
hun inzet bij en voor de vereniging tijdens de lockdowns, uit reacties van
onze leden bleek dat de KBO Beek nog
veel voor hen in die tijd had betekend.
Ook de geslaagde receptie ondanks de
vervelende tijd, ter gelegenheid van het
70 jarig bestaan kwam aan de orde
De door onze secretaris, Ria, op vakkundige wijze op schrift gestelde notulen werd door de vergadering goedgekeurd. Uit haar jaarverslag over de
afgelopen twee jaar waaruit bleek dat
de KBO Beek altijd heel actief was
gebleven voor onze leden.
Antoinette, onze penningmeester, gaf
uitleg bij de cijfertjes, ook de kascommissie was zeer tevreden.
De nieuwe, met de WBTR, aangepaste
en door KBO Gelderland goedgekeurde statuten werd ook door onze leden
unaniem goedgekeurd.

SWOM zoekt
chauffeurs
Wij zoeken vrijwilligers die 1x per 4
weken op vrijdag, zaterdag of zondag willen rijden voor onze vervoersservice.
Woon jij in Millingen, Kekerdom of
Leuth, heb je een rijbewijs en affiniteit
met senioren? Dan is vrijwilliger bij
onze vervoersservice wellicht iets voor
jou!
Wij vervoeren 7 dagen per week van
8.30-22.00 uur mensen uit bovengenoemde dorpen naar bestemmingen in
de regio.
We zien graag dat onze senioren hun
sociale contacten weer kunnen gaan
onderhouden en willen ons vrijwilligersbestand hiervoor uitbreiden.
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die 1X PER 4 WEKEN op vrijdag, zaterdag of zondag kan rijden. Een
dagdeel mag ook.
Wil of kun je dit zelf niet, dan is er misschien wel iemand in jouw omgeving
die wat tijd over heeft. Laat degene
weten dat we vrijwilligers zoeken!
Voor meer informatie kun je contact op
nemen met:
Thea de Wijse-Awater
Coördinator SWOM (Stichting Welzijn
Ouderen Millingen aan de Rijn)
Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn
Telefoonnr. 0481-431105, elke werkdag van 09.00-11.00uur
Of via swom@hetnet.nl
Op onze website lees je wat wij zoal
doen voor de senioren van Millingen,
Kekerdom en Leuth: www.swom-millingen.nl

Digitaal Café
in Groesbeek
Wil je iets meer weten van de computer, laptop, tablet of telefoon?
Kom dan dinsdag 5 april van 10.00 tot
12.00 uur naar het Digitaal Café in de
bieb in Groesbeek!
Je kunt er met je vragen terecht en zelf
ook werken onder het genot van een
kopje koffie/thee. Onze vrijwilligers
staan u bij met raad en daad. Het
Digitaal Café Groesbeek is een initiatief van Bibliotheek Groesbeek en
KBO Groesbeek/De Horst. De inloop is
vrij, je bent van harte welkom.

V.l.n.r. Ria Hoogenkamp, secretaris, Gérard Tesser, voorzitter, Ineke Huilmand,
penningmeester, Gerard van der Pluijm, ledenadministrateur
Foto: René Hendriks
Ook aankomend jaar jaar, exceptionele
gebeurtenissen daargelaten, blijft de
contributie 20 euro. Een applaus volgde.
Bestuurlijk veranderde er wel iets,
Antoinette had al aangegeven haar
taken neer te zullen leggen. Voor Ineke
Huilmand gingen alle handen omhoog,
zij is nu onze penningmeester.
De activiteitenclubs van onze vereniging konden hun zegje doen, .alles was
en ging naar tevredenheid.

Er waren geen vragen in rondvraag.
Gérard sloot, nadat hij de aanwezige
leden had bedankt, de algemene ledenvergadering af.
De leden werden uitgenodigd voor een
consumptie in de Brasserie.
U mist nog een naam uit ons bestuur,
Gerard van der Pluijm, onze ledenadministrateur, hoofdbode en nog veel
meer.
Een zeer oplettend lid van de KBO
Beek registreerde dit voor u.

Vrijwilligersmiddag KBO Ooij
Zaterdagmiddag 12 maart, werd, na een aantal jaren van afwezigheid door de
coronaregels, weer een vrijwilligersmiddag georganiseerd van de KBO uit Ooij.
Deze vond plaats in dorpshuis de Sprong en werd afgesloten met een gezamenlijk
stamppot buffet.
Foto: Henk Baron

Oproep voor nieuw te starten
Alzheimer Café in Millingen
Ben jij
• Geraakt door mensen met dementie
en hun mantelzorgers?
• Iemand die mensen op hun gemak
kan stellen en mensen welkom laten
voelen
• Iemand met een luisterend oor
• Iemand die het fijn vindt om in een
team te functioneren
• Eén keer in de maand beschikbaar op
een vaste middag in de maand?
Dan komen wij graag met je in contact.
‘Wij’ is de initiatiefgroep die in het
Gasthuis in Millingen een Alzheimer
Café gaat organiseren. De start is voorzien in juni 2022.
Alzheimer Café
Een Alzheimer Café is een sfeervolle
ontmoetingsplek voor mensen met
dementie, mensen die naar hen omkijken (mantelzorgers) en professionals
die iets kunnen doen voor mensen die
leven met dementie. Er worden jaarlijks 10 van deze Cafés georganiseerd.
Het Alzheimer Café brengt nuttige en
interessante informatie waaraan je echt
wat hebt en je ontmoet er lotgenoten
die snappen wat je meemaakt. Ieder
Alzheimer Café kent een ander thema
dat in het Café wordt uitgelicht. Veelal
gebeurt dat in een vraaggesprek met
een deskundige. Die deskundige beantwoordt ook vragen van de bezoekers.
In het Alzheimer Café zijn er verschillende werkzaamheden die je als vrijwilliger kunt doen.
We zoeken meerdere mensen voor de
functie van:
Gastvrouw/gastheer
• Je helpt mee in het klaarzetten/opruimen van de zaal en het verwelkomen
van bezoekers
• Je stelt de bezoekers van het
Alzheimer Café op hun gemak

• Je geeft informatie aan nieuwe bezoekers over de middag
• Je helpt mee in de catering
• Je hebt oog hebben voor de eventuele
emoties van bezoekers en reageert
daarop
• Je signaleert vragen bij bezoekers en
geeft deze door aan de gespreksleider
en/of aanwezige professionals
Vrijwilliger Infotafel
• Je zet op een aantrekkelijke manier
alle materialen klaar op de informatietafel
• Je hebt kennis van de inhoud van de
brochures en folders van Alzheimer
Nederland zodat je mensen goed kunt
informeren en geschikt materiaal kunt
meegeven
• Je zorgt voor een goed aangeklede
infotafel die via bestellingen bij
Alzheimer Nederland aantrekkelijk
blijft
Tijdsinvestering
10 middagen per jaar op een vaste middag in de maand (4 uur per middag).
Wij bieden:
Een training van Alzheimer Nederland
voor nieuwe vrijwilligers; Informatie
via het Vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland; Reiskostenvergoeding
en vergoeding van gemaakte onkosten;
Daarnaast ontvang je via de afdeling
Regio Nijmegen van Alzheimer
Nederland in je mailbox maandelijks
de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws.
Aanmelding:
Hans Eysbouts, Botsestraat 6578JB
Leuth, eijsjes@upcmail.nl,
024-6633040/06-14373523.
Bij voorkeur via e-mail, maar telefonisch kan natuurlijk altijd.

In memoriam juffrouw Wijnen
Juffrouw Wijnen heeft haar ogen gesloten. Zij was een prachtmens en daarom
verdient zij een memoriam. Zij begeleidde jarenlang de kleuters in Beek.
Eerst op de berg op de Geest, mooi in
het bos en in 1977 gingen de kleuters
en de juffen naar de Reigerstraat, waar
de nieuwe kleuterschool was gebouwd
bij de Lagere School, nu ook met de
naam “de Biezenkamp”.
In 1980 werd ik benoemd aan de
Biezenkamp en werd juffrouw Wijnen
(voor mij Guus) mijn eerste collega.
We hadden meteen een heel goede
band. Juffrouw Wijnen deed haar werk
heel consciëntieus, heel netjes en precies en zij waardeerde dat ik op dezelfde golflengte lijnen uitzette. Juffrouw
Wijnen was een fijne, warme, hartelijke
juffrouw met een groot kinderhart en
grote pedagogische kwaliteiten. De
kinderen voelden zich heel veilig in
haar klas. Ze leerde de kinderen veel,
ook op creatief gebied bij het tekenen
en schilderen, bij kniptechnieken. Ze
heeft de resultaten altijd bewaard in een
plakboek. Zelf maakte ze ook prachtige
schilderijen, vooral van bloemen en als
je een kaartje kreeg ging dat vergezeld
van een tekening van haar hand, ik heb
ze allemaal bewaard!
Juffrouw Wijnen ging in de middagpauze altijd even naar huis om te rusten. Het intensieve werken met kleuters
kostte haar veel energie en na een jaar
samenwerken met haar gaf zij aan dat
zij graag wilde stoppen, zij had niet
meer genoeg energie en zij wilde de
kinderen niet tekortdoen. Wij respecteerden dit en het Schoolbestuur kon
een goede regeling treffen. Zij was daar
heel blij mee. De Biezenkamp raakte

een heel goede juffrouw kwijt.
We bleven contact met Guus houden,
telefonisch en schriftelijk. Ieder jaar op
haar verjaardag gingen Theo van Reen,
Anne Wingens en ik bij Guus op
bezoek en dat was heel prettig. Guus
had een zinvolle inhoud aan het leven
na het werkleven gegeven. Ze schilderde en tekende veel, ze leerde kalligrafisch schrijven, ze las veel, ze bezocht
met haar zussen veel steden in Europa
en ze hield zich goed op de hoogte van
het wel en wee in de wereld, ook op het
gebied van politiek en geloof.
Guus woonde heel fijn en zelfstandig in
de Acaciastraat en ze kon altijd bij
Ineke, jarenlang haar buurvrouw,
terecht.
Juffrouw Wijnen is 95 jaar geworden.
De laatste jaren ging het fysiek wat
minder, ze kon niet meer zo goed
lopen, maar ze bleef op haar fijne plekje in de Acaciastraat wonen. Ze was
moe en het laatste jaar doodmoe. Ze
vond het niet erg als het einde kwam.
Het gaf mij een warm gevoel dat ik
haar belde juist voordat zij haar ogen
ging sluiten. We namen afscheid van
elkaar en we bedankten elkaar. Guus
dankte voor alle liefde die wij haar
altijd gegeven hadden en dat was
wederzijds. Ze vroeg of ik dat aan Theo
en Anne door wilde geven en dat deed
ik graag voor haar.
Op 3 maart is juffrouw Wijnen/Guus
overleden en zij laat heel warme herinneringen na. Zij tekende haar eigen
overlijdenskaart! Dank Guus voor wie
en wat jij was, voor iedereen!
Joke Theunissen

Alzheimer Café Berg en Dal
GROESBEEK. Op 7 maart ging het
Alzheimercafé in Groesbeek gelukkig
weer open! Tijdens deze avond was er
weer ruimte voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Het thema van deze avond was
thuis blijven wonen met dementie en de
WMO
(Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning). Mevrouw Mieke
Nieuwenstein gaf informatie over de
ondersteuning die de gemeente geeft
om zo lang mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen.
De WMO is er voor mensen met
dementie én voor hun mantelzorgers.
De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor
terecht bij het sociaal team van de
gemeente. Bij ondersteuning kunt u
denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding en meer.
Als u een hulpvraag heeft kunt u contact opnemen met het sociaal team door
te bellen naar 024- 7516520. Dit kan
van maandag t/m donderdag tussen
9.00 en 14.30 uur. Op vrijdag van 9.00
tot 13.00 uur. U kunt ook mailen naar
sociaalteam@bergendal.nl
Komt u in aanmerking voor hulp uit
de Wmo? Dan kunt u deze hulp op
twee manieren regelen:
Via het persoonsgebonden budget
(pgb), hiermee regelt u de inkoop van
zorg helemaal zelf. Bij een pgb voor
huishoudelijke hulp huurt u dan zelf
iemand in die u helpt in het huishouden. Dit kan een professionele kracht
zijn, maar ook een kennis of familielid.
Of via de gemeente, u hoeft dan zelf
niets te regelen want dat doet het sociaal team voor u. Het sociaal team
bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de
huishouding. Deze vorm van ondersteuning heet 'in natura'.

Tijdens het keukentafelgesprek komt er
een consulent bij u op bezoek die
samen met u gaat kijken welke hulp het
beste bij u past. Als u in aanmerking
komt voor hulp en/of een voorziening
betaalt u een eigen bijdrage, met maximum van 19 euro per maand"
De avond werd muzikaal opgeluisterd
door het vaste duo ‘Woarumnie’.
Alzheimercafé 4 april
Op maandag 4 april bent u weer van
harte welkom. Dan spreken we met
mantelzorgers. We praten erover hoe
het is om mantelzorger te zijn, zowel
nu als toen we nog midden in de coronaperikelen zaten.
Twee mantelzorgers komen die avond
vertellen over hun ervaringen. Zij willen hun ervaringen graag met u delen.
Waarschijnlijk is het voor u als bezoeker erg herkenbaar en wilt u ook uw
ervaringen vertellen. Zo kunnen we
elkaar tips en adviezen geven.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
U mag ook bellen. 06 44900806.
Het Alzheimercafé vindt plaats op 4
april in ’t Groeske. Stationsweg 9,
Groesbeek. Welkom vanaf 19.00 uur.
Programma: 19.30-21.00 uur. Toegang
is gratis. Voor een kop koffie wordt
gezorgd.

WELZIJN

Fietsmaatjes Millingen
De lente is dit jaar
vroeg
begonnen.
Fietsmaatjes Millingen
is klaar voor het nieuwe seizoen.
Na een compleet verloren 2020 en een deel
van 2021 hopen wij dat
we dit jaar weer een
volledig seizoen kunnen afronden. Helaas
hebben wij in die
periode afscheid moeten nemen van een aantal van onze gasten. Op
dit moment zijn er nog
33 gasten en 31 vrijwilligers actief. Wij kunnen dus nieuwe
gasten en enthousiaste vrijwilligers
inschrijven.
Voor de gast geldt: Kunt u niet meer of
moeizaam zelfstandig fietsen en vindt u
het toch prettig om buiten nog (een
beetje) actief te zijn. Geniet u van de
natuur in de omgeving en maakt u
graag een praatje? Op onze duofiets zit
u op een stoeltje (evt. met veiligheidsriem) naast de vrijwilliger die stuurt en
trapt. Meetrappen mag (maar hoeft
niet) en is niet zwaar omdat de fiets
elektrisch wordt ondersteund. Met de
vrijwilliger maakt u afspraken hoe vaak
en wanneer u samen gaat fietsen. U
kunt zelf een vrijwilliger regelen maar
wij kunnen dat ook voor u doen.
Voor de vrijwilliger geldt: Vindt u het
leuk om te fietsen en dat samen te doen
met iemand die daar enorm van geniet
evenals van uw gezelschap? Meld u
dan aan! Na een instructie zoeken wij
voor u een gezellige gast die uw inzet
erg zal waarderen. Samen maakt u net
zo vaak als jullie samen willen mooie
ritjes door onze polder. Natuurlijk kunt
u zich als zoon, dochter of buur gezamenlijk opgeven als vrijwilliger en
gast.

Fietsmaatjes Millingen is er niet alleen
voor inwoners van Millingen aan de
Rijn maar ook voor die in de naaste
omgeving. In Millingen zelf is het de
gebruikelijk dat de vrijwilliger de gast
met de duofiets ophaalt bij het verblijfsadres. Woont u niet in Millingen?
Dan zult u zelf vervoer moeten regelen
van en naar Millingen.

Meer informatie en inschrijfformulieren vindt u op onze website:
www.fietsmaatjesmillingen.nl
Mocht u niet over internet beschikken,
stuur dan even een briefje naar:
Fietsmaatjes Millingen
Wagnerstraat 19
6566DK Millingen aan de Rijn
Wij hopen op een mooi seizoen waarin
wij nieuwe gasten en vrijwilligers
mogen verwelkomen.
Bestuur van Fietsmaatjes Millingen

zag en ervaarde hoeveel steun zij mijn
ouders gaven. In mijn hoofd rijpte het
plan: “Als ik later groot ben, wil ik ook
mensen helpen.” Dat liet mij niet meer
los. Ik wist het zeker, stemde mijn studie erop af en in 2019 ben ik Agile
Welzijn, culturenspecialist, begonnen.
Mede dankzij de steun die onder andere Wikke ons gezin gaf ben ik geworden wie ik ben. En nu ontmoet ik haar
weer op een cruciaal punt in mijn
leven. Mijn bedrijf groeit, heeft letterlijk meer ruimte nodig en die vind ik bij
haar op de Stekkenberg in
Voorzieningen hart op de Heuvel. Het
voelde meteen weer goed. Wikke heeft
sociaal kapitaal ook hoog in het vaandel staan. We gaan elkaar versterken. Ik
heb er zin in! Zij ook!"
Wordt vervolgd.
www.agile-swelzijn.nl

Hulp gezocht in Ooij voor
kinderen die opgroeien in armoede

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar op in armoede.
Kinderhulp is er voor hen en helpt met
iets groots, of iets kleins. Een fiets bijvoorbeeld, een cadeautje van de Sint,
een zorgeloos dagje uit of een laptop.
Dingen die heel gewoon lijken, maar
dat voor kinderen die opgroeien in
armoede niet zijn.

