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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Drugspand Groesbeek gesloten
Burgemeester Mark Slinkman heeft
een woning in Groesbeek gesloten voor
de duur van drie maanden. De politie
trof onlangs een hennepkwekerij aan in
het pand.
Wat heeft de politie aangetroffen?
In de schuur direct bij de woning werd
een kweekruimte aangetroffen met in
totaal 100 hennepplanten. Daarnaast
zijn allerlei goederen aangetroffen en
in beslag genomen die bestemd waren
voor de hennepkweek. Dit waren onder
andere koolstoffilters, knipschaartjes
en droogrekken met resten van
gedroogde hennep. Bovendien was in
de meterkast van de woning een illegale stroomaansluiting aangebracht.
Wat betekent deze sluiting?
Van 19 maart tot 19 juni 2020 mogen
het pand en alle daarbij horende ruimten en het erf niet gebruikt worden. Ze
moeten bovendien zichtbaar afgesloten
zijn en de deuren zijn verzegeld. Het
toch betreden van het pand is verboden
en strafbaar. Dit is voor eenieder kenbaar door op het pand aangebrachte
affiches. De gemeente heeft bij het sluiten van panden meegewogen of dit in

het kader van de huidige coronacrisis
ook verantwoord is. Of dat uitstel
(maar geen afstel) van de regeling verstandiger zou zijn. In dit geval bleek er
geen belemmering voor het opleggen
van de maatregel.
Waarom
sluit
burgemeester
Slinkman dit pand?
De burgemeester sluit dit pand vanwege een overtreding van de Opiumwet.
De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan bovendien leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege
overlast en brandgevaar. En kan een
aanzuigende werking op criminele activiteiten hebben. Dit levert een ernstig
gevaar op voor de openbare orde en
veiligheid.
Burgemeester
Mark
Slinkman licht zijn besluit toe: ”In onze
gemeente treden we hard op tegen de
productie van en handel in drugs en alle
overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze
inwoners en de leefbaarheid in wijken
en dorpen staan daarbij bij mij voorop.
Ik roep onze inwoners op om drugsactiviteiten te blijven melden, zodat we
samen onze gemeenschap veilig houden.”

De Gruusbêkse Passion

Mijn dochter stuurde me een gedicht toe van Irene Vella die op 11 maart een
prachtig, ontroerend gedicht schreef over hoe Italië eruit ziet ten tijde van het
Corona-virus. Hieronder een fragmentje. Dat kan niet tippen aan het origineel, maar geeft je wel een idee van haar boodschap, die ook voor ons geldt.

Vorig jaar heeft Fanfare Jubilate Deo
voor de eerste keer de “Gruusbêkse
Passion” georganiseerd.
Dit was een daverend succes, twee
avonden de kerk in de Breedeweg helemaal uitverkocht en nog een hoop mensen teleur moeten stellen.
We zijn voornemens om dit spektakel 1
x per 3 jaar te gaan organiseren dus met
Pasen 2022 is het weer zover, hou daar
alvast rekening mee in u agenda.
Van de voorstelling van vorig jaar heeft

Corona grijpt om zich
heen: veel positieve acties

de videogroep onder leiding van Rob
van Elst een prachtige registratie
gemaakt.
Omroep Berg en Dal gaat deze op
woensdag 8 april uitzenden. Eén dag
voor witte donderdag, de dag waarop
normaal gesproken de nationale
Passion uitgezonden wordt. Deze is in
verband met de crisis afgelast.
Dus wilt u nog een keer genieten van
Bas Wegh als Jezus, Marcel Wentink
als Judas, Yvonne Verbeet en Ineke
Bouckaert als Maria, Roland Coenen
als Pontius Pilatus, Trente Plus , Music
on Demand, Fanfare Jubilate Deo en
vele anderen.
Kijk dan op woensdag 8 april om 20.00
uur naar de uitzending van TV Berg en
Dal, ook te zien via:
http://omroepbergendal.nl/televisie
Groet en sterkte in deze lastige tijd, we
hopen dat u kijkt en even de zorgen
kunt vergeten.
Bestuur Fanfare Jubilate Deo

belang van een goede gezondheid inzag
en van oprechte genegenheid
Het jaar waarin de wereld leek stil te
staan
Maar de lente wist van niets en de
rozen bloeiden opnieuw......
En toen kwam de dag van de bevrijding
We zaten voor de televisie en de premier vertelde live op alle media dat de
noodtoestand ten einde was
En dat het virus had verloren
Dat we samen hadden gewonnen
En toen gingen we de straat op
Met tranen in onze ogen
Zonder mondkapjes en handschoenen
onze buurman omhelzend
alsof het onze broer was
En dat was het moment dat de zomer
aanbrak
omdat de lente het niet wist
en was doorgegaan om er te zijn
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente van niets wist
En iedereen leerde
Wat de kracht van het leven is

De Rozet in Coronatijd
Een andere Rozet dan u van ons
gewend bent... We hebben deze uitgave
(en waarschijnlijk de volgende edities)
geen sportpagina, want de sportwereld
staat stil.
We hebben geen culturele pagina, want
het uitgaansleven staat stil. Wel bieden
allerlei organisaties een soort thuis-cultuur, bieden online theater, muziek etc.
aan.
Ook activiteiten voor senioren en jeugd
... liggen stil. Er is natuurlijk nog wel
wat senioren-jeugd-cultureel nieuws,
meestal nog afgelastingen, danwel ver-

Het zijn rare tijden. We hopen dat
iedereen zo goed mogelijk door deze
lastige periode komt.

oplage: 25.000

Corona... de lente wist van niets

Het was 11 maart 2020, straten waren
leeg, winkels waren dicht en mensen
bleven thuis
De lente wist van niets en bloemen bleven opkomen en opengaan
En de zon bleef stralen
En de zwaluwen keerden terug
En de hemel kleurde rood en blauw
Het werd steeds later donker en ’s ochtends kwam het licht drong vroeg binnen door de op een kier staande ramen
Het was het jaar waarin je alleen naar
buiten mocht om boodschappen te doen
Al gauw ging alles dicht
Het leger begon alle uitgangen en
landsgrenzen te bewaken
Want er was niet genoeg plek voor
iedereen in de ziekenhuizen
En mensen werden ziek
Maar de lente wist van niets en de
scheuten bleven uitlopen
Alle dagen leken op elkaar
Men herontdekte het genot om te schrijven en de verbeelding de vrije loop te
laten, een nieuwe taal te leren
Om te lezen en je te laten meeslepen
door de fantasie
Het was het jaar waarin men het

vangende oplossingen, dat vindt u op
onze speciale corona-pagina’s.
Wat in deze krant aan coronamaatregelen genoemd wordt, kan morgen alweer
anders en achtehaald zijn, dan komt er
een nieuwe persconferentie van het
kabinet.
We hebben besloten de speciale
‘Groesbeek-pagina’s’ vanaf nu ook te
integreren in de rest van de krant, dus
sport op sport, kerk bij kerk, cultuur bij
cultuur. We zijn tenslotte één gemeente.
Positief
Ondanks alle moeilijke tijden zit er ook

Da’s lief !
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GROTE ZAAL
Afhalen mogelijk
Große Straße 80
47559 Kranenburg
Tel.: 0049-2826-419
een positieve kant aan het verhaal... We
worden liever en hebben meer aandacht
voor elkaar, bedenken creatieve hulpoplossingen. Er zijn Facebookgroepen
met hulpvraag en -aanbod, ondernemersregelingen om bedrijven het hoofd
boven water te laten houden.
De lucht boven ons hoofd wordt schoner door minder verkeer en luchtvaart
(dus toch niet grotendeels een ‘agrarisch’ probleem?).
Voor alles: blijf gezond, help elkaar
maar houd hierbij gepaste afstand!
Nicolette

Evacuatiemonument in Persingen geplaatst
PERSINGEN. Op vrijdag 20 maart zou
de onthulling zijn van het evacuatiemonument op de grens van Nederland en
Duitsland, achter de Thornsche Molen.
In verband met de coronaperikelen was
dit afgelast.
Maar op dinsdag 17 maart is de beeldengroep alvast geplaatst in Persingen.
Het kunstwerk is ontworpen door de
Kleefse kunstenares Anne Thoss en uitgevoerd door Jörg Florenz. De gemeente Berg en Dal heeft het kunstwerk op
deze locatie nabij en over de grens
geplaatst als blijvende herinnering aan
de verschrikkingen van de oorlog en
aan de overstroming en evacuatie in
1944/45, waaronder men aan beide zijden van de grens geleden heeft. Het
monument maakt deel uit van de herinnerings- en wandelroute, die tot stand is
gekomen in het kader van 75 jaar vrijheid in deze regio en een initiatief was
van de Stichting Thornsche Molen.

V.l.n.r ontwerpster Anne Thoss, Hennie Driessen en Wim Jansen van de Stichting
Thornsche Molen en Jörg Florenz, die de beelden gemaakt heeft.
Foto: Henk Baron

Plofkraak geldautomaat in Kranenburg
In de nacht van dinsdag 24 op woensdag
25 maart, omstreeks 02.18 uur hebben
onbekenden een geldautomaat laten
ploffen in Kranenburg (Einkaufs-zentrum “Am Grossen Haag”). Dit gebeurde
op het parkeerterrein waar ook Aldi en
de DM in Kranenburg zijn gevestigd. De
schade is enorm. Dit is al het vijfde geval
binnen twee dagen in deze grensregio.
Volgens de Duitse politie zijn twee mensen op een brommer of scooter in de
richting van Nederland gevlucht en wel
via de Hettsteeg richting Groesbeek. Bij
de achtervolging werd ook een helikopter ingezet, zonder resultaat. De politie
vermoedt dat er nóg een dader bij
betrokken was, die met een auto via de
Hettsteeg is gevlucht. Het is nog niet
bekend of er een buit is en/of hoe groot
deze is.

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

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

Foto: Duitse politie
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Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Complete badkamer/toilet verbouwing

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Dealer van o.a.:

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

DUURZAME INSTALLATIES

www.vblkozijnen.nl

LAADPALEN EN ZONNEPANELEN

SWITCH
HAARMODE

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

Inname: maan., don., vrij. en zat. tussen 10-13 uur

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

Nieuwsﬂits Mantelzorg Berg en Dal
Over ons
We zijn een aceve groep
vrijwilligers en professionals met kennis en ervaring
op het gebied van mantelzorg. De naam Mantelzorg
Berg en Dal vat kort samen
voor wie we er zijn: voor
iedereen die langdurig
voor een ander zorgt, in de
gemeente Berg en Dal.

WWW.KIPELECTRO.NL
(024) 663 33 00

zelfde situae zit? Mantelzorg Berg en Dal probeert lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Om te leren van elkaar,
om elkaar tot steun te zijn, om even uw verhaal te doen……..
U kunt hiervoor bellen of mailen naar mantelzorg Berg en
Dal, zij brengen u in contact met elkaar.

Mantelzorg en het coronavirus

Schellingshof 31
Beek-Ubbergen
Tel. 024-3790272

deze hulp te vragen, maar kinderen, kleinkinderen, buren en
vrienden hebben nu vaak (iets) meer jd .
Een pgb-zorgverlener zorgt voor mijn zieke dochter. Kan de
zorg doorgaan?
Ja, zolang de pgb-zorgverlener gezond is dan kan dat. Maar
als hij of zij ziek wordt dan geldt dat de pgb-zorgverlener de
zorg jdelijk moet staken.

“Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet
houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel Voor verdere vragen over de inzet van pgb-zorgverleners kun
en wat kan niet? Met deze informae geven we antwoord op je terecht bij Per Saldo, zij zijn deskundig op dit gebied.”
een aantal vragen.

bron: Mantelzorg.nl Veelgehoorde vragen van mantelzorgers

Ik hoor dat het verstandig is om nu uit de buurt te blijven van
Helpen of hulp nodig?
de kwetsbare ouderen. Maar ik voel mij goed en wil graag bij
mijn hulpbehoevende naaste op bezoek. Doe ik daar wel goed Vraag & aanbod in de gemeente Berg en Dal vinden elkaar op
wehelpen.nl en Whapp Wehelpen.nl is gespecialiseerd in het
aan?
Zorg je voor een dementerende partner? Combineer je
bij elkaar brengen van hulp- vraag en aanbod. Ze hebben hier
Het is belangrijk om een verstandige overweging te maken.
school met het huishouden voor een moeder met een deruime ervaring mee en hebben een team van vrijwilligers die
pressie? Ben je de vader van een zoon met het syndroom van Beperk het contact als de hulpbehoevende ouder is dan 70
alle aanbod en vraag toetsen. Ook hebben ze adviezen over
Down? We staan je graag terzijde. Bijvoorbeeld met antwoor- en/of een kwetsbare gezondheid hee. Ga zeker niet op be- het veilig gebruiken van hun dienst. Dit maakt wehelpen.nl
den op praksche en persoonlijke vragen. Of met een luiste- zoek als je zelf klachten hebt als koorts, hoest- of verkoudtot de plek om snel en veilig hulp aan te bieden en hulp te
heidsklachten (milde of ernsge klachten). Probeer contact te
rend oor en advies, als zorgen een opgave wordt. Maar ook
vragen! Wilt u meer weten over de nieuwsbericht van “we
voor anderen staan we klaar: professionals, leraren die jonge houden door (vaker) te bellen. Denk ook aan beeldbellen via helpen”, neem een kijkje op de website mantelzorg berg en
mantelzorgers willen ondersteunen of anderen die te maken bv Skype, Faceme of WhatsApp. Dan kun je ook op beeld
Dal, daar vind u bij actueel een link naar de nieuwsberichten.
zien hoe het met de ander gaat. Wellicht voelt het contact
hebben met mantelzorg. Zeker in deze moeilijk periode van
ook persoonlijker via bv Skype. Indien toch contact nodig is, Wij u ondersteunen bij het organiseren van hulp.
afstand nemen, scholen die dicht zijn of acviteiten en ophoud je dan in ieder geval aan de richtlijnen van het RIVM
vang die wegvallen willen we er voor u zijn.
Onze vrijwilligers bellen momenteel alle mantelzorgers die
over persoonlijke hygiëne , afstand bewaren en maximum
bij ons bekend zijn om te horen hoe het met u gaat. U kunt
Onze Groepsacviteiten
aantal.
ons ook op eigen iniaef benaderen voor een gesprek. Bij
Wegens de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid
De dagbesteding van mijn hulpbehoevende naaste is gestopt. voorkeur per mail, waarin u uw naam en uw telefoonnummer
zijn er geen groepsacviteiten voor mantelzorgers tot 1 juni.
achter laat, of geef dit telefonisch door.
Wat moet ik nu?
Alle acviteiten uit onze agenda komen hiermee te vervallen.
Wij begrijpen dat dit voor velen als een gemis ervaren kan
Veel centra voor dagopvang hebben de deuren gesloten. Dit Er wordt dan door een van onze medewerkers contact met u
opgenomen.
worden. We hopen u zo snel mogelijk weer acviteiten aan te betekent dat de vertrouwde dagbesteding niet meer doorkunnen bieden.
gaat en dat jouw hulpbehoevende naaste helemaal thuis
www.mantelzorgbergendal.nl
komt te zien. Dit kan heel zwaar zijn. Vraag mensen in je
Oproepjes
Telefoon: (085) 040 60 66
omgeving om jou en je naaste te helpen, bijvoorbeeld door af
Behoee aan ervaringen uitwisselen met iemand die in deen toe de zorg over te nemen. Mogelijk vind je het lasg om
info@mantelzorgbergendal.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 5472 4255
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955

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!

• 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 wel te doen?
Spelletjes
Lezen
TV kijken
Knutselen
Kaarten sturen naar verzorgings-en verpleeghuizen

Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur

Binnen-gym

Millingen:
Kinderopvang Humanitas, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-433.859, 07:30-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-454.086. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.30 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-711.110, ma-vrij 08.30-12.00 uur
Voor informatie: Regiokantoor WestGelderland, 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

Je huis opschilderen

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: 9.30-12u en 14-20 u, vr: 14-20u, za: 1014u
*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

Frisse neus halen (alleen)
Planten verpotten
Grote schoonmaak
Knuffelberenjacht
Van de zon genieten

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

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

In memoriam Jan Heijmink
Donderdag 27 februari bereikte ons het
droevige nieuws dat Jan Heijmink, oud
jeugddirigent en erelid van fanfarekorps Ons Genoegen op 78-jarige leeftijd is overleden.
Veel te vroeg, veel te plots, veel te
onverwachts en vooral veel te oneerlijk,
de wereld stond even stil.
Vorig jaar speelden hij nog zijn partijtje
mee in het orkest en hebben we Jan nog
gehuldigd voor zijn 65 jarig lidmaatschap.
Jan was Ons Genoegen, een markante
persoonlijkheid, een verenigingsman in
hart en nieren. Een grote staat van
dienst, 46 jaar dirigent van het jeugdorkest, tweede dirigent van het groot
orkest, bestuurslid, opleiding jeugd en
meer dan 25 jaar voorzitter van het
werkcomité. Naast dirigent van het
jeugdorkest is hij ook nog dirigent
geweest van UNA Kekerdom,
Musikverein Bimmen en Musikverein
Rindern. Voor zijn gehele oeuvre heeft
hij dan ook een dik verdiende
Koninklijke onderscheiding opgespeld
gekregen.
Jan is in 1954 lid geworden van fanfarekorps Ons Genoegen. In 1962 heeft
het toenmalige bestuur Jan gevraagd
om dirigent te worden van het jeugdorkest, 46 jaar lang heeft hij de dirigeerstok over zijn jeugdorkest gezwaaid.
In 1966 ging de jeugd onder zijn leiding voor het eerst op concours
Het jeugdorkest heeft gouden jaren
beleefd onder leiding van Jan, in 1973
een eerste prijs met lof der jury, daarna
volgde nog vele eerste prijzen.

In de opleiding van nieuwe muzikanten
heeft Jan bij ‘Ons Genoegen’ een groot
aandeel gehad. Door de jaren heen is
hij met de jeugd meegegroeid, hij had
voor iedereen een luisterend oor.
Vanaf het begin was hij betrokken bij
de jeugdweekenden, die nu 36 jaar later
nog steeds ieder eerste weekend van
oktober gehouden wordt.
Voor de 40 jaren trouwe dienstjaren als
dirigent van het jeugdorkest heeft
Harrie Janssen in opdracht de concertmars “De Millingerwaard” gecomponeerd. In deze mars worden de verschillende karaktereigenschappen van
Jan muzikaal verwoord. Krachtig,
standvastig, speels en frivool, charisma
en leiderschap.
Jan heeft de harmonie in de fanfare
gebracht en heel veel jeugd de liefde
van het muziek maken bijgebracht.
Hij zit voor altijd in ons ‘Ons
Genoegen’ hart.
Wij zullen de herinneringen koesteren.
Bestuur en leden fanfarekorps Ons
Genoegen, Millingen a/d Rijn

-
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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

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

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

Dankbetuiging

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

Jo Philipsen
Onze speciale dank gaan uit naar het
personeel van Gasthuis St.Jan de Deo,
afd.´t Zeeland (de huiskamer) en
De Polderkamer afd KBO Ooij.

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

bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075
Gevr. Sloopbrommers,
sloopfietsen, oud ijzer, enz.
Tel.: 024-3779474

6,00

Langs deze weg willen we iedereen bedanken
voor de belangstelling en medeleven die wij
mochten ontvangen tijdens het verblijf in het
ziekenhuis en het overlijden van

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Mail dan naar:

5,50

Groesbeek:

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

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek

5,00

Leuth:

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Hoera, Nicolette van De Rozet
wordt 2 april 60 jaar
Geen feestje vanwege corona,
maar als je een kaartje stuurt
vindt ze dat vast heel leuk!

Kinderen en Kleinkinderen Philipsen
Ooij en Millingen a.d.Rijn
Met droefenis hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van een gewaardeerd
erelid van onze vereniging.

Dhr. Herman Verhoeven
Wij wensen de familie en bekenden
veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Bestuur en leden
Kunstrijwielvereniging Juliana
Wij staan niet altijd stil bij
het woord samen
maar het is een groot gemis
als ‘samen’ uit het leven is
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne
brieven, berichtjes, mooie woorden
en jullie belangstelling bij het afscheid van

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Wim Janssen (De Rus)

Dat kan naar:
Nicolette Balledux
Rijksstraatweg 92a
6573 DB Beek

Millingen, 22 september 1927
Millingen a/d Rijn, 5 maart 2020

hebben op ons een diepe indruk gemaakt.
Een speciaal woord van dank naar het
verzorgend personeel van “Het Gasthuis”
en dokter Houben voor de goede en
liefdevolle verzorging.

Het surprise -team E, J, R

Gerard & Wendelien
Rinora & Martin
Kleinkinderen en achterkleinkind

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan
en betekend heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze lieve (schoon) vader en opa

Ben Engelen
Bernardus Petrus
echtgenoot van Bep Engelen-Vissers
 Ubbergen, 17 juni 1944

Bep
Anita en Joost
Wesley, Naomi
Saskia en John
Mike, Youri
Trix

Bezorgers gezocht
voor De

Rozet in Groesbeek
en invallers

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

† Nijmegen, 28 maart 2020

Correspondentieadres:
Mr. Pontenstraat 23, 6578 AE Leuth
Ben is opgebaard in het uitvaartcentrum van Crematorium Jonkerbos.
Met pijn in ons hart moeten wij meegaan in de maatregelen in verband
met het coronavirus. Daarom zal het afscheid van Ben op vrijdag 3 april
plaatsvinden in besloten kring.
Als je geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen kunt u dit beschouwen
als kennisgeving.

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

ZAKELIJK
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Nieuw boek: Nutsbedrijven in Groesbeek, 1890 – 1966 Werkzaamheden Vrijheidsmuseum
Elektriciteit, drinkwater, telefoon,
gas, riolering en huisvuilophaaldienst – voor de huidige generatie
de gewoonste zaak van de wereld.
Schakelaartje omzetten, kraan
opendraaien, nummer intoetsen, toilet doorspoelen, centrale verwarming instellen of de vuilniszak buiten zetten, fluitje van een cent.
De verwezenlijking en invoering
van deze gemakkelijke voorzieningen echter is niet zonder slag of
stoot verlopen. In de ontwikkelingsperiode zag niet iedereen het nut
ervan in. Anderen zagen op tegen de
kosten van aansluiting. De genoemde voorzieningen zijn veelal opgericht door de overheid en dienden
het algemeen belang, vroeger ook
wel het ‘Nut van ’t Algemeen’ genoemd, waarvan de benaming ‘Nutsbedrijf’ is afgeleid.
Vanwege de bemoeienis van de landelijke overheid met het
openbaar nut, kregen ook de gemeentebesturen verantwoordelijkheid te dragen bij de in– en uitvoering van voor hun tot
dan volkomen onbekende publieke diensten. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er in de gemeenteraden eerst uitvoerig

over werd gedelibereerd; in deze
uitgave wordt uitvoerig beschreven
hoe dit verliep in Groesbeek. Het
betreft de aanleg van: Telefoon in
1890, Elektriciteitsnet in 1916,
Waterleiding
in
1929,
Huisvuilophaaldienst in 1951,
Riolering
in
1953,
Propaangasleiding in 1959 en het
Aardgasnet in 1966/67.
De verschillende onderwerpen zijn
geïllustreerd met 41 scans van
krantenartikelen en -berichten.
Verder met 80 foto’s, waaronder
prachtige opnamen van oudGroesbeek.
Het boek, 150 pagina’s, is samengesteld en uitgegeven door Gerrie
G. Driessen en verkrijgbaar in de boekhandel te Groesbeek á
€ 20,00. In verband met de Corona uitbraak is het ook mogelijk het boek per pakketpost thuis bezorgd te krijgen. Hiertoe
dient € 25,50 te worden overgemaakt op rekening:
NL72RABO 011 74 78 466 t.n.v. Uitgeverij Heemkunde
Groesbeek met vermelding van naam en postadres van de
besteller.

Oproep vrijwilligers BIZ Millingen Centrum
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een fleurig en kleurig centrum en/of actief
willen deelnemen in één van de BIZ werkgroepen.

BIZ Millingen Centrum vraagt werkgroep leden
BIZ Millingen Centrum werkt nauw samen met de Millingse
Ondernemingsverenging, gemeente Berg en Dal en Stichting
Toerisme en Recreatie Berg en Dal aan versterking van de
ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Millingen. Bent u
benieuwd welke initiatieven in 2020 en komende jaren worden opgepakt? Wilt u weten welke verbetervoorstellen voor

bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit voor Millingen worden voorgesteld? Neem dan even
rustig de tijd om de visie “Versterken Ruimtelijke Kwaliteit
Millingen aan de Rijn” te lezen. Deze visie kunt u terugvinden als permalink onder BIZ Millingen Centrum boven in de
menubalk van de website.
De gemeente Berg en Dal is genomineerd als wandel vriendelijkste gemeenten van 2020 in Nederland. De gemeente
Berg en Dal heeft een indrukwekkend landschap met heuvels, bossen en uiterwaarden die door veel wandelpaden
goed toegankelijk zijn. In de gemeente Berg en Dal zijn al 5
dorpsommetjes: 2 in Berg en Dal, 2 in Heilig Landstichting
en 1 in Kekerdom. Een Millings Ommetje past perfect in het
beleid van de gemeente en de doelen van BIZ Centrum
Millingen. Er is veel in en rond Millingen te vertellen op het
gebied van cultuur, kunst en over het mooie landschap om
aantrekkelijke wandelroutes te maken voor toeristen, recreanten en inwoners van Berg en Dal. Met ingang van april
gaat de BIZ een werkgroep formeren om in Millingen dorpsommetjes te maken. Wij zoeken creatieve, handen uit de
mouwen meedenkende werkgroep leden. Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen op www.millingseondernemers.nl onder BIZ Millingen Centrum boven
in de menubalk van de website of stuur een mail naar bizmillingen@gmail.com.

Positief advies opsporingsvergunning
aardwarmte gebied Nijmegen
Gedeputeerde Staten hebben een
positief advies uitgebracht over de
aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte aan het ministerie van Economische Zaken &
Klimaat voor het gebied Nijmegen.
Het advies is positief, mits dit veilig
en
verantwoord
gebeurt.
Aardwarmte biedt mogelijk een
goede kans voor de overschakeling
naar duurzame levering van warmte.
In het advies vraagt provincie
Gelderland aandacht voor onder
andere de relatie met drinkwater,
veiligheid en informatie naar de
bevolking.
Inhoud advies
De vergunning is aangevraagd voor een
gebied genaamd Nijmegen. De aanvraag is gepubliceerd in de
Staatscourant. In dit opsporingsgebied
liggen mogelijk kansrijke gebieden
voor de aanwijzing van Aanvullende
Strategische Voorraden voor drinkwater (ASV). Daarom adviseren
Gedeputeerde Staten om de vergunde
ruimte te beperken zodat er ruimte is
voor drinkwaterwinning. De bescherming van de drinkwatervoorziening
moet ook in de vergunningsvoorschriften worden opgenomen. Het advies
gaat ook over de bodem, natuur, veiligheid en grondwater en een schaderegeling. Er staan ook aanbevelingen in
voor de vergunningvoorschriften en
omgevingsmanagement.

Berg en Dal versoepelt de betaling
van gemeentelijke belastingen
Voor inwoners, verenigingen en
ondernemers die door de Coronacrisis in financiële problemen komen,
versoepelt de gemeente Berg en Dal
de betalingsregelingen voor de
gemeentelijke
belastingen.
Daarnaast worden leges van afgelaste evenementen terugbetaald.

BIZ Millingen Centrum vraagt vrijwilligers met groene vingers
In mei 2020 verandert het centrum van Millingen in een
bloemenzee. Tientallen hanging baskets, een aantal trio
bloemfonteinmasten -en cortenstaal bloembakken worden
gevuld met rijk bloeiende eenjarige planten. Als verbinding
tussen dijk en centrum wordt een optische geleiding
gecreëerd van hanging baskets aan de lichtmasten in de
Burgemeester Eijckelhofstraat, van Lijdenstraat en de
Zalmstraat. Door een uitgekiend plantenmix aan zomerbeplanting, herfst, -en winterbeplanting is het mogelijk het hele
jaar door een onderscheidend en sfeervol beeld te creëren.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen
leveren aan een fleurig en kleurig centrum. Beschikbaarheid:
gemiddeld 1 keer per week om de hanging baskets en bloembakken in het centrum van Millingen en de straten vanaf de
dijk naar het centrum water te geven en te bemesten. Periode:
van half mei tot eind oktober. Aanmelden: laat het ons weten
door het aanmeldingsformulier in te vullen op www.millingseondernemers.nl onder BIZ Millingen Centrum boven
in de menubalk van de website of stuur een mail naar bizmillingen@gmail.com. Laten we samen de handen uit de
mouwen steken en werken aan een fraaier Millingen.

