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

Rectificatie uitslagen Nijmegen
In de vorige Rozet is door een computerstoring de verkeerde uitslag van de
gemeente Nijmegen vermeld. Hieronder de juiste.

De Duitse Bondsregering heeft
Nederland op advies van het RKI (het
Duitse RIVM) op 4 april met ingang
van 6 april 2021 geclassificeerd als een
gebied met een hoge incidentie.
Dit zijn gebieden waar zeven dagen
achtereen dagelijks gemiddeld meer
dan 200 besmettingen per 100.000
inwoners zijn geregistreerd.
Deze inschaling heeft tot gevolg, dat
vanaf vandaag bij binnenkomst vanuit
het buurland voor iedereen de verplichting geldt om een actueel testbewijs bij
zich te hebben. Ook geldt er een registratieplicht. De huidige uitzonderingsregeling voor het kleine grensverkeer
tussen Nederland en NordrheinWestfalen komt hiermee te vervallen.

Uitslagen verkiezingen
Tweede Kamer 2021 per dorp
22.977 inwoners van de gemeente Berg
en Dal brachten hun stem uit en er zijn
28.200 kiesgerechtigden. Dat is een
opkomstpercentage van 81 procent.
De uitslagen per dorp zijn minder duidelijk dan vorige keer. Dit is omdat er
veel briefstemmers (2805) waren en op
de maandag en dinsdag alleen in
Groesbeek en Millingen aan de Rijn
kon worden gestemd. Deze stemmers
kunnen uit de gehele gemeente komen.
Achter de dorpsnaam het aantal stemmers per dorp (buiten dus de briefstemmers, de mobiele stembureaus en de
maandag/dinsdagstemmers).
De kleine partijen zijn in dit overzicht
niet opgenomen.
Groesbeek (8329)
VVD: 2.056
PVV: 1.607
D66: 1.111
CDA: 752
SP: 559
PvdA: 413
GroenLinks: 344
Millingen aan de Rijn (2783)
VVD: 726
D66: 435
PVV: 392
SP: 240
PvdA: 187
CDA: 173
GroenLinks: 125

Registratie- en testplicht
voor reis naar Duitsland

Beek (2010)
D66: 501
VVD: 396
GroenLinks: 198
Partij voor de Dieren: 172
PVV: 149
CDA: 134
SP: 116
Berg en Dal (1296)
D66: 346
VVD: 232
GroenLinks: 180
Partij voor de Dieren: 102
PVV: 69
SP: 68
CDA: 63
Heilig Landstichting (564)
D66: 165
VVD: 114
GroenLinks: 72
CDA: 42
Volt: 33
Partij voor de Dieren: 32
PvdA: 25

Registratieplicht
Iedereen die Duitsland vanuit
Nederland binnenreist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.de
Op de registratieplicht bestaan de volgende uitzonderingen:
• Doorreizigers (door NRW resp.
Nederland)
• Verblijven van max. 24 uur (in NRW
resp. Nederland)
• Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of
goederen transporteren
Testplicht
Bij het binnen reizen vanuit Nederland
dient men in principe het bewijs van
een actueel negatief testresultaat op zak
te hebben. De test (PCR-test of PoCsneltest resp. zelftest onder toezicht
van vakkundig personeel) mag bij het
binnenreizen niet ouder dan 48 uur

zijn. Ook hierop gelden enkele uitzonderingen:
• Doorreizen (door NRW resp.
Nederland)
• Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of
goederen transporteren als ze minder
dan 72 uur in NRW verblijven
• Veiligheidsdiensten in interventiesituaties
• Gegronde specifieke gevallen op
aanvraag
bij
de
bevoegde
Geneeskundige Dienst
Grenspendelaars
Voor grenspendelaars geldt dat de test
(in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur
voor het binnenreizen afgenomen mag
worden. Dat betekent, dat binnen een
normale werkweek twee tests volstaan.
Verder kan de test kan ook meteen na
het binnenreizen afgenomen worden,
bijvoorbeeld onmiddellijk na aankomst
op het werk of op school of in een testcentrum.
Familiebezoeken
Tenslotte heeft Nordrhein-Westfalen
ook voor personen die regelmatig minstens twee keer per week grensoverschrijdend naaste verwanten bezoeken
een soepelere regeling ingevoerd: ook
voor hen geldt dat de test (in plaats van
48 uur) maximaal 72 uur voor het binnenreizen afgenomen mag worden. Dat
betekent dat binnen zes dagen twee
tests volstaan.

Ooij (1561)
VVD: 382
D66: 234
PVV: 174
GroenLinks: 130
Partij voor de Dieren: 123
CDA: 116
SP: 113

Kekerdom (342)
VVD: 72
D66: 62
Partij voor de Dieren: 39
GroenLinks: 36
SP: 28
CDA: 25
PvdA: 22
PVV: 22
Briefstemmen: 2805
Mobiel stembureau: 171
Maandag en dinsdag: 1716

jaargang 35 nr. 7

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
Cultureel op 7
Natuur op 9
Senioren&Welzijn op 10
Gemeentepagina op 11-13
Autopagina op 15
Kerk op 16
Duits nieuws op 17
Nijmegen op 18-19
Sport op 19
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 20 april
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 16 april
Vervolg colofon: zie pagina 3

Benzinefile
De net aangekondigde verscherpte
maatregelen om Duitsland in te reizen,
zorgden 2e Paasdag voor lange files bij
de Kranenburgse en Kleefse tankstations. Veel tanktoeristen vulden ook
nog snel diverse jerrycans.

De volledige regeling kunt u nalezen
op de site van de Euregio: euregio.org .
Voor vragen over deze regeling staan
de
medewerkers
van
ons
GrensInfoPunt u graag ter beschikking
via gip@euregio.org en +49-2821793079

Stralende voorjaarspracht
Bloeiende magnolia’s in Kekerdom
Het is een mooi gezicht in de Weverstraat in Kekerdom, waar meerdere tulpenbomen in bloei staan.
Foto: Henk Baron

Ubbergen (332)
D66: 81
Partij voor de Dieren: 55
GroenLinks: 52
VVD: 51
Volt: 15
PVV: 14
SP: 13
PvdA: 13

Leuth (1013)
VVD: 228
D66: 160
PVV: 134
GroenLinks: 82
SP: 80
CDA: 76
Partij voor de Dieren: 61

Negativ

oplage: 25.000

Registratie- en testplicht voor
iedereen die naar Duitsland reist
Duitsland: Nederland is een gebied
met een hoge incidentie

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

Voorjaarsbloesem in Groesbeek
De voorjaarsbloesem staat in bloei in de bomen langs de Gen. Gavinweg in
Groesbeek.
Foto: Henk Baron

Sint
Maartenskliniek
is een Worldclass Workspace
De Sint Maartenskliniek in Ubbergen is
door Effectory uitgeroepen tot een
World-class Workplace in de categorie
Ziekenhuizen. World-class Workplaces
onderscheiden zich ten opzichte van
andere organisaties. Ze luisteren naar
hun medewerkers en gebruiken hun
feedback en ideeën om zich continu te
verbeteren. Een World-class Workplace
scoort hoog op bevlogenheid, klachtgerichtheid, autonomie van medewerkers
en heldere kaders en prioriteiten.
Effectory is 20 jaar geleden begonnen
met het in kaart brengen en belonen van
goed werkgeverschap. Het keurmerk is
bedoeld voor organisaties die boven de
landelijke benchmark voor goed werkgeverschap scoren. Het keurmerk is
niet te koop en is 100% gebaseerd op
de feedback van medewerkers. Vanaf
2020 is het keurmerk internationaal
beschikbaar onder de naam World-class
Workplace.
In mei maakt Effectory bekend welke
organisatie uit uit alle categorieen de
allerhoogste score heeft gekregen.
Zie
voor
meer
informatie:
https://www.effectory.nl

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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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

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

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

Dagbesteding
voor mensen met een lichte vorm
van dementie en mensen die zich
eenzaam voelen.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag
in verenigingsgebouw “De Sleutel”,
Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek,
vestiging Natuurlijk in de Bruuk
van:

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

UW opticien
• Brillen • contactlenzen
• zonnebrillen • hoortoestellen
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Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

De nieuwe zonnebrillen collectie
is weer binnen!
Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

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

meld je aan op
millingsezon.nl

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

T

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

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!

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

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

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

Artikelgemist.nl
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Alleen op
afspraak open. Afspraak maken kan via het
contactformulier op www.ruilhus.nl
Via de mail: ruilhus@hotmail.dom
Of WhatsApp: 06 442 159 73
Of via Facebook Messenger.
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

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

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Praktisch verkeersexamen
St. Martinusschool Millingen
Nadat de leerlingen van groep 7 en 8
van de St. Martinusschool op woensdag 31 maart het theorie verkeersexamen hadden gemaakt, gingen op donderdag 1 april 98 van de 100 leerlingen
het praktisch fiets verkeersexamen
afleggen. Gesteund door ouders en één
opa die de verschillende controleposten
bemanden, werden de leerlingen beoor-

deeld op het toepassen van de verkeersregels. Het nog niet bekend welk percentage van de leerlingen geslaagd is.
Het was wel te zien dat iedereen heel
goed zijn best heeft gedaan. Ook de
kinderen van groep 1 en 2 kregen praktische les bij het oversteken bij een
voetgangers oversteek plaats. De foto is
van het ochtend gedeelte.

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

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes
Te koop droog haard- en
kachelhout alles hardhout,
wordt thuis bezorgd per 3m3
of 30 m3 tel: 0615681335
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0685650752
Te koop: diverse keramiek
merk Coco-Maison. Diverse
bananendozen gevuld, v.a.
€15,-. Gitaren, versterkers,
mengpanelen, audio + versterkers. Markthandel. 0623809382
Gevraagd: hulp in de huishouding bij ouder echtpaar
voor 4 uur per week, voorkeur in de middag. Tel. 062552.0475 in Beek

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

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Wie heeft voor mij een
moestuintje te huur in
Groesbeek of directe omgeving ? 06 33131184
Gratis af te halen grindtegels 40x60. Tel. 0650988493, Potgieterstraat
1, Beek

5,00

Leuth:

6,00

Treur niet om mijn dood,
maar vier mijn leven.

voor al uw familieberichten

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons achterlaat
geven wij u kennis van het overlijden van

Dankbetuiging

Ruud Bakkers

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken
die ons zoveel liefde, steun en zorg hebben
gegeven tijdens het ziek zijn en overlijden
van mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

* Nijmegen, 22 juni 1945

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

† Millingen aan de Rijn, 25 maart 2021

Natalija Terentyeva
Ilya Gaysarov
Coen Bakkers

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

De Rozet

Antoon Kievits
Wij hebben heel veel lieve en fijne
gesprekken, telefoontjes, kaarten, bloemen
of een zwaai mogen ontvangen.
Dat heeft ons enorm goed gedaan.
Riet Kievits, kinderen
en kleinkinderen

Zeelandsestraat 40
6566 DJ Millingen aan de Rijn

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

Het afscheid heeft op maandag 29 maart in besloten kring plaatsgevonden.

Bezorger gezocht
Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Na alle ﬁjne jaren die we samen met
haar mochten beleven, hebben we toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, moeder en
trotse oma

voor De Rozet in Millingen

Truus Janssen-Heijmink

Bloemenbuurt (Boterbloem, Klaver, Klaproos etc)

echtgenote van

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

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

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

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

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

Albert Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 75 jaar.
Albert
John en Franca
en kleinkinderen
29 maart 2021
Prins Bernhardstraat 7
6566 CA Millingen aan de Rijn
De crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden in besloten kring.

Gallant Metaal
Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer
Lieskes Wengs 8
6578 JK Leuth
Tel. 024 79 50 272
Mob. 06 188 49 457

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

ZAKELIJK

Presentatie resultaten Buurtpeil Millingse zon
Inwoners van Millingen kunnen woensdagavond 21 april
meedoen aan een online bijeenkomst, waarin de resultaten
worden gepresenteerd van Buurtpeil Millingse zon. Via deze
online peiling hebben Millingenaren ideeën ingebracht voor
het plan om een zonnepark aan de Crumpsestraat te ontwikkelen en daarmee hun dorp van lokale duurzame energie te
voorzien. 285 inwoners van Millingen hebben meegedaan
aan de peiling. Ze konden hun mening geven over drie onderwerpen: duurzaamheid, landschap en leefbaarheid. Per
onderwerp konden ze met een cijfer het belang ervan aangeven. Ook konden ze ideeën inbrengen en laten weten of ze
zich actief willen inzetten om het dorp te verduurzamen. Zon
op daken Uit de peiling blijkt dat Millingenaren in de eerste
plaats kansen zien in de opwek van zonne-energie op daken.
Als er een zonnepark komt vinden ze vooral belangrijk dat
de kwaliteit van het landschap behouden blijft en wordt versterkt. Bijvoorbeeld door de aanplant van hagen en struwelen en andere maatregelen die de biodiversiteit vergroten.
Ook moeten dorpsbewoners mee kunnen profiteren van het
zonnepark, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie of een
burenregeling.
Eerste schets Onderzoeker Jan van Rooijen van Buurtpeil zal
tijdens de online bijeenkomst de resultaten toelichten.
Landschapsarchitect Jan Heersche heeft de ideeën van de
Millingenaren vertaald in een eerste ontwerp. Die geeft een
indruk hoe het dorpszonnepark er, met de inbreng van de
deelnemers aan Buurtpeil, uit zou kunnen zien. Wethouder
Nelson Verheul van gemeente Berg en Dal is aanwezig om
op de uitkomsten te reageren. Projectleider Toine van
Arendonk van Wiek-II, dat het zonnepark ontwikkelt, vertelt
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Autobedrijf Booltink
wordt Vakgarage
Nieuw in de Ooijpolder
Booltink is nu ook Vakgarage.

over de vervolgstappen. Initiatiefnemers Het initiatief voor
het dorpszonnepark komt van grondeigenaren uit Millingen
in samenwerking met Wiek-II, dat duurzame energieprojecten ontwikkelt van en voor burgers in de regio ArnhemNijmegen. Gemeente Berg en Dal heeft het idee voor het
dorpszonnepark aan de Crumpsestraat uitgekozen als proef
om energie uit zon te winnen. Naast dat duurzame energie
wordt opgewekt voor het dorp, moet het park een bredere
functie krijgen. Het plan is een open park, goed ingepast in
het landschap, met ruimte om te spelen, te ontspannen of te
sporten. Na ontwikkeling moet het park mede-eigendom
worden van de dorpsbewoners. Aanmelden: millingsezon.nl
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LEUTH. Autobedrijf Booltink is al
weer ruim 45 jaar een begrip in de
Ooijpolder en gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van personenauto’s en bedrijfswagens.
Dorus Booltink laat weten trots te zijn
dat het autobedrijf zich sinds 1 april
2021 heeft aangesloten bij de formule
Vakgarage, met als enige doel nieuwe
en bestaande klanten nog beter van
dienst te kunnen zijn. Ze zijn erg blij
met de toetreding tot Vakgarage en
dankbaar dat ze dit dankzij hun klanten
hebben kunnen bewerkstelligen.
Vakgarage, altijd vertrouwd dichtbij!
Vakgarage is een groep van ruim 300
samenwerkende garagebedrijven in
Nederland, verenigd in een stichting.
Door de scherpe gezamenlijke inkoop

van A-kwaliteit onderdelen profiteert u
als klant van het voordeel dat dit oplevert. Vakgarages delen kennis met
elkaar, zodat zij u de allerbeste service
kunnen bieden!
U bent bij Vakgarage Booltink aan
het juiste adres voor:
Verkoop nieuw & gebruikt; Private en
zakelijke lease; Onderhoud en reparatie
(ook voor uw leaseauto); Onderhoud
camper of caravan; APK keuring;
Banden; Airco onderhoud; Storingsdiagnose; Schadeherstel; Ruitreparatie.
Nieuwsgierig geworden? Meer informatie over de pechhulpservice en uitgebreide dienstverlening van Booltink
vindt u op de website:
www.vakgaragebooltink.nl
Het team van Vakgarage Booltink
Lieskes Wengs 1, 6578 Jk Leuth, T
(024) 663 13 02

De grensoverschrijdende arbeidsmarkt na corona:
focus op competenties in plaats van diploma’s
Hoe heeft de coronapandemie de Nederlands-Duitse
arbeidsmarkt beïnvloed? Waar liggen nieuwe kansen?
En waar kunnen ondernemers aankloppen voor financiële steun en advies? Deze vragen komen aan bod tijdens
een online workshop van het Arbeidsmarktplatform van
de Euregio Rijn-Waal op donderdag 22 april 2021.
Centraal staat de toekomst van de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt. De bijeenkomst is gericht op Nederlandse
en Duitse werkgevers.
De coronapandemie heeft de Nederlands-Duitse arbeidsmarkt flink door elkaar geschud. In een aantal branches is
men nog steeds naarstig op zoek naar personeel, terwijl men
in andere sectoren gedwongen is om afscheid te nemen van
werknemers. Het Arbeidsmarktplatform van de Euregio
Rijn-Waal wil nu verkennen welke gevolgen dit op de (middel)lange termijn heeft voor de werving van vakmensen.
Tijdens een bijeenkomst via Zoom op 22 april 2021 onder
het motto ‘Kansen en competenties: de toekomst van de
grensoverschrijdende arbeidsmarkt’ wil het platform eerst
een beeld van de huidige situatie schetsen. Daarna wordt er
een blik op de toekomst geworpen.
Drie workshops
Centraal onderdeel van het programma zijn drie online
workshops, die gelijktijdig plaatsvinden. De eerste workshop

is erop gericht om bij het zoeken naar, werven en in dienst
nemen van nieuwe medewerkers de focus in de toekomst
sterker te leggen op competenties en vaardigheden in plaats
van op diploma’s. Experts verwachten dat deze trend na de
coronapandemie zal doorzetten. In de tweede workshop worden de kansen van mensen met een beperking op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt onder de loep genomen, en in
de laatste workshop gaat het om concrete ondersteuning voor
bedrijven en personeel waarmee de coronacrisis het hoofd
geboden kan worden.
Het Arbeidsmarktplatform van de Euregio Rijn-Waal is een
samenwerkingsverband, bestaande uit meerdere partnerorganisaties in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en
Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Doel
van het platform, dat door de Europese Unie ondersteund
wordt, is om de barrières op de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt in kaart te brengen, naar de oorzaken te zoeken
en gezamenlijke oplossingen te vinden. Met behulp van
diverse ideeën en acties moet de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt op een onbureaucratische manier gestimuleerd
worden.
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 8 april aanmelden
via gip@euregio.org. Deelnemers ontvangen vervolgens
enkele dagen voor de bijeenkomst per e-mail een toegangslink.

Online bijeenkomst initiatief
Reomie-terrein in Ooij op 12 april

Tien dagen lang gratis online workshops en ontmoeting
Gelderse inwoners kunnen deelnemen aan het Spring maar Achterop Festival
Leer een professionele flyer te ontwerpen, krijg tips om fondsen te werven of
verdiep je in online vergaderen: zomaar
een greep uit het grote aanbod van het
Spring maar Achterop Festival. Van 12
april t/m 23 april biedt de
Leefbaarheidsalliantie
Gelderland
maar liefst 20 verschillende online
workshops en webinars aan die op wisselende momenten te volgen zijn. Je
vergoot je kennis, doet nieuwe vaardig-

heden op en ontmoet andere initiatiefnemers. Deelname is kosteloos voor
inwoners, vrijwilligers en inwonersinitiatieven.
Je kan je inschrijven voor zoveel
workshops als in je agenda passen. Het
Spring maar achterop! Festival vindt
plaats op verschillende dagdelen,
online. Het hele aanbod en het aanmeldformulier is te vinden via
www.leefbaarheidsalliantie.nl/spring-

Paashaas Drive-in Schutterij
EMM Kekerdom
Op zaterdag 3 april organiseerde
Schutterij EMM Kekerdom een
Paashaas Drive-In voor alle kinderen in
Kekerdom tot en met groep 8 van de
Lagere School en voor de kinderen van
hun leden en sponsoren. De Drive-In
stond opgesteld in de Schoolstraat ter
hoogte van het Kulturhus. Hier was een
sluis gemaakt, waar de ouders met hun

kinderen doorheen konden gaan met de
auto, op de fiets of lopend. Bij de sluis
stond een Paashaas van 3,5 m hoog.
Hiermee mochten de kinderen op de
foto en de Paashaas had ook een
Paasverrassing bij zich. Helaas was het
idee om de kinderen paaseieren te laten
zoeken niet mogelijk in verband met de
huidige Corona-maatregelen.

