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

Feest op sportpark “De Duffelt”
LEUTH. In het Paasweekend – zaterdag 16 en zondag 17 april – is het feest
bij VVLK op Sportpark De Duffelt.
VVLK viert dan haar 90-jarig jubileum
met activiteiten en festiviteiten die over
deze twee dagen zijn verdeeld.
Zaterdag 16 april Sport en Feest
Op zaterdag wordt de jongste jeugd
vanaf 10.00 uur ontvangen. Voor alle
spelers (dus ook alle spelers van de
combinatie teams VVLK / SVO) is er
een sportief programma in elkaar gezet.
In de loop van de dag komt ook de
oudere jeugd van de vereniging aan
bod. Uiteraard zijn ouders, opa’s,
oma’s en andere geïnteresseerden welkom op het sportpark, waar natuurlijk
een hapje en drankje te krijgen is. Om
17.00 uur wordt er een jubileumwedstrijd gespeeld. Hierin neemt het kampioenselftal uit 2013 het op tegen de
oudste jeugd van VVLK/SVO JO-19.
Dit belooft een mooie clash te worden
tussen ‘oud en jong’.
Aansluitend kunnen de voetballers,
opgefrist en omgekleed, zich uitleven
op de dansvloer van de tent op het
Sportpark. Vanaf 20.30 zorgt DJ Mike
voor een gezellige sfeer in deze tent.
De feestavond is vrij toegankelijk voor
iedereen die VVLK een warm hart toedraagt en die, misschien wel voor de

laatste keer, de verjaardag van deze
club wil vieren.
Zondag 17 april Ontmoeten en
Huldigen
Deze dag staat in het teken van ontmoeten. Leden kunnen zich met hun
partner aanmelden voor een gezamenlijke brunch. Deze brunch start om
11.30 uur en voor deelname wordt een
eigen bijdrage gevraagd. Aanmelden
kan
per
mail:
brunchvvlk90@gmail.com.
Aansluitend aan de brunch worden de
jubilarissen gehuldigd. Traditioneel
vindt deze huldiging plaats tijdens de
nieuwjaarreceptie. Als gevolg van
Corona heeft dit de afgelopen jaren niet
kunnen plaatsvinden. Dit jubileum
biedt een mooie gelegenheid tot een
inhaalslag en deze trouwe leden alsnog
in het zonnetje te zetten. De middag zal
vervolgens ‘geruisloos’ worden voortgezet onder muzikale begeleiding van
opnieuw DJ Mike en er zal alle ruimte
zijn om een goed gesprek te voeren met
oude bekenden. De liefhebbers kunnen
zelfs de dansvloer een laatste keer
opzoeken.
Kortom: deze 90-jarige heet u van harte
welkom tijdens de Pasen!

De politie komt naar u toe!
De wijkagenten komen
naar u toe met het
mobiele media lab en
zullen met de bewoners
in gesprek gaan. Dit zal
onder andere gaan over
senioren en veiligheid.
Zo zullen wij tips en
informatie geven over
cybercrime, babbeltrucs, fishing en whatsappfraude. Wij zullen
op de onderstaande
locaties en tijdstippen
aanwezig zijn met ons
Mobiel Media Lab.
• Zaterdag 9 april,
Kastanjeplein
Millingen aan de Rijn.
10:00 – 16:00.
• Zondag 10 april, Waterstraat 27 (Plus
supermarkt) Beek-Ubbergen. 10:00 –
16:00
• Zaterdag 23 april, Groesbeek centrum. 10:00 – 16:00.
Jong en oud en zijn welkom op deze
actiedag. Ga met ons in gesprek over
leefbaarheid en veiligheid en doe mee
met onze enquête.
Ook voor de kinderen is er van alles te
beleven: zo kan er een politieauto bekeken worden, vragen gesteld worden, op

Coalitieonderhandelingen
in volgende fase

de foto, een politievest passen en zijn er
kleine presentjes aanwezig.
Wij hopen u graag te ontmoeten!
Uw wijkagenten,
Pieter Koolhout, Monique BoyPostema, Jörgen Rutgers, Patrick
van der Wal, Kerwin van Krieken,
Rens Wigarda

oplage: 25.000

Gemeenteraad geïnstalleerd
Woensdagavond is in het gemeentehuis
van Berg en Dal te Groesbeek de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd door
burgemeester Mark Slinkman. De
raadsleden legden de belofte of de eed
af. Het merendeel deed de belofte.
Bij een eed zweert men op de Bijbel en

God en bij de belofte niet. Een eed eindig je met: “Zo waarlijk helpe mij God
Almachtig!” en de belofte met: “Dat
verklaar en beloof ik!”. Inhoudelijk en
juridisch is er geen verschil in wat je
zweert of belooft, het verschil is alleen
religieus.
Foto: Henk Baron

Coalitie-onderhandelingen in
Berg en Dal in volgende fase
Kernachtig Groesbeek en LOKAAL!
gaan samen proberen een nieuw college te vormen. Dat is het resultaat
van de eerste gespreksronde die
Kernachtig Groesbeek, als winnaar
van de verkiezingen, met alle fracties
heeft gevoerd.
Steun voor coalitie met lokale partijen
De keuze voor een combinatie van
Kernachtig Groesbeek en LOKAAL!
werd door veel fracties als een logisch
vervolg gezien op de aanloop naar en
de uitslag van de verkiezingen.
De twee partijen hebben een goede
chemie samen. Over veel onderwerpen
sluiten de opvattingen goed op elkaar
aan.
Besprekingen
Afgelopen week heeft Kernachtig
Groesbeek gesprekken gevoerd met
afgevaardigden van alle andere fracties.
De gesprekken zijn namens Kernachtig
Groesbeek gevoerd door Erik Weijers,
Irma van de Scheur en Wiebo Kersten.
Jan van Workum, voormalig griffier
van Berg en Dal, was hierbij gespreksleider.
Krappe meerderheid
De voorgestelde coalitie heeft een
krappe meerderheid. In open en prettige gesprekken met de fracties werd
vooral vooruit gekeken. Wat kunnen
raad en college de komende vier jaar

beter doen? Meer met de inwoners in
gesprek en minder coalitie versus
oppositie. De kwaliteit van de voorstellen is daarbij cruciaal.
Belangrijke thema’s en risico’s
Om te komen tot een breed gedragen
programma is elke fractie gevraagd wat
hun
Top 5 is om de komende jaren de
schouders onder te zetten. De thema’s
duurzaamheid, bouwen en participatie
werden daarbij vooral genoemd.
Daarnaast is gesproken over hoe we
willen werken. En wat gaan we doen
samen? Zonder alles meteen dicht te
timmeren.
Risico’s zijn er echter ook. De onzekerheden rondom de crisis in Oekraïne, de
gevolgen van Corona, grenzen aan de
groei van de economie en de schaarste
aan ambtelijke capaciteit.
Puntjes op de “i”
Op enkele dossiers is het nog nodig om
de laatste puntjes op de “i” te zetten.
Bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid; en dan met name de zonneparken.
Hier wordt de komende weken nog
over gesproken. Dan praten de partijen
ook door op de belangrijke dossiers en
werken zij aan een plan van aanpak en
programma voor de komende vier jaar.
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Hobby-&
snuffelroute
in Ooij
OOIJ. Op zondag 10 april vindt van
11-16 uur de hobby-&snuffelroute in
Ooij plaats.
Zo’n 35 deelnemers zetten een “kraam”
neer op hun eigen terrein, oprit of voortuin.
Tijdens het evenement zijn er zelfgemaakte hobby artikelen te koop, maar
ook tweedehands spullen.
Bij elke stand kunt u een plattegrond
krijgen van de plaatsen waar iets te
koop is. Starten kan op Reinier van
Ooijplein, u kunt daar ook goed de auto
parkeren.
Het na afloop overgebleven geld zal
geschonken worden aan de voedselbank.

Het streven is om het nieuwe college op
donderdag 12 mei 2022 te benoemen.

Vrijwilligerssteunpunt Oekraïne van start
Ook de gemeente Berg en Dal vangt
vluchtelingen vanuit de Oekraïne op.
Het is hartverwarmend om te mogen
constateren, dat veel inwoners van de
gemeente en daarbuiten bereid zijn om
te helpen: met spullen, als contactpersoon of op een andere manier als vrijwilliger.
Om ervoor te zorgen, dat dit aanbod
van vrijwilligers terecht komt bij de
vluchtelingen, die daaraan behoefte

hebben, is een steunpunt van start
gegaan. Ook dit steunpunt wordt
bemensd door vrijwilligers. Iedereen,
die vragen heeft of iets wil aanbieden,
kan contact opnemen met de mensen
van dit steunpunt.
Je kunt terecht van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur op het
gemeentehuis van Berg en Dal in de
spreekkamer Erlecom.
Telefonisch zijn we gedurende die tijd

bereikbaar onder nummer 0643438852.
En er kan altijd een mailtje gestuurd
worden naar Oekraine@bergendal.nl.
Iedereen, die al iets aangeboden heeft,
krijgt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie van ons. We hopen met z’n
allen, dat we iets kunnen betekenen
voor de Oekraïeners, die hebben moeten vluchten en nu zo’n moeilijke tijd
doormaken.

Muzikanten voor Oekraïne
"Je moet iets doen tegen de waanzin
van de oorlog.
Muziek verbindt de mensen. "
Mart Heijmans, initiatiefnemer, muzikant en muziekdocent
Uitvoering Volkslied Oekraïne
Zaterdag 16 april 2022 | 14.00 uur
Waalkade Nijmegen

Een kernachtige lokale aanpak

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

Op paaszaterdag 2022, 16 april aanstaande, verzamelen zo veel mogelijk
muzikanten uit Nijmegen en omstreken
zich op de Waalkade om daar gezamenlijk het volkslied van Oekraïne te spelen. Alle denkbare types instrumenten

zijn welkom, als ook alle stemsoorten.
Locatie: Waalkadeterras onder aan de
Voerweg, bij de Lindenberghaven.
Iedereen die mee wil doen kan de
meerstemmig uitgeschreven muziek
downloaden om thuis in te studeren:
partijen voor verschillende stemmingen
staan op https://www.sprok.eu/bladmuziek-oekra%C3%AFens-volkslied/.
Daar vind je ook een voorbeeld van de
uitspraak van de tekst als je wil zingen.
Ook als je niet in deze toonsoort kunt
meespelen, kun je toch meedoen, als je
aangeeft welke stemming je gewend
bent.

Meld je aan als je wilt komen en geef
ook door met welk instrument.
Aanmelden via:
muzikantenvoorukraine@gmail.com.
Geef daarbij aan welk instrument je
speelt en in welke stemming dat staat.
Professioneel of amateur, pak je instrument, download de bladmuziek, oefen
thuis, en kom zaterdag 16 april om
14.00 uur naar de Waalkade in
Nijmegen.
Zangers en zangeressen: je kunt de
melodie vocaliseren, maar je kunt ook
hard gaan oefenen op de Oekraïnse
tekst. Zing in elk geval uit volle borst
mee!

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02
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Wij zijn geopend in Kranenburg

Chinees Indisch Restaurant

Son San
Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu april
-

Menu A
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Saté (2st.)
Kerry Ko (6st.)
Grote portie witte
rijst

€ 18,40 (2 personen)

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

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Kip in kerriesaus
Kerry Ko (6st.)
Grote portie witte
rijst

€ 26,90 (2-3 personen)

Klussief

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk

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





RAMEN - DEUREN - SERRES
ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

Kantoor Klussief
Werkplaats
* Kantoor Klussief * Marialaan 68, 6576
BH OoijKlussief

*Werkplaats Klussief * Bouwkamp 13b, 6576 JX Ooij
* Telefoon 06-13217763 E-mail:Info@klussief.nl * www.klussief.nl

Telefoon: (024) - 388 3273
www.vblkozijnen.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- vrijdag 8 april 19.30 uur Taizé viering,
thema Vertrouwen
-vrijdag 15 april 19.30 uur Goede Vrijdagviering, voorganger ds. W. Slob
- zondag 17 april 10.00 uur Eerste Paasdag
viering, voorganger ds. D.J. Deunk
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-9.4. 11-14u. repaircafe, Kulturhus
-10.4. 10-16u. Politie-mobiel media lab
(Plussupermarkt)
MILLINGEN A/D RIJN
-7.4. 18u. Bijeenkomst bewustwording psychische kwetsbaarheid, Fuske
-9.4. 10-16u. Politie-mobiel media lab
(Kastanjeplein)
-9.4. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-13.4. opendag Martinusschool
-15.4. 20u. bingo OEV, ver. gebouw
-17.4. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
-19.4. 20u. Vivace meezingavond, Duffelt
OOIJ
-10.4. 11-16u. hobby-snuffelroute Ooij
LEUTH
-12.4. 19.30u. boekenproeverij, Kulturhus
-16+17.4. VVLK=90jaar-feest, sportpark
KEKERDOM
-10.4. 11-17u. voorjaarsmarkt, Kulturhus
BERG & DAL
-15.4. 19.30u. Stabat Mater concert, kerk
-17.4. 14u. kirtanmiddag, Kerstendal
UBBERGEN
-weekenden april: expo Jo&Josie en
Marjorie, kunstkapel Refter
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-9+10.4. Erik vd Heiden
-16-18.4. Susanne Haag, Ineke
v.Middelkoop, Anne Thoss
GROESBEEK
-9.4. 20u. paasbingo Gekleurde Zanger ,
Op de Heuvel
-14+21.4. 20u. paasbingo Mallemolen
-18.4. 10u. Hanenkraaiwedstrijd, café
Merlijn (net over de grens)
-19.4. ALV Ploegdriever, Wijnhoeve
Heikant
-23.4.-9.4. 10-16u. Politie-mobiel media
lab (centrum)
BREEDEWEG
-5.4. 19.30u. parochieavond-gesprek,
Sleutel,

PAGINA 3

De Rozet

COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
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De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Paasbingo
GROESBEEK. Op donderdag 14 en 21
april wordt er een paasbingo georganiseerd in Cultureel Centrum De
Mallemolen. Er zijn leuke geldprijzen
te winnen en op beide avond zijn er tien
extra ronden. Tevens wordt er een grote
loterij gehouden. De opbrengst van
deze bingoavonden komt geheel ten
goede aan zes verenigingen. De bingo
begint om 20.00 uur en de zaal is geopend vanaf 18.30 uur! Wij heten jullie
van harte welkom!

Agenda

Op de Heuvel
- schilderen op donderdag (zie
Facebook voor details)
- buurtlunch op maandag
- zumba dansles op de maandagavond
- donderdag inloop spreekuur voor
sociaal team
- dinsdags bingo om de week
Kinder activiteiten club start weer op 9
maart, op de Facebook-pagina worden
details van de activiteiten en agenda
aangekondigd.
Adres: Ericastraat 39, Groesbeek
Meer info:
~ telefoon: 024 397 2412 optie 1
~ Facebook;
www.facebook.com/opdeheuvel/

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

Rozet op Facebook

facebook.com/derozet

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

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

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

Rozetjes

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

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

mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Te koop haard en kachelhout, tropisch hardhout,
wordt thuis bezorgd vanaf 3
m3 of per container met 30
m3. alles droog. 0615681335

6,00

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd
Past. Graatweg 27-b
ingang Crumpsestraat
Millingen aan de Rijn
0481-432463 / 06-49416129

Kunstrijwielvereniging

,, Juliana ”
ZATERDAG
9 APRIL

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

HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur
Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?
Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

ma. t/m vrij. na 17.00 uur
za. na 12.00 uur

BINGO

14

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

5,50

Groesbeek:

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

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

5,00

Leuth:

SCHUTTERSGENOOTSCHAP O.E.V.
Heerbaan 190

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

0481- 432054
06 - 24861017

De Rozet
voor al uw familieberichten

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken die ons 60 jarig huwelijksfeest tot
een fantastische dag heeft gemaakt.
In het bijzonder ook
“de Grensland Bigband” voor hun concertje
dat ze hebben gegeven.
Ook willen wij iedereen bedanken voor
de vele kaarten, bloemen en felicitaties
die wij hebben mogen ontvangen

Adriaan en Adda
Hurkmans de Bruijn
Leuth

Millingen aan de Rijn

BINGO

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

U kun
natuurl t
reserver ijk
en

vrijdag 15 april

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

PASEN: 17 & 18 april

LOPEND BUFFET

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

Onbeperkt eten (incl. toetje)

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

Bingo
ZONDAG

17 APRIL

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Gallant Metaal

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

€ 23,95

Houtsl
koolgril

kinderen tot 12 jaar € 13,95
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten

Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
Tel. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

www.saraygarten.de

Vlees,
v
gevoge is,
lte,
salade
koude s,
warme en
v
gerech oorten
130
zitplaat
kegelb sen
a
aanwe an
zig

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

www.gallantmetaal.nl

Driessen Grondwerken

info@gallantmetaal.nl

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

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

ZAKELIJK

Wijngilde Commanderij Rijk van Nijmegen:

Green 46 schenkt mooiste rode huiswijn van de regio
Op 15 maart organiseerde het Wijngilde Nijmegen haar
tweejaarlijkse horecaproeverij. Dit na drie keer te zijn uitgesteld vanwege corona lockdowns.
Een horecaproeverij is een evenement waarbij lokale en
regionale restaurants een van hun open huiswijnen laten
beoordelen. Dit keer was het thema huiswijnen rood. De restaurants laten wijnen beoordelen die voor maximaal 35 euro
per fles en maximaal 7 euro per glas op de kaart staan. Een
14 tal restaurants heeft deelgenomen.
Opvallend was allereerst het hoge kwaliteitsniveau van de
wijnen. De horecabedrijven geven hiermee zonder uitzondering een fraai visitekaartje af en bieden hun gasten waar voor
hun geld. De onderlinge verschillen waren dan ook klein.
De wijnen worden geproefd conform het in wijnkringen
bekende 20 puntensysteem. De helft van de proevers beoordeelt de wijnen van 1 tm 14. De andere helft begint bij wijn
14 en werkt terug naar 1. De volgorde waarin de wijnen naast
elkaar staan wordt zorgvuldig doordacht. Dit alles om iedere
wijn op zich volledig tot zijn recht te laten komen.