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is voorlopig gesloten maar de werkzaamheden buiten gaan gestaag verder. Het wordt steeds mooier. De foto is gemaakt op
24 maart.
Foto: Albert de Valk

Ondernemers (inclusief ZZP-ers) die
getroffen zijn door de corona-crisis
kunnen een betalingsregeling aanvragen of om uitstel van betaling vragen.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor verenigingen die nu geen kantine-inkomsten
hebben.
Ook inwoners die nu met minder
inkomsten te maken krijgen, kunnen
als dat nodig is gebruik maken van een
betalingsregeling. Denk bijvoorbeeld
aan horecamedewerkers met een nulurencontract.
De gemeente verstuurt in ieder geval
tot 1 mei geen aanmaningen of dwangbevelen. De gemeente legt nog wel
nieuwe belastingaanslagen op omdat
ondernemers hierdoor inzicht krijgen
in hun betalingsverplichtingen. Ook
zijn er ondernemers die de aanslagen
wel gewoon willen ontvangen en kunnen betalen.
Leges evenementenvergunningen
De leges voor vergunningen van evenementen die niet doorgaan of al afgelast
zijn vanwege de corona-crisis laat de
gemeente vervallen. Reeds betaalde
leges worden terugbetaald.
Wethouder Sylvia Fleuren namens het
college van burgemeester en wethouders:
“Iedereen wordt geraakt door de coronacrisis. Velen van ons gaan het ook

financieel merken. Niet iedereen kan de
financiële gevolgen even goed dragen.
De gemeente Berg en Dal wil inwoners
hierbij graag ondersteunen. De nu
geboden ruimte voor betalingen is een
eerste begin. Andere maatregelen worden nu uitgewerkt. Samen gaan we
deze corona crisis zo goed mogelijk
door komen.”
Meer informatie
De gemeentelijke belastingen worden
door het belastingkantoor Munitax
opgelegd en geïnd. Het betreft onroerendezaakbelasting,
afvalstoffenheffing, rioolheffing en toeristen- en
forensenbelasting. Inwoners, verenigingen, ZZP-ers en andere ondernemers die uitstel van betaling of een betalingsregeling willen aanvragen kunnen hiervoor bij Munitax terecht. De
gemeente verwacht dat in de loop van
deze week op de website van Munitax
hiervoor een formulier beschikbaar is.
De gemeente wijst inwoners die betalingsproblemen hebben er ook op dat
gespreide betaling via automatische
incasso mogelijk is. Alle informatie is
terug te lezen op de website van
Munitax.
De komende dagen geeft de rijksoverheid meer duidelijkheid over financiële
regelingen voor ondernemers en ZZPers. Wat de lokale gevolgen van deze
overheidsmaatregelen zijn, maakt de
gemeente een dezer dagen bekend.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Communicatie van de
gemeente Berg en Dal via
communicatie@bergendal.nl of via 14
024.

Kees Rutten nieuwe
directeur van Leisurelands
Kees Rutten is vorige week door de
aandeelhouders benoemd tot directeur – bestuurder van Leisurelands.
Hij zal op 1 juni aanstaande starten
bij de onderneming. Hij is de opvolger van Erik Droogh die eind 2019
Leisurelands verliet.

Opsporingsvergunning
Initiatiefnemers voor aardwarmte projecten vragen een opsporingsvergunning aan bij het ministerie van
Economische Zaken & Klimaat (EZK).
Met een opsporingsvergunning krijgt
de aanvrager het alleenrecht in een
gebied om onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor het winnen van
aardwarmte. Met een opsporingsvergunning kan nog niet gelijk geboord
worden of aardwarmte gewonnen: Daar
zijn aanvullende vergunningen voor
nodig.
Rijk beslist
Winning van aardwarmte valt onder de
Mijnbouwwet en daarmee onder de
bevoegdheid van het Rijk. Het Rijk
vraagt aan de provincie om advies
zodat de regionale kennis en belangen
kunnen worden afgewogen. Bij het

opstellen van het advies zijn ook adviezen van de gemeenten Berg en Dal,
Beuningen,
Druten,
Heumen,
Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en
Wijchen, het waterschap Rivierenland
en drinkwaterbedrijf Vitens betrokken.
De minister van EZK beslist of de aangevraagde vergunning wordt verleend.
Aardwarmte
Aardwarmte ook wel geothermie, is
een nieuwe vorm van energie die
gewonnen wordt uit de diepe ondergrond, op een diepte tot 7 km.
Aardwarmte kan een rol vervullen bij
de overschakeling naar duurzame
warmte.
Voor het bedrijfsleven en warmtenetten. Het is wel belangrijk dat aardwarmte veilig en verantwoord gewonnen wordt.

Kees Rutten is 37 jaar en werkt nu als
regiodirecteur bij ProRail. Daarvoor
heeft hij diverse functies bij de
Nederlandse Spoorwegen gehad. Hij
heeft een opleiding psychologie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam
afgerond.
“Blij met nieuwe directeur”
De heer Rutten is door de Raad van
Commissarissen voorgedragen voor
benoeming. Voorzitter van de Raad van
Commissarissen, Hannet de Vries – in
’t Veld zegt hierover: “Wij zijn blij met
de komst van Kees Rutten als directeur.
Hij heeft een brede achtergrond in
ruimtelijke ordening en operationeel
management en bovendien ervaring in
het publiek-private domein. Hij heeft
een moderne en verbindende stijl van
werken, waar Leisurelands de vruchten
van kan plukken in de komende jaren”.
Kees Rutten over zijn benoeming:
“Leisurelands is een mooi bedrijf met

een belangrijke maatschappelijke functie. Ik heb er zin in een bijdrage te gaan
leveren aan de vrijetijdssector in de
regio.”
Onverwacht mooi en actief recreëren
Samen met de ondernemingen op de
recreatiegebieden biedt Leisurelands
een breed scala aan activiteiten voor de
vrijetijdsbesteding.
Zo
wil
Leisurelands haar bezoekers laten ervaren hoe onverwacht mooi en actief je
kunt recreëren in het buitengebied van
Nederland. Jaarlijks bezoeken circa 7
miljoen mensen de recreatiegebieden.
Lees hier meer over Leisurelands.
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Afgelastingen
Bericht van de Reuma
Patiënten Vereniging
Millingen e.o.
De voorlichtingsavond over fibromyalgie, die op 20 april gehouden zou worden en in de nieuwsbrief voor de leden
was aangekondigd, gaat niet door. Deze
avond zal op een later tijdstip opnieuw
georganiseerd worden, hierover zult u
tijdig geïnformeerd worden.

Bingo’s Ons Genoegen
afgelast
MILLINGEN. In verband met de maatregelen van de overheid moet Ons
Genoegen bingo's gaan annuleren.
Welke bingo's en hoeveel is nog niet te
zeggen. Wel is zeker dat de eerst aanstaande extra bingo van 4 april niet
door kan gaan.

Symposium Titus
Brandsma en Karl Leisner
afgelast
Op 30 april lag het in de bedoeling om
een Internationaal symposium over
Titus Brandsma en Karl Leisner te
organiseren. In verband met het
Coronavirus gaat dit symposium niet
door. Later in het jaar zal alsnog deze
bijzondere dag georganiseerd worden.

Alle activiteiten KBO Ooij
gaan niet door
Het bestuur van de KBO afd. Ooij heeft
besloten dat alle activiteiten tot 1 mei
worden afgelast. Ook de maandfolders
en de KBO/PCOB magazines zullen de
maanden maart en april niet worden
bezorgd. Eind april zal bekeken worden
hoe we daarna verder gaan.

Nationale Molendag 2020
gaat niet door
De Hollandsche Molen en het Gilde
van Vrijwillige Molenaars hebben
besloten de Nationale Molendag die
op 9 en 10 mei zou plaatsvinden, af te
gelasten. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om
alle samenkomsten, ongeacht de
omvang, tot 1 juni te verbieden.
De regering wil met deze maatregel de
verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk inperken. Het evenement wordt ook niet verplaatst naar een
later moment in het jaar. Op 12 en 13
september vindt namelijk al Open
Monumentendag plaats. We roepen alle
molens op om daaraan mee te doen,
uiteraard mits de overheidsrestricties
dan zijn opgeheven.

75 jaar vrijheid: organisatoren en vrijwilligers kunnen rekenen op steun provincie
Door de uitbraak van de Covid-19epidemie en de bijbehorende maatregelen kunnen de komende maanden activiteiten en evenementen rond het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid
niet doorgaan. Gedeputeerde Staten
van Gelderland hebben besloten om
organisatoren tegemoet te komen door
de subsidieregels te versoepelen. Dat
betekent dat voor afgelaste evenementen die onderdeel zijn van het programma Gelderland Herdenkt de verleende
subsidie beschikbaar blijft. Daarnaast
wordt de subsidieperiode van
Gelderland Herdenkt verlengd tot 31
mei 2021, waardoor evenementen kunnen worden uitgesteld, met behoud van
subsidie.
Gezondheid gaat voor
Precies 75 jaar geleden lag Gelderland
van 17 september 1944 tot en met 5
mei 1945 in de frontlinie tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Daarvoor is in Gelderland een uitge-

breid programma opgezet met tentoonstellingen, shows, luchtlandingen,
bevrijdingsfestivals, herdenkingen en
andere evenementen. De komende
twee maanden zouden er nog bijna 400
evenementen plaatsvinden in de hele
provincie. De viering van de bevrijding
op 5 mei zou de afronding van het programma zijn. Gedeputeerde Peter
Drenth: ‘Het is belangrijk om stil te
staan bij 75 jaar vrijheid, en het is
ongelooflijk jammer dat alle mooie
activiteiten en evenementen niet door
kunnen gaan, maar de gezondheid van
mensen gaat voor’.
Strikte regels
Subsidieregels zijn normaal gesproken
strikt: als een evenement niet doorgaat,
heb je niet voldaan aan je verplichting
en dus geen recht op subsidie. Maar
door de Covid-19 uitbraak is sprake
van een bijzondere situatie. Het wegvallen van de toegezegde financiële bijdrage van de provincie kan initiatiefnemers in de problemen brengen, terwijl
honderden organisatoren en vrijwilligers hard hebben gewerkt om een mooi
programma rond het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid neer te zetten.
Gedeputeerde Drenth: ‘Dit prachtige
programma is alleen mogelijk doordat
zoveel mensen zich hier met hart en
ziel voor inzetten. Wij vinden dat deze
mensen hier niet de dupe van mogen
worden’.
16 miljoen
Voor Gelderland Herdenkt is in totaal
ongeveer 16 miljoen euro uitgetrokken.
Behalve door de provincie worden deze
kosten gedragen door gemeenten, het
vfonds, WO2 organisaties in de provincie en particuliere fondsen. Het geld
gaat grotendeels naar activiteiten in de
regio’s. Gelderland Herdenkt bestaat
uit vijf regionale programma’s, een
drietal groot Gelderse evenementen en
een educatie programma.

Alzheimercafé Berg en Dal
Voorlopig gesloten,
maar… bellen mag altijd!
Het zal voor niemand een verrassing
zijn dat het Alzheimercafé van Berg en
Dal voorlopig de deur gesloten houdt.
Door het coronavirus zijn we in een
vreemde periode terechtgekomen.
Iedere eerste maandag van de maand
ontmoetten we elkaar en spraken over
dementie en alles wat bij deze nare
ziekte komt kijken. Ook waren deze
avonden gezellig, dankzij alle aardige
mensen die zich hiervoor ingezet hebben. Zo gauw ieders gezondheid het
toelaat, gaat de deur weer open en leest
u dat in de krant of ergens op een affiche.
Iedereen is op de een of andere manier
getroffen door het virus. We moeten in
huis blijven, mogen niet bij elkaar op
bezoek, laat staan dat we elkaar een
knuffel mogen geven. Voor veel mensen met dementie is het vaak niet te
bevatten wat er aan de hand is. Dat is
lastig. Ook voor de mantelzorger. Heel
lastig! Wanneer u uw hart eens wilt
luchten, bel of mail dan gerust uw telefoonnummer door. Dan bellen wij u op.
U kunt uw telefoonnummer doorgeven
via de mail:
annemiekpoelen@hotmail.com
Of via telefoonnummer: 06 50261301

Eieractie koor Ap/Art gaat
niet door
Wegens de huidige ontwikkelingen
rondom het coronavirus zien we ons als
Koor Ap/art helaas genoodzaakt om
onze jaarlijkse eieractie voor dit jaar
niet door te laten gaan.
Ook als koor hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en
willen wij ons steentje bijdragen om de
verspreiding van het virus in te dammen.
De veiligheid van eenieder binnen het
koor en dat van de inwoners van
Millingen aan de Rijn staat voorop.
Namens Koor Ap/art wensen wij alle
inwoners en ondernemers veel kracht
en sterkte toe de komende tijd en blijf
vooral gezond.
Eieractiecommissie Koor Ap/Art

IVN-activiteiten afgelast
Wegens de verspreiding van het Corona
virus, zijn alle publieksactiviteiten

(excursies, cursussen, werkochtenden)
van IVN Rijk van Nijmegen tot 1 juni
afgelast.

Voorlopig geen jubileum
SVO korfbal
In het weekend van 6 & 7 juni zou SVO
Korfbal haar 60-jarig bestaan gaan vieren. De huidige situatie rondom het
Coronavirus en de maatregelingen die
hierover gelden maakt het dat wij
besloten hebben het jubileum te gaan
verzetten naar een nader te bepalen
datum.
Namens het bestuur van SVO korfbal
wensen wij iedereen sterkte in deze
tijd, zorg goed voor jezelf en elkaar!

Theaterprogrammering
Cardo abrupt ten einde
Het coronavirus maakt een abrupt
einde aan het theaterseizoen van
Cardo en daarmee aan het jaarlijkse
artiestenprogramma. Eind vorig
jaar kondigde Cardo Theater aan na
dit seizoen te zullen stoppen met de
theaterprogrammering.
Er stonden dit seizoen nog vier optredens gepland, waarvan de laatste op 28
mei. Als gevolg van landelijke maatregelen tegen het coronavirus is nu een
streep getrokken door deze theateravonden. Mensen die een kaartje hebben voor een van deze vier voorstellingen, kunnen een e-mail sturen naar
cardo@pluryn.nl. Zij krijgen hun geld
terug. De geschrapte voorstellingen
worden niet verschoven naar een ander
tijdstip.
Cardo kijkt terug op 23 fantastische
theaterseizoenen. Jaarlijks vonden er
zo’n 15 optredens plaats in het eigen
theater op het terrein van Plurynlocatie
Werkenrode Jeugd in Groesbeek.
Mensen met en zonder beperking genoten samen van een voorstelling, stonden samen op het podium en werkten
samen als vrijwilliger. Een grote groep
bedrijven, vaak al vanaf het begin
betrokken, maakte het theaterprogramma financieel mogelijk.
Dat Cardo moet stoppen met de programmering is het gevolg van ontwikkelingen in de theater- en muziekbranche, binnen Pluryn en binnen de zorg in
het algemeen.
Cardo Theater is weliswaar dicht,
stichting Cardo blijft bestaan en ook de
doelstelling blijft overeind: het stimuleren van integratie van mensen met een
beperking in de samenleving. In
samenwerking met sponsoren en stakeholders van Cardo Theater wordt
onderzocht of er een nieuw concept
mogelijk is om de doelstelling te realiseren.

Aanpassing dienstregeling
Breng-bussen Arnhem-Nijmegen
De OV-sector wordt door de overheid
en het RIVM op de hoogte gehouden
van de situatie rondom het coronavirus.
Op basis van de nieuwste overheidsmaatregelen rondom het coronavirus
zijn er wijzigingen in onze dienstregeling en serviceverlening. We proberen
onze reizigers zo goed mogelijk van
dienst te blijven. Plan je reis vooraf
voor een actueel reisadvies en houd de
website van Breng in de gaten voor
updates.
De chauffeur verkoopt tijdelijk geen
kaartjes. Dus koop online een kaartje of
reis met een OV-chipkaart.
Aangepaste dienstregeling
Vanaf 23 maart rijden de Breng bussen
in de regio Arnhem Nijmegen op werkdagen de zaterdagdienst; op zaterdag
en zondag rijden de Breng bussen de
zondagdienst.

Achterin instappen
We verzoeken reizigers in de bus om
via de achterdeur in te stappen én achterin in te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten
tussen reizigers en buschauffeurs. Met
deze maatregel proberen we een juiste
balans te vinden tussen de gezondheid
van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers.
Geen buurtbussen
De buurtbussen rijden niet.
Geen nachtbussen
De nachtbussen Arnhem en Nijmegen
rijden niet.
Alle informatie over de aangepaste
dienstregeling (inclusief de extra ritten
in de ochtenduren) is te vinden op de
website www.breng.nl.

Marieke van Ruitenbeek zong
bij ’t Höfke in Beek
De Beekse zangeres Marieke van Ruitenbeek heeft donderdagmiddag 19 maart
een optreden verzorgd bij/voor het verzorgingshuis ’t Höfke in Beek. Ze deed dit
om het personeel en de bewoners een “hart onder de riem te steken” tijdens deze
corona-crisis, temeer omdat de bewoners nu geen bezoek meer mogen hebben. Het
“publiek” reageerde enthousiast en wilde zelfs meer, maar na een aantal liedjes
was het weer voorbij.
Foto: Henk Baron

Tom Meuwese bij ‘t Höfke
BEEK. Tom Meuwese gaf vrijdagmiddag 27 maart een privéconcert voor personeel en bewoners van verzorgingshuis ’t Höfke in Beek. Met zijn muziek maakte
hij weer veel bewoners en personeelsleden blij.
Foto: Henk Baron

Geen paaseitjes zoeken in
Leuth
Beste inwoners van Leuth,
Helaas moeten wij van Stichting
Speelvoorzieningen Leuth het paaseitjes zoeken in de Rollebol dit jaar afgelasten. Of de buitenspeeldag in juni
doorgaat, is nog niet bekend.
Wel hebben we nog vele zakjes heerlijke paaseitjes klaarstaan. Normaal
gesproken venten we die om onze activiteiten te kunnen financieren. Om de
kans op besmetting te verkleinen hebben we besloten niet langs de deuren te
gaan. Ook zullen we niet op 4 april bij
de Spar staan om ze te verkopen.
De chocolade-eieren kunt u nog wel bij
ons bestellen. Dat kan tot en met zondag 5 april.
Eén zakje met 10 eitjes kost €1,00. U
maakt het bedrag over van het aantal
zakjes dat u wilt hebben. Ons rekeningnummer is: NL 06 RBRB 0841313032
t.n.v. Y. Smit.
Belangrijk is om bij het overboeken uw
adres te vermelden, want in de week
van 6 tot 10 april zullen we de paaseitjes bij u thuisbezorgen!
De opbrengst gaat naar onze activiteiten voor de kinderen in Leuth, als het
niet dit jaar is, dan wel volgend jaar.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Vriendelijke groeten,
Stichting Speelvoorzieningen Leuth
Voor
meer
informatie:
StSpeelVLeuth@outlook.com
Like ons op Facebook: Stichting
Speelvoorzieningen Leuth

“Afhaalloket” bij Marius in Beek
Bij Marius Doe-het-zelf in Beek heeft men bij de ingang iets nieuws bedacht. Een
afhaalloket, balie voor de winkel met het verzoek om maximaal 1 klant aan de
balie te verschijnen.
Foto: Henk Baron
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Ook Inloop en ontmoeting doet mee vanuit Beek
Medewerkers van Inloop en ontmoeting zijn deze tijd ook druk met het
klaarmaken en rondbrengen van maaltijden in Beek, Ooij en Berg en Dal. Dit
gebeurt vanuit de keuken van het
Kulturhus in Beek. Vorige week maandag werden er 22 weggebracht, woensdag waren het er 25 en op vrijdag 24
maaltijden. Hulde voor alle vrijwilligers die hier mee bezig zijn!

Wat is er zoal gerealiseerd?
Leerkrachten zijn flexibel en creatief
aan de slag gegaan. Binnen enkele
dagen is het thuisonderwijs opgezet,
zodat zoveel mogelijk leerlingen
onderwijs kunnen volgen. Daarbij is
het een uitdaging om de digitale hulpmiddelen van school thuis in te zetten.

Hartverwarmende acties
Creatieve horeca-ondernemer
De Waard van Kekerdom reageert proactief en positief op virus in het dorp.
Foto: Henk van der Zand
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Berg en Dalse scholen en kinderopvangcentra helpen elkaar
Afgelopen weken hebben alle basisscholen en scholen voor speciaal
onderwijs in de gemeente Berg en
Dal hard gewerkt om het ‘onderwijs
op afstand’ te organiseren. Ook de
kinderopvangcentra hebben de afgelopen periode veel werk verzet. De
gemeente is trots op alle medewerkers, kinderopvangcentra, leerkrachten, leerlingen, scholen en
ouders die dit in korte tijd hebben
gerealiseerd.

De laatste maaltijden zijn klaar om
weggebracht te worden.
Foto: Henk Baron

Ook hier in Millingen zijn wij als wijkverpleging getroffen door de maatregelen rondom het coronavirus.
Wat ons wel diep geraakt heeft zijn de
acties die mensen spontaan opzetten
om ons een hart onder de riem te steken
met en hiermee denken aan de medemens.
Te denken valt aan Petra Hubbers
[pedicure] die spontaan twee dozen met
mondkapjes doneert in tijden dat
bescherming naar de meest kwetsbaren
onder ons nodig is.
Dhr. Burak Diyenli van de Oude Haven
die belangeloos maaltijden doneert
voor de meest eenzame en kwetsbare
mensen onder ons. En natuurlijk het
prachtige boeket door Monique van
Bloemen uit Millingen en Mey tweewielers geschonken aan de medewerkers van de wijkverpleging afdeling
Millingen/Kekerdom.
Dit alles is hartverwarmend.
Grote dank namens alle medewerkers wijkverpleging Millingen.
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Hoe is de onderlinge samenwerking?
Niet iedere school heeft de beschikking
over voldoende apparatuur (zoals chromebooks en tablets) zodat iedere leerling er over één kan beschikken. Zo
waren er op basisschool Op de Heuvel
in Groesbeek te weinig laptops. De
Martinusschool in Millingen aan de
Rijn heeft inmiddels deze ter beschikking gesteld aan de leerlingen van
basisschool Op de Heuvel. Zo kunnen

ook die leerlingen goed thuisonderwijs
volgen.
Wat is er nog geregeld voor de kinderopvang?
De scholen en kinderopvangcentra hebben hun opvang ingericht en werken
intensief samen. Vanuit de gemeente is
er een coördinatiepunt opgezet voor
onderwijs en kinderopvang. Dit om te
helpen en faciliteren bij problemen.
Dagelijks houdt men elkaar op de
hoogte.
Bij de scholen en kinderopvangorganisaties worden kinderen van ouders met
vitale beroepen opgevangen. Ook is in
de regio 24-uurs opvang geregeld. Ook
bij dit alles volgt men zo goed mogelijk
de nationale richtlijnen: zo min mogelijk contact, zoveel mogelijk vanuit
thuis werken en ouders die kinderen
brengen blijven zo veel mogelijk buiten.
Wethouder Annelies Visser, namens het
college van burgemeester en wethouders: “Het siert het Berg en Dalse
onderwijs en de kinderopvangcentra
dat ze elkaar zo helpen en bijspringen
in deze moeilijke tijd. Iedereen denkt
met elkaar mee en kijkt verder dan zijn
of haar eigen belang. Dit is een groot
compliment waard.”

Theo van Blitz vermaakt
buurtbewoners Groesbeek
De Groesbeekse zanger en dj Theo (Gerrits) van Blitz vermaakte donderdagmiddag spontaan de bewoners van appartementencomplex Mariëndaal en Bellevue in
Groesbeek. Met zijn muziek in de Kloostertuin zorgde hij voor afleiding van de
buurtbewoners maar ook voor diverse passanten, die toch een tijdje bleven staan
om te genieten van de muziek van Theo.
Foto: Henk Baron

Heelnederlanddeelt…
...hulp, spullen, klusjes, zorgtaken en nog veel meer
Samen delen is samen sterk!
Wij vinden het super om te zien dat in deze moeilijke tijden
zóveel mensen bereid zijn om elkaar te helpen. Via allerlei
offline en online kanalen vragen mensen elkaar om hulp of
bieden hulp aan anderen.
Vele aanmeldingen stroomden de afgelopen dagen ook binnen op HeelNederlandDeelt. Inwoners, vrijwilligers, studenten en scholieren die zich aanbieden om honden uit te laten,
boodschappen te doen, oppassen of medicijnen op te halen
voor mensen die dat zelf even niet kunnen. Wij zijn enorm
trots op iedereen die zijn steentje bijdraagt én willen dan ook
iedereen vragen om dit vooral te blijven doen!
Kan jij hulp gebruiken van iemand uit de buurt? Of kan
jij juist jouw buren helpen met boodschappen, een lift of
bijvoorbeeld medicijnen halen?
Via www.heelnederlanddeelt.nl kan jij gratis je hulp aanbie-

den of vragen! Zo verzamelen we alles op één plek, maken
we snel en makkelijk matches en helpen we elkaar door deze
moeilijke tijd heen.
Deel jij mee? Samen delen is samen sterk
HeelNederlandDeelt.nl is gratis te gebruiken voor inwoners,
vrijwilligers, gemeentes, sociale initiatieven in Nederland
om hulpmiddelen, spullen of helpende handjes te vragen of
juist aan te bieden! Zo proberen we het zo makkelijk en veilig mogelijk te maken om mensen in hun eigen buurt met
elkaar te verbinden. Deel jij ook mee?
Deel het ook met jouw vrienden, familie en buren, zodat we
nog meer mensen bij elkaar brengen om hulp te bieden aan
iedereen die dat nodig heeft. En niet te vergeten, laat vooral
ook zien dat je andere mensen helpt, want goed voorbeeld
doet volgen! #IKDEELMEE #CORONAHULP

Update maatregelen coronavirus door Dar
Afval ophalen gaat door en milieustraten blijven nog open
Dar blijft het afval aan huis
gewoon ophalen. Dit geldt niet
voor grof afval aan huis.
Daarnaast blijven de milieustraten
vooralsnog open. Om de verspreiding van gezondheidsrisico’s tegen
te gaan, neemt Dar preventieve
maatregelen en laat ze maar een
beperkt aantal bezoekers op de
milieustraat toe. Dit zorgt voor
lange wachttijden. Het openhouden van de milieustraten doet Dar
zolang dit volgens de overheid kan.
Dar vraagt inwoners om bij voorkeur niet te komen en als het echt
niet anders kan, om wat geduld in de wachtrij te hebben.
Bedankt voor ieders begrip en medewerking.
Afval ophalen gaat door behalve voor grof afval
Het ophalen van afval aan huis gaat door. Dit geldt voor gftafval, plastic+, oud papier en restafval. Voorlopig haalt Dar
geen grof afval aan huis op.
Geen gebruikte papieren zakdoekjes bij oud papier
Bij het ophalen van oud papier zien vrijwilligers en Darmedewerkers dat er gebruikte papieren zakdoekjes bij oud
papier zitten. Papieren zakdoekjes zijn restafval en horen dus
absoluut niet bij oud papier. En in de huidige situatie vanwege het coronavirus al helemaal niet omdat de zakdoekjes uit
de bakken waaien. Ook kan het bij de op-, overslag en sortering van afval tot verspreiding van het virus leiden. Dar roept
inwoners daarom op gebruikte papieren zakdoekjes bij het
restafval te doen. Zo wordt verdere verspreiding van het
coronavirus zoveel mogelijk voorkomen en kan het papier
hergebruikt worden.

Milieustraten: houd afstand
Door de preventieve maatregelen
ontstaan er lange wachtrijen voor de
milieustraat. Dit zorgt voor lange
wachttijden. Dar vraagt inwoners
www.dar.nl/coronavirus in de gaten
te houden en bij voorkeur niet naar
de milieustraat te komen. Stel het zo
mogelijk uit. Volg de landelijke
richtlijnen. Bij de ingang van de
milieustraten stuurt Dar ook op het
aantal mensen dat op de milieustraat
mag zijn. Dit doet Dar voor de
gezondheid van de bezoekers en
eigen medewerkers. Dar vraagt de
instructies van de Dar-medewerkers op te volgen en op de
milieustraat afstand te houden voor henzelf en voor Darmedewerkers. Maximaal 2 personen per auto mogen op de
milieustraat uit de auto komen. Blijf bij verkoudheid thuis.
Kinderen moeten zoals gebruikelijk in de auto blijven.
Vermijd tot slot handen geven en raak zo min mogelijk het
gezicht aan. Hoesten en niezen in de elleboog is ook hier
belangrijk.
Dar volgt de richtlijnen van het RIVM. Houd voor actueel
nieuws en updates de website van het RIVM in de gaten of
volg www.dar.nl/coronavirus en social media van Dar.
Vragen en informatie
Voor meer informatie kijken inwoners op www.dar.nl/coronavirus. Voor vragen nemen inwoners contact op met het
klantencontactcentrum van Dar.
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00
uur via 024-376000 of info@dar.nl.