De Rozet

Kennismakingscursus EHBO op basisschool Millingen
De laatste weken hebben 15 kinderen van groep 8 van de
basisschool St. Martinus in Millingen aan de Rijn een kennismakingscursus EHBO-jeugd gevolgd. Deze cursus van
10 lessen werd gegeven door een instructeur van de EHBOvereniging Millingen aan de Rijn/Kekerdom, volgens de
regels van het Oranje-Kruis. De kinderen deden deze cursus,
na schooltijd en op vrijwillige basis. In de cursus werden verbandmiddelen, constateren ziektebeeld zoals oververhitting
en onderkoeling, uitvoeren levensreddende handelingen
zoals AED/Reanimatie en verstikking van volwassenen en
kleuter/baby behandeld. Ter afsluiting ontving elk deelnemend kind een certificaat. Een aantal kinderen gaat door
voor het Oranje-Kruis EHBO-diploma.
Ook hebben enkele onderwijsleerkrachten van basisschool
St. Martinus uit Millingen en St. Laurentius uit Kekerdom de
cursus gevolgd. Daarnaast hebben 2 volwassen cursisten de
opleiding EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) met succes
gevolgd en afgesloten met een diploma. De EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom bedankt de directie
en leerkrachten van beide basisscholen en de ouders van de

leerlingen voor de medewerking.
Iemand in nood bij u in de buurt, dat kan zomaar gebeuren..!
Wilt u dan kunnen helpen..?
Als u geïnteresseerd bent in de basisopleiding EHBO of
Reanimatie/ AED, neem dan contact op met Alex Janssen,
06 - 10434247.
Alle cursussen worden gegeven door EHBO-instructeur Alex
Janssen in de kantine van het clubhuis van SC
Millingen/ODIO aan de Hoefseweg in Millingen met
EHBO-vrijwilligers en met behulp van een LOTUS.
Kijk gerust ook eens op onze site: www.ehbomillingenkekerdom.nl of op Facebook: EHBO Millingen aan de Rijn /
Kekerdom.
Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom
Foto’s: Alex Janssen

De leerlingen van Sint Martinus met hun EHBO-diploma’s

Onderwijzers van Sint Martinus en Sint Laurentius met hun
EHBO-diploma’s

Open Huis zaterdag 2 april bij
stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zater-dag 2 april is het weer zover: “Open
Huis” bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen aan de
Reestraat 5 te Groesbeek, een specifieke kringloop voor
zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom, maar houdt afstand tot elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00 uur.
U kunt dan (zonder afspraak vooraf) komen kijken naar onze
rollators – douchezitjes – rolstoelen – toilet-douchestoelen –
toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen –
sta-op-stoelen – etc..
De ruimte is beperkt, en onze artikelen liggen deels in kasten
en opgestapeld. Raadpleeg daarom zo mogelijk onze website, www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we handelen verder op
afspraak (want mogen geen winkel-openingstijden hanteren). Maak een telefonische afspraak op 06 – 4289 8537 of
stuur een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons aanbod wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een goed doel geschonken:

“fun” voor gehandicapte kinderen (denk aan aangepast
paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Repair- en Internetcafé Zaterdag 26 maart in Millingen
Op zaterdag 26 maart is weer het maandelijkse Repair- en Internetcafé in
Millingen aan de Rijn. Je bent welkom
van 10.00-12.00 uur in Kulturhus Den
Ienloop, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat je naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met jou weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wilt je hulp bij het werken met en

instellen
van
iPad/tablet, laptop, ereader of mobiel?
Ook dan zien wij je
graag bij het Repair- en
Internetcafé. Neem je
eigen apparaat mee en
eventueel benodigde
inlogcodes.
Wij werken volgens de
geldende regels van het
RIVM. Je hoeft je niet
vooraf aan te melden.
Aanleveren van artikelen is op eigen
risico. SWOM en haar vrijwilligers
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

ReumaNederland na twee jaar weer
met collectebus langs de deuren

Van 18 -23 april is het de landelijke
collecteweek van Nationaal Fonds
Kinderhulp. Hulp daarbij in Ooij is
heel welkom. Door 2 uurtjes met een
collectebus op pad te gaan, hopelijk
vergezeld van het voorjaarszonnetje,
maak je al een verschil voor kinderen die opgroeien in armoede.
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De inschrijfkosten voor de gasten
bedragen éénmalig €10,-. Dankzij
Rabo Clubsupport en de Gemeente
Berg en Dal zijn er de komende twee
jaar geen kosten aan het fietsen verbonden.

Hálló Wikke!
Farnosh Amini, links op de foto, vertelt: “Zo leuk om Wikke weer te zien
en spreken. Daar word ik blij van!
Vanaf mijn achtste jaar woon ik in
Nederland. Ik was 15 jaar toen wij in
Groesbeek kwamen wonen. Na ruim
zeven jaar AZC was dat een verademing: een huis! We konden ons geluk
niet op.
Met een huis alleen ben je er niet. Het
is belangrijk dat er mensen zijn die helpen en je de weg wijzen in Nederland.
Ons gezin kreeg toentertijd via Forte
Welzijn hulp van Wikke en haar collega’s. Zij keken naar ons om. Letterlijk!
Ze luisterden. Zij hielpen met invullen
van
papieren,
vertelden
van
Nederlandse gewoonten, stimuleerden
en maakten ons weer trots. Door hen
werd ons netwerk groter en werd
Groesbeek steeds meer ons thuis. Ik

22 maart 2022

Na 2 collectejaren in ‘coronastijl’ is
hulp bij de collecte heel erg welkom.
Met meer collectanten halen we een
hogere collecteopbrengst op en kunnen
we meer kinderen helpen. En dat is
hard nodig. Na 2 uurtjes collecteren
bevat een collectebus al snel voldoende
voor:
• Een goed paar passende schoenen,
• een paar zwemlessen,
• of een paar blije kinderen dankzij
een cadeau op 5 december.
Aanmelden? Super! Dat kan bij: Cindy
van Oosterhout, via telefoonnummer
(0625) 07 51 77. En ook via: collecte@kinderhulp.nl. Informatie en contactgegevens vind je ook via www.kinderhulp.nl/collecte

In de week van 21 tot en met 26 maart
kunnen
de
vrijwilligers
van
ReumaNederland eindelijk weer langs
de deuren met de collectebus. De collecteweek van ReumaNederland viel
twee jaar op rij in het water door de
coronasituatie. Dit jaar staat de collecteweek in het teken van de strijd tegen
artrose, de meest voorkomende vorm
van reuma. Artrose treft zeker 1,5 miljoen Nederlanders en dit aantal stijgt
snel. Artrose is nog niet te genezen.
Daarom is geld nodig voor meer onderzoek naar behandelingen die artrose
genezen.
Tijd voor een offensief tegen artrose
Jan
Willem
Förch,
directeur
ReumaNederland: “Als we niets doen,
is artrose straks volksziekte nummer 1
in Nederland. Mensen denken onterecht dat artrose simpelweg slijtage van
je gewrichten is en een aandoening die

er gewoon bij hoort als je ouder wordt.
Er is te weinig aandacht voor de ziekte
artrose die mensen die middenin het
leven staan letterlijk en figuurlijk
afremt in alles wat ze willen en kunnen.
De impact die artrose heeft op het leven
van zoveel Nederlanders kunnen we
niet accepteren. Daarom strijdt
ReumaNederland voor een behandeling die artrose geneest”.
Artrose (on)aangenaam
ReumaNederland gebruikt de collecteweek ook als startmoment om de
bewustwording in Nederland over
artrose te vergroten. Zo zal er een
radio- en televisiespot te horen en zien
zijn over Jill’s (29 jaar) leven met artrose en is er op www.reumanederland.nl
meer terug te vinden over wat artrose
voor mens en maatschappij betekent en
wat ReumaNederland daar aan gaat
doen.

Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 30 april 2022.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl

Extra Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 2 april oorganiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer een extra bingo.
Deze bingo is voor een extra ondersteuning van en voor de jeugdopleiding.
De extra bingo wordt gehouden is het
verenigingsgebouw van fanfare Ons
Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn.
Ook op deze extra bingo een hoofdprijs
van €250 euro en een bonusprijs van
€125.
verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Ook deze avond het kienspel en het
trekken van de naam.
De koffie of thee staat voor u klaar,
graag tot ziens op onze extra bingo.

De Rozet
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Nieuws uit Nijmegen
GroenLinks is de grootste partij in de
Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen 2022
GroenLinks is de grootste partij geworden in de uitslag van de Nijmeegse
gemeenteraadsverkiezingen 2022. De
tweede partij is Stadspartij Nijmegen,
gevolgd door D66.
De opkomst was 54 procent van de
kiesgerechtigden. Kort voor 2:00 uur
‘s nachts presenteerde burgemeester
Bruls de voorlopige uitslag, tijdens de
verkiezingsavond in het stadhuis.
Hieronder de uitslag in zetels per partij
Groenlinks: 9 (20,4%)
Stadspartij Nijmegen: 7 (16,2%)
D66: 6 (13.4%)

PvdA: 4 ((10,5%)
Partij vd Dieren: 4 (9,7%)
SP: 3 (8,9%)
VVD: 3 (7,8%)
CDA: 2 (4,5%)
GewoonNijmegen.Nu: 1 (3,4%)
Forum voor Democratie: 0 (2,0%)
50Plus: 0 (1,2%)
DENK: 0 (0,9%)
Piratenpartij: 0 (0,8%)
Blanco (Donders, A.J.A.): 0 (0,2%)
Heleen de Boer (GroenLinks) informateur in Nijmegen
Heleen de Boer gaat een verkennings-

ronde houden onder de Nijmeegse fracties die in de gemeenteraad gekozen
zijn. Zij zal fracties vragen naar hun
terugblik op de verkiezingsuitslag, de
wensen voor de komende periode en de
mogelijke samenwerking.
Daarover heeft Quirijn Lokker, als lijsttrekker van de grootste partij
GroenLinks, de andere fractievoorzitters geïnformeerd. Heleen de Boer is
voormalig
fractievoorzitter
van
GroenLinks in Utrecht. De gesprekken
worden deze week gepland.

Schatkamers van Gelderland VR Game in het
Regionaal Archief Nijmegen
In het Regionaal Archief Nijmegen kunnen bezoekers tot
en met 5 april kennismaken met Gelderse historie via een
Virtual Reality (VR) game. In dit spel moeten twee spelers gestolen historische objecten terugplaatsen in de
juiste periode om het verleden te herstellen. 70 topstukken uit de Gelderse collecties zijn ook online in detail te
bekijken met interactieve 3D-replica’s.
Virtuele geschiedenisbeleving
Met ‘Schatkamers van Gelderland’ beleef je de geschiedenis
op een nieuwe manier. Zo is er een online collectie van 3Dreplica’s en een spannende Virtual Reality game die samen
de geschiedenis van Gelderland vertellen. Voor het project
werkte Erfgoed Gelderland samen met 34 Gelderse erfgoedinstanties, Het Nieuwe Kader en Provincie Gelderland.
Schatkamers VR game
In de VR game heeft een kwaadaardige tijdreiziger historische voorwerpen gestolen uit het verleden, zoals de bijzondere eerste druk van het achttiende-eeuwse kookboek De
volmaakte Geldersche keukenmeyd. De voorwerpen moeten
teruggebracht worden naar hun eigen tijd, om het natuurlijke
verloop van de Gelderse geschiedenis te herstellen. Twee

spelers reizen met behulp van Virtual Reality door de tijd,
van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Een speler draagt
de VR-bril, de ander geeft aanwijzingen. Door puzzels op te
lossen en goed samen te werken, kunnen zij de Gelderse
geschiedenis herstellen.
Schatkamers Online
Je kunt de 3D-objecten ook online in detail bekijken. Het
projectteam digitaliseerde 70 collectiestukken tot interactieve 3D-replica’s. Deze historische objecten, verspreid over
Gelderse erfgoedorganisaties, komen virtueel samen op collectiegelderland.nl/schatkamers. De selectie concretiseert en
illustreert een deel van de geschiedenis van het dagelijks
leven, langdurige ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen in de provincie Gelderland.
Tijdelijk
De VR Game staat een korte periode in het archief; je kunt
het spel in het Regionaal Archief Nijmegen spelen (dinsdag
t/m vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur). Grijp dus snel je
kans, kom langs, en beleef de geschiedenis van Gelderland
zoals je het nog nooit gezien hebt. Je hoeft niet te reserveren.

Taxatiemidag Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Bent u in het bezit van een vermeende Israëls? Of heeft u een
ander kunstobject in uw eigendom waarvan u vermoedt dat
het van waarde is? Kom dan vrijdagmiddag 25 maart naar het
Huis van de Nijmeegse geschiedenis voor de HvdNG Taxatiedag, voor een op waarde schatting van uw kostbaarheden.
Vanaf de opening van de tentoonstelling 50X Israëls, komen
er met enige regelmaat bezoekers langs met (mogelijk) hun

eigen Israëls onder de arm. Helaas konden wij hen niet verder helpen aangezien er zich onder onze vrijwilligers geen
taxateurs bevonden. Tot nu! In samenwerking met BVA-Arts
biedt Het Huis de mogelijkheid om objecten door een gerenommeerd bureau te taxeren.. Wij nodigen u daarom van harte
uit om 25 maart deel te nemen aan de HvdNG-taxatiemiddag. Meldt u dan nu aan op de website:
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Festival TREK biedt podium aan talent uit regio
UTRECHT. Festival TREK is voor komend seizoen van het
grootste rondreizende foodfestival van Nederland op zoek
naar talent. Van 26 tot en met 29 mei komen creatieve acts in
aanmerking voor een podiumplek in het Hunnerpark.
Festival TREK staat - naast een gevarieerd aanbod aan de
mooiste mobiele foodtrucks - garant voor verrassend entertainment van jonge theatermakers, kleinkunst- en muzikaal
talent. In het stadspark is veel ruimte voor acts en optredens
van regionaal talent. Festival TREK roept daarom alle singer-songwriters, (semi-akoestische) bandjes, kleinkunstenaars, creatieve dans- en theateracts uit de regio op om zich
aan te melden via de website (https://www.festivaltrek.nl/inschrijven-cultuur-talent/).
Groot aanbod talent
Op het festivalterrein is er naast het overdekte hoofdpodium
een extra podium gecreëerd, waar uiteenlopende acts acte de
présence zullen geven in een ontspannen setting. Ook zijn er
optredens mogelijk in de intieme theatertent. “Ik ben er trots
op dat we komende zomer nog meer lokaal talent de kans

geven om hun kunsten aan een breed publiek te vertonen.
Schrijf je act daarom snel in en wellicht verwelkomen we
jullie het Amstelpark om te schitteren op één van de podia
van Festival TREK.”, Emile Faulborn, organisator Festival
TREK.
Festival TREK bezoekt 8 steden
Festival TREK bezoekt komende zomer 8 van Nederlands’
mooiste stadsparken. Een lang weekend worden de parken
omgetoverd tot grote openluchtrestaurants, waarbij er veel
aandacht is voor de beleving van de bezoekers. Het entertainmentteam heeft inmiddels een doorlopende programmering gekregen. Acts en optredens variëren van intieme podiumoptredens, tot de lekkerste disco klassiekers van de DJ en
van bijzondere dansacts, tot goocheltrucs van jonge theatermakers. Ook voor de kleinste bezoekers is er genoeg te beleven; zo zijn er op het terrein diverse oudhollandse spelletjes
te vinden en staat er in elk stadspark altijd een nostalgische
kermisklassieker.

‘Basisinkomen voorkomt Zorg’
bijeenkomst in Wijkcentrum Hatert

Het gaat allereerst om een duurzame basis voor allen, een
vruchtbaar uitgangspunt met 3 ingrediënten: Bestaanszekerheid, sociale Verbinding tussen mensen, en werken aan
Perspectief. Geen extra ‘projecten’ of nieuwe ‘methodieken’
in de wijk maar een omslag in mentaliteit. Anders werken:
problemen die je rustig, geprioriteerd en gezamenlijk vanuit
behoeften van mensen aanpakt en duurzaam oplost.
Stroomlijnt alles wat al loopt in de wijk. Vanuit de basis.

Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen e.a.) en
de twee landelijke initiatiefnemers Marc Roosenboom en
Ferry Koper die de reeks bijeenkomsten ‘basisinkomen voorkomt zorg’ door het hele land heen organiseren. Een flink
aantal fysieke bijeenkomsten, activiteiten en zoomsessies
heeft al plaatsgehad. En er volgen meer (regio)bijeenkomsten dit jaar. Voortschrijdend inzicht, wijken en regio’s leren
van elkaar, gebruik makend van de groeiende beweging met
groeiende collectieve intelligentie.
Met als praktisch doel concrete vorderingen en een beter
leven voor mensen in steden, wijken, buurten en dorpen. Hoe
ziet dat er dan uit? Hoe kun je dergelijke complexe vraagstukken eenvoudig maken? En dat je weet dat de eerste stappen die je zet, de goede kant opgaan? Dat is moeilijk en verrekt eenvoudig tegelijk. Stappen in de goede richting. Daar
zien we praktische openingen.