Foto: Frans Derksen
naar jou! Ben jij de vrijwilliger met groene vingers waar
BIZ Millingen Centrum op zoek naar is?
Beschikbaar: gemiddeld 1 keer per 2 weken om de beplanting water te geven en te bemesten.
Periode: van begin april tot eind oktober.
Aanmelden:
laat
het
ons
weten
via:
bizmillingen@gmail.com of neem gerust telefonisch contact
op met Karin Bex 06-18222004.
Laten we samen de handen uit de mouwen steken en werken
aan een fraaier Millingen.

Hoogwaterplatform heft zichzelf op
OOIJ. Het Hoogwaterplatform heeft
zichzelf tijdens de jaarvergadering
op dinsdag 29 maart in dorpshuis de
Sprong te Ooij, opgeheven.

Westfalen waren ook bij de vergadering
aanwezig. Door hen werd medegedeeld, dat ze in Duitsland nog niet zo

ver waren, maar dat ook daar wel plannen waren om er mee te stoppen.
Foto: Henk Baron

Spaar voor
€15,- kortin
en €5,- voo g
je verenigi r
ng!
Dagelijks vanaf 10 uur geopend
Lunch - a la carte - pannenkoeken - koffie met...
Cadeaubonnen voor ieder bedrag!

Wij hopen dat u allen
weer veel komt stempelen voor uw vereniging
en uzelf.

(Advertorial)

Open dagen Praktijk Monica Ouwens
lichaamsbewustzijn, groei en therapie
Millingen aan de Rijn 8, 9 en 10 april
Gratis proeflessen Aerial yoga,
Aerial yoga kids, Babymassage,
lichaamsmeditatie en pijn verlichting.
Monica Ouwens is lichaamsgerichte
therapeut, danseres en Aerial yoga
docent. Ze werkt 40 jaar met (pijn-)
klachten, blessures en de relatie tussen
emoties, (ont)spanning en het lichaam.
Daarnaast is ze gespecialiseerd in
ouder-kind relaties en geeft ze in de
regio Babymassage workshops aan
huis.
Sinds oktober in Millingen aan de Rijn
Aerial yoga. Reacties: “Ik heb een
nieuwe en zalige vorm van yoga leren
kennen. Deze brengt me zowel in rust
als dat het een fysieke uitdaging voor
me is. Monica is heel ervaren docente,
een heel aangenaam iemand met diepte en toch zo lekker geaard en
gewoon.” “Even helemaal je overgeven aan het doek en genieten van de
beweging, de rust en het plezier, om
weer vol energie naar huis te gaan.”

Babymassage 12.00; Inloop 13.00
uur; Aerial yoga 15.00 uur kinderen
6-11 jaar.
• 10 april meditatie en pijn 10.00 uur;
Aerial yoga 14.00 uur
• Toegang is gratis, aanmelding verplicht

Programma
• 8 april Aerial yoga 19.30 uur
• 9 april Aerial yoga 10.00 uur;

Informatie
www.praktijkmonicaouwens.nl
praktijkmonicaouwens@outlook.com

Hulp bij belastingvragen voor inwoners omgeving Nijmegen
De Belastingdienst heeft onlangs een
steunpunt geopend in Nijmegen. U
kunt hier terecht voor persoonlijke
hulp bij uw belastingvragen.
Bijvoorbeeld over de aangifte inkomstenbelasting. U kunt op afspraak
terecht in de stadswinkel in
Nijmegen.
Bij het steunpunt kunt u terecht met al
uw belastingvragen. Of het nu gaat om
een lastige vraag bij geldproblemen of
het invullen van een formulier. Maar
ook bij vragen over de jaarlijkse belastingaangifte. De aangifte kunt u tot 1
mei nog doen. Medewerkers van de
Belastingdienst nemen de tijd en
bespreken rustig al uw vragen. Zo

wordt u zorgvuldig en met aandacht
geholpen. En hebt u bij thuiskomst toch
nog een vraag? Dat is geen probleem,
de medewerkers helpen u graag nog
een keer.
Elke vraag
André, medewerker van het steunpunt
van de Belastingdienst, is blij persoonlijk te kunnen helpen: “Iedereen moet
zich aan belastingregels houden. Dat
kan voor sommigen best ingewikkeld
zijn. Ik probeer me te verplaatsen in de
situatie van de persoon die ik voor me
heb. Dan is het fijn om mensen fysiek
aan een balie te kunnen helpen. En
voor hen is het prettig dat zij niet alleen

via de telefoon of online geholpen kunnen worden.”
André: “Mensen uit Nijmegen en omstreken moesten eerst voor een afspraak
naar het kantoor in Arnhem. Nu kunnen
zij dichter bij huis terecht. Voor elke
vraag bent u welkom, hoe simpel hij
ook is. Of het nu gaat om een aangifte,
openstaande betaling of nabestaandenmachtiging. Daarom roep ik iedereen
uit Nijmegen en omgeving op: heeft u
vragen of twijfels? Maak een afspraak
bij het steunpunt in de stadswinkel.”
Maak een gratis afspraak voor belastinghulp

KBOij
Oo

2018 Baden
en Goed Volk. Wijn: Domaine Bousquet, Malbec reserve
2019, organic wine, Mendoza, Argentina
Alle winnaars van harte gelukgewenst!

S.V.O. voetbal, 28
P.I.T. tennis, 2
Ons Genoegen, 2
S.V.O. tennis, 8
Switch Volleybal, 8
D.E.S. muziek, 1
K.B.O. Ooij, 47
Juliana Fietsclub, 7
S.V.O. korfbal, 25
Klimop korfbal, 14
V.V.L.K., 24
K.B.O. Beek, 4
Veldruiters Millingen, 2
Petanque Beek, 2
Stichting Thornsche
Molen, 4
Bridgeclub Hoog en
Laag, 6
Oorsprong tennis, 13
K.B.O. Groesbeek, 3
Odio korfbal & SC
Millingen, 26
B.V.C., 4
Muziekvereniging de
Ooijse Toekomst is ook
gestart met de stempelkaartenactie.

op
Klim

Vl.n.r.: Paul Remy, wijngilde; Jens vd Berg en Joost Weeme
van restaurant Green 46; Jan Jans, voorzitter wijngilde

De Vereniging BIZ Millingen Centrum heeft als doel het ontplooien van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen
van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een
ander boven publiek belang in de openbare ruimte van BIZ
Millingen Centrum en Millingen
BIZ Millingen Centrum werkt nauw samen met de Millingse
Ondernemingsverenging, gemeente Berg en Dal en Stichting
Toerisme en Recreatie Berg en Dal aan versterking van de
ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Millingen. De
afgelopen twee jaar hebben we niet stil gezeten. Naast het
voortzetten van het bloemenplan hebben we Ommetje
Millingen “wandelen van Pol naar Pol” en Ommetje
Millingen XL “Grenzeloos wandelen door de Duffelt” uitgebracht. Een groep vrijwilligers is al ruim een half jaar druk
met de opzet van een Cultuur-Historisch informatiecentrum
in de H. Antonius van Paduakerk in Millingen.

Het platform werd in 2002 opgericht
om een front te vormen tegen de plannen van het kabinet bij extreem hoogwater een overloopgebied te maken van
de Ooijpolder.
Voorzitter Harry Sanders bedankte een
ieder voor zijn of haar medewerking en
noemde een aantal mensen (een aantal
zijn inmiddels overleden) die een
belangrijke inbreng heeft gehad bij het
platform.
Het hoogwaterplatform heeft zich in de
afgelopen jaren met succes verzet tegen
de kabinetsplannen en dat heeft geresulteerd in het feit dat deze plannen niet
meer doorgaan. Alle aanwezige leden
van het Hoogwaterplatform waren voor
de opheffing. Twee leden van de zustervereniging uit het Duitse Nordrhein
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PERSINGEN. Evenals
vorig jaar ivm corona nu
pas de uitkering. Onderstaande 21 verenigingen
ontvangen deze week
€5,00 per ingeleverde
spaarkaart van Restaurant de Thornsche
Molen op hun bank. Dit
is een mooie meevaller
voor deze verenigingen.
En varieert van 1 tot 47
per vereniging. De lege
kaarten zijn bij ons restaurant verkrijgbaar of
bij je vereniging .

Oproep vrijwilligers BIZ Millingen Centrum

In mei wordt voor het derde opvolgende jaar het centrum van
Millingen, de straten rondom het Gasthuis en de
Burgemeester Eijckelhofstraat weer opgefleurd met zomerbeplanting. Tientallen hanging baskets, een aantal trio
bloemfonteinmasten en de nodige cortenstaal bloembakken
gevuld met rijk bloeiende eenjarige planten zorgen voor een
sfeervolle en leefbare omgeving.
Door een uitgekiend assortiment aan zomerbeplanting,
herfst, - en winterbeplanting is het mogelijk jaarrond een
onderscheidend en sfeervol beeld te creëren.
Om te zorgen dat Millingen blijft stralen zijn wij op zoek
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Jaarlijkse uitkering Thornsche
Molen spaarkaarten actie

k
KBOesbee
Gro

Langs deze weg is de volgende uitslag tot stand gekomen:
1) Green 46, het restaurant van de Golfbaan Rijk van
Nijmegen. Wijn: Salentein, Barrel Selection, Malbec 2020,
Mendoza Argentina
2) De Meesterproef. Wijn: Cepa por Cepa, De Nekeas,
Garnacha 2018, Navarra, Spanje
3) Aex aequo: Glaswerk. Wijn: Zähringer Spätburgunder
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U kunt hiervoor een gratis afspraak
maken via de BelastingTelefoon.
De BelastingTelefoon (0800 - 0543,
gratis) is bereikbaar van:
• Maandag tot en met donderdag:
08:00 - 20:00 uur.
• Vrijdag: 08:00 - 17:00 uur.
Het steunpunt Belastingdienst is op
afspraak geopend:
• Van 08:45 tot 17:00 uur op maandag
in oneven weken, op dinsdag in even
weken
• Stadswinkel,
Mariënburg
30,
Nijmegen
Meer weten? Kijk op belastingdienst.nl/contact

Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Hoera , wij zijn weer
begonnen met de Bingo van Juliana.
De volgende bingo is zaterdag 9 april
om 20.00 uur. in ons verenigingsgebouw Heerbaan 93 te Millingen
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom met in achtneming van de geldende covid 19
regels. Vergeet niet u qr code en legitimatiebewijs mee te nemen.

De Rozet

PAGINA 6

5 april 2022

Culturele Agenda
Elly Kuipers (1938 – 2016) –
Expositie: Zaaien doet oogsten
Tot en met vrijdag 29 april | binnen
openingstijden Lindenberg | gratis toegankelijk | Expo Podium | De
Lindenberg
BNNVARA Leids Cabaret Festival –
Leids Cabaret Festival On Tour
Donderdag 7 april | 20.30 | € 17,50 / €
16,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
Underground Theatre – Zeg Maar
Livvy
Vrijdag 8 & zaterdag 9 april | 19.00,
13.00 & 19.00 | € 9,90 | amateurtheater
| Karolingenzaal | De Lindenberg
Merijn Scholten – SOLO (try-out)
Vrijdag 8 & zaterdag 9 april | 20.30 | €
16,50 / € 15,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
Eric Devries & Janos Koolen
Zaterdag 9 april | 20.30 | muziek | Cozy
Concerts | Lutherse Kerk Nijmegen |
www.cozyconcerts.nl
Opening
tentoonstelling
Elly
Kuipers
Zaterdag 9 april | 13.30 | expositie | De
Lindenberg
Theatergroep Piepschuim
Zaterdag 9 april | €4,-/€5,- | theater |
Bibliotheek De Mariënburg in
Nijmegen (op 14 april in Elst en op 15
april
in
Beuningen)
|
www.obgz.nl/agenda
Ierse sessie Nijmegen - Green Galore
Zondag 10 april | 14.30-17.00 | entree
gratis | muziek | Voorzieningenhart 't
Hert in Nijmegen

Buurderij Bluessessie
Zondag 10 april | 15.00 | entree gratis |
muziek | Buurderij de Lage Hof in
Overasselt
Trapperdetrap/Thijs Borsten –
Liedjes zonder grenzen (4+)
Zondag 10 april | 15.00 uur | € 8,50 / €
13,- | jeugd 4+ | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Theater Fanchou – De weg naar vrijheid
Zondag 10 april | 15.30 uur & 20.00
uur | € 10,- | amateurtheater |
Steigerzaal | De Lindenberg
Bach Cantates Nijmegen - BWV 159
"Sehet, wir gehn hinauf gen
Jerusalem"
Zondag 10 april | 19.30 | concert | aanmelden via bachcantate.eventbrite.nl
Janneke de Bijl – Dit is het nou
Donderdag 14 april | 20.30 | € 18,50 / €
17,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
The Lucu Factory – Mijn oom uit
Ambon
Vrijdag 15 april | 19.30 | € 19,50 | amateurtheater | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Theatergroep
PIT
–
Improvisatievoorstelling
Vrijdag 15 april | 20.15 | € 12,- | amateurtheater | Karolingenzaal | De
Lindenberg
Peter Pannekoek – DNA (try-out) |
UITVERKOCHT
Woensdag 20 & donderdag 21 april |
20.00 | € 21,- / € 19,50 | cabaret |
Lindenbergzaal | De Lindenberg

Expositie in de Maartenskliniek
Nog tot en met 29 april is de verkoopexpositie van het Unit atelier in de St.
Maartenskliniek in Ubbergen op de
afdeling Orthopedie. “String Art” van
Maaike Schouten is te zien in de wachtruimte van Poli Orthopedie. Daarnaast
hangen er in de gangen kunstwerken
van Edwin Arendts, Robin Hupkens en
Aldo Eland. De expositie is vrij toegankelijk van maanda g tot en met vrijdag
van 9 uur tot 17 uur.

Sinds 2021 is dit deel van de Romeinse
Limes werelderfgoed. De Limes was
tweeduizend jaar geleden de noordgrens van het Romeinse Rijk.
In februari 2022 zijn twee nieuwe
ansichtkaarten met dit thema verschenen. Er is bewust gekozen om de al
aanwezige Romeinse thema’s met
elkaar én met overige cultuurhistorische en toeristische thema’s te verbin-

Boekpresentatie Geschiedenis van Millingen a/d Rijn
MILLINGEN. Vrijdagavond 1 april
vond in Koffie- en Eethuis De Gelderse
Poort de boekpresentatie plaats van de
heruitgave van het boek Geschiedenis
van Millingen aan de Rijn uit 1957
door A.Ch. Jeurissen. Het is een prachtig boek geworden met maar liefst 323
pagina’s, een harde kaft en voorzien
van vele foto’s en tekeningen.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt
aan Ries, de zoon van meester
Jeurissen. Hij heeft van de originele
clichés die in 1957 nodig waren voor
het drukproces een zeer beperkt aantal
genummerde reliëfdrukken laten
maken van een drietal tekeningen uit
het boek.
Na afloop brachten Wil en Tonnie Hol
enkele Millingse liedjes ten gehore.
Daarna begon de verkoop van het boek.
Het is ook te koop bij de Primera en
Hebbes in Millingen aan de Rijn.
Woont u niet in Millingen of omgeving? Dan kunnen wij u het boek toesturen. Maak in dat geval € 24,10
(inclusief verzendkosten) over op reke-

Foto: Erik Hell (BD1 Media)
ning NL70 RABO 0134 4341 02 t.n.v.
St. Millings Jaarboek. Belangrijk:
Vergeet uw adresgegevens niet te vermelden op de betaling anders zijn wij
helaas genoodzaakt het geld terug te
storten, iets wat helaas regelmatig

voorkomt. Vermeld er ook GvM bij
(Geschiedenis van Millingen). Mocht u
meerdere exemplaren willen ontvangen
of woont u in het buitenland, neem dan
even contact met ons op. Email: millingsjaarboek@gmail.com.