Foto: Erik Hell (BD1 Media)

maarachterop.
Het festival wordt georganiseerd door
de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
Deze organisatie helpt inwoners van
Gelderland bij het verbeteren van de
leefbaarheid in hun dorp of buurt.

Column
Gemiddeld
In het programma ‘Op zoek naar de
gemiddelde Nederlander’ zitten Albert
Klein Haneveld en cameravrouw
Marjolein in een auto vlakbij Ikea. Ze
zijn op zoek naar het gemiddelde
gezin, dat een grijs metallic karretje
bezit, meestal een occasion. Als
Haneveld er eentje ziet gaat hij er achter aan. Als er maar een persoon uitstapt, of hij stopt bij een flat dan houdt
het op. De woning moet een rijtjeshuis
zijn. Waanzin, natuurlijk, maar wel
onderhoudende televisie. De maker
van het programma somt een geweldige hoeveelheid aan gegevens op, allemaal gebaseerd op onderzoek van het
Centraal Buro voor Statistiek. Hij is
voortdurend
in
gesprek
met
Marjolein. Zij zegt op gegeven ogenblik iets opmerkelijks, ze vindt de
term ‘gemiddeld’ iets zieligs hebben.
Helemaal mee eens, het zit dicht bij
middelmatigheid, niet iets om trots op
te zijn, vind ik. Haneveld gaat gewoon
verder en belandt in Wijchen. Daar is
een straat met 240 doorsnee bewoners. Hoe is het mogelijk. De enige
echte wordt gevonden, hij heet Frank
Jansen met een s. Reden voor een
feestje volgens de onderzoeker. Er
verschijnt een dweilorkest, buurtbewoners komen op de herrie af en er is
bubbeldrank. Je ziet mensen denken:
Worden we hier in het ootje genomen?
Phil Poffé , Groesbeek.

Foto: Ton Rutten
Deze week hebben de inwoners van
Ooij een brief in de bus gehad van
belegger
Schipper
Bosch
uit
Amersfoort over het terrein van de
Reomie aan de Erlecomsedam in Ooij.
Zij vertellen hierin dat ze een koopovereenkomst hebben gesloten met de
eigenaar van het Reomie terrein. Zij
hebben het idee om het terrein van de
voormalige steenfabriek De Ooij te
transformeren naar een uniek en groen
gebied om te wonen. Met de gemeente
Berg en Dal onderzoeken ze nu hoe ze
hun initiatief verder vorm kunnen
geven. Daar willen ze de inwoners van
Ooij bij betrekken en daarvoor wordt
een online bijeenkomst georganiseerd.
Deze zal plaatsvinden op maandag 12
april a.s. om 19.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst laten ze hun
ambities en uitgangspunten zien voor

het gebied en kunt u vragen stellen.
Ook hebben ze vragen aan de bewoners, zoals wat vindt u van het initiatief
en wat mist nog aan voorzieningen.
Met zoveel mogelijk input wil men dan
een plan maken dat rekening houdt met
de behoeftes en wensen van de Ooijse
inwoners. Daarop komen dan vervolgsessies en als het kan ook fysiek op
locaties.
Het is belangrijk dat men zich aanmeldt
voor deze bijeenkomst via
ooij@schipperbosch.nl. Dat kan tot en
met woensdag 7 april. U ontvangt van
hen voorafgaand aan de bijeenkomst
een link naar de pagina waar u kunt
inloggen met uw e-mailadres, zodat u
de bijeenkomst online kunt volgen. De
bijeenkomst wordt opgenomen en ook
later bekeken worden na een mailtje
aan ooij@schipperbosch.nl.

Provinciale Staten op weg naar 2023
Provinciale Staten van Gelderland gaan
op zaterdag 10 april van 9:30 tot 12:30
uur online in gesprek met inwoners
over de stand van zaken in Gelderland.
Welke kansen liggen er? Welke zorgen
zijn er? Uitgangspunt voor deze bijeenkomst is de kadernota Midterm
Review. Deze kadernota wordt 14 april
oordeelsvormend besproken, waarna
Provinciale Staten er op 28 april een
besluit over nemen. Uw inbreng kan
hierin het verschil maken. De Gelderse
staten willen, net als bij de start in
2019, verder met uw ideeën op weg
naar 2023!
Provinciale Staten organiseren deze
bijeenkomst omdat ze inwoners ruim
de gelegenheid willen geven te horen
wat er speelt in de Gelderse samenleving. De ochtend van 10 april komt dan

ook in de plaats van het inspreekrecht
van 5 minuten tijdens een oordeelsvormende vergadering (14 april).
De onderwerpen waarover Provinciale
Staten met u van gedachten wisselen
zijn:
• samen voor Gelderland
• duurzaamheid
• natuur
• cultuur
• gezond, veilig, schoon en welvarend
Gelderland
• economie en mobiliteit
Iedere inwoner is welkom om mee te
doen op 10 april. Aanmelden kan via
https://www.gelderland.nl/Evenemente
n/Provinciale-Staten-op-weg-naar2023. Hier is ook meer informatie over
de bijeenkomst te vinden.
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Varkensschnitzel

500 gram

Varkensfilet lapjes

500 gram

€ 5.25

gepaneerd/ongepaneerd

€ 4.95

alle soorten

halen
Runderhamburgers 45betalen
Gekookte achterham 100 gram
Gebraden gehakt 100 gram
€ 1.79

€ 1.39

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 8 - 17 april

GROENEWOUD

U heeft (ver)bouwplannen?
ONDERHOUD

tandprothetiek

Voor een optimaal kunstgebit gaat u naar de tandprotheticus!
Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

VERBOUW AANBOUW

www.dewijse-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06-38310576
Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

www.024kunstgebit.nl - 024-2022094
Telefonisch bereikbaar op ma/di/do tussen 9.00 en 13.30

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN
HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN

Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r
4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Tel: 06 - 5120 2977

Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.

Gratis SDE aanvraag

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

WWW.ARIENSSOLAR.NL

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

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

C U LT U R E E L

Defensie herdenkt de 25e sterfdag
van Paul Merkus in Beek
BEEK. Op maandag 29 maart werd in
Beek op de begraafplaats op de Geest
de 25e sterfdag van Paul Merkus herdacht. Paul stierf op 29 maart 1996 bij
een tragisch ongeluk tijdens de
Luchtmobiele test. Op dat moment was
hij Korporaal 1ste klasse bij de 11
Herstel
Compagnie
van
de
Luchtmobiele Brigade. Na een zware
tweeweekse oefening in het veld,
kwam de jaarlijkse luchtmobiele test
die voor hem een fibrillerend hart en
dus een noodlottig einde betekende.
In het bijzijn van een groot aantal van
zijn directe collega’s, & buddy’s ouden huidige commandanten van 11

Herstel, zijn familie en vriendin werd
hij herdacht. Het welkomstwoord was
van CSM Bennie Kok. Een rede van de
Commandant van 11 Herstel compagnie, Henk Patje, zijn vriendin, Josefien
Glaudemans en de humanistisch raadsman, Frank Dupont, gaven er een waardig tintje aan. Na het afnemen van de
taptoe en de minuut stilte werden er
bloemen gelegd op het graf en de eregroet afgenomen. Tijdens de eregroet
klonken de mooie muzikale klanken
van Lennie Ouwens over het Beekse
kerkhof. Volgens de traditie van 11
Herstel werd afgesloten met een toost
op Paul . Daarbij kwamen veel oude
verhalen terug!

Opzet Cultuurhistorisch
Infocentrum Millingen
BIZ Millingen Centrum gaat in samenwerking met vele anderen het
Cultuurhistorisch Informatiecentrum
Millingen in de Sint Antonius van
Paduakerk opzetten. Pastoor Franken
ziet kansen om religie en cultuurhistorie van ’t laag met elkaar te verbinden.
Diverse Millingse archivarissen hebben
hun medewerking al toegezegd. We
hopen begin juni de eerste expositie te
hebben samengesteld. Er is veel over
Millingen te vertellen! We trappen af
met de band die Millingen met de Rijn
(Bijlandsch Kanaal) door de eeuwen
heen heeft gehad: de scheepswerf, visserij, de parlevinkers en de eeuwige
strijd tegen het hoogwater.
We willen uitbouwen naar een permanente vorm, die regelmatig van onder-

werp wisselt.
Wij zoeken vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in de cultuurhistorie van ’t
Laag en mee willen helpen met het
opzetten van de exposities; denk aan
het verzamelen van materiaal, technische ondersteuning bij het opzetten van
een expositie, suppoost wil zijn en / of
rondleidingen in de kerk kan geven.
Voor meer informatie neem gerust tussen 18.30-20.00 uur contact op met
Roland Gesthuizen 06-22449680 of
meld je aan door het aanmeldingsformulier in te vullen op
www.millingseondernemers.nl onder
BIZ Millingen Centrum boven in de
menubalk van de website of zend een
bericht aan bizmillingen@gmail.com.

Inloop en Ontmoeting in de
gemeente Berg en Dal
Wil je het huis eens uit? Zin in gezelschap en een praatje? Of wil je samen
met anderen iets leuks doen? Kom dan
eens naar een van de inloop- en ontmoetingsruimten in de gemeente Berg
en Dal. De Inloop en Ontmoeting is
voor alle inwoners van de gemeente
Berg en Dal, jong en wat ouder. Zoals
de naam al zegt, kunt u elkaar bij deze
gelegenheid ontmoeten.
Je kunt zo binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie drinken, samen eten
of deelnemen aan activiteiten. Zo ontstaan nieuwe contacten en mogelijkheden om samen bezig te zijn. Als deelnemer stimuleren we je om mee te helpen en nodigen we je uit om zelf ideeën
voor activiteiten naar voren te brengen.
De inloop wordt begeleid door professionals en vrijwilligers. De begeleiders
bieden zoveel mogelijk maatwerk en
spelen in op bijzondere behoeften bij
de begeleiding van bezoekers.
De meeste mensen komen zelfstandig
naar de inloop en ontmoeting. Maar
voor sommigen is mobiliteit en vervoer
een probleem. Waar mogelijk lossen
we dat op met vrijwilligers die mensen
halen en weer thuis brengen. Voor de
inloop & ontmoeting in Ooij zoeken we
naar vrijwilligers die mensen kunnen
halen en brengen. De vraag is om dit
met met eigen vervoer en tegen een
kleine vergoeding te doen. De inloop
& ontmoeting vindt plaats in de
Polderkamer in de Sprong op woensdag en vrijdag. Voor vragen of aanmelden
stuur
een
email
naar

E.Greve@kalorama.nl
Voor een inwoner van Beek zijn we op
zoek naar een maatje. Iemand die het
net als meneer leuk vindt om een terrasje te bezoeken; een mooie route te
rijden; te luisteren naar en praten over
jaren 70 en 80 muziek; te praten over
reizen en samen te eten.
Meneer beschikt over vervoer en zou
het fijn vinden om op regelmatige basis
erop uit te gaan.
Lijkt u dit wat? Neem dan contact op
met Petra Kregting via petra.kregting@fortewelzijn.nl

Piano Biënnale
viert eerste
editie online
Vier dagen, twee steden, virtuoze pianisten, musici, dansers - ontdek Piano
Biënnale. Hét gloednieuwe festival
waarbij een interactieve wereld van
muziek, kunst en dans ontstaat rondom
de piano. De eerste editie vindt online
plaats, maar hopelijk ook live in
Arnhem en Nijmegen van 13 tot 16 mei
2021.
Op 13 april start de kaartverkoop en is
het hele programma te vinden op
www.pianobiennale.com. Aan de website wordt nog druk gebouwd maar tot
die tijd houden wij je via social media
up-to-date. Volg ons op Facebook en
Instagram.
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Cultuurfonds Gelderland organiseert
informatiebijeenkomst over indienen aanvragen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland wil het eenvoudiger makkelijk maken om meer te weten te
komen over de werkwijze van het
Cultuurfonds. Wanneer kun je financiële ondersteuning aanvragen? Voor
welke projecten? Waar moet je dan
op letten?
Het Cultuurfonds draagt graag bij aan
uitzonderlijke projecten op het gebied
van cultuur en natuur in de volle breedte, zoals muziek, (cultuur)historie,
natuur, beeldende kunst, erfgoed en
cultuur- of natuureducatie. Ook kan het
Cultuurfonds bijdragen aan de kosten
voor bijvoorbeeld apparatuur die voor
culturele zaken wordt gebruikt, zoals
instrumenten en museale inrichting.
Maar er is nog veel meer over te vertellen.
Aanmelden
Reden om iedereen die meer wil weten
over wat het Prins Bernhard
Cultuurfonds voor organisaties in
Gelderland kan betekenen, uit te nodigen zich aan te melden voor een digitale bijeenkomst waarin we toelichten
hoe we te werk gaan. Deze sessie vindt
plaats op dinsdag 13 april 2021 van
circa 10.00 tot 11.30 uur. Bij meer dan
vijf aanmeldingen prikken we een extra
datum. Aanmelden kan via gelderland@cultuurfonds.nl o.v.v. informatiebijeenkomst 13 april 2021.

Op de foto brengen commandant Henk Patje en de oud commandant Kees de
Graaf een eerbetoon
Foto: Henk Baron
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Over
het
Prins
Bernhard
Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
brengt mensen, werelden en ideeën
samen om cultuur en natuur te laten
leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen

en prijzen ontstaan nieuwe culturele
initiatieven en wordt cultureel erfgoed
behouden. Dat doen we met schenkers
en makers, liefhebbers en experts,
bedenkers en beschermers. En met de
bijdrages van de BankGiro Loterij, de

Nederlandse Loterij en van al onze
donateurs. Het Prins Bernhard
Cultuurfonds Gelderland is een van de
twaalf provinciale afdelingen.
www.cultuurfonds.nl/gelderland

50 jaar Euregio Rijn-Waal:
oproep voor verhalen
De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar
haar 50-jarig bestaan met diverse bijzondere activiteiten. In samenwerking
met de Radboud Universiteit willen wij
op een creatieve en interactieve manier
laten zien hoe het is om in een grensregio te leven.
Bent u iemand of kent u iemand met
een speciale band met onze mooie
regio en heeft u een interessant
Nederlands-Duits verhaal? Dan komen
wij graag met u in contact.
Grensoverschrijdende samenwerking is
binnen de Euregio Rijn-Waal inmiddels
op vele terreinen vanzelfsprekend
geworden. Dit was 50 jaar geleden
zeker nog niet het geval. Op 4 mei 1971
werd de Euregioraad opgericht. In de
beginjaren werden vooral sociaal-culturele activiteiten zoals seniorenontmoetingen en sportwedstrijden ondersteund. Tegenwoordig wordt er in alle
economische sectoren en op alle maatschappelijke terreinen samengewerkt.
Niet alleen in de directe grensgemeenten, maar ook steden en gemeenten, die
niet direct aan het buurland grenzen,
voelen zich onderdeel van de Euregio
en zoeken actief naar samenwerkings-

partners in het buurland. Schengen, de
Euro en natuurlijk ook het subsidieprogramma INTERREG hebben de
samenwerking over de grens in belangrijke mate vereenvoudigd en de grenzen doen vervagen.
Graag willen wij dit jaar uw verhalen
vertellen. Hoe ervaart u het leven in een
grensregio, ervaart u voordelen of juist
nadelen? Heeft u misschien de Tweede
Wereldoorlog nog meegemaakt en
heeft u meegemaakt, hoe de verhouding in de loop der jaren is veranderd?
Of ga je nog naar school en denk je er
helemaal niet over na als je de grens
oversteekt? Of werk of woon je in het
buurland, dan zijn wij benieuwd naar
uw verhaal.
Wij zijn bijvoorbeeld op zoek naar
Nederlands-Duitse koppels, mensen
die over de grens werken, kunstenaars,
musici, maar ook leraren en scholieren.
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw verhaal met ons delen, stuur dan een mail
naar info@euregio.org of thinktankeuregio@gmail.com. Ook kunt u telefonisch via +49-2821-79300 contact met
ons opnemen.

Celloconcert in Huis Wylerberg op zondag 11 april
Met trots en enthousiasme gaan we weer van start met
onze Wylerbergconcerten!
Op zondag 11 april geeft Duo Cellousy (Noam Staal & Berta
García Sanz) een uniek celloconcert met werken van o.m.
Bach, Barrière en Piazzolla. Aanvang 14.00 uur.
Het wordt een gestreamd concert dat u thuis vanaf de bank
kunt bijwonen. Stuur een mailtje naar: wylerberg@sovon.nl.
Daarna ontvangt u een link naar het concert. Deze concerten
kunnen we alleen realiseren met uw steun, daarom vragen
we u na afloop om een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten.
Programma Celloconcert Noam Staal & Berta García
Sanz
Jean Baptiste Barrière (1707-1747) - Cello sonata in G
JS Bach (1685-1750) - Chaconne uit Viool Partita no. 2
Julius Klengel (1859-1933) - Suite voor 2 celli
Paul Tortelier (1914-1990) - Quatre pièces en forme de Bis
Astor Piazzolla (1921-1992) - Oblivion
Meer Info: www.groeneconcerten.nl

Huis Wylerberg bestaat 100 jaar! Ter ere hiervan wordt op
zondag 16 mei een uniek Schönberg-concert gegeven door
Kolja Lessing (viool) en Sebastiaan Oosthout (piano). Als de
maatregelen het toelaten, kunt u daar misschien bij zijn! U
kunt het sowieso bijwonen via livestream. Meer info volgt.

Kekerdomse
verhalenblog

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus

De in Kekerdom wonende Monetta
Boersma heeft haar eigen blog met verhalen van toen en nu, fictie en herinneringen en gedichten.
https://monettab.simplesite.com/

- cultuur – educatie – sport – ontmoeting -

Een voorbeeldgedicht
Waarvan ik zingen wil
Van stilte en van warmte,
van ruimte en van licht,
van vechten voor het goede,
van samen voor en met,
van eerlijkheid,
rechtvaardigheid,
van accepteren van,
van water, altijd stromend,
van loslaten en kracht,
van jou, van mij, van iedereen.
Waarvan ik zingen wil?
Van kleuren en van sterren,
van lief zijn voor elkaar,
van steun en “understanding”,
van de zon en van de maan,
van bomen en van bloemen,
van ganzenoversteek,
van koeien en van paarden,
van bevers en konijnen,
van lammetjes in de wei,
van liefde en van vrijheid
en van een blijde lach.