Op woensdag 30 maart 2022 in het Wijkcentrum Hatert in
Nijmegen praten we hierover met elkaar door. Inleider van
de bijeenkomst is prof.dr. Maria van den Muijsenbergh
van het Radboudumc. Wees welkom namens de Stichting
Achterstandswijken Nijmegen (SAN), de coalitie ‘Wij zijn
groen, gezond en in beweging Nijmegen' (Radboudumc,
GGD Gelderland-Zuid, gemeente Nijmegen, Radboud

Wat kan jij doen? Schrijf je in voor de bijeenkomst
‘Basisinkomen voorkomt Zorg’ van woensdag 30 maart,
14.30-17.30 uur, in Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat
22 6535 RZ Nijmegen. Stuur een mail naar
ferrykoper@vdkv.nl of marc@gezondefocus.nl onder vermelding van ‘woensdag 30 maart basisinkomen voorkomt
zorg’.

Meer zorg leidt niet tot kleinere verschillen tussen mensen, noch tot een beter uitgangspunt voor mensen. De
‘zorgreflex’
levert
niet
de
oplossing.
Gezondheidsbevordering werkt alleen bij mensen die al
kansen genoeg hebben en juist niet bij de groep die dat
niet heeft. Verschillen worden juist versterkt en de positie van een grote groep wordt niet verbeterd.

‘Zij lijken op ons, dus zijn ze welkom’

De opvang van vluchtelingen in
historisch perspectief
Pelita’s Indische Literaire Salon
Etniciteit en identiteit zijn belangrijke
factoren in het vormen van draagvlak
voor opvang van vluchtelingen. Dat is
nu zo en dat was toen al het geval.
Naarmate het aantal repatrianten uit
Nederlands-Indië in de late jaren veertig van de vorige eeuw toenam begon
het in Nederland steeds meer te wringen. De eerst golf werd nog liefdevol
opgenomen bij familie, vrienden,
buren, de kerk. Maar het bleef niet bij
tijdelijk. Het aanzien van de groep veranderde bovendien, in kleur welteverstaan. De spreekwoordelijke gastvrijheid kreeg een deuk en sloeg hier en
daar zelfs om in vijandigheid.
Onderzoeker Laura de Jong trekt tijdens haar voordracht in Nijmegen
parallellen met nu. Peter van Riel gaat
in gesprek met repatrianten van weleer.
Luister ook naar de Indische Podcast
waarin Indische Nederlanders praten
over de opvang en hun inburgering.
Oekraïense vluchtelingen
Laura de Jong: “Rond de warme ontvangst van Oekraïense vluchtelingen
hoor je in de media vandaag de dag
geregeld termen als ‘vanzelfsprekende
gastvrijheid’ en ‘daden van medemen-

selijkheid’. Er komen duizenden aanmeldingen van mensen binnen bij hulporganisatie om vluchtelingen in huis te
nemen, ook hotels en verenigingen
openen hun deuren. In straatinterviews
zeggen burgers dat het tenslotte om
‘ons Europees zustervolk’ gaat.
Kennelijk zijn etniciteit en identiteit
belangrijke factoren in het verkrijgen
van draagvlak voor vluchtelingenopvang.
Laura de Jong was t/m december 2020
in dienst als onderzoeker bij de
Stichting WO2GLD.
Voor de pauze Ineke van der Wal n.a.v.
haar boek 'De tempel met de chrysanten' (uitgestelde lezing vanwege de
lockdown)
Pelita’s Indische Literaire Salon
Zondag 27 maart, Aanvang 13:00 uur,
OBG, Prof. Cornelissenstraat 2
Nijmegen. Entree 5 euro
Aanmelding verplicht via
steunpuntnijmegen@pelita.nl
Na afloop mogelijkheid tot aanschaf en
signeren van boeken.
Het volledige programma is te vinden
op www.pelita.nl en op de Facebookpagina van Steunpunt Pelita Nijmegen.

Sterren kijken op de universiteit !
25 maart Sterrenkijkavond Radboud
Universiteit: Vanaf 19.30 tot 21.30 uur
vrije inloop, Huygensgebouw, FNWI.
Heijendaalseweg 135, 6525 AJ
Nijmegen (= Hoofdingang!)
Ook als het bewolkt is, is er een programma (excursie telescopen, voordracht en film). De toegang is gratis.
Gratis
parkeren
onder
het
Huygensgebouw, ingang P11.

https://www.ru.nl/astrophysics/publicoutreach/open-sterrenkijkavonden/

Voor meer informatie:

IVN rondleiding, 3 april Grootstal

Alles wat je altijd wilde weten
over water in jouw wijk!
Zondag 3 april (14-16 uur) verzorgt
IVN een rondleiding door de
Nijmeegse wijk Grootstal
In deze wijk zijn geen sloten of grote
vijvers, maar toch is water superbelangrijk. Ook in deze wijk. Hoe wordt
hier met water omgegaan? Denk aan
het water dat we drinken, dat we
gebruiken om te douchen en de tuin te
sproeien, maar ook over regenwater en
grondwater. Deze wijk is niet zomaar
ingericht zoals we hem zien, er zit een
idee achter !
Gabriel Zwart is jullie gids. Hij werkt
bij Waterschap Limburg, dus weet wel
iets van water. Verder neemt hij Ad
Hoogers mee, adviseur op het gebied
van duurzaam bouwen. Ad Hoogers

was betrokken bij de plannen voor deze
wijk en zal, ter onderbreking van het
waterverhaal, bouwkundige aspecten
toelichten.
Graag aanmelden voor deze excursie
via gabriel.zwart@gmail.com
Na aanmelding ontvangt u / ontvang je
informatie over de startlocatie.
Uiteraard in de wijk.
Kosten: € 2,-. per persoon. Het is gratis voor jongeren onder de 16 jaar, voor
IVN leden, voor leden van de KNNV
en leden van Groei en Bloei.
Aanmelden
via
email:
gabriel.zwart@gmail.com
Bel Gabriël voor meer informatie op 06
520 41114

Themabijeenkomst in het
Marikenhuis: Borstkanker, en
dan…, wat zijn de dilemma’s?
Dilemma’s in de communicatie over
borstkanker, wat zijn de behandelopties
en wie beslist daarover? Zijn er negatieve effecten op langere termijn, en zo
ja, welke? Dat zijn de thema’s van de
Interactieve bijeenkomst over borstkanker op 28 maart in het Marikenhuis.
Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00
uur, gratis toegang.
Inleiders zijn Luc Strobbe, chirurg
oncologie, en Franka Alofs, verpleegkundig specialist oncologie. Beiden
zijn verbonden aan het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in
Nijmegen. Ook krijgt u informatie over
de werkwijze van de lotgenotengroep
voor vrouwen met borstkanker en de
thema’s die daarin aan de orde (kunnen) komen.
Kortom, een veelheid aan thema's,
maar er is ruimschoots gelegenheid om
vragen te stellen en mee te praten over
het onderwerp. De bijeenkomst is voor

iedereen die is geraakt door borstkanker, zowel (ex-)patiënten als hun naasten. Ook andere belangstellenden zijn
welkom.
Meer info en aanmelding:
www.marikenhuis.nl.
Slotemaker de Bruïneweg 163 in
Nijmegen
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Nieuws uit Nijmegen
De gemeente Nijmegen start de
pilot ‘Samenwonen op proef’
Inwoners van de gemeente Nijmegen
met een uitkering kunnen vanaf 1
april een half jaar samenwonen op
proef, zonder dat het invloed heeft op
hun uitkering. Zij kunnen zo het
samenwonen uitproberen voor een
periode van 6 maanden. Deze pilot
‘Samenwonen op proef’ zal één jaar
duren. De gemeente Nijmegen volgt
hiermee het voorbeeld van de
gemeente Tilburg.
Inwoners met een uitkering konden tot
op heden niet gaan samenwonen zonder dat dit betekende dat zij een lagere
uitkering kregen of hun uitkering verloren. Hierdoor werd iemand gelijk
financieel afhankelijk van de nieuwe
partner. Tijdens de periode van 6 maanden kunnen zij het samenwonen uitproberen en houden zij hun eigen uitkering. Als de inwoners na 6 maanden de
stap definitief willen zetten ondersteunt
de gemeente daarbij. Bijvoorbeeld door

een toeslagencheck door de Sociaal
Raadslieden.
Petra
Molenaar,
Wethouder Werk & Inkomen: ‘Ook
mensen met een uitkering moeten de
mogelijkheid hebben om te kunnen
gaan samenwonen zonder financiële
onzekerheid.’
Hoe verloopt de aanmelding voor het
samenwonen op proef?
De uitkeringsgerechtigde(n) en de
nieuwe partner vragen vooraf aan of ze
op proef mogen samenwonen. De aanvragers hebben daarbij nog geen voorbereidingen getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Beide aanvragers houden hun eigen
woning en inschrijving op dat adres
aan.
Aanvragen
Inwoners met een uitkering kunnen
zich vanaf 1 april aanmelden voor de
kennismakingsperiode via nijmegen.nl
als gezocht wordt op ‘uitkering’.

Literair baken bij mooiste uitzicht
Bewoner van de Ooij en schrijver Fons
Strijbosch krijgt een literair baken in
Nijmegen. Op zaterdag 26 maart om
15.00 uur vindt de onthulling plaats bij
appartementencomplex Pays-Bas aan
de Batavierenweg in Nijmegen. De
auteur zal hierbij aanwezig zijn en zijn
baken door speciale gasten laten onthullen.
Fons Strijbosch was hoogleraar aan de
rechtenfaculteit van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Na zijn pensionering heeft hij over culturele onderwerpen gepubliceerd. In 2013 is zijn
roman De vrolijke revolutie verschenen
en in 2017 het reisverslag Terug naar
Lombok.
Een fragment uit De vrolijke revolutie

staat op het baken. In dit meeslepende
verhaal blikt hij terug op de studentenrevolutie in Nijmegen eind jaren zestig.
Kenmerkend zijn de boeiende sfeertekening en de geamuseerde verwondering over de opstand. Geen grimmige
opstand zoals in die tijd in Parijs en
Berlijn, maar een vrolijke revolutie die
uitdoofde naarmate de zomervakantie
naderde.
Het literaire baken van Fons Strijbosch
bij het mooiste uitzicht van Nijmegen
is het 30ste dat de Werkgroep Literaire
Bakens Nijmegen realiseert. Voor wie
De vrolijke revolutie kent is het geen
verrassing dat het baken bij Pays-Bas
een plaats krijgt.

Lezing 125

jaar
Begraafplaats
Rustoord

Krap 3 jaar geleden begonnen Maurice
Kersten en zijn wederhelft Susanne
Hulck aan een avontuur in Nijmegen.
Een boerderij van ruim 250 jaar oud
werd omgetoverd tot een fris restaurant
welke daadwerkelijk een rol wilde gaan
spelen in het Nijmeegse restaurantwezen.
Nu zijn we 3 jaar verder. Meer gesloten
geweest dan geopend, meer afhaalgerechten geserveerd dan glazen wijn
geschonken, toch zijn ze altijd positief
gebleven. Mede doordat de werknemers zich stuk voor stuk met hart en
ziel inzetten voor het bedrijf, voor de
wijn die ze schenken en voor de
gerechten die ze koken. Dit zijn echt
vakmensen, niet zomaar van straat
geplukt. En nu, na die 3 jaar, hebben ze

een vermelding bemachtigd in de alom
bekende guide Michelin en tevens in de
Gault&Millau gids.

Gezelligheidskoor
De Daalse
Nootjes

Dit jaar bestaat de begraafplaats
Rustoord 125 jaar. Dat is een mooie
aanleiding om terug te kijken en vooruit te zien. Deze begraafplaats aan de
Postweg in Nijmegen is een van de
mooiste plekjes van de stad. Een plaats
om te gedenken, om te wandelen om te
mijmeren én om bij bijzondere
Nijmegenaren stil te staan. Al die graven vertellen verhalen van voorbije
levens, met wrede, ontroerende, menselijke verhalen. Peter Altena en Peter de
Beukelaer vertellen bijzondere verhalen over de graven en daarmee ook over
bijzondere mensen uit de geschiedenis
van Nijmegen. Levensverhalen over
een jonge vrouw die haar geestelijk
evenwicht hervond door de bestudering
van paddenstoelen, over een minister
van oorlog die zijn departement aan het
Kelfkensbos gevestigd had, over een
jong meisje dat tegen het einde van de
oorlog door granaatscherven gedood
werd, over dé man van de keetjes en
nog veel meer. Het zijn verhalen die de
inleiders hebben verzameld in hun
boek Wie ligt hier? 125 jaar begraafplaats Rustoord Nijmegen / 1897 2022.
Het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis organiseert deze lezing
op zondag 29 mei in de
Mariënburgkapel, Marienburg 26
Nijmegen. We beginnen om 16.00 uur.
De lezing duurt ongeveer driekwartier.
De lezing is gratis. We hebben maar 50
plaatsen. Meld je daarom snel aan via
de website.

NIJMEGEN. Je kent het vast wel, je
loopt in de bieb of de boekhandel, en
hebt geen idee welk boek je moet kiezen. Tijdens de Boekenproeverij op
maandag 4 april in Bibliotheek De
Mariënburg krijg je leestips van boekenexperts.
Tijdens de Boekenproeverij neemt een
boekenpanel op het podium plaats. Het
panel bestaat uit boekverkoper
Hanneke Lucassen (Dekker v.d. Vegt),
universitair docent Engelse literatuur
Usha Wilbers (Radboud Universiteit)
en een klantadviseur van de
Bibliotheek Gelderland Zuid. Zij zullen
enthousiast vertellen over hun favoriete
boeken. Boeken die al enige tijd geleden zijn gepubliceerd, maar opnieuw

Bundespolizei verhaftet
Gesuchten in Wyler
Kleve -Kranenburg - Wyler (ots) - Am
Vormittag des 11.03.2022 überprüfte
die Bundespolizei Reisende in Wyler.
Da die Staatsanwaltschaft Hechingen
einen 39-jährigen Ungarn mit 2
Haftbefehlen suchte, verhafteten ihn
die Bundespolizisten.
Gegen den Mann wurden im Jahr 2018
und im Jahr 2020 Strafbefehle wegen
Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen
Trunkenheit im Verkehr erlassen. Da er
die darin enthaltenen Geldstrafen nicht
zahlte wurde er mit den Haftbefehlen
gesucht. Auch bei der Überprüfung
durch die Bundespolizei konnte der
Ungar die Geldstrafen und die Kosten
in Höhe von insgesamt 4395,50 Euro
nicht zahlen. Daher wurde er zur
Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafen

aandacht verdienen. Oftewel, de ‘pareltjes’ uit de collectie van de Bibliotheek
Gelderland Zuid. Leeskringleden en
andere leesliefhebbers kunnen deze
avond inspiratie opdoen.
De presentatie is in handen van stadsdichter Heidi Koren. Na afloop krijgen
de bezoekers een boekje mee naar huis
met de titels die deze avond zijn
besproken, plus een groot aantal aanvullende leestips.
De Boekenproeverij begint om 20.00
uur en duurt tot 22.00 uur. Kaartjes zijn
verkrijgbaar aan de balie in de bibliotheek of via www.obgz.nl/agenda. Voor
bibliotheekleden en studenten kost een
kaartje 6 euro, overige bezoekers betalen 8 euro.

von 75 Tagen in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Gemeinsam mit dem
39 - Jährigen war ein 21 - jähriger
Ungar unterwegs.
Weil für den PKW, mit dem die
Männer reisten keine gültige Haftpflichtversicherung vorlag, und der
Wagen zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war, leitete die Bundespolizei gegen den 21 - jährigen Fahrzeugbesitzer ein Ermittlungsverfahren
wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

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











Grensoverschrijdend erfrecht
nader toegelicht










Op 26 maart van 14.00 - 16.30 uur is in het Poëziecentrum Nederland, gevestigd
achter in de bibliotheek Mariënburg, weer het spannende Open dichtPodium. U
bent welkom om te luisteren en/of uw eigen poëzie te laten horen. De presentatie
is afwisselend in handen van Kyrke Otto en Zwaan de Vries. Elke vierde zaterdag
van de maand een ander programma afhankelijk van wie zich wil laten horen. Zelf
voordragen? Aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com, onder verwijzing naar het Open Podium. Ook op het laatste moment bij binnenkomen is nog
aanmelding mogelijk, als er te veel liefhebbers zijn zullen de presentatoren je naar
een andere maand verwijzen.
Vooruitblik op de aprilagendering:
Lunchpauzepoëzie 2 april 12.00 u; Ontmoet De Dichter…Maarten Doorman 9
april 14.00 u; Poëziewandeling 16 april 11.00 u en ook dan weer een open dichtpodium. Op 30 april zoals altijd wanneer er vijf zaterdagen in een maand zijn, een
aflevering uit de 'Tegen het Vergeten' reeks waarin een overleden gerenommeerde
dichter centraal staat.

Aanmelden
Wie deel wil nemen aan een van de
twee webinars, kan zich tot een dag van
tevoren aanmelden door een e-mail te
sturen naar gip@mediamixx.eu. Meer
informatie over werken, studeren en

Open dichtPodium in Poëziecentrum

Opvallende andere reparaties; 3 platenspelers, een mechanische appelschiller
en speelgoedautootjes. Bij de kleding
waren de broeken goed vertegenwoordigd.
Het volgend Repair Café in Beek is op
9 april.
Foto: Henk Baron

Peter Altena en Peter de Beukelaer
Op 29 mei in de Marienburgkapel.