Opening expositie “Koekkoek terug in Beek”
BEEK. Vrijdagmiddag 1 april werd in
de Kleine Bartholomeuskerk de expositie “Koekkoek terug in Beek” geopend.
Namens de gemeente Berg en Dal was
burgemeester Mark Slinkman aanwezig. Sprekers waren Heinz Maahs, Paul
Remy en Ursula Geisselbrecht-Capecki
van B.C. Koekkoek-Haus.
Deze expositie is van zaterdag 2 april
tot en met 1 mei 2022 in de weekenden
te bewonderen en de entree is gratis. Op
de zaterdag voor Pasen is de expositie
gesloten, maar wel op Tweede Paasdag
ben je wel welkom. De openingstijden
zijn van 13.00 tot 17.00 uur.
De expositie wordt verzorgd door het
B.C. Koekkoek-Haus in Kleve en
Heemkundekring De Duffelt, in samenwerking met Heinz Maahs. Voor de
leden van De Duffelt bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een tweetalige tour met gids door Beek en de
Ooijpolder met de zonnetrein op zaterdag 23 en 30 april om 15.00.u. (7,50
euro p.p.) Informatie: www.duffelt.de
en aanmelding via
deduffelt@gmail.com.

Heinz Maahs bij de opening van de expositie

Foto: Henk Baron

Barend
Cornelis
Koekkoek
(Middelburg 1803 – 1862 Kleve), een
van de beroemdste landschapsschilders
van zijn tijd, behoort tot de groep kunstenaars die zich begin 19de eeuw liet
betoveren door de schoonheid van het
landschap rond het dorp Beek. In de

jaren 1826-1828 verbleef hij hier meerdere keren, voordat hij zich in 1834
definitief in het destijds Pruisische
Kleve zou vestigen. In de door heb
gebouwde en tot zijn dood bewoonde
Klever kunstvilla bevindt zich nu zijn
artistieke nalatenschap.

Wat is er nòg leuker dan boeken
lezen? Met anderen over je mooiste
boeken praten! En dat kan, middenin
de Boekenweek. Dan organiseert het
Kulturhus van Leuth op dinsdag 12
april een boekenproeverij. Aanvang:
19.30 uur.

mooie kans dus voor veellezers om
nieuwe titels te leren kennen, maar ook
voor mensen die het moeilijk vinden
een keuze te maken uit het grote aanbod van boeken.
Halverwege de avond is er een pauze
met voor iedereen koffie of thee met
wat lekkers. Voor de organisatie is het
fijn te weten hoeveel mensen er komen.
Vandaar het verzoek je komst telefonisch te melden: 06 18514735.

Cantantes zoekt
nieuwe leden Boekenproeverij in Kulturhus Leuth

Twee nieuwe ansichtkaarten
van Berg en Dal
In de afgelopen decennia zijn plaatselijk en regionaal diverse initiatieven
opgestart om de Romeinse geschiedenis tastbaar te maken. Zo is de route
van het Aquaduct van Berg en Dal en
de dakpannenindustrie op de Holdeurn
opgewaardeerd met o.a. uitzichtplateaus, informatiepanelen en wandelroutes.
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den.
De komende jaren zullen nog projecten
opgestart worden om de Romeinse
Limes met het Aquaduct van Berg en
Dal en de dakpannenindustrie op de
Holdeurn verder gestalte te geven. Ook
zal hier geprobeerd worden om de al
aanwezige zichtbare elementen uit de
Romeinse periode met elkaar te verbinden.
Elke ansichtkaart heeft één van de
foto’s als watermerk op de achtergrond.
De nieuwe kaarten zijn een vervolg op
de kaartenserie uit Berg en Dal.
De kaarten zijn o.a. te koop bij de
hotels, restaurants, musea en campings
in de gemeente Berg en Dal en omgeving.
heemkunde-bergendal@hetnet.nl

Lekker een avondje zingen? Goed
voor je humeur en goed voor je longen
De Mookse zanggroep Cantantes
maakt een enthousiaste doorstart en
nieuwe leden zijn op woensdagavond
van harte welkom in de repetitieruimte
in Molenhoek. Er wordt meerstemmig
gezongen, onder leiding van Eugène
Ceulemans. Ceulemans is een ervaren
dirigent die de touwtjes strak én ontspannen, in handen houdt.
Op dit moment bestaat het koor uit 20
vrouwen. Iets voor jou? Als je graag
zingt en een vrouw bent, schroom dan
niet om eens een avondje te komen kijken of, beter nog, mee te zingen. Je
mag vier repetities gratis ervaren of het
iets voor je is.
Het repertoire is divers. Van klassiek tot
pop, van eenstemmig tot vierstemmig.
Alle stemmen zijn welkom, dus eerste
en tweede sopranen en eerste en tweede alten.
Voor meer informatie bel je met 024
6963401 / 0623509736/ Je kunt ook
een mailtje sturen
kmcommunicatie@wxs.nl

Bingo bij OEV
vrijdag 15 april
MILLINGEN - Op vrijdag 15 april
wordt er een gezellige bingo bij OEV,
Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn
gehouden. Een leuke gelegenheid om
andere mensen te ontmoeten en wellicht nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen.
Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. De zaal is open om 19.00 uur.
Kom op tijd want vol = vol!

Hartelijk welkom namens
Bingocommissie van O.E.V.

de

Enkele mensen uit Leuth die veel en
graag lezen, zijn dan aanwezig met een
aantal van hun mooiste boeken om hun
leesplezier met jou en andere lezers te
delen. Het genre van de boeken loopt
uiteen van thriller tot psychologische
roman, van oorlogsroman tot persoonlijke geschiedenissen, allerlei boeken
komen aan bod. En meedoen is gratis;
je brengt een of twee van jouw mooiste boeken mee om die ook onder de
aandacht van anderen te brengen. Je
kunt erover vertellen, uit voorlezen,
bedenk maar iets wat jou leuk lijkt.
Je schuift aan bij een van de tafels en
na enige tijd wordt er gerouleerd, zodat
je op één avond zoveel mogelijk kunt
proeven van verschillende boeken. Een

Graag tot ziens op 12 april in het
Kulturhus van Leuth.

Ubb HILL; ‘Kunstroute met
muziek tussen Ubbergen en Beek’
Route van west naar oost, van
Nijmegen naar Duitsland, van
Ubbergen naar Beek…
Eerste editie op zondagmiddag 29
mei, van 13.00u – circa 20.00u
Ubb Hill gaat jaarlijks plaatsvinden op
de laatste zondag van mei op iconische,
monumentale locaties langs de
Rijksstraatweg die loopt van Ubbergen
naar Beek. Op een tiental locaties vinden klassieke & eigentijdse concerten
en exposities plaats. Ubb HILL combineert klassieke & eigentijdse concerten
met exposities van beeldend kunstenaars. Het publiek koopt een passepartout en maakt een tocht langs de locaties, de optredens en exposities.

De optredens op deze locaties zullen
verspreid over de middag tussen circa
13u en 16.30u plaatsvinden en worden
gevat in een handig blokkenschema,
het publiek koopt een passepartout Een
bus pendelt tussen de locaties.
Na afloop van de (klassieke) concerten
en exposities kan er nageborreld worden bij de Beekse horeca, uiteraard met
live muziek. Deze optredens vinden
plaats vanaf circa 16.30u en zijn gratis
toegankelijk.
Tussen half april en begin mei zal het
programma bekend worden gemaakt,
de website www.ubbhill.nl actief zijn,
de marketing en de kaartverkoop starten.
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Exposities in Persingen

Laat u betoveren door de magische combinatie van kleurenweelde, emotie en ervaren vakmanschap

aan de Persingensestraat 7. De expositie is beide dagen te zien tussen 11.00
en 17.00 uur.

Suzanne Haag, Ineke van Middelkoop en Anne Thoss
16 t/m 18 april van 11.00 - 17.30 uur
Een spannende en afwisselende tentoonstelling van een drietal kunstenaars, die ook alle dagen aanwezig zijn
en kijkers inzicht kunnen geven in hun
werkwijze.
Susanne Haag heeft een passie voor
geometrie en gezichtsbedrog dat zichvertaalt in keramische vormen met
decoraties die je voor de gek houden.
De zwart/witte tinten zijn typisch voor
haar raku gestookte objecten.
Een foto is veelal een beeld van de werkelijkheid.
Maar
Ineke
van

Middelkoop gaat een stap verder en
zoekt binnen die werkelijkheid naar
een verrassend spel van kleur, vorm en
detail. Daarmee schept ze haar nieuwe
wereld.
Kisten en koffers zijn plekken waar
verhalen en geheimen bewaard worden,
maar ook om ze door te geven. Elk van
Anne Thoss’ „Objektkisten“ vertelt
zo’n verhaal.
Beide paasdaagen van 13.00 tot 14.00
uur een optreden door zanger-liedschrijver Hans Hamers.

Voorverkoop Woodstock en
Bluesfestival gestart
Het bekende Woodstock en Blues festival in het Duitse dorp Zyfflich gaat op
3 en 4 juni van start. Een geweldige
line-up voor Woodstock met de volgende bands, Tribute van de Doors en Beth
Hart een Beatles sessie, Moon en
Terptow en de band 12inchversion
maken het programma compleet.
Het programma voor het Blues festival
is om je vingers af te likken met, DBF,
Black Cat Biscuit, de Bex Marschall
met band, uit Engeland Giles Robson
met band, Robbert Duijf en de
Paardekooper Blues band.

Tickets en kaarten voor de camping
zijn online beschikbaar op de site
www.festivalinzyfflich.de voor de prijs
van € 25 per avond of € 45 voor een
Combiticket voor beide avonden.
Entreekaarten zijn bij de bekende voorverkoop adressen te koop, zie hiervoor
op de website.
Wees er snel bij want vol is vol, hopelijk kunnen wij u begroeten tijdens het
Woodstock en of Bluesfestival op 3 en
4 juni 2022 in het ooievaarsdorp
Zyfflich, net over de grens bij BeekUbbergen.

Vallen en Opstaan bij
Museumpark Orientalis
Dit voorjaar opent Museumpark
Orientalis weer de poorten voor individuele bezoekers. Binnen het thema
‘Vallen & Opstaan’ biedt het park twee
bijzondere tentoonstellingen en veel
verrassende activiteiten voor jong en
oud zoals bijvoorbeeld tokkelen vanaf
de basiliek.
Afgelopen winter wandelden duizenden mensen tijdens Feest van Licht
door het museumpark. Hoewel het
museum noodgedwongen gesloten
was, opende Museumpark Orientalis
toen het park om zo extra wandelgelegenheid te bieden. Er werd dankbaar
gebruik van gemaakt. Nu opent het
museum opnieuw de poorten voor individueel bezoek, ditmaal met een compleet programma vanaf vrijdag 15 april
(Goede Vrijdag) t/m 6 juni (2e
Pinksterdag). In deze periode vertelt
Museumpark Orientalis op een eigentijdse manier het verhaal van lijden en
weer een weg terug vinden. Oftewel:
vallen en weer op staan. Over opnieuw
of op een andere manier kracht vinden.
Over beproevingen doorstaan, tegenslagen overwinnen en de wereld herontdekken. Het leven verloopt immers
niet in een keurig rechte of opgaande
lijn, maar kent pieken, dalen, bochten
en kronkels.
Tentoonstellingen, tokkelen en supyoga
De tentoonstelling ‘De kracht van het
kruis’ neemt bezoekers mee langs de
betekenis van het kruis en andere (religieuze) symbolen, in een steeds wisse-

lend historisch perspectief. Een tweede
tentoonstelling omvat 350 prachtig versierde eieren. Deze zijn gedecoreerd
met verschillende technieken en materialen en hierdoor ware kunstwerkjes.
Naast deze tentoonstellingen heeft het
museum veel wisselende extra activiteiten. In het paasweekend is het bijvoorbeeld mogelijk om te tokkelen
vanaf de Heilig Hart Basiliek. Een bijzondere ervaring op een bijzondere
locatie. Bovendien is er kindertheater,
live muziek, een ambachtenmarkt en
sfeervol vuur als ware het paasvuur. Op
Hemelvaartsdag
beschouwt
Museumpark Orientalis ‘vallen &
opstaan’ vanuit ander perspectief, want
dan is het mogelijk om yoga te beoefenen op een supboard op het meer in het
park.
Vallen & opstaan komt ook aan de orde
in de presentaties die bij Orientalis op
de agenda staan. “We zijn een ontmoetingsplek voor iedereen die op reis is en
aan het ontdekken is,” zo vertelt programmamanager Sietse Jager. “In dat
kader hebben we een aantal mensen
met een bijzonder verhaal uitgenodigd
om een presentatie te geven.
Bijvoorbeeld Maarten Jan, die op zijn
motor van Utrecht naar Mongolië reed.
Ruim 20.000 kilometer door 23 landen.
Maar ook het verhaal van Wim de Mul,
de samensteller van de tentoonstelling
‘De kracht van het kruis’, zet je aan het
denken.” Meer informatie over het programma is te vinden op de website
www.museumparkorientalis.nl
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Expositie in Kunstkapel Notre Dame Des Arts
UBBERGEN. Wie in deze rare tijden eens even heel iets
anders wil zien is in april van harte welkom in Notre Dame
Des Arts in Ubbergen nabij Nijmegen. In een sprookjesachtig landschap staat een voormalig meisjesinternaat waar
tegenwoordig gewoond en gewerkt wordt. En in de prachtige neogotische kapel zijn in april schilderijen van Jo & Josie
en keramiek en glas van Marjorie Slooff te bewonderen.

Erik van der Heiden
De in Arnhem woonachtige Erik van
der Heiden exposeert in het weekend
van 9 en 10 april met olieverfschilderijen in het kerkje van Persingen. Erik is
een echte autodidact en heeft de fijne
kneepjes onder andere van de hier welbekende Paul van Ernich geleerd.
Uitgangspunt in zijn werk is een goede
techniek, maar belangrijker vind hij de
magie in het schilderij. De magie die
ontstaat door creativiteit en het gevoel
van zichzelf als schilder en mens. Het
gevoel vast leggen en de mensen weet
te raken, pas dan is een schilderij voor
hem echt geslaagd. Hij probeert dat te
bereiken door zijn compositie en het
spel van licht en kleur.
Het kerkje van Persingen is gevestigd
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De schilderijen van Jo & Josie en ruimtelijke werken van
Marjorie verleiden u om de wereld door hun ogen te bekijken. Een werkelijkheid waar kleuren door de ruimte buitelen
en overal een verhaal te ontdekken is. Beweging, verandering, verbinding. Van buiten naar binnen, van eb naar vloed.
Onderzoekend en experimenterend ontstaat steeds weer
uniek werk.
Jo Debije: het creatieve wonderkind en Josie Arnoys: de perfectionist. Ze vullen elkaar perfect aan. Roer hun kwaliteiten
door elkaar en er ontstaat een verfding. Hun gezamenlijke
schilderijen worden laag voor laag opgebouwd, waardoor
letterlijk diepte op het doek ontstaat. Organische vormen en
patronen strijden met kleur om aandacht. En juist daardoor
ontstaat een zekere rust.
Marjorie Slooff: speels en energiek. Als echt community dier
altijd in voor een nieuw project. Haar leven draait niet om
kunst, haar leven ís kunst! In haar werk mengt zij mens, dier

en plant tot vloeiende en organische vormen.
Uitgangspunten zijn de dans en het bewegen met jezelf, met
de thema’s die het leven aandraagt. En soms ook de ironie
daarvan.
De een woont in Portugal, de andere twee steeds op wisselende plekken in Nederland. Ze exposeren internationaal en
voor de derde keer exposeren ze samen in Nederland. Komt
dat zien!
Open: 2 tot en met 24 april op zater- en zondag van 13 tot 17
uur in Notre Dame des Arts, Rijksstraatweg 37, 6574 AC
Ubbergen. Entree gratis. Bus 80 stopt voor de deur, parkeren
op de Rijksstraatweg. Kijk ook op www.verfding.nl

Jubileumconcert 100 jaar Harmonie K.N.A in Beek
Onder de naam “Wij vieren muziek”
hield de 100-jarige harmonie K.N.A uit
Beek afgelopen zaterdagavond haar
jubileumconcert in het Kulturhus te
Beek. De zaal zat bomvol en er werd
gestart met een optreden van de
“Jeugdbende” onder leiding van
Marieke van Ruitenbeek, gevolgd door
een optreden van de Jeugdbenden en
het harmonieorkest.
Daarna was het de beurt aan de slagwerkgroep DES en KNA, een combinatie van beide groepen slagwerkers
onder leiding van Wiljan Gerritzen en
Gijs Arts. Het was indrukwekkend.
Na de pauze was het de beurt aan het

Harmonieorkest onder leiding van Leo
van Zantvoort. Tijdens deze avond
werd ook het nieuwe vaandel van de
harmonie onthuld. Het hele gebeuren

werd rechtstreeks uitgezonden door
Omroep BD1.
Zie ook de gemeentepagina.

Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 17 april organiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.

De 100-jarige Harmonie KNA na het concert

Foto: Henk Baron

Jubilarissen bij Ooijse Toekomst
Muziekvereniging de Ooijse Toekomst
heeft zondagmiddag tijdens een concert in dorpshuis de Sprong te Ooij
negen jubilarissen gehuldigd. Vanwege
de corona kon dat de laatste jaren niet
gebeuren. Ze werden gehuldigd voor
langdurige lidmaatschappen tussen
12,5 en 60 jaar. De huldigingen vonden
plaats in twee etappes. Ook werd

afscheid genomen van Kootje ( Willy)
Tissen.
De jubilarissen zijn: Thijs Seegers,
Nelly Gooyert en Patrick van Thiel
(12,5 jaar lid); Richard Rikken en
Ferdie Wulterkens 40 jaar lid; Jacob
Ceresa 50 jaar lid en Herman Awater,
The Meurs en Bert Hendriks (60 jaar
lid).

Kirtan
Een ‘spirituele douche’ van klanken in
Kerstendal
Zeker in deze tijden zijn we allemaal op
zoek naar rust, vreugde en harmonie.
Een heel goede manier om dit te bereiken is het zingen van mantra’s, woorden waaraan helende krachten worden
toegekend. Daarom verzorgt kirtangroep Berg en Dal zondag 17 april weer
een kirtanmiddag in Dorpshuis
Kerstendal, Kerstendalseweg 17, Berg
en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase
yoga-traditie. De mantra's worden
voorgezongen door de kirtaneers Leo
en Tonny en de deelnemers “antwoorden” hierop. Hierbij kun je je laten
meevoeren door het geleidelijk variërende tempo, van heel langzaam naar
soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Inloop vanaf 13:45 uur.
Wie zondag 17 april deel wil nemen
aan dit bijzondere evenement, moet
zich wel vooraf aanmelden bij Tonny
Bol:
email
namahatta.kirtan@gmail.com
of
bel/sms/app naar 06-30883292.
Entree is een vrijwillige bijdrage.

V.l.n.r. Thijs Seegers,Ferdie Wulterkens, Nellie Gooyert, Patrick van Thiel en Bert
Hendriks

V.l.n.r. Theo Meurs, Jacob Ceresa, Richard Rikken en Bert Hendriks
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Sta jij ‘je mannetje’ als

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

Kom jij ons team versterken?

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

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

Scan mij!
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00
Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 8.00-20.00

Zelfstandige agrarisch
medewerker gevraagd m/v

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

8 tot 16 uur per week.
Voor varkens- / akkerbouw bedrijf in
Berg en Dal. Diverse werkzaamheden.
Voor meer informatie: T: 06 22223542
E: meiberg5@hetnet.nl

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

Personeel
Gevraagd

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

Bezorger gezocht voor De Rozet

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

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

Versterking gezocht bij ons werk als buitenaannemer

Hovenier en/of stratenmaker

Wijk: tussen Molenweg, Hoflaan, Cranenburgsestraat
Wijk: Binnenveld, Kerkstraat, Mooksestraat, Houtlaan

Wat we doen?
Aanleg, renovatie en onderhoud van tuinen en grondverzet op de
meest uiteenlopende plekken.

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

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

Wat ga jij doen?
Het aanleggen en onderhouden van een tuin, erf of buitenterrein.
We hebben een uitgebreid machinepark; het is handig als je ook
hiermee kunt werken.

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Wat kun je verwachten?
• Gevarieerd werk in een klein en hecht team met informele sfeer
• Werk in de regio (vestigingsplaats Middelaar)
• Salaris conform Hoveniers CAO
Wat verwachten wij van jou?
• Ervaring in aanleg en onderhoud en/of als all-round stratenmaker
• In bezit van rijbewijs B/E
• Professioneel en betrouwbaar, in staat om zelfstandig en in een
team te werken
Interesse?
Neem contact op met Janko Horsten, 06 55877872 of stuur
een mail met CV naar info@jankohorsten.nl

Meer weten over ons bedrijf?
Kijk op www.jankohorsten.nl
Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

SENIOREN

Burgemeester bezoekt twee diamanten bruidsparen
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Nieuws van KBO Beek

Cor en Mientje van der Sanden uit Groesbeek 60 jaar getrouwd

KBO Beek naar Vrijheidsmuseum

Op 22 maart waren Cor (86) en Mientje (81) van der SandenVissers van de Lievensweg in Groesbeek 60 jaar getrouwd.
Het paar trouwde op 22 maart 1962 zowel in de kerk als in
het stadhuis van Rotterdam.
In Rotterdam hebben ze enige tijd gewoond maar in verband
met het werk van Cor, hij was schakelbordmonteur, verhuisden ze kort daarop naar Breda en vervolgens na een aantal
jaren naar Oosterhout (Noord Brabant). Daar hebben ze 26
jaar gewoond en van daaruit ondernamen ze veel fietstochten
en deden ze mee aan wandeltochten, waarbij ze de wandelclub de “Bosbesjes” uit Groesbeek en de omgeving leerden
kennen. Voor hen een reden om na de pensionering naar het
voor hen mooie Groesbeek te verhuizen, waar ze nu alweer
22 jaar wonen.
Ze kregen twee zonen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind van een jaar. Deze laatste hebben ze nog niet zelf
gezien, omdat een van de zonen met zijn gezin in Amerika
woont. Zelf zijn ze al drie keer naar Amerika geweest.
Mientje was in haar jonge jaren verpleegster in een kinderziekenhuis. Beiden hadden als hobby’s fietsen en wandelen,
waarbij ze onder meer ook het Pieterpad liepen. Ook de fotografie was hun beider hobby.

Donderdagmiddag 24 maart om 13.30
uur reden wij met een touringcar van
vervoersbedrijf
Leenders
naar
Groesbeek.
Bij binnenkomst was er een kopje koffie of thee met iets lekkers voor onze
leden. Na enige uitleg gingen we naar
een interessante film, die vooral door
de tijd waarin wij nu leven, ons bijzonder aansprak.
Het vernieuwde Vrijheidsmuseum is
veel ruimer van opzet, de tijdlijn van
net na de Eerste Wereldoorlog tot nu
toe wordt, ook doormiddel van vragen
aan de bezoeker, heel nabij gebracht,
hoe sta je zelf in deze wereld, is een
belangrijke vraag, zeker in deze tijd.
Er moest vooraf even geïmproviseerd
worden door onze activiteitencommissie, maar de middag kon toch worden

Op hun huwelijksdag kwam burgemeester Mark Slinkman
het diamanten paar thuis feliciteren. Hij had al een bloemstuk, alsmede een ingelijste huwelijksakte vooruit laten
bezorgen. Het echte feest is op zaterdag 26 maart gevierd.
Van harte gefeliciteerd!
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afgesloten met een heerlijk diner, dat
het iets later werd dan gepland werd
dan ook door iedereen voor lief genomen.
Om half acht waren wij, na een
geslaagde middag weer voldaan terug
in Beek.
De KBO Beek doet meer; woensdagavond 6 april ; bloemschikken, donderdagmiddag 14 april, een dag en een
half uur later dan normaal onze
Paasviering om 15.00 uur.
Lid worden van de KBO Beek is heel
gemakkelijk 20 euro betalen voor een
kalender jaar en meteen alles direct
meemaken.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, vertelt u alles 024
3226377

Foto’s: Henk Baron

Echtpaar Roozeman-Keizer uit Beek 60 jaar getrouwd
BEEK. Op woensdag 30 maart vierden Wil (84) en Helen
(87) Roozeman-Keizer uit de Hermelijnstraat in Beek dat ze
60 jaar getrouwd waren. Dat was een reden voor burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal om het diamanten paar op dinsdag 29 maart, namens de gemeente, te
komen feliciteren. Voordien had hij al een bloemstuk en een
kopie van de trouwakte uit 1962 bij het bruidspaar laten
bezorgen. Het werd een gezellig samenzijn.
Wil en Helen leerden elkaar kennen op de R.K. school voor
slechthorenden in Amsterdam waar ze beiden les gaven. Wil
kwam zelf uit Amsterdam en Helen uit Hoogland. Ze trouwden op 30 maart 1962 in het stadhuis van Amsterdam en
daarna op 28 juli 1962 in de kerk in Amsterdam.
Wil werd in 1967 gevraagd les te komen geven op de nieuw
te stichten School voor meervoudig gestoorde slechthorenden die onderdak vond op de Wylerberg in Beek, waarna ze
naar Beek verhuisden. Ze woonden eerst in de Sprongstraat
en vanaf 1969 in de Hermelijnstraat.
Het echtpaar heeft twee zonen, twee dochters en elf kleinkinderen. Helen heeft als hobby’s schilderen en patchwork
en quilten en dat doet ze met verve. Wil heeft 30 jaar in het

Foto: Gerard van der Pluijm
Nijmeegs symfonieorkest gespeeld als soloklarinettist. Helen
zei daarover: “Muziek regeert de familie”.
Het feest gaan ze eind juli houden, als ook hun in Finland
wonende zoon en zijn gezin overkomen. Van harte gefeliciteerd!

Dansavond in dorpshuis de Sprong te Ooij
In dorpshuis De Sprong te Ooij wordt
eenmaal in de maand op zaterdagavond
een Rori dansavond georganiseerd.
Daar worden dan oude en losse dansen
gedaan, maar ook ballroom en Latin.
Het is de bedoeling dat het elke keer
weer een gezellige avond wordt.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 23.30 uur. De groep is een
besloten club maar nieuwe leden zijn
zeer welkom. Kijk voor inlichtingen
wanneer het is in de agenda van dorpshuis de Sprong en kom vrijblijvend een
keer kijken.
https://dorpshuisdesprong.nl/calendar/a
genda-maand/
Foto: Henk Baron

Noteer alvast in uw agenda! Zomer Event 29 juni
Bij het begin van zomer organiseren de
Inloop
&
Ontmoeting,
de
Zonnebloem en de KBO Beek een
zomervent, een "Topdag" voor alle
senioren.
Wij ontvangen u om 10.30 uur met een
kopje koffie of thee met een gebakje.
12.30 uur wordt u een overheerlijke
lunch geserveerd met een heerlijk dessert, tijdens deze lunch ontvangt u van
ons
een
consumptie.
Daarna begint er een gezellige muzikale middag met live entertainer Perry,
die er voor u een wereldmiddag van
gaat maken, een consumptie en nog
enkele hapjes doen u vast en zeker nog
meer genieten aan het begin van de
zomer

Rond 16.00 uur komt er langzaam aan
een einde aan een onvergetelijke dag.
Natuurlijk wilt u dit zomervent niet
missen en dat hoeft ook niet, een fijne
smakelijke en gezellige “TOPDAG”
met alles erop en eraan maakt u mee
voor € 20,=
Opgeven kan tot 15 juni, bij Gérard
Tesser, Baron van Voorst tot
Voorststraat 25 Beek , door middel van
een envelop met het juiste bedrag in de
brievenbus te deponeren. Bij Paulien
Willems in het Kulturhus en bij Mieke
Groothuijse, Lindestraat 9, Beek.
Paulien, Marian en Gérard ontvangen u graag en met open armen.

Dinsdag 12 april seniorendansavond café Burgerlust in OBG

KBO Ooij-lid Mevr. Dina Arntz-Gerbrands 90 jaar!
OOIJ. Woensdag 23 maart togen drie KBO-bestuursleden naar mevrouw Dina Arntz-Gerbrands, om haar te
feliciteren met haar 90ste verjaardag. Ze werden heel
hartelijk ontvangen door drie nichtjes van Dina. Zoals
gebruikelijk kreeg zij uit handen van vicevoorzitter
Arnold Wulterkens de oorkonde overhandigd en werd
zij tot erelid benoemd van KBO afdeling Ooij.
Bestuurslid Mientje Huisman overhandigde haar een
mooi boeket bloemen.
Dina heeft jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur.
Nog tot vorig jaar bezorgde ze bij de leden ieder jaar
met hun verjaardag een verjaardagskaart in de bus.
Tevens was zij, ook tot vorig jaar, de coördinator van
het ziekenbezoek en heeft menige fruitschalen bij onze
leden, na langdurige ziekenhuisopname, thuisbezorgd.
KBO Ooij is Dina dan ook veel dank verschuldigd! Wij
wensen haar nog vele mooie gezonde jaren toe!

Dinsdag 12 en 26 april zijn 60-plussers
weer welkom in Seniorencafé
Burgerlust in OBG Nijmegen. Onder
leiding van allround muziek-entertainer
Jan Kersten belooft het weer een gezellige avond te worden. Toegang is gratis.
Ook nieuwkomers en alleengaanden
zijn meer dan welkom.
Seniorencafé Burgerlust organiseert
elke tweede en vierde dinsdag van de
maand een dans- en muziekavond in
OBG Nijmegen. De avonden zijn voor
60-plussers die houden van een dansje
en een praatje. Vaste entertainers staan
garant voor een gevarieerde en gezellige avond met foxtrot, wals; maar ook
beat en line dance horen tot het repertoire. Burgerlustvrijwilligers zorgen
beurtelings voor de bar, bediening en
(gratis) hapjes.
OBG Nijmegen
OBG is er voor iedereen die actief en

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl.

gezond wil leven en ouder worden.
OBG biedt hulp en zorg als het leven
niet meer vanzelf gaat. Het organiseert
activiteiten en helpt mensen elkaar te
ontmoeten.
Zo kunnen ze zoveel mogelijk blijven
doen wat ze leuk vinden en waar ze
goed in zijn. Daarom stelt OBG het
gezellige Grand café graag open voor
deze dansavonden. Niet alleen voor
eigen bezoekers, maar ook voor gasten
van buiten. Ervaar het zelf en loop eens
binnen voor een kopje koffie of een
broodje. Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en
4e dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur,
OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
Nijmegen. Zaal open vanaf 19.00 uur.
Interesse? Kijk op www.obg.nu of bel
met het Informatiepunt OBG, 024 327
92 79.

Herhaalprik tegen corona nu óók voor 60-plussers
Alles is weer open. Maar corona is
nog niet weg. Elke dag zijn er nog
veel besmettingen. En de bescherming van de vaccins neemt na verloop van tijd af. Daarom kunnen
mensen van 60 tot en met 69 jaar nu
óók een extra vaccinatie halen: de
herhaalprik. In dit artikel lees je vijf
dingen die je wilt weten over de herhaalprik.
1. De herhaalprik is een extra prik die
ervoor zorgt dat je weer beter
beschermd bent tegen het coronavirus.
2. De herhaalprik is er voor iedereen
van 60 jaar en ouder (en mensen die dit
jaar 60 worden) én mensen die een

extra risico lopen om ernstig ziek te
worden door corona. Dit gaat om
bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met een ernstige afweerstoornis
en volwassenen met het syndroom van
Down.
3. De herhaalprik werd eerder al aangeboden aan mensen van 70 jaar en ouder
en mensen die een groter risico lopen
om ernstig ziek te worden door corona.
De Gezondheidsraad adviseert 60-plussers nu ook om de herhaalprik te halen.
Dit omdat het aantal besmettingen en
ziekenhuisopnames door het coronavirus op dit moment vooral toeneemt bij
mensen van 60 tot en met 69 jaar. En de

bescherming van de eerste boostervaccinatie langzaam afneemt.
4. Je kunt de herhaalprik drie maanden
na je laatste vaccinatie of coronabesmetting halen.
5. Je kunt online een afspraak maken.
Je hoeft niet te wachten op de uitnodiging voor de herhaalprik. Bewoners
van verpleeghuizen, volwassenen met
een ernstige afweerstoornis en volwassenen met het syndroom van Down
krijgen een uitnodiging zodra zij in
aanmerking komen voor de prik.
Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik voor meer informatie.