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

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

Inspirerende BoekMeetings
Leest u graag en wilt
u eens zien of een
leesclub iets voor u
is? Ook in deze tijd is
dat mogelijk, weliswaar in een andere
vorm.
Daarom organiseert
de landelijke leescluborganisatie Senia
in april een reeks
inspirerende online BoekMeetings. Op
het programma staan onder andere
Lente (Ali Smit), Hersenbeest (Marjon
Slob), Verhaal van een leven
(Konstantin Paustovski) en De melancholie van het verzet (Lâslzo

Krasznahorkai).
Ga in gesprek met
andere boekenliefhebbers, ontdek, verdiep
en verwonder u! De
eerste BoekMeeting is
op 12 april.
De
Boekmeetings
worden geleid door
ervaren boekenhosts
met
uiteenlopende
achtergronden.
Voorkennis is niet nodig, iedereen kan
meedoen. Meer informatie en data
vindt u op
www.senia.nl/pages/Senia/Leesclubsonline/Boek-meetings.
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Albert Heijn van den Hatert

5
,9ltijd
€ 4aa
per m

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

)

(gratis thuisbezorgd

dinsdag 6 april t/m zondag 11 april 2021

2+1

Keuze
uit ruim

100

gratis

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

Alle Senseo koffiepads
Combineren mogelijk
Bijv. classic
3 zakken à 36 stuks
De actieprijzen
variëren van
4.50-8.38

⒎³⁸

per stuk
NU BESTELLEN:

11.⁰⁷

Danio romige kwark 450 gram

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Alle varianten

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

0.⁹ ⁹

1.⁸⁹-2.⁰⁹

rt in g

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Week 14

Voor
V
Vo
orr 2+1
2+ gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 33.34% korting op de totaalprijs.

to t w el

52%
ko

Spaar nu voor MoestuinMaatjes!
jes!
Gratis bij iedere €15.

De beste aanbiedingen kies je zelf in Mijn Bonus Box

Aanbiedingen geldig t/m zondag 11 april

Actie

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

€ 395,-!

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis

Lieskes Wengs 3

Buitenzonwering

Lieskes Wengs 3:

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

Bgg.
1e verd.

Lieskes Wengs 3b

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

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Lieskes Wengs 3a

Lieskes Wengs 3b:

1e verd.

- kamer 25 m2
- kamer 12 m2

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

Lieskes Wengs 3a:

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470
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Kikker en Eend
Ik heb altijd gedacht dat een wilde eend
een vegetariër was. Een grasje hier, wat
waterplanten daar of desnoods wat toegeworpen oud brood. Ook was ik heilig
ervan overtuigd dat, sinds het voorlezen uit ‘Kikker en Eend’ aan mijn kinderen, kikkers en eenden dikke vrienden waren.
Aan de Persingerstraat in de Ooijpolder
viel ik van mijn geloof. In een sloot
deed een wilde eend veel moeite om
een levende kikker naar binnen te wer-

ken. Ik kon zien dat de eend daar niet
bedreven in was. Misschien is een eendensnavel niet echt gebouwd om kikkers naar binnen te werken. Hij, de
woerd bleef maar aanklungelen met het
spartelende beestje.
Dat gaf mij de tijd om een foto te
maken van deze ongelijke strijd.
Uiteindelijk koos de eend het luchtruim
met de kikker tussen zijn snavels ingeklemd.
Paul Klinkenberg

Laat niet als dank…
De prullenbak was 15 meter verwijderd van de picknicktafel. Toch liet een aantal
jongedames de speeltuin aan de Rietvoornstraat in Ooij, op zondagmiddag rond
17.30 uur, zo achter.
Foto: Henk Baron
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INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Mountainbikers
Navraag leert dat er met name vooral
veel 50-plus-mountainbikers op de
Eerste Hulp en Intensive Care belanden.
Aangezien het met name tijdens deze
pandemie een nationale topprioriteit is
om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten
stel ik voor om de mountainbikers
behalve op speciale veelal uitdagende
maar ook riskante routes ook weer toe
te laten op algemene bos- en veldpaden
zodat het aantal valpartijen en ongelukken zal afnemen.
Met nieuwe gedragsregels voor mountainbikers, waarbij zij op bos- en veldpaden wandelaars en ander verkeer ten
allen tijde voorrang moeten verlenen,
kan dit dan zonder veel overlast voor
wandelaars worden geïmplementeerd,
zeker als mountainbikers zich in toekomst dienen te onthouden van luidkeels gepraat en geschreeuw.
Aangezien mountainbikers slechts sporen van enkele bandbreedtes in de
natuur achterlaten, is de verstoring van
het wild en gevogelte minder dan veroorzaakt door wandelaars met blaffende of illegaal loslopende honden, zodat
ook dit geen reden is om hen van bosen veldpaden te weren zoals diverse
instanties en overheden menen te moeten doen.
Verder zal gemeenschappelijk gebruik
van paden met de nieuwe gedragsregels
voor mountainbikers het onderling
respect tussen wandelaars en mountainbikers doen toenemen hetgeen de
sociale cohesie in ons land kan bevorderen.
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Leisurelands plaatst nieuw toiletgebouw op Wylerbergmeer
Op recreatiegebied Wylerbergmeer
wordt gedurende de maand april een
nieuw toiletgebouw gerealiseerd. In
de zomer van 2019 brandde één van
de twee toiletgebouwen af, waardoor
nog maar 1 klein toiletgebouw overbleef. Dit toiletgebouw is aan vervanging toe.
Leisurelands plaats een nieuw, duurzaam type toiletgebouw, die ook een
stuk groter is dan de huidige. Met de
komst van het nieuwe gebouw is
Wylerberg-meer weer helemaal klaar
voor de zomer van 2021. Nog voor 1
mei worden de werkzaamheden afgerond.

De sloopwerkzaamheden van de huidige toiletgebouwen zijn inmiddels
gestart. Inmiddels is de bouw van de
nieuwe toiletgebouwen begonnen. Er
worden duurzame toiletgebouwen
geplaatst, ontworpen door Leisurelands. Het nieuwe ontwerp gaat aanzienlijk langer mee dan de oude. Op dit
moment worden dezelfde gebouwen
geplaatst
op
recreatiegebied
Heerderstrand,
dichtbij
Zwolle.
Leisurelands plaatste dit type toiletgebouw al eerder op recreatiegebieden als
Berendonck, Groene Heuvels en
Mookerplas.
Foto: Henk Baron

Reeën in de Ooij
De laatste tijd lieten ze zich daar weinig zien en ooit fotografeerde Henk Baron
daar 12 reeën bij elkaar, maar zaterdag 27 maart liepen er toch weer twee reeën in
de wei tussen de Kerkdijk en de St. Hubertusweg in Ooij.
Foto: Henk Baron

Hopelijk kan dit het begin worden van
afname van segregatie in ons land zodat
in de toekomst meer respect voor
elkaars afkomst, politieke mening,
geloofsuiting of gender-identiteit het
korte -lontjes -gedrag kan gaan verminderen.

Natuurpubquiz bij
Natuurmonumenten
Na
een
reeks
lezingen
die
Natuurmonumenten heeft georganiseerd, ben je nu zelf aan de beurt. Op
15 april ben je van harte welkom om
deel te nemen aan de natuurpubquiz.
Door een bonte verzameling aan vragen die veel, of net iets minder, met
natuur te maken hebben aan jou voor te

Foto: Robin Kraaij

leggen, zoeken wij beste natuurkenner
van de avond!
Natuurlijk zijn er voor de beste deelnemers leuke prijzen te winnen. Van een
exclusieve excursie met de boswachter
tot natuurboeken en heerlijke appelcider.
Dus doe mee! Het enige dat je hoeft te
doen is inschrijven en zelf een lekkere
versnapering te regelen voor het echte
Pub gevoel. Tot dan!
Hoe reserveer je een plekje?
Boek een ticket voor deze quiz op donderdagavond 15 april om 19.30 uur.
Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken naar agenda.
Door jouw deelname steun je het
behoud van de tuinen en kassen op
Landgoed Mookerheide.

Konikveulen in Millingerwaard
De lente is gekomen en dat betekent veulens in de Millingerwaard!
Foto: Angela Sanders

Ook daarom roep ik diverse instanties
als gemeentes en natuurmonumenten
bij deze op om ook de bos- en veldpaden ook weer voor mountainbikers
open te stellen.
Hoogachtend,
Bob Maas

Terug naar de IJstijd
Online lezing Vereniging Geopaden Stuwwal
De voorlaatste ijstijd, ongeveer
160.000 jaar geleden, zorgde ervoor
dat het landschap in het Rijk van
Nijmegen compleet veranderde. Wat
zien we tegenwoordig in het landschap
nog terug van die ijzige tijden? Voor
Natuurmo-numenten
neemt
Jan
Noordik van Vereniging Geopaden
Stuwwal ons op donderdagavond 8
april om 19.30 uur mee in een boeiende online lezing over het ontstaan van
de stuwwal.

Drugsafval
aangetroffen in
Berg en Dal
De vrijwillige brandweer van
Groesbeek moest woensdagavond 31
maart, samen met de politie, uitrukken
voor drugsafval in Berg en Dal. Langs
een zijweg van de Zevenheuvelenweg
waren diverse vaten gedumpt. De vaten
zijn door een specialistisch bedrijf verwijderd.

Foto: Waldie Rutten

Foto: Bob Luijks
Geologen noemen perioden in de
geschiedenis van de aarde waarin de
polen bedekt zijn met ijskappen, ijstijden. Geologisch gezien leven we nu
dus in een ijstijd. In de voorlaatste ijstijd rijkte het landijs tot aan de lijn
Haarlem-Nijmegen en op de oostelijke
Rijnoever in Duitsland tot Krefeld. De
stuwwal werd door voortstuwende gletsjers gecreëerd, als een oprollend tapijt,
heuvels en dalen van zand, grind en
keien. Het heuvellandschap tussen
Nijmegen en Kleve is zo ontstaan. Toen
het warmer werd en het ijs verdween,
bleef de heuvel achter in het landschap.
Het landschap veranderde nadien
voortdurend, want ook de mens heeft in
de laatste eeuwen zijn sporen nagela-

ten. Daardoor kun je nu genieten van
bloeiende heidevelden, bossen en
prachtige uitzichten.
Hoe reserveer je een plekje?
Boek een ticket voor deze online lezing
op donderdagavond 8 april om 19.30
uur. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan
doorklikken naar agenda.
Ongeveer een uur voor aanvang ontvang je op het opgegeven mailadres een
link waarmee je via Microsoft Teams
kunt deelnemen aan deze online lezing.
Door jouw deelname steun je het
behoud van de tuinen en kassen op
Landgoed Mookerheide.
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KBO Beek nieuws
Beste leden, lezers, de
Paasdagen liggen alweer
achter ons. Onze leden hebben van onze Paasattentie
genoten. Dat bleek uit de aardige bedankjes die binnen
stroomden, natuurlijk hebben wij dat bijzonder graag
gedaan voor u. Het was dit
maal flink doorpakken voor
onze bodes, zij hebben het
met verve gedaan. Dank jullie voor deze geweldige
inzet.
Deze maand vindt u uw
KBO Beek op de inleverautomaat van uw lege flessen in
uw Beekse supermarkt.
Een fraai A4tje van onze
designer Gerard van der
Pluijm. met enkele van onze
activiteiten daarop siert deze
lege flessenautomaat. Uw
bijdrage wordt besteed aan
onze senioren uit Beek, bij
voorbaat dank.
De realiteit heeft de hoop
ingehaald op dit moment,
maar niet getreurd wij blijven voor u actief bezig en
schieten zo gauw de mogelijkheid daar is uit de startblokken.
De KBO Beek altijd actief voor haar
senioren, ook in deze vervelende tijden.
Kom erbij en steun deze actieve seniorenvereniging uit uw omgeving, voor
20 euro per kalender jaar maakt u het

Steungezinnen
gezocht!
Buurtgezinnen zoekt ondersteuning
voor gezinnen uit Millingen en Leuth.
Zo is er een 10-jarige jongen uit Leuth
die dolgraag met een leeftijdsgenootje
in de buurt zou willen spelen. Voor een
meisje van 6 uit Millingen zoeken we
een plekje waar zij elke maandag- of
dinsdagmiddag na school mag komen
spelen. En dan is er nog een gezin in
Millingen met kindjes in de leeftijd van
1 t/m 7 jaar waar we verschillende
plekjes voor zoeken.
Heb je opvoedervaring en vind je het
fijn om een ander gezin te kunnen
ondersteunen? Neem dan contact op
met Marloes Bazuin: 06-42921883 /
marloes@buurtgezinnen.nl of kijk op
www.buurtgezinnen.nl/berg-en-dal/.

MS collecteweek van
28 juni t/m 3 juli:
Foto: Gerard van der Pluijm
allemaal zelf van nabij mee. Niet wachten, nu direct meedoen, laat van u
horen, u vaart er wel bij.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. Alle info 024 3226377.

Digitaal vaardiger via online
workshops van de bibliotheek
De Bibliotheek Gelderland Zuid
organiseert in april en mei samen
met SeniorWeb diverse online
workshops om digitaal vaardiger te
worden. Er zijn workshops over veilig internetten, werken met je DigiD,
bestanden documenteren en het
opzoeken van je familiegeschiedenis.
De workshops zijn allemaal gratis.
De Bibliotheek Gelderland Zuid helpt
mensen via online workshops graag
verder op digitaal gebied. Vanwege de
sluiting van de bibliotheken tot zeker
20 april kunnen de workshops niet in
de bibliotheek zelf plaatsvinden.
Daarom organiseert de bieb samen met
SeniorWeb diverse workshops via de
videobelprogramma’s Zoom en Teams.
Na aanmelding krijgen deelnemers
instructies hoe ze moeten inloggen.
Tijdens de online bijeenkomsten is er
voldoende gelegenheid voor het stellen
van vragen.
De volgende interactieve workshops
staan op het programma:
Veilig internetten met een Windowscomputer
Je leert hoe je je computer en browser
goed beveiligt tegen virussen en pottenkijkers.
Wanneer? Elke woensdag van 10.00 tot
10.30 uur
Hoe? Via het videobelprogramma
Zoom.
Phishing en WhatsApp-fraude
Je leert hoe je omgaat met mails van
afzenders die jouw gegevens willen
hebben of hoe je veilig kunt
WhatsAppen en online bankieren.
Wanneer? Elke donderdag van 10.00
tot 11.00 uur

Hoe? Via het videobelprogramma
Teams.
Oefenen met je DigiD
In deze online workshop laten we stap
voor stap zien hoe je met jouw DigiD
kunt inloggen op websites van bijvoorbeeld de gemeente, Belastingdienst,
zorgverzekeraar of GGD.
Wanneer? Elke dinsdag van 10.00 tot
11.00 uur (m.u.v. dinsdag 27 april)
Hoe? Via het videobelprogramma
Teams.
Documenteren van bestanden in
Windows 10
De bestanden op je computer kun je
makkelijk opslaan en terugvinden via
de Windows-Verkenner. Maar hoe
behoud je het overzicht?
Wanneer? Elke woensdag van 14.00 tot
15.00 uur (m.u.v. woensdag 5 mei)
Hoe? Via het videobelprogramma
Zoom.
Genealogie
In deze workshop leer je hoe je informatie over jouw familiegeschiedenis
opzoekt op internet en in diverse
archieven.
Wanneer? Elke maandag van 10.00 tot
11.00 uur
Hoe? Via het videobelprogramma
Teams
Kijk voor meer informatie op
www.obgz.nl/agenda. Aanmelden
kan door een mailtje te sturen naar
Magda Steegh: msteegh@obgz.nl.
Bellen kan ook: 06 – 86 80 72 57. Het
aanbod van digitale workshops zal
de komende weken verder worden
uitgebreid.

Collectanten
gezocht
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de
landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We
zijn hard op zoek naar collectanten
in de gemeente Berg en Dal. Help jij
ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten!
Collectanten kunnen ervoor kiezen om
huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te
collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel
belang voor de 25.000 mensen met MS
in Nederland die iedere dag met een
ziekte moeten leven die hun zenuwen
letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en
onze strijd tegen MS moet daarom
doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd
per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in
het afweersysteem, wordt de laag om
de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en
naar de hersenen niet (goed) door,
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland
hebben 25.000 mensen MS en elk jaar
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De
eerste symptomen treden meestal op
tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat
maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is.
Onderzoek is daarom hard nodig. Het
Nationaal MS Fonds besteedt de
opbrengst uit de MS Collecteweek
onder andere aan wetenschappelijk
onderzoek naar betere behandelingen
en een betere kwaliteit van leven voor
mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

RepairCafé Groesbeek Virusvrij in 2021
Ook in 2021 blijft onze locatie op de Paap voorlopig dicht,
maar u kunt toch bij RepairCafé Groesbeek terecht voor de
reparatie van apparaten. Deze reparaties worden nu door de
reparateurs thuis uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan koffiezetapparaten (Senseo!), stofzuigers, strijkijzers etc., maar
ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks en platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt
bij hen terecht met uw smartphone, tablet, laptop of desktop.
N.B. De reparatie van kleding etc. is op dit moment niet
mogelijk!
Wanneer u iets te repareren hebt moet u dat per email aanmelden bij: repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren hebt en geeft u uw telefoonnummer. Wij nemen contact op met onze reparateurs en
kijken wie er tijd heeft om de reparatie uit te voeren en bellen u terug.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijke voorwaarden.
Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.
RepairCafé Groesbeek werkt sinds begin augustus volgens

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Het vrijheidsmuseum in Groesbeek is
momenteel bezig met het bewerken van
de historische archiefcollectie. Ben jij
nauwkeurig, routine bestendig en computervaardig. Heb je goede kennis van
de Duitse taal en 1 dag in de week
beschikbaar? Dan lever je een belangrijke bijdrage aan het vastleggen van
het historisch erfgoed. Dat gedeeld kan
worden met het publiek. Contactpersoon is Karen van Gelder tel. 024-397
4404 / welkom@vrijheidsmuseum.nl
De nieuwe werkgroep van huurdersvereniging HV-Woonbelang zoekt
mensen die zich willen inzetten voor
het belang van woning huurders. Er
doen zich regelmatig onduidelijkheden
voor bij het opleveren en onderhoud
van huurwoningen. Dit leidt tot onwenselijke situaties. Ben jij huurder of
huurder geweest bij Oosterpoort en
vind jij ook dat er duidelijkheid moet
zijn over de regels? Contactpersoon is
Theo Zegers, tel.06 28779192
tzegers1@gmail.com
Opknapbeurt speeltuin Burge-meester Hermsenstraat Millingen
Midden
in
de
Burgemeester
Hermsenstraat in Millingen ligt een
speeltuintje, een belangrijke plek in de
buurt waar kinderen lekker kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Omdat de speeltuin wel een
opknapbeurt kan gebruiken heeft de
gemeente Berg en Dal geld vrijgemaakt.
Forte Welzijn gaat samen met buurtgenoten bedenken wat nodig is om deze
speeltuin nog mooier te maken. De
bewoners van de Burgemeester
Hermsenstraat hebben een brief ontvangen om mee te denken. Heb je geen
brief gehad, maar wil je wel graag meedenken en/of meedoen?
Neem dan contact op met Jesse Jansen,
opbouwwerker bij Forte. Dit kan via
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of 06-82
61 26 12.
Maatjes uit Millingen gezocht
Forte Welzijn is voor twee mannen en
een mevrouw uit Millingen op zoek
naar een maatje. Vind jij het leuk om
één keer per week of twee weken bij
iemand op bezoek te gaan voor een kop
koffie en een praatje? Of er met mooi
weer op uit te gaan voor een lekkere
wandeling of fietsrit door de polder? Of
misschien ben je handig met computers
en wil je iemand daarbij helpen? Dan
zijn we op zoek naar jou!
Wil jij er voor iemand anders zijn en

maatje worden? Neem dan contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte
(06
82612612
of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Een
klein beetje aandacht maakt een wereld
van verschil.
Help mee bij Peutercafé Leuth
Ben je goed in de omgang met kleine
peuters en lijkt het je leuk om het
Peutercafé mee te organiseren? Dan is
Forte Welzijn op zoek naar jou!
Peutercafé Leuth is ongeveer tien keer
per jaar op de maandagochtend en twee
keer per jaar wordt er een plan gemaakt
en leuke thema’s bedacht. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten, wordt
er weer gestart.
Al sinds 2019 organiseert Forte elke
maand het Peutercafé in het Kulturhus
in Leuth. Mama, papa, oma of opa kunnen samen met hun peuter op maandagochtend van 10:00 tot 11:30 uur
komen. Onder het genot van een kopje
koffie/thee kunnen ouders terwijl de
peuters gezellig met elkaar aan het spelen zijn, praten met elkaar. Naast praten
is er steeds een thema zoals een voorleesochtend of samen muziek maken.
Of de wijkagent die vertelt over zijn
werk en zijn politieauto laat zien.
Lijkt jou het leuk om te helpen of wil je
meer weten? Neem dan even contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte,
06-82612612
of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl.
Ben je geïnspireerd geraakt? Kijk voor
de vele mogelijkheden op www.geldersehanden.nl/bergendal . Staat er geen
geschikte vacature voor je bij dan gaan
we graag met je in gesprek over de
mogelijkheden. Contactpersoon is
Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl, tel: 06 12867574
Meer informatie over Forte is te vinden op www.fortewelzijn.nl.