Wie erft wanneer, en wat precies?
Hoeveel erfbelasting moet er worden
betaald? Het antwoord op vragen als
deze is niet eenduidig. Wanneer familieleden echter in het buitenland
wonen, wordt het nog ingewikkelder.
Omdat juist in de Nederlands-Duitse
grensstreek veel mensen aan de ene
kant van de grens wonen, maar familie
in het andere land hebben, organiseren
de GrensInfoPunten op 5 en 7 april
webinars over grensoverschrijdend erfrecht. Deelname is kosteloos.
Het eerste webinar is in het Duits en
wordt op dinsdag 5 april vanaf 15.30
uur gehouden. Het is bedoeld voor
Duitsers die in Nederland wonen. Het
tweede webinar vindt plaats op donderdag 7 april , eveneens om 15.30 uur,
maar dan in het Nederlands. Doelgroep
daarvan zijn Nederlanders die in
Duitsland wonen. Geïnteresseerden
kunnen de online bijeenkomsten gratis
via de online vergadertool Zoom bijwonen.

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

De Rozet

Goed bezocht Repair Café in Beek
Deze zaterdag 12 maart was er weer
een Repair Café in het Kulturhus in
Beek. Met 29 reparaties werd het
gezellige café weer goed bezocht. De
vrijwilligers wisten 22 daarvan te herstellen. Voor het eerst was er deze keer
geen koffiezetapparaat bij.

Boekenpanel geeft leestips tijdens
Boekenproeverij

Restaurant Groenewoud in de Guide
Michelin èn Gault&Millau-gids
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wonen in het buurland en de contactgegevens van het GrensInfoPunt in de
buurt zijn te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.



incl. gratis consumptie

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

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

De vijand die onze broeder is
Wij, mensen, kunnen vluchten voor
lastige situaties, en gemakkelijk met de
vinger naar anderen wijzen die het verkeerd doen. Maar we moeten het doen
met déze situatie en daarvan het beste
maken en wel vanuit de genade die
God ons allen geeft. Wie meent te
staan, zegt Paulus, moet oppassen dat
hij niet valt. Het lijden mogen we ook
zien en beleven als genade. Het lijden
dat we meemaken kan ons sterker
maken in onze roeping om er te zijn
voor elkaar, zoals God er is voor ons.
Mozes vluchtte naar de woestijn, weg
van het volk dat in ellende verkeerde.
Maar God zoekt hem op in de woestijn.
Hij is er in die brandende doornstruik.
God, de Levende, wil hem daarin ontmoeten, in de doornstruik, beeld van
die ellende in Egypte.
Uiteindelijk ziet Mozes in dat hij niet
langs de kant mag blijven staan. Door
deze ontmoeting met God durft hij het
aan. Want deze God maakt zijn naam
bekend. ‘Ik ben er, zegt God tegen
Mozes. Ik ben die is. Ik zal er altijd
voor je zijn. Je kunt altijd op Mij rekenen’.
Allemaal hebben we Gods liefde
nodig; we kunnen geen van allen zonder zijn genade; de grootste genade is
het als we Jezus de Heer zelf in zijn lijden kunnen beleven, als wij onmenselijke situaties meemaken. We zouden
kunnen bidden: God van liefde, versterk in ons het geloof in uw nabijheid
en wees nabij aan hen die nu te lijden
hebben. Geef ons vooral in iedere mens
een broeder te zien, in iedere mens een
kind van God te zien. Dat uw mildheid
en liefde de harten bereid maakt om uw
vrede te ontvangen en uit te dragen.
Door Christus onze Heer.
Misintentie
Misintenties zijn in prijs verhoogd van
11 euro naar 12,50 euro. Voor de andere tarieven, zie website.
Aanpassing weekendvieringen Ooij
en Leuth
Op de 1e zondag van die maand is
voortaan in Ooij om 10.30 uur een
woordcommunieviering door diaken
Henk Nieuwenhuis; op zaterdag daaraan voorafgaand vervalt dan de Mis
van 19.00 uur.
Op de zaterdag voor de 1e zondag van
de maand is vanaf zaterdag 2 april om
19.00 uur een Mis in het Kulturhus in
Leuth. En aansluitend koffie. Elke dinsdag 19.00 uur blijft de Mis in de
Mariakapel van Leuth.
(Online) meevieren na coronatijd
De vieringen vanuit de kerk van
Millingen blijven ook na coronatijd

steeds online te volgen https://www.
youtube.com/c/kerkmillingen/live
Online misintenties en collecte
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v.
Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316;
eveneens kunt u misintenties opgeven:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
H. Missen en Misintenties
Woensdag 23 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Deut.4,1.5-9,
ps.147,12-13.15-16.19-20, Mt.5,17-19.
Donderdag 24 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jer.7,23-28, ps.95,1-2.6-9,
Lc.11,14-23.
Vrijdag 25 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jes.7,10-14, ps.40,7-11,
Hebr.10,4-10, Lc.1,26-38.
Zaterdag 26 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hos.6,1-6, ps.51,3-4.18-21,
Lc.18,9-14.
Zaterdag 26 maart 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel met voor- en samenzang) 4e zondag van de veertigdagentijd C:
Joz.5,9a.10-12, ps.34,2-7, 2 Kor.5,1721, Lc.15,1-3.11-32.
Wilma Donderdwinkel-ten Haaff, Joke
Arnts-Janssen, Diny Dahm-Straatman.
Zondag 27 maart 10.30 uur H. Mis
Millingen (Dameskoor) (zie boven)
Jo en Maria Lamers-Awater, Ben
Engelen.
Dinsdag 29 maart 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Ez.47,1-9.12,
ps.46,2-3.5-6.8-9, Joh.5,1-3a.5-16.
Woensdag 30 maart 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Jes.49,8-15,
ps.145,8-9.13cd-14.17-18, Joh.5,1730.
Donderdag 31 maart 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Ex.32,7-14, ps.106,19-23,
Joh.5,31-47.
Vrijdag 1 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; Wijsh.2,1a.12-22, ps.34,1721.23, Joh.7,1-2.10.25-30.
Zaterdag 2 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Jer.11,18-20, ps.7,2-3.9bc-12,
Joh.7,40-53.
Zaterdag 2 april 19.00 uur H. Mis
Leuth – Kulturhus (orgel met voor- en
samenzang) – 5e zondag van de veertigdagentijd C: Jes.43,16-21, ps.126,16, Fil.3,8-14, Joh.8,1-11.
Zondag 3 april 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen,
Jan
Sanders,
Piet
Campschreur, Overleden ouders

Frieling en dochter Annie.
Zondag 3 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Zondag 3 april 10.30 uur Woordcommunieviering Ooij (Encore) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Bernt
en Grada Arens-van den Brink, Ben en
Anja.
Dinsdag 5 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth.
Num.21,4-9,
ps.102,2-3.16-21, Joh.8,21-30.
Overleden:
Millingen: Dhr. Harrie Kasteel 68 jaar.
Tijdens de Uitvaartdienst op woensdag
16 maart hebben wij afscheid van hem
genomen, waarna begrafenis op het
parochiekerkhof.
Moge hij rusten in vrede.

Samen op weg
naar Franciscus in Ooij
OOIJ. Op zondag 13 maart kon men
deelnemen aan een fietstocht of wandeling die in het teken stond van het synodaal proces. Synodaal betekent letterlijk ‘samen op weg’.
In Ooij komt binnenkort een
Franciscuskapel.
Omdat
paus
Franciscus, die op zondag 13 maart 9
jaar paus is, heeft opgeroepen tot dit
synodaal proces, ging onze fiets- of
wandeltocht deze dag naar de plek
waar deze Franciscuskapel komt aan de
Kruisstraat in Ooij.

Men vertrok na de Mis van 10.30 uur in
Millingen aan de Rijn. Vervolgens werden ze daar ontvangen door pastoor
Rudo Franken met koffie en thee. Daar
werd een programma afgewerkt terwijl
er ook een gebedsmoment was. Ook
stond het gezelschap stil bij Oekraïne.
Deze Synodale Tocht had als doel met
elkaar op weg te gaan naar meer
bewustwording en verdieping van het
geloof. Binnenkort begint de bouw van
de Franciscuskapel in Ooij.

Eucharistieviering Leuth
Vanaf 25 maart gelden er na bijna twee
jaar geen beperkende maatregelen meer
en
kunnen
de
maandelijkse
Eucharistievieringen in het Kulturhus
weer worden hervat.
Op de zaterdag voor de 1e zondag van
de maand is (vanaf zaterdag 2 april) om
19.00 uur een Mis in het Kulturhus. En
aansluitend koffie. Iedereen is van harte
welkom om te bidden voor het herstel
en behoud van de wereldvrede.
Elke dinsdag 19.00 uur blijft de Mis in
de Mariakapel.

In de ban van
de passie
GROESBEEK. In De Protestantse
Kerk, Kerkstraat 18 vindt op dinsdag 29 maart van 20.00-21.45 uur
een lezing over de Mattheüs Passion
plaats, gevolgd door een workshop
op zaterdag 2 april van 10.00-11.45
uur. De lezing en de workshop worden verzorgd door drs. Maarten-Jan
Dongelmans, historicus, musicus en
koordirigent uit Ewijk.
In de lezing van 29 maart wordt niet
alleen ingegaan op de oorsprong van
die populariteit en de geschiedenis van
het fenomeen passie, maar wordt ook
de muziek, die Bach bij het lijdensverhaal van Jezus Christus schreef, inhoudelijk besproken. Zo komen de opbouw
en de structuur van de meerkorigheid,
en de bezetting aan de orde.
Een en ander zal omlijst worden met de
nodige klankvoorbeelden. Zowel klassieke uitvoeringen als opnames waarop
de Mattheüs Passion authentiek wordt
uitgevoerd zullen ten gehore worden
gebracht,
Op de aansluitende zaterdagochtend (2
april ) kunnen liefhebbers vervolgens
zelf aan de slag. Tijdens de workshop
worden enkele koralen ingestudeerd,
dit alles met de voorafgaande lezing in
het achterhoofd. Iedere muziekliefhebber is van harte welkom in de prachtige
historische kerk!
• Graag vooraf aanmelden per mail:
w.moll@kpnmail.nl of per telefoon:
(024) 397 43 53.
• Kosten: vrijwillige bijdrage.
Richtlijn: € 10 per bijeenkomst, €15
voor beide bijenkomsten.

Samenkomst op de plek waar de Franciscuskapel komt

Foto: Henk Baron

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 27 maart, 4e Zondag van de
40-dagen. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Mol uit Gaanderen
Deze zondag is de diaconiecollecte
bestemd voor Kerk in Actie: milieuvriendelijke kooktoestellen voor huishoudens in Bangladesh.
Digitale bijdragen op rek.nr. NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
Bangladesh
Zondag 3 april, 5e Zondag van de 40dagen. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. G. Ruiterkamp uit
Wijchen
De diaconiecollecte is ook deze zondag
Kerk in Actie: milieuvriendelijke kooktoestellen voor huishoudens in

Bangladesh, info zie hierboven
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul
bij Vind uw kerk "Groesbeek" in en
kies daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Wake voor Oekraïne en Rusland
Vrijdag 25 maart van 16.00 – 20.00 uur
in de Protestantse kerk in Groesbeek.
U kunt in- en uitlopen, stil zitten, een
kaarsje aansteken, luisteren naar een
Oekraïens lied, gedicht of tekst, een
praatje maken of uw hart uitstorten in
de Serre naast de kerk bij een kopje
koffie of thee, enkele Oekraïense
vluchtelingen ontmoeten . . . .
Kortom van harte welkom om met ons
stil te staan bij het onvoorstelbare leed
dat de Oekraïense bevolking treft en
dat ook zijn terugslag heeft op veel

Russische mensen die bijv. in elkaar
geslagen worden als ze voor hun
mening uitkomen.
Overigens kunt u uw betrokkenheid
elke dag tonen door een kaarsje in een
van de 4 Mariakapellen bij onze kerken
of bij het Mariagrotje in de tuin van
Mariëndaal.
Amnesty-schrijfgroep, Werkgroep
Vredesinitiatieven, Bahaï-gemeenschap, Protestantse en katholieke
kerk Groesbeek

Parochie Groesbeek wil horen wat er leeft!
GROESBEEK. De parochie H.H. Cosmas en Damianus wil
horen wat er leeft onder de mensen in Groesbeek. De aanleiding hiervoor is het synodaal proces dat paus Franciscus
heeft opgestart. Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd
over verschillende onderwerpen.
Iedereen is welkom, ook niet-parochianen! Na een inleiding
kan iedereen meepraten.
Consumpties zijn voor rekening van de parochie.
1. Bijeenkomst op dinsdag 29 maart om 19.30 uur (zaal open
19.00 uur).
Thema: Wat speelt in de samenleving en wat kan de kerk
daarin betekenen?
Daarbij komen aan de orde: invloed van social media, 24uurs-economie, depressie, stress, drugsgebruik, gebrek aan
houvast, snelle veranderingen, kansrijke ontwikkelingen.
Inleiding door Ingrid van Meer van het bisdom.
Er is ook muziek: accordeonisten Lisette Cillessen en Leon
Schelfhout.
Locatie: Voorzieningenhart Op de Heuvel, Sionsheuvel
(Ericastraat 39, 6561 AB Groesbeek).
2. Bijeenkomst op woensdag 30 maart om 14.00 uur (zaal
open 13.30 uur).
Thema: Hoe geef je een zinvolle invulling aan de laatste
levensfase?
Daarbij gaat het over: tijdsbesteding, gezondheid, ziekte,
pijnbestrijding, overlijden, rouw.

Inleiding door geestelijk verzorger Marinus van den Berg.
Locatie: Dorpshuis De Slenk, De Horst (Reestraat 2, 6562
LK Groesbeek).
3. Bijeenkomst op dinsdag 5 april om 19.30 uur (zaal open
19.00 uur).
Thema: Hoe blijf je een levendige parochie in deze tijd?
Inleiding door kerkhistoricus Peter Nissen.
Peter Nissen, die stopt als predikant bij de remonstranten,
vertelt over de aantrekkelijke kanten van de katholieke kerk
en hoe de parochie van betekenis kan blijven.
Muzikaal intermezzo: Theo Peters (Theetje Bruuns) & Co.
Locatie: Verenigingsgebouw De Sleutel, Breedeweg
(Bredeweg 71, 6562 DC Groesbeek).

22 maart 2022

Kamerkoor Mnemosyne brengt
passieconcert in Nijmegen
Op 10 en 15 april a.s. zingt kamerkoor
Mnemosyne onder leiding van dirigent
Wolfgang Lange het programma ‘Ich
bin der Welt abhanden gekommen’,
met hedendaagse koorwerken die relateren aan de Passietijd.
Naast
a
capella-werken
van
Mäntyjärvi, Messiaen, Mahler en
Howells, wordt Rheinbergers ‘Stabat
Mater’ gezongen onder begeleiding van
accordeoniste Ellen Zijm. Verder
brengt het koor Joep de Bonts ‘Prière
du Père de Foucault’ in première. Dit a
capella werk is
gecomponeerd op een gebed van de
Franse priester Charles de Foucault
(1858-1916), die op 15 mei aanstaande
heilig wordt verklaard. Dit programma
is het eerste van het meerjarenprogramma ‘Tussen licht, duisternis en licht’,
een
reeks
Passieen
Allerzielenconcerten die Mnemosyne
uit zal voeren tussen 2022 en 2025. In
dit meerjarenprogramma staat de wisselwerking tussen twee thema’s centraal: donkere periodes van verlies en
verdriet om de (naderende) dood, en
tijden van licht, hoop, verlangen en
leven die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn.

De titel ‘Ich bin der Welt abhanden
gekommen’ is ontleend aan één van de
vijf Rückert-Lieder van Gustav Mahler,
die hij componeerde op gedichten van
Friedrich Rückert (1788-1866). Het
stuk is een weerspiegeling van eenzaamheid: het vertolkt iemand die zich
afsluit van de wereld om hem heen, en
zich volledig in zichzelf terugtrekt.
Over de slotregels Ich leb’ allein | in
meinem Himmel | in meinem Lieben | in
meinem Lied zei sopraan Jessye
Norman: “Schöner gibt’s nicht”.
‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’ Kamerkoor Mnemosyne zingt De
Bont, Messiaen, Howells, Rheinberger,
Mäntiyärvi en Mahler o.l.v. Wolfgang
Lange. Met medewerking van Ellen
Zijm (accordeon).
10 april 15.30 uur, Vredebergkerk,
Oosterbeek
15 april 20.15 uur, Antonius van
Paduakerk, Nijmegen
Entree: €15; reserveren via pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl
Kinderen t/m 14 jaar gratis
NB: Kamerkoor Mnemosyne houdt
zich aan de eventueel geldende coronamaatregelen.