Een brief van de burgemeester

Een hart onder de riem!
20 maart stuurde burgemeester
Mark Slinkman van Berg en Dal
onderstaande brief naar de bewoners van de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in de gemeente. Om hen een
hart onder de riem te steken.
“Beste bewoners,
Een paar weken geleden nog maar hadden wij nog maar nauwelijks gehoord
van het coronavirus. Laat staan dat wij
ons voor konden stellen dat deze een
epidemie zou veroorzaken, die in verbluffend korte tijd ons dagelijks leven
compleet zou veranderen!
En toch is dat gebeurd, en met pijn in
ons hart hebben wij voorlopig afscheid
moeten nemen van vertrouwde en volstrekt vanzelfsprekende gewoonten en
omgangsvormen. Een warme handdruk, een knuffel, een kus op de wang.
Samen met familie en vrienden je verjaardag vieren, of gezellig uit eten, een
kopje koffie op een terras in het voorjaarszonnetje. Al die kleine gebaren en
gebeurtenissen die warmte en betekenis
geven aan ons leven.
Het kan allemaal voorlopig niet meer,
want hoe dichter wij bij elkaar zijn, des
te gemakkelijker kan de ziekte zich verspreiden. Wij moeten dus meer afstand
van elkaar nemen. De offers die van u
en ons allemaal gevraagd worden, die
moeten wij helaas brengen. Zo kunnen
wij de mensen beschermen die door
hun leeftijd of zwakke gezondheid
minder goed bestand zijn tegen dit ver-

velende virus. Het is dus voor uw
gezondheid, dat de regering heeft
besloten om voorlopig geen bezoek
meer toe te laten tot verpleeghuizen.
Een goede beslissing, denk ik, maar
wel één die ons zwaar valt. Die zeker u
zwaar valt. Bezoeken van kinderen en
kleinkinderen, het samenzijn met
broers en zussen, vrienden en bekenden. Dát is het waar u naar uitkijkt, en
wat kleur geeft aan uw dag.
Ik vind dat eenzaamheid niet de prijs
moet zijn van veiligheid en gezondheid. Ik hoop van harte dat wij met z’n
allen mooie manieren vinden om onze
verbondenheid met u een nieuwe invulling te geven. Door met u te bellen en te
skypen, door brieven en kaarten te
schrijven, door foto’s te sturen en door
extra mooie tekeningen te maken. En
wie weet wat wij nog meer verzinnen
om het contact warm te houden!
Ik wens u heel veel sterkte toe in de
komende tijd. Houd vol, en houd moed,
en laten wij er samen de schouders
onder zetten en er het beste van maken.
Ik hoop dat wij elkaar heel spoedig
weer op ouderwets hartelijke wijze zullen kunnen begroeten!
Met vriendelijke groet, mede namens
de wethouders en raadsleden van Berg
en Dal,
Mark Slinkman
Burgemeester van Berg en Dal”

De Rozet
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Klanten en medewerkers bedankt!
Nico de Witt Plus
BEEK. Bijzonder sterk hoe we samen
flexibel en zorgzaam voor elkaar met
deze ongekende situatie omgaan. Wij
willen daarom onze klanten én onze
medewerkers bedanken voor hun geduld, inzet en vooral aandacht en zorgzaamheid voor elkaar. Alleen samen
krijgen we dit voor elkaar: klasse!
Wij hebben snel een groot aantal aanpassingen doorgevoerd om enerzijds zo
veilig mogelijk te winkelen en anderzijds de artikelen zoveel mogelijk
beschikbaar te hebben.
Zo hebben we een deurbeleid ingevoerd, waarbij er door de grootte van
onze winkel maximaal 200 klanten
tegelijk kunnen winkelen, hebben we

wastafels geplaatst waardoor u indien u
het wenst uw handen kunt wassen en
desinfecteren en hebben we de routing
in de winkel daar waar nodig aangepast
zodat u 1,5 meter afstand kunt houden.
Onze centrale Plus organisatie doet
haar uiterste best om onze goederen zo
goed mogelijk aan te leveren en daar
waar dat niet voldoende lukt kopen wij
producten lokaal in. Bij tekorten stellen
wij een maximum per klant in om
zodoende de goederen eerlijk over onze
klanten te verdelen. Wij doen er alles
aan, vanuit onze rol in de voedselvoorziening, een goed gevulde winkel te
houden zodat u optimaal in deze situatie uw boodschappen veilig kan blijven doen.

Deurdouwers steken Zorg en geïsoleerden een hart onder de riem
MILLINGEN. De Zorg in Nederland
en de geïsoleerde mensen hebben het
momenteel erg zwaar. Daar is iedereen
het over eens. Met zijn allen zouden we
willen helpen, doen dat zo veel als
mogelijk, maar die mogelijkheden zijn
beperkt.
Wel kunnen we op allerlei manieren
laten weten dat we het werk van de
zorg enorm waarderen en dat we meeleven met de mensen die geïsoleerd
zijn.
Carnavalsvereniging de Deurdouwers
uit Millingen had wel een erg aangrijpende aktie op touw gezet om die waardering uit te spreken. De aktie was in
volstrekte geheimhouding voorbereid.
Daarmee voorkwamen zij dat er tijdens
de aktie samenscholingen van nieuwsgierigen zouden plaats vinden.
Op woensdagavond reed plotseling de
Prinsenwagen (uiteraard zonder mensen daarop) met haar volle lichtoptochtverlichting de Sint Willibrordstraat in. Zij reden onder de klanken

van “You never walk alone” een rondje
om het gasthuis. Daarmee brachten zij
een hulde aan de zorg van het gasthuis
en aan de bewoners. Uiteraard was het
eerbetoon symbolisch ook bedoeld
voor alle anderen in de zorg en alle
andere geïsoleerden van Nederland in
de meest brede zin van het woord.
Hoe mooi was symbolisch gezien ook
de outfit van de wagen. De
Prinsenwagen toont op de voorkant,
vier meter hoog, Koning Willem
Alexander, die dus op deze wijze als
hoofd van onze natie dit eerbetoon
bekrachtigd. De wagen heeft verder als
thema “geld moet rollen”. De
Deurdouwers zien dat in dit geval als
een aanwijzing aan de overheid dat,
zoals zij al doen, het geld moet rollen
voor de vele gedupeerde ondernemers.
Tot slot was het een eerbetoon en vooral een beterschapswens aan allen die
door dit vervelende virus zijn getroffen.
De geste werd door het Gasthuis zeer
op prijs gesteld.
Foto: Gijs Kroes

Dorpsagenda Leuth organiseert
hulpactie in tijden van corona
Vorige week hebben de mensen van Dorpsagenda Leuth het
initiatief genomen om een hulpactie op touw te zetten voor
inwoners van Leuth en
Erlecom die door de dreiging
van het coronavirus in de problemen kunnen komen. Huisaan-huis is er een flyer bezorgd
waarin
duidelijk
wordt
gemaakt hoe mensen hulp kunnen vragen, maar ook hoe
mensen zich kunnen melden
wanneer ze hulp willen bieden.
De organisatie van de
Dorpsagenda probeert zo de
hulpvraag en –aanbieders bij
elkaar te brengen.

pagina (Buurthulp Leuth)
waarop veel mensen hun sympathie betuigen. Op deze pagina kunnen mensen ook hun
diensten aanbieden, wanneer
ze bijvoorbeeld willen koken
voor anderen. Ook de
gemeente Berg en Dal is blij
met de actie, zo blijkt uit de
woorden van burgemeester
Slinkman in zijn videoboodschap.
Voor alle informatie over deze
hulpactie kunt u terecht op de
website van de Dorpsagenda:
www.laatleuthleven.nl
en
mailen is mogelijk via: buurthulpleuth@outlook.com

Veel mensen hebben enthousiast gereageerd op de oproep
te helpen; op dit moment zijn
er al meer dan 40 mensen op
wie een beroep kan worden
gedaan als dat nodig is.
Verder is er een Facebook-

Wethouder Irma van de
Scheur hielp mee om de folders te bezorgen
Foto: Henk Baron

Honderden jongeren bieden hulp in meer dan 20 steden
Landelijk initiatief ‘Nu TijdVoorActie’ van start
EDE. Er komen vanuit het hele land
berichten van jongeren die massaal
voor anderen klaarstaan. Inmiddels
bieden honderden jongeren hulp op
de meest creatieve manieren. ‘Nu
TijdVoorActie’ is een initiatief dat
vandaag een centrale inspiratiesite
http://nu.tijdvooractie.nl lanceert
waar hulpinitiatieven van jongeren
bij elkaar komen. Jongeren die willen bijdragen kunnen zich melden en
in hun eigen stad direct iets betekenen. Inmiddels zijn er al 22 steden
voorzien van een hulphartje: het
symbool van deze actie.
Hoewel de coronacrisis iedereen treft,
zijn de gevolgen voor de één nog
zwaarder dan voor de ander. Mensen
met cruciale beroepen werken hard
door en hebben daarom thuis hulp
nodig. Ouderen en anderen met een
kwetsbare gezondheid worden aange-

raden helemaal niet meer de straat op te
gaan. Elmer Demmendaal en Eelke
Dekens
zijn
vanuit
Stichting
TijdVoorActie de initiatiefnemers.
“Zaken die normaal zo gewoon zijn
zoals boodschappen doen, de hond uitlaten, het vuilnis buiten zetten en even
een frisse neus halen, zijn daardoor nu
even niet mogelijk. Dit brengt niet
alleen praktische problemen met zich
mee, maar creëert ook de dreiging van
een sociaal isolement. Ik zie jongeren
zelf in actie komen om dit te voorkomen. In de afgelopen dagen ontstond
hierdoor het idee om deze inspiratiesite
op te zetten en zoveel mogelijk jongeren en lokale initiatieven met elkaar te
verbinden. Ik ben ontzettend trots op
iedereen die hier zo snel een bijdrage
aan geleverd heeft", aldus Elmer.
Lokale voorbeelden
Jongeren laten zien dat we er in deze

Kwatta zet integrale
jeugdvoorstellingen gratis online

WK wielrennen voor studenten
zal niet plaatsvinden in juni 2020
NIJMEGEN. Naar aanleiding van de
ontwikkelingen omtrent het coronavirus werd het meer en meer onzeker of
het WK wielrennen voor studenten
(WUCC), dat van 9 tot 14 juni dit jaar
zou plaatsvinden, door kon gaan.
Op woensdag 25 maart hebben de
FISU en het organiserend comité besloten dat het WUCC niet zal plaatsvinden
in juni van dit jaar. Hoewel alle betrokken partijen uitkeken naar een prachtig
evenement komende juni, blijft de veiligheid en gezondheid van deelnemers,
stafleden, vrijwilligers en andere
betrokkenen het allerbelangrijkst.
Het organiserend comité bekijkt
momenteel samen met de FISU de
opties om het evenement op een ander
moment plaats te laten vinden. Juni
2021 lijkt hierin de beste mogelijkheid
voor alle betrokken partijen.
De voorbereidingen voor het WUCC
waren al geruime tijd in volle gang, het
organiserend comité zal zich de
komende tijd blijven inspannen om het
alsnog mogelijk te maken dit evenement plaats te laten vinden in juni
2021.
We houden jullie op de hoogte van alle
voortgang op dat gebied.

Koppeling met andere evenementen
Het WUCC had een groot aantal koppelingen met andere evenementen. Alle
samenwerkingen worden waar mogelijk meegenomen naar 2021. Maar ook
op deze evenementen in 2020 heeft ons
besluit zijn uitwerking. De Omloop der
Zevenheuvelen (14 juni) blijft vooralsnog als losstaand evenement op de
kalender staan. De mountainbike cross
country wedstrijd in het kader van de
KNWU Landelijke Jeugdcompetitie
(13 juni) zal in 2020 komen te vervallen. Het Active Living Event in samenwerking met de Radboud Universiteit
(11 en 12 juni) wordt deels verplaatst
naar september 2020. De reeks sideevents die rondom het WUCC werd
georganiseerd in samenwerking met de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
zal worden gecontinueerd tot en met de
uitvoering van het hoofdevenement in
2021.
We hopen jullie allen te zien in betere
tijden en hopelijk alsnog tijdens ons
evenement als deze in 2021 doorgang
kan vinden. Wees voorzichtig, hopelijk
komen we met elkaar deze moeilijke
tijd door.

Marc Puyol, PR en Communicatie van
Jeugdtheatergroep Kwatta: "Laat ik
maar openen met een kolossaal cliché:
‘’het zijn gekke tijden’’. Veel meer valt
er momenteel niet te zeggen, helaas.
Jeugdtheater is net als film, musea of
livemuziek geen optie op het grootste
deel van onze planeet. Kwatta heeft in
haar 18 jaar geschiedenis van heel wat
voorstellingen een professionele registratie laten maken. Vaak ter prospectie,
maar ook omdat we dit in ons archief
wilden. Toeval wil dat we dit binnen
het team onlangs nog in vraag gesteld
hebben: archief waarvoor?
Nou, nu komt het dus goed uit. De
komende weken zullen we regelmatig
integrale registraties op ons Youtubekanaal gooien en op onze website wor-

den ze ook nog eens voorzien van educatieve omkadering waar mogelijk.
Nieuwe toevoegingen worden op voorhand aangekondigd via social media, al
dan niet met teasers.
We zitten allemaal thuis achter de computer te werken, het nieuws te volgen
en vaak ook van series en games te
genieten. Met dit initiatief wil Kwatta
dat thuiszitten wat kleuren en met name
ons publiek en alle theaterliefhebbers
iets geven om naar uit te kijken.
Alle shares, likes, reacties, vragen, etc.
zijn meer dan welkom!
Zorg goed voor elkaar en tot Kwatta!"
www.kwatta.info

onzekere tijden voor elkaar zijn: ze willen massaal hulp bieden. Scholen zijn
gesloten en zowel scholieren als studenten zitten thuis. In Zwolle neemt
een studentenvereniging bijvoorbeeld
allerlei praktische zaken uit handen
zoals boodschappen doen en stuurt
kaarten om kwetsbaren een hart onder
de riem te steken. Een groep jongeren
uit Gouda doet er alles aan om eenzaamheid onder ouderen en kwetsbaren
te voorkomen door met hen via de telefoon in gesprek te gaan. De bellijsten
zijn lang en de gesprekken uniek: het is
even wennen, maar het blijkt dat ouderen én jongeren hier echt blij van worden.
Een
jongereninitiatief
als
Nu
TijdVoorActie laat zien dat we als
samenleving ongekende sociale krachten hebben. Die worden in tijden van
zorg pas echt goed zichtbaar.
Nu TijdVoorActie
Hulp wordt georganiseerd via sociale
media
en
eigen
netwerken.
TijdVoorActie is een beweging van jongeren die zelf het initiatief nemen om
de samenleving vorm te geven. Met
lokale jongeren vrijwilligersnetwerken
in meer dan 20 steden en bijna 10.000
jongeren geeft de stichting al jarenlang
een waardevolle bijdrage in ons land.
Met deze inspiratiesite gericht op hulpactiviteiten i.v.m. corona wil de organisatie bijdragen door meer jongeren te
ondersteunen die willen helpen. Ook de
jongeren zelf willen andere jongeren
inspireren hun medemens bij te staan
en iedereen ziet dat dit nu harder nodig
is dan ooit.
Nu TijdVoorActie ondersteunt jongeren
die in actie willen komen. Op de inspiratiesite kunnen jongeren lezen wat ze
nog meer kunnen doen, zich aanmelden
om te helpen en een eigen initiatief te
starten.

Maatregelen wijkonderhoud Dar door coronavirus
De gemeente Berg en Dal en Dar
nemen door het coronavirus maatregelen voor wijkonderhoud. Dit betekent
dat Dar helaas niet al het werk voor
grijs en groen kan uitvoeren. Door het
coronavirus en de RIVM-richtlijnen
zijn er minder mensen beschikbaar om
het werk te doen. Samen met Dar doet
de gemeente haar best om met de mensen en middelen die zij hebben, de leefomgeving netjes te houden. Ondanks
alle inspanningen lukt dit waarschijnlijk de komende tijd helaas niet overal.
Bedankt voor uw begrip
Een aantal medewerkers, die werken
bij Dar of via WerkBedrijf Rijk van
Nijmegen (WBRN), moet vanwege de
richtlijnen preventief thuisblijven.
Doordat minder mensen het werk kunnen doen, kan het zijn dat de leefomgeving er minder mooi uitziet.
Bijvoorbeeld door meer onkruid of
groen in parken.
Wethouder Fleuren: “Wat we met een

kleinere groep medewerkers van Dar
nog wel kunnen doen, blijven we
natuurlijk doen, zolang de RIVM richtlijnen dat verstandig achten. Maar het
gaat niet lukken om op dezelfde voet
verder te gaan dan we gewend zijn. We
rekenen in deze vreemde Corona-tijden
op het begrip van onze inwoners en
danken hun daarvoor bij voorbaat.”
Hoe het gaat met het werk:
• Dar is dit seizoen al begonnen met
het weghalen van onkruid in de plantvakken. Door het vroege voorjaar, het
ontbreken van een echte winter en minder mensen, kan Dar op dit moment
niet alle plantvakken goed bijhouden.
Dar geeft voorrang aan plantvakken bij
bijvoorbeeld doorgaande wegen en
centra. Dar houdt hierbij ook rekening
met
de
verkeersveiligheid.
Bijvoorbeeld door het snoeien van
overhangend groen.
• Met het snoeien van vaste planten en
heestervakken loopt Dar op schema.
De verwachting is dat ze dit binnenkort

afronden.
• Ook het weghalen van onkruid op
bijvoorbeeld de stoep en wegranden
gaat door. Er wordt geborsteld, gebrand
en geveegd.
Zelf handen uit de mouwen steken?
Willen inwoners zelf de handen uit de
mouwen steken om de omgeving netjes
te houden? Dat wordt zeer gewaardeerd. Zij kunnen bijvoorbeeld zwerfafval opruimen als Wijkheld. Zij krijgen dan knijpers en zakken van Dar.
Aanmelden kan via www.wijk-helden.nl. Wijkhelden moeten zich uiteraard wel houden aan de richtlijnen van
het RIVM.
Willen inwoners zelf een groenvak
onderhouden? Dat kan, maar ook dit
moeten inwoners in overleg met Dar
doen. Hierbij gelden ook de maatregelen van het RIVM. Werk zoveel mogelijk alleen of met het gezin. Doen toch
anderen mee? Houd dan altijd 1,5
meter afstand.

CORON ANIEUWS

Lindenberg bezorgt docenten
thuis met sociale media
‘In tijden van thuiszitten presenteert de
L i n d e n b e r g :
Thuisbezorgd!’ schreef
de Lindenberg maandagavond om 17.00 uur
op
Facebook
en
Youtube. Met filmpjes
die docenten zelf thuis
opnemen geeft de
Lindenberg de komende tijd elke dag een kort
lesje in muziek, dans,
theater,
beeldende Een screenshot van het eerste filmpje van Thuisbezorgd.
kunst of schrijven of Musicaldocent Eva-Marijn de Vries heeft een meezingeen ander kijkje achter liedje opgenomen.
de schermen bij de
Lindenberg. Daar kan iedereen thuis De uitvoering
van meegenieten of aan meedoen. De docenten bepalen wat voor filmpje
‘Jullie hoeven je favoriete docenten de ze opnemen. Iets om thuis aan mee te
komende tijd niet te missen, want wij doen, een opwarmoefening, een liedje
bezorgen ze gewoon bij je thuis!’
om zelf in te studeren, een kleine
demonstratie, het kan van alles zijn.
Het idee
Hun is de vraag gesteld: wat wil jij op
Twee muziekdocenten kwamen met het dit moment aan je cursisten overbrenidee toen de Lindenberg vanwege het gen, nu ze niet naar hun normale les bij
Coronavirus moest aankondigen de de Lindenberg kunnen komen?
komende tijd geen cursussen te geven.
Pieter Klaassen en Hans Rademaker De komende tijd
sprongen direct in de bres om te laten De Lindenberg hoopt elke dag om
zien dat de Lindenberg niet bij de pak- 17.00 uur een filmpje te kunnen plaatken neerzit: “Een crisissituatie als deze sen op Facebook en Youtube onder de
zorgt ook juist voor nieuwe mogelijk- naam Thuisbezorgd. “Zodat men zich
heden om toch contact met elkaar te erop kan instellen: aan het einde van je
hebben. Wij maken er het beste van, en thuiswerkdag staat er weer zo’n leuk
dat willen we graag delen!” Een dage- filmpje van de Lindenberg online.”
lijkse dosis creativiteit op je beeldscherm, dat is het plan.

Marikentrail en
Knuffelberenjacht Marikenloop
'Omdat speeltuinen en parken gesloten
afgelast
zijn, is er wat extra creativiteit nodig
om het buitenspelen spannend te houden', klinkt het op Facebookpagina
'berenjacht in tijde van covid19'. 'De
regels van de berenjacht zijn simpel:
plaats een beer aan je eigen raam en
zoek tijdens een wandeling in jouw
buurt naar andere beren.'
Op die manier komen er steeds meer
beren even aan het venster piepen in
ons land. Vooral voor gezinnen met
kinderen is dit leuk. De berenjacht is
het gevolg van een oproep die gehoor
kreeg op verschillende Facebookpagina's en in buurt-whatsappgroepen.
Het idee voor de Berenjacht ontstond in
Australië en het Verenigd Koninkrijk,
met het kinderboek Wij gaan op berenjacht als inspiratie.
Zie de diverse FB-pagina’s. Er zijn in
ieder geval berenjachtgroepen in
Millingen, Groesbeek, Ooij, Leuth en
Beek.

NIJMEGEN. De 2e Marikentrail en de
18e Marikenloop zijn afgelast vanwege
het coronavirus. De overheid kondigde
23 maart aan dat alle samenkomsten en
evenementen tot 1 juni verboden zijn.
Het Marikenloop-weekend zou plaatsvinden op zaterdag 16 en zondag 17
mei. De Stichting Zevenheuvelenloop
zoekt niet naar een vervangende datum
in 2020, vanwege de onzekerheid in
juni, de daaropvolgende zomervakanties en de drukte in aanloop naar de NN
Zevenheuvelenloop vanaf september.
In 2021 staat het Marikenloop-weekend voor 15 en 16 mei op de agenda.
Alexander Vandevelde, directeur
Stichting Zevenheuvelenloop: “Tijdens
het proces waarin we overwogen om de
Marikenloop af te gelasten of te verplaatsen, zijn we ingehaald door het
besluit van de overheid. We balen heel
erg van de afgelasting van het
Marikenloop-weekend. We moeten
hiermee veel enthousiaste kinderen,
Marikenloopsters en trailrunners
teleurstellen. Aan de inschrijvingen
zien we dat de Marikentrail een flinke
groei doormaakt. Ten opzichte van
vorig jaar stonden verschillende verbeteringen op de rol. Zo zouden we de
starts van de trails meer spreiden over
de dag en werken met startwaves om de
druk op het parcours te verminderen.
Hiermee moeten we nu wachten tot
volgend jaar.”

Mooie boodschap van de Biezenkamp
Basisschool de Biezenkamp in Beek heeft een mooie boodschap voor de leerlingen op de ramen geplakt: ‘Lieve kinderen we missen jullie echt en hopen elkaar
snel weer te zien’.
Foto: Henk Baron
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KBO Beek nieuwsbulletin
Beste leden, donateurs. lezers,
De KBO Beek-Ubbergen hoopt uiteraard dat u allen goed gezond en zonder
verdere problemen veilig door het virus
komt.
De van hoger hand aangescherpte en
extra maatregelen zullen uiteraard door
de KBO Beek gevolgd worden daarom
kunnen de door ons geplande activiteiten geen doorgang vinden.
De bisschoppen hadden op 19 maart al
besloten dat er geen Paasviering zijn.
Heeft u al betaald, dan krijgt u uiteraard
uw betaalde geld terug. Dit geldt uiteraard ook voor het bloemschikken.
Onze eerste uitstap dit jaar, 14 mei ,
naar Bennekom en Garderen gaat niet
door.

Ook de eerste fietstocht van het seizoen, georganiseerd door Gerard de
Bruin, van vrijdag 29 mei, vindt geen
doorgang.
Onze activiteitencommissie is druk
doende om voor onze leden de resterende maanden een zo volledig mogelijk en bijzonder gezellig programma
aan te bieden.
De herstart van onze sportgroepen,
Dans Je Fit en de BOF en het lijndansen, staat gepland voor woensdag 3 juni
en maandag 8 juni, moet die worden
uitgesteld dan hoort u dat van uw contactpersoon.
De eerst volgende nieuwsbrief en
magazine komen, wanneer de situatie
het toelaat, rond 28 mei weer bij u in de

bus.
Wij willen onze bodes geen enkel risico laten lopen.
Volg de ontwikkelingen en ons nieuws
op onze site, via KBO Gelderland, de
Rozet, de site “welkom in het laag” van
Bert Roodbeen, het gemeenteniews en
omroep Berg en Dal
Denk aan elkaar en probeer elkaar te
helpen, `n keer een belletje of mail
maakt iedereen weer blij.
Uw gezondheid staat ook voor ons
voorop.
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek-Ubbergen, geeft u graag alle
informatie over onze activiteiten, 024
3226377, tessersenior@hotmail.nl

Detailhandel in Kleve gaat creatief om met crisis
KLEVE. Het coronavirus heeft ook de
detailhandel en horeca in de grensplaats Kleve stevig in zijn greep. Voor
de klanten betekent dat echter niet dat
ze het zonder de nieuwste mode, de
mooiste boeken of deskundig advies
moeten stellen. De detailhandel in
Kleve blijkt namelijk heel creatief en
heeft
klantgerichte
oplossingen
bedacht. Een overzicht hiervan is nu te
vinden op de website van het
‘Integrierte
Handlungskonzept
Innenstadt Kleve’.
Wanneer de klant niet naar de winkel
kan, komt de winkel naar de klant: dat
is het motto van een groot aantal detailhandelaars in de Duitse grensplaats
Kleve. Van koerierdienst en verzending
per post tot bezoek aan huis, telefonisch advies, bestellen via de webshop
of via Whatsapp: ze bieden de klanten
een keur aan services aan. “Voor de
fysieke winkels is het erg belangrijk dat
de klanten hen trouw blijven. Want
alleen samen kunnen we de coronacrisis het hoofd bieden“, aldus city
manager Petra Hendricks.
Overzicht van aangeboden diensten
Op de website van het 'Integrierte
Handlungskonzept' (www.innenstadtkleve.de), een subsidieprogramma en

actieplan ten behoeve van de verfraaiing van het centrum van Kleve, is een
overzicht van plaatselijke detailhandelaars te vinden – inclusief contactgegevens, social media-kanalen en aangeboden diensten. “Op deze manier willen we hen helpen en de burgers een
overzicht verschaffen“, vertelt Lena
Börsting, eveneens city manager in
Kleve. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt.
Citymanagement Kleve
Informatie over het 'Integrierte
Handlungskonzept', de coronacrisis en
de subsidieprogramma’s is verkrijgbaar
bij het Citymanagement van Kleve,
Lena Börsting, tel. +49 (0)28 21 - 711
56 56, citymanagement@kleve.de.
Achtergrond
Het 'Integriertes Handlungskonzept’

vormt het kader voor de ontwikkeling
van het centrum van Kleve tot eind
2022. ‘Geïntegreerd’ betekent dat alle
themavelden en functies van een centrum aandacht krijgen (huisvesting,
detailhandel, horeca, cultuur en openbare ruimte) en dat verschillende groepen en actoren hierbij worden betrokken. Voor Kleve is in 2013 een geïntegreerd actieplan ontwikkeld. In dit concept worden drie themavelden als aandachtspunten gedefinieerd: openbare
ruimte, architectuur en communicatie.
Het 'Integriertes Handlungskonzept'
wordt gefinancierd uit middelen van de
'Städtebauförderung' van de deelstaaten
bondsregering,
van
het
Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat alsmede het Ministerium
für Heimat, Kommunales, Bauen und
Gleichstellung
van
NoordrijnWestfalen.

Nieuws van Forte Welzijn
Wegens de snelle verspreiding van het
Coronavirus in ons land en op advies
van de overheid, is Forte Welzijn
genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen uit voorzorg. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april
2020.
Bijeenkomsten en activiteiten:
Onze reguliere sociaal-maatschappelijke bijeenkomsten en activiteiten gaan
op dit moment niet door. Deelnemers
aan deze activiteiten zijn vaak mensen
die extra kwetsbaar zijn. Zij hebben
vaak wel behoefte contact en verbinding. Vooral nu in deze periode waarin
bijna alle activiteiten ook al teruggeschroefd worden omwille van ieders
gezondheid. Onze medewerkers zijn
daarom gestart om, daar waar mogelijk, toch een vorm van ondersteuning
en contactmomenten aan te bieden.
Afspraken:
Afspraken en contacten vinden bij
voorkeur telefonisch of via videobellen
plaats. In situaties waarbij fysieke
nabijheid noodzakelijk is houden wij
ons aan de RIVM richtlijnen. Wij blijven op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-12.30 uur op 085-040 60
66 of via e-mail met uw vaste contactpersoon binnen Forte Welzijn of via
info@fortewelzijn.nl
Kantoren:
Onze medewerkers en vrijwilligers
werken zoveel als mogelijk vanuit
thuis. Daarom zullen de kantoren in
Elst (De Wieken) en in Groesbeek (De
Körf) beperkt bemenst zijn. Ook de
overige fysieke plekken waar vaak
Forte Welzijn medewerkers aanwezig
zijn zullen beperkt bemenst zijn door
onze medewerkers (Jongerencentra en
wijkcentra in Overbetuwe en Berg en
Dal).
We blijven uiteraard telefonisch bereikbaar.
Algemene Aandachtspunten:
Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staan. Daar vindt

u ook de veel gestelde vragen en informatiefilmpjes over het Coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid
-19

Lief zijn voor elkaar helpt!
In deze gekke tijden waar steeds meer
maatregelen worden genomen om het
Corona-Virus verspreid zijn gang te
laten gaan wordt er een beroep gedaan
op onze saamhorigheid. In de afgelopen decennia is er niet eerder zo een
groot beroep gedaan. En daar wordt
gehoor aan gegeven!
Veel ouderen en mensen die ziek zijn,
zijn aan huis gekluisterd. Een bezoekje
zit er even niet in. Een boodschap doen
is ook geen slimme zet. En zoals onze
premier maandag avond zei. Dit is een
kwestie van maanden, en misschien
wel langer.
Maar gelukkig ontstaan er in het hele
land initiatieven om elkaar te helpen,
zo ook in gemeente Berg en Dal.
Diverse Facebookgroepen zijn opgericht om het aanbod van mensen die
bijvoorbeeld boodschappen willen
doen, samen te brengen met de vraag
van mensen die de deur niet uit mogen.
Zoek maar eens op Coronahulp Berg en
Dal en je vindt ten minste 3 groepen.
Deze groepen zijn opgericht door
betrokken bewoners Wendeline en
Remi en door opbouwwerkers van
Forte Welzijn.
-Berg en Dal voor elkaar(Corona Hulp
omg. Groesbeek)
-Corona help elkaar – Groesbeek/Berg
en Dal
-Coronahulp Berg en Dal (Ooijpolder /
Millingerwaard)
Heb je een ander initiatief wat je graag
wil oprichten, meld je dan ook vooral
bij Forte Welzijn, wij kunnen (op
afstand) helpen met dit tot stand te
laten komen. Daarvoor kun je op werkdagen bellen tussen 09.00-12.30 naar
085-0406066. Of een mail sturen naar
info@fortewelzijn.nl.
Overige Tips:
- Zie je een oudere in de supermarkt?