Kleding
Weggeefwinkel
Groesbeek
Ook de weggeefwinkel mag eindelijk
weer open, voorlopig alleen op de vrijdagmiddag van 12.30-16.00 uur. Maak
telefonisch een afspraak met Wilma
Fransen via 0611809216. I.v.m. de
coronaregels is een mondkapje verplicht en er mogen maar 2 bezoekers
tegelijk naar binnen gedurende 30
minuten. Melden bij de ingang van het
hoofdgebouw van Pluryn op sportpark
Zuid. Er is voldoende in voorraad voor
jong en oud.
Inwoners van de gemeente Berg en Dal
zijn van harte welkom!

Longfonds zoekt collectanten
in Millingen aan de Rijn
Samen in actie tegen astma bij kinderen
MILLINGEN. In de week van 17 t/m
22 mei 2021 gaan tienduizenden collectanten op pad voor Longfonds. De
collecte staat dit jaar in het teken van
de gezondheid en bescherming van
jonge longen. Samen halen ze zo veel
mogelijk geld op voor baanbrekend
onderzoek naar astma bij kinderen.
En dat is heel hard nodig. Want
astma is de grootste chronische kinderziekte van Nederland.

deze formule en we hebben tot nu toe ruim 150 apparaten ter
reparatie gehad, waarvan 70% succesvol is gerepareerd. Het
lijkt er op dat door Corona mensen weer oude hobby’s
oppakken. Zo hebben we de laatste tijd nogal wat spoelen
bandrecorders en filmprojectoren te repareren gehad. Voor
dergelijke reparaties zijn we vaak afhankelijk van de
beschikbaarheid van de nodige nieuwe onderdelen, maar
meestaal zijn die op het internet toch nog wel te vinden. Ook
opvallend is het aantal naaimachines dat gerepareerd moet
worden.

Jonge longen: astma grootste chronische kinderziekte
Wist je dat astma de meest voorkomende chronische kinderziekte is van
Nederland? En dat elke dag opnieuw
zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis belanden? Dat mogen we niet
accepteren. Daarom is Longfonds vastbesloten jonge longen beter te beschermen en astma bij kinderen te voorkomen. Daar kunnen ze alle hulp bij
gebruiken.

Mondkapjes
De vraag naar mondkapjes neemt langzamerhand af, zodat
het RepairCafé Groesbeek is gestopt met het maken van
nieuwe mondkapjes.
Maar er is nog een kleine voorraad mondkapjes beschikbaar
in verschillende maten. Deze mondkapjes zijn uitwasbaar,
dus meerdere malen te gebruiken en gemaakt volgens een
patroon dat een goede aansluiting op het gezicht garandeert.
Ze zijn gemaakt van verschillend gekleurde stoffen zodat er
effen tot bont gekleurde mondkapjes beschikbaar zijn. Deze
mondkapjes kosten € 3.- en zijn te verkrijgen via Metty
Kaïnama, tel: 06 10474589 (maandag t/m vrijdag).

Geef je op als (digitaal) collectant via
longfonds.nl/collecte!
Voor de collecteweek van 17 t/m 22
mei is Longfonds nog op zoek naar collectanten in Millingen aan de Rijn.
Steun Longfonds in de strijd tegen
astma bij kinderen en geef je op als collectant via longfonds.nl/collecte. Je
kunt ervoor kiezen met de collectebus
langs de deuren of te collecteren met je

smartphone.
Collecteren aan de deur gaat volgens de
coronarichtlijnen van het RIVM, veilig
op anderhalve meter afstand. Het kost
je gemiddeld twee uurtjes van je tijd en
is meestal in je eigen buurt.
Ga je liever niet met de collectebus
langs de deur? Geef je dan op als digitaal collectant via longfonds.nl/collecte
en collecteer met je smartphone. Vóór
aanvang van de collecteweek ontvang
je een sms waarmee je toegang krijgt
tot je persoonlijke online collectepagina. Vanuit jouw collectepagina kun je
heel eenvoudig en snel berichtjes met
een geefvraag sturen via social media,
WhatsApp of e-mail.
Over Longfonds
Ademhalen. Het lijkt zo gewoon, maar
voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte is vrij ademen niet vanzelfsprekend. Longfonds gelooft dat we samen
longziekten de wereld uit kunnen helpen. Daarom jagen we wetenschappelijke doorbraken aan en zetten we ons
in voor de beste zorg. We willen dat
iedereen op een gezonde manier in
gezonde lucht kan leven. Zo werken we
met jou aan een wereld waarin we vrij
kunnen ademen.
Geef adem. Samen met Longfonds.
Wil je meer weten over de collecte of je
opgeven als collectant? Ga naar longfonds.nl/collecte.
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Corona steunmaatregel TONK
verhoogd
De gemeente Berg en Dal heeft de
TONK (Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten) verhoogd
van 145 naar 200 euro netto per
maand. De reden voor deze verhoging is dat de gemeente meer budget heeft gekregen van de
Rijksoverheid.
De TONK is er voor inwoners die
door corona minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten
niet meer kunnen betalen. Onder
woonlasten vallen de huur, hypotheek en de gas-, water- en lichtrekening.
De regeling loopt van 1 januari tot 1
juli en kan met terugwerkende
kracht worden aangevraagd.
De verhoging van 145 naar 200
euro geldt voor alle aanvragen, dus

ook voor aanvragen die al eerder
zijn ingediend.
Voorwaarden TONK
De TONK is een vergoeding voor
noodzakelijke woonkosten. Het is
geen algemene inkomensondersteuning. Inwoners kunnen de
TONK alleen aanvragen voor de
maanden dat ze minder inkomen
hebben en een aanvulling op het
inkomen echt nodig is.
Bij de aanvraag wordt ook gekeken
naar bijvoorbeeld het inkomen van
een partner en het eigen vermogen.
Alle voorwaarden voor de TONK
staan op www.bergendal.nl/tonk.
Via deze website kunnen inwoners
de TONK aanvragen. Als u geen
internet heeft, kunt u de gemeente
bellen via telefoonnummer 14 024
voor een aanvraagformulier.

■ Beweegkalender voor 75-plussers
Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Daarom heeft het netwerk valpreventie Berg en
Dal een beweegkalender gemaakt. Want als u voldoende beweegt is de kans dat u valt kleiner. Met de
beweegkalender kunt u thuis werken aan lenigheid,
spierkracht en conditie. Alle 75-plussers in de gemeente hebben de kalender vorige week in de bus gekregen.
Voldoende bewegen
Een val veroorzaakt veel leed en leidt vaak tot een achteruitgang van de kwaliteit van leven. Lichamelijk, maar
ook geestelijk. Als u gevallen bent, kunt u bang zijn om
opnieuw te vallen. Die angst kan ervoor zorgen dat u
bepaalde situaties of activiteiten mijdt. Gelukkig kunt u
vallen voorkomen. Door bijvoorbeeld voldoende te
bewegen.

Valanalyse door fysiotherapeut
Daarnaast kan een fysiotherapeut een valanalyse
maken. Dit betekent dat de fysiotherapeut kijkt naar
zaken die een rol spelen bij vallen. Hierbij kunt u denken aan spierkracht, duizeligheid en medicijnen. De
fysiotherapeut bespreekt de analyse met u. Daarna
maakt de fysiotherapeut een plan voor u om de kans
op vallen kleiner te maken. Het maken van een valanalyse is gratis.
Netwerk valpreventie Berg en Dal
Het netwerk valpreventie Berg en Dal is een samenwerking van verschillende organisaties, onder andere
fysiotherapeuten, GGD Gelderland Zuid, gemeente
Berg en Dal, sportstimulering, Kwiek actieve leefstijl en
ZZG. Het netwerk organiseert, als de coronamaatregelen het weer toelaten, trainingen valpreventie.

■ Extra hulp voor ondernemers
Bent u een ondernemer en door de
coronacrisis in de problemen gekomen? Lees dan verder.
Waarmee kunnen we u helpen?
U kunt bij de gemeente terecht met
uw vragen, ideeën, plannen en zorgen over uw toekomst. Bijvoorbeeld
als u een doorstart wilt maken met
uw bedrijf en hulp nodig heeft. Of
als u eraan denkt om (tijdelijk) een
betaalde baan te zoeken naast uw
onderneming. Misschien wilt u een
opleiding volgen. Of heeft u hulp
nodig heeft bij het aanpakken van
uw bedrijfsschulden of bij het stoppen met uw bedrijf.
Hoe kunnen we u helpen?
Onze hulp begint met het aanbieden van een kennismakingsgesprek met Gripvol, een adviesbureau voor bedrijven. U kunt rechtstreeks een afspraak maken met de
bedrijfsadviseur van Gripvol, Funs
Donné
via
telefoonnummer
06 - 28 77 35 95 of e-mail
funs@gripvol.nl.

Funs of één van zijn collega’s gaat
met u in gesprek. In het gesprek
kunt u al uw plannen en zorgen
over uw bedrijf bespreken. Na dit
gesprek maakt de bedrijfsadviseur
een verslag en een afspraak om dit
verslag met u te bespreken.
Hulp van andere bureaus
De bedrijfsadviseur kan u ook doorverwijzen naar andere bureaus.
Voor hulp bij schulden, begeleiding,
opleiding of het vinden van een
betaalde baan. Bijvoorbeeld het
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, het
leerwerkloket, Over Rood of Philips
Stiels & Gielkens. De hulp is gratis
en u bent niet verplicht er gebruik
van te maken.
Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan de
gemeente via telefoonnummer
14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur. U
kunt vragen naar Angela Mommers,
consulent inkomen.

■ Online cursus eerste hulp bieden bij ‘verwarde’ mensen
Wat doet u als een geliefde, vriend,
familielid, buurvrouw of leerling een
paniekaanval krijgt, het bed niet
meer uitkomt of steeds somberder
wordt? De cursus Mental Health
First Aid (MHFA) vergroot uw kennis over psychische aandoeningen
en leert u situaties beter inschatten.
De online cursus start op vrijdag 23
april om 9.30 en duurt tot 12.30 uur.
De cursus bestaat uit 4 online bijeenkomsten van 3 uur.
Wat leert u?
Tijdens de cursus ontwikkelt u vaardigheden om te kunnen handelen.
U leert onder andere eerste hulp te
bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. En hoe
u in een crisissituatie kunt handelen. Verder ontvangt u informatie
over veelvoorkomende psychische
aandoeningen zoals depressie,
angst, middelengebruik en psychose.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor inwoners
van de gemeente Berg en Dal met
geen of weinig kennis van de GGZ

(geestelijke
gezondheidszorg).
Deelname is gratis.
Certificaat
U ontvangt een certificaat als u
deelneemt aan de 4 trainingsbijeenkomsten en de toets maakt. Het
certificaat is 3 jaar geldig. De cursus wordt gegeven door MHFAgecertificeerde trainers. Er zitten
maximaal 15 personen in de groep.

Quote van een deelnemer: “Door
de cursus heb ik meer inzicht in en
begrip voor de psychische klachten
van mensen en hoe te kunnen handelen om ze te helpen. Een echte
aanrader deze cursus te volgen”.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website
van
MHFA Nederland:
www.mhfa.nl.
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Mededelingen

■ Buurtbussen rijden weer

De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen.
De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie
over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Vanaf maandag 29 maart rijden de buurtbussen weer.
De bussen zijn coronaproof gemaakt. Dit geldt ook
voor de lijn 562; Beek - Berg en Dal - Groesbeek Malden. En de lijn 564; rondje Groesbeek - station
Molenhoek.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Nabij Nieuwe Holleweg 12, kap 2 bomen (verleend)
▪ Nabij Nieuwe Holleweg 12, kap 17 bomen op terrein van Kalorama
ivm geplande bouw (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, verbeteren brandveiligheidsvoorzieningen
hoofdgebouw Kalorama (ontwerpbesluit)
▪ Nieuwe Holleweg 65, plaatsen schuur en carport (aanvraag)
▪ Oosterbergweg 2, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 169, vervangen kozijnen en garagedeuren (verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Holleweg 5, brandveilig gebruik (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 48a, brandveilig gebruik (verleend)
Groesbeek
▪ Bosstraat 14, plaatsen dakopbouw (aanvraag)
▪ Jonkheer van Grotenhuisstraat 6, plaatsen stenen muur (verleend)
▪ Kerkstraat 17a, verbouwen woning (verleend)
▪ Heiland 5a, herbouw bestaande schuur (aanvraag)
▪ Hoge Horst 47a, bouw woning met kapsalon en aanleggen inrit
(verlengen beslistermijn)
▪ Knapheideweg 75, herbouw loods voor agrarisch gebruik (verleend)
▪ Lijsterbesstraat 44, uitbreiden/verbouwen woning (niet
vergunningplichtig)
▪ Veldzicht, kavel 73, bouw woning (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 18, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Nabij Zevenheuvelenweg N841, kap boom (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Sionsweg 5, herbouw garage/carport en plaatsen poort (buiten
behandeling stellen)
Kekerdom
▪ Weverstraat 1, wijzigen kleur van het schilderwerk en verrichten van
herstelwerkzaamheden (aanvraag)
Leuth
▪ Nabij Duffeltdijk 4b, rooien van een elzenhaag (verleend)
▪ Plezenburgsestraat 2, splitsen en renoveren boerderij (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Nabij Rijndijk 33, bouw Tiny House (aanvraag)
▪ Pastoor Graatweg 32, uitbreiden woning en realiseren berging met
overkapping (verleend)
▪ Van Arkelstraat 2, uitvoeren van energiebesparende maatregelen
voor 31 woningen (verleend)
▪ Weth. Arntzstraat 10, tijdelijk plaatsen woonunit (aanvraag)
▪ Wilsonstraat 32, plaatsen dakkapel (verleend)
Ooij
▪ Pr. Bernhardstraat 24, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Kon. Julianalaan 25, uitbreiden woning (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 18, verbouwen monumentale boerderij (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout:
▪ Vossengraaf 9, Millingen aan de Rijn
▪ Ketelstraat 36, Groesbeek
▪ Wylerbaan 18, Groesbeek
▪ Kasteelselaan 2, Ubbergen
---------------------------------------------------------------------------------------------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.
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In de buurtbus mag u gewoon naast elkaar zitten. Een
mondkapje is wel verplicht.
Kijk voor meer informatie en de dienstregeling op
www.buurtbus.com of www.breng.nl.

De buurtbussen hebben ruim een jaar stilgestaan. Het
coronaproof maken van de bussen duurde langer dan
verwacht. Dit komt omdat buurtbussen meer coronaaanpassingen nodig hebben dan gewone bussen.
Buurtbussen zijn kleiner en mensen zitten dichter op
elkaar.
Wat is er aangepast?
De bussen zijn coronaproof gemaakt. Dit betekent dat
ze extra ventilatie hebben gekregen. Ook zijn er spatschermen geplaatst tussen de chauffeur en de reizigers. Verder maken de chauffeurs iedere keer bij de
eindhalte de bus helemaal schoon. Ook ventileren ze
de bus dan extra door de deur open te zetten.

■ Let op!
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en
leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.

1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt
u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt,
verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?
Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens
wachtwoord of pincode.

af,

zoals

een

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per
e-mail, SMS of WhatsApp.
Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes,
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’
met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm.
Alleen oplichters doen dat.

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is
-

Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:
een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of
tablet in
Installeer een virusscanner
Maak regelmatig back-ups
Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link

Wilt u meer informatie?
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 17:00 uur.
Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Activiteiten
Paaseieren zoeken in Beek
Wanneer: van woensdag 31 maart tot woensdag 7 april
Wat: In heel Beek hangen groene paaseieren achter de ramen. Zoek
alle eieren en maak met de letters op de eieren een zin.
Wie: voor jong en oud.
Meer informatie: www.ruilhus.nl
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■ Toezichthouders voor gemeente Berg
en Dal
De gemeente Berg en Dal heeft tijdelijk drie nieuwe toezichthouders.
Deze toezichthouders ondersteunen de BOA’s (Buitengewoon
Opsporingsambtenaar). Ze helpen
bij meldingen over bijvoorbeeld
dumpafval of geluidsoverlast. Ook
zorgen ze voor zichtbaarheid in de
wijk. Ze gaan in gesprek met inwoners en ondernemers die vragen
hebben over de coronamaatregelen.
De gemeente heeft de toezichthouders aangenomen via de zogenaamde ‘coronabanen subsidie’.
Met deze Rijksoverheid subsidie
kunnen gemeenten tijdelijk extra
personeel inzetten voor veiligheid,
handhaving en toezicht.

en met juni 2021.
Burgemeester Mark Slinkman
‘’Door de coronacrisis hebben
gemeenten er extra taken bijgekregen. We voeren veel coronamaatregelen uit en moeten erop toezien
dat iedereen zich aan de regels
houdt.

De druk op de collega’s van handhaving, toezicht en veiligheid zal de
komende maanden niet afnemen.
Het einde van de lockdown is
helaas nog niet in zicht en ook versoepelingen leveren in eerste
instantie alleen maar meer nieuwe
regels op. Dit vraagt om extra aandacht en capaciteit. De ondersteuning van drie nieuwe toezichthouders is daarom meer dan welkom.’’

De toezichthouders zijn in dienst tot
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■ Nieuwe boompjes voor de Mansberg
Enkele inwoners van de Mansberg
hebben op 22 maart een nieuw
boompje in hun voortuin gekregen.
Hiermee hebben we een project
afgesloten om de Mansberg groener te maken. Eerder kregen inwoners al nieuwe plantjes en regentonnen voor hun tuin.
Het vergroenen van de Mansberg is
een project van inwoners, de
gemeente en Altera. Het idee kwam
van Altera. Zij zochten contact met
de gemeente. Inwoners mochten
zelf beslissen of ze mee wilden
doen.
Op de Mansberg is onvoldoende
plek om extra bomen in de openbare ruimte te plaatsen. Daarom vroegen we aan huurders of zij een
boom in hun voortuin wilden.
Wethouder Sylvia Fleuren, directielid van Altera Erwin Wessels en
technisch manager van Rebo
Menno Toonen, gaven de boompjes aan de bewoners.
Stenen eruit, GROEN erin
Het klimaat verandert. We krijgen
vaker extreme regenbuien, langdurige droogte en hitte. Dit zorgt voor
meer wateroverlast en verdroging
van planten. Door tegels te vervangen door groen kunnen we wateroverlast en verdroging verminderen.

De drie nieuwe toezichthouders van de gemeente Berg en Dal

In een groene tuin kan regenwater
makkelijker wegzakken in de grond.
Hierdoor droogt de grond niet uit.
En we voorkomen ondergelopen
kelders. Als er bij hoosbuien teveel
regenwater in het riool verdwijnt
dan kan het riool overlopen. Dit
zorgt voor wateroverlast. Het is
daarom beter om zoveel mogelijk
regenwater in de grond te laten
wegzakken. Ook zorgen bomen en

Een nieuw boompje in een van de voortuinen. V.l.n.r. Erwin Wessels,
Menno Toonen en Sylvia Fleuren.
struiken voor een koelere tuin in de
zomer.
De gemeente wil samen met organisaties en inwoners Berg en Dal

groener maken. Het vergroenen
van de Mansberg is een mooi voorbeeld van een project waarbij dit
gelukt is.