Werkzaamheden aan de toren
van de Hubertuskerk in Ooij
OOIJ. Binnenkort begint KPN met het
aanpassen van de zendinstallatie in de
toren van de Hubertuskerk. De belangrijkste wijziging is dat de antennes naar
binnen gaan en de toren niet meer ontsieren. Hiervoor moesten de galmborden worden vervangen.
Spannend-Eerden voert dit werk uit
van 15 tot 31 maart. De kroonluchters
uit de Bartholomeuskerk uit Beek gaan
naar de restaurateur. Een van deze
luchters krijgt een plaats in de
Hubertuskerk.
Foto: Henk Baron

Aandachtig wandelen
Lopend jezelf, elkaar en de natuur ontmoeten
Op elke laatste woensdag van de
maand organiseren de parochie en de
protestantse gemeente van Groesbeek
een meditatieve wandeling.
De wandeling begint om 9.45 uur in de
Serre van de protestantse kerk, waar
een thema wordt meegegeven voor de
wandeling. Op woensdag
30 maart is het thema: een
lach en een traan. Vanuit
de Serre wordt er een goed
uur gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half
uur lopen we in stilte.
Maar
we
wandelen
natuurlijk ook met elkaar,
dus ook die ontmoeting
krijgt zijn plaats. En we
wandelen in de rijke
natuur rond Groesbeek,
ook die willen we met
aandacht ervaren.
Rond 11.15 uur wordt de

wandeling afgesloten in de kerk met
het aansteken van een kaarsje.
Tenslotte kan er een kopje koffie/thee
gedronken worden in de Serre.
Iedereen is van harte welkom. Opgave
vooraf is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Taizéviering 8 april in Beek
Samen zingen en stil zijn
BEEK. Samen met andere mensen zingen en stil zijn in de prachtige en sfeervolle kleine Bartholomeuskerk in
Beek-Ubbergen. Dat kan op 8 april.
Een Taizéviering is voor iedereen.
Kenmerkend is het herhalend zingen
van mooie meditatieve liederen die
afgewisseld worden met korte stiltes en
gedichten of overdenkingen. Ben je
eenmaal bij een Taizéviering geweest
dan kom je waarschijnlijk ook naar een
volgende viering. Veel mensen vinden
de vieringen rustgevend en ontspannend.
Het thema van 8 april is “Vertrouwen”.
We leven in turbulente en onzekere tijden. Het leed van de oorlog in de
Oekraïne voelt voor veel mensen dichtbij. Als je onzeker en angstig bent, heb
je vertrouwen nodig. Vertrouwen dat er
andere tijden komen. Vertrouwen dat
iemand je altijd veilig draagt, beschut,
beschermd tot je over de grens van de
tijd belandt in de eeuwigheid.

De viering start om 19.30 uur en duurt
ongeveer één uur. De viering kun je
gratis bijwonen.
Op Facebook kun je nieuws over de
Taizévieringen in de gaten houden.
Volg dan de pagina van Taizévieringen
Kleine Bartholomeuskerk BeekUbbergen.
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Zo kunnen wij de wereld
redden
Paus Franciscus roept op tot gebed
voor Oekraïne. Onze bisschoppen sluiten zich daarbij aan en vragen ons om
gebedsmomenten te organiseren. Maar
is dat wel reëel? Een bevolking die het
leven minacht vanaf de moederschoot
tot het graf en zich elk jaar verder
afkeert van Gods gebod; een bevolking
met politieke partijen die juichen als de
bedenktijd bij abortus wordt afgeschaft, kan zo’n bevolking God vragen
om vrede in zijn Naam…? En toch
moeten we bidden.
Een bevolking die een cultuur van hebzucht heeft opgebouwd, vanaf de gouden eeuw met slavenhandel, uitputting
van grondstoffen uit koloniën en misbruik van de aarde; een westerse economie die draait op hebzucht, waarin
de rijken rijker worden en de armen
armer, een Europa dat vluchtelingen bij
de grens laat beroven en tegenhouden
terwijl anderen in bootjes op open zee
worden teruggestuurd, een volk met
leiders die daarvan wegkijken, kan zo’n
bevolking God vragen dat Hij vrede
brengt…? En toch moeten we bidden.
Een bevolking die vrijwel alleen
bekommerd is om eigen vaccins, en er
zo veel opkoopt dat er in arme landen
geen te krijgen zijn, en samenleving
met farmaceuten die niet bereid zijn
patenten uit handen te geven zodat ontwikkelingslanden vaccins kunnen
maken, farmaceuten die bovendien
vaccin produceren op cellijnen die ooit
begonnen zijn met cellen van geaborteerde foetussen. Kan zo’n wereld God
vragen om vrede te schenken, zonder
bereid te zijn zich te bekeren…? En
toch moeten we bidden.
Een bevolking die massaal het geloof
in God vaarwel heeft gezegd, die graag
de spot drijft met Kerk en geloof, een
bevolking die prat gaat op verworven
vrijheden die vooral het eigenbelang
dienen en die gelovige standpunten
wegwuift. Kan zo’n bevolking God
bidden om vrede zin zijn Naam…? En

Wandelen rond
Groesbeek op
26 maart
Wie 14 km kan lopen, graag een dag
wil onthaasten en wil genieten van de
ontluikende natuur, kan dit doen op
zaterdag 26 maart. Op die dag organiseert de Protestantse kerk van
Groesbeek een stilte wandeling. Het
thema van de wandeling is: ‘Licht dat
schijnt in het donker’. De deelnemers
kunnen tijdens de wandeling in stilte
over dit thema nadenken: Waar zien we
nog licht in deze donkere tijd? Kunnen
we zelf dragers van licht zijn?
Wie geen 14 km, maar wel 7 km kan
wandelen, kan zich tijdens de lunchpauze laten ophalen. U kunt vooraf
informeren waar de lunch plaatsvindt.
Tweederde van de tijd wordt in stilte
gewandeld. Er is een prachtige route
rond Groesbeek uitgezet en die wordt
gelopen in twee blokken van anderhalf
uur. Halverwege de tocht is er een lunchpauze in een horecagelegenheid,
altijd een ontspannen en gezellig uurtje.
De start is om 9.30 uur in de Serre
naast de kerk, Kerkstraat 18 te
Groesbeek. Er wordt begonnen met een
kopje koffie/thee en het thema wordt
kort ingeleid door da. Janneke Ruijs.
Rond 15.00 uur wordt de dag afgesloten in de kerk en kan iedereen een
kaarsje aansteken, nog wat drinken en
napraten.
Iedereen - kerkelijk of niet-kerkelijk –
die van wandelen en van rust houdt, is
welkom.
Opgave is wenselijk, maar niet strikt
noodzakelijk. Opgave of meer informatie via: ruijsjanneke@hotmail.com of
024-3976628.

toch moeten we bidden.
Ja, toch moeten we bidden, want het is
in de geschiedenis van de mensheid
nooit anders geweest. De profeet Jona
trok door Nineve en had precies dezelfde gevoelens over de bevolking van die
stad. Maar toen hij sprak: “Nineve zal
verwoest worden”, ontstond er een
beweging van bekering. Jezus is gekomen voor de zondaars. Wanneer wij
bidden om vrede, dan bidden we ook
om bekering, om verandering van onze
cultuur, om terugkeer naar Christus en
zijn Kerk, opdat hebzucht en egoïsme
worden overwonnen. Want het is duidelijk dat als God wel vrede geeft, maar
wij niet veranderen, de volgende oorlog nog sneller en verwoestender zal
volgen.
Inzender bij De Rozet bekend

Burger pesten?
In de Rozet van 19 oktober 2021 (jaargang 35 nr. 21) was geplaatst mijn
ingezonden brief met als titel “er zit mij
iets dwars”. U kunt die bijdrage nog
steeds
lezen
op
https://www.derozet.nl/assets/uploads/Rozet21-2021_c.pdf
Het pand aan de Prinses Margrietstraat
22 te Millingen, de voormalige
Spannewapper, is eigendom van
woningcorporatie
Waardwonen.
Waardwonen wil dat pand slopen en er
een woonblok gaan bouwen. De
omwonenden zijn tegen. Het bestemmingsplan staat bouwen aldaar niet toe.
De structuurvisie ook niet. Van dat verdichten heb ik al jarenlang hoofdpijn.
Verdichten is zo een beetje alles dichtbouwen. En ja, ik weet, mijn eigen
vader heeft ooit nog eens de blauwe
nota door de gemeenteraad gekregen.
Maar je hoeft het niet altijd eens te zijn
met je vader, toch?
Er is niemand, ook de omwonenden
niet, tegen bouwen. Want onze kinderen moeten immers ook ergens wonen.
Ooit, laat maar zeggen in mijn raadsperiode, hadden we, als gemeenteraad,
het plan voor “Nielingen II” en “Klein
Amerika II”. Prima uitbreidingslocaties. Beter daar woningen bouwen dan
de weilanden volplempen met zonnepanelen. Zonnepanelen horen op een
dak, niet op de grond. Mijn mening.
Geen idee waarom Nielingen II en
Klein Amerika II nooit zijn verwezenlijk. Maar misschien dat daar de nieuwe coalitie eens aandacht aan kan
geven? Overigens is het idee van Karel
Spann om uit te breiden achter de boerderij van Wassenberg ook nog steeds
een interessante. Dan wordt Millingen
een soort Baarle-Nassau.
Maar dit bericht gaat over iets anders.

BRIEVEN

In het pand van de voormalige
Spannewapper had zich een aannemer
gevestigd. Die was voor Waardwonen
aan de gang. Het ding is dat omwonenden geluidsoverlast ervaarden, veroorzaakt door de aannemer. Maar volgens
het bestemmingsplan mag het pand
alleen maar als kantoor mag worden
gebruikt. Het probleem lijkt me duidelijk. Het gebruik is strijdig met het
bestemmingsplan, dus het mag niet.
De omwonenden hebben een e-mail
gestuurd aan de gemeente met het verzoek om handhaving. Geloof het of
niet: de e-mail werd niet in behandeling genomen (dus afgewezen) omdat
hij niet per post was verstuurd!
Per post! Het was toen 2021, niet 1991.
Ongeveer alles gebeurt tegenwoordig
per e-mail. Brieven hebben de onhebbelijkheid kwijt te raken, vooral als de
ontvanger het toevallig even niet goed
uitkomt. Ik spreek uit ervaring! Dus
verstandig is zo’n brief aangetekend te
versturen. € 9,05, kassa voor Tante
Post. Bij e-mail is het bewijs van verzending meteen geleverd. En het is gratis.
De wet staat het ook toe. Je mag
gewoon een e-mail aan de gemeente
sturen. Ik heb me er namens omwonenden tegen aan bemoeit. Lang verhaal
kort: “ja e-mailen kan wel, maar niet
voor verzoeken en bezwaren. Dan moet
je een echte brief sturen aan de
gemeente Berg en Dal als je iets wilt,
want dat is nu eenmaal zo. “
Dat betekende dus dat ik, zuchtend, de
e-mail maar heb afgedrukt, in een envelop heb gestopt en op de post heb
gedaan. Vervolgens maar eens drie
weken later gebeld, of de brief was
aangekomen en waarom ik geen ontvangstbevestiging had gehad. Want dat
moet ook volgens de wet. “Ja, de brief
was aangekomen en ingeboekt. “ Op de
vraag waar de ontvangstbevestiging
bleef, bleef het stil aan de andere kant
van de lijn. Wel ontving ik een half uur
later een e-mail waarin de ontvangst
werd bevestigd. Toen kon alles in eens
wel per e-mail.
Dat de omwonenden wekenlang extra
overlast moesten ervaren, daar heeft
niemand het over. Want tsja, geen officiële brief hé. En wet is wet.
Ik kwalificeer het geheel als ‘burger
pesten’. Regels eerst, daarna pas mensen. Bureaucratie.
Daarom een oproep aan de nieuwe
coalitie, het is 2022. Doe niet zo moeilijk, en stel gewoon de mogelijkheid
open dat burgers verzoeken, bezwaarschriften per e-mail kunnen sturen.
Nijmegen doet het ook al heel lang.
Marc Loosschilder

Nieuw hekwerk op kerkhof Beek
Op het kerkhof in Beek wordt gewerkt aan een afscheiding tussen de nieuwbouw
en het kerkhof. Weer een villa op de stuwwal dus.
Inwoners van Beek zijn deze winter een petitie gestart om verdere bouw van villa’s op de stuwwal te stoppen. Ruim 2000 handtekeningen zijn er al gezet. Tekenen
kan nog op
https://petities.nl/petitions/bescherm-de-stuwwal-van-beek-en-ubbergen?
Foto: Henk Baron

De Rozet

PAGINA 24

22 maart 2022

Zwischen Rhein & Maahs

Kranenburg
à la carte

Lebensraum für Wiesenvögel in
der Düffel optimiert

Fußwallfahrt / Eröffnung der
"Pilgersaison"- 25. März 2022
14.00 Uhr Abfahrt des Busses ab
Parkplatz "Tiggelstraße" nach Zyfflich;
14.15 Uhr Andacht in der Kirche St.
Martin; anschließend Fußwallfahrt
über Wyler nach Kranenburg; 17.30
Uhr Vorabendmesse in St. Peter und
Paul mit Öffnung der Pilgerpforte.
Katholische
Seelsorgeeinheit
Kranenburg, Niel, Wyler, Zyfflich,
Kirchplatz 1, Kranenburg, Tel.: 02826
226, www.kirche-kranenburg.de

KRANENBURG. Pünktlich, bevor die
Wiesenvögel zum Brüten aus dem
Süden bei uns zurück sind, wurde der
nächste
Bauabschnitt
im
Naturschutzgebiet
Düffel
fertig
gestellt. In diesem Herbst und Winter
wurden in den Kleyen, im Reyerbruch
und nordöstlich von Niel bessere
Bedingungen für bedrohte Vogelarten
wie Kiebitz, Uferschnepfe und
Rotschenkel
geschaffen.
Die
Optimierung der Flächen ist Teil des
LIFE-Projekts
„Grünland
für
Wiesenvögel“,
das
von
der
Europäischen Union und dem Land
NRW finanziert und von der NABUNaturschutzstation Niederrhein umgesetzt wird.
Insgesamt wurden acht Kleingewässer
neu angelegt und drei Ufer von Gräben
abgeflacht. Zudem wurde auf einer
Wiese eine flache Senke erweitert, so
kann sich dort die Bodenfeuchte länger
halten. Dadurch können sich mehr
Insekten
ansiedeln
und
das
Nahrungsangebot für WiesenvogelKüken wird verbessert. Ein weiterer
Graben wurde nicht nur aufgeweitet,
sondern es wurde auch dessen Sohle
angehoben.
Auch
mit
dieser
Maßnahme kann Wasser besser zurückgehalten werden. Außerdem wurden
drei regulierbare, permanente Staue in
Gräben eingebaut.
All diese Maßnahmen tragen zu feuchterem Grünland bei. Und genau dieses

benötigen die Vögel wie der schwarzweiße Kiebitz oder die langbeinige
Uferschnepfe dringend, damit sie und
ihre Küken Nahrung finden. „Die
Umsetzung hat wirklich gedrängt,“
ergänzt Gebietsbetreuerin Mona
Kuhnigk, „denn die Bestände vieler
geschützter Arten
sinken
seit
Jahrzehnten stark ab. Dazu kommt
dann auch noch, dass es in den letzten
Jahren zu wenig geregnet hat. Mit den
wiederhergestellten Feuchtwiesen, die
mehr Nahrung bieten, wollen wir dem
entgegenwirken.“
Die Vertreter der Landwirtschaft schilderten vor Ort ihre Bedenken. Der stellvertretende
Vorsitzende
der
Kreisbauernschaft Ulrich Heesen nannte eine an den Wiesenvogelschutz
angepasste Beweidung eine ökologisch
sinnvolle Ergänzung, sieht aber „mit
großer Sorge die Ausbreitung des giftigen Jakobs-Kreuzkrauts, auch auf
extensivierten Flächen“. „Nach wie vor
bestehen bei den Landwirten Zweifel,
ob in den Kleingewässern und durch
die eingerichteten Staue das Wasser
gehalten werden kann“, sagte
Ortsbauer
Klaus
Hoffmann.
Klostermann verwies auf das ausführliche hydrologische Gutachten und die
Erfahrungen
aus
dem
Naturschutzgebiet Hetter, die diese
Zweifel einfangen könnten. Weitere
Infos: http://www.life-wiesenvoegelniederrhein.de/index.php/de/

Frühjahrsputz Nütterden - 26. März
2022
Müllsammelaktion Dorf Nütterden.
Müllzangen,
Müllsäcke
und
Handschuhe sind vorhanden. Uhrzeit:
11.00 Uhr; Treffpunkt Dorfbrunnen
Nütterden. Informationen: Margret
Schindler-Böhmer, Tel.: 02826-5295,
Schindler-boehmer@web.de (website:
www.hvv-nuetterden.de)
Klompenführung – 2. April 2022
Erleben Sie an den eigenen Füßen das
Laufen in „Klompen“! Bei einem
Rundgang durch Kranenburg erfahren
Sie Wissenswertes über deren
Geschichte und Herstellung, auch das
ein oder andere "Döneken" wird
erzählt. Uhrzeit: 14.00-15.30 Uhr;
Treffpunkt: Tourist Info Center Alter
Bahnhof. Veranstalter:
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Bahnhofstraße 15, Kranenburg, Tel.:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 7 € (inkl. KlompenAusleihe)
Abnahme
des
Deutschen
Sportabzeichens – 2. April 2022
In den Disziplinen Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination werden
Leistungen gemessen und dokumentiert. Für Kinder ist das Sportabzeichen
kostenlos, für Erwachsene kostet die
Urkunde mit Nadel 4 €, ohne Nadel 3 €.
Zur Erledigung der Formalitäten bitte
um 10.45 Uhr da sein. Um vorherige
Anmeldung unter sportabzeichen@outlook.com und Einhaltung der AHARegeln wird gebeten. Sportzentrum
Nütterden
am
Haferkamp,
Antoniusweg, Kranenburg-Nütterden

Die Optimierung der Flächen ist Teil des LIFE-Projekts „Grünland für
Wiesenvögel“

KLEVE. Erstmals seit Ende Oktober
2021 konnte der Klever Fanclub wieder
eine Gruppe nach Dortmund zu einem
Bundesligaspiel einladen. Eine 8-köpfige Gruppe vom SOS Kinderdorf mit
Thomas Jezewski als Leiter fuhr bei
strahlendem Sonnenschein zum Signal
Iduna Park. Den Teilnehmer*innen
wurden Tickets und Fanschals ausgehädigt und ein Besuch der Fanwelt stand
zunächst auf dem Programm, bevor es
dann einen Imbiss im Stadion gab.
Unterstützt wurde diese Maßnahme
auch von der SIGNAL IDUNA
Generalagentur Andre van der Louw
aus Kleve. Das Spiel gegen Arminia
Bielefeld war von vielen verletzten und
erkrankten Spielern gekennzeichnet, so
dass es letztlich einen verdienten, aber
glanzlosen 1:0 Sieg für Borussia
Dortmund gab. Die „Kids“ vom SOS
Kinderdorf waren dennoch zufrieden,
zumal einige erstmals ein BL-Spiel live
erleben konnten.
(BVB-Fanclub Schwanenstadt Kleve /
Dieter Stumpe)
Eine 8-köpfige Gruppe vom SOS
Kinderdorf mit Thomas Jezewski als
Leiter fuhr bei strahlendem
Sonnenschein zum Signal Iduna Park.