Geef je telefoonnummer af en vraag of
ze jou willen bellen als ze weer boodschappen nodig hebben.
- Heb je nog een puzzel liggen? Geef
die af bij een buurvrouw of buurman,
met een lekker recept voor een koekje
of avondmaal.
- Werk je thuis? En de buurman ook?
Ga samen, op gepaste afstand, een
boterham eten tussendoor.
Forte Welzijn is aangesloten bij vrijwilligerswerk Gelderland.
Op
de
website
van
het
Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal
kunt u zich melden als u hulp wilt aanbieden of hulp nodig heeft via
www.Vrijwilligerswerkgelderland.nl/b
ergendal
Bekijk ons laatste nieuws over coronahulp en meld u aan.

Vrijwilligerswerk in coronatijd
Ook bij het Vrijwilligerssteunpunt is
het rustig. Toch is het juist nu een
goede tijd om eens rustig rond te kijken
op de website. Misschien staat er iets
leuks tussen wat je in de toekomst kunt
gaan oppakken. Wil je iets kunnen
betekenen voor anderen in deze corona
crisis tijd, dan zijn er allerlei initiatieven waar je bij kunt aansluiten. Forte
Welzijn stelt een speciaal telefoonnummer in waar je terecht kunt als je vragen of zorgen hebt maar ook als je iets
wil doen. Bel 024 2049699 op werkdagen tussen 10.00-14.00 uur. Zij wijzen
jou de weg.
Via
de
website
van
het
Vrijwilligerssteunpunt kun je ook
terecht om je hulp online aan te bieden
of om hulp te vragen. Ga daarvoor naar
https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal/nieuwsberichten/117
7 . Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u mailen naar vspbergendal@fortewelzijn.nl of bellen naar
Forte Welzijn tel; 085 0406066. Staat
er geen geschikte vacature voor je bij
dan gaan we graag met je in gesprek
over de mogelijkheden.
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Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Extra traumahelikopter, Lifeliner 5,
met transportfunctie inzetbaar vanaf Volkel

Sneller vervoer voor IC-patiënten
Sinds dinsdag 24 maart is het vijfde Mobiel Medisch
Team (MMT) met een extra traumahelikopter de lucht in
gegaan om intensive care patiënten zo snel mogelijk te
vervoeren. Deze helikopter zal in heel Nederland inzetbaar zijn.
De helikopter (type H145) wordt beschikbaar gesteld door de
ANWB Medical Air Assistance (MAA) en is door het
Radboudumc volledig ingericht voor het vervoer van intensive care patiënten. Het team vliegt in beschermende kleding
om niet geïnfecteerd te raken. Na elk transport wordt de helikopter volledig ontsmet.
De helikopter gaat vliegen tussen 7.00 uur en 19.00 uur en
start vanaf vliegbasis Volkel. Mogelijk dat deze later vanaf

een andere locatie ingezet gaat worden.
De bemanning van de helikopter bestaat uit een piloot, een
gespecialiseerd MMT-verpleegkundige en een anesthesioloog-MMT-arts. Deze helikopter is groter dan de reguliere
helikopter die door MMT’s in gebruik is en biedt meer ruimte om een patiënt te kunnen vervoeren en de juiste zorg te
kunnen verlenen.
Dat deze helikopter zo snel operationeel is, danken wij aan
de snelle en soepele samenwerking tussen en de buitengewone inspanningen van de verschillende betrokken partijen,
o.a. VWS, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), de
ANWB-MAA, onze leveranciers en het Radboudumc.

Zorg Helen Dowling Instituut gaat door
Gezien de ontwikkelingen rond het
coronavirus heeft ook het Helen
Dowling Instituut (HDI), met vestigingen in Arnhem en Nijmegen,
maatregelen getroffen. De psychologische zorg aan mensen met kanker
en hun dierbaren gaat gewoon door,
maar dan op afstand. Een consult
vindt plaats via beeldbellen of telefonisch. Aanmelding van nieuwe cliënten blijft mogelijk.
Anette Pet, directeur zorg van het HDI:
“De veiligheid en gezondheid van onze
cliënten en collega’s staan voorop.
Daarom ontvangen we voorlopig geen
cliënten en andere bezoekers op locatie. Maar onze zorg blijft gewoon doorgaan. Juist in deze roerige en spannende tijden is hulp bij klachten als ernstige angst en somberheid hard nodig.”
Beeldbellen
Afspraken worden omgezet in een telefonische afspraak of afspraak via

Niet direct tegen corona
Het Radboudumc en het UMC Utrecht
gaan nu onderzoeken of ziekenhuispersoneel is te beschermen met een vaccin
tegen tuberculose. Dit BCG-vaccin
(Bacillus Calmette-Guérin) is niet
direct tegen het coronavirus gericht,
maar geeft de afweer een boost.
Mogelijk biedt deze oppepper extra
bescherming tegen een infectie met het
coronavirus, waardoor minder mensen
last krijgen van het virus en een infec-

tie ook milder verloopt.
Meer bescherming, minder uitval?
Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n
boost van het immuunsysteem met
BCG wat meer bescherming tegen
griep geeft, maar het is niet bekend of
dat ook voor andere infecties zoals
corona geldt. “Dat is precies de reden
van dit onderzoek”, zegt Mihai Netea,
hoogleraar experimentele interne
geneeskunde aan het Radboudumc.
“Vallen tijdens deze epidemie minder
mensen in de met BCG gevaccineerde
groep uit door ziekte, dan is dat een
bemoedigend resultaat.”
Duizend medewerkers
Marc Bonten, hoogleraar Moleculaire
epidemiologie van infectieziekten in
het UMC Utrecht, heeft samen met
Netea het initiatief tot dit onderzoek
genomen. Het onderzoek is inmiddels
goedgekeurd door de Medisch Ethische
Toetsingscommissie (METC). “We zitten midden in de uitbraak, dus willen
we zo snel mogelijk beschikken over
de resultaten van dit onderzoek”, zegt
Bonten. “In het Radboudumc, het
UMC Utrecht maar ook in andere ziekenhuizen kunnen in totaal 1000 medewerkers meedoen. De helft van hen
krijgt het BCG vaccin, de andere helft
een placebo. Blijkt dat het vaccin inderdaad extra bescherming geeft, dan kunnen we het ook aan andere medewerkers aanbieden.”

Zorgen en eenzaamheid nemen toe

beeldbellen. Beeldbellen is een veilige
manier om online contact te hebben
met een therapeut. Cliënten en hun therapeuten van het HDI kunnen elkaar
zien via een camera op hun computer
of mobiele telefoon. Als beeldbellen

niet mogelijk is verlopen afspraken
telefonisch. “Deze nieuwe manier van
behandelen is voor iedereen even wennen, maar de eerste bevindingen zijn
positief. Ook op afstand kan contact
persoonlijk zijn”, aldus Anette Pet.

Alle ontmoetingen en fysieke activiteiten in het
Marikenhuis zijn opgeschort tot maandag 1 juni, maar…
het Marikenhuis biedt wel een luisterend oor tijdens de
Coronacrisis. De vrijwilligers van het Marikenhuis zullen
voorlopig telefonisch beschikbaar zijn voor iedereen die
is geraakt door kanker. Immers, kanker heb je niet
alleen, kanker draag je samen. We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet. Voor meer specifieke informatie (tijden en telefoonnummers) gaat u naar
www.marikenhuis.nl.

sen 13.00 en 15.00 bellen met de psychologe voor ondersteuning.
· 1-op-1 gesprek: vrijwilliger Carry is beschikbaar voor een
belafspraak, voor mensen die behoefte hebben aan een alternatief voor het 1-op-1 wandelgesprek.
· Voeding en leefstijl: voor vragen over Kanker en leefstijl is
vrijwilliger Gina beschikbaar
Op de website van het Marikenhuis (www.marikenhuis.nl)
vindt u alle verdere informatie over procedures, telefoonnummers en mailadressen.

Algemene ondersteuning
Vanaf 30 maart kan men voor een luisterend oor of beantwoording van vragen bellen met vrijwilligers van het
Marikenhuis. Maandag t/m donderdag van 11-12 uur en van
14-15 uur. En u weet, zij nemen daarbij alle tijd voor u. Zo
nodig wordt u op een ander tijdstip terug gebeld door een van
de vrijwilligers van het Marikenhuis.

De vrijwilligers van het Marikenhuis hopen u zo spoedig
mogelijk na 1 juni weer te ontmoeten in het Marikenhuis.

Psychosociale ondersteuning
· Coaching bij kanker: voor de sessies ‘In balans bij kanker’
kunt u zelf de begeleidende coaches mailen. Zij nemen dan
contact met u op.
· Psychologisch spreekuur: U kunt elke maandagmiddag tus-

Enkele tips
. Voor alle informatie over kanker en Corona gaat u naar
www.kanker.nl/corona
. Op www.thuisarts.nl vindt u altijd de meest actuele adviezen m.b.t. het coronavirus.
. Voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon
kunt u dag en nacht (24/7) ook gebruik maken van de
Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl). Landelijk telnr: 0900
0767 (lokaal tarief) - Nijmegen e.o. 024-3551100 (lokaal
tarief)

Reanimeren / AED in tijden van corona
Vóór een inzet:
• Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
• Bij een reanimatie van kinderen blijft
de situatie ongewijzigd vanwege het
beperkte risico op besmetting.
• HartslagNu alarmeert de komende
periode alleen burgerhulpverleners
onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet
gealarmeerd.

Het Radboudumc en het UMC
Utrecht gaan onderzoeken of zorgmedewerkers beter beschermd zijn
tegen het coronavirus na een vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccin). Dit vaccin beschermt niet direct
tegen het coronavirus, maar geeft de
afweer een boost waardoor mogelijk
een betere bescherming tegen het
coronavirus ontstaat en de infectie
milder verloopt.
Het coronavirus (COVID-19) infecteert
steeds meer mensen. Dat geldt ook
voor het ziekenhuispersoneel, waardoor de zorg in de knel kan komen. Er
is op dit moment nog geen vaccin tegen
het virus en waarschijnlijk laat dat ook
nog even op zich wachten. In de
Verenigde Staten is bijvoorbeeld net
een onderzoek naar een mRNA-vaccin
gestart en onderzoek naar een DNAvaccin zal snel volgen, maar ook bij
goede resultaten duurt het nog wel even
voordat zo’n vaccin beschikbaar is.

Coronamaatregelen zorgen voor
topdrukte bij de Luisterlijn

Het Marikenhuis blijft zijn gasten steunen!

Op dit moment gelden voor burgerhulpverleners, de volgende richtlijnen,
uitgegeven door HartslagNu:

Onderzoek naar betere
bescherming zorgmedewerkers
tegen infectie coronavirus

• Voor het vaststellen van wel/geen
ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar
een ademhaling of ‘Voelen’ van een
ademhaling.
Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’
nog wordt uitgevoerd.
• Voel je je ziek? Ga niet naar een
reanimatie.
• Val je in de hoogrisicogroep: ga niet
naar een reanimatie.
Tijdens een inzet:
• Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie)
zijn bij een slachtoffer. Anderen staan

op ruime afstand.
• Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen
van de hartmassage.
• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij
(mond-op-mond) beademing tijdens
reanimatie zijn in dit geval niet veilig
en moeten daarom niet gebruikt worden!
Na een inzet:
• Desinfecteer je handen zo snel als
mogelijk bij een ambulance.

Nu iedereen in het hele land sociaal
contact moet mijden en vooral ouderen de deur niet meer uitkomen of
bezoek krijgen, is het drukker dan
ooit bij de Luisterlijn. Vrijwilligers
en beroepskrachten zetten alle zeilen
bij om het toenemend aantal oproepen te beantwoorden.
Nu het kabinet heeft opgeroepen om
zoveel mogelijk thuis te blijven en het
contact met ouderen te vermijden,
nemen mensen massaal contact op met
de Luisterlijn. Dagelijks voeren vrijwilligers zo ‘n 1.200 gesprekken per
dag via de telefoon en ruim 150 via de
chat. Dat is ruim 30% meer dan normaal. Meer dan de helft van de
gesprekken gaat over corona.
Meer bezorgdheid en angst
Bezorgdheid en angst komen veelvuldig terug in gesprekken. “Mensen worden de hele dag geconfronteerd met
corona. Wanneer zij de tv aanzetten,
even met iemand praten, boodschappen
doen en alle lege schappen zien”, zegt
Dorine Kettenes trainer bij de
Luisterlijn. “Mensen maken zich zorgen, hebben angst of zijn soms echt in
paniek.” De Luisterlijn biedt dan uitkomst. “Vrijwilligers bij de Luisterlijn
zijn getraind in het geruststellen en
geven van écht aandacht. Samen met de
gesprekspartner onderzoeken ze wat er
nodig is om weer (even) verder te kunnen tijdens de dag of nacht. Praten
helpt en zorgt geregeld voor opluchting. ”
Ouderen
Eerder deze maand startte Omroep
MAX samen met de Luisterlijn een
grote campagne om ouderen die zich
vanwege het coronavirus zorgen maken
te wijzen op het bestaan van de
Luisterlijn. Uit cijfers blijkt dat de
meeste mensen die bellen tussen de 45
en 65 jaar of 65+’ers zijn. MAX-directeur Jan Slagter: “Het doet mij goed om
te merken dat zoveel mensen de
Luisterlijn weten te vinden. Nu er
steeds meer maatregelen worden genomen en ook de verzorgingshuizen hun
deuren hebben moeten sluiten, is het
nog belangrijker dat er iemand aan de
andere kant van de lijn zit die naar je
luistert als je het moeilijk hebt. Het is
hartverwarmend dat al die vrijwilligers
van de Luisterlijn dag en nacht klaar
staan met een luisterend oor. In deze
tijd zijn we op elkaar aangewezen; we
kunnen niet met elkaar zijn, dus laten
we er voor elkaar zijn.”

Vrijwilligers en medewerkers draaien overuren
Om zoveel mogelijke gesprekken te
kunnen voeren, draaien vrijwilligers
extra uren. “Gelukkig is het voor vrijwilligers mogelijk om hun dienst vanuit huis te doen”, vertelt Johan Rutten,
waarnemend directeur-bestuurder bij
de Luisterlijn. “Dankzij het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
hebben we extra thuistelefoons en
headsets kunnen aanschaffen” . Om
zoveel mogelijk mensen te woord kunnen staan, heeft de Luisterlijn vrijwilligers gevraagd om hun diensten uit te
breiden. “Het is fantastisch om te zien
hoe hier gehoor aan wordt gegeven. Zo
kunnen we er zijn voor mensen die het
nu nog meer nodig hebben.”
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek.
Behoefte aan een luisterend oor? Bel
naar 0900-0767 of chat of mail via
www.deluisterlijn.nl.

Vertel eens
Een hulplijn in de
gemeente Berg en Dal
Sinds 26 maart heeft de gemeente Berg
en Dal een hulplijn in het leven geroepen vanwege de coronacrisis. Forte
Welzijn en medewerkers van het
Sociaal Team bieden inwoners een luisterend oor, informatie, advies en
indien nodig ondersteuning. Inwoners
kunnen bellen naar 024-2049699. Het
telefoonnummer is iedere werkdag
bereikbaar van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Vertel eens,
Een luisterend oor. En meer.
024-2049699

N AT U U R

Kersenbloesem in de Millingerwaard
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Voorjaarsbezigheden

Midden in het Colenbranderbos, voor
Kekerdommers Kraaienbos, staan
enkele grote bomen met de bloesem
van een wilde kers in bijna in volle
bloei. Jammer dat zo weinig bezoekers
die weten te vinden. Het is elk jaar
prachtig om te zien vooral nu dit gebied
open is gesteld.

Stijn Jeuken is aan het werk op zijn land. Op de achtergrond is de Thornsche
Molen te zien.

Foto: Jan Leijn

Afval gedumpt
langs het
Meertje in Ooij
Onbekenden hebben woensdag vele
dozen met potgrond, vermoedelijk
afval van de wietteelt gedumpt langs de
Dijkgraaf van Wijckweg bij het Meertje
in de Ooijpolder. Een getuige heeft
gezien dat een witte bestelwagen met
open laadbak en iets van hekken daaromheen daar in de buurt reed. Was een
oud model, zoiets als een oud ijzerman
heeft. Het is niet onwaarschijnlijk dat
deze dozen daar door deze auto afgeladen zijn. Misschien heeft iemand iets
gezien. Geef dit dan door aan de politie
op 0900-8844. De dozen zijn inmiddels
geruimd.

De fruitteler langs de Bredestraat in Leuth besproeide afgelopen maandagmorgen
zijn gewassen.

Paddentrek Rijksstraatweg
BEEK. Vanaf de Rijksweg tot de Plataanstraat worden voorbijgangers gewaarschuwd voor overstekende padden.
Foto: Henk Baron

Foto’s: Henk Baron

Nieuw ooievaarsnest
OOIJ. Sinds enige tijd staat er een
nieuw ooievaarsnest bij de woning van
Ad van Brandwijk aan de Erlecomse-

dam in Ooij. Er zijn al ooievaars op
gesignaleerd. Nu is de vraag of ze terug
komen.
Foto: Henk Baron

Millingse ploegdag
Dit jaar geen Millingse ploegdag van de TGM (Tractoren Gezelschap Millingen
aan de Rijn) aan de Koningsdaalseweg in Millingen. Maar het land moest wel om
vandaar dat er wel geploegd werd op zaterdag 28 maart.
Foto: Henk Baron

Column

Afval gedumpt langs
Mooksebaan Groesbeek
Op zondag 29 maart trof Waldie Rutten een berg afval aan op de parkeerplaats
langs de Mooksebaan in Groesbeek.
Foto: Waldie Rutten

Geloven
Ik ben niet gelovig. Met Pasen ga ik
niet naar de kerk. Toch houdt de
figuur van Jezus Christus mij wel
bezig. Hoeveel christenen zijn er op
deze aardkloot? Een flink aantal miljoenen.Van Jezus bestaat weinig historisch bewijs dat hij geleefd heeft.
Dit lees ik in het boek van Fik Meijer
over Jezus. Tien zinnetjes heeft de
Romeinse geschiedschrijver Josephus
aan hem besteed. Zijn leven duurde
ongeveer 35 jaar en het grootste deel
hiervan ontrekt zich aan onze waarneming.Zijn laatste anderhalf jaar sprak
hij voor grote menigten over compassie en mededogen. Dat je dat diende te
hebben. Hij richtte zijn boodschap
vooral aan mensen met een lagere
sociale status. Christus sprak
Aramees, de taal van Galilea. Hij
kende geen Grieks of Latijn. Verder
had hij geen opleiding genoten en was
misschien zelfs analfabeet, aldus Fik
Meijer. De filmer Paul Verhoeven
heeft ook een boek over Jezus
geschreven en hij plaatst hem bij revolutionairen en strijders voor sociale
gerechtigheid.Zoals Che Guevara,
Gandhi en Maarten Luther King.
Natuurlijk hebben de discipelen veel
over Jezus geschreven, maar het is
niet bewijsbaar. Een kwestie van
Geloven, denk ik.
Phil Poffé , Groesbeek.

Hendrik en Hannelore weer terug
op Millings ooievaarsnest
Hendrik heeft sinds een aantal weken weer een nieuw liefje aan de haak geslagen,
Hannelore met ringnummer 2E832. De E in het ringnummer betekent dat ze in
Nederland is geringd.
Ooievaars zijn volleerde doe-het-zelvers! Voor het inrichten van de kinderkamer
vliegen ze af en aan met takken en ander bouwmateriaal. Tussen de bedrijven door
paren en klepperen de ooievaars er lustig op los.
Foto: Roland Gesthuizen
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SeniorWeb lanceert
vandaag ‘Thuis online’
Online hulp en inspiratie voor thuis

UTRECHT. Het zijn onwerkelijke tijden; heel Nederland is aan huis
gekluisterd door de coronamaatregelen,
en het is onzeker hoe lang deze periode
gaat duren. Het is mooi om te zien dat
de digitalisering juist nu een grote hulp
kan zijn. Voor schoolkinderen, thuiswerkers én mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Ook zij willen nu
graag contact met hun naasten kunnen
onderhouden. Gelukkig is er steeds
meer mogelijk. En helpt SeniorWeb
met ondersteuning en inspiratie voor
iedereen die het nodig heeft.
Videobellen en meer
Veel senioren hebben tegenwoordig
een smartphone, waardoor men makkelijk even kan appen met familie, vrienden en bekenden. Van de SeniorWebleden gebruikt dan ook al ruim 70 procent WhatsApp. Velen van hen gebruiken WhatsApp tevens om te videobellen. De afgelopen drie jaar is dit zelfs
toegenomen van 20 procent naar 44
procent.
Naast contact onderhouden biedt internet natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, waar ouderen ook graag en
regelmatig gebruik van maken.
Populair zijn actualiteiten bijhouden,
online producten kopen, spelletjes spelen, muziek luisteren en video's/films
bekijken. Maar (nog) niet voor iedereen zijn al deze digitale mogelijkheden
gesneden koek.

Behoefte aan ondersteuning
“Wij merken aan de reacties van onze
leden dat er nu veel behoefte is aan
ondersteuning bij videobellen en online
boodschappen doen, maar ook zijn
mensen op zoek naar leuke websites nu
men verplicht binnen zit”, aldus Daniël
de Levita, directeur van SeniorWeb.
“Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een speciale omgeving gelanceerd: Thuis online. En natuurlijk zitten al onze vrijwilligers klaar om mensen te helpen met hun digitale vragen.”
Thuis online
Op seniorweb.nl/thuis-online vinden
mensen vanaf vandaag handige stapvoor-stapuitleg over praktische zaken,
zoals contact onderhouden via
WhatsApp of Skype en online boodschappen doen.
En tevens veel inspiratie om thuis
online leuke dingen te doen. Denk hierbij aan uitleg over sociale media, online
muziek luisteren of virtueel een museum bezoeken.
Mensen die nog geen lid van
SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor
drie maanden gratis aanmelden. Men
kan dan ook gebruik maken van de
PCHulp via telefoon of via internet. Op
deze manier wil SeniorWeb mensen
helpen om, juist in deze tijd, thuis
online te zijn en contact met hun naasten te onderhouden.

De BiebBoys zetten
de bibliotheek op stelten
Vanwege het coronavirus zijn alle vestigingen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid gesloten. Maar dit weerhoudt de
BiebBoys er niet van om de bieb op
stelten te zetten! Vanuit een lege bibliotheek verzinnen ze de gekste challenges voor kinderen uit groep 6 tot en met
8. Iedere schooldag komt er een nieuwe
aflevering van de BiebBoys online.
De Bibliotheek Gelderland Zuid wil
haar steentje blijven bijdragen aan het
bevorderen van leesplezier en taalvaardigheid van kinderen. Ook nu de bibliotheken én scholen zijn gesloten.
Daarom zijn er de BiebBoys. Kees en
Joran nemen kinderen iedere dag virtueel mee de bieb in en geven hen een
speciale opdracht mee. Zoals het bouwen van een leesfort, een eng verhaal
afschrijven, of het nabouwen en fotograferen van een scène uit hun lievelingsboek.
Iedere schooldag om 14.00 uur is er
een nieuwe aflevering van de BiebBoys

te zien op www.obgz.nl/biebboys. Per
aflevering verzinnen de boys een nieuwe uitdaging. De uitdagingen zijn
vooral geschikt voor kinderen uit de
bovenbouw van het basisonderwijs. En
interessant voor leerkrachten die op
zoek zijn naar inspiratie voor thuisonderwijs.
Kinderen kunnen een filmpje of foto
van hun gemaakte opdracht mailen
naar biebboys@obgz.nl. Op vrijdag
laten de BiebBoys in de uitzending de
leukste inzendingen zien.
Tips voor Thuis
De Bibliotheek Gelderland Zuid probeert thuisblijven iets makkelijker te
maken tijdens de coronacrisis. Op de
‘Tips voor Thuis’-pagina deelt de bieb
een selectie uit het online aanbod, zoals
e-books, luisterboeken, voorleesfilmpjes en taaloefeningen. Kijk op
www.obgz.nl/tipsvoorthuis.

Ooijse
Klinkertjes
Heb mij afgevraagd of ik het over
het Coronavisus zou moeten hebben. Daar is echter al terecht zo veel
over te doen, dat ik het er maar niet
op waag. Mensen moeten niet gaan
denken, dat ik net als Peter R. de
Vries ook een expert op dat gebied
of viroloog ben. Een van de weinige
dingen die ik over het virus weet is,
dat je er flink van aan de schijt moet
komen. Het is anders niet te verklaren waarom er massa’s toiletrollen
over de toonbank gaan. Heel wat
huisgezinnen hadden daardoor een
overdosis aan “page” in huis. Of die
echter een opleiding tot schildknaap
krijgen, gezien hun weinig verheffende rol tussen twee halvemanen, waag ik te betwijfelen.
Gelukkig is er nog geen decreet van
hogerhand uitgevaardigd, dat de
woorden in de Rozet anderhalve
meter uit elkaar moeten staan, want
dat zou tot een grote papierschaarste leiden. Al met al is het best een
zeer ernstige pandemie, die ons hele
sociale leven en zeker niet te vergeten de economie behoorlijk op zijn
kop zet. Laten wij hopen en vertrouwen dat door de genomen maatregelen de epidemie onder controle
komt en er zo weinig mogelijk
slachtoffers zullen vallen. Degenen
waarbij het virus wel heftig heeft
toegeslagen, wens ik alle sterkte
toe.
Het valt niet mee, om vanaf bovenstaand onderwerp over te schakelen
op een “Klinkerluchtig” item. Toch
waag ik mij maar daaraan, want er
moet toch nog hier of daar een
glimlach op een gezicht te toveren
zijn. Ik doe maar een poging, want
via mijn onderzoekbureau heb ik signalen opgevangen, dat er een nieuwe protestgroep het licht heeft
gezien. Wij kennen allen de groep
die behoorlijk succesvol de kleur
zwart heeft kunnen omvormen tot
regenboog en/of roetveeg. Ben zeer
benieuwd hoe het bijvoorbeeld met
het “zwarte gat”, de “Zwarte
Cross”, de “Zwarte Kip of het
“zwart werken” afloopt. Daar zie ik,
in dat verband, toch niet zo snel de
naam “regenboog” voor ingevuld
worden. Laatst is er ook nog een
aantal mensen in de weer geweest
die de banketbakkers wel eens
“mores” wilden leren. Een bepaald
soort gebak moest een ander voorvoegsel voor de “kop” krijgen. Dat
lijkt mij toch best wel moeilijk worden. Mag dan bijvoorbeeld bij festivals door de vele fans niet meer gescandeerd worden: “We want
more”. Ik zou ook kunnen bedenken, om de kleur van die specifieke
“koppen” geel te maken, om daarna
er
de
geuzennaam
“Kaaskoppen” aan te plakken. Er
zal nu wel afgevraagd worden, wat
voor een misstand is er nu weer ontdekt in ons kikkerlandje. Nou, dat
heeft alles te maken met een steeds
groter wordende groep van heel
kale mensen. Sommigen staat het,
bij anderen geeft het bij wijze van
spreken een te strijdlustig beeld. Ik
heb een verzoek gekregen, om
namens de hele groep als woordvoerder op te gaan treden. Ik ben
weliswaar nog lang niet kaal, maar
men denkt dat mijn kapelaans kruin
binnen de kortste keren is uitgegroeid tot een volwaardige blote
schedel. Ik zou, volgens hen, dus zo
maar kunnen toetreden tot.
Waarom trekken deze mensen nu
aan de bel. Wel nu, ze zijn het beu
om steeds uitgemaakt te worden
voor “kale kletser”. Dat geeft hun
een onaangenaam gevoel, waardoor ze nachten lang wakker liggen.
Hetzelfde bakkersgilde heeft het
gewaagd, om naast de al besproken
donkergekleurde koppen nog een
ander soort “koekkoppen” op de
markt te brengen. Zij noemen dat
heel beledigend voor de kale mens
de “Kletskop”. Dat is voor deze
haarloze mensen behoorlijk beledigend. Zij willen de koekjes onder
deze naam uit de etalages verwijderd zien en vervangen door de
prachtige naam: “De basterdsuikerkop”. Menigeen zal nu wel zijn of
haar wenkbrauwen fronzen en denken: “Wat een kletskoek”.
Groetjes medeklinker.

Omroep Berg en Dal ‘Three In A Row’
Three In A Row
Three In A Row
Three In A Row
Three In A Row
Three In A Row

-

Nieuw op Omroep Berg en Dal
gespresenteerd door Willy Hopman en Jan Verbeet
gaan uit van één nummer, 3 verschillende uitvoeringen
Met Verhaaltjes over artiesten en nummers
Elke zondagmiddag van 5 tot 6 uur.

Is uw kind al aangemeld
voor de Martinusschool?
MILLINGEN. Wordt uw zoon/ dochter
4 jaar in de periode van 1 juli 2020 t/m
30 juni 2021 en wilt u hem/ haar aanmelden voor onze school?
In verband met de maatregelen rond het
coronavirus hebben we dit jaar helaas
geen open dag en geen aanmeldmomenten.
Maar u kunt uw kind natuurlijk wel
gewoon aanmelden voor onze school!
Dit kunt u doen door een aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen
naar ons postadres: Chopinstraat 2,
6566 DV Millingen of via mail naar

info@martinusschoolmillingen.nl .
Het aanmeldingsformulier vindt u door
op onze website (www.martinusschoolmillingen.nl) bovenin het scherm te
klikken op ‘Praktische informatie’ en
dan op ‘Aanmelden van uw kind’.
Wilt u meer informatie hebben of een
rondleiding door de school, neem dan
contact op via info@martinusschoolmillingen.nl. Dan kijken we graag
samen met u wat de mogelijkheden zijn
hiervoor.