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook in
de gemeente Berg en Dal. Lijkt het
u leuk om als vrijwilliger aan de slag
te gaan? Dan is een van onderstaande vacatures misschien iets
voor u.
Technische ondersteuning Omroep
Berg en Dal
Omroep Berg en Dal is altijd op
zoek naar technisch mensen die
helpen bij lokale tv- en radio-uitzendingen. Zoals bijvoorbeeld een
radiotechnicus (ook zonder ervaring), een technisch opbouwer/
afbreker bij uitzendingen op locatie
of iemand die helpt bij kleine storingen. Wilt u zich inzetten voor
Omroep Berg en Dal? Neem dan
contact op met Jan Zwitserloot via
06 – 50 61 44 59 of via
janz@omroepbergendal.nl.
Fietsmaatjes
Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

zoekt enkele enthousiaste vrijwilligers. Fietsmaatjes zijn er voor mensen die nog graag fietsen, maar dat
zelfstandig niet meer kunnen. Als
fietsmaatje fietst u op een duofiets
met elektrische trapondersteuning.
U trapt en stuurt. Uw passagier zit
ernaast en kan meetrappen. Fietst
u graag en wilt u daar iemand van
mee laten genieten? Neem dan
contact op met Carla Derks via
0481 – 43 19 68 of via
fietsmaatjesmillingen@gmail.com.
Andere vacatures
Ben u geïnspireerd? Kijk voor de
vele mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature
voor u bij dan gaan we graag met u
in gesprek over de mogelijkheden.
Neem dan contact op met Anke
Jacobs via
vspbergendal@fortewelzijn.nl of via
06 – 12 86 75 74.

■ Nieuwe inrichting Nassaulaan, Prinses Christinalaan en
Prinses Margrietlaan
We starten deze zomer met werkzaamheden in de
Nassaulaan, Prinses Margrietlaan en Prinses
Christinalaan in Berg en Dal. We gaan het riool van de
Nassaulaan verbinden met het riool in de Prinses
Christinalaan. Dit doen we via de Prinses Margrietlaan.
Hierdoor verbeteren we de afvoer van water. Het werk
biedt ons ook de kans de wegen opnieuw in te richten
of opnieuw te straten.
Voorlopig ontwerp, geef uw reactie!
We hebben een voorlopig ontwerp gemaakt voor de
drie wegen. Door corona kunnen we helaas geen
inloopavond houden over het ontwerp. Daarom hebben

we een video gemaakt. De video staat op
www.bergendal.nl/nassaulaan. Daar staat ook een
reactieformulier. U kunt op het formulier aangeven wat
u van het ontwerp vindt. Stuur uw reactieformulier voor
18 april naar projectleider Pierre Kersten. Dit kan per
mail p.kersten@bergendal.nl of per post: gemeente
Berg en Dal, postbus 20, 6560 AA Groesbeek.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Pierre
Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 13
14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.

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

De Rozet

PAGINA 14

6 april 2021

VAC
ATU
R

Apotheken Nijmegen-Oost

E

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

Voor het bezorgen van medicijnen in Millingen en de polder (Apotheek de Duﬀelt)
en voor het bezorgen van medicijnen in Nijmegen (Apotheken Beckers, Nijmegen-Oost en Pegasus)
zijn wij op zoek naar:

0481- 432054
06 - 24861017

2 NIEUWE BEZORGERS

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

die ons team komen versterken.

Jouw proﬁel: een ﬁtte maar wel gepensioneerd persoon die het leuk vindt
om nog een aantal jaren te werken.

Wij doen alles voor uw auto

Je sollicitatiebrief kun je mailen naar: info@apotheekdeduﬀelt.nl

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

Reparaties,
onderhoud en APK-Keuringen
van alle merken
Officieel
Reparateur
OfﬁcieelHonda
Honda Erkend
Erkend Reparateur
Banden, accu’s
Airco service
Schadegarant dealer
Reparaties,
onderhoud
en
APK-Keuringen
vanalle
allemerken
merken
Reparaties,
onderhoud
enauto’s
APK-Keuringen Autowasplaats
van
In- en verkoop
gebruikte

Accuʼs
service
service• •Airco
Schadegarant
dealer
• Airco
In-Inenenverkoop
gebruikte
autoʼs
Autowasplaats
•• Autowasplaats
verkoop gebruikte auto’s

Banden •
Banden, accu’s

Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557
Oude
Kleefsebaan147a,
417a,
6572
AX Berg
Oude Kleefsebaan
6572
AL BERG
EN en
DALDal

(024)684
6841643
(024)
16 43

www.autobedrijfmagnus.nl
www.autobedrijfmagnus.nl

BOOLTINK

WIJ ZIJN
VAKGARAGE

U bent bij ons o.a. aan
het juiste adres voor11

Verkoop nieuw & gebruikt
Private en zakelijke lease
Onderhoud en reparatie
(ook voor uw leaseauto)
Apk keuring
Banden
Airco onderhoud
Storingsdiagnose
Schadeherstel

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEBOOLTINK.NL
Lieskes Wengs 1 | 6578 JK Leuth | T (024) 663 13 02 | info@vakgaragebooltink.nl
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Peugeot 5008
Peugeot heeft zijn grootste model, de Peugeot 5008, een facelift gegeven. Met
een frisse neus, een strakgetrokken achtersteven en wat subtiele aanpassingen
binnenin moet het model weer wat jaartjes meekunnen. Wij reden de Peugeot
5008 Blue Lease Allure Puretech 130 S&S EAT8, een grote, eigenzinnige
zevenzitter met een gewone benzinemotor zonder elektrische ondersteuning.
Dat begint zo langzamerhand uitzonderlijk te worden, maar met moderne
motormanagement techniek kan men veel gewicht besparen en zodoende ook
zuinige auto’s maken.

Road Test
Peugeot 5008 Blue Lease Allure
Puretech 130 S&S EAT8
Koets: 5-deurs
Prijs: € 42.260,- (vanaf € 37.410,-)
Gewicht: 1404 kg
Cil.inh.: 1199 cc
Vermogen: 130 pk (gecombineerd)
Top: 188 km/uur
Acc.0-100: 10,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 14,5
Lengte: 464,1 cm
Breedte: 190,6 cm
Kofferruimte: 345 liter (na 3e zitrij; maximaal 1940 l)
Aanhangergewicht: 1100 kg

Om de Peugeot 5008 nog een aantal jaar aantrekkelijk te houden, is het model vernieuwd voor modeljaar 2021.
Het grootste, direct zichtbare verschil
ten opzichte van zijn voorganger is het
front van de nieuwe Peugeot 5008. De
meest opvallende wijziging voor
modeljaar 2021 is de grille zonder
rand, die met dunne lijnen lijkt door te
lopen in de rest van de voorkant van de
fraai gevormde carrosserie. Daarbij
zijn de binnenste elementen zwart, terwijl de elementen vlakbij de LED-koplampen zilver zijn. Op die manier lijken zelfs de koplampen over te lopen in
de grille Nieuw ontworpen LED-koplampen lopen met de motorkap mee
omhoog en eindigen in verticale dagrijlichten, die als slagtanden de voorkant een extra verwijzing naar de
Peugeot leeuw moeten geven. Een
metaalkleurige onderspoiler en de
typenaam voorop de neus completeert
het nieuwe frontbeeld van Peugeot.
Uiterlijke kenmerken duidelijk
opgefrist
Aan de achterzijde heeft Peugeot ook

op creatieve wijze een fraaie vormgeving gecreëerd. Het dak en de bovenzijde van de achterklep zijn zwart en
door de achterlichten te voorzien van
rookglas lijken ook deze eveneens over
te lopen in de andere elementen. Het
design in de nieuwste Peugeot familiestijl is ontegenzeggelijk goed geslaagd.
Krachtige kleine motor
Wij reden de vernieuwde Peugeot 5008
in een luxe versie met de voor
Nederland aantrekkelijke PureTech
130 benzine motor met EAT8 automaat
(voor een meerprijs € 2.900,-). Tegelijk
met de 5008 is ook de kortere Peugeot
3008 aangepakt. De Peugeot 3008 is
technisch grotendeels gelijk aan de
5008. Echter, de 3008 is een vijfzitter
en de 5008 heeft zeven stoelen. De
5008 heeft daarom een langere wielbasis en dat vertaalt zich in extra binnenruimte. Het prijsverschil is ongeveer
2500,-. De achterbank bij de gereden
Peugeot 5008 staat op rails en zodoen-

Jeep Compass 4xe 240
Plug-in Hybrid S
Autofabrikanten komen steeds vaker met plug-in hybride modellen om daarmee de gemiddelde uitstoot van hun modellen te minimaliseren en om zo de
CO2-boetes van de Europese Unie te voorkomen. De gemiddelde uitstoot van
nieuwe auto’s mag volgens EU afspraken maximaal op 95 gram per kilometer liggen. Dat komt overeen met 4,1 liter benzine per 100 gereden kilometers.
Komen autofabrikanten erboven, dan volgen boetes van de Europese Unie.
Zo ontkomt het Amerikaanse terreinautomerk Jeep ook niet aan het introduceren van een plug-in hybride versie. Wij reden de Jeep Compass 4xe 240
Plug-in Hybrid S, als een van de nieuwe - ook qua uitstoot - opgefriste Jeep
modellen die Jeep moeten helpen om prijzige boetes van de EU te voorkomen.

Het Peugeot Night Vision systeem is een
digitale nachtkijker, die actief waarschuwt als er voor de auto vanuit de
warmtebeeld-interpretatie
gevaren
dreigen. Grappig is, dat men bij dit
infrarood beeld ook bij de voorganger
kan zien dat slechts één van de uitlaatpijpen warm is.
de kan worden gekozen voor maximale
ruimte achterin of een andere verhouding tussen (been)ruimte op de tweede
en derde zitrij.
Mooie 8-traps automatische versnellingsbak
Het lijkt dat de "130 PureTech EAT8",
oftewel de 1.2 liter driecilinder benzinemotor met 130 pk gekoppeld aan de
achttraps automaat, een ietwat kleine
motor is voor zo’n grote zevenzitter.
Dat valt in de praktijk heel erg mee.
Het karakter van de aandrijflijn kan
men bovendien eenvoudig beïnvloeden
door te kiezen voor een economische,
comfort of sportstand. In de sportstand
is de 5008 duidelijk gretiger en leven-

Road Test
Peugeot 5008 Blue Lease Allure
Puretech 130 S&S EAT8
Koets: 5-deurs
Prijs: € 47.990,Gewicht: 1935 kg
Cil.inh.: 1332 cc
Vermogen: 240 pk (gecombineerd)
Top: 199 km/uur
Acc.0-100: 9,2 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20,1 (plug-in
hybride)
Lengte: 439,4 cm
Breedte: 181,9 cm
Kofferruimte: 420 liter (maximaal
1239 l)
Aanhangergewicht: 1250 kg
en de benzinemotor gaat niet altijd
even vlekkeloos. Met name bij afremmen, waarbij de auto remt op een dynamo, die aan de accu stroom levert. Op
een volle accu kan men volgens de
WLTP-normen zo’n 50 kilometer volledig elektrisch rijden voordat de
brandstofmotor aanslaat. In de praktijk
blijkt het iets minder, namelijk zo’n 40
kilometer.

Het merk Jeep bestaat al tachtig jaar en heeft traditioneel zeven verticale sleuven
in de grille.
Er liggen daarom niet één maar twee
motoren in de Jeep Compass. Onder de
motorkap een 180 pk sterke 1,3-liter
viercilinder benzinemotor, die de voorwielen aandrijft. Op de achteras zit een
60 pk sterke elektromotor. De benzinemotor is gekoppeld aan een 6-traps
automaat en het totale vermogen komt
uit op 240 pk.
Bijzonder vierwielaandrijving
Omdat de voor- en achterwielen door
twee verschillende motoren worden

aangedreven is er geen cardanas nodig.
Dat scheelt gewicht en biedt ruimte
voor het zware 11,4 kWh accupakket.
Het is dezelfde aandrijflijn als we eerder in het in De Rozet gepubliceerde
testverslag van de Jeep Renegade 4xe
zagen. De combinatie van beide motoren geeft een topsnelheid van 199
km/uur en in 9,2 seconden kunnen de
motoren de 1935 kg zware auto vanuit
stilstand naar 100 kilometer per uur
acceleren.
Het schakelen tussen de elektromotor

Terreinwaardigheid
Interessant is hoe de auto
zijn e-AWD gebruikt in het
terrein. De elektrische aandrijving zit op de achterwielen en levert bij lage snelheden veel koppel, die nauwkeurig is aan te sturen. Het
Selec-Terrain systeem zorgt
voor de juiste rijmodus,
waarbij de auto continu de
mate van grip analyseert en
op basis van deze gegevens
beide assen en differentiëlen
aanstuurt. Dan merkt men
dat de achteras relatief meer
koppel ten opzichte van ver-

De Peugeot 5008 heeft een fraai en
geraffineerd chique gelijnde carrosserie.
diger, maar niet noodzakelijkerwijs
sneller.
Opvallend goed is de wegligging en
stabiliteit van de Peugeot 5008. Het is
daardoor fijn sturen in de Peugeot
5008. Net zoals in iedere moderne
Peugeot is de testauto voorzien van een
"iCockpit". Dit staat voor een interieur
met een klein stuurwiel, waar de
bestuurder bijna omheen zit, zoals bij
een sportwagen. In de 5008 is dit concept minder radicaal doorgevoerd dan
in de andere modellen. De zit is hoger
en het beeldscherm waarop de klokken
worden getoond staat niet bovenop de
stuurkolom, maar net onder de voorruit
Fraaie beeldschermen met nachtzicht
Van de graphics op het 12,3 inch
metende beeldscherm heeft Peugeot
minstens zoveel werk gemaakt als van
de vormgeving van de auto zelf. De
bestuurder heeft de keuze uit diverse
layouts op het dashboard, die fraaie

beelden geven en steeds een andere
functie (navigatie, bestuurders-assistenten of juist het verbruik) de centrale
aandacht geven.
Heel fraai is het nachtzichtsysteem in
de gereden Peugeot 5008. Peugeot
noemt dit het Peugeot Night Vision
systeem en men kan het zo instellen,
dat er op het dashboard achter het stuur
het nachtkijker-beeld ziet, wat in feite
het warmtebeeld (infra-rood) is. Als er
plotsklaps iets voor de auto in beeld
komt, zoals een overstekend wild zwijn
of personen/fietsers, die de weg opkomen, dan waarschuwt het systeem met
een blokje op het scherm over de
mogelijk gevaarlijke situatie.
Een heel fraai en nuttig veiligheidssysteem, dat naast nog vele andere veiligheidssystemen op de Peugeot 5008 te
vinden is, zoals het fijne Adaptive
Cruise Control met Stop & Go functie
op onze versie met automatische transmissie (EAT8), Lane Positioning
Assist, een botspreventiesysteem en
uitgebreide verkeersbordenherkenning
(stop, eenrichtingsverkeer, niet inhalen,
etc.).
Conclusie
De Peugeot 5008 is aangepast voor
modeljaar 2021. Zevenzits auto’s zijn
er niet zo veel meer en daarom is dit
model een belangrijk model voor grote
gezinnen. Daarbij zijn de rijeigenschappen goed en de uitrusting op hoog
peil met fraaie vormgeving. De door
ons gereden luxe Allure versie kost als
Blue Lease € 42.260,- ; met dezelfde
motorisatie is de Peugeot 5008 verkrijgbaar vanaf € 37.410,-.

De Peugeot 5008 is een grote gezinsauto met zeven zitplaatsen.
mogen biedt en zodoende verfijnder
weet om te gaan met omstandigheden
met weinig grip.
Blauw en paaseitjes
De hybride Jeep Compass is te herkennen aan de blauwe details rondom de
aangebrachte badges op de auto. Zo
zijn het merklogo op de motorkap, de
'Compass'-badge aan de zijkant en de
teksten op de achterzijde allemaal
voorzien van een felle blauwe rand.
Blauw staat daarbij natuurlijk voor
elektriciteit.
Verder vindt men in de Jeep vele onverwachte, verborgen afbeeldingen van de
Willys, de zogenaamde ‘easter eggs’.
Men ziet een hagedis onder de ruitenwissers, het monster van Loch Ness op
de achterruit en staat er op de voetsteun
in morse-code “zand, sneeuw, rivieren,
stenen”.
Binnenin toont de Jeep Compass zich
ook stoer met een grotendeels klassiek
dashboard waarin net te veel Fiat-componenten zitten, om geloofwaardig een
Amerikaanse auto te zijn. De klokken
achter het stuur zijn voor het grootste
gedeelte analoog met in het midden een
kleurendisplay voor actuele rijgege-

vens. De middenconsole omvat een 8,4
inch multimediasysteem.
Jeep heeft centraal een grote knop om
de rijmodus in te stellen. De vierwielaandrijving kan men aanpassen aan de
ondergrond: zand, modder en sneeuw
en zelfs een sportstand is in te stellen.
Stoer uiterlijk
De Jeep Compass toont zich als een
echte Jeep met de optisch hoge neus
met smalle grille, nauwe koplampen
met LED-verlichting, vierkante wielkasten en flinke bodemvrijheid. Hij
lijkt op de grote terreinauto Jeep
Cherokee. De hoekige elementen en
zwarte accenten rond de onderzijde van
de auto maken de Compass echt tot een
SUV met stoere terreinauto looks.
De ombouw naar een Plug-in Hybride
heeft de Jeep Compass 4xe nauwelijks
ruimte gekost. Met het grote batterijpakket heeft de kofferbak slechts 38
liter minder ruimte en is nog 420 liter
groot. Met neergeklapte achterbank
kan men 1239 liter bagage verstouwen.
Het maximale trekgewicht van de Jeep
Compass voor een geremde aanhanger
is 1250 kg.