Foto: Esther Otten (Nieuws uit Nijmegen)
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Hotel Millingen
KŶǌĞŬĞƵŬĞŶŝƐĞůŬĞĚĂŐŐĞŽƉĞŶĚ͊
>ƵŶĐŚ͗ϭϮ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬƵƵƌ
ŝŶĞƌϭϳ͗ϯϬʹϮϬ͗ϯϬƵƵƌ




dƌĂĚŝƚŝŽŶĞůĞWĂĂƐďƌƵŶĐŚ





bij Hotel Millingen



Eerste paasdag, 17 april 2022


ZĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͍
dĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ͗ϬϰϴϭͲϰϯϭϮϬϰ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŚŽƚĞůŵŝůůŝŶŐĞŶ͘Ŷů

Uitgebreid buffet bestaande uit:
Diverse broodsoorten, heerlijke soep,
pasteitje, salades, warme vleesgerechten


Koffie, thee, melk en Jus d'orange zijn bij de brunch inbegrepen



Ter afsluiting is er een dessertbuffet



u wordt verwacht tussen 10:30 uur en 11.00 uur




Op vertoon van deze advertentie
ontvangt u 10% korting op uw
a la carte diner.

3ULMVSHUSHUVRRQ¼ 25,00
kinderen 0-2 jaar gratis . Kinderen van 3 - 12 jaar 50% korting

Reserveren gewenst! Bel : 0481-431204

WELZIJN

Spelemeien neemt afscheid van
dorpshuis de Sprong in Ooij
Sinds 2011 werkt theaterwerkplaats
Spelemeien twee dagen per week in de
grote zaal van Dorpshuis de Sprong in
Ooij. Dit leverde leuke contacten op
met dorpsbewoners en andere gebruikers van De Sprong. Van even een
praatje met de kaartclub en de biljarters
tot samen zingen met de gasten in de
Polderkamer. En uiteraard kwamen zij
op hun beurt jaarlijks kijken bij de
prachtige en ontroerende voorstellingen van Spelemeien.
De theaterwerkplaats zal binnenkort
verhuizen en is deze week voor het
laatst bij de Sprong. Om de acteurs te
bedanken voor de fijne tijd, bood de
Sprong hen op zaterdag 26 maart een
superdisco aan. Dit was een groot succes!
Spelemeien is onderdeel van VOF

Allemeien te Persingen. Allemeien is
een kleine particuliere organisatie waar
sinds 2004 kleinschalige woonzorg en
dagbesteding wordt geboden aan mensen met een verstandelijke beperking.
Dit wordt gedaan door een klein solide
team onder leiding van Peet Huisman
en Lobke Tissen. Helaas hebben zij na
veel wikken en wegen het moeilijke
besluit moeten nemen om Allemeien
per april 2022 te sluiten. Er is voor alle
bewoners en cliënten van de dagbesteding een hele fijne nieuwe plek gevonden!
We bedanken alle bewoners in en rond
Ooij voor de lieve en warme betrokkenheid bij Allemeien en haar cliënten!
Tekst: Lobke Tissen
Foto: Henk Baron

Op dinsdag 26 april worden vanaf
19.30 uur brieven geschreven voor de
Amnesty schrijfacties. In de brieven
vragen wij aandacht voor gevangenen
in verschillende landen, die zonder
enige vorm van een proces, zonder
medische zorg of juridische bijstand
vast worden gehouden. Vaak zijn zij
opgepakt omdat zij hun mening geven
over maatregelen in hun land, of deelnemen aan een demonstratie. Hun
familie heeft soms geen toegang en

weet vaak niet waar zij worden vastgehouden.
Er liggen voorbeeldbrieven klaar, waarin wij vragen om een betere behandeling van de gevangenen. Iedereen kan
mee komen schrijven.
De schrijfavond vindt plaats in de Serre
van de NH kerk in Groesbeek.
Wil je eerst meer info, bel dan naar 024
3972362 of 3972786 / Gonnie of
Margot.

Spaces van Wil
Het is weer even geleden dat er een bijdrage van ondergetekende is aangeleverd bij De Rozet! Maar de 100-jarige
KNA in Beek ofwel Kunst na Arbeid, is
wel het grootste evenement met veel
filmpjes!
26 maart KNA Beek Jubileum concert
100 jaar
26 maart Expositie Trijnie Goudriaan
in Persingen
23 maart Klei laden op oude gebied in
Millingen
20 maart Urban kunst in het Kerkje van
Persingen
19 maart Het Theetuin-seizoen weer

geopend
16 maart Kunnen Wandelaars en
Paarden over de dam?
15 maart ‘Vectory of Memory’ bij het
Vrijheidsmuseum
12 maart Trio Kunst in het Kerkje van
Persingen
5 maart Kunst in het Kerkje van
Persingen
28 februari Nog hoog water in de
Millingen Polder
26 februari Gezellige drukte bij OEV1
en janssen en janssen
26 februari Expo van Frank Tarenskeen
in Persingen
Op Internet kunt u weer
invullen: Spaces van Wil om
alles terug te zien!

Het slot gaat weer van de
poort. Iedereen weer welkom
bij de Millinger Theetuin

Bijeenkomst bewustwording
psychische kwetsbaarheid
Ken je iemand in jouw dorp of wijk
met een psychische kwetsbaarheid?
Wil je helpen maar weet je niet goed
hoe? Of misschien maak je je zorgen of
heb je overlast.
Kom dan naar de bijeenkomst
‘Bewustwording psychische kwetsbaarheid’ op donderdag 7 april van
18:00 – 20:30 uur. De bijeenkomst is in
Café Zaal ’t Fuske aan de St.
Antoniusplein 8 in Millingen aan de
Rijn. Hierin krijg je informatie van Ixta
Noa, Pro Persona en Forte Welzijn over
hoe je met kwetsbare wijkbewoners
kunt omgaan. Deelname is gratis (eten
-soep en broodjes - & drinken inbegrepen).

Aanmelden kan via Jesse Jansen,
opbouwwerker
Forte,
jesse.jansen@fortewelzijn.nl.
Bewustwording
Tijdens de bijeenkomst kun je jouw
eigen ervaringen delen. Ook krijg je
informatie over wat het betekent om
psychisch kwetsbaar te zijn. Verder
krijg je praktische tips.
Tijdens de bijeenkomst maak je kennis
met iemand die zelf een psychische
kwetsbaarheid heeft (gehad) en vertelt
hoe jij kan helpen.
Meer informatie over Ixta Noa is te
vinden op www.ixtanoa.nl en over
Forte op www.fortewelzijn.nl.
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Nieuwe bestemming voor het Consultatieburo
in Groesbeek
Het sinds enkele jaren leegstaande
pand aan de Hoflaan in Groesbeek dat
bij de meeste Groesbekers bekend staat
als het “consultatieburo” of “het WitGele Kruisgebouw” krijgt een nieuwe
bestemming. Vanaf september gaan er
7 jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme
spectrum stoornis wonen. Het betreft
hier een kleinschalige woongroep
“Eigen Thuis”, die door de ouders - de
initiatiefnemers - is opgezet.
Het initiatief had in een eerder stadium
vergevorderde plannen met de pastorie
bij de Cosmas en Damianus kerk in het
centrum van Groesbeek maar door deze
plannen werd in maart 2021 een streep
gezet door het Bisdom.
Voor de ouders betekende dit dat er een
nieuwe zoektocht moest worden gestart
naar een geschikt pand in Groesbeek.
In de huidige markt is dit geen gemakkelijke weg geweest. De ouders zijn
dan ook zeer verheugd dat zij in mei

Dorpshuis de
Slenk zoekt
vrijwilligers

Schrijfavond voor Amnesty
International in Groesbeek
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DE HORST. Sinds korte tijd is het weer
lekker ouderwets druk in Dorpshuis de
Slenk. Alle groepen en activiteiten zijn
volledig begonnen en er komen nog
steeds nieuwe groepen en activiteiten
bij. Veel groepen draaien in zelfbeheer,
zorgen zelf voor de koffie, thee of andere consumpties en sluiten zelf af. Maar
er zijn ook momenten waarop aanwezigheid
van
gastheren-vrouwen
gewenst is.
Wij, de vrijwilligers van Dorpshuis de
Slenk zoeken versterking. Zoals op de
maandag- en dinsdagavond (om de
andere week) en op de donderdagavond. Daar start binnenkort de bridgeclub. Daarnaast zoeken we versterking
voor de klusjes en schoonmaak op
maandag en tussendoor. Tot slot hopen
we een vrijwilliger te vinden die bereid
is (bv om de andere dag) even de koffiemachine te checken, de kas na te
lopen mogelijke afwas op te ruimen.
Wij zijn een leuk en enthousiast team
en hebben het erg naar ons zin in en
rond Dorpshuis de Slenk, maar het zou
geweldig zijn als we op uitbreiding
kunnen rekenen. Meld je via Resie
Meilink tel: 06 23166038 of Elma Burg
06 55341232. Je kunt je ook melden via
de website www.hartvandehorst.nl of
loop een keer binnen in dorpshuis De
Slenk.

met de huidige eigenaar van het pand
aan de Hoflaan in contact zijn gekomen
en met hem goede afspraken hebben
kunnen maken. Bij het ontwikkelen van
de plannen in het pand bleek dat er in
plaats van zes bewoners nog plaats is
voor een zevende bewoner (deze plaats
is nog niet ingevuld).
Alle bewoners gaan in het pand
beschikken over een eigen zelfstandig
appartement met woon- en slaapgedeelte met een eigen douche en toilet
met een afmeting van 30 – 34 m2. In
vergelijking tot de mogelijkheden die
de pastorie bood is dit een flinke vooruitgang.
Voor de bewoners is er 24-uurs begeleiding aanwezig die geleverd gaat worden door Woondroom Zorg (WDZ),
een organisatie die gespecialiseerd is in
het leveren van de gevraagde begeleiding bij kleinschalige wooninitiatieven.
Het initiatief is samen met WDZ op

zoek naar medewerkers, de wervingsprocedure voor de nieuwe medewerkers is inmiddels opgestart. De vacatures zijn te vinden op de website van de
stichting www.stichtingeigenthuis.nl
Een ouderinitiatief als deze kan niet
zonder externe financiering gerealiseerd worden. Daarom lopen er op dit
moment een aantal subsidieaanvragen
bij diverse fondsen en heeft op onderdelen het Groesbeekse bedrijfsleven al
belangrijke bijdrages geleverd. Ook
aan duurzaamheid wordt bij dit initiatief aandacht besteed. Momenteel loopt
een actie bij de Rabobank, waarbij de
Rabobank 50% van de zonnepanelen
betaalt aan het gebouw dat bij een
stemronde het meeste aantal stemmen
krijgt. De klanten van de Rabobank
Rijk van Nijmegen kunnen nog deze
maand hun stem uitbrengen op het
nieuwe onderkomen van Eigen Thuis
aan de Hoflaan.

Wijkagententeam gemeente
Berg en Dal weer compleet
Sinds enige tijd heeft de gemeente Berg
en Dal weer een volledig wijkagententeam. Ook is er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Waar voorheen de
wijkagenten van de Ooijpolder en
Millingen aan de Rijn ook de plaatsen
Beek en Ubbergen er bij hadden, is dat
nu anders. De beide wijkagenten van
de Ooijpolder en Millingen aan de
Rijn, Pieter Koolwijk en Rens
Wigarda blijven in dat gebied verantwoordelijk, terwijl Beek, Ubbergen,
Berg en Dal en Heilig Landstichting als

wijkagent Monique Boy-Postema
hebben. Patrick vd Wal en Jörgen
Rutgers zijn de twee wijkagenten voor
Groesbeek, Breedeweg en de Horst.
Er is een aparte wijkagent Zorg en
Veiligheid voor de gehele gemeente en
dat is Kerwin van Krieken en hun
gezamenlijke chef is Eric Bossink
(Operationeel expert Wijk). Ze vallen
onder het Team Tweestromenland, dat
is gevestigd in Wijchen. Ze zijn telefonisch bereikbaar onder het algemene
politienummer 0900-8844.

Cursus ‘Liever
Assertiever’
start in gemeente Berg en Dal
Iedereen vindt het wel eens lastig om
nee te zeggen of om te zeggen dat iets
vervelend is. Hoe doet u dat op een duidelijke manier zonder de ander te kwetsen? Hoe kunt u uw eigen grenzen aangeven?
Voor mensen die willen leren op een
heldere en respectvolle manier te communiceren is de cursus ‘Liever
Assertiever’ ontwikkeld. Deze cursus is
speciaal voor inwoners van gemeente
Berg en Dal vanaf 18 jaar die willen
leren meer voor hun eigen belangen op
te komen.
Ervaringen van anderen:
“Ik heb geleerd op een duidelijke en
respectvolle manier te zeggen wat ik
wil. En ik merk dat er dan geen rampen
gebeuren.”
“Een opluchting om te merken dat ik
niet de enige ben die het moeilijk vindt
om sommige dingen te zeggen. In de
groep heb ik veel(h)erkenning gevonden voor mijn problemen en konden we
elkaar ondersteunen.”
De cursus start, bij voldoende deelnemers, op woensdag 11 mei van 10.0012.00 uur in Millingen aan de Rijn.
U kunt zich aanmelden bij Pro Persona
Connect afdeling Preventie tel. 0263124483 of preventie@propersona.nl

V.l.n.r. Kerwin van Krieken, Jörgen Rutgers, Monique Boy-Postema (voor), Rens
Wigarda (achter), Patrick vd Wal, Eric Bossink en Pieter Koolhout
Foto: Henk Baron

Collectanten in Ooij de straat op
voor kinderen in armoede
Van 18 tot en met 23 april is het de
landelijke
collecteweek
van
Nationaal Fonds Kinderhulp. Dan
gaan alle Kinderhulp-collectanten,
hopelijk vergezeld van het voorjaarszonnetje, op pad met 1 gezamenlijk
doel: een volle collectebus.
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen tot 21 jaar op in armoede.
Kinderhulp is er voor hen en helpt met
iets groots, of iets kleins. Een fiets bijvoorbeeld, een cadeautje van de Sint,
een zorgeloos dagje uit of een laptop.
Dingen die heel gewoon lijken, maar
dat voor kinderen die opgroeien in

armoede niet zijn.
Van dinsdag 19 april (maandag 18 april
is 2e paasdag) tot en met zaterdag 23
april kan er een collectant bij je aan de
deur komen voor een vrijwillige bijdrage. Die bijdrage kan gedaan worden
met contant geld of middels de iDEAL
QR-code op de collectebus. Beide
manieren zijn eenmalig en volledig
anoniem. Kinderhulp hoopt op je steun,
voor de ruim 300.000 kinderen die
opgroeien in armoede.
Ga voor meer informatie over
Kinderhulp en de collecte naar
www.kinderhulp.nl.
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Onthulling ‘Vector of Memory’
bij het Vrijheidsmuseum

Brandweerkorpsen van Ubbergen en Groesbeek
verlenen assistentie in Nijmegen
De vrijwillige brandweerkorpsen van
Ubbergen en Groesbeek hebben rond
middernacht van 29-30 maart assistentie moeten verlenen aan de brandweer
in Nijmegen. Nijmegen zelf was druk
met een brand in de Stikke Hezelstraat
(zie Nijmegen pagina) en daarom werd
een beroep gedaan op de buren.