Potgrondactie SVO voetbal
OOIJ. Ondanks het grote probleem van
het coronavirus hebben de leden van
SVO voetbal de jaarlijkse potgrondactie in Ooij gehouden. Door de maatregelen op te volgen van het RIVM hebben ze de actie voort kunnen zetten. Dit
lukte o.a.door vooraf de mensen via
o.a. social media te benaderen en vooraf de bestellingen op te nemen en te
laten betalen konden de zakken potgrond en azijn op veilige afstand bij de

bewoners afgeleverd worden. Zo kon,
tot hun eigen verrassing, het grootste
deel van Ooij bereikt worden. Ook bij
de Spar Looijschelder in Ooij stond een
stand waar de goederen afgehaald konden worden. Namens SVO, bedankt dat
jullie je steentje hebben bijgedragen,
sterkte en succes in dezer lastige dagen.
Let op jezelf en hopelijk kan SVO jullie volgend jaar weer van potgrond
voorzien.

Op veilige afstand van elkaar poseren de leden van SVO voetbal tijdens de
Potgrondactie
Foto: Henk Baron

Gelderse prijs voor ruimtelijke
kwaliteit 2020 staat open
Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is
‘Brede blik op ruimte’. Mensen kunnen voorbeelden van gerealiseerde
projecten in Gelderland aanmelden
die reeds hebben bijgedragen aan de
grote veranderingsopgaven van dit
moment. Dat kan tot en met 27 mei
via het digitaal platform Sprekend
Gelderland.
Trots
Gedeputeerde Peter Kerris hoopt op
veel inzendingen: “Het thema verwijst
naar de 7 ambities van de omgevingsvisie. Die ambities zijn energietransitie,
klimaatadaptatie, circulaire economie,
biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en
gezond woon- en leefklimaat. Al deze
ambities doen een groot beroep op de
ruimte in Gelderland. Maar ook op
onze creativiteit. De uitdaging is om
meerdere doelen samen te laten komen
in 1 project. Ik ben heel benieuwd naar
projecten die daar al in geslaagd zijn.”
Breed spectrum
Bij de prijs gaat het om projecten die
meerdere ambities bij de kop hebben
gepakt. Waar in Gelderland zijn zichtbaar en voelbaar en met succes meerdere opgaven gelijktijdig gerealiseerd,
in 1 of meerdere projecten, in 1 of
meerdere gebieden? Projecten die ook
op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid of

welzijn van betekenis kunnen zijn en
daarmee voorbeelden die de brede blik
op de Gelderse ruimte laten zien.
Meedoen
Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren kunnen
goede voorbeelden aandragen. Foto’s,
filmpjes en documenten kunnen geüpload worden. Inzending via het digitaal
platform
Sprekend
Gelderland,
www.gelderland.nl/gprk2020 maakt
dat de lijst met voorstellen gelijk openbaar is en dat iedereen de groei van de
lijst kan volgen en eventueel kan
becommentariëren en steun betuigen.
Nominaties
Uit de ingediende voorbeelden worden
de nominaties geselecteerd door een
commissie, bestaande uit interne en
externe deskundigen. Gedeputeerde
Staten stellen de nominaties vervolgens
vast. Zodra deze bekend zijn gaat de
jury aan de slag voor de juryprijs en
kan het publiek stemmen voor de
publieksprijs. De provincie stelt een
juryprijs en een publieksprijs van elk
€10.000 beschikbaar te besteden aan
het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te realiseren, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november of december af
met een manifestatie waar winnaars
bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.
Meer informatie is te vinden op
www.gelderland.nl/gprk2020
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige
hinder kunnen veroorzaken. Spreek buiten kantooruren uw melding in. We gaan direct met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

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

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

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

20 maart 2020

Vragen over het Coronavirus

Welke informatie vind je waar
en wie kan je daarvoor bellen?
Algemeen
Over o.a. onderwijs, werk en
maatregelen

Gezondheid
Voor gezondheidsgerelateerde
vragen en antwoorden
Kijk op RIVM.nl

Gezondheid in je
eigen regio
Over lokale voorzieningen,
opvang, dienstverlening per
gemeente/ dorp/stad. Wat
betekenen deze maatregelen
voor je dorp of stad?

Rijksoverheid.nl/coronavirus
Bel 0800-1351 (08:00 – 22:00)

Ziekten in je regio

Ernstige klachten

Over infectieziekten,
besmetting(sgevaar) en
gezondheid in de regio

Vragen over ernstige klachten,
zoals koorts (meer dan 38
graden Celcius) en je hoest of
ademt moeilijk

Bel de regionale GGD
Bel je eigen huisarts

Bel je eigen gemeente

Over reisadviezen per land

Specifieke vragen
over reizen

Kijk op
Nederlandwereldwijd.nl

Over hulpvragen in het
buitenland. 24 uur per dag,
7 dagen per week

Reizen

Download Reisapp
Buitenlandse Zaken

Bel het ministerie van
Buitenlandse Zaken:
+31 247 247 247

Ondernemers

Luisterend oor

De Kamer van Koophandel
helpt ondernemers via het
KvK Coronaloket

Voor kwetsbare ouderen die
in quarantaine of
thuisisolatie zitten: Rode
Kruis Hulplijn

Kijk op kvk.nl
of bel het KvK-loket:
0800-2117

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112

Bel het Rode Kruis:
070 – 44 55 888
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Mededelingen

■ Documenten gemeente thuisbezorgd

De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De
mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn geen 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.

Vanwege het coronavirus laat de gemeente Berg en
Dal vanaf dinsdag 24 maart alle reisdocumenten,
rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten thuisbezorgen. Dit is een tijdelijke maatregel om de
gezondheid van onze inwoners en werknemers te
beschermen.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Koningsholster 93, kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 55, bouw serre en realiseren terras met trap (verleend)
▪ Rijksstraatweg 79, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 139, inpandige verbouwing van voormalig gemeentehuis naar appartementen (verlengen beslistermijn)
Berg en Dal
▪ Johannaweg 65, aanpassen juiste indeling brandcompartimentering en
scheidingsconstructie (aanvraag)
▪ Molenbosweg 10, renoveren clubgebouw (verleend)
▪ Watertorenweg 4, realiseren dakopbouw (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 30-0053, vervangen recreatiewoning (verlengen beslistermijn)
▪ Hogewaldseweg 2, plaatsen poort/hekwerk (aanvraag)
▪ Houtlaan 4a, splitsen woning in twee woningen (aanvraag)
▪ Mesdagweg 76, plaatsen scootersafe (aanvraag)
▪ nabij Oude Kleefsebaan 64 en 68, kap 2 bomen (verleend)
▪ Nijmeegsebaan, kadastraal sectie F perceelnummer 570, verplaatsen
bushalte (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan, kadastraal sectie F perceelnummer 570, bomenkap
vanwege verplaatsen bushalte (verleend)
▪ Plakseweg 25, plaatsen 48 zonnepanelen in weiland achter woning
(weigering)
▪ Parklaan 1, aanbrengen van een extra brandscheiding (aanvraag)
▪ Parklaan 6, aanpassen constructie (aanvraag)
▪ Parklaan 21, aanpassen gebruiksfunctie Eikenhorst (aanvraag)
▪ De Ren, kadastraal sectie P perceelnummer 1102, bouw bedrijfsverzamelgebouw (verlengen beslistermijn)
▪ Reestraat 31, bouw woning (verleend)
▪ Stationsweg 9, legaliseren van gewijzigde brandcompartimenten
(aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Joanneslaan 7, kap 2 bomen (verleend)
▪ Lucaslaan 13, kap 2 bomen en toppen 3 bomen (aanvraag)
Kekerdom
▪ Jan Arntzstraat, tijdelijk gebruik braakliggend terrein als ontmoetingsruimte voor bewoners (verleend)
Leuth
▪ Haafakker 65, plaatsen schuur en realiseren carport (aanvraag)
▪ Plezenburgsestraat 5, isoleren spouwmuur en aanbrengen glasisolatie
(verlengen beslistermijn)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 212, aanleggen inrit (weigering)
▪ Lijsterbesstraat 23, bouw bijgebouw (niet vergunningplichtig)
▪ Palsstraat 38, verbouwen schuur tot mantelzorgwoning (aanvraag)
▪ Populierenstraat, bouw 10 woningen (aanvraag)
▪ Pr. Bernhardstraat 1, vervangen reclame (aanvraag)
▪ Vossengraaf 5, uitbreiden woning (aanvraag)
Ooij
▪ Goudwindestraat 35, plaatsen schuur en aanleggen oprit (verleend)
▪ Kerkdijk 32, vervangen dakbedekking (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 12, verbouwen woning (aanvraag)
▪ Rietlanden 10, plaatsen dakkapel (verlengen beslistermijn)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen op het terrein van de Hubertushal
te Beek. (ter inzage)
Kennisgeving incidentele festiviteitendag geluid:
▪ De Wolfsberg, Mooksebaan 12 , Groesbeek
voor Legends of Rock en Koningsfeest op 26 en 27 april 2020
▪ Stichting de Hove, Hoekseweg 21 , Millingen aan de Rijn
voor Switch Toernooi op 5, 6 en 7 juni 2020
▪ De Treffers, Nijerf1, Groesbeek
voor afsluiting voetbalseizoen 2019-2020 op 23 mei 2020
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout:
▪ De Klös 4, Groesbeek
▪ Bruuk 110, Groesbeek
▪ Wylerbaan 39, Groesbeek
▪ Waldgraaf 6, Groesbeek
▪ Kruisstraat 34, Ooij
▪ Koningin Wilhelminaweg 4, Groesbeek
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Hoe werkt het?
De organisatie Dynasure regelt voor onze gemeente
het thuisbezorgen van documenten. Heeft u een document aangevraagd? Dan ontvangt u een mail van
Dynasure met daarin een link voor het maken van een
bezorgafspraak. Reageert u niet binnen drie dagen?
Dan neemt Dynasure telefonisch contact met u op.
Tijdelijke maatregel
De gemeente Berg en Dal biedt het thuisbezorgen via
Dynasure sinds begin februari aan. Inwoners konden
kiezen tussen zelf afhalen en thuisbezorgen. Vanwege
het coronavirus kunt u reisdocumenten, rijbewijzen en
gehandicapten parkeerkaarten nu alleen nog laten
bezorgen. U kunt deze documenten nu dus niet ophalen in het gemeentehuis.

Bron: rijksoverheid.nl
Voor het aanvragen van een rijbewijs of identiteitsbewijs kunt u online een afspraak maken via onze website of via ons telefoonnummer 14024. Deze afspraak
moet wel in het gemeentehuis plaatsvinden.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel ons dan via ons algemene
telefoonnummer 14024.

■ Groepsvaccinaties HPV en Meningokokken uitgesteld
De geplande groepsvaccinaties
HPV en Meningokokken ACWY
gaan niet door. Het RIVM heeft dit
besloten om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
Veel jongeren ontvingen al een uitnodiging voor deze vaccinatie.
Helaas is het voor het RIVM op dit
moment niet mogelijk om iedereen
te berichten dat de vaccinatie niet

doorgaat. GGD Gelderland-Zuid
heeft aan scholen in de regio
gevraagd of zij jongeren hierover
willen informeren.
HPV
De groepsvaccinatie HPV wordt uitgesteld. Meisjes krijgen hiervoor
opnieuw een uitnodiging via het
RIVM. Met uitstel van een halfjaar
komt de bescherming niet in

gevaar.
Meningokokken ACWY
De
vaccinatie
tegen
Meningokokken ACWY wil de GGD
zo snel mogelijk opnieuw aanbieden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gaat de GGD
deze vaccinaties individueel of in
kleine groepen geven. Jongeren
die voor deze prik in aanmerking
komen krijgen opnieuw een uitnodiging.
Andere vaccinaties vanuit het
Rijksvaccinatie-programma
De individuele vaccinaties voor kinderen van 0-4 jaar op het consultatiebureau gaan wel gewoon door.
De DTP/BMR groepsvaccinatie (9jaars prik) wordt uitgesteld.
Hiervoor had het RIVM nog geen
uitnodigingen verstuurd.
Meer informatie
Op de website van GGD
Gelderland-Zuid vindt u meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/inentingenvaccinaties
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■ Dementie en het coronavirus
De uitbraak van corona heeft een
grote invloed op onze samenleving, en dus ook op mensen met
dementie en hun naasten.
Hygiënemaatregelen zijn belangrijker dan ooit, we beperken sociaal contact, inloophuizen en
Alzheimer Cafés gaan tijdelijk
niet door en verpleeghuizen hebben strenge regels voor bezoek.
In dit artikel geven we u tips over
omgaan met uw naaste tijdens
deze coronamaatregelen.
Gevoelens van onveiligheid
Veel mensen met dementie volgen
het nieuws, net als iedereen. Dit
kan ook bij hen gevoelens van
angst en onrust oproepen. Een
extra risico is dat een onrustig
gevoel blijft hangen, maar dat jouw
naaste vergeet waarom hij/zij zich
zo voelt. Mensen met meer gevorderde dementie krijgen misschien
niet veel van het nieuws mee, maar
nemen gevoelens van onrust wel
snel over van jou, familie en zorgmedewerkers.

doorgaan. Zorg voor voldoende
ontspanning, beweging en frisse
lucht (als 't even kan). Probeer uw
eigen zorgen niet te veel te uiten bij
uw naaste.
Minder sociaal contact
Contact met anderen is essentieel
voor een goede mentale gezondheid. Dat geldt voor ieder mens,
dus ook voor mensen met dementie. Het RIVM adviseert om niet of
zo min mogelijk op bezoek te gaan
bij kwetsbare mensen, hierdoor liggen gevoelens van isolement, verveling en somberheid op de loer.
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Zorg voor ander contact
Laat uw naasten actief weten dat
ze niet vergeten worden! Zorg voor
voldoende andere contacten en
bezigheden. Bel vaker, stuur een
sms'je, stuur een mooie kaart of
laat (klein)kinderen een tekening
maken.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met Forte Welzijn via:
085-0406066. Of neem contact op
met Petra Kregting via telefoonnummer 06-5376 4809 of via e-mail
petra.kregting@fortewelzijn.nl.

Ontwerpbestemmingsplan:
▪ Grafwegen 8a, Groesbeek
▪ Boersteeg 3, Groesbeek.
________________________________________________________
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Loket Duurzaam Wonen Plus
bereikbaar via e-mail en telefoon
Vanwege het coronavirus is het
fysieke Loket Duurzaam Wonen
Plus in de gemeente Berg en Dal
tot 6 april gesloten. U kunt niet
langskomen in het gemeentehuis,
maar u kunt wel contact opnemen.
Dat kan via e-mail: info@duurzaamwonenplus.nl of via de website www.duurzaamwonenplus.nl. U
kunt ook bellen via het telefoonnummer van de gemeente Berg en
Dal: 14024. U wordt dan doorverbonden.

Welk informatie deelt u?
Denk goed na over welke informatie u deelt. Welke tv-programma’s
staan aan en welke gesprekken
voert u waar uw naaste met
dementie bij is? Zorg ervoor dat het
gewone leven zo veel mogelijk blijft

■ Veilig mailen met de gemeente
De gemeente Berg en Dal
gebruikt ‘ZorgMail’. Dit is een
systeem waarmee we e-mails
kunnen beveiligen voor we ze
versturen. Belangrijk als in onze
e-mail vertrouwelijke gegevens
staan zoals een BSN-nummer of
geboortedatum. Als u nu een
mail van de gemeente krijgt met
vertrouwelijke informatie, ziet u
voortaan ‘ZorgMail’ in uw mailbox staan. In onderstaande stappenplan staat hoe u deze mails
kunt openen.

Stap 1: u krijgt een e-mail van
ZorgMail
U krijgt een e-mail van ZorgMail op
het e-mailadres dat u aan de
gemeente heeft doorgegeven. Het
onderwerp van de e-mail is:
‘ZorgMail Secure e-mail – Nieuw
bericht van <naam medewerker>
gemeente Berg en Dal’. In deze email leest u dat er een nieuw
bericht voor u klaar staat in
ZorgMail. Bewaar deze e-mail
goed. Die heeft u later misschien
nog nodig.

Heeft u vragen over ZorgMail?
Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer 14 024. Ook als u
twijfelt of een bericht dat u ontvangt
wel van de gemeente is.

Stap 2: klik op de knop ‘Bericht
lezen’
U klikt in de e-mail op de knop
‘Bericht lezen’. Er opent automatisch een scherm met daarin een
knop met de tekst ‘Stuur toegangs-

code’. Klik op deze knop.
Stap 3: een toegangscode krijgen
Uw 06-nummer moet bekend zijn
bij de gemeente want u krijgt de
toegangscode in een sms-bericht.
Kopieer (of onthoud) de toegangscode. De code is 15 minuten geldig.
Krijgt u geen sms? Dan kan het zijn
dat de gemeente uw 06-nummer
nog niet heeft. Geef in dat geval zo
snel mogelijk uw 06-nummer door
aan de gemeente.
Stap 4: vul de toegangscode in
Vul in het scherm de toegangscode
in. U hoeft niet op enter te drukken.
Het bericht van gemeente Berg en
Dal opent nu automatisch.
Stap 5: lees het bericht
U kunt nu het bericht lezen.
Stap 6: beantwoord het bericht
Wilt u een bericht terugsturen? Klik
dan op de knop ‘Beantwoorden’. U
vindt deze knop linksboven en
onderaan de e-mail. Schrijf vervolgens uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen als dat nodig is. Is
uw bericht klaar? Klik dan op de
knop ‘Verzenden’. U vindt deze
knop ook weer linksboven en
onderaan de e-mail. ZorgMail verstuurt uw bericht dan direct beveiligd naar uw contactpersoon bij
gemeente Berg en Dal.

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen
via een nieuwsbrief. Wilt u dit? Meld u aan!
Hoe kan ik mezelf aanmelden?
Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze mail het e-mailadres waarmee u zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe aan de lijst. U ontvangt dan om de twee weken een nieuwsbrief van ons.

■ Sociaal Team anders bereikbaar

Tot en met 6 april handelen
medewerkers van het sociaal
team Berg en Dal alle afspraken
telefonisch af. Ook de afspraken
die oorspronkelijk al bij inwoners
thuis of op scholen gepland zijn.
De medewerkers van het sociaal
team nemen hiervoor zelf telefonisch contact op. Onze inloopspreekuren in de wijk gaan voorlopig niet door.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over zorg, hulp,

ondersteuning,
Wmo
of
jeugd(zorg)? Dan kunt u bij het
sociaal team terecht. U kunt uw
vraag het beste stellen via e-mail
sociaalteam@bergendal.nl of via
het digitale contactformulier op de
website: www.bergendal.nl/sociaalteam. Wij nemen dan contact met u
op.
Het sociaal team is ook bereikbaar
via telefoonnummer 024-7516520.
Is de lijn bezet? Bel dan later terug
of stel uw vraag via e-mail.

■ Onderzoek naar etnisch profileren
De Nationale ombudsman is een
onderzoek gestart naar hoe de
overheid omgaat met klachten
over etnisch profileren. Daarom
hoort de Nationale ombudsman
graag uw ervaringen.
Vul de korte vragenlijst in
Bent u wel eens gestopt, gecontroleerd of gefouilleerd door iemand
van de overheid, vanwege uw
huidskleur of afkomst? Vul dan de
korte vragenlijst in en help de
Nationale ombudsman bij zijn
onderzoek. U vindt de vragenlijst op
www.nationaleombudsman.nl/etnischprofileren. Ook als u destijds
geen klacht heeft ingediend hoort
de Nationale ombudsman graag
wat er is gebeurd.
Is het invullen van de digitale
vragenlijst lastig voor u?
Vindt u het lastig om de digitale vra-

genlijst in te vullen? Mail dan uw
telefoonnummer naar etnischprofileren@nationaleombudsman.nl. Of
bel gratis naar 0800 33 55 555 om
uw telefoonnummer door te geven.
Eén van onze onderzoekers belt u
dan terug om samen de vragenlijst
door te nemen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de vragenlijst of het onderzoek? Kijk dan op:
www.nationaleombudsman.nl/etnischprofileren.
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■ Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
We leven in bijzondere tijden
door de maatregelen rondom
corona. Het normale leven staat
even stil. Bijna iedereen is veel
meer in huis, moet thuis werken
en de kinderen helpen met het
schoolwerk. Anderen moeten
werken in moeilijke omstandigheden. Er is onzekerheid en
soms ook wel angst.
Tegelijkertijd brengt deze tijd ook
saamhorigheid. Conflicten worden
even aan de kant gezet om voor
elkaar te kunnen zorgen. We weten
elkaar te vinden. Maar soms lukt
dat even niet. Juist nu kan burenoverlast extra vervelend zijn. Want
u hoort en ziet elkaar meer dan normaal. En misschien kunt u ook wel
wat minder verdragen van elkaar.
Daarom wat tips op een rijtje.
Tips voor buren
▪ Laat het uw buren weten als u een

klus gaat doen die geluidsoverlast
kan veroorzaken. Schrijf een
briefje of stuur een appje. Dan
weten ze hoe lang het duurt. En
houd rekening met thuiswerkende
buren.
▪ Realiseert u dat geluiden van
dichtslaande
deuren,
harde
muziek, blaffende hond, draaiende wasmachine of de trap oprennen meestal voor de buren net zo
hard te horen zijn. Hou hier waar
mogelijk rekening mee: kleine
aanpassingen in gedrag (zachtjes
op de trap, zachtjes met de deuren, sloffen aan in huis) of materialen (viltjes onder de meubels,
koptelefoon op in plaats van de
boxen gebruiken, deurdrangers)
kunnen al veel uitmaken.
▪ Als u boos bent of geïrriteerd
raakt, nemen emoties gemakkelijk
de overhand. Wacht tot u rustig
bent voordat u de buren aanspreekt, dan komt de boodschap

Meer informatie
Kijk ook op onze site www.buurtbemiddelingsterker.nl als u meer wilt
weten over buurtbemiddeling. Op

veel beter over. Blijf vriendelijk en
rustig. Boosheid roept boosheid
op en brengt u niet verder.
▪ Normaal zou u uw buren misschien persoonlijk aanspreken als
de irritaties oplopen. In deze situatie is dat lastiger. U kunt in ieder
geval uw telefoonnummers uitwisselen en elkaar uitnodigen even te
bellen als u overlast ervaart.

w w w. p r o b l e m e n m e t j e b u r e n . n l
staan tips over hoe u met uw problemen met de buren om kunt
gaan.

Komt u er niet uit?
Kom u er niet uit met de buren dan
kan buurtbemiddeling helpen.
Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren met gesprekken om
samen oplossingen af te spreken.
Dat is nu wat moeilijker. Maar u
kunt buurtbemiddeling wel bellen
voor advies, overleg of een luisterend oor. Ze zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via nummer 0880011333. U wordt in contact
gebracht met de coördinator in de
gemeente.

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407
ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

C a t e ri n g
S a l a d e s, b u f f e t t e n ,
Gourmetten en BBQ
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06 12 32 98 57
info@electroservicehuilmand.nl
www.electroservicehuilmand.nl

0481- 432054
06 - 24861017

De Bouwkamp 3, Ooij tel 024-6631293

email info@aannvermeulenbv.nl website www.aannvermeulenbv.nl

Tel: 06 - 5120 2977

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
Online: www.ah-boodschappen.nl

30 maart t/m 5 april 2020

Millingen en
omstreken

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

c

proje

Marga Huinink
Strijkcentrale

We doen
het samen.
In deze roerige tijd willen we jou als klant bedanken voor
het vertrouwen. Boodschappen doen is nu anders dan
je gewend bent. Een compliment aan iedereen die een ander
nu helpt met boodschappen doen.

Voorkom
verspreiding
coronavirus.
Doe je boodschappen veilig en sociaal.

Het kan voorkomen dat een product tijdelijk niet in het schap ligt,
waaronder soms ook de Bonusaanbiedingen uit deze folder.
We doen er alles aan om samen met onze medewerkers,
leveranciers, chauffeurs en alle andere partijen onze winkels

Combineren mogelijk
Per zak van  3.98-15.98

per krat

3 stuks

40%
kor ting

Hertog Jan krat

Krat 24 flesjes à 0.3 liter*

10.⁹ ⁹

Er zijn speciale openingstijden
op maandag t/m vrijdagochtend
van 07.00 tot 08.00 uur voor
ouderen (70-plussers).

1 ²⁹

Hou
voldoende
afstand

1.5 m

2 stuks

25%
kor ting

Senseo koffiepads

Alle varianten,
combineren mogelijk
Bijv. classic
3 zakken à 36 stuks
van 12.57 voor 8.38
De actieprijzen variëren van 4.78-9.18
14.30.20

zo goed mogelijk gevuld te houden en jouw online bestelde
boodschappen thuis te bezorgen.

Dat is het

van Albert Heijn

Dat is het

2+1
gratis

van Albert Heijn

Aanbiedingen geldig t/m zondag 5 april

*Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant. Voor 2+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33.34% korting op de totaalprijs.

Per combinatie kan de prijs verschillen. Kortingen worden altijd berekend over de totaalprijs.

Alle Delicata paaseitjes

19

Op de speciale pagina ah.nl/samen vind je alle actuele informatie
en suggesties om lekker en gezond te blijven koken en deze tijd
goed met elkaar door te komen.
Bedankt voor je begrip en medewerking om het boodschappen
doen zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen.

Zo doen we samen veilig boodschappen:

Overheidsinformatie en adviezen
Nog vragen over het coronavirus? De overheid geeft ook regelmatig
de meest actuele en betrouwbare informatie over het coronavirus
op de website: www.rivm.nl

ah.nl/samen

Gewijzigde openingstijden i.v.m. Pasen
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

10 April(goede vrijdag)
11 April
12 April ( 1e Paasdag)
13 April ( 2e Paasdag)

geopend van 8.00 – 19.00 uur
geopend van 8.00 – 20.00 uur
Gesloten
geopend van 10.00 tot 18.00 uur
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De Rozet

VOORJAAR! AAN DE SLAG IN HUIS EN TUIN
In het lenteseizoen wilt u natuurlijk
dat de tuin er piekfijn uitziet

Onze jaarlijkse voorjaars-special ‘aan de slag in
huis en tuin’.....
Ook last van het coronavirus
Veel bedrijven willen nu niet adverteren, omdat
ze geen extra klanten in de winkel willen of
mogen hebben, anderen willen u nog wel laten
kennismaken met hun producten en bedrijf.
Veel potentiële klanten zitten echter thuis en willen best aan de slag in huis en tuin, nu ze meer
tijd hebben (of tijdelijk geen werk, of thuiswerk
zonder reistijd).

Voor een zeer groot assortiment
hangpotten,
perk- en kuipplanten,
geraniums, fuchsia’s
en nog veel meer,
bent u bij

Maar ook voor de bedrijven die wel open zijn
geldt natuurlijk: houd je aan de landelijke maatregelen in winkels, bouwmarkten en tuincentra:
houd afstand en niet teveel klanten tegelijk naar
binnen.

Hoe gaan wij om met het Coronavirus?
Wij zijn gewoon open zoals u van ons gewend bent. Maar vanzelfsprekend houden wij de recente ontwikkelingen rondom de
uitbraak van het coronavirus nauwlettend in de gaten. De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers staan daarin
altijd voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen.

aan het juiste adres!
Jonkerstraat 36A in Weurt
www.kwekerijtermeer.nl

ÉÉN ACCU,
ZOVEEL MACHINES

WEURT. Bij Kwekerij Termeer kunt u terecht voor de meest
fraaie pot- en perkplanten. Begonia's, surfinia’s of toch maar een
geranium. Er is keuze genoeg.
Kwekerij Termeer is een familiebedrijf dat al meer dan 35 jaar
bloemen teelt en sinds 2009 een winkel aan huis heeft om de
mensen in de wijde omgeving van de mooiste tuinplanten te voorzien.
Buiten het lenteseizoen kunt u bij Kwekerij Termeer ook terecht
voor mooie bloemen. In de winter worden in de kassen violen en
vaste planten geteeld. In het voorjaar tot in de vroege zomer staat
het bedrijf vol met een zeer groot assortiment perkplanten. In de
late zomer en vroege herfst hebben we bolchrysanten en herfstviolen. Voor het brede aanbod van bloemen en planten kijkt u bij
ons assortiment op onze website: www.kwekerijtermeer.nl. ook
kunt u ons vinden op Facebook en Instagram.

Kwekerij Termeer: een vertrouwd adres waarbij het ruime
assortiment, service en kwaliteit hoog in het vaandel staan!
Jonkerstraat 36a, Weurt

Zonnepanelen van
Ariëns Solar
Ariens Solar is een regionale partij welke zich
heeft gespecialiseerd in de industriële solar
markt.
Ariens Solar is leverancier en installateur van
hoogwaardige zonnepanelen voor particulieren,
industrie, agrariers & energiecooperaties.
De kracht van Ariens Solar zit in het totaal pakket.
We beginnen met een vrijblijvend gesprek waarin de mogelijkheden worden onderzocht.
Aanvullend wordt er een kostenbatenrekening
opgemaakt waarin de eventuele voordelen aan
het licht worden gebracht.
Aanvullend kunnen we zorgen voor de subsidie aanvraag, constructie berekening, en natuurlijk de realisatie van het project.

KOSMAN
KOSMAN
TUINMACHINES
TUINMACHINES

Cranenburgsestraat
• 6561 AS
Cranenburgsestraat 140 •140
6561 AS
Groesbeek
Groesbeek
024 3974658
024
3974658
www.kosmantuinmachines.nl
www.kosmantuinmachines.nl

Onafhankelijk
en
Persoonlijk
Wij kenmerken ons door een
persoonlijke benadering en
korte lijnen. Wij hechten
namelijk veel waarde aan
persoonlijk contact met de
klant en pakken elk project
aan alsof het ons eigen dak is.
Ariens Solar beperkt zich niet
tot één merk en één oplossing. Uiteraard wordt er altijd
gebruik gemaakt van A-merken, die zich onderscheiden
in duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Per locatie wordt in
overleg met de klant altijd
een site-survey gedaan, waarna bepaald wordt welke
opstelling en technische
oplossing het beste past bij
uw wens, en het hoogste rendement biedt. Ook het hele
installatieproces vindt plaats
onder eigen regie en met
eigen vakkrachten.

LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN
HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN
Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.

Gratis SDE aanvraag

We komen vanzelfsprekend
graag langs voor een vrijblijvend gesprek of we ontvangen u op ons kantoor in
Nijmegen.
Met vriendelijke groet
John Ariens
Ariens Solar
Keizerkarel 32Q
Nijmegen
tel. 31 (0)24-8480117
www.arienssolar.nl

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL
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KGconcepts, de houthandel voor iedereen

(Advertorial)

Processierups bestrijden
snel en effectief!
Binnen 24 uur nemen wij contact op
voor een afspraak Wij bestrijden
processierupsen in Gemeente Berg
en Dal en omstreken. Processierups
bestrijding door de specialist!
De processierups wordt steeds meer
een plaag. Hij komt veelvuldig voor in
Nederland. De processierups zit veelal
in zomereiken in bosrijke omgevingen
en vreet de bomen daar helemaal kaal.
De periode dat de processierups actief
is, loopt van mei tot en met augustus.
Voorkom problemen en maak gebruik
van onze actieve processierups bestrijding. Neem contact op voor een offerte. Het gevaar van de processierups
Fietsers en wandelaars komen regelmatig een nest van processierupsen tegen.
Dat kan vervelend aflopen, want de
brandharen van deze rups vormen voor
mensen een gevaar voor de gezondheid. De haren van de processierups
zijn dan misschien maar 0,3
millimeter lang, maar een processierups heeft er miljoenen.
Daardoor kunnen ze toch
behoorlijk wat problemen veroorzaken. Vooral de stoffen die
op de haren zitten zijn vervelende boosdoeners. Die zorgen
onder meer voor huiduitslag,
zwellingen, rode ogen en jeuk.
In zeer ernstige gevallen blokkeren de haren van de processierups de luchtwegen of veroorzaken ze permanente blindheid. En voor honden kan de
processie- rups zelfs dodelijk
zijn! Laat ons daarom in uw
omgeving de processierups
bestrijden, zodat uw gezinsleden en huisdieren veilig naar

buiten kunnen.
In het verleden zijn verschillende
methoden uitgeprobeerd voor processierups bestrijding. Verbranding was
een veel gebruikte methode, maar hierbij werden bomen onnodig beschadigd.
Van Raaij biedt een alternatief waarbij
bomen worden gespaard, namelijk het
bestrijden van de processierups middels een processierups stofzuiger. Met
deze manier van bestrijden kunnen
bomen snel en effectief worden ontdaan van de processierups. Bel direct!
Kies voor de beste oplossing in processierups bestrijding. Van Raaij tuinen
komt graag bij u in de omgeving de
processierups bestrijden! Bel: 0655891054 of gebruik ons contactformulier op onze website
www.vanraaijtuinen.nl
Foto: Henk Baron

Ieder seizoen verrassend!

Houthandel KGconcepts in Milsbeek is gespecialiseerd in tuinhout en timmerhout.
Het uitgebreide assortiment houtproducten (in
Douglas, Grenen en Vuren) wordt rechtstreeks geïmporteerd van geselecteerde houtzagerijen, die de
gewenste producten en kwaliteit kunnen produceren.
Dit hout wordt door KGconcepts geleverd aan particulieren en de zakelijke markt. Het tuinhout is
geïmpregneerd en omvat schuttingen, palen en planken. Maar ook picknick tafels, tuin sets, diverse
modellen bloembakken, enzovoorts.
Voor tuinhout wordt de laatste tijd ook vaak
Douglas hout gebruikt. Dit is een harde en duurzame houtsoort met een roodbruine kleur. Deze
behoeft voor gebruik buiten, niet geïmpregneerd te
worden.
Het timmerhout assortiment bestaat voornamelijk
uit planken, palen en balken van Noord-Europees
vurenhout. Dit is een snel groeiend segment, vanwege de grote prijsverschillen met de bouwmarkten.
Hier zijn de gedroogde steigerplanken fijn gezaagd of glad
geschaafd veel gevraagde producten.
“De rechtstreekse inkoop van de houtzagerijen gaat in grote
volumes wat resulteert in een lage kostprijs. Voor geheel
2020 hebben we weer mooi hout ingekocht voor scherpe
prijzen en kunnen dat
onze klanten in Nederland
en Duitsland ook dit jaar
weer voor aantrekkelijke

prijzen aanbieden. We blijven daarmee de goedkoopste in de
regio”, zeggen Kate en Gijs van Doorn.
De hout producten liggen in voorraad, droog opgeslagen in
het magazijn, van waaruit de verkoop en distributie plaatsvindt. U bent daar 6 dagen per week van harte welkom.
Adres: Zwarteweg 59 Milsbeek
Telefoon: 06-20 23 55 53.
Mail: info@kgconcepts.nl Website: www.kgconcepts.nl

Beste Klanten,

KGconcepts
houthandel
Milsbeek

KGconcepts houthandel
heeft weer kwaliteit hout
voor u in voorraad liggen,
voor de laagste prijzen!

►
►
►
►

Steigerplanken
(ronde) Palen
Schuttingen
Picknicktafels
Magazijnverkoop:
Tel.:
Mail:
Website:

►
►
►
►

Planken en rabatten
Timmerhout
Bloembakken
Douglas hout, etc...

Zwarteweg 59 Milsbeek
06 - 20 23 55 53
info@kgconcepts.nl
www.kgconcepts.nl

6 dagen per week geopend

Ieder seizoen verrassend, dat is Kwekerij ArnhemNijmegen van Bert van Deelen uit Gendt. Met van
half april tot september een breed assortiment aan
zomerbloeiers en vanaf september verrassende
najaars- en winterbloeiers, kun je er altijd terecht
voor wat moois.
Onze kwekerij is erg ruim opgezet, u kunt hier rustig shoppen en 1,5 meter afstand houden van anderen. We houden ons strikt aan de maatregelen van
het RIVM.
We ontsmetten regelmatig onze winkelwagentjes en
ons betaalautomaat
We houden rekening met de hoeveelheid klanten in
de winkel en houden indien nodig een deurstop.
De verrassing zit hem niet alleen in de zomer- en
winterbloeiers, want ook qua kamerplanten is het
assortiment breed. Ieder seizoen is er nieuw aanbod
en heeft Bert iets nieuws om je huis van extra kleur,
planten en zuurstof te voorzien. ‘Het belangrijkste is
echter dat je kwaliteit biedt. Dat geldt vooral voor de
kamerplanten als bloemen. Wij zorgen voor natuurlijk gekweekte planten en voeding van hoge kwaliteit, zodat jij alleen nog maar voor water en zonlicht
hoeft te zorgen. Het is zo makkelijk, het kan bijna
niet misgaan’, besluit Bert met een knipoog.

De specialist in verse kamerplanten, zomerén winterbloeiers voor in en om jouw huis!

Het aankleden van concerten, evenementen, restaurants, verzorgingshuizen en kantoren is iets wat wij
ook graag doen.
Bert’s kwekerij bezoek je op de Langstraat 46 in
Gendt of via zijn vernieuwde webshop, op
www.kwekerijarnhemnijmegen.nl.

kwekerijarnhemnijmegen.nl
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Iedereen wil toch fijn wonen?
BEEK. Het draait om kwaliteit en service. Dat is
het motto van Gerard Hubbers en Rob van
Rooijen. Samen zijn ze 16 jaar geleden Meubelen woningstoffeerderij Géro begonnen. Met meer
dan 30 jaar ervaring in meubelstoffering,
woningstoffering, buitenzonwering en kunstgras
weten de heren waar ze over praten.
Gerard steekt enthousiast van wal: “Steeds meer
mensen weten ons te vinden voor hun woningstoffering. Voor gordijnen en vitrage, plissé,
lamellen, rolgordijnen, jaloeziën en veel meer.
Maar ook voor vloerbedekking, laminaat, PVCvloeren, linoleum of vinyl. En vergeet de bekleding van uw trap niet! En aan de buitenkant van
uw woning zorgen we voor de ramen met
screens, rolluiken, zonneschermen en horren.”
Bij Géro kunt u dus voor de stoffering van uw
hele woning terecht en dat is prettig, want dan
kunnen stoffen en kleuren prachtig op elkaar
afgestemd worden.
Voor in de tuin levert Géro ook kunstgras. Maar
wellicht is kunstgras ook wel een leuk idee als
vloerbedekking voor de voetbal-kinderkamer!
Naast particulieren doen steeds meer bedrijven,
scholen, instellingen en zzp-ers een beroep op
Gero voor projectstoffering.
Meubelstoffering is een andere specialiteit van
Géro. Gerard vertelt: “we stofferen al uw kostbare en favoriete meubelen. Zowel modern als
antiek klassiek. Uw favoriete meubelen krijgen
hierdoor een tweede leven.
Ook kunnen we de aankleding van uw boot, caravan
of vakantiewoning verzorgen. ”
Dat de heren vakkundig
werk leveren, kunt u lezen
bij de reacties van tevreden
klanten op de website van
Gero.
Voor Rob zijn die positieve
geluiden niet echt een verrassing: “want” zo benadrukt hij “kwaliteit en service staan bij ons nu eenmaal voorop. We hebben
een uitgebreide collectie

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

met veel keuze en geven advies op maat. Klanten
krijgen direct een prijsopgave en we leveren zo
snel als mogelijk is. Dat geldt voor particulieren
en bedrijven. We komen graag bij de klant aan
huis voor advies, maar mensen zijn natuurlijk
meer dan welkom in onze knusse winkel annex
werkplaats, waar een vers kopje koffie voor u
klaar staat.”
De twee ondernemers vullen elkaar goed aan en
dankzij hun jarenlange ervaring staat Géro garant
voor kwaliteit. ‘Vakmanschap is meesterschap’,
een uitdrukking die Rob en Gerard dagelijks in
de praktijk brengen. Klanten zijn enthousiast en
de goede goede service spreekt zich rond.
Want iedereen wil toch fijn wonen?
Loop eens binnen of bel voor een vrijblijvend
advies of een afspraak.
En blijf op de advertenties in De Rozet letten,
want daarin staan regelmatig leuke en scherpe
acties. Zoals de actie van nu: Horren in vele
soorten: nu gratis inmeten en plaatsen
Meubelstofferderij Gero, Waterstraat 16, 6573
AC Beek. Tel. 024-6841128 of 06-52625983.
Maandag t/m vrijdag van 8.30-17 uur geopend
(liefst eerst even bellen) en zaterdag alleen op
afspraak. www.meubelstoffeerderij-gero.nl
Foto: Henk Baron

Klussief: tijd en aandacht voor uw klus
Een woning vraagt onderhoud. Door goed
onderhoud blijft de waarde van een pand
behouden of stijgt het zelfs in waarde. Als
geen ander weet u welke aandacht uw
woning nodig heeft. Vaak zijn dit klussen
die door tijdgebrek blijven liggen. Met tijdig onderhoud kan Klussief u helpen duur,
achterstallig onderhoud te voorkomen.
Met hun vakkundige inzet dragen zij er
graag aan bij om uw huis op een betaalbare manier in optimale staat te houden.
Hoe groot of klein de klus ook is, Klussief
werkt klantgericht, efficiënt en flexibel
voor bedrijven, instellingen en particuliere
opdrachtgevers. Samen met u zoeken zij
betaalbare oplossingen voor de klus die
geklaard moet worden.
U kunt vertrouwen op constante kwaliteit.
Alle werknemers zijn vakmensen.
Daarnaast maakt Klussief gebruik van een
grote groep zelfstandige vakmensen wanneer er extra vaardigheden nodig zijn om
een bepaalde taak te voltooien. Zij hebben
allen ruime ervaring en werken met regelmaat in naam van Klussief aan verschillende projecten.
Kleine en grote onderhoudswerkzaamheden

Klussief is er voor klein en groot onderhoud. Bij kleine onderhoudswerkzaamheden kunt u denken aan hang- en sluitwerk
van ramen en deuren, het vervangen van
een kraan, verliching, grotere of kleine
reparaties, maar ook het ophangen van
schilderijen of een TV. Maar wij zijn er
ook voor de grotere onderhoudsklussen,
zoals het vervangen van kozijnen of het
vervangen van enkel glas naar dubbel glas.
We voeren schilder- en behangwerk uit
en/of leggen vloeren. Elke soort onderhoud verrichten wij met evenveel aandacht.
Voor welke bouwservice kunt u bij
Klussief terecht:
o.a. Badkamers / toiletten; Bouwschoonmaak; Dakramen; Deuren; Kozijnen;
Schilderwerk; Schuttingen; Sloopwerk;
Timmerwerken; Tuinhuisjes; Tussenwanden; Verbouwing; Vloeren; Waterafvoer.
Zoekt u hulp bij een andere klus? Neem
dan gerust contact op, want onze mogelijkheden reiken verder dan deze opsomming.
T 024 - 67 54 811
E Info@klussief.nl

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

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
In vele soorten:
Nu gratis
inmeten en
plaatsen

www.klussief.nl

Driessen grondwerken
en bestratingen
Welkom bij Driessen grondwerken en
bestratingen.
Van het graven van een sleuf tot het aanleggen van rioolwerk en bestratingen, dan
zit u bij ons goed. Ook kunt u bij ons
terecht voor het leeghalen van een tuin en
het aanleggen daarvan.
Ook doen wij onderhoud van het groen
langs wegen en speel/ sportvelden en heeft
u een grote heg dan snoeien wij die met
veel plezier voor u.
Bel gerust om een afspraak te maken, 0647827557.
Bestrating en sierbestrating
- sierbestrating voor terrassen en tuinpaden leggen.
- bestraten van in/opritten.
- eruit halen en afvoeren van oude bestrating.
- herbestraten van bestaande bestrating.
- opstuitbanden, borders en traptreden
plaatsen.
- split/grind leveren en verwerken.
Rioleringswerkzaamheden
Hemelwater drainage- & buffer systeem
Regenwater loopt nog vaak via de regenpijp van de woning en garage naar de riolering. Dit kan er bij flinke buien voor zor-

gen dat het rioolstelsel overbelast raakt en
wateroverlast veroorzaakt. De regenpijp
wordt dan aangesloten op een (ondergrondse) infiltratievoorziening zodat
schoon regenwater ter plekke de bodem in
kan zakken.
overige rioleringswerkzaamheden.
- het plaatsen van erfscheidingsputten.
- het leggen van pvc riool.
- het afvoeren van gresbuizen.
tuinaanleg
- afgraven en afvoeren van overtollige
grond.
- graszoden leggen.
- aanleg afwatering.
- aanleg tuinpaden.
- aanleg plantenbakken.
- het plaatsen van schuttingen.
overige grondwerken
- het uitgraven van een aanbouw.
- het spitten van tuinen.
- bomen rooien en stronken verwijderen.
- uitgraven en aanvullen van een aanbouw.
- uitgraven van een vijver of zwembad.
- graven van sleuven.
- het leveren van zand en grond.
- het leggen van kabels.
- uitgraven voor bestrating.

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

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

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557
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Ga jij voor
het beste
eindresultaat?
Schilder met het
Platinum Verfsysteem

De beste
bescherming tegen
weer en wind?
Kies voor het
Façade Pearl
gevelsysteem

GRATIS GRONDLAAG
BIJ AANKOOP VAN DE AFWERKLAAG!
*KOM NAAR ONZE WINKELS VOOR MEER INFORMATIE

Kloosterstraat 27
6562 AT Groesbeek
T 024 - 397 13 80

Molenveld 1 | 6566 CK Millingen a/d Rijn | T 0481 - 431950
www.multimate.nl | millingen@multimate.nl |
Multimate-Millingen

Spoorstraat 152
6591 GW Gennep
T 0485 - 51 19 15

www.hagemansverfenwonen.nl
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Klinkhamer overkappingen

Klinkhamer overkappingen is dé specialist met
een jarenlange ervaring in het maken en plaatsen
van overkappingen.
Waarom schaffen steeds meer mensen een terrasoverkapping aan?
Je geniet nog langer van het buitenleven, lekker
beschut tegen regen en wind, tot laat in de avond
en het hele jaar door. Bovendien blijven kostbare
tuinmeubelen altijd droog.
Alle onze modellen zijn uit te breiden met diverse soorten wanden, ook in een later stadium,
zodat je er een complete tuinkamer bij krijgt.
Ook niet onbelangrijk: en de aanschaf levert een
leuke waarde- vermeerdering van de woning op!
Overkappingen
Hierbij kan men denken aan een terrasoverkapping, carport, tuinkamer of serredak.
Deze leveren wij geheel volgens de wensen van
onze klant en maatwerk is bij ons vanzelfsprekend en bovendien gratis.
U kunt bij ons een keuze maken uit meerdere
types aluminium overkappingen, met als dakbedekking glas of kunststof plaat.
Ook leveren wij voor de handige doe-het-zelver

diverse
types
Pergolux profielen voor montage
op een houten
onderconstructie.
Verder leveren
wij diverse aanvullende producten, zoals aluminium kozijnen,
spiekozijnen, zijwanden, meerdere types glasschuifwanden
met
volglas
panelen, aluminium schuifpuien,
zonwering voor
zowel bovenop
als onder de dakbeglazing, ritsscreens, aluminium schuttingen en windschermen.
In onze uitgebreide showroom kunt u alle producten bekijken en staan we voor u klaar om u te
adviseren.
Klinkhamer is een familiebedrijf dat al sinds
1974 actief is op het gebied van de verkoop van
kunststof platen en de bewerking hiervan.
Omdat we grotendeels in eigen fabriek de producten maken en deze door onze eigen ervaren
monteurs bij de klant geplaatst worden, kunnen
wij ook de meest complexe modellen leveren en
aan alle specifieke wensen voldoen, tegen zeer
gunstige prijzen.
Uiteraard kunt u de diverse mogelijkheden in
onze uitgebreide showroom te Groesbeek bekijken.
Door onze grote, jarenlange ervaring en gedrevenheid om een perfect product te leveren, staat
Klinkhamer garant voor een hoogwaardig, mooi
product en deskundig advies. En daarbij zorgen
onze snelle levertijden, uitstekende service en
aantrekkelijke prijzen ervoor dat u een tevreden
klant bij ons bent.

TERRASOVERKAPPINGEN,

Tijd voor het buitenschilderwerk!
Om uw woning te verfraaien en te beschermen
wilt u natuurlijk alleen de beste materialen
gebruiken. Voor het schilderen van kozijnen en
deuren geldt dat de combinatie van een goede
grondverf met een hoogglans aflak zorgt voor
het meest duurzame resultaat. Niet alleen de
lak, maar ook de grondverf is een belangrijk
onderdeel van het systeem. Ook al gebruikt u de
allerbeste lak, zonder de juiste grondverf komen
de eigenschappen van de lak, niet goed “uit de
verf”. Grondverf is niet alleen zinvol voor kaal
hout, ook over bestaand schilderwerk kan het
gebruik van een goede grondverf zorgen voor
een langere levensduur van het verfsysteem.
Een geschilderde gevel heeft een andere uitstraling dan gewoon metselwerk. Wilt u uw woning
een nieuwe uitstraling geven of heeft u al een
(bijvoorbeeld) wit huis? Ook dan is het belangrijk om de juiste verf te gebruiken. Met de nieu-

we Façade Pearl Matt gevelcoating bent u verzekerd van een mooi schone gevel, jarenlang!
Dit nieuwe verfsysteem is zeer goed dampdoorlatend, maar vooral zelfreinigend! Regenwater
trekt niet in de verflaag maar parelt van de gevel
af. Hierdoor wordt vuil weggespoeld, en omdat
de gevel veel sneller droog is vinden mos en alg
geen tijd om zich te hechten aan de verflaag.
Voor zowel een professioneel laksysteem als
een professionele gevelcoating is het belangrijk
u goed te laten adviseren. Wilt u dat uw schilderwerk aan hout en gevel tot 10 jaar meegaat?
Kom dan voor deze producten en het juiste
advies naar Hagemans Verf & Wonen of
Multimate Millingen! Wanneer u nog voor 26
april komt, krijgt u bij aankoop van Façade
Pearl Matt gevelcoating of Platinum TG lak, de
bijbehorende primer gratis!

Het is voorjaar in Overasselt bij
Tuinplantenkwekerij Van Summeren
OVERASSELT. Midden in het centrum van
Overasselt bevindt zich de groenten- en bloemenwinkel van Marco Van Summeren. Marco
heeft al vele jaren zelf een groot assortiment
tuinplanten. Hij heeft zicht gespecialiseerd in
geraniums in vele kleuren, zowel staande- als
hanggeraniums.
Deze
kosten
bij
Tuinplantenkwekerij Van Summeren het hele
seizoen slechts 6 euro voor 6 stuks! Verkoop zal
starten op maandag 6 april. Vanaf heden ook
volop violen te koop.
Verder is er een groot assortiment aan hangpotten en kuipplanten in vele kleuren en maten om
uw tuin of terras een fleurig aanzicht te geven.
Ook voor al uw stekperkgoed, zoals bij voorbeeld Scavola, Bacopa, Verbena, Surfinia en

Sanvatalia, heeft u een grote keus in vele kleuren.
Tuinplantenkwekerij Van Summeren is leverancier van Culvita potgrond wat uw planten beter
laat groeien en bloeien. Het product is bekend
van
de
SBS-programma
De
Grote
Tuinverbouwing.
De
verkoop
is
inmiddels
gestart.
Tuinplantenkwekerij Van Summeren vindt u
aan de Hoogstraat 24 in Overasselt en is in de
maanden april, mei en juni 7 dagen per week
geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Tuinplantenkwekerij Van Summeren is gevestigd aan Hoogstraat 24 in Overasselt. Meer
informatie via het telefoonnummer: 0246221537.

TUINKAMERS, GLASWANDEN
WINDSCHERMEN, CARPORTS
en alles wat erbij hoort!

KLINKHAMER

OVERKAPPINGEN
Maakt al uw wensen mogelijk!

●
●
●
●
●
●

uitgebreid leveringsprogramma
grote keuze in hoogwaardige producten
uitgebreide showroom met deskundig advies
gratis maatwerk en inmeten op locatie
vakkundige montage door eigen monteurs
de beste prijs/kwaliteit verhouding

Bekijk het complete leveringsprogramma op:
www.klinkhameroverkappingen.nl
Showroom: Industrieweg 21 Groesbeek
Tel: 024-397 29 60 Email: info@klinkhameroverkappingen.nl
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Volop: Kuipplanten
Hangpotten
Perkplanten

6

€ 6,-

Vanaf 6 april elke dag geopend
van 8.00 tot 18.00 uur

OOK OP ZONDAG
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Nieuws uit Nijmegen
Speciaal ouderenuur bij Albert Heijn in Nijmegen
Waarschijnlijk hebben meer supermarkten het speciale “ouderenuur”
inmiddels ingevoerd en wie weet wordt
het, ondanks het vroege uur van 07.00
uur tot 08.00 uur nog wel een succes.
Maar bij Albert Heijn aan de
Daalseweg in Nijmegen stonden de
klanten al voor 07.00 uur te wachten
om naar binnen te gaan, terwijl de winkel bevoorraad werd. Inmiddels hebben
de meeste supermarkten aangegeven
een winkeluurtje voor ouderen te hebben.

R’Evolutie
Vliegtuigmuseum in Nijmegen
Op zondag 12 april is het vliegtuigmuseum R'Evolutie NIET open in verband
met het coronavirus. Wij hopen op 14
juni onze bezoekers weer welkom te
kunnen heten.
Museum R'Evolutie is gevestigd aan de
Griegstraat in Nijmegen (dit is aan de
achterzijde van de
AH aan de
Daalseweg) en is normaal elke tweede
zondag van de maand van 11.00 tot
16.00 uur geopend.
Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bel-

Wachten bij AH voordat de winkel
open gaat

len: 024-3600036.

Foto: Eric van Haalen

Geen loden waterleidingen in gemeentelijke
panden met kinderdagverblijven
In de zeven kinderdagverblijven die
gehuisvest zijn in gemeentelijke panden, zitten geen loden waterleidingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat
de gemeente Nijmegen liet uitvoeren.
De betreffende kinderdagverblijven
kunnen vanaf nu weer gewoon
kraanwater gebruiken in plaats van
water uit flessen.
De gemeente is eigenaar van ruim 500
panden, waarvan er 180 voor 1960 zijn
gebouwd. Na 1960 werden in de bouw
geen loden waterleidingen meer
gebruikt.
In 7 van de 180 panden is nu onderzoek
gedaan. Voor deze panden is gekozen,
omdat hier kinderdagverblijven zijn
gehuisvest en blootstelling aan lood
volgens een rapport van de

Gezondheidsraad vooral voor kleine
kinderen schadelijk kan zijn.
De gemeente maakt, mede op basis van
dit eerste onderzoek, een plan van aan-

pak voor de andere gemeentelijke panden van voor 1960. Daaruit blijkt welke
panden ook onderzocht zullen worden
en wanneer.

WOUW-themabijeenkomsten van
april, mei en juni gaan niet door
Beste WOUW-vrouwen
Helaas, helaas zit het coronavirus ons
nog een lange tijd dwars. De themabijeenkomst van april was al afgezegd,
hierbij zeggen wij ook de themabijeenkomsten van mei en juni af.
De vrouwen, die voor de excursie naar
de Cenakelkerk en de begraafplaats
hebben geboekt, krijgen een dezer

dagen hun geld terug gestort.
We hopen dat de themabijeenkomst op
2 september kan doorgaan. In augustus
krijgen jullie weer de nieuwe WOUWnieuwsbrief.
Blijf gezond en virusvrij!
Met zonnige groeten,
Ans Bouwhuis, namens de WOUWkadergroep

Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de
Vereeniging presenteren Theater voor Thuis
De theaters en concertzalen zijn dicht, de samenleving
komt stapje voor stapje steeds meer tot stilstand. Maar
wat voedt je lijf, hoofd en hart meer dan een mooie voorstelling, een aangrijpend verhaal of een ontroerend concert? Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De
Vereeniging zorgen ervoor dat je geen Cultuurvitaminen
tekort komt!
Theater voor thuis
Op de website van de Stadsschouwburg en De Vereeniging
vind je theater om thuis te beleven. Geniet van
Theaterregistraties, jeugdvoorstellingen, cabaret, klassieke
muziek. Er is van alles te vinden om te lachen, je te verwon-

deren, of leuke afleiding voor de kinderen. En elke avond
om 20.00 uur zetten wij iets nieuws voor je klaar, zoals wij
dat normaliter elke avond doen. Want wij missen ons
publiek. En onze artiesten. En zo ‘zien’ we elkaar toch nog
een beetje.
De lichten in onze zalen van de Schouwburg en De
Vereeniging zijn nu uit, maar we komen terug! We kunnen
niet wachten om je weer, gezond, bij onze podia te verwelkomen.
Niks missen? Houd www.sedv.nl in de gaten of volg ons op
facebook en instagram

Antonius van Paduakerk genomineerd voor de
verkiezing tot meest gastvrije kerk van Oost Nederland!
Waar staat de meest gastvrije kerk?
Dat is de inzet van een prijsvraag,
die moet helpen kerken als cultureel
erfgoed te promoten.
Stem op Antonius van Padua Kerk
Huis van God
Huis van de Buurt & Wijde Wereld
(Groesbeekseweg 96 in Nijmgen)
Stem nu via www.gastvrijekerk.nl
Het idee voor de prijsvraag is afkomstig van de Stichting Welkom in de
Kerk. De stichting, afkomstig vanuit de
protestantse kerk, bestaat nu een jaar en
richt zich op Oost Nederland. Het doel
is om kerken, zowel protestants als
katholiek, ‘beter in de markt te zetten’,
zoals voorzitter Wim den Braber het
noemt. Zowel vanwege het cultuur-historische als het spirituele belang van de
gebouwen.
Eén van de ideeën om dat te bereiken is
de zoektocht naar de meest gastvrije
kerk in zowel Overijssel als
Gelderland. Een vakkundige jury heeft
de genomineerden geselecteerd en op
donderdag 14 mei wordt de award uitgereikt aan dé voorbeeldkerk op gebied
van gastvrijheid. Er is ook een
Publieksprijs (€ 1000). Het publiek kan
via de site gastvrijekerk.nl stemmen op
zijn favoriet.
Het is geen gek idee om juist de
Antonius van Paduakerk te nomineren
als meest gastvrije kerk van OostNederland. Al vele jaren zijn wij actief
in de stad met verschillende diaconale

Vrijwilligerscentrale Nijmegen
bundelt krachten met
WeHelpen.nl voor coronahulp
De ideeën en initiatieven rond coronahulp zijn overweldigend. Om te
helpen die positieve energie te
stroomlijnen, werken de VWC
Nijmegen en andere vrijwilligerscentrales in de regio samen met de professioneel opgezette coöperatie
WeHelpen.nl.
De
website
WeHelpen.nl en met name de matchings-app Whapp zijn krachtige
middelen om vraag en aanbod bij
elkaar te brengen.
Snel en veilig hulp bieden en vragen
De coöperatie Wehelpen.nl is gespecialiseerd in het matchen van hulpvraag en
-aanbod. Het team van professionele
vrijwilligers heeft hier jarenlange ervaring mee. Zij toetsen bovendien dagelijks alle aanbod en vraag op de website en op de app. Ook adviseren ze over
het veilig gebruiken van hun dienst. Dit
maakt WeHelpen.nl tot dé plek om snel
en veilig hulp aan te bieden en hulp te
vragen.
Hoe werkt het?
WeHelpen heeft een website:
WeHelpen.nl en een app: ‘Whapp’. De
app Whapp kun je zien als een snelle
matchmaker, te installeren op je mobiele telefoon. De website WeHelpen.nl is
te vergelijken met een online marktplaats. Maak snel en makkelijk een
account aan, en ga aan de slag.