Landschaftsmaler Koekkoek
„zurück in Beek“
BEEK/KLEVE. Warum in die Ferne
schweifen, wenn das Schöne so nah
liegt? Das B.C. Koekkoek-Haus organisiert gemeinsam mit dem ortskundigen Heinz Maahs (Nijmegen), und dem
niederländischen Heemkundekring De
Duffelt eine Ausstellung in der Kleinen
Bartholomäuskirche in Beek unweit
der deutsch-niederländischen Grenze:
‚Koekkoek zurück in Beek‘. In diesem
deutsch-niederländischen, u.a. von der
Euregio Rhein-Waal geförderten
Projekt, werden rund zwanzig
Zeichnungen und Gemälde des
Landschaftsmalers B.C. Koekkoek
(Middelburg 1803-1862 Kleve) in
hochwertigen Reproduktionen gezeigt.
Eine aus diesem Anlass herausgegebene Publikation (60 Seiten) mit historischer Wanderkarte und Koekkoeks
Standpunkten, an denen er seine
Zeichnungen machte, lädt zum eigenen
Erkunden der Gegend auf seinen

Sonat Vox:

Stadt- und Themenführungen
2022 in Kleve
KLEVE. Mit der Führung „Die dunkle und bei der zweisprachigen Führung
Seite von Kleve“ startete das diesjähri- „Das niederländische Kleve“ sind
ge
Stadtund natürlich nicht nur Niederländer angesThemenführungsprogramm
der prochen. Ganz neu ist die Führung
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve „Landwirtschaft in Kellen“, die am 10.
GmbH am 13. März 2022. Bis zum September stattfindet. Ab dem 16.
Ende des Jahres sind 25 verschiedene April werden außerdem wieder die
Führungen an 46 Terminen geplant.
beliebten Motorradtouren durch die
Viele Führungen behandeln bestimmte Region angeboten.
Themen der Klever Geschichte wie das Die Preise für die Teilnahme liegen
Kurleben oder die Schuhindustrie. Es zwischen 5 und 13 €, außerdem können
gibt Führungen in den historischen die Führungen für Gruppen auch zum
Gärten, durch die Schwanenburg (am Wunschtermin gebucht werden (ab 65
20. März) oder über Friedhöfe sowie € pro Gruppe). Zur Zeit gilt die 3Ggewandete Rundgänge zum Beispiel Regel für die Führungen. Der Flyer mit
durch
Griethausen
oder allen Themen und Terminen ist bei der
Schenkenschanz.
Touristinfo im Rathaus erhältlich und
Die Klever Kirchen kann man bei unter www.kleve-tourismus.de abrufeinem Rundgang am 27. März kennen bar. Eine Anmeldung bei der
lernen und am 24. April können sich Wirtschaft, Tourismus & Marketing
Familien auf die Suche nach einem Stadt Kleve GmbH unter Telefon
Schatz machen. Mit dem Fahrrad kann 02821/84806 ist erforderlich.
man sich am 22. Mai
auf die Spuren von
Johann Moritz von
Nassau-Siegen begeben und am 12. Juni
werden zur Klever
Geschichte auch leckere Häppchen geboten. Um die Altstadt
auf dem Heideberg
geht es am 26. Juni
und am 09. Juli lädt
Anna von Cleve zu
einem Spaziergang
ein. Im Museum
Forum Arenacum Stellen das Stadt- und Themenführungsprogramm 2022 vor
geht es am 03. Juli (von links nach rechts): Charmaine Haswell
neben
römischen (Geschäftsführerin WTM), Martina Gellert (Teamleiterin
Funden auch um die Tourismus WTM), Birgit van den Boom (zertifizierte
Kindheit und Jugend Gästeführerin), Hans Heinz Hübers (Garten- und
von Joseph Beuys Stadtführer), Karl Josef Trappe (Motorradguide)

„Soziale Projekte“
BVB-Fanclub Schwanenstadt

Sternstunde der
Vokalmusik
Abnahme
des
Sportabzeichens
am
Sportzentrum Nütterden

Deutschen
2. April,

Ukraine:
Kranenburg hilft
KRANENBURG. In der EU werden
mehrere Millionen Kriegsvertriebene
aus der Ukraine erwartet. Mitte vergangener Woche waren bereits 22
UkrainerInnen in Privatwohnungen
untergebracht. Es werden noch viele
hinzu kommen, teilte die Gemeinde
Kranenburg mit. Zudem werden bald
auch
die
ersten
offiziellen
Zuweisungen
erfolgen.
Der
Gemeindeverwaltung wurden bereits
zahlreiche private Hilfsangebote aus
der Bürgerschaft übermittelt. Sollten
Sie Wohnraum in der Gemeinde
Kranenburg zur Verfügung stellen, können Sie gerne eine eMail an folgende
Adresse übermitteln: wir-helfen@kranenburg.de
Bei späterem konkreten Bedarf wird
sich die Gemeindeverwaltung dann mit
dem Anbieter in Verbindung setzen.
Von Sachspenden bittet die Gemeinde
zunächst abzusehen, da noch nicht
bekannt ist, was genau zurzeit hier vor
Ort
benötigt
wird.
Weitere
Informationen erhalten Sie auf der
Internet Seite des
Kreises Kleve unter: www.kreiskleve.de.de/fachbereich1/ukraine-hilfe

KLEVE.
Das
noch
junge
Männervokalensemble Sonat Vox prägt
die außergewöhnliche Besetzung mit
Tenören, Bässen und Altus-Stimmen.
In der Interpretation von geistlicher und
weltlicher a-cappella-Musik besticht
das Dutzend ambitionierter Vokalisten
unter der Leitung von Justus Merkel
durch hohe gesangliche Qualität und
stimmliche Perfektion. Auf dem Klever
Debüt-Programm
für
das
Reihenkonzert am Donnerstag, 24.
März, 20 Uhr in der Klever Stadthalle
stehen ausgesuchte Lieder aus nicht
weniger als drei Jahrhunderten.
Die bestens geschulten Sänger von
Sonat Vox feilen in allen Stimmlagen
an
perfekter
Homogenität,
Wortverständlichkeit und Phrasierung,
changieren zwischen hauchzartem
Pianissimo
und
kräftigem
Stimmvolumen. Der Anspruch an
authentische Interpretation und die
Balance der Stimmen sind die
Grundlagen vokaler Strahlkraft, denn
„Die Expression der Musik steht nicht
in den Noten.“ Das Märzkonzert der
Klever Reihe verspricht Chormusik der
Extraklasse und helle Sternstunden der
Vokalmusik! Um 19 Uhr gibt Andreas
Daams die Konzerteinführung „Das
dritte Ohr“ mit einem Mitglied von
Sonat Vox.
Konzertkarten (18 €/ermäßigt 9 €):
kleve.reservix.de, Reservix-VVKStellen (Buchhandlung Hintzen,
DER PART Reisebüro, Niederrhein
Nachrichten) und Rathaus-Info (Tel.
02821-84450). Einlass: „kurz vor“ 19
Uhr, Dauer: ca. 85 Minuten ohne
Pause. Zur Zeit gilt „3G“ und
Maskenpflicht.

Spuren ein. Sie gibt Einblicke in das
alte Beek in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Der Besuch im B.C.
Koekkoek-Haus in Kleve gibt
Gelegenheit, die Originale zu betrachten. Die Kunstwerke entstanden im
Zusammenhang mit den Aufenthalten
B.C. Koekkoeks in dem malerischen
Grenzdorf zwischen 1826 und 1828
und stammen hauptsächlich aus der
Sammlung des Klever Museums. Die
niederländischen Landschaftsmaler der
Romantik haben die Schönheit und
Ursprünglichkeit der Landschaft mit
Ebene und aufsteigender Hügelkette
vor Nimwegen am Beginn des 19.
Jahrhunderts für sich entdeckt. B.C.
Koekkoek gehörte zu den Künstlern der
ersten Generation in Beek, bevor er
sich 1834 endgültig in Kleve niederließ. Beek blieb bis in die zweite
Jahrhunderthälfte für Künstler beliebt.
Auch Kleve war damals ein beliebtes
Reiseziel
und
Bildmotiv,
die
Künstlervilla in Kleve und ihr
Malerfürst schon damals einen Besuch
wert.
Dem Blick des Landschaftsmalers in
Beek heute zu folgen, ist durch
Bebauung und Bewuchs erschwert,
aber das Fenster in die Vergangenheit
ist geöffnet.
Koekkoek zurück in Beek. Kleine
Bartholomäuskirche
(Nieuwe
Holleweg 2, 6573 DX Beek/NL);
Eintritt frei. Öffnungszeiten: 2. April 1. Mai, jeweils an den Wochenenden Sa
und So 13-17 Uhr; einschl.
Ostersonntag und Ostermontag, nicht
am Karsamstag). Info: Heinz Maahs,
0031-614505539, h.maahs@telfort.nl,
www.koekkoek-haus.de,
02821768833,
geisselbrecht@koekkoekhaus.de
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Dacia Duster
Dacia, een merk onder de paraplu van Renault, wil
auto’s zo voordelig mogelijk aanbieden voor een zo groot
mogelijke markt. Het van oudsher Roemeense automerk
Dacia heeft in sommige landen het logo van Renault en
moet natuurlijk dan wel de kwaliteit van de Franse autofabrikant borgen. De Dacia Duster is een semi-terreinauto, die zeer geschikt is voor minder begaanbare wegen
en het model is weer vernieuwd voor 2022. Vandaar
opnieuw aandacht voor de ook in Nederland populaire
Dacia Duster.

MINI Electric
Road Test

Dacia Duster TCe 150 EDC GPF
Prestige
Koets: 5-deurs
Prijs: € 28.450,- (vanaf € 20.150,-)
Gewicht: 1338 kg
Cil.inh.: 1332 cc
Vermogen: 150 pk
Top: 199 km/uur
Acc.0-100: 9,7 sec.
Gem. verbr.: 1 : 15,7
Lengte: 434,1 cm
Breedte: 180,4 cm
Kofferruimte: 478 liter
Aanhangergewicht: 1500 kg

Wij reden de Dacia Duster in de nieuwe lakkleur ‘Orange Arizona’die goed
bij de auto past.

De Dacia Duster is befaamd in landen met slechte wegen en is daarom In vergelijking met andere SUV's (Sports Utility Vehicles) meer een terreinwagen dan een SUV trend-volgende auto. De
terreinvaardigheid herkent men aan de hoog
opgetrokken bumpers, waardoor de Dacia Duster
steile hellingen kan nemen zonder vast te lopen.
Ook de bodemvrijheid is groot, zodat de Duster
door karrenpaden met tussen de uitgereden rijstroken hoog opgroeiend gras en onkruid niet
vastloopt. Ook op slechte half verharde wegen
zal de auto niet gestopt worden door putten en
gaten in de weg.
Verbeterde stroomlijn
De Dacia Duster is in de basis voor het modeljaar 2022 vrijwel gelijk gebleven. Dankzij kleine
aanpassingen is de stroomlijn verbeterd en dat
zorgt voor een lager verbruik en een lagere uitstoot (tot 5.8 gram per 100 km). Het lagere verbruik zorgt voor een lager BPM tarief
en minder kosten per kilometer. De
optische wijzigingen zijn beperkt. Bij
goed kijken, zijn verschillen in het
patroon van de grille en de indeling van
de koplampen te zien.

kelde 4x4 versie en dat komt door de € 8125,aan BPM, die men voor deze veiliger uitvoering
van de SUV aan de Staat als BPM moet betalen.
Dacia zal waarschijnlijk daarom in Nederland
voornamelijk voorwielaandrijvers verkopen.
Goed geïsoleerd
De Dacia Duster bovendien is redelijk stil in de
cabine. Echter als men plotseling meer vermogen vaagt van de auto, neemt het geluid in de
cabine flink toe.
In de passagiersruimte van de Dacia Duster is
nog altijd eenvoudig gehouden. Het gaat om
functionaliteit en de prijs zo laag mogelijk houden. Bij de Dacia Duster is alles simpel en grijs,
maar het ziet er wel degelijk uit. Voor modeljaar
2022 hebben de stoelen een nieuwe bekleding en
zijn de hoofdsteunen iets anders. Er is nu ook
een bergvak tussen de voorstoelen met een van
inhoud 1,1 liter. De zitruimte voor- en achterin is

Motor
Bij Dacia zijn voor modeljaar 2022 alle
motoren herzien om het verbruik nog
verder te verlagen. Bovendien is gekozen voor banden met lage rolweerstand
en een ander type automatische versnellingsbak. De testauto is voorzien
van de "TCe 150" benzinemotor in
combinatie met de "EDC" automaat
met dubbele koppeling. Dankzij het
vermogen van 150 pk / 250 Nm presDe Dacia Duster is door aanpassingen
teert deze sterkste uitvoering van de
en een iets grotere motor zuiniger geworden.
Dacia Duster moeiteloos. In 9,7 seconden sprint de geteste uitvoering met de
DCT (Dual Clutch Transmission) automatische net zoals in de voorgaande modellen goed.
versnellingsbak vanuit stilstand naar de 100 Dankzij de hoge zit en zicht op de motorkap
km/uur. De topsnelheid ligt bij 199 km/uur.
krijgt de bestuurder het idee een grote en machHoe zuinig de Dacia Duster met benzine omgaat, tige auto te besturen.
hangt sterk af van het gebruik. Op de lange
afstand, en met een kalme rijstijl, is met enige Uitrusting
goede wil wel een verbruik van 5.5 liter per 100 De Dacia Duster biedt de keuze uit twee multikm mogelijk. Ondanks een prima functionerend media-systemen. De testauto is voorzien van een
start/stop-systeem loopt het verbruik in de stad centraal beeldscherm. De opzet van het multimeechter sterk op en dan gebruikt de 1338 kg zware diasysteem en de bediening van het audio-, comDacia al snel een liter meer brandstof per 100 municatie- en navigatiesysteem zijn eenvoudig.
km.
Naast Dacia's eigen infotainment-systeem kan
De handgeschakelde versie van deze Dacia worden gekozen voor de eigen smartphone
Duster biedt met dezelfde motor 20 pk minder dankzij ondersteuning voor Apple CarPlay en
vermogen, maar is daardoor niet in een goed- Android Auto.
kopere BPM klasse gekomen. Voor beide versies De testauto heeft in de op een na luxe uitvoering,
betaalt men € 6394,- aan BPM. Ruim tweedui- de "Prestige", een prijskaartje vanaf €23.250.
zend Euro minder BPM betaalt men voor de Het topmodel “Extreme” is € 650,- duurder en
instapversie met 100 pk driecilinder motor. De heeft onder andere ook nog een 360° multi-view
instapprijs is € 20.150,- terwijl de luxere en ster- camera.
kere geteste versie bijna negenduizend Euro
duurder is. Iets duurder is nog de handgeschaConclusie
De Dacia Duster is voor modeljaar
2022 wel degelijk verbeterd. De
combinatie van een gunstigere
stroomlijn, banden met lage rolweerstand, een moderne automaat
en een verfijnde motor zorgen voor
een lager verbruik en meer comfort. De uitrusting is compleet en
alhoewel de Duster eenvoudig is.
De Dacia Duster is meer terreinauto dan de vergelijkbare concurrenten en daarmee zeer geschikt
om op slechte wegen te rijden.

De MINI Electric, in Duitsland MINI Cooper SE genoemd,
kreeg een kleine update, waarbij de opnieuw ontworpen
voorkant voor een sportievere look het meest opvallende is.
Het blijft leuke auto met hoge aaibaarheidsfactor en daarom zeiden we onmiddellijk ja, toen BMW deze testauto aanbood ter vervanging van een model, dat helaas niet meer in
de testauto-pool zat. Met zijn retro look en skelterachtige
rijeigenschappen, die de MINI-modellen al meer dan 50
jaar hebben, is het een heel leuke auto om te rijden.