Prijzen
Een Jeep Compass Limited
Business vormt de start van de
keuzemogelijkheden met een
prijs van € 46.490,-. Hiervoor
krijgt men een hybride 4WD
Jeep met een gecombineerd vermogen van 190 pk, 19 inch
lichtmetaal, navigatie en stoelverwarming. De gereden First
Edition Compass S biedt uit
hetzelfde motorblok 50 pk meer
en als accessoires onder andere,
elektrische achterklep, Alpine
Premium Audiosysteem en
dodehoekdetectie. De geteste
uitvoering kost € 1.500,- extra
De Jeep Compass 4xe plug-in hybride heeft 240 pk vermogen en dan staat er een Jeep met
en is toch zuinig met brandstof.
ruim 240 pk voor u klaar.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com

Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
OMKERING TEN GOEDE
Ineens is er geen plaats meer voor jou.
Je moet weg. Je bent lastig. Of zelfs
gevaarlijk. Men denkt, dan kan alles
gewoon doorgaan zoals het ging, lastige dossiers van tafel. Daar sta je dan,
uitgeput, ontgoocheld, je ligt eruit, of je
bent zelfs ‘veilig’ opgeborgen. Maar je
weet, volledig onverwacht kan de waarheid boven komen, al is het na jaren. Zo
ben je in zekere zin onderweg met je
gedachten … die je deelt met lotgenoten. En dan duikt er een vreemdeling
op. Hij loopt mee. En luistert. En
spreekt. Alsof hij in jouw hart kan kijken. Een vreemd gevoel maakt zich
meester van jou. Je wordt warm van
binnen. Op het moment dat jullie aan
tafel zitten en hij het brood breekt,
breekt ineens het licht door. Voor Hem
was ook geen plaats. Maar Hij werd
gebroken en Hij heeft zichzelf laten
breken, zijn leven gegeven, voor ons.
En nu is Hij hier, opgestaan uit de
dood, meer nabij dan we zouden durven dromen. Nabij met daadwerkelijke
hulp. Voor altijd. Voor iedereen, ook
voor jou voor wie misschien ook geen
plaats meer was of is. Super hoe Hij het
verschil kan maken door zijn liefde!
In de Bijbel, bij de evangelist Lucas
hoofdstuk 24, vers 13 tot 35 kun je dit
verhaal van de Emmausgangers lezen.
Wie weet wat je ontdekt.
SAMEN OP PELGRIMSPAD
Aan de hand van dit verhaal van de
Emmausgangers gaan wij op 18 april
twee aan twee op pelgrimsweg van

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

Griethausen naar Kekerdom. Deze weg
loopt 15 km te voet over de dijk. We
vertrekken na de eucharistieviering van
10.30 uur in Millingen. Wie weet, ervaren ook wij de aanwezigheid van de
verrezen Heer in hetgeen we uitwisselen over onze eigen ervaringen en helpt
Hij ons om ook in deze tijd in onze
situatie het ‘licht te zien’.
De pelgrimstocht staat open voor iedereen. Folders hiervan liggen in de kerk
van Kekerdom en Millingen. Wel handig als je even aangeeft, als je op 18
april met ons deze weg wil gaan:
m.g.b.oosterwijk@gmail.com,
06
43776306. Voor meer informatie zie
website en parochieblad.
MISBOEKJES VOOR LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigit van Raaij, telefoon 0623304932.
Zij zal u graag een Misboekje aanreiken. Voor de viering door de week is
een standaard Mis- en gezangenboekje
beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.
CONTACT MET PASTOOR
Bezoek van de pastoor aan huis is vanwege corona tamelijk beperkt, maar

H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 7 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Hand.3,1-10,
ps.105,1-4.6-9, Lc.24,13-35.
Donderdag 8 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.3,11-26, ps.8,2.5-9,
Lc.24,35-48.
Vrijdag 9 april 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hand.4,1-12, ps.118,12.4.22-27, Joh.21,1-14.
Zaterdag 10 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.4,13-21, ps.118,1.14-21,
Mc.16,9-15.
Zaterdag 10 april 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 2e zondag
van Pasen B: Hand.4,32-35, ps.118,24.16-18.22-24, 1Joh.5,1-6, Joh.20,1931.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Tonny
Reijnen-van Wijck, Familie Hubbers,
Familie van de Sanden, Thea en Cor
Hubbers.
Zondag 11 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Fien en Gert Gerritse.
Dinsdag 13 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hand.4,32-37,
ps.93,1-2.5, Joh.3,7-15.
Woensdag 14 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Hand.5,17-26,
ps.34,2-9, Joh.3,16-21.
Donderdag 15 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.5,27-33, ps.34,2.9.1718.19-20, Joh.3,31-36.
Vrijdag 16 april 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hand.5,34-42, ps.27,1.4.1314, Joh.6,1-15.
Zaterdag 17 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.6,1-7, ps.33,1-2.4-5.18-19,
Joh.6,16-21.
Zaterdag 17 april 17.00 uur H. Mis
Beek (orgel en voorzang) – 3e zondag
van Pasen B: Hand.3,13-15.17-19,
ps.4,2.4.7.9, 1Joh.2,1-5a, Lc.24,35-48.
Henny Pijnenburg, Thea en Bert van
der Heide.
Zaterdag 17 april 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 18 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Familiekoor) (zie
boven)
Dinsdag 20 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; Hand.7,51-8,1a,
ps.31,3cd-4.6-8a.17.21ab, Joh.6,30-35.

Documentaire over Hamaland, Adela en Balderik
HAMALAND. Als alles volgens plan
verloopt gaat op 12 september een bijzondere documentaire in première. Op
basis van oude bronnen en teksten
reconstrueren drie bevlogen studenten
geschiedenis de boeiende historie van
het middeleeuwse gebied Hamaland.
Rond het jaar 1000 speelde hier het
dramatische conflict rond de erfenis
van Wichman II van Hamaland. Zijn
dochters Liutgard en Adela, en later
ook Adela’s echtgenoot Balderik groeiden uit tot de hoofdpersonen in een
machtsstrijd waarbij intrige, verraad en
geweld een rol speelden.
De drie studenten, Thomas Wijnands,
Gerben Zweers en Mats Uiterwijk,
hebben hun activiteiten ondergebracht
in de stichting Past Present en maken
dankbaar gebruik van de spectaculaire
elementen die het verhaal kenmerken.
Maar de documentaire probeert ook
zoveel mogelijk recht te doen aan de
historische werkelijkheid van destijds.
Hamaland moeten we ons niet voorstellen als een vastomlijnd graafschap,

maar als een gebied met een sterke
invloedssfeer. Hiertoe behoorden de
Betuwe, Frisia, het land ten westen van
de rivier de IJssel (IJsselgouw),
Montferland,
de
Liemers,
Ommeland
Groningen,
Drenthe
(pagus Thrente), Salland
(pagus Salon) en Elten.
www.stichtingpastpresent.nl
Alpertus van Metz
beschreef de avonturen
van Adela en Balderik
De voornaamste contemporaine
bron
over
Hamaland is de de diversitate
temporum
(‘Gebeurtenissen
van
deze tijd’) van Alpertus
van Metz (11e eeuw).
Alpertus droeg deze tekst
op
aan
bisschop
Burchard van Worms.

Palmpasenviering in Millingen
MILLINGEN. Zondagochtend 28
maart werd in de H. Antonius van
Paduakerk de jaarlijkse Palmpasenviering gehouden. Celebrant was
Pastoor Rudo Franken. Muzikale verzorging was in handen van een gedeelte van het Familiekoor onder leiding

van Hein Vrijdag.
Een groepje kinderen voerde het
Palmpasenspel op onder leiding van
Daisy Janssen en er werd volop gezongen. Aan het eind van de viering werd
aan iedereen een geweide palmtak uitgereikt.

PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com. De 2e helft van
april komt een nieuwe uitgave.
Uiteraard kunt het parochieblad ook
lezen op onze website. Daar vindt u
ook uitgebreide informatie over de
Goede Week en Pasen

Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653

kan wel worden ingepland. Op telefonisch contact bestaat geen beperking.
Stelt u een bezoek van de pastoor aan
huis op prijs of telefonisch contact, dan
kunt u met hem afspreken via 0646193591. Bij geen gehoor graag de
voicemail inspreken. Hij neemt dan
contact op. En kan desgewenst een
gebedenboekje en of palmtakje meebrengen.

Jammer genoeg is verder niet veel
bekend
over
deze
auteur.
Waarschijnlijk was Alpertus monnik in
het St. Vincentiusklooster in Metz. Des
te boeiender is de
Nederlandse vertaling,
met uitgebreide inleiding, van deze Latijnse
tekst door Hans van Rij
uit 1999. Het boekje
‘Alpertus van Metz –
Gebeurtenissen van deze
tijd’ telt 95 pagina’s en
bevat een schat aan achtergrondinformatie over
een boeiend stukje
geschiedenis van OostNederland. De passages
over Hamaland, Adela en
Balderik lezen zich als
een middeleeuwse avonturenroman. Het boekje
De passages over
kost 8 euro en is te
Hamaland, Adela en
bestellen bij Heinz
Balderik lezen zich als een
middeleeuwse avonturenro- Maahs, 06-14505539,
man.
h.maahs@telfort.nl.

Foto: Erik Hell ( BD1 Media)

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege de coronamaatregelen zijn tot
nader bericht alle vieringen alleen online
mee te vieren:
Ga naar de website
w w w . p k n groesbeek.nl en klik
op "Diensten" en daaronder "Deze maand"
U ziet daar de link
Zondag 11 april,
aanvang 10.00 uur
Voorganger is ds. P. Simons uit Kleve
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor Kerk in Actie: Stichting
Vrolijkheid, die creatieve activiteiten
organiseert voor kinderen en jongeren
in asielzoekerscentra. U kunt digitaal
overmaken via NL 08 NLGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.

Groesbeek. O.v.v. Vrolijkheid
Zondag 18 april, aanvang 10.00 uur
Voorganger is da. Janneke Ruijs
Ook deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Vrolijkheid,
zie boven.
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Ooijse Klinkertjes
Door toedoen van de vliegende “Toyateuze” reporter kwam ik toevallig aan
dit onderwerp. Voorheen werd door deze fotojournalist het dagelijkse Ooijse
leven op de gevoelige digitale plaat vastgelegd. Door radio WFM werd hier
breeduit gewag van gemaakt. De fusie, waardoor omroep Berg en Dal ontstond, heeft de betrekkingen tussen de Ooijse nieuwsgaarder en de nieuwe
omroep bekoeld. Voor omroep Berg en Dal is Ooij sindsdien een ondergeschoven kindje geworden. Ik doe mijn beklag, omdat ook dit jaar weer in het
video-jaaroverzicht van de omroep, Ooij nauwelijks is voorgekomen. Als ik een
Oscar voor acteertalent zou moeten uitreiken, dan kwam alleen Peter
Looijschelder in aanmerking, want die was wel een keer bij zijn winkel in
beeld met de burgemeester en de wethouder. Maar niet te veel klagen, want
daar hebben wij Op1, de Vooravond of Jinek wel voor. Terug naar een bijzonder tijding op Facebook en natuurlijk de Rozet. Het was een opmerkelijk
bericht over de landvoogd van Wercheren. Uit de geschiedenisboeken ken ik
maar een bekende landvoogd en dat is Alva. Daar wil ik hem beslist niet mee
vergelijken, want die man was hardvochtig en ook nog van de “Tiende
Penning”. Nee, de Wercherense landvoogd is een zeer aimabele man, die
door het dagelijkse Wercherense leven gaat als: Zegerito Stappershoefio di
Wielewalio, kortom, “De Don”. Hij is de ongekroonde koning van het pittoreske “Daphne Deckers” dorp. Waardoor kwam deze grootgrondbezitter voor
in de analen van onze plaatselijke journalist. Dat kwam, omdat hij zich ontpopte als “ontmantelzorger” voor de “Ubbergse Brandweer”. Dat vergt toch
wel enige uitleg. Doordat een paar weken geleden, orkaan “Mark” (What’s in
the name) over Wercheren trok, ontstond er een gevaarlijke boomsituatie in
de “Halve Galg”. Daar de Berg en Dalse brandweer dit niet goed kon oplossen, werden de goed geoutilleerde Nijmeegse spuitgasten opgetrommeld. Die
boden echter geen soelaas, omdat hun moderne apparatuur het niet kon
opnemen tegen ouderwetse en moeilijk te bereiken twijgen en boomstammetjes. Het werd wel geprobeerd, maar het lukte maar niet. Hierdoor werd
het Erlecomse snelverkeer urenlang gestremd, waardoor er op de aanvoerwegen grote files ontstonden. Gelukkig was er een wakkere Ubbergse pompier
aanwezig, die zich een zeer vernuftig machientje van onze Wercherense
“Don” herinnerde. Hij wilde deze machine inschakelen, maar zijn leidinggevende had bezwaren. Er werd namelijk verteld, dat het werktuig van “De
Don” een “verreiker” was. De baas vond namelijk, dat een vrijwillige hulpverlener er niet beter van hoefde te worden. Er werd hem echter uitvoerig uitgelegd, dat ging om een “ver-reiker” met een korte “ei” en niet om een “verrijker” met een lange “ij”. Hij moest namelijk wel de juiste klemtoon zien te
vinden. Toen hem dat na enige tijd eindelijk duidelijk was geworden, verzuchtte hij; als dat instrument nu “vergrijper” was genoemd, had ik het wel
iets eerder gesnapt. Persoonlijk heb ik toch meer op met een “ver-reiker” dan
met een “vergrijper”. Moeten ze bij de brandweer toch nog maar eens aan
betrokkene uitleggen. “De Don” kwam met zijn gekuiste apparaat aanrijden
en in een vloek en een zucht was de gevaarlijke situatie, het euvel en de filevorming verholpen. Ben eigenlijk benieuwd of hij bij het huiswaarts keren op
de Kerkdijk de goede rijrichting heeft gekozen. Een kniesoor die daarop let.
De brandweer was hem eeuwig dankbaar en beloonde “De Don” met een
niet vernoemd presentje. Wie weet hebben zij melkveehouder Don Zegerito
een plezier willen doen met een uitgebreid vegetarisch pakket of zouden ze
hem, net als de Provincie een vette gans voorgehouden hebben.
Groetjes medeklinker.
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Zwischen Rhein & Maahs
Die neue Bank um die Dorfeiche
in Kranenburg-Mehr
MEHR. Der Verein
Mehr-Miteinander e.V.
freut sich mitteilen zu
können, dass die Bank
um die Dorfeiche nach
sorgfältiger Planung
und Abstimmung mit
dem Kreis aufgestellt
worden ist. Schon jetzt
mehren sich die positiven Kommentare in den
sozialen Medien bezüglich der harmonischen
Wirkung, die von dieser
Bank ausstrahlt. Sie
lädt ein zu einem
f r e u n d l i c h e n
Miteinander, das sich
der Verein (offiziell eingetragen am 8. Juli
2020) auf seine Fahnen
geschrieben hat. Erste
Reaktionen: „Es ist ein
kleines Kunstwerk.“
Unser Schreiner aus
Mehr, Jan-Wilm Naß,
hat diese mustergültig
erstellt. Fa. Osterkamp
aus Uedem hat die
anspruchsvollen
Die neue Bank lädt ein zu einem freundlichen
Metallarbeiten
in
Miteinander, das sich der Verein Mehr-Miteinander
Edelstahl ausgeführt.
auf seine Fahnen geschrieben hat.
Die erste Zeichnung Eine erste Reaktion: „Es ist ein kleines Kunstwerk.“
zum Konzept der Bank
stammt von Friedhelm Kahm, dem den der neue Verein Mehr-Miteinander
Vorsitzenden von Mehr-Miteinander e.V. sich zum Anlass des 1300-jährie.V. Eine tiefgehende Bearbeitung des gen Jubiläums der ersten geschichtliUntergrundes wird ausbleiben, da die chen Erwähnung geplant hat, ist damit
Wurzeln des Baumes (1934) geschützt geschafft. Als zweite Stufe wird in dem
werden sollen. Die oberflächige alten Trafohäuschen ein Mehrer
Verschönerung des Bodens wird über- Geschichtszentrum entstehen. Dies ist
legt. Wir denken, dass sich die Bank zur Zeit eingerüstet wund wird bearbeiharmonisch in die Dorfmitte einfügt. tet. Am 25. April ist bis jetzt geplant,
„Kommunikativ“, weil man sich auf den neuen Bildstock am Stüvenest eindieser Bank zur Unterhaltung gegenü- zuweihen, der in seiner künstlerischen
bersitzen kann, was für eine Bank eher Gestaltung an Bischof Willibrord und
ungewöhnlich ist. „Coronagerecht“, sein Wirken am Niederrhein erinnert.
weil beim Sitzplatz am linken Ende der Die offizielle Eröffnung des gesamten
Bank eine größtmögliche Entfernung Jubiläumspfades unter Einladung von
zu Nachbarn eingehalten werden kann Vertretern des Kreises Kleve wird
und das gesamte Aerosol sich nicht auf coronabedingt später erfolgen. Wir
andre Bankbesucher richtet. Infizierte werden dieses rechtzeitig ankündigen.
sitzen daher bitte möglichst am linken Info:
Mehr-Miteinander
e.V.,
Ende der Bank .
Friedhelm Kahm, fkahm@t-online.de,
Die erste Stufe des Jubiläumspfades, Tel. 02826- 92216 / 0163-1327053

Souvenir de Clèves: Ölmalerei von
René Joosten und Robert Maillé
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Corona-Testzentrum in Kranenburg
KRANENBURG. Wie bekannt ist, hat
jede Bürgerin und jeder Bürger das
Recht, sich mindestens einmal
wöchentlich kostenfrei testen lassen. In
der Gemeinde Kranenburg nahm ab
Samstag, 20.03. das Testzentrum den
Betrieb auf. Die Firma de Haan
Seminare aus Kleve wird die
Schnelltests
durchführen.
Das
Testzentrum ist im Bürgerhaus
Katharinenhof,
Mühlenstr.
7,
Kranenburg eingerichtet. Für einen reibungslosen Verkehrsablauf ist es erforderlich, die Mühlenstraße als
Einbahnstraße auszuschildern. Die
Einbahnstraße gilt von der Großen
Straße kommend in Richtung
Mühlenturm. Einige Parkplätze werden
für Personen mit eingeschränkter
Beweglichkeit direkt am Bürgerhaus

angeboten. Die Besucher/innen des
Testzentrums werden gebeten, soweit
wie möglich alle andere öffentliche
Parkplätze
gemäß
dem
Parkplatzleitsystem zu nutzen. Die
Haltestellen der Linien SB58 und 55
liegen in fußläufiger Entfernung des
Testzentrums.
Das Testzentrum in der Gemeinde
Kranenburg ist ab Freitag 9.4.2021. an
folgenden Tagen geöffnet:
Testzentrum Kranenburg,
Bürgerhaus, Mühlenstraße 7, 47559
Kranenburg
An allen Tagen außer donnerstags und
freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00
Uhr
freitags von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Test DRIVE-IN, Parkplatz neben dem
Rathaus, Klever Str. 4, 47559
Kranenburg
Mittwoch
09:00 - 14:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 14:00 Uhr
Freitag
14:00 - 19:00 Uhr
Samstag
09:00 - 14:00 Uhr
Die Besucher/innen des Testzentrums
müssen
sich
ausweisen.
Terminabsprachen sind nicht erforderlich. Das Testergebnis wird mit entsprechender Bescheinigung dokumentiert. Sollte der Corona-Test positiv
ausfallen, besteht die Verpflichtung
einen Labor-PCR-Test durchzuführen
und sich bis dahin in Quarantäne zu
begeben. Bei Fragen zum Testzentrum
in Kranenburg wenden Sie sich bitte an
die folgende Rufnummer: 028217131198.

Schalke Fan-Club Niederrhein-Kleve e.V.
hat eine neue Heimat gefunden
NIEDERRHEIN-KLEVE. Nach dem
Verlust des Vereinslokals „Zu den vier
Winden“ ist der Vorstand des Fanclubs
fündig geworden. Das „Haus Ida“ an
der Nimweger Straße 99 ist das neue
Vereinslokal des Schalke Fan-Club
Niederrhein-Kleve e.V. und wird,
sobald es die Pandemie zulässt, zum
Treffpunkt des ältesten Schalke
Fanclubs der Region. Trotzdem wirbelt
die Pandemie und die damit verbundenen
Einschränkungen
den
Terminkalender des Fanclubs durcheinander: Die im Mai geplante
Jahreshauptversammlung wird nicht

stattfinden können und wird voraus-

sichtlich im Oktober oder November
nachgeholt. Auch die geplante Feier
zum 40-jährigen Vereinsjubiläum werden nicht stattfinden können und deshalb wird sie um ein Jahr nach 2022
verschoben. Der Vorstand hofft, dass
bis dahin eine gemeinsame Feier sicher
und ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Der Vorstand
wünscht allen Mitgliedern und deren
Angehörigen Gesundheit und ein baldiges Wiedersehen. Weitere Infos und ein
Newsticker über den Verein im Internet
unter:
www.fanclub-niederrheinkleve.de.