Na de onthulling van de “Vector of Memory”. V.l.n.r. Peter Kruk, Heiko Suhr en
Sylvia Fleuren.
Foto: Henk Baron
Op woensdag 23 maart was de onthulling van de “Vector of Memory” op het
buitenterrein van het Vrijheidsmuseum,
Wylerbaan 4 te Groesbeek. De onthulling van deze vector bij het
Vrijheidsmuseum is een volgende mijlpaal op de Liberation Route Europe,
een netwerk van maar liefst 10.000
kilometer aan wandelroutes langs
musea, monumenten, begraafplaatsen
en historische locaties die herinneren
aan de laatste fase van de Tweede
Wereldoorlog.
De onthulling werd gedaan door wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal, Peter Kruk van LRE
Foundation en Heiko Suhr van het
Stadsarchiv in het Duitse Wesel. Vooraf
hadden zij, elk op hun wijze een toespraak gehouden in het museum voor
het daar aanwezige publiek. Daar werden de gasten welkom geheten door
directeur Wiel Lenders.
De onthulling werd muzikaal begeleid
door de zanger Lukas Kepser uit het
Duitse Kranenburg, winnaar van de
Duitse “Superstar”.
De Vector is een monumentale wegwijzer in een serie van meerdere ‘Vectors
of Memory’, ontworpen door de
befaamde Amerikaanse architect
Daniel Libeskind. De vector wijst niet
alleen de weg, maar zet ook de schijnwerper op een belangrijke gebeurtenis
bij de bevrijding van de omgeving waar
de vector geplaatst is. Bij het
Vrijheidsmuseum wordt het verhaal

verteld van zowel Operatie Market
Garden alsook het Rijnlandoffensief.
Het museum ligt namelijk midden in
het gebied van deze twee van de
belangrijkste operaties aan het
Westfront
tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog.

Er was een brandmelding binnen gekomen voor een een studentencomplex
aan de Sint Annastraat. Ter plaatse
bleek het te gaan om een waterlekkage.
Door de stoomvorming waren de rookmelders afgegaan en werden de bewoners gewekt. Omdat het een flinke lekkage was en het water ook in de meterkast terecht kwam heeft de brandweer
de stroom en de water toevoer afgesloten, waarmee ze erger wisten te voorkomen.
Overigens was Johan Looijschelder
deze nacht de bevelvoerder, hetgeen

Foto: Brandweer Ubbergen
voor hem, na de opleiding de eerste

keer was.

Reünie Titus Brandsmaschool in Berg en Dal
Zaterdag 2 april werd in dorpshuis
Kerstendal, pal naast hun oude school,
een reünie gehouden van de oud-leerlingen van de Titus Brandsmaschool.
Ongeveer 115 oud-leerlingen hadden
gehoor gegeven aan de oproep en zijn
allen genoten van een voortreffelijk
georganiseerde reünie, waarbij ze
tevens een bezoek brachten aan hun
oude school.

De internationale Liberation Route
Europe wandelroute (de zogeheten
Hiking Trail) volgt door het Rijk van
Nijmegen het Airborne Wandelpad van
Wandelsportvereniging OLAT. De LRE
Foundation, initiatiefnemer van de
Liberation Route Europe, heeft voor de
Vector of Memory in Groesbeek nauw
samengewerkt
met
het
Vrijheidsmuseum, de Gemeente Berg
en Dal, het vfonds, de Provincie
Gelderland en het Mondriaan Fonds.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Daarna volgde een rondrit door Berg en
Dal in het treintje van het
Wijnbouwcentrum. Onderweg konden
de oud-leerlingen meedoen aan een
quiz, waarbij ze oude Berg en Dalse
gebouwen moesten invullen. Daarmee
konden ze prijzen winnen en de hoofdwinnaar werd daardoor “Oer Berg en
Daller 2022”. De winnares werd Josina
Holleboom.
Voor de deelnemers was er een uitstekende maaltijd. Alles was prima verzorgd en velen bleven na het officiële
einde nog lange tijd napraten op
Kerstendal. Men was er unaniem mee
eens dat een dergelijke reünie in de
komende jaar weer moet plaats vinden.
Op de foto alle oud-leerlingen die
aanwezig waren bij de reünie van de
Titius Brandsmaschool in Berg en Dal
Foto: Henk Baron
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Gemeentelijke onderscheiding voor
Jet Wijdeveld
Jet van den Berk-Wijdeveld uit
Nijmegen kreeg donderdag 31
maart een gemeentelijke onderscheiding. Wethouder Annelies
Visser van Berg en Dal reikte
deze uit. Jet kreeg de erepenning
tijdens haar afscheidsreceptie
van het ROC.
Een erepenning als dank voor 35
jaar bevlogen inzet. Inzet voor en
grote betrokkenheid bij de laaggeletterden en laagopgeleiden in de
gemeente Berg en Dal. Deze inzet
deed zij in haar werk als coördinator NT1 bij ROC Nijmegen, maar
zéker ook als vrijwilliger.
Jet vindt het belangrijk de kansen
van laaggeletterden te vergroten
door ze mee te laten doen in de
maatschappij. Zij heeft hard
gevochten voor de inrichting van
leerplaatsen voor deze doelgroep
in alle dorpen van de gemeente.
Jet heeft taalambassadeurs opgeleid en begeleid bij hun vele voor-

lichtingen en interviews. Samen
met deze ambassadeurs gaf ze
voorlichting aan gemeentes en
instellingen over laaggeletterdheid.
Ook testten zij brieven, folders,
websites en bewegwijzeringen.
Jet was ook betrokken bij de oprichting van taalpleinen, taalcafés en
taalpunten voor de inwoners van de
gemeente Berg en Dal.
Kandidaat voor een gemeentelijke onderscheiding?
Wilt u iemand voordragen voor een
gemeentelijke onderscheiding? De
voorwaarden voor de aanvraag en
de aanvraagprocedure staan op de
website van de gemeente,
www.bergendal.nl > aanvraag
gemeentelijke onderscheiding.
De gemeente Berg en Dal heeft
drie soorten gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap,
de erepenning en het jongerenlintje.

■ Koninklijke Erepenning Harmonie K.N.A. Beek
Harmonie Kunst Na Arbeid
(K.N.A.) bestaat 100 jaar. Ter ere
van dit honderdjarig bestaan
hielden zij zaterdagavond 26
maart een Classics Concert.
Zondag 27 maart was er een
receptie in het Kulturhus in Beek.
Tijdens de drukbezochte receptie
reikte
burgemeester
Mark
Slinkman van Berg en Dal een
Koninklijke Erepenning uit.
Voorzitter Bart Van den Bosch en
erevoorzitter Jan Engelen namen
samen namens de harmonie de
erepenning en de bijbehorende
oorkonde in ontvangst.
K.N.A. is opgericht op 22 maart
1922. K.N.A. is in Beek niet meer
weg te denken. De harmonie profileert zich op cultureel, muzikaal,
maar ook sociaal vlak. Ze hecht
veel waarde aan een positieve uitstraling naar de eigen gemeenschap en ook daarbuiten. Het is
een mooie bloeiende vereniging,
met een mooie historie.

Koning heeft voor de bijzondere
verdiensten van de vereniging. Als
een vereniging 100 jaar bestaat,
kan het bestuur zelf bij de burgemeester een verzoek doen voor
een Koninklijke Erepenning.

Hoe komt u in aanmerking voor
een Koninklijke Erepenning?
De Koninklijke Erepenning is een
ereteken voor (sport)verenigingen,
stichtingen of instellingen. Dit ereteken laat de waardering zien, die de

De erepenning krijgt u echter niet
zo maar. De vereniging en het
bestuur worden grondig doorgelicht. Hiervoor moeten onder andere bewijzen van oprichting, statuten, financiële overzichten en een

Foto Ben Nienhuis
beschrijving van de geschiedenis
worden aangeleverd. De burgemeester stuurt het verzoek samen
met zijn advies door naar de
Commissaris van de Koning.
Daarna gaat het verzoek naar de
Koning. K.N.A. werd beoordeeld als
een vooraanstaande vereniging.
Daarom hebben zij bij het 100-jarig
bestaan de Koninklijke Erepenning
gekregen.

■ Wat doet we voor opvang Oekraïners?

Foto: Peter Hendriks

Sociaal Team Berg en Dal

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

Onze gemeente vangt sinds
begin maart meer dan honderd
Oekraïense vluchtelingen op. De
vluchtelingen komen uit een verschrikkelijke situatie en we proberen met zijn allen de opvang zo
goed mogelijk te regelen. Daar
komt veel meer bij kijken dan
alleen een dak boven het hoofd,
eten en een bed om te slapen.
Wat doen we allemaal?
Hieronder ziet u wat we als
gemeente/gemeenschap bijvoorbeeld regelen voor de vluchtelingen:
▪ Huisvesting, inrichting en brandveiligheid
▪ Sanitair

▪ Tolken/vertalers
▪ Contactpersonen (7 dagen per
week, 24 uur per dag)
▪ Voedsel (dieetwensen/ allergieën?)
▪ Dagbesteding (werk, sporten, etc)
▪ Openbaar vervoer (hoe werkt
het?)
▪ Luiers, toiletartikelen, etc.
▪ Schoonmaak en afvalverwerking
▪ Internet, tv, apparatuur
▪ Financiering van huisvesting,
inrichting, werkzaamheden etc.
▪ Inkomen / leefgeld
▪ Medische hulp en tandzorg
▪ Psychosociale zorg
▪ Onderwijs en taalles
▪ Verzekeringen
▪ Informatie
en
uitleg
over
Nederland

■ Nieuw contract met Rozet
Ook de komende jaren blijft de
gemeente het gemeentelijk nieuws
in De Rozet publiceren. Nicolette
Balledux en burgemeester Mark
Slinkman hebben hiervoor een
nieuw contract getekend dat loopt
tot en met 30 april 2024.

▪ Administratie/registratie, zoals
basisregistratie Personen
▪ Hulp/vergoeding voor Oekraïners
die bij particulieren verblijven
Opvanglocaties en contactpersonen
De vluchtelingen verblijven bij De
Kentering en de Muntberg in
Groesbeek, bij de pastorie in Leuth
en bij particulieren. Op iedere
gemeentelijke opvanglocatie zijn
aanspreekpunten. Dat zijn ambtenaren die dit naast hun reguliere
baan doen. Zij ontvangen gedurende de dag (en soms ook nacht) vele
vragen, zorgen, verzoeken en suggesties.
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Mededelingen

■ Dementievriendelijk, voor wie is dat belangrijk?

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.

De gemeente Berg en Dal wil dementievriendelijk
zijn. In de komende maanden laten we u vanuit 5
verschillende oogpunten zien waarom dat zo
belangrijk is. Kijk ook op
www.dementievriendelijkbergendal.nl.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Bongerdstraat 62, plaatsen dakopbouw met dakkapellen en
realiseren erker (verleend)
▪ Esdoornstraat 35, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Nabij De Geest 29 (kadastraal perceel sectie B, nummer 4377), bouw
woning (aanvraag)
▪ Hubertushof 23, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Koningsholster 72, uitbreiden dakkapel (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 6, vervangen/aanpassen kozijnen voorzijde woning
(verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, kap drie bomen (aanvraag)
▪ Oosterbergweg 2, kap drie bomen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 103, vervangen kozijn en garagedeur en verhogen
afrit (verleend)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 417a, voormalige showroom gebruiken ten
behoeve van sportschool/personal training (verleend)
▪ Zevenheuvelenweg 69, vervangen schuurdeur (verleend)
Groesbeek
▪ Bruuk 31, kap boom (aanvraag)
▪ 2e Colonjes 5, kap boom (verleend)
▪ De Gaffel 52, aanpassen gevels (aanvraag)
▪ Kerkstraat 17a, vervangen erfafscheiding (niet vergunningplichtig)
▪ Kloosterstraat 65, plaatsen kap op garage (verleend)
▪ Kloosterstraat 83a, wijzigen dakkapel (aanvraag)
▪ Knapheideweg, Klein Amerika/Kiekbaergsepad, (kadastraal perceel
sectie R, nummers 411 416, 606 en 608) aanleggen retentiebekken
een graft en pad (verleend)
▪ Kruispad 7, plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Mies (kadastraal perceel sectie P, nummer 960, plaatsen overkapping
in berm t.b.v. jeugd (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 29, wijzigen gebruiksfunctie (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 29, brandveilig gebruik gebouw de Kentering
(aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 29, tijdelijk plaatsen toilet en wasgelegenheid (tent
met losse cabines) (aanvraag)
▪ De Ren, bouw bedrijfshal en aanleggen drie in- uitritten (verleend)
▪ Stekkenberg 26, verbouwen woning, vernieuwen dak en plaatsen
dakkapellen (aanvraag)

Deze keer komt koorlid Trees aan het woord: “Ons
gemengd koor bestaat al heel lang. Sommige leden
zingen er al meer dan 30 jaar. Je kunt nu wel merken
dat we met z’n allen wat ouder worden. Mijn buurvrouw
bij de alten heeft een paar maanden geleden vertelt dat
ze Alzheimer heeft. Natuurlijk merkten we aan haar wel
dat er iets was. Het leek alsof ze steeds afdwaalde en
ons niet bij kon houden. Haar muziek was niet op orde
in de map en ze vergat wel eens een repetitie. Dat was
niks voor haar, maar ik heb het zo gelaten.
Totdat we tijdens de mis maar met z’n tweeën waren bij
de alten. Toen wij moesten inzetten zag ik dat ze een
ander lied voor zich had, heel ongemakkelijk. De rest
van de mis heb ik steeds gekeken of ze de goede

muziek had en haar daar mee geholpen. Na de mis
heb ik gevraagd wat er aan de hand was. Uiteindelijk
vertelde ze mij over haar diagnose. Ik heb toen een
afspraak bij haar thuis gemaakt om te kijken hoe we
haar zo lang mogelijk bij het koor kunnen houden. Ze
was erg opgelucht dat ik haar hiermee wou helpen. Om
beurten halen en brengen we haar nu naar huis en
maken we de map voor haar op volgorde van repetitie
en tijdens de mis. Ik hoop dat ze het nog lang volhoudt
want ze heeft een prachtige stem”.

■ Komt u op 13 april ook naar het Sportcafé?
Op woensdagavond 13 april 2022 organiseert
Sportstimulering Berg en Dal het Sportcafé. Alle sporten beweegaanbieders, geïnteresseerde organisaties
en partners uit de gemeente zijn welkom. De avond
start om 19.30 uur.
U kunt zich tot en met maandag 11 april opgeven door
te mailen naar loesan.bottema@fortewelzijn.nl. Heeft u
zich al eerder opgegeven naar aanleiding van de eerder verzonden ‘save the date’? Dan hoeft u zich niet
nogmaals op te geven.
Programma
19.30 uur Start (inloop vanaf 19.00 uur)
19.35 uur Niels van Weert – ‘Taakie’, digitale assistent vrijwilligerstaken
20.05 uur Lokaal Sportakkoord – Welke kansen biedt
dit u?
20.20 uur Uitleg thematafels
20.25 uur Pauze

Leuth
▪ Hoeting 99, plaatsen dakkapel achterzijde (verleend)
▪ Kapitteldijk (kadastraal perceel sectie G, nummer 205), bouw
damwand, aanpassen fietspad met opstelplaats voor fietsers bij
fietsoversteek (verlengen beslistermijn)

20.40 uur

21.15 uur
21.30 uur

Start thematafels:
▪ Vitale Sportaanbieders
▪ Inclusief sporten
▪ Vaardig in Bewegen
▪ Duurzame sportomgeving
Gezamenlijke terugkoppeling
Mogelijkheid om met elkaar in gesprek te
gaan

Zie de website www.sportstimuleringbergendal.nl voor
uitgebreide informatie over de onderwerpen van deze
avond.
Let
op:
gewijzigde
locatie!
Nederlands
Wijnbouwcentrum, Bredeweg 2 in Groesbeek in plaats
van Golfbaan Rijk van Nijmegen.