Bij de vele kleine verbeteringen, die bij de MINI
Electric voor het modeljaar 2022 heeft aangebracht, zitten onder meer bijgewerkte voor- en
achterbumpers, side scuttles (sierelementen aan de
zijkant), nieuw ontworpen grille, Piano Black
MINI-emblemen en modelplaten, en het meerkleurige dak, dat men kan bijbestellen. Er zijn ook
verbeteringen in de aandrijflijn aangebracht,
waardoor met hetzelfde accupakket een paar kilometer verder gereden kan worden en het motorvermogen iets ten opzichte van het voorgaande
model is toegenomen. Nog steeds is de rijbereik
niet riant en is de MINI meer als stadsauto ontworpen en zal vaker een tweede auto - voor erbij zijn.

Road Test
MINI Electric
Koets: 3-deurs
Prijs: € 34.990,Gewicht: 1440 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 184 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Actieradius: 234 km (WLTP)
Lengte: 385,0 cm
Breedte: 172,7 cm
Kofferruimte: 211 liter
Aanhangergewicht: niet
De MINI Electric is geen ruimtewonder, maar heeft met zijn retro look wel
een heel hoge aaibaarheidsfactor van
een klassieke Britse auto, maar dan
wel met degelijke Duitse BMW techniek.

meer dan
vijftig jaar geleden rondreed. Toch heeft de MINI
nog steeds hetzelfde typisch Britse imago. Dat
wordt nog benadrukt door de Union Jack, het
symbool in de nationale vlag van GrootBrittannië, die men in de achterlichten van de
MINI ziet. Desalniettemin deelt de MINI veel
techniek met de degelijke Duitse BMW i3.
In het interieur herkent men de BMW techniek,
maar het is wel verpakt in de klassieke Britse
MINI stijl. Men herkent het oude Morris 850 (heb
ik zelf nog gehad) of het Austin Mini dashboard
aan de grote ronde klok in het midden en de tuimelschakelaars om van alles te bedienen, inclusief
het starten bij deze elektrisch aangedreven MINI.
Het infotainment is van zeer hoog niveau en vergelijkbaar met dat wat BMW aanbiedt. Het centrale touchscreen ziet er fraai uit, kent een doordachte indeling en laat zich ook via de bekende
BMW-draaiknop tussen de voorstoelen bedienen.
In de praktijk kan men het infotainment systeem
al snel volledig op de tast bedienen, wat veiliger is
dan een touchscreen. Een tweede scherm, met
daarop onder meer een snelheidsmeter en rijinformatie, zit op de stuurkolom. Als accessoire
kan men een head-up display bijbestellen.
Een ruimtewonder is de MINI niet. Voorin zit men

Iets meer vermogen
Een 184 pk (135 kW) elektromotor drijft de voorwielen aan en daarmee kan men lekker vlot rijden.
Dankzij het permanent aanwezige koppel van 270
Nm sprint de 1440 kg zware MINI in 7,3 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/uur. Vooral de
versnelling vanuit stilstand naar de 50 km/uur
voelt, dankzij het grote koppel, heel snel aan.
Zowel de acceleratie van 0 tot 50 km/uur als die
van 60 tot 100 km/uur doet de MINI in 3,6 seconden. Zodoende kan men veilig en vlot inhalen. De
topsnelheid is begrenst op 150 km/uur.
Volgens de Europese standaard WLTP
bedraagt het verbruik 15,2 kWh/100 km.
Met de 32,6 kWh grote accu zou men
theoretisch ruim 234 km ver kunnen rijden
op een volle accu. Zoals bij alle elektroauto’s haalt men dat in de praktijk niet en
blijft het bereik meestal onder 200 km steken.
De accu ligt in een T-vorm in de bodem
van de MINI en daarvoor staat de elektrisch aangedreven MINI 18 millimeter
hoger op de wielen ten opzichte van de
conventioneel aangedreven MINI-modellen. Met het nieuwe model kan men ‘one
pedal’ rijden, wat uiteraard remmen
bespaart, maar ook het verbruik, want men
remt af op de motor, die bij het afremmen
als dynamo werkt en met die teruggewon- Bij de MINI Electric is de aandrijflijn simpel en zijn er
minder onderdelen, die onderhoud nodig hebben dan bij
nen energie de accu weer oplaadt.
een auto met benzinemotor. De onderhoudskosten zijn
daardoor lager.
Vlot laden door driefasen systeem
De actieradius van de MINI is niet indrukwekkend, maar gelukkig is de auto wel weer snel comfortabel en het comfort van de voorstoelen
op te laden. Men kan zelfs met drie fasen 16 verdient absoluut een compliment. Achterin is het
ampère wisselstroom laden en vlot laden kan men voor volwassenen wat krap en voelt men zich
ook bij de gelijkstroom snelladers langs de snel- opgesloten. Doordat de accu slim in de bodem is
weg. Bij de 50 kW snellader kan men tot 80% weggewerkt, is de kofferbak met 211 liter even
laden in slechts 35 minuten. Die laatste 20% bat- groot als die bij de conventioneel aangedreven
terijvulling kost onevenredig veel tijd en dat zal modellen. Met het neerklappen van de in twee
men in de praktijk niet doen. Thuis op de wissel- ongelijke delen opgedeelde achterbank, kan men
stroomlader kan men wel tot 100% laden en dat 731 liter bagage vervoeren. Men moet daarbij wel
kost dan zo’n vier uur laadtijd. Een stuk sneller oppassen voor het gewicht, want de MINI mag
dan andere, grotere, Chinese elektro-auto model- slechts 335 kg laden.
len, die we hebben beschreven. Soms hadden die
voor het laden aan het stopcontact meer dan een Conclusie
etmaal nodig.
De elektrisch aangedreven MINI Electric is er
alleen in de driedeurs hatchback uitvoering. Een
BMW techniek in de MINI
cabriolet mist helaas. Er zijn wel meerdere uitvoeDe huidige MINI is, zoals alom bekend, bedui- ringspakketten, waarmee men de auto naar eigen
dend groter ten opzichte van het origineel, dat smaak kan aankleden. De testauto was een ‘business edition’ en had een aantal leuke
accessoires, waardoor de prijs € 43.075,65
werd, maar de basis uitvoering met dezelfde aandrijving kost € 34.990,-. In
Duitsland is de basisprijs iets lager, maar
krijgt men wel een aantrekkelijke subsidie, waardoor de aanschaf van deze auto
gelijk zo’n € 9000,- goedkoper wordt.
De MINI Electric is dynamisch en toch
soepel. Het compacte aandrijfsysteem van
de volledig elektrische MINI zorgt voor
extreem weinig vibraties en laat de auto
vrijwel geruisloos rijden.
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NL DOET bij TV de Oorsprong
BEEK. Zaterdag 12 maart was de jaarlijkse klusdag NL DOET bij TV de
Oorsprong in Beek. Met ongeveer 2025 vrijwilligers is het clubhuis grondig
schoongemaakt, ramen gelapt, keuken
en kasten gepoetst en klussen op het
park gedaan. De jongste vrijwilliger
Noah (12 jaar), heeft samen met zijn
moeder een aantal bankjes in elkaar
gezet. Een aantal sterke personen heeft
een buitentafel/bar in wording in elkaar

gezet en geschilderd. En het terrasmeubilair is gepimpt.
Er is heel veel werk verricht door al
deze mensen in een korte tijd! Bedankt
allemaal.
Een gezellige gezamenlijke lunch met
soep en broodjes rond 13.00 uur was
zeer welkom. Het tennisseizoen gaat
van start met een mooi park en clubhuis. Wij als bestuur zijn zeer trots op
het resultaat.

Leden van TV de Oorsprong naast hun nieuwe “staantafel” aan het werk
Foto: Henk Baron

NL DOET dag bij
de Veldruiters was groot succes
MILLINGEN. Afgelopen 12 maart
hebben 26 vrijwilligers zich ingezet bij
de Paardensportvereniging de Veldruiters in Millingen aan de Rijn.
Vanwege de hoge gasprijs hebben we
het clubgebouw aan de dijkzijde beter
geïsoleerd en verfraaid met houten
planken. Ook aan de dijkzijde is een
garagedeur geplaatst zodat het voer
makkelijker naar binnen kan. Het boeiboord is weer schoon gemaakt en
geschilderd.
Een granieten keukenblad is gemonteerd, de paarden en het harnachement
zijn weer gepoetst en al het onkruid is
uit de rijbak en eromheen weer mooi
aangeveegd.

Dank zij een mooie bijdrage van het
oranje fonds maar ook een sponsoring
van de HUBO uit Millingen hebben we
deze klussen kunnen uitvoeren.
Ook dank aan Johnny Peters die heeft
gezorgd voor mooie bloemen waarmee
we het terrein hebben op kunnen fleuren.
Natuurlijk is er tijdens het klussen
gezorgd voor heerlijke soep met broodjes en op het eind van de dag was er
friet met een snack, die voor een deel
gesponsord is door de oude haven uit
Millingen.
Dank je wel sponsors maar vooral vrijwilligers voor jullie geweldige inzet!

Inzamelingsactie gebruikte
kleding en schoenen op 2 april a.s.
Langzamerhand nadert
weer het voorjaar. Vast
en zeker weer de tijd
om oude en niet meer
gebruikte maar nog
wel goede kleding en
schoenen op te ruimen.
H a n d b a l ve r e n i g i n g
Groesbeeks
Glorie
helpt u hierbij graag
weer een handje door
het organiseren van een
inzamelingsactie. Deze
inzamelingsactie staat
gepland op zaterdag 2 april a.s.
Goede gebruikte kleding, jassen, tassen en schoenen mogen in plastic afvalzakken tussen 10.00 en 14.00 uur ingeleverd worden bij bloemisterij
Wilhelmina
aan
de
Kon
Wilhelminaweg 12a in Groesbeek.
Vrijwilligers van de handbalvereniging
staan daar klaar om de zakken in ontvangst te nemen en op te bergen. De

organisatie Smart Recycling komt
einde middag de ingeleverde zakken
ophalen.
Op verzoek van enkele leden heeft
het bestuur besloten om, mede
afhankelijk van de totaal opbrengst,
minimaal de helft van dat bedrag te
doneren aan de actie voor Hulp aan
Oekraïne.

Inschrijving
wielerkoers
Omloop der
Zevenheuvelen
geopend
Wielerliefhebbers die op zaterdag 9 juli
willen deelnemen aan de recreantenwedstrijd van de Omloop der
Zevenheuvelen, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Na twee jaar geen
Omloop der Zevenheuvelen, komt er in
2022 weer een breed wielerevenement
met een toertocht én wedstrijden op
dezelfde dag. Alle finishers komen
samen in het sfeervolle start-finishgebied; door de organisatie omgedoopt
tot ‘Village Arrivée’. Dit jaar is er een
dubbele primeur: Zowel bij de wielerkoers als bij de toertocht staan nieuwe
categorieën op het programma.
Drie wedstrijdonderdelen en toertocht
De vierde editie van 'De Omloop'
bestaat uit drie wedstrijdonderdelen
van verschillend niveaus op een afgesloten parcours en een toertocht voor
recreatieve wielrenners: 'FAKRO's
Mooiste'. Op het wedstrijdprogramma
is voor het eerste een nationale dameskoers opgenomen. Deze wedstrijd
maakt onderdeel uit van de KNWU
Womens Cycling Series. De herenkoers
is dit jaar opgenomen op de kalender
van de U23 Road Series, een
Nederlands-Belgische beloftencompetitie. Daarnaast is er weer een wedstrijd
voor fanatieke recreanten opgenomen.
Aanmelden kan via de KNWU.
Aanvullende informatie is te vinden op
de website van de organisatie
(https://www.omloopderzevenheuvelen.nl/recreanten/ ). Ook vrijwilligers
kunnen zich aanmelden via de website.
Nieuw: Graveltoertocht
Recreatieve deelnemers hebben bij de
Omloop der Zevenheuvelen keuze uit
vier verschillende routes. Naast de drie
bekende toerafstanden van 80, 110 en
140 kilometer op de weg, is er deze editie ook een graveltoertocht van 80 km
door de prachtige landschappen in en
rond het Rijk van Nijmegen. Bijna 90%
van de gravelroute gaat over onverharde wegen. De inschrijving voor de toertochten opent binnenkort op de kalender van de NTFU.
Beperkt aantal startbewijzen
Voor de FAKRO’s Mooiste toertocht
hoopt de organisatie op ruim 1.000
deelnemers. "Hoe meer wielerliefhebbers we kunnen laten zien hoe geweldig
je in deze omgeving kunt fietsen, hoe
beter", aldus Joost van Wijngaarden,
voorzitter van de Omloop der
Zevenheuvelen. “Samen met FAKRO
Nederland, hoofdsponsor van de toertocht, hebben we onze ambitie dit jaar
op een ruime duizend toerdeelnemers
gesteld”.
Aan de Women Cycling Series en U23
Road Series doet een vast aantal geselecteerde ploegen mee. Aan de recreantenkoers kunnen 150 deelnemers meedoen. De eerste 150 inschrijvers zijn
zeker van een startbewijs. Daarna
wordt er een reservelijst aangelegd om
afmeldingen op te vangen. "De afgelopen jaren zagen we dat de wedstrijddeelnemers erg enthousiast waren over
ons evenement en de startplaatsen binnen no-time waren vergeven", blikt Van
Wijngaarden vooruit op een nieuwe
stormloop op de inschrijfbewijzen.
Goede doel: Energy4All
Evenals vorig jaar zet de Omloop der
Zevenheuvelen zich ook dit jaar weer
in voor het goede doel. Naast een
bedrag vanuit de organisatie, kunnen
deelnemers bij aanmelding aangeven of
en hoeveel zij willen bijdragen aan het
goede doel van dit jaar: Energy4All.
Een stichting die zich inzet om energiestofwisselingsziekten meer bekendheid
te geven en zo snel mogelijk een medicijn te vinden om deze ziekten te stoppen.
Voor meer informatie en inschrijven:
www.omloopderzevenheuvelen.nl

Nieuws van Switch ‘87
Volleybaltoernooi Switch ’87 van 10 t/m 12 juni op
Sportpark De Hove
MILLINGEN. Het voorjaar staat voor
de deur en dat betekent dat het
Volleybaltoernooi van Sportvereniging Switch ’87 er, na 2 toernooi-loze
jaren, weer aan komt! Schrijf snel in
voor het grootste en meest veelzijdige
volleybalfeest in de regio Nijmegen:
Gras - en Beachtoernooi op Sportpark
De Hove in Millingen a/d Rijn.
Zoals vanouds beginnen we het
Volleybaltoernooi met een feestavond
op vrijdag 10 juni met DJ Nicky
Lorenzo en zaterdagavond 11 juni
komt de populaire band: Anderkovver!
En dan natuurlijk zaterdag en zondag
overdag lekker volleyballen! Alle senioren- en aspirantenteams kunnen kiezen om op zaterdag en/of op zondag te
spelen. De CMV-jeugd speelt alleen op
zaterdag.
Er kan gespeeld worden in de volgende
categorieën:
Senioren op gras
• 6 tegen 6: Dames en Heren
Regiocompetitie (promotieklasse – 3e
klasse):
• 3 tegen 3: Dames en Heren

Divisieniveau t/m 3e klasse
• Recreanten: Dames, Heren en Mix
Beach:
• 2 tegen 2: Dames en Heren
Divisieniveau t/m 3e klasse en jeugd A
Jeugd:
• Aspiranten A (16-18 jaar), B (14-16
jaar) en C (12-14 jaar) op zaterdag
en/of zondag
• CMV niveaus 4, 5 en 6 (9 – 12 jaar)
op zaterdag
Informatie en inschrijven
www.stamvolleybal.com
info@stamvolleybal.com

via
en

Paasloterij
De jaarlijkse Switch ‘87 Paasloterij
staat weer voor de deur!! Onze leden
komen in de periode van vrijdag 1 april
(nee, geen grap) tot en met vrijdag 15
april bij u langs. Koop een of meerdere
loten en steun zo onze vereniging. Als
vanouds kosten de loten € 0,50 per
stuk. Het zou fijn zijn als u wat kleingeld heeft klaarliggen, want kopen via

pin is niet mogelijk.
De Paasloterij is een belangrijke bron
van inkomsten voor onze vereniging en
u steunt met het kopen van loten onze
jeugdafdeling. Ook dit jaar zijn er weer
mooie geldprijzen te winnen. De trekking is op maandag 25 april en de uitslag wordt in de Rozet gepubliceerd en
op onze website www.switch87.nl.

Nieuwe sponsors: Hubo & Spann-Eerden
Zaterdag 12 maart hebben Jordy Sijtsema
(penningmeester
Switch ‘87) en Willem
Spann (directeur Hubo
& Spann-Eerden) onder
toeziend
oog
van
Janneke
van
de
Wetering (sponsorcommissie Switch ‘87) de
handtekening
gezet
onder de sponsorovereenkomst
waarbij
Aannemingsbedrijf
Spann-Eerden en Hubo
Millingen zich voor
minimaal 3 jaar verbinden aan Switch ‘87.
Sinds 2 weken hangen
ook de sponsorborden
van
Hubo
en
Aannemingsbedrijf Spann-Eerden in de sporthal.
Wij bedanken Willem Spann voor het vertrouwen in onze vereniging en zijn trots
op de deze mooie samenwerking.