50 Jahre Städtepartnerschaft Kleve - Ronse
KLEVE-RONSE. Seit dem 24.03.1971
besteht die Städtepartnerschaft zwischen Kleve und Ronse. An der
Gründung dieser Partnerschaft wirkten
seinerzeit u. a. der Beigeordnete der
Stadt Kleve, Herr Dr. Pfirrmann, der
Bürgermeister der Stadt Ronse, Herr
Vanderhoogen und der Stadtdirektor
aus Ronse, Herr Geenens, mit.
Das 50-jährige Jubiläum kann pandemiebedingt
leider
nicht
am
Gründungstag
gefeiert
werden.
Bürgermeister Luc Dupont und
Bürgermeister Wolfgang Gebing sind
sich aber einig, dass dieses besondere
Ereignis durch verschiedene Aktionen
im Jubiläumsjahr gewürdigt werden
soll. Hierzu tauschen sich die
Verwaltungsspitzen derzeit in Form
von Videokonferenzen aus, um Pläne
für mögliche Zusammenkünfte und
einen Festkommers zu schmieden.
Die Städtepartnerschaft zwischen
Kleve und Ronse ist in den 50 Jahren
aktiv betrieben worden, sei es durch
Privatpersonen, aber auch durch
Vereine, Rat und Verwaltung, z. B.
durch gegenseitige Besuche im
Karneval oder beim jährlichen
Fiertelfest in Ronse. Die Bürgermeister
Dupont und Gebing streben eine noch
intensivere
Gestaltung
der
Städtepartnerschaft an. Hier sind
Zusammenarbeiten in den Schulen, in

Ronse (Fr: Renaix) ist eine Stadt in der belgischen Provinz Oost-Vlaanderen. Die
Einwohner der Stadt (ca. 26.000) nennen sich Ronsenaars, Sint-Hermes ist ihr
Schutzpatron. Ronce liegt im Süd-Flämischen Hügelland, auch bekannt als die
“Vlaamse Ardennen”.
der Feuerwehr, im Austausch der
Verwaltung, im Klimaschutz, in der

Sportentwicklung, im Kulturbereich u.
v. m. denkbar.

Jugendförderung für die
Kranenburger Vereine 2021
KRANENBURG. Auch für das
Kalenderjahr 2021 hat der Rat der
Gemeinde Kranenburg zur Förderung
der Jugendarbeit in den Vereinen erneut
Zuschussmittel in Höhe von 25.000 €
für das Jahr 2021 bereitgestellt. Diese
Zuschussmittel sind ausschließlich für
besondere Projekte bzw.
Anschaffungen der Jugendarbeit vorgesehen. Um einen Überblick zu erhalten,

können der Gemeinde Kranenburg die
geplanten Projekte der Jugendarbeit in
den
Vereinen
mittels
eines
Meldebogens bis spätestens 30. April
2021 (Eingangsdatum) gemeldet werden. Der Meldebogen kann im
Kulturamt der Gemeinde Kranenburg
per E-Mail über die Adresse
Markus.Schlegel@Kranenburg.de
angefordert werden.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Souvenir de Clèves: zu sehen ab Ostersonntag, 4. April 2021- bis auf Weiteres
KLEVE. Der Frühling ist da, und damit
eine neue Ausstellung im B.C.
Koekkoek-Haus! Die beiden in Kleve
lebenden Niederländer Renée Joosten
und Robert Maillé tun lassen sich in
ihrer
kleinen
aber
feinen
Frühjahrsausstellung vom großen
Meister
inspirieren.
In
Altmeistertechnik haben sie Kleve und
Umgebung historisch und aktuell auf
die Leinwand gebannt. René Joosten
(geb. 1972 in Roermond/NL), der seit
2009 in Kleve lebt, hat seinen eigentlichen Beruf für seine Leidenschaft aufgegeben: Er stellt sich in der
Ausstellung den Themen Landschaft
und
Stadtansicht,
sowie
der
Herausforderung durch eine perfekte
Technik Tiefe in seine Gemälde zu
bringen. Robert Maillé (geb. 1961 in
Ewijk/ NL) lebt seit 2001 in Kleve. Er
kommt ursprünglich aus dem Fach
Modedesign und möchte durch sein

Werk vor allem ästhetisches Gefühl
vermitteln. Er hat sich vom historischen Kleve und seiner Umgebung
inspirieren lassen. Erstmals stellen die
Beiden im Künstlerpalais B.C.
Koekkoek aus. Im Sommer bieten sie
open air-Malkurse in Altmeistertechnik
an. Bitte entnehmen Sie aktuelle
Informationen der Website des
Museums.
Info: Zu den normalen Öffnungszeiten
können Sie nach Voranmeldung das
Museum besuchen. Lauf derzeitiger
Corona-Schutzverordnung Besucher
eine FFP 3 Maske tragen und vor
einem Besuch ein tagesaktueller
Corona-Test vorgezeigt werden.
Stiftung B. C. Koekkoek-Haus,
Koekkoekplatz 1, Kleve, Tel.: 02821768833, E-Mail: info@koekkoekhaus.de; Öffnungszeiten: Dienstag –
Samstag 14-17 Uhr, Sonn- und
Feiertage 11-17 Uhr
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Spielball der Weltpolitik – als
Elten niederländisch wurde
ELTEN. Es ist ein unbekanntes Kapitel
der deutschen Nachkriegsgeschichte:
Am 23. April 1949 besetzte das
Königreich der Niederlande deutsches
Staatsgebiet als Pfand für geforderte
Kriegsentschädigungen. Zu den annektierten Gebieten gehörte auch die
Gemeinde Elten am Niederrhein. 14
Jahre lang stand das legendäre
Schmugglerdorf unter niederländischer
Verwaltung. Hatten die Eltener
Anfangs Angst vor der Besatzung, so
entwickelte sich die Zeit „als wir bei
Holland waren“ zu einem Wohlstandsund Wirtschaftswunder, von dem heute
noch viele Eltener schwärmen. Als
1963 das Dorf wieder zur BRD zurück
kam, landeten die Eltener einen besonderen Coup: In der sogenannten
Butternacht gelangten durch die
Grenzverschiebung tausende Tonnen
von Kaffee, Getreide, Geflügel und vor
allem Butter unverzollt und unversteu-

Als 1963 das Dorf wieder zur BRD
zurück kam, landeten die Eltener einen
besonderen Coup: die sogenannte
„Butternacht“.
ert in die BRD. Bisher unveröffentlichte Super-8-Aufnahmen dokumentieren
diese größte Schmuggel-Aktion in der
Geschichte
der
Bundesrepublik
Deutschland.
Ausstrahlung: ARTE 15. April 2021
um 20:15 Uhr; ARD 05. Juli 2021 um
22:45 Uhr
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Nieuws uit Nijmegen
Kwatta presenteert Donderbuikjes theater-tv
Kwatta pakt weer uit met een nieuwe theaterbeleving:
Donderbuikjes theater-tv vanaf 1 april te streamen via
Podiumkids Thuis.
Na het audiotheater van Zoek, pakt Kwatta deze keer uit met
televisie. Donderbuikjes is weliswaar specifiek voor het
scherm gemaakt, maar de voorstelling laat je thuis of in de
klas ook bewegen, lachen en zelfs brullen! Donderbuikjes is
gemaakt voor 4+ en is gebaseerd op de gelijknamige
Kwattaklasvoorstelling, waarbij twee acteurs onaangekondigd een klaslokaal binnenvallen. Maar natuurlijk is deze
theater tv-voorstelling ook geschikt voor iedereen die ouder
is, of gewoon om thuis met het hele gezin te bekijken.
Net als andere jeugdgezelschappen heeft Kwatta een aantal
van haar pareltjes op Podiumkids Thuis gezet. Ook
Donderbuikjes is er vanaf 1 april te streamen. Donderbuikjes
theater-tv is echter geen surrogaat voor ‘echt theater’.
Artistiek directeur Josee Hussaarts: ‘We gebruiken alles wat
we in huis hebben aan theater power om een vertaalslag te
maken naar het beeldscherm, zonder de kracht van het

Andere Tijden over de hevigste
krakersrellen van de jaren 80
40 jaar geleden vonden in Nijmegen
de hevigste krakersrellen van de
jaren 80 plaats. Bekend onder de
naam de Piersonrellen, die in 1981
zelfs de New York Times haalden.

theater zelf te verliezen. Donderbuikjes is geen registratie
van de voorstelling, maar opnieuw gemaakt en uitgevonden
voor de camera. Op deze manier hopen we toch een theaterbeleving te kunnen brengen in de huiskamer of op school.’
Later dit seizoen gaat de nieuwe live voorstelling van
Kwatta, Blote Konten, in première.

Gemeente Nijmegen wijzigt beslissing op
bezwaar pannaveldje De Buut
Het college van B en W heeft een
gewijzigde beslissing op bezwaar
genomen in de zaak van het pannaveldje van De Buut. Met het besluit
heeft het college een zo goed mogelijke balans gezocht tussen de belangen
van omwonenden, belangen van kinderen en de school binnen de wettelijke kaders. De activiteiten op het
schoolplein moeten voldoen aan de
geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit, zo is het besluit.
In een aanvullend maatwerkbesluit van
het college staan de maatregelen die
daarvoor moeten zorgen. Naast het in
stand houden van de eerdere wijzigingen aan het pannaveldje (gedaan na een
uitspraak van de voorzieningenrechter)
moet schoolbestuur Conexus zorgen
dat de houten palen van het veldje worden omhuld met geluiddempende
begroeiing. Kinderen kunnen dan op
maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 19.00
uur blijven spelen op het schoolplen, en
op zaterdag en zondag van 9.00 tot
19.00 uur. Op zaterdag en zondag
mogen op het schoolplein geen balspellen worden gespeeld.
Met deze beslissing op bezwaar geeft
de gemeente uitvoering aan de uitspraak van de voorzieningenrechter en
de bevindingen van nieuw akoestisch
onderzoek. De omwonenden, de school
en ouders uit de buurt zijn hierover op
24 maart 2021 geïnformeerd. Het
besluit zal getoetst worden door de
rechtbank Gelderland in de lopende
bodemprocedure.
De gemeente heeft de beslissing op
bezwaar gewijzigd op grond van de uitkomsten van nieuw akoestisch onderzoek, dat noodzakelijk werd geacht in
de uitspraak van de voorzieningenrechter in november 2019. De gemeente
heeft dit onderzoek laten uitvoeren,
waarbij over opdrachtformulering en
resultaten met alle partijen (omwonenden, schoolbestuur en ouders) is overlegd. De uitvoering van het akoestisch
onderzoek was oorspronkelijk gepland
in het voorjaar 2020, maar door corona
is de meetdag verplaatst naar september 2020.
Uitkomsten geluidsonderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er in de
avond- en nachtperiode (van 19.00 tot
7.00 uur) niet kan worden voldaan aan
de
geluidsnormen
in
het
Activiteitenbesluit. De overschrijding
komt dan door balspelen zoals voetbal
en hockey. In de dagperiode (van 7.00
tot 19.00 uur) wordt op één onderdeel
na wel voldaan aan de geluidsnormen,
omdat de toegestane geluidsnormen in
de dagperiode hoger zijn. De overschrijding wordt dan veroorzaakt door
het hard schieten van een (voet)bal op
de aanwezige verticale houten palen
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rond het pannaveldje.
De hinderbeleving komt door cumulatie van alle geluid; balspellen maar ook
het stemgeluid van kinderen. Het
onderzoek geeft ook inzicht in de
geluidbelasting als gevolg van alle
geluidbronnen, inclusief het stemgeluid
van kinderen.
Maatregelen Conexus
De gemeente heeft daarom nu besloten
dat Stichting Conexus moet voldoen
aan de geluidsnormen van het
Activiteitenbesluit. De stichting moet
dit doen binnen een termijn van zes
weken na dagtekening van de uitspraak
van de rechtbank Gelderland in de nog
lopende bodemprocedure. De gemeente gaat nu ook zogenaamde maatwerkvoorschriften opleggen aan de stichting, om op die manier voor te schrijven welke maatregelen de stichting
moet treffen om aan de geluidsnormen
te kunnen voldoen. Naast inrichtingsmaatregelen wil het college ook gaan
besluiten dat het schoolplein op zaterdag en zondag pas om 09.00 geopend
mag zijn in plaats van 07.00 uur en dat
op deze twee dagen balspellen niet zijn
toegestaan. Hiermee wil het college de
omwonenden meer rust bieden; de hinder door het gebruik van het schoolplein wordt hiermee beperkt.
De procedure voor het opleggen van
deze maatwerkvoorschriften is nu

gestart met het versturen van het voornemen aan de stichting. De verwachting is dat het college in mei het definitief besluit hierover zal nemen.
Voorgeschiedenis
Op 1 juni 2018 hebben omwonenden
van De Buut de gemeente verzocht om
handhavend op te treden tegen geluidsoverlast afkomstig van het gebruik van
het pannaveldje en speelterrein van
basisschool De Buut. In eerste instantie
heeft de gemeente dit verzoek afgewezen. Hiertegen hebben omwonenden
bezwaar aangetekend.
In juni 2019 heeft de gemeente besloten alsnog handhavend op te treden en
Conexus gelast om het pannaveldje te
verwijderen. Hiertegen hebben zowel
de omwonenden als Conexus beroep
ingesteld bij de rechtbank Gelderland.
Ook werd de voorzieningenrechter
gevraagd een voorlopige voorziening te
treffen.
Op 11 november 2019 heeft de voorzieningenrechter het verzoek voor een
voorlopige voorziening toegewezen.
Stichting Conexus heeft de uitspraak
uitgevoerd door wijzigingen aan te
brengen aan het pannaveldje. De voorzieningenrechter vond ook dat aanvullend akoestisch onderzoek nodig was.
Dit akoestisch onderzoek is nu reden
om een gewijzigde beslissing op
bezwaar te nemen.

Bewust vitaal en
sprankelend de lente in!

NIJMEGEN. Op woensdag 21 april
houdt Bewust Nijmegen, een platform voor bewust en gezond leven,
een open avond over vitaliteit. Deze
online meeting is speciaal voor mensen uit Nijmegen en omgeving die
ook zin hebben om bewust vitaal en
sprankelend de lente in te gaan. Op
deze manier kunnen zij kennis
maken met professionals en organisaties die werkzaam zijn op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en
gezondheid.
Het programma
Tijdens de open avond geven een aantal
leden van Bewust Nijmegen workshops
en lezingen waar je aan kunt deelnemen. Je kunt genieten van korte inspirerende workshops omtrent thema's als
gezonde levensstijl, voedingsadvies,
yoga, stembevrijding, meditatie,
healing, persoonlijk leiderschap en nog
veel meer. Het wordt een avond van
ontspannen en ontmoeten in een gezellige sfeer.
Het volledige programma van de open
avond is terug te vinden op
bewustnijmegen.nl.
Ivm met de organisatie worden deelnemers gevraagd om zich van tevoren

online aan te melden en aan te geven
wat de voorkeur van het programma is.
Praktische info:
Datum en tijd: woe 21 april, 19:30 tot
21.00 uur
Locatie: online. Toegang: gratis
Duur workshops: 30 minuten per
workshop. Je kunt tijdens de open
avond meedoen aan twee workshops.
Bij aanmelding kun je je top-4 doorgeven.
Wil jij ook laagdrempelig kennismaken
met wat Bewust Nijmegen kan bieden?
Meld je dan nu (gratis) aan via
www.bewustnijmegen.nl
Wat is Bewust Nijmegen?
Bewust Nijmegen is hét platform voor
bewust, gezond, duurzaam en prettig
leven in en om Nijmegen. Ben je geïnteresseerd in bijv. yogalessen,
coaching, gezonde voeding of duurzame producten? Professionals en organisaties laten op Bewust Nijmegen zien
wat ze doen. Met een handige agenda
met alle mooie activiteiten. Geef je op
voor onze maandelijkse (gratis)
nieuwsbrief, en blijf zo op de hoogte
van alle workshops, trainingen en evenementen in de regio.

Aanleiding was de bouw van een parkeergarage in het centrum van
Nijmegen, waarvoor een aantal arbeidershuisjes moesten worden gesloopt.
Krakers barricadeerden de huizen en de
steeg waaraan de huizen lagen. Toen
een zitdemonstratie van enkele honderden demonstranten in de buurt met veel
geweld werd beëindigd, sloeg de vlam
in de pan. Met behulp van 200 ME busjes, vijf tanks, een helikopter, een pant-

serwagen, veel traan- en braakgas,
getrokken wapens boven op het dak,
werden de krakers uit de bezette panden verwijderd. Na afloop was er kritiek op het machtsvertoon.
Andere Tijden blikt terug met krakers,
politie-agenten, en stadsbestuurders
van toen.
Uitzending: Andere Tijden, aflevering: Wonen Ja, Leegstand Nee
Woensdag 14 april 2021, 22.45 uur,
NPO 2
Andere Tijden is het geschiedenisprogramma van NTR en VPRO.
Presentatie: Astrid Sy.

Voor kinderen tot 12 jaar

De Kidspowergroep in het
Marikenhuis gaat weer beginnen!
ligheid. Maar wil je
over kanker praten dan
kan dat ook. Maar het
hoeft niet. Vind je het
allemaal erg spannend,
neem dan gerust een
vriendje of vriendinnetje mee. Samen is het
toch het fijnste…’.

Een ontmoetingsmiddag voor kinderen
die zijn geraakt door kanker in hun
omgeving. Een ernstig zieke vader,
moeder, broertje, zusje, vriend of
vriendinnetje. Op zaterdag 10 april van
13.00 tot 15.00 uur zijn deze kinderen
welkom in het Marikenhuis: ‘Ben jij
tussen de 4 en 12 jaar en is er iemand in
jouw omgeving ziek door kanker, dan
zijn wij er voor jou. Je kunt samen met
ons meedoen aan allerlei activiteiten.
Er is ruimte voor ontspanning en gezel-

We bekijken per keer
wie er zijn, waar we
zin in hebben en wat
we gaan doen! Het is
iedere keer anders.
Kom je ook? Het is
gratis, dus het kost helemaal niets!
Aanmelden doe je zelf of via een van je
ouders, per mail of telefoon: bianca.peters@marikenhuis.nl
| 0629471415
Tot zaterdag 10 april!
Kidspower is er elke laatste zaterdag
van de maand in en om het
Marikenhuis, Slotemaker de Bruïneweg
163 in Nijmegen. Meer info op
www.marikenhuis.nl

De Dag van het Levenslied
wordt gevierd op 19 september
Live-stream op moederdag
Gelukkig geen afstel, maar uitstel
voor de Dag van het Levenslied.
Traditiegetrouw vindt het Nijmeegse
smartlappenfestival
plaats
op
Moederdag, maar vanwege de lockdown is zondag 9 mei niet haalbaar.
Daarom is het festival verplaatst
naar 19 september. Bovendien presenteert de festivalorganisatie alsnog
een livestream op Moederdag.
Op zondag 19 september 2021 wordt
de 38e editie van de Dag van het
Levenslied gevierd: hét smartlappenfestival met een knipoog. Het
Valkhofpark vormt dan als vanouds het
decor voor een dag vol tranentrekkers,
humor, een speciaal kinderprogramma
en een geheime slotact. Alle zakdoekjes worden uit de kast getrokken voor
een bomvol programma, dat later dit

jaar bekend wordt gemaakt.
Levenslied-livestream op Moederdag
Een Moederdag zonder de Dag van het
Levenslied, daar mag best een traantje
om worden weggepinkt. Maar… bij het
levenslied hoort en traan én een lach.
Daarom presenteert de Dag van het
Levenslied op zondagmiddag 9 mei een
gratis livestream, met optredens van
allerlei artiesten. Zo worden alle
Nijmeegse moeders, dochters en zonen
toch in het muzikale zonnetje gezet.
Het publiek hoeft alleen zelf de drankjes koud te zetten – en uiteraard volop
mee te zingen!
De Dag van het Levenslied wordt georganiseerd
door
Stichting
Moederdagproducties. Kijk voor meer
informatie op www.dedagvanhetlevenslied.nl.