De app Whapp
Na het downloaden van de gratis app,
en het aanmaken van je account kun je
hulpvragen stellen en berichten plaatsen. Stel je een hulpvraag? Dan gaat
Whapp direct in de omgeving van de
hulpvrager op zoek naar iemand die wil
helpen. Is er iemand gevonden, dan
geeft Whapp een seintje aan de hulpvrager. Ontvang je een hulpvraag op je
mobiele telefoon? Dan kun je aangeven
of je wel of niet kunt helpen. Is er een
match dan maak je samen via een chatbericht nadere afspraken. Zo wordt
elkaar helpen makkelijk en vanzelfsprekend. Kijk voor meer informatie op
www.whapp.nl
De website WeHelpen.nl
Op www.wehelpen.nl kun je aangeven
dat je best een keer iemand een handje
wilt helpen. Of laten weten waar je
hulp bij kunt gebruiken. Op deze website vind je makkelijk een overzicht van
vraag en aanbod van hulp.
Voor wie?
Voor iedereen die anderen zonder vergoeding wil helpen. En voor iedereen
die ergens hulp bij nodig heeft.
Zegt het voort!
Hoe meer mensen Whapp gebruiken,
hoe sneller buurtgenoten elkaar vinden.

Roeivereniging de Waal:
fit blijven in tijden van corona
Nu sportclubs gesloten zijn, moeten we
inventieve manieren bedenken om fit te
blijven. Voorzitter Cor Scheffers van de
Nijmeegse roeivereniging RV de Waal
laat daar, gewapend met een fietsband,
een fraai staaltje van zien. Ook geschikt
voor iedereen die 5 hoog achter (of

voor) woont! Het filmpje met 5 minuten aan fitnesstips van een pro is te
bekijken op www.rvdewaal.nl.
Blijf gezond, blijf sportief!
RV de Waal

Coronavirus: gemeente neemt
aanvullend maatregelenpakket
om gevolgen te verzachten

activiteiten, zoals onze jaarlijkse rommelmarkt voor vluchtelingen, onze
erwtensoepactie voor daklozen en onze
kerst- en voedselpakketteninzameling
voor klanten van de voedselbank. Ook
organiseren we twee keer per maand
een grote maaltijd, waarmee we vluchtelingen ondersteunen. Iedere zondag
verwelkomen we de Eritrese kerk.
Sinds een half jaar is ons
Pelgrimshuis Antonius geopend met
activiteiten (na een verbouwing kun je
er ook overnachten). Bovendien zijn
we digitaal erg actief met verschillende
websites en facebookpagina's. En
natuurlijk is iedereen welkom bij één
van de concerten en tentoonstellingen
die we in de kerk organiseren.

Hoe meer mensen op onze kerk stemmen, hoe groter de kans dat onze kerk
de publieksprijs in de wacht sleept.
Dus als je onze Antonius van
Paduakerk herkent als een zeer gastvrije kerk , openstaand voor iedereen
zonder uitzonderingen ga dan naar de
website www.gastvrijekerk.nl en stem
op de Antonius van Paduakerk in
Nijmegen. (via het menu rechtsboven
knop Stemmen).
Een mooie gelegenheid om ervoor te
zorgen dat we kerk kunnen blijven voor
God en de buurt, en van hieruit diaconale en culturele activiteiten kunnen
blijven ontplooien, om Nijmegen en de
wereld een beetje mooier te maken.

Het Coronavirus raakt iedereen in
Nijmegen. Het bestrijden van de
gevolgen voor onze gezondheid staat
natuurlijk voorop, maar die maatregelen zijn ook van invloed op banen,
inkomens, instellingen en ondernemingen. De gemeente Nijmegen
neemt daarom tijdelijke maatregelen
als aanvulling op het landelijke
maatregelenpakket. Op die manier
willen we een extra bijdrage leveren
om gezamenlijk de impact van het
virus op onze stad te beperken.

de Rijksoverheid hanteert. Op dit
moment is niet goed te overzien hoe
deze Coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen in de
komende periode maatregelen worden
bijgesteld of nieuwe maatregelen worden toegevoegd. De gemeente volgt de
situatie nauwgezet en heeft daarover
steeds contact met bijvoorbeeld instellingen en ondernemersorganisaties.

In het pakket is onder meer aandacht
voor uitstel van betaling, ruimere regels
en het sneller betalen van rekeningen
door de gemeente. Op https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-coronavirus-covid-19/tijdelijkemaatregelen-corona/ staan de extra
maatregelen die de gemeente tijdelijk
invoert om de effecten van deze crisis
te verzachten.
Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die
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Nieuw: De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog
De omvangrijke Bosatlasfamilie is
uitgebreid: vanaf vandaag is De
Bosatlas
van
de
Tweede
Wereldoorlog
verkrijgbaar.
Heldere kaarten, gedetailleerde
infographics en authentiek fotomateriaal laten de Tweede
Wereldoorlog op een nieuwe
manier zien. Niet alleen de aanloop en de oorlogsperiode komen
aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij
tot op de dag van vandaag. De
Bosatlas vertelt hiermee op de
eigen kenmerkende wijze het verhaal over 75 jaar vrijheid en strijd
tegen onvrijheid. De atlas is tot stand gekomen in samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei.
De Tweede Wereldoorlog: historische periode én schakelpunt in een eeuw wereldgeschiedenis
Uniek is het brede perspectief van De Bosatlas van de
Tweede Wereldoorlog. Naast het vanuit diverse invalshoeken
uitlichten van de vijf oorlogsjaren, laat de atlas ook zien hoe
opkomende ideologieën in het interbellum, de periode tussen
de
Eerste
en
Tweede
Wereldoorlog, de voedingsbodem
leggen voor het grote conflict. En
hoe sterk de oorlog ook na 1945
doorwerkt in de wereldpolitiek.
Met een herschikking van de politieke wereldkaart, de oprichting
van de Verenigde Naties, dekolonisatie-oorlogen,
de
Koude
Oorlog en vredesmissies. Anno nu
zijn de effecten nog altijd waarneembaar. De Bosatlas sluit af met
een overzicht van vrijheid en
onvrijheid in de huidige wereld en
toont daarmee aan hoe bijzonder

Kekerdom in
Bange Dagen
Beste geïnteresseerde,
In de eerste plaats hopen wij dat het
goed met u gaat!
Het boek Kekerdom in Bange Dagen
komt dezer dagen van de drukker en
wij willen niets liever dan dit prachtige
boek aan u overhandigen. Maar helaas
waren we gedwongen de alternatieve
boekdistributie van zondag 29 maart
opnieuw te wijzigen. Het was niet
mogelijk om het boek(en) in het
Kulturhus op te halen.
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75 jaar leven in vrijheid in Nederland is.
Grote militaire veldslagen en het leven van alledag
In compacte beeldverhalen brengt de atlas zowel grote militaire veldslagen als het leven van alledag in beeld. Verhalen
over de Duitse inval, vervolging, collaboratie, verzet en de
bevrijding. Als ook over de oorlog in Nederlands-Indië en de
Japanse bezetting. En over vredesmissies, Srebrenica, internationale samenwerking, politieke, economische en individuele (on)vrijheid, herdenken en vieren.
Een beeldverhaal over de Tweede Wereldoorlog in al zijn
facetten
Aandacht is er voor onder een breed publiek bekende onderwerpen, zoals de inname van goederen zoals fietsen en klokken door de bezetter, de talloze restricties die de Joden kregen opgelegd en de naoorlogse berechting van collaborateurs.
Ook belicht de atlas thema’s die een stuk minder bekend zijn.
Om een uitkering te behouden, werkten veel Nederlanders
vóór het uitbreken van de oorlog in Duitsland en zag de
Duivenbrigade erop toe dat duiven niet langer uitvlogen. Het
Kattenburgtransport – waarvan een zeldzaam reisverslag is
teruggevonden – geeft een indringend beeld van de deportatie van Joden. De laatste Europese veldslag van de Tweede
Wereldoorlog vond plaats op
Texel, tussen Georgiërs en
Duitsers.
De Bosatlas van de Tweede
Wereldoorlog | Gebonden, groot
formaat, 256 pagina’s | 10 hoofdstukken, honderden kaarten, grafieken, infographics en foto’s |
ISBN 9789001122515. Prijs:
€39,95
Kijk voor meer informatie op
www.debosatlasvandetweedewereldoorlog.nl

Auto uit de bocht in Berg en Dal
Een automobilist is zaterdagavond rond
20.45 uur met hoge snelheid uit de
bocht
gevlogen
op
de
Zevenheuvelenweg in Berg en Dal.
Komende uit de richting van
Groesbeek ging hij ter hoogte van de
Bosweg rechtdoor, reed daar door de
struiken, vervolgens over de Bosweg,
door de heg bij de herdenkingsnaald,
rakelings langs een boom en vervolgens weer door een paar heggen om
daarna tot stilstand te komen tegen de

gevel van een woning aan de Bosweg.
Daar raakte hij een buitenmuur en
beschadigde een gasleiding.
De brandweer heeft vanwege explosiegevaar de omgeving afgezet. Een
medewerker van Liander heeft het lek
gedicht, waarna het gevaar geweken
was.
De bestuurder was niet gewond en is
aangehouden. Wat de werkelijke oorzaak is geweest van dit ongeval is (nog)
niet bekend.

Er vonden belangrijke ontwikkelingen plaats in de wereld, het corona-virus kreeg
Nederland steeds meer in zijn grip. Het land zat in een proces van grote veranderingen en iedereen stond op scherp, want de toekomst was ineens ongewis.
Anneke moest voortaan thuis werken en daar viel mee te leven. De leegte vloog
haar niet aan, ze vond het zelfs wel prettig dat de tredmolen van het drukke
bestaan even tot stilstand kwam. En ze deed niet mee aan dat idiote hamsteren.
Voor Annekes zusters lag dat duidelijk anders, shoppen was namelijk hun tweede
natuur. Hun kasten hingen dan ook vol met merkkleding, Dolce en Gabana, Gucci
en Versace, dat werk. Iets dat niet bepaald voor Anneke gold, die was zo zuinig
op haar garderobe dat het merendeel ervan al onder monumentenzorg viel. Haar
zusters beschikten daarnaast over een uitgebreide collectie schoeisel en een aantal peperdure handtassen (Mary had een echte Louis Vuitton, kon een modaal
gezin drie weken van op vakantie). Verder droegen ze ieder een Rolex en hadden
ze een bonte verzameling hoofddeksels (hoedjes van plezier, zoals Sylvia ze altijd
noemde). Als ze dan ook ergens met z’n drieën verschenen, stond Anneke steevast met één nul achter, alle aandacht ging uit naar haar zusters. Tot dat ene
moment, waarop alles anders verliep. Eenmaal was Anneke namelijk voor de verleiding gezwicht om een dure jurk van Mary aan te trekken. Dat was op de bruiloft van een gezamenlijke vriendin, waarvoor Anneke na lang aandringen een jurk
van Mary had geleend. “We hebben ’t hier wel over echte haute couture, hoor!”
had Mary nog gezegd, terwijl ze Anneke een japon van Dior had meegegeven.
“En maak er geen vlekken in, hoor, anders doe ik je wat!” Thuis voor de spiegel
kreeg Anneke spontaan een goed humeur, zo mooi had ze zichzelf nog nooit
gezien! Vol trots verscheen ze dan ook, samen met haar zussen, op de receptie van
het bruidspaar. Maar de pret was van korte duur, want Mary kon het weer niet
laten haar jongste zus te kakken te zetten! Toen ze namelijk bemerkte dat alle aandacht ditmaal niet uitging naar haar, maar naar haar zus, ging ze op code rood en
riep ze ineens overdreven hard door de zaal, terwijl ze op Anneke wees: “Ohhh
An, wat staat mijn jurk jou goed!” En terwijl alle ogen op haar waren gericht, kon
Anneke wel door de grond zakken. Gelukkig had Sylvia haar meteen bij de arm
genomen en weg geloodst naar de andere kant van het zaaltje. “Trek het je maar
niet aan, je weet onderhand wel hoe ze is.” had ze nog geprobeerd, maar Anneke
was nauwelijks tot bedaren te brengen. “Ik had haar meteen ongenadig voor d’r
schenen moeten schoppen!” riep ze verontwaardigd uit, terwijl er een gemene
hoofdpijn kwam opzetten. “Wat heeft zij toch altijd? Waarom moet zij toch altijd
alles bederven? Gek word ik er ervan!” Het voorval was inmiddels drie jaar geleden. De jurk van Mary had ze destijds aan Sylvia meegegeven. Even had ze nog
overwogen er een flinke vlek in te maken, maar ze had zich beheerst. Er volgden drie weken radiostilte. Totdat Mary besloot haar verloren terrein terug te winnen en ineens met een bos bloemen bij Anneke op de stoep stond. Die had wat
lauw gereageerd, maar tenslotte hadden de dames zich verzoend, alhoewel bij
Anneke de twijfel bleef knagen. Iemand die vandaag ook met een bos bloemen bij
haar voor de deur stond was Roy. Die had besloten niet met lege handen te komen,
maar met een fraaie ruiker. Want hoe zat ’t ook alweer, soms moest je het geluk
naar je toetrekken. En toen Anneke hem zo in de deuropening zag staan met die
bos rode rozen, smolt ze ter plekke en dacht ze met een grote dosis zelfkennis: die
anderhalve meter afstand kon vanavond nog wel eens een groot probleem worden!

Ziekenauto’s en brandweer in Ooij
OOIJ. In de nacht van 19 op 20 maart
rond 01.00 uur werd een ambulance
opgeroepen om te gaan naar de Dr.
Kochlaan in Ooij. Kort daarna volgde
ook een tweede ambulance en om
01.20 uur moest ook de hoogwerker

van de brandweer naar de Dr.
Kochlaan. Deze laatste werd ingezet
voor tilassistentie.
De hulpverleners hebben zich volledig
ingezet doch is de bewoner later helaas
in het ziekenhuis overleden.

Hoe komt u dan wel aan het exemplaar
dat u besteld heeft?
- U wilt het boek per post laten
bezorgen en heeft boek en porto
betaald
Deze bestellingen worden uiterlijk
woensdag 1 april per post verzonden.
Houdt u er rekening mee dat de post
mogelijk later wordt bezorgd.
- U woont in Ooijpolder of Duffelt
en u heeft het boek (en) besteld maar
nog niet betaald
U kunt het bedrag (22,50 per boek)
overmaken op rekening nummer
NL 78 RBRB 0920 0057 99 t.n.v. stichting Vitaal Kekerdom met vermelding
van uw naam en adres. Wanneer wij uw
geld hebben ontvangen bezorgen wij
het boek bij u aan huis.
- U woont buiten de Ooijpolder en
Duffelt en u heeft het boek(en)
besteld maar nog niet betaald
1. Wilt u het boek per post ontvangen,
maak in dat geval het bedrag van
€28,50 euro (inclusief verzendkosten)
over op rekening nummer NL 78
RBRB 0920 0057 99 t.n.v. stichting
Vitaal Kekerdom met vermelding van
uw naam en adres. Na ontvangst van de
betaling sturen wij u het boek(en) dan
zo snel mogelijk toe.
2. Wilt u het boek ophalen in Kekerdom
dan kunt u het bedrag (22,50 per boek)
overmaken op rekening nummer NL
78 RBRB 0920 0057 99 t.n.v. stichting
Vitaal Kekerdom met vermelding van
uw naam en adres. Na ontvangst van de
betaling kunt u het boek ophalen bij de
Waard van Kekerdom, Weverstraat 94
op de vrijdagen in april tussen 15.0017.00 uur.
Voor vragen en/of bestellingen van het
boek kunt u een email sturen naar
kekerdominbangedagen@gmail.com.
Wij wensen u alvast veel leesplezier en
vooral: blijf gezond!
Team Kekerdom in bange dagen

Het spoor dat de Jaguar achter liet

Foto: Henk Baron

“The Day after” in Leuth
LEUTH. Het was een troosteloze aanblik maandag 16 maart na de brand die
de nacht daarvoor woedde op het
industrieterrein Lieskes Wengs in
Leuth. De overblijfselen van de vier
uitgebrande vrachtauto’s werden afgevoerd door bergingsbedrijf Houterman,
samen met de fa. Jenniskens. Daarbij
bleek ook, dat het pand van Kuijpers,

dat naast de branden is gelegen, toch
nog behoorlijke schade had geleden.
Omdat inmiddels wel duidelijk is dat
de brand is ontstaan in de kleinste
vrachtauto en dit waarschijnlijk is aangestoken, vraagt de politie om getuigen
zich te melden op 0900-8844.
Foto: Henk Baron

Brandweer post Beek in actie
voor gaslek in Beek
BEEK. Donderdagmorgen 19 maart
moesten de leden van de vrijwillige
brandweer van Berg en Dal, Post Beek
in actie komen voor een gaslek op de
hoek van de van de Veurweg en de
Oude Bosweg in Beek. Bij graafwerk-

zaamheden in verband met tuinonderhoud had een graafmachine per abuis
een gasleiding kapot getrokken. Maar
met hulp van een medewerker van
Liander werd daarna het probleem
opgelost.
Foto: Henk Baron
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Hartelijk welkom!
in een mooie, nieuwe
en sfeervolle omgeving
presenteren wij
Hotel/Restaurant
“Nimweger Tor”.
Wat bieden wij:
Internationale gerechten
en specialiteiten

woensdag
SCHNITZELDAG

€ 9,90

Iedere donderdag
3-gangen menu’s
voor

€14,90 en €16,90

31 maart 2020
Zalen voor familie-,
vereniging en bedrijfsfeesten
tot 80 personen.
Eigen parkeerplaatsen
8 hotelkamers geschikt
voor minder validen
47559 Kranenburg
Nimweger Straße 4
Tel. 0049 28 26 / 99 27 00
info@nimweger-tor.de
www.nimweger-tor.de

Openingstijden:
Maandag - Zaterdag:
vanaf 15:00 uur open
Zondag:
vanaf 11:30 uur
doorlopend geopend
Dinsdag: rustdag

Speisen auch zum mitnehmen

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service
Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

Richard Verheijen
Verbouw - Onderhoud - Aanbouw
Bouwkamp 12 6576 JX Ooij
Tel: 06-42256979 Fax 024-6631519
E-Mail: Veronver@gmail.com

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

GROENEWOUD
tandprothetiek

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)

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

Wij doen alles voor uw auto

- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Opruiming

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Bebber Autoshop het

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

adres voor verkoop van

Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

van
onze voor aan
raad
automaterialen
automaterialen
particulieren
en bedrijven
Autoshop Goed Beter Bebber

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

Van Peltlaan 188
6533 ZS Nijmegen
T: 024 - 3226161
www.bebberautoshop.nl

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094

U heeft (ver)bouwplannen?

Rob van Alst
Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

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,-

C a t e ri n g
S a l a d e s, b u f f e t t e n ,
Gourmetten en BBQ
Tel: 06 - 5120 2977
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Nissan Juke
Nissan heeft de tweede generatie van de Nissan Juke geïntroduceerd. De eerste generatie zag zo’n tien jaar geleden het levenslicht en werd met wisselend
enthousiasme ontvangen. Het uiterlijk was op zijn zachts gezegd, opmerkelijk. Toch vielen vele liefhebbers op het knotsgekke uiterlijk van de Juke en er
kwamen vele speciale edities. Nu heeft Nissan een nieuwe versie van de Juke
geïntroduceerd, die er wat ‘normaler’ en moderner uitziet. Naast zijn succesvolle elektrische auto's, biedt Nissan de Juke voor rijplezier met een echte
brandstofmotor.

Road Test
Nissan Juke DIG-T 117 Ndesign
Koets: 5-deurs cross-over
Prijs: € 29.290,- (vanaf 24.390,-)
Gewicht: 1257 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 117 pk
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 10,4 sec.
Gem. verbr.: 1 op 19,5
Lengte: 421 cm
Breedte: 180 cm
Kofferruimte: 422 liter
Aanhangergewicht: 1250 kg

Productie Polestar 2 gestart
in Luqiao, China

beter bruikbaar.

De Nissan Juke is een "crossover" als een hoge personenauto met alleen de stoere uitstraling van een terreinwagen.
De keuze voor de aandrijving van de
Nissan Juke is in Nederland simpel.
Nissan biedt de Juke hier met slechts
één type motor aan. Het is een 1.0 liter
driecilinder turbobenzinemotor, die we
ook zien in de kleinere Nissan Micra.
In de Nissan Juke levert deze vele
modellen gebruikte motor iets meer
vermogen. De driecilinder levert 117
pk vermogen bij 5250 toeren per
minuut. Het maximale koppel van de
pittige driecilinder is 180 Nm bij 1750
toeren per minuut.

Dan nemen de prestaties niet zozeer
toe, maar biedt de krachtbron de souplesse die we in de normale stand missen. In de Eco-stand dan ligt de nadruk
op brandstofbesparing en niet op vlot
rijden. Als men lekker lui wil rijden,
dan kan men zo brandstof besparen
alhoewel de auto in de dagelijkse praktijk in de andere standen ook zeer zuinig met zijn brandstof omgaat. Wij
reden regelmatig 1 op 20. Het gemiddelde gebruik was 1 op 19 en dat is een
heel mooie waarde voor een turbomotor zonder hybride aandrijflijn. Een
ondersteunende elektromotor bij deze
benzinemotor zou welkom zijn.

Interieur
Bij de eerste Nissan Juke was het dashboard en de bediening even eigenzinnig
als de vormgeving, maar voor deze
nieuwe versie is gekozen voor meer
traditionele oplossingen. Centraal op
het dashboard staat een beeldscherm,
waarmee de meeste functies kunnen
worden bediend via logisch ingedeelde
menu's. Indien gewenst kan men de
eigen smartphone gebruiken middels
Apple Carplay of Android Auto.
Minder extravagant interieur
Het interieur van deze tweede generatie
van de Juke is minder extravagant ten
opzichte van zijn voorganger. Het is
nog wel heel bijzonder. Tijdens het
instappen lichten strips in de portieren
op en zien we in neon-kleuren in een
ring rondom de versnellingshendel. Het
meest kenmerkend is de bolle vorm van
de middentunnel, die is geïnspireerd op
de brandstoftank van een motorfiets.
De luchtroosters lijken op bolletjes en
kunnen handig worden gericht.
Hoogglans zwart kunststof is in overvloed gebruikt. Niet alleen op de middenconsole en bedieningselementen
van de ramen op de deurpanelen, maar

Dappere driecilinder
Na een koude start merkt men dat de
driecilinder toch wel een kleine motor
is voor een erg grote auto. Met een carrosserielengte van 4,21 meter carrosserielengte is de Juke vrijwel even groot
is als de Volkswagen Golf. Na de koude
start, zeker in het Duitse middengebergte waar we de auto hebben gereden, moeten we even niet al te enthousiast wegrijden. Even wachten totdat de
motor warm en ook op bedrijfstemperatuur blijft het belangrijk om met
beleid de auto te rijden en goed te schakelen. De prestaties zijn voldoende en
een goede rijstijl wordt beloond. De
topsnelheid ligt bij de 180 km/uur en in
10,4 seconden sprint de Nissan Juke
vanuit stilstand naar de 100 km/uur. In
de geteste variant zit een handgeschakelde zesversnellingsbak. Die schakelt
prima en trefzeker, maar er is ook een
7-traps DCT automatische versnellingsbak verkrijgbaar met snelle dubbele koppeling.

De grote wielen, de hoge achter-partij en stoere uitstraling maken van de Nissan
Juke een bijzondere auto.

Meerdere rijstijlen
Bij de Nissan Juke merkt men duidelijk
de verschillende in de diverse rij-karakteristieken, die men elektronisch kan
instellen. In de normale stand loopt
alles - nadat de motor is opgewarmd netjes, maar door te kiezen voor de
sportstand is het alsof de motor opeens
een rijker mengsel krijgt toebedeeld.

Spannend uiterlijk.
De ongebruikelijke vormen van de buitenkant hebben geen negatieve invloed
op de binnenruimte. De zit voorin is
prima. Achterin passen precies twee
volwassenen. De bagageruimte is
beduidend groter ten opzichte van de
voorgaande Juke en is tevens, dankzij
de meer regelmatige vorm, ook nog

De Nissan Juke is vooralsnog alleen met één type benzinemotor verkrijgbaar.

ook voor de achterkant van de voorstoelen. Leuk om te zien, maar wel het
nodige poetswerk. Hoogglans zwart is
namelijk best gevoelig voor stof, krassen en vette vingers.
In de hoofdsteunen zitten boxjes met
luidsprekers van Bose. Deze Bose
Personal Plus-speakers zorgen voor een
surround-ervaring.
Veiligheid voorop
De Nissan Juke heeft adaptieve cruise
controle. Dat adaptieve deel is uit te
schakelen door het blauwe ‘ProPilot’knopje op het stuurwiel ingedrukt te
houden. Dan schakelt het systeem over
op een conventionele cruise control.
Wij reden de op één na luxueuste uitvoeringen met een prijskaartje van €
29.290,-. De instapversie met dezelfde
motor kost € 24.390,-.
De nieuwe Juke is groter en een tikkeltje conventioneler dan voorheen. Het
uitzicht naar achteren wordt niet zozeer
beperkt door de markante C stijlen,
maar vooral door de hoge taillelijn van
de Juke en dat is design. De Nissan
Juke, de cross-over van Nissan trekt
zeker nog de volle aandacht in het
Nederlandse verkeer en is daarbij in de
nieuwe uitvoering een stuk praktischer
geworden.

Polestar is begonnen met de productie
van de Polestar 2 in Luqiao, China. De
nieuwe performance fastback is de eerste elektrische auto die in deze fabriek
wordt gebouwd. De eerste exemplaren
worden geleverd aan Europa, gevolgd
door China en Noord Amerika.
De al eerder in deze autorubriek
beschreven Polestar wordt geproduceerd in Luqiao door een samenwerking tussen Zhejiang Geely Holding en
Volvo Cars. De Polestar 2, onthuld in
februari 2019, is te koop in 10 markten,
verspreid over Europa, China en Noord
Amerika. De eerste exemplaren waren
te reserveren met een aanbetaling en in

Nederland zijn de orderboeken recentelijk geopend.
De volledig elektrische performance
hatchback is in zijn eerste productiejaar
beschikbaar met 300kW/408pk, vierwielaandrijving en een 78 kWh sterke
accu met een maximaal bereik van 470
km (WLTP). De Polestar 2 is de eerste
auto ter wereld met een geïntegreerd
Android infotainmentsysteem met
onder meer Google Assistant, Google
Maps en de Google Play Store.
De eerste exemplaren worden naar verwachting vanaf juli in Europa geleverd
en later in China en Noord Amerika.

V8 Volkswagen Touareg
In de tijd van downsizing van motoren
zijn er gelukkig ook nog krachtige V8
motoren verkrijgbaar. Er gaat immers
niets boven het hebben van een groot
cilindervolume als men oppermachtige
kracht uit het voertuig wil halen. Dat
heeft wel een prijs en de prijs van de
krachtigste Volkswagen van dit
moment, de 310 kW/422 pk sterke en
zeer rijk uitgeruste Touareg 4.0 V8 TDI
4MOTION heeft een prijskaartje
gekregen vanaf € 125.770,-.

control, Front Assist, Lane Assist, Park
Distance Control en een elektrische
achterklep. Het interieur is fraai afgewerkt met onder meer ‘Vienna’ lederen
bekleding en openporig eikenhout.
De Touareg V8 TDI is ook leverbaar als
Elegance, met dezelfde uitrusting als
de Atmosphere, maar dan met een met
geborsteld aluminium afgewerkt interieur. Beide uitvoeringen zijn te combineren met sportieve R-Line exterieurstyling.