Millingen aan de Rijn
▪ Vissersstraatje 2, kap boom (aanvraag)
Ooij
▪ Kruisstraat, kadastraal perceel sectie F, nummer 587, bouw tijdelijke
kapel (verleend)
▪ Loeffenstraat 45, herstellen verzakking aanbouw (aanvraag)
▪ Marialaan 55, realiseren dakopbouw op bestaande garage (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 10, onderhoud rieten dak (aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 3 -1, sloop kelder van gebouw F (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Kennisgeving:
▪ Ontwerpbestemmingsplan 'Hogewaldseweg 22-24, Groesbeek'
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024
- 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Gratis zelftesten voor inwoners met een laag inkomen
Inwoners van de gemeente Berg
en Dal met een laag inkomen
kunnen 6 gratis coronazelftesten
ophalen. Dat kan vanaf 28 maart
tijdens de inloopspreekuren van
het Sociaal Team*, in het
gemeentehuis
en
in
het
Kulturhus in Millingen. Op is op,
dus wacht niet te lang met ophalen.
Waarom gratis zelftesten?
Alle coronamaatregelen zijn sinds
23 maart afgeschaft, maar het
coronavirus is niet weg. Daarom wil
de Rijksoverheid dat iedereen met
klachten die horen bij het
Coronavirus thuisblijft en een zelftest doet. Is de uitslag positief?
Maak dan een testafspraak bij de
GGD. En ga minimaal 5 dagen in
isolatie. U mag weer naar buiten als
u de laatste 24 uur geen klachten
heeft.
Afhalen zelftest
U kunt tijdens de inloopspreekuren
van het Sociaal Team de zelftest
ophalen. Let op, dit geldt niet voor
het spreekuur in Millingen. In
Millingen kunt u de testen in het

Kulturhus bij de beheerder ophalen.
De locaties waar u een zelftest kunt
ophalen zijn:
▪ Op de Heuvel, Ericastraat 39,
Groesbeek tijdens het inloopspreekuur
▪ De Mallemolen, Kloosterstraat 11,
Groesbeek tijdens het inloopspreekuur
▪ Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg
8c, Breedeweg tijdens het inloopspreekuur
▪ De Slenk, Reestraat 2, De Horst
tijdens het inloopspreekuur
▪ Kulturhus Beek, Roerdompstraat

6, Beek tijdens het inloopspreekuur
▪ Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan
115, Millingen aan de Rijn bij de
beheerder
▪ Gemeentehuis, Dorpsplein 1,
Groesbeek tijdens de openingstijden.
*Kijk voor de juiste tijden van de
inloopspreekuren van het Sociaal
Team op onze website
www.bergendal.nl/sociaalteam.
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■ Meer inzicht in uw persoonsgegevens via MijnOverheid
Op MijnOverheid kunt u zien
welke persoonsgegevens van u
worden bijgehouden in de
Basisregistratie Personen (BRP).
Sinds 14 maart 2022 staat hier
ook welke (overheid-)organisaties deze persoonsgegevens uit
de Basisregistratie Personen
(BRP) ontvangen.

als in de wet staat, dat ze deze
gegevens mogen gebruiken. Denk
hierbij aan het innen van belasting
of het verstrekken van een uitkering. Ook organisaties met een
maatschappelijke taak kunnen
deze gegevens krijgen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en
ziekenhuizen.

Op mijnoverheid.nl staan veelgestelde vragen en antwoorden én de
contactgegevens van de organisaties die gebruik maken van de
gegevens.

In de wet staat met welke organisaties BRP-gegevens gedeeld mogen
worden en voor welke wettelijke
taken. Het delen van gegevens uit
de BRP gebeurt automatisch. U
hoeft hier geen toestemming voor
te geven.

Gedeelde gegevens
In de BRP houdt de overheid persoonsgegevens bij van iedereen
die in Nederland woont, zoals BSN,
naam, geboortedatum, huwelijk of
adres. De gemeente waar u staat
ingeschreven houdt deze gegevens
bij. Maar ook andere (overheids)organisaties gebruiken deze gegevens uit de BRP. Dit doen ze alleen

Regie op gegevens
Het is belangrijk dat u regie houdt
op uw persoonsgegevens. Op mijnoverheid.nl kon u daarom al zien
welke gegevens van u in de BRP
worden bijgehouden. Vanaf nu kunt
u ook zien welke organisaties die
gegevens ontvangen. En in de toe-

compost te halen is niet mogelijk.

■ Informatie over grondwaterstand
voor inwoners en bedrijven
Gemeente Berg en Dal zet zich
op verschillende manieren in om
wateroverlast en verdroging
tegen te gaan. Onderdeel van
deze aanpak is het meten van de
grondwaterstand. Dat doen we
met 38 verschillende meetpunten
verspreid over de hele gemeente.
Elk meetpunt meet ieder uur de
grondwaterstand en geeft ons
een beeld van wat de grondwaterstand binnen de gemeente op
dit moment is.
Inwoners en bedrijven kunnen nu
ook zelf de grondwaterstand bij hun
in de buurt opzoeken via:
https://bergendal.blik-sensing.nl/

komst krijgt u nog meer regie. U
kunt dan zelf aangeven met welke
andere organisaties uw gegevens
gedeeld mogen worden. En u kunt
uw gegevens ook eenvoudig aan
(laten) passen, als ze niet meer
kloppen.

■ Bedankje voor scheiden groente-, fruit- en tuinafval
Elk jaar haalt Dar zo’n 40 miljoen
kilo etensresten, groente-, fruiten tuinafval (gft-afval) in de regio
op. Goed gescheiden gft-afval
gebruikt DAR als grondstof voor
nieuwe producten zoals compost. Om u te bedanken voor het
goed scheiden van uw gft-afval
geeft DAR u daar graag iets voor
terug.
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Meer info: www.dar.nl/compost

Waarom meten we de grondwaterstand?
We gebruiken grondwatergegevens
als we buiten aan de slag gaan.
Bijvoorbeeld bij werkzaamheden
aan het riool, de aanleg van een
weg of park. Zo weten we of we
rekening moeten houden met een
hoge grondwaterstand. Daarnaast
geven de metingen inzicht in de
grondwaterstand op de lange termijn. Is er sprake van een dalende
of stijgende grondwaterstand? In
beide gevallen kan er overlast ontstaan in de openbare ruimte en op
particuliere terreinen. Zo kan een
lage grondwaterstand zorgen voor

zwakke funderingen, verzakkingen
en uitdroging van planten. Een te
hoge grondwaterstand kan voor
wateroverlast in kelders en op
wegen zorgen. Het is dus belangrijk
om te weten waar problemen ontstaan, zodat we kunnen ingrijpen.
Wat doet de gemeente?
Om waterlast en verdroging tegen
te gaan, richten we waar dat kan de
openbare ruimte groener in.
Daarnaast proberen we bij herinrichtingsprojecten de openbare
ruimte zo veel mogelijk af te koppelen. Zo komt het regenwater niet
meer in het riool terecht, maar trekt
het in de grond. Bij hevige regenval
voorkomen we zo dat het riool overstroomt. Daarnaast loopt in
Breedeweg een grootschalig project met Waterschap Rivierenland
om de wateroverlast in Breedeweg
te verminderen.
Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf ook een bijdrage leveren
aan het tegengaan van verdroging.
Bijvoorbeeld door het ontstenen
van uw tuin of het afkoppelen van
uw regenpijp. Hiervoor is ook een
subsidieregeling
beschikbaar.
https://www.bergendal.nl/subsidieafkoppelen-regenpijp/.

Gft, daar winnen we compost
mee!
Vanaf maandag 28 maart liggen er
compostzakken op de milieustraat.
Voor de compostzakken geldt maximaal 2 zakken per voertuig. En
zolang de voorraad strekt. Compost
is alleen voor inwoners die afval
naar de milieustraat brengen.
Alleen de milieustraat bezoeken om

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

Koningsdag Leuth
Woensdag 27 april vieren we in Leuth
Koningsdag! We starten met een versierde fietsoptocht vanaf het
Kerkplein en vertrekken dan richting
de Vriendenkring. Daar zullen vervolgens de Oranjespelen plaatsvinden.
Het zal een gezellige dag worden,
uiteraard zorgen wij voor het drinken,
wat lekkers en uiteraard het befaamde
broodje knakworst!
Hoe laat?
10.00 uur verzamelen we op het
Kerkplein voor de spar
10.30 uur start Oranjespelen bij de
Vriendenkring
dee

lna
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Koningsdag Leuth 2022
woensdag 27 april
Vriendenkring Leuth
10.00 uur start optocht versierde fietsen bij de Spar
10.30 uur start programma Vriendenkring
13.30 uur afsluiting Koningsdag

Spelletjes
voor de jonge
kinderen!

Voor de oudere
kinderen een
gezamenlijk spel
met gave
challenges!

Alle
kinderen uit
Leuth zijn
welkom!

De koffie
staat voor
iedereen
klaar!

Doe je ook mee?
Aanmelden kan via de aanmeldstrook. Deze
krijg je op school of ligt bij de Spar bij de
aanmelddoos.

13.30 uur gezamenlijk afsluiting en
prijsuitreiking
Wat gaan we doen?
Traditiegetrouw starten we deze feestelijke dag met de versierde fietsoptocht. Alle kinderen mogen hun fiets
zo mooi mogelijk versieren en gezellig meefietsen. Ook dit jaar krijgen de
mooiste versierde fietsen een leuke
prijs! DES komt ons muzikaal ondersteunen.
Uiteraard gaan we ook weer actief aan
de slag met de Oranjespelen. Voor de
jonge kinderen zijn er individuele
spelletjes zoals koekhappen, blik
gooien, knutselen en lekker springen
op het springkussen. Voor de oudere
kinderen is er een heuse wedstrijd met
leuke challenges. Het spel wordt in
teams gespeeld. Voor het winnende
team is er uiteraard ook weer een
leuke prijs!
Voor wie?
Alle Leuthse kinderen, papa’s,
mama’s, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden zijn van harte welkom!
Kosten?
Deelname is volledig gratis! Vergeet
je niet aan te melden met het aanmeldstrookje. Deze krijg je op school
of vind je bij de aanmelddoos in de
Spar.
Volg je ons ook?
Facebook/Instagram
Koningsdag
Leuth

Open dag Martinusschool Lovende reacties op allerin Millingen aan de Rijn laatste voorstelling Kwatta
Op woensdag 13 april organiseert de Martinusschool in
Millingen een Open Dag en Open Avond.
U bent dan tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur
van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school.
Er worden rondleidingen gegeven en u kunt uitgebreide informatie krijgen over onze school en ons onderwijs. Uiteraard is er
ook voldoende ruimte voor al uw vragen.
We organiseren deze dag samen met onze onderwijspartners, te
weten: Humankind Kinderopvang, TSO Brood en Spelen,
Kinderfysiotherapie Millingen en Logopediepraktijk Klare taal.
De Martinusschool biedt middels Jeelo schoolbreed projectonderwijs aan. Samen Leven, Samen Werken en Zelfstandig Leren
staan hierbij centraal. De 21e eeuws vaardigheden (samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken en presenteren) maken een
belangrijk deel uit van deze vorm van onderwijs.
U hoeft u niet vooraf aan te melden, maar kunt op de genoemde
tijden gewoon binnenlopen.
Meer informatie over onze school vindt u op
www.martinusschoolmillingen.nl.

Illustratie:
Loes

Op vrijdag 12 maart ging Metamorfosen (8+), de nieuwste
voorstelling van Theatergroep Kwatta, in première. Een
volle zaal genoot van de voorstelling, het resultaat van
wederom een succesvolle samenwerking tussen regisseur
Josee Hussaarts en toneelschrijver Jibbe Willems.
Metamorfosen, tevens Kwatta's laatste voorstelling, krijgt
veel lof van zowel publiek als pers. De voorstelling is t/m 8
mei te zien in Theater het Badhuis en diverse theaters in het
land.
Metamorfosen (8+)
Toneelschrijver Jibbe Willems vertaalt Ovidius'
Metamorfosen naar het heden, een humoristische en ontroerende voorstelling, boordevol herkenbare verhalen.
Sympathie en ongeloof
Naast enthousiaste recensies zijn er ook veel geluiden van
sympathie en ongeloof. Kwatta-fans betuigen hun medeleven in de vorm van bloemen en kaartjes met lieve woorden.
Maar ook zijn veel mensen verrast en verdrietig dat het laatste jeugdtheater van Gelderland noodgedwongen stopt.
Doe-Het-Zelf Theater
Parallel aan de voorstelling Metamorfosen wordt er een
‘schaduwproductie’ van de voorstelling gemaakt met een
jeugdgroep onder leiding van regisseur Jolieke Bak. Op 9
april vindt de eindpresentatie plaats in Theater het Badhuis.
Tickets kosten 3,- euro.
Info & tickets
Metamorfosen (8+) speelt nog t/m 8 mei in Theater het
Badhuis en in de theaters in Haarlem, Drachten, Utrecht en
Zwolle. Voor alle speeldata en tickets kijk op
www.kwatta.info.

De Rozet
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Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Iets nieuws nodig voor
de ramen?

4 t/m 10 april 2022

Nu gratis confectie
op alle gordijnstoffen
van Mart Visser

S
PA Aller
kna

per stuk

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

AH Excellent feeststol

Bereid met 100% amandelspijs

⒈⁹⁹

3.⁴⁹

Horren in vele soorten

Bonu
knal s
ler

Week 14

per stuk

Gratis
Bloementuintje
bij iedere €15.

AH Roomboter appeltaart
Vers uit onze oven

⒈⁹⁹

4.³⁹

Aanbiedingen geldig t/m zondag 10 april
Let op gewijzigde openingstijden ivm met pasen!

Buitenzonwering

Zondag 17 april 1e paasdag: GESLOTEN
Maandag 18 april 2e paasdag: GEOPEND van 10 tot 18.00 uur

in vele soorten

ACTIE meten en
montage gratis.
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

GFT

DAAR

WINNEN
WE MEE!

De Treffers – Rijnburgse Boys
Zaterdag 16 april - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek
VURRUKKULLUK

Gft, daar winnen we compost mee!
Elk jaar halen we zo’n 40 miljoen kilo
etensresten, groente-, fruit- en tuinafval
(gft-afval) in de regio op.
Alleen goed gescheiden gft-afval kunnen we
gebruiken als grondstof voor nieuwe
producten. Daarmee winnen we compost en
groen gas.
Het is dus belangrijk dat je geen ander afval
bij het gft-afval doet. Dan is alle moeite voor
niets. En dat is zonde!
Bedankt voor het goed scheiden van jouw
gft-afval! Daar geven we je graag iets voor
terug. Als je vanaf 28 maart afval naar de
milieustraat brengt, kan je maximaal
2 zakken compost gratis meenemen.

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

N AT U U R

Hanenkraaiwedstrijd
GROESBEEK/KRANENBURG – De
Groesbeekse kleindierenvereniging
Edelras verzorgt op tweede paasdag 18
april bij café Merlijn voor de zestiende
maal de internationale hanenkraaiwedstrijd.
Na twee jaar van gedwongen afwezigheid kan Iedereen weer met zijn of haar
haan meedoen. De haan moet wel een
geschikte naam hebben! Het doel van
deze hanenkraai wedstrijd is om te kijken welke haan het beste is getraind en
de meeste slagen van zich laat horen.
De hanen die deelnemen moeten in
goede gezondheid verkeren en worden
voor aanvang van de wedstrijd aan een
gezondheidskeuring onderworpen. De
deelnemende haan en eigenaar moeten
een half uur voor de aanvang van de
wedstrijd aanwezig zijn. Het inschrijf-

geld bedraagt twee euro per haan. Al
het inschrijfgeld is ook het prijzengeld
dat er in de wacht te slepen is met het
kraaien. Dit jaar wordt er een nieuwe
prijsverdeling gehanteerd. Een jeugdprijs, een volwassenenprijs en een
voorkraaiersprijsprijs. Elke kraaironde
wordt begonnen met een voorkraaier.
Degene met de meest originele voorkraai wint de prijs! We roepen iedereen
dan ook op om zich aan te melden als
voorkraaier. Kandidaten kunnen zich
een half uur voor aanvang van de wedstrijd melden bij de organisatie. Heeft
men zelf geen haan en wil men toch
meedoen dan kan men ter plaatse een
haan leasen.
De aanvang is 10.00 uur in en rondom
café Merlijn aan de Grafwegenerstrasse
in Kranenburg.

Geraniumactie handbalvereniging
Groesbeeks Glorie
Na een tweejarige stop vanwege corona
mag de geraniumactie van handbalvereniging Groesbeeks Glorie dit jaar
weer gehouden worden.
Steun onze vereniging en bestel voor
10 april a.s. bij onze jeugd en seniorenleden die u kent een aantal geraniums.
Wij verkopen een prima kwaliteit
staande en hanggeraniums in de kleuren rood, wit, lila, roze en de combi
kleur wit - rood.
De planten kosten € 1,45 per stuk en
een tray van 12 stuks kost € 17,00.
De planten worden op zaterdag 7 mei,
de zaterdag voor Moederdag, rechtstreeks van de kweker bij ons uitgeleverd
en door de handbalvrijwilligers klaargezet voor ophalen.
Bestelde planten kunnen dit jaar opgehaald worden op het terrein van voetbalvereniging Rood Wit aan het
Kapittelland in Breedeweg.

Ophalen gebeurt volgens een tijdschema waarover u na verwerking van de
bestellingen later bericht ontvangt.
Kent u geen leden van de handbalverenging en wilt u ons toch steunen dan
kunt u een mailtje met uw gegevens en
bestelling sturen naar
geraniumactie@groesbeeksglorie.nl
Begin mei ontvangt u dan informatie
over het ophalen van uw bestelling.