Diploma Club van 100

Wedstrijdprogramma

Maandag 7 maart hadden we weer een
mini die het diploma van "De club van
100" heeft behaald. Dieke heeft aan
trainer Niek laten zien dat zij 100x kan
toetsen (onderhands spelen) zonder de
bal op de grond te laten vallen. Proficiat
Dieke met deze geweldige prestatie.
Tijdens de training kreeg zij het diploma overhandigd.

Donderdag 24 maart
21:15 Hexagon HS 1 - Switch'87 HS 1
21:30 Heyendaal DS 12 - Switch'87 DS
4
21:30 Heyendaal HS 5 - Switch'87 HS
3
21:30 Pegasus HS 7 - Switch'87 HS 2
Zaterdag 26 maart
11:30 Weekenders MB 2 - Switch'87
MB 1
13:00 Set Up '69 JB 1 - Switch'87 JB 1
14:30 Switch'87 MB 2 - Kidang MB 1
16:15 Pegasus DS 3 - Swikaros DS 1
Maandag 28 maart
20:30 Switch'87 DS 2 - Isala '77 DS 1
Donderdag 31 maart
19:30 Switch'87 DS 4 - Pegasus DS 9
19:30 Switch'87 DS 3 - Labyellov DS 3
19:30 Switch'87 HS 3 -- Trivos HS 5
21:30 Switch'87 HS 1 - Kidang HS 3
21:30 Switch'87 HS 2 - Heyendaal HS
5
Zaterdag 2 april
14:30 Switch'87 JB 1 - AETOS JB 2
14:30 Switch'87 MC 1 - TiVoC MC 1
17:30 Swikaros DS 1 - Pegasus DS 4
Dinsdag 5 april
20:00 Touché DS 1 - Switch'87 DS 4
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Juliana Bicycle Team

Op zoek naar jong talent!
MILLINGEN. Vanaf mijn geboorte ben
ik al lid van de allermooiste vereniging
van Millingen en omstreken: het
Juliana Bicycle Team. Ik heb 25 jaar
deel mogen uitmaken van onze Aselectie en inmiddels ben ik alweer een
aantal jaren voorzitter.
Het is een hechte club met mooie en
fijne mensen. Mensen die alles voor
elkaar over hebben.
Doordat wij een unieke sport beoefenen, zijn er veel internationale optredens. We maken de grotere sport- en
muziekshows mee en ik kan jullie zeggen: dat geeft een enorme kick! Zowel
het optreden voor een groot en enthousiast publiek, als alles wat wij backstage als groep meemaken, betreffen ervaringen die onvergetelijk zijn en die ik
voor geen goud had willen missen.
Tegelijkertijd zijn we de kleine dorpse
vereniging gebleven. In Millingen zijn
wij gewoon “de fietsclub”. En dat is
mooi. Het nadeel daarvan is denk ik
wel, dat onvoldoende zichtbaar is wat
wij in de rest van de wereld meemaken.
Hoe ontzettend gaaf het is om deel uit
te maken van deze club.

Ik schrijf dit niet om onszelf op de
borst te slaan. Ik schrijf dit omdat ik de
jeugd van Millingen (en omstreken) wil
laten zien dat wij er zijn, wat we doen
en en hoe ontzettend veel wij als vereniging te bieden hebben. Wij zijn de
fietsclub die in ons eigen Millingen
deelneemt aan de optochten met de kermis. De club die het altijd gezellig
heeft in ons verenigingsgebouw. Maar
we zijn tegelijkertijd de club die de
internationale podia heeft veroverd met
een unieke en spectaculaire sport.
We hebben corona nu - hopelijk - achter de rug. Dat betekent dat wij weer
volle bak vooruit gaan. We zijn op zoek
naar
aanstormende
talenten.
Jeugdleden die avonturen willen beleven en die later, als ze groot zijn, over
de wereld willen reizen. Dit alles vanuit het warme nest dat onze vereniging
is.
Neem dus snel contact op!
info@julianabicycleteam.com
www.julianabicycleteam.com
Dennis van Alst, Voorzitter

Loop 26 en 27 maart mee met de 62ste entewandeltocht!
Ook korte afstanden voor gezinnen!
Op zaterdag 26 en zondag 27 maart
organiseren WSV Zwanenveld en
Scoutinggroep ZV De Batavieren voor
de 62ste keer de Lentewandeltocht.
De afwisselende route voert wandelaars door de glooiende en bosrijke
omgeving van Nijmegen.
De Lentewandeltocht vertrekt vanaf de
blokhut van ZV De Batavieren aan de
Groostalselaan 13 te Nijmegen. Vanaf
hier leiden afwisselende routes de wan-

Orion zoekt voetbaltalent
Sv Orion uit Nijmegen is voor het voetbalseizoen 2022-2023 op zoek naar
versterking van de jeugdselectieteams.
Talentvolle voetballers en voetbalsters
uit Nijmegen en omgeving worden
daarom uitgenodigd voor een (vrijblijvende en kosteloze) stagetraining.
Deze trainingen staan open voor zowel
jongens als meiden en zijn bedoeld
voor zowel veldspelers als keepers tot
en met 18 jaar.
Wat houdt een stagetraining in?
Een stagetraining houdt in dat
betreffende speler of speelster in de
periode van maart tot en met mei in
ieder geval drie keer meetraint met één
van de selectieteams van Orion. De
specifieke trainingsdata worden in
overleg met de speler vastgesteld. Na
afloop van de stageperiode wordt er in
overleg met de speler en ouders
bepaald hoe een eventueel vervolg er
uit komt te zien. Begin juni worden de
definitieve selectieteams voor het seizoen 2022-2023 bekend gemaakt.
Over Orion:
Orion is met circa 1500 leden de groot-

50e Poldermars was een feit
OOIJ. Eindelijk kon het weer, een
Poldermars organiseren in de Ooij. Op
13 maart was het weer zover: na 2 jaar
was er eindelijk wederom de mogelijkheid om deze mooie wandelmars in de
Ooijpolder te organiseren.
In de ochtend waren wat kleine spetters
die naar beneden kwamen, maar dat
veranderde al snel in mooi droog weer
met een lekker zonnetje. Om 07.45 uur
konden de eerste lopers van start voor
de afstanden van: 5, 10, 15 , 20 en 27
km. In de loop van de dag liep het lekker door wat inschrijven betreft, hetgeen resulteerde in een bezoekersaantal

van 495 wandelaars.
Bij terugkomst was er voor eenieder
een herinnering aan de 50e Poldermars
in de vorm van een ballpoint met
inscriptie, die helaas 2 jaar te laat
mocht worden overhandigd vanwege
de covid restricties.
We kunnen terug kijken op een
geslaagde dag, en bij deze wil ik alle
medewerkers bedanken voor hun inzet
bij de verwezenlijking van de 50e poldermars.
Namens het bestuur van de vereniging:
Fred van den Meijdenberg. Secr.
W.S.V. “de Roodborstjes”

delaars door de glooiende en bosrijke
omgeving van Nijmegen.
Afhankelijk van de gekozen route
lopen wandelaars over de stuwwal, de
bossen van Berg en Dal en Groesbeek.
De 40 km route loopt deels over de
beroemde
en
beruchte
Zevenheuvelenweg.
Ook voor beginners, rustzoekers en
gezelligheidslopers
is
de
Lentewandeltocht een geschikt wande-

De 83e Kalorama
Wandeltocht 2022
ste amateurvoetbalvereniging in
Nijmegen. De selectieteams spelen op
hoofdklasse- en divisieniveau. Orion
staat momenteel op de 52e plaats in de
top 200 van best presterende
Nederlandse Amateurvoetbalver-enigingen.
Orion is een samenwerkingspartner van
NEC en is gecertificeerd KNVB lokale
jeugdopleiding. Het eerste elftal speelt
in de Hoofdklasse B (zondag) met
hoofdzakelijk spelers afkomstig uit de
eigen jeugdopleiding.
Aanmelden voor de stagetrainingen
kan via de website van Orion: www.svorion.nl

Zevenheuvelentrail en Zevenheuvelenhike op 10 en 11 september
NIJMEGEN. De nieuwe evenementen
van Stichting Zevenheuvelenloop, de
Zevenheuvelentrail
en
de
Zevenheuvelenhike, worden georganiseerd op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. In overleg met de
Provincie Gelderland en natuurbeheerorganisaties is gekozen voor deze
datum die buiten het broedseizoen ligt.
De
inschrijving
voor
de
Zevenheuvelentrail
en
Zevenheuvelenhike opende gisteren, 21
maart.
Zevenheuvelentrail voor iedere
hardloper
De Zevenheuvelentrail op zaterdag 10
september is de zwaarste trailrun van
Nederland. De vele hoogtemeters, steile beklimmingen en onverharde bospaden maken de trail een uitdaging voor
iedere hardloper. Lopers kunnen kiezen
uit 7, 14, 21, 28 én 42 kilometer. Alle
afstanden zijn uitstekend uitgepijld en
onderweg zijn verschillende posten met
drank en snacks ingericht. In Park
Brakkenstein wacht een finishfestival
met foodtrucks, barretjes, eettentjes en

een DJ. De marathon-afstand is de eerste marathon die de Stichting
Zevenheuvelenloop organiseert.
Zwaarste hike van Nederland
De Zevenheuvelenhike op zondag 11
september is voor iedereen die van
wandelen en een uitdaging houdt en die
iets nieuws wil proberen. De
Zevenheuvelenhike is de zwaarste hike
van Nederland en biedt een verbreding
van het evenementenaanbod van de
Stichting Zevenheuvelenloop. Het verschil met een wandeltocht is dat de hike
een lange tocht is door de natuur over
moeilijk
begaanbare
paden.
Deelnemers komen veel smalle bospaadjes en heuvelachtig terrein tegen.
Een goede voorbereiding is daarom aan
te raden. Hikers kunnen kiezen uit
afstanden van 7, 14, 21 en 28 kilometer.
Inschrijven
De
inschrijving
van
de
Zevenheuvelentrail
en
Zevenheuvelenhike opent op maandag
21 maart via www.zevenheuvelentrail.nl.

Potgrondactie SVO
Deelnemers aan de Poldermars naderen het dorp Ooij

Foto: Henk Baron

Vrijwilligersavond HSV De Zeelt
MILLINGEN. Op zaterdag 5 maart
zijn alle vrijwilligers van hengelsport
vereniging De Zeelt uit Millingen aan
de Rijn weer in het zonnetje gezet.
Uit blijk van waardering werd hun een
gezellige middag / avond aangeboden
bij café zaal ’t Fuske voor al hun
inspanningen in de afgelopen twee jaar.
Onder het genot van een drankje werd
het een zeer gezellige avond. Uiteraard
werd er ook voor eten gezorgd. Onze
vrijwilligers bestaan uit diverse groepen, we kennen de onderhoudsgroep,
de wedstrijd commissie, controleursgroep en jeugdcommissie. Als een vijftallig bestuur kunnen we veel maar
zonder hulp van al onze vrijwilligers

zouden we nooit zo’n actieve vereniging kunnen zijn. Dit vertaalt zich dan
weer in het stijgende aantal leden waaronder ook steeds meer jeugdleden.
Onze vereniging telt momenteel 406
leden, hier mogen wij als bestuur maar
zeker ook de vrijwilligers trots op zijn.
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers
namens het bestuur.
NOOT: Wij zijn altijd op zoek naar
vrijwilligers, hoe meer handen hoe
minder werk.
Mocht u zich geroepen voelen om ons
te ondersteunen, twijfel niet en meldt u
aan via dezeelt@gmail.com
Bestuur H.S.V. De Zeelt, Millingen
aan de Rijn

ZAterdag 19 maart kwam de selectie
van SVO-voetbal de jaarlijkse potgrondactie verzorgen. Net als voor corona
kwamen de spelers dit jaar weer langs

levenement. U kunt namelijk kiezen uit
de volgende afstanden: 5-10-15-20-2530 en 40 km. Uiteraard is ook dit jaar
de gezellige rustplaats bij scouting
Keizer Karel in het bos weer in de route
opgenomen.
U kunt zich vooraf inschrijven op
www.lentewandeltocht.nl. U kiest uw
route en tijdvak en kunt online het
inschrijfgeld betalen. Het is ook mogelijk om u op de wandeldagen zelf in te
schrijven. Dit kan op het startbureau
aan de Grootstalselaan 13 te Nijmegen.
Het startbureau is open vanaf 08.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle
afstanden € 3,50 (€ 7,00 of € 5,00 als u
een beloning wenst). Kijk voor meer
informatie over de Lentewandeltocht
op
www.lentewandeltocht.nl
of
www.wandel.nl

de deuren in Ooij. De potgrond kon
ook online worden gekocht en bij de
Spar in Ooij stond een kraampje.
Foto: Henk Baron

Op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei
2022 wordt voor de 83e keer de
Kalorama Wandeltocht
georganiseerd. De opbrengst van de
tocht komt zoals altijd ten goede aan
extra activiteiten voor het welzijn van
de bewoners van zorginstellingen van
Stichting Kalorama.
De start- en finishlocatie is het
Kulturhus te Beek. Starten kan vanaf
07.00 uur, finish is om 17.00 uur.
De wandelaar kan kiezen uit diverse
afstanden en een 2-daagse. Voor wandelaars die niet van
“bergen” houden zijn er vlakkere wandelroutes uitgezet.
In de vroege ochtenduren zal een speciale pendeldienst naar de startlocatie
rijden die vertrekt vanaf de P+R parkeerplaats schuin tegenover het
Centraal Station Nijmegen, zodat de
deelnemers op tijd kunnen starten.
Deze bus wordt ter beschikking gesteld
door Verpleeghuis Kalorama. Deze bus
rijdt zowel op zaterdag als zondag om
06.30, 07.15, 08.00 en 08.45 uur. Is de
bus vol, dan rijdt deze naar Beek en v.v.
Vanaf 09.00 uur kunt u met het openbaar vervoer reizen.
Kijk ook op onze facebookpagina en de
website www.kaloramawandeltocht.nl
voor meer informatie.

Stevensloop
Maureen Koster en Luuk Maas
Nederlands kampioen halve marathon bij 6e Alfa Laval Stevensloop
Nijmegen – Maureen Koster en Luuk
Maas hebben zich bij de 6e Alfa Laval
Stevensloop gekroond tot Nederlands
kampioen op de halve marathon.
Duizenden lopers genoten van het eerste hardloopevenement van de
Stichting Zevenheuvelenloop sinds
2019. De deelnemers werden getrakteerd op een prachtige start in het
Kronenburgerpark en prima hardloopomstandigheden. Op de 10 kilometer
bleef Abdi Mohamed onder de 30
minuten, Olympisch triatlete Maya
Kingma won deze afstand bij de vrouwen. Milan van der Meer en Famke
Heinst waren de snelsten op de 5 kilometer. Alle winnaars liepen een wedstrijdrecord.
Stevensloop & Stadscross
De 6e Alfa Laval Stevensloop was een
bijzondere editie. Na twee jaar geen
evenementen, pakte de organiserende
Stichting Zevenheuvelenloop uit met
een nieuw parcours op de halve marathon en een spectaculaire Stevens
Stadscross op zaterdagavond. Bij deze
cross door de Nijmeegse binnenstad
liepen 1500 deelnemers dwars door een
heavy metal concert van de X Raiders
en door markante Nijmeegse gebouwen
zoals de Stevenskerk. Ook de passage
door de verlichte carrousel in het
Hunnerpark kon op veel bewondering
rekenen.
De Stevensloop had de primeur van
bekerloos hardloopevenement. Bij de
drankposten werden alleen Ooho’s uitgedeeld, drankzakjes gevuld met water
en AA Drink omhuld met zeewier die
vanzelf oplossen na gebruik.
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Thornse straat 20 • Telefoon: 024-6792399
6575 JJ Persingen ( a/d N840 richting Millingen)

www.dethornschemolen.nl
• Dagelijks vanaf 10.00 uur geopend
• A LA CARTE DINEREN & LUNCHEN enz
• NIEUWE MENUKAART 1 april (geen grap)
• DINERBONNEN VOOR IEDER BEDRAG
• MENU’S VOOR GROEPEN
• ONTBIJT 1ste zondag v/d maand ,
groepen ook andere dagen
• HIGH TEA
• PANNENKOEKEN
• GROOT TERRAS MET WIND- & REGENSCHERMEN
• www.largerthanlife.nl ( spellen rond de molen)
• BEPERKTE FEEST MOGELIJKHEDEN

SPAAR GEEN CENTEN MAAR MOOIE MOMENTEN !!!
CAFE- ZAAL- CAFETARIA-RESTAURANT DE VINK IN OOIJ
MEER DAN 60 JAAR HET ADRES VOOR :
• VERJAARDAGEN 40+ 50+ 60+ enz enz
• HUWELIJKSFEESTEN
• RECEPTIES, BEGRAFENISSEN
• BOVENZAAL ( met lift ) tot 75 personen
• CAFE ( of gedeelte ervan ) tot 120 personen
• BUFFETTEN IN VELE PRIJSKLASSES
• PIZZA’S UIT EIGEN KEUKEN
• CATERING OP UW LOCATIE VAN SALADE TOT COMPLEET VERZORGDE FEESTEN

www.de-vink.nl
horecabedrijf

De Vink Ooij

Koningin Julianalaan 20 • Ooij • (024) 663 1334