Woonboot gezonken in ’t Meertje
In ’t Meertje in het Ooyse Schependom in Nijmegen is een woonboot gezonken.
Foto: Henk Baron
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Buiten zwemmen vanaf 6 april
Na een lange periode van sluiting van
de zwembaden in Nijmegen kan
vanaf dinsdag 6 april weer een baantje getrokken worden in het buitenbad van Sportfondsenbad NijmegenWest aan de Planetenstraat in
Nijmegen. De binnenaccommodaties(s) blijven vooralsnog gesloten.
Personeel en management van
Sportfondsenbad Nijmegen-West zijn
blij dat ze de individuele zwemmer
weer mogen begroeten. “ Het is weer
een stapje in de normale richting.”
Het banenzwemmen zal plaatsvinden
binnen de geldende coronaregels. Zo
kan er niet gedoucht worden en zal het
omkleden op provisorische wijze buiten plaatsvinden. Ook zal de 1,5 meter
regel van toepassing blijven, evenals
alle andere bekende voorschriften.
Het water in het buitenbassin wordt
deze week verwarmd naar minimaal
21° C.
De ingang naar het buitenbad loopt via
de poort aan de rechterkant van het
gebouw. De bezoeker dient vooraf via
de webshop een tijdsblok van 45 minu-

ten te reserveren en een ticket te kopen.
Reserveren of een ticket kopen bij het
zwembad is helaas niet mogelijk.
Dit geldt voor elke bezoeker met uitzondering van de Club Aqua jaarkaarthouders en bezitters van een meerbaden kaart. Zij kunnen alleen reserveren
via
een
e-mail
naar
reserveringen@sportfondsennijmegen.nl
Buiten zwemmen in Openluchtbad de
Goffert zal naar verwachting kunnen
starten ná Koningsdag, vanaf 28 april.
Op dit moment zijn een aantal vrijwilligers hard aan het werk om het hele
terrein van het Goffertbad in orde te
brengen. Daarnaast wordt het 50 meter
bassin opnieuw betegeld en worden de
komende weken de omkleedhokjes vervangen door nieuwe kleedcabines.
Ondanks dat men in de buitenlucht kan
zwemmen, is er voor de rokers onder
de bezoekers wel een verandering.
Sportfondsen Nijmegen heeft in het
kader van “Op weg naar een rookvrije
generatie” al haar accommodaties en
bijbehorende terreinen als parkeerplaatsen en ligweide rookvrij verklaart.

Herinrichting Graafseweg
Vanaf 10 april starten werkzaamheden aan de Graafseweg voor groot
onderhoud die tot eind 2021 zullen
duren. De weg wordt ook aangepast
om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten. De weg is nu
nog te breed en nodigt uit tot te hard
rijden. De rijbanen worden versmald, er komt een parallelweg tussen de Groenestraat en Rozenstraat
en de verkeerslichten op 4 kruisingen
worden vervangen.
Verkeersmaatregelen
Rondom de Cavaljéweg zijn in de week
van 5 april de eerste werkzaamheden
gepland. Het verkeer heeft hier weinig
hinder van.
In het weekend van 10 en 11 april zullen de verkeersmaatregelen op straat
gezet worden. Dit is veel werk, daarom
wordt er al in het weekend mee gestart.
Ook is het nodig om de Graafseweg

door Rein van Vorstenbos

tussen de Neerbosscheweg en
Groenestraat af te sluiten vanaf
zaterdagochtend 10 april 7.00 uur tot
zondag 11 april 21.00 uur. Op maandag 12 april wordt gestart met de werkzaamheden. De Graafseweg blijft tijdens de werkzaamheden het grootste
deel van de tijd open voor alle verkeer
maar gemotoriseerd verkeer zal minder
door kunnen stromen omdat er in elke
richting 1 rijstrook beschikbaar is. Het
verkeer wordt geadviseerd om over de
S100 te rijden. Bussen blijven gewoon
over
de
Graafseweg
rijden.
Hulpdiensten hebben altijd toegang tot
de Graafseweg. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers.
Meer informatie met onder meer het
ontwerp van de nieuwe Graafseweg is
te bekijken op nijmegen.nl/graafseweg
of
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/graafseweg

ANNEKE

De drang en onrust die Anneke de laatste tijd bespeurde, had plaatsgemaakt voor
opluchting nu niets Roy ervan weerhield binnenkort bij haar in te trekken. Nadat
ze de dag na dit besluit wakker was geworden, bleef ze nog even, al luisterend
naar de merels in het park, liggen. Ze keek eens om zich heen, een beetje krap
voor twee personen was haar bed wel. En Sylvia had haar nog zo gewaarschuwd!
(“Meid, koop toch meteen een tweepersoonsbed voor het geval je een vriend
krijgt.”) Maar ja, Anneke was weer eens ’n keer eigenwijs. Niet dat ze in dat bed
samen geen plezier hadden gehad, integendeel, het liefdesspel had er niet onder
geleden. Maar van een echt comfortabele nachtrust kwam meestal niet veel
terecht. Menig uur had Anneke de torenklok horen slaan, gedwee wachtend op het
verlossende geluid van de wekker. Daarbij had Roy de gewoonte zijn arm stevig
om haar middel te slaan, zodat ze geen kant op kon. Dat had overigens wel iets
vertrouwds, maar tegelijkertijd transpireerde je je rot, zo lijf aan lijf. Ze ging er
dan ook ’n keer iets van te zeggen. (Luister, Roy, je hoeft me ’s-nachts niet zo vast
te houden, ik loop echt niet weg!) En dan het opstaan, dat was ook al zo’n dingetje. ‘s-Morgens had Roy namelijk de gewoonte meteen onder de douche te springen, om er vrolijk een half uur onder te blijven staan. Intussen had Anneke na zo’n
doorwaakte nacht haar handen vol aan koffiezetten en boterhammen smeren.
Niets aan te doen, dacht ze in het begin, zo zijn mannen nu eenmaal, het is wat
het is. Maar nu ze officieel gingen samenwonen, werd het tijd dit soort dingen
toch maar eens aan te kaarten. Plus de taken in huis, die moesten eerlijk worden
verdeeld, besloot ze meteen. Ziezo, nu de handen uit de mouwen. Op weg naar
haar thuiswerkplek bespeurde Anneke plotseling een onbestemd gevoel in haar
buik, de baby meldde zich voor het eerst, het kleine wonder nam steeds meer bezit
van haar. Liefkozend streelde ze haar buik, wat zou het zijn, jongetje of meisje?
Eenmaal in de huiskamer, viel haar blik op de krant. Een paginagroot stuk ging
over de energietransitie. Dat het volgens de politiek allemaal te langzaam ging,
maar volgens de burgers te snel, de grens was onderhand wel bereikt. Men kwam
steeds meer in opstand tegen de subsidie slurpende windturbines en zonneweides
en geen gemeente tolereerde meer een vervuilende biomassacentrale op zijn
grondgebied. Het was allemaal te veel en te vol, de gezondheid van de burger en
het aanzien van ons landschap waren het kind van de rekening. En denk maar niet
dat de bedenkers hiervan, de Tesla rijdende bakfietsyuppen, zelf zo’n windmolen
voor hun deur wilden hebben, allesbehalve! Voorbeeld hiervan is het
Amsterdamse IJburg, daar moest het uitzicht van de happy few koste wat het kost
worden gespaard (Kijk, om de klimaatdoelen te halen, zetten we die dingen toch
gewoon op het platteland neer. We zadelen gewoon een ander met ons probleem
op, kan ons het schelen.) De stuitende hypocrisie uit deze hoek en de daarmee
gepaard gaande onverschilligheid ten aanzien van andersdenkenden stoorde
Anneke ongelooflijk. Het doel, Nederland klimaatneutraal, werd heilig verklaard
en meteen kwam al het andere tot stilstand, de woningbouw voorop. Maar dat we
wereldwijd met al onze klimaatregels nog geen deuk in een pakje boter slaan,
begrijpt een kind. Andere landen doen namelijk niet mee. Nederland heeft ’t altijd
over het redden van de mensheid, maar laat zijn eigen burgers links liggen.
Klakkeloos geeft de overheid miljarden uit aan het milieu, terwijl honderdduizenden landgenoten met hun rug tegen de muur staan, omdat ze geen fatsoenlijk
dak boven hun hoofd hebben noch een volwaardig inkomen om hun gezin te
onderhouden. Denken ze in Den Haag nu werkelijk dat die mensen geholpen zijn
met de zoveelste windturbine? Ach, was ik maar de eerste vrouwelijke premier
van ons land, dacht Anneke toen hardop.
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SPOR T
Verruiming locaties voor buitensport
De gemeente Berg en Dal gaat parkeerplaatsen en grasveldjes rondom
sportaccommodaties aanwijzen als
extra sportlocaties. Hierdoor krijgen
binnensportverenigingen
meer
mogelijkheden om hun sportactiviteiten buiten te gaan organiseren.
Door de coronaregels is binnen sporten verboden.
Ook mogen sportscholen, onder
bepaalde voorwaarden, het terrein
rondom hun sportschool gebruiken
voor sporten. Het gaat dan bijvoorbeeld
om fitness clubs die hun zware apparaten niet naar de parkeerplaats van een
andere vereniging kunnen verplaatsen.
Voor het sporten op de extra buitenlocaties is vooraf toestemming van de
gemeente nodig.

Voorwaarden sporten buitenlocaties
Er gelden meerdere voorwaarden voor
het sporten op de extra buitenlocaties.
Zo moet de organisator van de sportactiviteit eerst navragen of het mogelijk is
om óp een terrein van een sportaccommodatie te sporten. Als dit niet kan dan
komen de extra locaties rondom een
accommodatie, zoals parkeerplekken
en grasvelden, pas in aanmerking. Ook
moet de organisator vooraf met de
buurt overleggen hoe overlast voorkomen kan worden.
Verder gelden de algemene coronaregels voor sporten. De organisator is
verantwoordelijk voor het naleven van
deze regels.
Meer informatie en alle voorwaarden
staan op
www.bergendal.nl/buitensporten.

Toekomst van sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen
Hoe kunnen we in Berg en Dal slimmer omgaan met alle sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen zodat alle inwoners hun activiteiten kunnen blijven beoefenen? De
gemeente wil na overleg met de
gemeenteraad en samen met de verenigingen naar een kwalitatief beter,
efficiënter en betaalbaar accommodatiebeleid. Voor onze huidige inwoners en voor de generaties daarna.
Waar gaat het over?
In 2016 heeft de gemeente het accommodatiebeleid vastgesteld voor wat
betreft gebouwen van verenigingen
waar de gemeente accommodatiesubsidie voor geeft. De gemeente heeft de
ervaringen van het beleid vastgelegd en
naar de toekomst gekeken. Bij de toekomst van de accommodaties zijn er
namelijk veel factoren die een rol spelen, zoals demografische ontwikkelingen, ledenontwikkelingen, financiële
mogelijkheden, inhoudelijke trends en
ontwikkelingen.
Waarom doet de gemeente dit?
Nu en in de toekomst moet sport en
ontspanning voor iedereen toegankelijk
én betaalbaar blijven. Investeringskosten in accommodaties gaan de
komende jaren naar verwachting toenemen. De gemeente verwacht dit omdat
de eisen qua toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid steeds hoger
worden. Ook de samenstelling van de
bevolking verandert, wat gevolgen
heeft voor de verenigingen en daarmee
voor de accommodaties. Dit betekent
dat er gezamenlijk keuzes gemaakt
moeten worden om voldoende kwalitatief aanbod met voldoende diversiteit te
behouden.
Welke stappen heeft de gemeente al
gezet?
Na het vaststellen van het accommodatiebeleid heeft de gemeente afgesproken om accommodaties per dorp goed
in beeld te brengen en te bekijken of
beter gebruik mogelijk is. Uit gesprekken met inwoners bleek er weinig tot
geen belangstelling te bestaan om daarover mee te denken. Dorpsbewoners
zijn vooral gericht op activiteiten en
vinden het vanzelfsprekend dat daarvoor een accommodatie beschikbaar is.

Hoe pakken we dit gezamenlijk aan?
Eerst gaat de gemeente met de verenigingen in gesprek over de ervaringen,
toekomstplannen,
verwachtingen,
mogelijke ideeën en voorstellen.
Voordat het zover is geeft de gemeenteraad wensen en denkrichtingen aan.
Deze zijn een leidraad voor de gesprekken met de accommodatiebeheerders.
Deze gesprekken gaan over hun ervaringen met het accommodatiebeleid.
Het gesprek gaat ook over de kwaliteit
en de betaalbaarheid van alle accommodaties en hoe de accommodatiebeheerders de toekomst zien.
Wethouder Annelies Visser: ”Samen
met de mensen van onze verenigingen
en de gemeenteraad gaan we kijken
hoe we efficiënter gebruik kunnen
maken van de verenigingsgebouwen.
Het gaat immers niet om de stenen,
maar om onze inwoners. Het doel is
dan ook om vitale verenigingen voor de
toekomst te behouden en om ontmoeten
mogelijk te houden.”
Naar verwachting kan de gemeenteraad
in het 2e kwartaal van 2022 een definitief besluit nemen over de toekomst van
de accommodaties.

Bridgenieuws
Beste bridgers,
Bij het verschijnen van deze
Rozet zitten de
mooie Paasdagen
er al weer op.
Jammer genoeg zijn de vooruitzichten
voor komende week minder gunstig,
maar gelukkig kunnen we ook in deze
periode in de avonduren Stepbridge
spelen. Veel plezier.
Uitslagen BBD 29-3-2021:
1. Corola van Herwijnen en Pieter
Schuil 68.75%
2. Ronald Post en Loes Janssen 61.46%
3. Jan en Marjo van der Hoeven
59.72%
4. Arnold Raats en Jan Jacobs 53.47%
5. Els en Theo de Witte 53.13%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.

Hengelsportvereniging
’t Mokse Broek 2021
Nu het visseizoen weer voor de deur
staat en veel mensen de waterkant
opzoeken om een hengeltje met lijntje
uit te gooien, is het noodzakelijk om te
weten welke documenten hiervoor
nodig zijn. Dat zijn een geldige VISpas
2021 tezamen met de Gezamenlijke
Lijst van Nederlandse Viswateren
(boekje) 2019-2020-2021, dit mag ook
via een app op uw telefoon (internet
noodzakelijk), ook wel de VISplanner
genoemd. Voornoemde documenten
kunnen ook bij onze vereniging worden
aangevraagd. Dit kan via onze website:
www.tmoksebroek.mijnhengelsportvereniging.nl en via de website
Sportvisserij Nederland www.sportvisserijnederland.nl Ook kunt u een VBL

(Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap)
kopen in de winkel van de Boerenbond,
Kloosterstraat 29 te Groesbeek telefoon (024) 397 1313, in de campingwinkel Eldorado, Witteweg 18 te
Plasmolen, telefoon (024) 696 1914.
Tot slot bij onze voorzitter Tini
Schraven telefoon 06-28402140 en bij
onze secretaris Teun van Grinsven telefoon 06-20623972. Onze vereniging
organiseert elk jaar een competitie met
14 wedstrijden waarvan de eerste wedstrijd op 4 april 2021 zal plaatsvinden,
hebt u zin kom gerust even kijken. Wij
wensen u een goed visrijk seizoen toe.
Teun van Grinsven
Secretaris HSV ’t Mokse Broek

Beschikbare parkeerplaatsen en
grasvelden
De gemeente heeft 18 parkeerplaatsen
en 2 grasvelden aangewezen als extra
sportlocatie. De lijst met locaties staat
op www.bergendal.nl/buitensporten.
Wethouder Annelies Visser:
‘’Het is belangrijk dat er in onze
gemeente voldoende mogelijkheden
zijn om te sporten. Sporten draagt bij
aan onze gezondheid, het geeft plezier
en het houdt ons fit. Juist in deze corona tijd, waarin we veel thuiszitten,
moeten we in beweging blijven. Door
extra buitensportlocaties te regelen
geven we onze verenigingen én hun
leden meer kansen om te gaan sporten.’’

Recordaantal
aanmeldingen
voor de
Hartstocht
Hartstichting stimuleert
bewegen met Hartstocht
en Hartstocht Radio
Meer dan 15.000 mensen hebben zich
aangemeld voor de Hartstocht en gezamenlijk al meer dan 250.000 euro
opgehaald voor hartenonderzoek. Het
wandelevenement gaat op 10 april van
start vanuit hun eigen voordeur en is
100% coronaproof. Het is een goed
teken dat veel mensen in beweging
komen, want het draagt bij aan een
gezonde leefstijl en verlaagt het risico
op hart- en vaatziekten. Onderzoek
toont aan dat je 2 keer zoveel kans hebt
op hart- en vaatziekten door veel stil te
zitten. Elke dag rustig een half uurtje
wandelen verlaagt je bloeddruk en de
conditie van je hart en bloedvaten gaan
er aanzienlijk op vooruit.
De Hartstocht van de Hartstichting
Niet voor niets daagt de Hartstichting
Nederland opnieuw uit om in beweging
te komen. Wandelen is populair.
Daarom organiseert de Hartstichting op
10 april voor de tweede keer de
Hartstocht. Wandelen vanuit je voordeur, waarbij de route via een app
beschikbaar wordt gesteld. Deelnemers
genieten tijdens de wandeling van
Hartstocht Radio met verhalen van
ervaringsdeskundigen, BN’ers, deelnemers en verzoeknummers.
De Hartstocht Podcast
De Hartstichting stimuleert niet alleen
wandelen op 10 april, maar zorgt
ervoor dat je goed getraind voor de start
verschijnt. En je trainingen worden leuker met de Hartstocht Podcasts. In een
serie van 6 Hartstocht podcasts, komen
wandelaars alles te weten over het hart.
Presentatrice Evelien de Bruijn (Radio
10) gaat in gesprek met ambassadeurs
van de Hartstichting, de wetenschap en
met experts die alles vertellen over de
effecten van wandelen op je lichaam
(hart) en geest.
Over de Hartstichting
De Hartstichting werkt samen met
wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers aan
oplossingen om hart- en vaatziekten
eerder op te sporen en beter en sneller
te behandelen. We financieren onderzoek, geven steun en voorlichting aan
patiënten en willen extra levens redden
bij een hartstilstand.
Over de Hartstocht
Hartstocht op 10 april is de kick-off van
de collecteweek. Wij zijn overweldigd
door het aantal aanmeldingen en hebben hierdoor geen startpakketten en
medailles meer beschikbaar. Er zijn
nog wel tickets beschikbaar! Op vrijdag 9 april om 17:00 uur zijn de
inschrijvingen gesloten. Meld je voor
die tijd aan, kies je afstand 5, 10, 15, 20
of 30 km en start vanuit je eigen voordeur of plek naar keuze. Samen met
onze partners Becel, Healthy Fest,
eRoutes, KWBN, Fitbit, MIC,
SamenGezond en ambassadeurs geven
we je tips op het gebied van een hartgezonde leefstijl.
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THE BIG
EVENT
DÉ INRUILSENSATIE VAN EUROPA!

GRATIS TANK- OF LAADPAS
T.W.V. € 500

GRATIS ACCESSOIRES
T.W.V. € 250

Tot en met 17 april is het weer The Big Event bij Mulders.
Tijdens The Big Event van Opel krijg je voor alles wat rolt of rijdt tot
€ 2.000 extra inruilwaarde. Daarnaast ontvang je een tank- of laadpas van
€ 500 én gratis accessoires t.w.v. € 250. Meer interesse in Private Lease?
Dan profiteer je tijdens The Big Event van éxtra scherpe Private Lease
tarieven. Bekijk het volledige aanbod op onze website en maak direct
een afspraak hoe en waar jij wilt.

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100km 9,3-1,2; km/liter: 10,8-83,3; CO2 gr/km: 210-28.
Gecombineerd elektriciteitsverbruik elektrische modellen: 17,8-15,9 kWh/100 km.
De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.
Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

mulders-opel.nl