De
oppermachtige
Volkswagen
Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is
vanaf deze zomer leverbaar in
Nederland. Met een vermogen van 310
kW/422 pk en een maximaal koppel
van 900 Nm accelereert hij in 4,9
seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.
De 4.0-liter V8 TDI dieselmotor staat
voor pure hightech kracht. De bijzondere motor beschikt over twee turbo’s
én een elektrisch aangedreven compressor. Daardoor pakt de motor onder
alle omstandigheden uiterst snel en
krachtig op. Het maximumkoppel van
liefst 900 Newtonmeter, bij een toerental tussen 1.250 en 3.250 per minuut,
ligt op het niveau van supercars. De V8
TDI voldoet aan de nieuwste 6dTEMP-EVAP emissienorm en heeft
een gemiddeld verbruik van 7,4 liter
per 100 km (195 g CO2/km).
De Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is
standaard uitgevoerd als luxueuze
Atmosphere. Hij beschikt onder meer
over Adaptive Air Suspension, 18-voudig elektrisch verstelbare Ergo comfortstoelen, LED-verlichting, 19 inch
lichtmetalen velgen, Discover Pro
radio-, navigatie- en multimedia, CarNet online diensten, adaptive cruise

De Touareg is leverbaar met fraaie en
hightech features. Een mooi voorbeeld
is de Innovision Cockpit, een volledig
digitaal bedieningsconcept met 12 inch
digitaal instrumentenpaneel én een 15
inch centraal display. Deze combinatie
vormt één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem. Met de optionele, actieve vierwielsturing met 4-corner luchtvering
wordt deze premium SUV van
Volkswagen één van de meest wendbare in zijn klasse.
De ‘IQ’ Matrix LED-verlichting, met
128 LED’s per koplamp, stelt de meest
optimale lichtbundel samen op basis
van stuuruitslag, snelheid, GPS-data en
signalen
van
de
frontcamera.
Nachtelijke ritten worden veiliger door
Night Vision. Met gerichte lichtflitsen
van de koplampunit waarschuwt dit
systeem zelfs mensen voor mogelijk
gevaar. De combinatie van Road Work
Lane Assist en Traffic Jam Assist
maakt tot snelheden van 60 km/u semiautonoom rijden mogelijk, ook bij
alternatieve wegbelijning.
De Volkswagen Touareg 4.0 V8 TDI
4MOTION is te configureren en te
bestellen vanaf € 125.770,-.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij
Pastorale zaken: Rudo Franken (pastoraat: gesprek, bezoek,
doopsel, uitvaart, ziekenzalving, enz.), 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com, p/a Schoolstraat 4, Millingen
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Koster/contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615
Kerkbijdrage: NL36RABO0134402316

Update maatregelen inzake
coronavirus
Op 26 maart hebben de bisschoppen
aangegeven dat er tot en met Pinksteren
(1 juni) geen publieke vieringen mogelijk zijn. Voor onze parochie betekent
dit dat de vieringen die vanaf heden
gehouden worden niet toegankelijk zijn
dan voor anderen dan de priester, de
koster en een lector. Hierbij kan de heilige Communie niet worden uitgereikt,
omdat dan de voorgeschreven afstand
van 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd en onveilig kan zijn.
Vieringen vanuit Millingen worden
dagelijks uitgezonden via lifestream,
op zondag om 11.00 uur en van maandag tot en met zaterdag om 9.00 uur.
Misintenties gelieve in de brievenbus
van de kapel te doen met duidelijke
vermelding van datum, naam en telefoonnummer. De zondagsboekjes liggen in de week ervoor achter in de
kerk. U mag zo’n boekje mee naar huis
nemen, voor uzelf en/of voor een ander.
Alle andere activiteiten tot 1 juni vervallen. De kerk gaat niet volledig op
slot. In Millingen is de kerk elke dag
open van 16.00 uur tot 17.00 uur. Elke
donderdag van 16.00 uur - 17.00 uur is
er ook aanbidding van het
Allerheiligste (Jezus in de Hostie). De
kapel van Onze Lieve Vrouw van
altijddurende bijstand (niet de dagkapel!) is dagelijks open van 9.00 uur tot
17.00 uur. De kerk in Kekerdom is op
Goede Vrijdag geopend van 15.00 uur
tot 16.00 uur. De kerk in Ooij is op 1e
Paasdag geopend van 11.00 uur tot
13.00 uur. De Mariakapel van de kerk
in Leuth is elke dag geopend van 9.00
uur tot 18.00 uur. Neemt u hierbij
steeds de 1,5 meter afstand in acht.
In de kerk van Millingen staat een tafel
waarop mensen houdbare levensmiddelen achter kunnen laten voor de voedselbank (droge kruidenierswaren en
zeep en sop).
Voor vragen of een gesprek ben ik
beschikbaar onder 06-46193591.

Vieringen Goede Week en
Pasen
Op Palmzondag (5 april) is de viering
om 11.00 uur, op Witte Donderdag (9
april) om 19.00 uur, op Goede Vrijdag
(10 april) is de kruisweg om 15.00 uur
en de avondviering om 19.00 uur. De
Paaswake (11 april) is om 21.00 uur.
De viering op 1e en 2e Paasdag is om
11.00 uur. Palmtakjes kunnen in de
diverse kerken worden opgehaald tijdens openingstijden.

Geestelijke Communie
Voor allen, behalve priesters, is het
door deze corona-omstandigheden een
hele tijd niet mogelijk om de heilige
Communie te ontvangen. Met navolgend gebed kunt u uw verlangen uitdrukken en voeden naar de Communie
met Jezus in de Hostie. We noemen dit
de geestelijke communie: Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het heilig Sacrament
tegenwoordig bent. Ik bemin U boven
alles en verlang ernaar, U in mijn ziel

Heilige Missen zijn
met samenzang en
door pastoor R.
Franken, tenzij anders
aangegeven.

te ontvangen. Maar omdat ik dit thans
niet werkelijk doen kan smeek ik U, tenminste op geestelijke wijze in mijn hart
te komen. Ik omhels U alsof U al gekomen bent, en ik verenig mij geheel en al
met U. Laat niet toe, dat ik me ooit van
U losmaak. Amen.

Kerk-zijn in tijd van coronavirus
GROESBEEK. Overal hoor je zeggen:
“De kerk is dicht.” Nee, de kerk is niet
dicht. Er zijn geen vieringen op zondag
vanwege het feit dat het beter is dat er
niet te veel mensen bij elkaar komen.
Hoe kunnen wij ons kerk-zijn beleven?
1. Goed voor elkaar zorgen en aandacht
hebben voor elkaar, dan ben je ook
goed voor God.
2. Thuis bidden met en voor elkaar.
3. In de kerk van de Breedeweg, het
dorp en de Horst zijn de Mariakapellen
heel de dag open.
4. Daarnaast is op zondag de Cosmas
en Damianuskerk van 09.30 tot ongeveer 11.00 uur open voor persoonlijk
gebed met begeleiding
5. Daarnaast is er kleinschalig een H.
Mis op dinsdag en donderdag om 09.00
uur in de kerk van Cosmas en
Damianus en woensdag om 19.00 uur
St. Antonius te Breedeweg.

6. Voor de Goede Week worden palmtakken gewijd en is er gelegenheid voor
persoonlijk gebed in de Cosmas en
Damianuskerk op:
Witte Donderdag om 19.00 uur,
Goede vrijdag om 15.00 uur en
Stille Zaterdag om 18.30 uur en natuurlijk op Paasmorgen om 10.00 uur. Een
half uur voor deze tijden is de kerk al
open.
7. Verder zullen op woensdagen de
klokken worden geluid van 19.00 tot
19.15 uur, het zijn klokken van hoop en
troost in deze onzekere tijd. Ook roept
de kerk daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek
zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid
van medemensen.
8. Denkt u ook aan de vastenactie!!Ook
een manier van kerk-zijn. In het
parochieblad vindt u informatie op blad
19.

Fatima-kapel in pastorietuin in Millingen

Op Paasmorgen 12 april zal Omroep
Berg en Dal een oecumenische
Paasmeditatie uitzenden die opgenomen is in de Protestantse kerk van
Groesbeek. De voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en domina
Janneke Ruijs. De nieuwe Paaskaars

wordt aangestoken, het paasevangelie
gelezen, mooie paasliederen zullen
klinken, er is een korte overweging en
er zal gebeden worden.
Nu het coronavirus zich verspreidt in
onze samenleving en wij niet naar de
kerk kunnen, willen wij toch op deze

GROESBEEK. Vanwege het coronavirus zijn de kerk en de Serre achter de
kerk, voorlopig tot nader bericht, gesloten. In deze tijd zijn er dus geen vieringen en activiteiten in de kerk.

Pastoor Rudo Franken neemt zelfgebouwde Mariakapel in gebruik

Overleden:
Ooij-Persingen
Dhr. Theo Leensen 84 jaar op 28 maart.
In besloten kring wordt afscheid van
hem genomen. Moge hij rusten in
vrede.

Pasen 2020 hadden we ons waarschijnlijk heel anders voorgesteld. We worden gewoon stil gezet. Zelfs als kerkganger, zelfs als priester. We weten niet
hoe lang de Coronacrisis gaat duren.
Maar deze crisis heeft ook positieve
kanten. Goede Vrijdag waarop we het
sterven van Jezus gedenken, heet niet
voor niets ‘goed’. Het is goed dat Hij
voor ons zijn leven heeft gegeven, ons
zijn liefde geeft. Dat drong bij zijn
vrienden pas door met Pasen en nog
later, toen Hij aan hen verscheen als de
Levende Heer.
Het lijkt mij geen toeval dat de
Coronacrisis ook Pasen treft. We leven
in een bijzondere tijd. Wat goed als we
Pasen dit jaar echt Pasen kunnen laten
zijn, een nieuwe lente in ons
(geloofs)leven. Als de ‘normale’
(Paas)drukte wegvalt, komen we misschien pas echt uit bij onze diepste
kern. Wie weet, treffen we daar de verrezen Heer.
Ik wens ons allen een Gezegend Pasen.
Rudo Franken, pastoor

manier het Paasfeest vieren. Paasfeest
is het feest van het licht van Christus.
Licht dat ook schijnt in deze barre tijd.
De uitzending is op Eerste Paasdag om
9.00 uur en wordt om 13.00 uur herhaald en kan ook bekeken worden via
de website:www.omroepbergendal.nl.
Later verschijnt het op de Facebook- en
YouTube-pagina van de Omroep.

Kerkberichten
van de
Protestantse
Gemeente
Groesbeek

Op 25 maart, hoogfeest van Maria
Boodschap, is de kapel ter ere van
Onze Lieve Vrouw van Fatima in de
tuin van de pastorie aan de Schoolstraat
in Millingen in gebruik genomen met
een gebedsdienst ter ere van Maria.
Deze kunt u zien op BD1, evenals een
interview dat een paar dagen eerder
plaatsvond. Iedereen is van harte welkom bij deze kapel. Zeker in deze corona-tijd wil Maria ons bemoedigen.

Ondanks alles een
Gezegend Pasen

Daarnaast kunt u de pastors altijd bellen (zie: parochieblad) en ook de radio
en televisie geven zendtijd om plechtigheden te volgen. Wij willen wijzen
op de mogelijkheid om thuis op zondag
de Eucharistie op televisie te volgen,
via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op
NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Wij blijven altijd kerk, ook, of juist in
tijd van het coronavirus. Laten wij
elkaar blijven steunen in: omzien naar
elkaar en het gebed dat altijd samen
opgaat.
Met broederlijke en zusterlijke groet
van het pastoraal team.

Oecumenische Paasmeditatie
via Omroep Berg en Dal TV

Kerkdiensten Millingen via
Youtube
De kerkdienst wordt zoals gezegd digitaal uitgezonden, via Youtube. Dat
betekent dat u deze (life) kunt zien op
uw computer, laptop, tablet, smart-TV,
ipad en mobiele telefoon. Het zoekwoord op Youtube is “Kerk Millingen”.
U kunt de dienst van zondag en de
Goede Weekvieringen ook ongeveer
twee uur later bekijken via BD1. Met
dank aan Erik Hell.

9. Achter in de kerk staan manden voor
de voedselbank Groesbeek en omstreken, om houdbare producten in te doen.
U wordt uitgenodigd om mee te doen.
Ook dat is kerk-zijn

Pastoor Franken heeft de nieuwe Fatima kapel ingezegend. Passanten hebben de
mogelijkheid in het kapelletje een kaarsje opsteken.
Foto: Henk Baron

Op Paasmorgen, zondag 12 april, zal
om 9.00 uur via Omroep Berg en Dal
een oecumenische paasmeditatie worden uitgezonden; voorgangers daarin
zullen zijn pastoor Aloys van Velthoven
en domina Janneke Ruijs. De uitzending zal om 13.00 uur worden herhaald.
In deze 40-dagentijd wordt er in de vieringen altijd gecollecteerd voor projecten van Kerk in Actie: voor 29 maart en
5 april is het doel de opvang en opleiding van straatmeisjes in Ghana, op 12
april voor “De PaasChalenge”, een
verrassend nieuw spel waarmee jongeren zich kunnen inleven in het verhaal
van Jezus in zijn laatste dagen op aarde.
Zo u wilt kunt u uw bijdrage storten op
de bankrekening: NL08 INGB
0000961922 t.n.v. diaconie Prot.
Gemeente te Groesbeek ovv 40-dagencollecte.
Tip: De PKN verzorgt in samenwerking met de EO op NPO2 elke zondag
vanaf 9.20 uur een meditatie.
Zie ook: www.pkn-groesbeek.nl

Graf van Marietje Oomen gerestaureerd
GROESBEEK. Op het Rooms-Katholieke kerkhof aan de Kloosterstraat in
Groesbeek ligt het graf van Marietje
Oomen. Op de kleine grafsteen staat:
“Hier rust onze lieve zuster Maria A.
Oomen, geb. 5 aug.1912, overl. 3 jan.
1936”. Deze tekst is gebeiteld in
natuursteen en hangt aan het hoofdeinde van het smeedijzeren hekwerk dat
het graf omzoomd. Het smeedwerk was
zwaar aan onderhoud toe en de
Vereniging Behoud Dorpsgezichten die
sinds 2000 zo’n 50 monumentale graven aan de Kloosterstraat onderhoudt,
heeft derhalve Richard Kerkhoff
gevraagd het hekwerk weer in de oude
staat te herstellen met een erfgoedsubsidie van de gemeente Berg en Dal. Het
is prachtig geworden, de hoofdkleur
van het hekwerk waarin veel bladeren
zitten, is groen en de tulpen zijn oranje
met gele stampers. Het smeedijzeren
hekwerk is oorspronkelijk gemaakt
door de vader (Antoon) en de broer
(Piet). Het waren al van oudsher smeden. Marietje stierf reeds op 24-jarige
leeftijd aan tuberculose en ondervoe-

ding. Ze had het bijzonder slecht gehad
in haar betrekking. Toen Marietje op
sterven lag, gaf ze vol overtuiging aan
een verschijning van Maria in prachtig
blauw te hebben gezien. Familieleden

van haar wist ze daar ook van te overtuigen. Het graf ligt er nu weer in volle
glorie bij. De smeedijzeren letters RIV,
Rust in Vrede, doen recht aan Marietje
Oomen.
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Zwischen Rhein & Maahs
Stadt Kleve verleiht Heimat-Preis
KLEVE. „Wir fördern, was Menschen
verbindet“, diesen Slogan des
F ö r d e r p r o g r a m m s
„Heimat.Zukunft.NordrheinWestfalen“ vom Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NordrheinWestfalen, hat sich nun auch die Stadt
Kleve zu Eigen gemacht. In seiner
Sitzung am 15.05.2019 hat der Rat der
Stadt Kleve beschlossen, einen
Heimat-Preis auszuloben. Dieser kann
ehrenamtlich tätigen, natürlichen
Personen oder Personengruppen, insbesondere Vereinen und/oder einzelnen
Abteilungen von Vereinen oder
Bürgergruppen verliehen werden, die
sich für die Heimat im besonderen
Maße verdient gemacht haben.
Vorschlagsberechtigt
für
die
Verleihung eines Heimat-Preises sind
alle Einwohnerinnen und Einwohner
der Stadt Kleve, sowie Vereine und
Institutionen mit Sitz in Kleve. Darüber
hinaus steht den im Rat der Stadt Kleve
vertretenen
Fraktionen
ein
Vorschlagsrecht zu. Der Vorschlag über
die Verleihung eines Heimat-Preises
erfolgt über ein Formblatt, welches auf
der Internetseite der Stadt Kleve abrufbar ist. Er kann in diesem Jahr bis zum
31. Mai bei der Stadt Kleve eingereicht
werden, wobei über die Zuerkennung
eines Heimat-Preises der Rat auf
Grundlage des Vorschlages eines
unabhängigen Preisgerichts entscheidet. Preiskriterien sind hierbei

Verdienste um die Heimat, Erhalt,
Pflege und Förderung von Bräuchen,
sowie das Engagement für die Kultur
und Tradition. Es muss mindestens ein
Preiskriterium erfüllt werden, wobei
der Preis auf bis zu drei
Personen/Personengruppen aufgeteilt
werden kann. Die Fördersumme des
Landes Nordrhein-Westfalen beträgt
zurzeit 5.000 Euro und wird um 2.000
Euro durch die Stadt Kleve aufgestockt. Der "Heimat-Preis" in Höhe von
insgesamt 7.000 Euro staffelt sich je
nach Anzahl der Preisträger wie folgt:
3 Preisträger
1. 3.000 Euro
2. 2.500 Euro
3. 1.500 Euro
2 Preisträger
1. 4.000 Euro
2. 3.000 Euro
1 Preisträger
7.000 Euro
Bewerbungen und Vorschläge können
ab sofort unter Verwendung des
Formblattes, das über die Internetseite
der Stadt Kleve abrufbar ist, bei der
Stadt Kleve eingereicht werden.
Die Fördersumme des Landes
Nordrhein-Westfalen beträgt zurzeit
5.000 Euro und wird um 2.000 Euro
durch die Stadt Kleve aufgestockt.

Zeltlager Kranenburg
sucht “HelpingHands”
KRANENBURG. Wer möchte das
Betreuerteam
vom
"Zeltlager
Kranenburg"
unterstützen?
Das
"Zeltlager Kranenburg sucht für die
SommerFerienfreizeit (20.7.-1.8.20 im
Oldenburger Land) dieses Jahr noch
interessierte und motivierte Menschen,
die das ehrenamtliche Betreuerteam
(25P) ergänzen. Das Zeltlager
Kranenburg führt schon seit ca 70
Jahren mit einem treuen Team und
treuen Teilnehmern Sommerfreizeiten
für Mädchen und Jungen 7-15 Jahre
durch. Dieses Jahr gibt es leider
Engpässe im Team. Motivierte
Niederländer
mit
deutschen
Sprachkenntnissen sind dabei auch willkommen. Sehen Sie Möglichkeiten
einer Unterstützung bei der Suche?

Das Zeltlager Kranenburg findet in
diesem Jahr von 20.7 bis 1.8 statt.
Gerda
van
Lunteren,
g.vanlunteren@online.de / Zeltlager
Kranenburg, info@zeltlagerkranenburg.de

Fenster-Ausstellung am
B.C. Koekkoek-Haus
KLEVE. Liebe Kinder zu Hause, die
ihr nicht zur Schule gehen könnt!
Das B.C. Koekkoek-Haus ist geschlossen – wie alle Museen in Deutschland.
Leider
können
wir
vorläufig
Niemanden mehr ins Haus lassen, um
all die schönen Dinge zu zeigen, die es
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hier drinnen gibt.
B.C.
Koekkoek
war
ein
Landschaftsmaler, der in Kleve
gewohnt hat, die Natur und Stadt
geliebt und auf seinen Bildern gemalt
hat. Schickt uns Euer schönstes
eigenhändig gemaltes Landschaftsbild
aus der Umgebung von Kleve, vielleicht habt Ihr ja in diesen Tagen öfters
mal Gelegenheit mit der Familie in der
Natur spazieren zu gehen. Die
Schwanenburg, Koekkoek-Haus oder
andere Klever Wahrzeichen dürfen
natürlich auch drauf sein! Das Museum
hat auf seiner Fassade zum
Koekkoekplatz und zur Koekkoekstege
viele Fenster, die man auf der
Abbildung sehen kann. Gerne möchten
wir mit Euch eine Fenster-Ausstellung
organisieren, die die Spaziergänger im
Vorbeigehen sehen können.
Gemalt auf einem DIN A 3 Blatt
schickt es bitte an folgende Adresse:
B.C. Koekkoek-Haus, Koekkoekplatz
1, 47533 Kleve. Oder werft es direkt
auf einem Spaziergang in den
Postkasten des Museums. Name,
Adresse und Alter auf der Rückseite
nicht vergessen! Die schönsten Bilder
aus jeder Altersgruppe werden prämiert: Wenn das Museum wieder geöffnet hat, bekommen die Sieger eine
exklusiv Familienführung durch das
Museum. Bitte schaut auch auf
www.koekkoek-haus.de oder auf
www.facebook.com/koekkoek.haus.de;
hier werden wir über die Aktion berichten und die Bilder veröffentlichen.
Macht alle mit!

Corona
Informationen
zur Krise
Weltweit – auch bei uns – nimmt die
Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter zu. Ziel der aktuellen Maßnahmen ist es, die
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Je weniger Menschen sich gleichzeitig anstecken, desto besser können
schwer erkrankte Patienten behandelt
werden. Am 22. März wurde zwar
keine generelle Ausgangssperre sondern ein weitgehendes Kontaktverbot
angekündigt. Die Landesregierung
NRW meldete zudem folgendes.
Weitreichendes Kontaktverbot und
weitere Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Virus-Pandemie
Die Landesregierung hat ein weitreichendes Kontaktverbot für NordrheinWestfalen per Rechtsverordnung erlassen, das ab Montag (23. März 2020) in
Kraft
tritt.
Demnach
werden
Zusammenkünfte und Ansammlungen
in der Öffentlichkeit von mehr als zwei
Personen untersagt. Ausgenommen ist
die Zusammenkunft von Verwandten in
gerader
Linie,
Ehegatten,
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner
sowie in häuslicher Gemeinschaft
lebende Personen, die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, zwingend notwendige
Zusammenkünfte aus geschäftlichen,
beruflichen und dienstlichen sowie aus
prüfungs- und betreuungsrelevanten
Gründen.
Die
Nutzung
des
Öffentlichen
Personennahverkehrs
bleibt zulässig.
Zur Umsetzung der Rechtsverordnung
sind die zuständigen Behörden gehalten, die Bestimmungen energisch, konsequent und, wo nötig, mit
Zwangsmitteln durchzusetzen. Dabei
werden sie von der Polizei unterstützt.
Verstöße
werden
als
Ordnungswidrigkeiten mit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als
Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren verfolgt. Die zuständigen
Behörden sind gehalten, Geldbußen auf
mindestens 200 Euro festzusetzen.
Grenzüberschreitendes
Krisenmanagement
zwischen
Nordrhein-Westfalen,
den
Niederlanden und Belgien zur
Synchronisierung der Aktivitäten
gegen das Corona-Virus
Auf Initiative von Ministerpräsident
Armin Laschet haben NordrheinWestfalen, die Niederlande und
Belgien eine Cross-Border Task Force
Corona ins Leben gerufen. In
Krisenzeiten sind der Austausch von
Informationen und konzertiertes
Vorgehen über die Grenzen hinweg
essentiell. Die Task Force soll den
gegenseitigen Informationsaustausch
verbessern, Aktivitäten synchronisieren
und Fragen von gemeinsamem
Interesse zur Krisenbewältigung klären. Dabei geht es insbesondere um die
Situation in den grenznahen Regionen
im Hinblick auf den Grenzverkehr und
die Verfügbarkeit von Intensivbetten.
Mehr Corona-Informationen auf folgende Websites: www.bundesregierung.de ; www.land.nrw/corona ;
www.kreis-kleve.de ; www.kranenburg.de

Wegen Corona: in
Kranenburg keine
Osterfeuer
KRANENBURG.
Durch
die
Rechtsverordnung
des
Landes
Nordrhein Westfalen vom 22.03.2020
(www.kranenburg.de) wurden alle privaten Zusammenkünfte außerhalb des
Familienkreises von mehr als 2
Personen untersagt. Daher und aus
Gründen des Brandschutzes werden
Anträge zur Durchführung von
Osterfeuern auf dem Gebiet der
Gemeinde Kranenburg in diesem Jahr
nicht genehmigt.

Kein Märchenfestival 2020
in Kranenburg
KRANENBURG. Auf Grund der andauernden Corona-Pandemie wird das
für den 20. und 21. Juni 2020 geplante
Märchenfestival Kranenburg abgesagt.
Ob
es
einen
Ersatzoder
Ausweichtermin geben wird, steht zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die
Gemeinde Kranenburg bittet um
Verständnis.
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Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten

Familie Gietmann
KLEVE. Bundespräsident Walter
Steinmeier hat die Patenschaft des fünf
Monate alten William Joseph
Gietmann übernommen. William ist
das siebte Kind der Familie Gietmann
und wurde im Oktober 2019 geboren.
Bürgermeisterin Sonja Northing
empfing die Familie im Rathaus, um
ihr zu gratulieren und die Patenurkunde

sowie das Patengeschenk zu überreichen.
Die
Ehrenpatenschaft
des
Bundespräsidenten können Familien
für das siebte Kind bei der zuständigen
Kommune
beantragen.
Die
Ehrenpatenschaft soll die Bedeutung
von Kindern und Familien für das
Gemeinwesen würdigen.

Bürgermeisterin Northing empfing die Familie im Rathaus, um ihr zu gratulieren
und die Patenurkunde sowie das Patengeschenk zu überreichen.

Neuer Vorstand des
Kranenburger Jugendreisen e.V.
KRANENBURG. Der Vorsitzende
Norbert Jansen verabschiedete in der
Mitgliederversammlung die scheidenden
Vorstandsmitglieder
Nane
Hünnekes und Kim Janssen nach 2
Jahren im Vorstand und Jürgen Janßen
nach
mehr
als
15
Jahren
Vorstandstätigkeit. Er hob die
Verdienste hervor für die zahlreichen
Reisen – gerade in den Jahren 2018 und
2019 - und wies insbesondere bei
Jürgen Janßen auf die jahrelange Treue
zum Verein und die vielen gemeinsamen Erlebnisse und schönen, aber auch
lösungsorientierten Momente bei
Reisen in der Vergangenheit hin.
Anschließend
wurde
in
der

Mitgliederversammlung
des
Kranenburger Jugendreisen e.V. der
Vorstand neu gewählt.
Der Vorstand setzt sich nun wie folgt
zusammen: 1. Vorsitzender: Norbert
Jansen (unverändert) / 2. Vorsitzender:
Thorsten Tönisen – neu! / 1.
Geschäftsführer: Jens Dercks (unverändert) / 2. Geschäftsführer: Dennis
Tönisen– neu! / 1. Kassiererin: Pauline
Schramm– neu! / 2. Kassiererin: Aneta
Tönisen– neu!
Zum erweiterten Vorstand gehören 5
Beisitzer. Gewählt wurden Madita
Leenders, Maj-Brit Janssen, Monika
Jansen, Dirk Aldenpaß und Uwe
Bongers.

Abgesagte Konzerte
werden nachgeholt
KLEVE. Die Stadt Kleve hat entschieden, dass bis in den April alle städtischen Veranstaltungen abgesagt werden. Das betrifft auch "250 piano pieces for Beethoven" Susanne Kessel,
Klavier; Sonntag, 5. April 2020,
Museum Kurhaus Kleve. Dieses
Konzert ist besonders betroffen, da es
bereits einmal wegen des Sturmtiefs
am 9. Februar abgesagt werden musste.
Sigrun Hintzen, von Konzerte der Stadt
Kleve: “Es ist geplant, alle jetzt ausfallenden Konzerte an einem noch zu
bestimmenden Ersatztermin nachzuholen. Schon allein aus Verantwortung
für die Künstler, denen derzeit aufgrund der Veranstaltungsausfälle die
Einkünfte schwinden. Darum behalten

auch alle Karten ihre Gültigkeit.
Natürlich kann auf Wunsch an den
jeweiligen VVK-Stellen der Eintrittspreis erstattet werden. Das Publikum
hilft der Kulturbranche jedoch gerade
bei freien Künstlern, wenn nicht gleich
auf einer Rückzahlung bestanden wird.
Aber natürlich muss das jeder selbst
entscheiden.
Über die weiteren Entscheidungen und
Entwicklungen und natürlich über neue
Konzerttermine werden Sie über den
Newsletter immer aktuell und zeitnah
informiert. Wir danken unseren treuen
Konzertbesuchern sehr für das
Verständnis! Bleiben Sie gesund, und
wir sehen uns hoffentlich bald in unseren Konzertsälen wieder.”

Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung
KRANENBURG. Zur
Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung
wird der Bauhof der
Gemeinde Kranenburg
in den kommenden
Tagen 35 MeisenNistkästen aufhängen.
Diese werden überwiegend an den Eichen
angebracht, die im
Vorjahr bereits befallen
waren. Vorrangig wurden Bäume im Bereich
von
Schulen
und
Spielplätzen
ausgewählt. Dies ist eine
von mehreren MaßnahMitarbeiter des Kranenburger Bauhofes bringen
men zur Eichenproeinen Nistkasten für Meisen an
zessionsspinnerBekämpfung in der Gemeinde eingesammelt werden.
Kranenburg:
Sollten diese Maßnahmen nicht ausreiEbenfalls werden an befallenen Eichen chen, wird die Gemeinde Kranenburg,
Lockstofffallen montiert. Durch den wie bereits in den vergangenen Jahren,
Eichenlockstoff
werden
die die Nester der EichenprozessionsEichenprozessionsspinner in einen spinner einzeln und mit entsprechender
Kunststoffbeutel der Falle gelockt. Schutzausrüstung absammeln.
Dann können die Tiere unkompliziert

De Rozet
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Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
Kranenburg:

11.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr
Donsbrüggen: 11.30 - 15.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr
Alle Speisen ausschließlich zum mitnehmen !

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Mager rundergehakt

500 gram

MITTAGSTISCH TAXI Vorbestellung mindestens einen
Tag vorher erforderlich 02826 – 5801 (ab 10.30 Uhr)

€ 4.45

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Verse Kipfilet

500 gram

Shoarma vlees

500 gram

Verse varkenslever
Spekrollade

100 gram

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

€ 4.95

€ 4.25

T


SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

€ 0.99

100 gram

TEL: (024) 782 05 44

€ 1.49



Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 2-11 april

Geldig in week 15
zondag 5 t/m
zaterdag 11 april 2020
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Pasen

PLUS Salade

er je

Wij hebben een uitgebreid bbq
(vlees) assortiment

Alle bakjes à 175 gram, combineren mogelijk

G
TOT 59% KORTIN

PLUS FeestMoment
Vis gourmetschotel
Schaal 400 gram

2.56 - 4.90

6.99

2 bakjes

2 personen

5.

1.

99

99
+1

HANDDOEK

ZEGEL

6.18 - 8.38
2 bakjes

4.

99

PLUS Garnalen
Alle bakjes à 100-125 gram,
combineren mogelijk

Alle PLUS
Klaverland
Kaas 48+ stukken
Combineren mogelijk, m.u.v. geitenkaas
2 stuks*
Bijv. PLUS Klaverland Jong belegen 48+ stuk,
2 stukken à 500 gram

13.79

6.89

De actieprijzen variëren van 6.79 - 8.69 per kilo

1+1

GRATIS

Hamsteren is niet nodig! Wij hebben genoeg op voorraad.
15/20
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten proﬁteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen.

Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

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

plus.nl
2019

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