Interactieve informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer
Als reizen met de bus of trein weer
gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat.
Dan biedt de interactieve online OVinformatiebijeenkomst uitkomst.
Er is een interactieve bijeenkomst
gepland op: maandag 11 april en
woensdag 11 mei. De bijeenkomst
begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.
In een klein groepje legt een OVambassadeur stapsgewijs uit hoe een
OV-chipkaart aanvragen en te gebruiken in het openbaar vervoer gaat.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 –
45 40 130 ontvangen deelnemers een
inlogcode. Voor het deelnemen aan
deze bijeenkomst hebben deelnemers
een telefoon, tablet of computer nodig

met camera en microfoon. Mensen die
niet precies weten hoe een inlogcode
werkt kunnen telefonisch op weg
geholpen worden.Deelname is gratis.
Telefonisch spreekuur voor vragen
over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer?
Maak dan gebruik van het telefonisch
spreekuur:
• maandag tot en met vrijdag tussen
10.00 tot 12.00 uur
• dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot
15.00 uur
• maandag en woensdag tussen 18.30
tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
De OV-ambassadeurs helpen u graag
op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

IVN-excursies
Voedselbossen op de fiets
Zaterdag 21 mei 10.30 – 15.00 uur
Aanmelden noodzakelijk!
De gangbare landbouw loopt tegen
haar grenzen. Door de teelt van eenjarige gewassen met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen degradeert
de bodem en lijdt de natuur onder hoge
stikstofbelasting. Dat het anders kan
tonen voedselbossen. Dit is een manier
van voedsel produceren die samenwerkt met de natuur. Ben je benieuwd
hoe een voedselbos eruit ziet, wil je
meer weten over de achtergronden van
voedselbossen of denk je er over na om
er een aan te leggen, dan is deze excursie iets voor jou.
De excursie is op de fiets. We starten
om 10.30 uur bij het Kulturhus in Beek
en eindigen om 15.00 uur bij het
Ketelbroek aan de Plakseweg in
Groesbeek de Horst.
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan deze excursie.
Is de excursie volgeboekt, dan kun je
op een wachtlijst geplaatst worden.
Aanmelden kan via: IVN_Fietstocht_
voedselbossen@outlook.com
Neem je eigen lunchpakketje, een
fiets en je identiteitsbewijs mee, want
we rijden ook een stukje door
Duitsland.
Kosten: € 2,-. per persoon.
Het is gratis voor jongeren onder de 16
jaar, voor IVN leden, voor leden van de
KNNV en leden van Groei en Bloei.

Natuurexcursie: Wandelen
over de grens
Maandag 18 april (Tweede Paasdag)
organiseert IVN Rijk van Nijmegen een
natuurwandeling in het Duitse
Reichswald. We starten om 14.00 uur
bij Eethuis De Diepen, Zwarteweg 60,
6596 MJ Milsbeek. Tegen 16.00 uur
zullen we daar weer terug zijn.
Deelname kost 2 euro p.p. Kinderen
onder 16 jaar, IVN-leden, KNNV-leden
en leden van Groei en Bloei mogen gratis mee. Aanmelden is verplicht.
Aanmelding per mail vóór 15 april bij
Paul
Leenders:
paul.ivn.lbg@gmail.com (Voor meer
informatie: 024-3972405)

Paasbingo met
vleesschalen
GROESBEEK. Op zaterdag 9 april
organiseert de vogelvereniging De
Gekleurde Zanger uit Groesbeek weer
een gezellige Paasbingoavond met
vleesschalen, fondueschalen, rollades
en tassen boodschappen, waaronder
een supervleesschaal. Deze Paasbingo
wordt gehouden in: Wijkcentrum Op de
Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.
De zaal is open om 19.00 uur en de
aanvang is om 20.00 uur
Er worden 18 rondes gespeeld en één
super ronde.
Een grote kaart kost € 10.Tot ziens op zaterdag 9 april 2022

Goed bodembeheer als basis voor een gezond
landbouwsysteem en een gezond product!
Het kan weer! Vereniging Landschapsbeheer De
Ploegdriever houdt op dinsdag 19 april haar Algemene
Ledenvergadering. Aansluitend neemt Theo Nieuwenhuis
ons mee ‘de bodem in’. Dit jaar zitten we in Wijnhoeve De
Heikant, Cranenburgsestraat 47, 6562 LS Groesbeek.
Leden zijn welkom vanaf 19.15 uur voor de ALV.
Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom voor de presentatie
en gesprek over goed bodembeheer.
Theo Nieuwenhuis is al sinds de jaren ’90 bezig met regeneratieve landbouw. 25 jaar als gangbaar melkveehouder en
sinds een aantal jaren als akkerbouwer op een 50 ha bedrijf
met o.a. biologische vollegrondsgroenten in strokenteelt. Hij
woont in Didam en zit in het bestuur van collega vereniging
VAL Oude IJssel. Theo combineert theorie over bodemvruchtbaarheid, bodemleven, kringlooplandbouw met een
forse dosis praktische kennis en ervaring. Dit maakt het verhaal van Theo zo boeiend, het is letterlijk een goed gegrond
verhaal.
Centraal in zijn verhaal staat de verschuiving van een zogenaamd controlesysteem naar een adaptatiesysteem. In het
eerste geval wordt de bodem min of meer beschouwd als een
levenloos substraat dat je met behulp van inputs kunt reguleren. De voedende functie van de bodem wordt veel minder
benut, waardoor ook de biodiversiteit in de bodem afneemt.
In het adaptieve model wordt de bodem als levend organisme beschouwd die je met een goede verzorging en beheer
gezond kunt houden als basis voor ons voedsel, maar ook
voor waterregulatie en klimaatfuncties.
Hoe kun je deze verschuiving inzetten op je bedrijf, waar
loop je tegen aan, wat levert het op? Welke bodemverbete-
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Ooievaars bij Jonkmanshof in Ooij
Zondag 27 maart zaten er weer een paar ooievaars op het nest bij Jonkmanshof aan
de Kerkdijk in Ooij. Terwijl ze daar aan het klepperen waren, zweefde een derde
geruime tijd boven het nest. Later waren ze ook aan het foerageren in de plas er
tegenover. Nu maar hopen dat ze terug komen want het is een prachtige entree
voor het dorp Ooij.
Foto: Henk Baron

Dorpsommetje Leuth tussen Waal
en Wetering officieel geopend
Nadat eerder de officiële opening
moest worden geannuleerd, kon zondag 27 maart eindelijk het Leuthse
Dorpsommetje officieel worden geopend. Dit gebeurde na de informatieve
presentatie door historicus Jan van Eck
over bezienswaardigheden die langs
het Ommetje te zien zijn.
Koos Donné van Dorpsagenda en
werkgroep Dorpsommetje Leuth

bedankte Natasja Giesbers van Via
Natura en Jan van Eck met een bloemetje voor hun medewerking met het
tot stand komen van dit Ommetje.
Daarna ging een aantal vanaf het
Kerkplein de verkorte route lopen via
de Plezenburgsestraat en Groenestaat
tot de grensovergang vervolgens langs
de watergang Otterlei weer richting
Leuth naar het kerkplein.

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl.

Het Heerlijke Land: maak kennis
op de open dag 9 april
Het Heerlijke Land is al jaren een
begrip op Landgoed Grootstal op de
rand van Malden: een moestuin waar
op biologische wijze groenten, kruiden
en fruit geteeld wordt. Een tuin waar je
wekelijks je eigen groenten kan komen
oogsten. Dit model heet Community
Supported Agriculture: de gemeenschap maakt de tuin mogelijk door aan
het begin van het seizoen een aandeel
in de oogst te kopen. Daarmee delen ze
in de risico’s (zoals sneeuw in April!)
maar ook in de overvloed van de teelt.
De gemeenschap kan bovendien kennis
maken met alle aspecten van de groententeelt doordat ze zelf welkom zijn op
de tuin, om alleen te oogsten of ook om
mee te helpen.
Wil jij ook genieten van kakelverse en

onbespoten groenten in een prachtig
stukje landschap op de rand van
Nijmegen en Malden?
Van een gezellig praatje met de buren
tijdens het oogsten of juist een moment
van rust in een drukke werkweek?
En tijdens al dat genieten ook nog bijdragen aan innovatieve, duurzame
stadslandbouw en verbetering van
bodem & biodiversiteit bij jou in de
buurt? Maak het Heerlijke Land dan
jouw Heerlijke Land!
Er zijn nog plekken vrij om oogstdeelnemer en/of vrijwilliger te worden.
Kijk op de website (www.hetheerlijkland.nl) of kom langs op onze open
dagen 9 april of 8 mei om kennis te
maken met de tuin en de nieuwe tuinders.

Brand in Kranenburg
‘s Avonds 27 maart heeft een uitslaande brand gewoed in de Grosse Strasse in het
centrum van het Duitse Kranenburg. De brandweer van Kranenburg had het vuur
snel onder controle. Rond 19 uur werd de brandweer in Kranenburg gealarmeerd
voor een dakkapelbrand. Toen de brandweer arriveerde stond het hele dak al in
brand. Bewoners konden het gebouw op tijd verlaten. Niemand is gewond geraakt.
Het blussen werd van twee kanten uitgevoerd. De hoogwerker van Kleef was ter
assistentie aanwezig.
Foto: Arjan Soepenberg
raars kun je gebruiken? Theo zal ook ingaan op verschillende soorten mest, composteringsmethoden en bokashi en hun
werking op de bodem en het bodemleven.
De Ploegdriever doet samen met een aantal leden mee met
een 3-jarige landelijke pilot over het maken en toepassen van
bokashi. Bokashi is goed gefermenteerd organisch materiaal.
We verwerken maaisel uit de Bruuk en De Diepen en blad uit
de gemeentelijke bladkorven tot bokashi, gaan dit drie jaar
toepassen en onderzoeken de effecten. Zo willen we dit
materiaal in plaats van het af te voeren alsof het afval is,
inzetten voor duurzaam bodembeheer in ons eigen werkgebied. Over deze pilot zullen we deze avond wat meer vertellen. U kunt overigens ook zelf bokashi maken van uw keuken- of tuin’afval’!
Graag zien we u op dinsdagavond 19 april op de Heikant!
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Nieuws uit Nijmegen
Uitreiking Junior Limes Atlas Nijmegen
Op vrijdag 25 maart reikte wethouder Noël Vergunst het eerste exemplaar van de Junior Limes Atlas
Nijmegen uit aan een leerling op
basisschool De Klokkenberg. De
junioratlas over Romeins Nijmegen
is speciaal gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs door
RomeinenNU in samenwerking met
Museum Het Valkhof, en wordt
onder al deze leerlingen verspreid.
De uitreiking vindt niet voor niets
plaats op De Klokkenberg. Deze school
ligt op Romeinse grond, vlakbij het
Kops Plateau, één van de terreinen die
onlangs door UNESCO is aangewezen
als Limes- werelderfgoed.
Tweeduizend jaar geleden liep dwars
door Nederland de Limes, de grens van
het Romeinse Rijk. Nijmegen was in de
Romeinse tijd vanwege haar strategische ligging op een heuvel en op
afstand van die grens, een belangrijk
militair en economisch centrum van
Romeins Nederland. Daarom zijn de
Valkhofheuvel, het Kops Plateau, de
Hunerberg en het aquaduct vanuit Berg

en Dal als onderdeel van de Limes aangewezen als UNESCO werelderfgoed.
Om onder jongeren meer bekendheid te
geven aan het feit dat Nijmegen als
oudste stad werelderfgoed uit de
Romeinse tijd op haar grondgebied
heeft, heeft de gemeente opdracht
gegeven om een junioratlas te laten
maken. Iedere bovenbouwleerling van
het basisonderwijs ontvangt een exemplaar.
Ook is door kunstenaar Bart Lunenburg
een verbeeldingsprijsvraag uitgeschre-

ven: ‘Slapende Romeinen’. Door middel van een creatieve opdracht laten
leerlingen zien hoe Romeins Nijmegen
eruit zag.
Basisschool De Klokkenberg ontvangt
als eerste de Junior Limes Atlas
Nijmegen en zij doen ook mee aan de
verbeeldingsprijsvraag. Maar de school
gaat nog een stapje verder. Zij adopteren het archeologisch monument Kops
Plateau. Met een uitgebreid inhoudelijk
programma verdiepen alle leerlingen
zich in wat zich op het Kops Plateau in
de Romeinse tijd heeft afgespeeld,
welke gebouwen er stonden en wat hier
door archeologen is gevonden. Zo worden de leerlingen van De Klokkenberg
ambassadeurs van het unieke bodemarchief vlakbij hun school. En vergeten
zij nooit meer dat op deze plek de
Romeinen verbleven.
Scholen die belangstelling hebben voor
een Junior Limes Atlas Nijmegen en
voor
de
verbeeldingsprijsvraag
'Slapende Romeinen' kunnen een
bericht sturen naar erfgoed@nijmegen.nl.

Protestactie Nederland in Verzet tegen coronaregels
Zondag organiseerde “Nederland in
Verzet” een coronaprotest in het centrum van Nijmegen. Naar schatting
ongeveer 2000 mensen namen deel aan
het protest op de Waalkade en de daaropvolgende mars door het centrum.
Voor deze actie was toestemming verleend, in tegenstelling tot vorig jaar,
toen ze ook een actie in het centrum
van Nijmegen wilden organiseren.
Deze keer werd de Waalkade aangewezen, waar actie gevoerd mocht worden.
Daar was een aantal sprekers. Ook
Willem Engel zou daar spreken maar
hij werd onderweg door de politie aangehouden en overgebracht naar een
politiebureau in verband met een overtreding van de regels die bepaald waren
bij het schorsen van zijn voorarrest.
Aan de protestactie deden mensen van
diverse pluimage mee, waaronder ook
een aantal mensen in militair uniform,

die aangaven veteranen te zijn. De
actievoerders gaven aan te demonstreren tegen de coronaregels en de mogelijke invoering van een Europees digitaal identiteitsbewijs. Na de protestac-

tie op de Waalkade volgde een mars
naar het centrum van Nijmegen.
Alles verliep rustig en zover bekend
waren er geen onregelmatigheden.
Foto: Henk Baron

Doedagen om regenpijpen af te koppelen
NIJMEGEN. Op zaterdag 21 mei en
vrijdag 4 november kun je de regenpijp gratis laten afkoppelen van het
riool, in het kader van de actie
Pijpenkappuh. Door af te koppelen
kan het regenwater weglopen in de
tuin in plaats van het riool. Zo voorkomen we wateroverlast én droogte.
Doe ook mee!

staan, kelders onderlopen en natte voeten. Daar kunnen we met elkaar wat
aan doen door de regenpijpen af te koppelen van het riool! Bovendien help je
mee om het grondwater op peil te houden en dat is erg prettig voor de planten
en bomen in je tuin en in de wijk. Je
regenpijp doorzagen helpt dus ook
tegen droogte.

Waarom is afkoppelen belangrijk?
We hebben vaker te maken met periodes van droogte maar óók met flinke
hoosbuien. Het regenwater kan dan
zorgen dat het riool overbelast raakt
met als gevolg dat straten blank komen

Hoe gaan we het doen?
Wanneer je je opgeeft voor een van de
doedagen wordt een aantal vragen
gesteld om na te gaan of je regenpijp én
tuin geschikt zijn om af te koppelen.
Bij twijfel komt een deskundige langs

om de situatie te bekijken. Belangrijk is
dat het water uit de regenpijp in de tuin
kan wegzakken. Daarvoor moet de tuin
voldoende groen zijn en niet vol liggen
met tegels, anders kan water niet weg.
Het team van Pijpenkappuh zorgt voor
materiaal om de regenpijp netjes af te
zagen en af te werken. Wil je de afgezaagde pijp aansluiten op een regenton
dan kan dat ook, wel moet je zelf de ton
voor die dag aanschaffen. Doe je ook
mee?
Kijk op www.pijpenkappuh.nl voor
meer informatie en om je aan te melden.

Vrijheidsgesprek met Bas Bloem en Rhea Khoeblal
Stilstaan bij de betekenis van vrijheid, juist nu, is een goede
uitdaging. Op zondagmiddag 10 april doen dit de oud Nijmegenaren van het jaar Bas Bloem en Rhea Elise Khoeblal in
de bibliotheek aan de Mariënburg, van 14.30-15.30 uur .
Uiteraard passeert de dramatische oorlog in de Oekraïne in
de gesprekken onder leiding van oud-journalist Rob Jaspers,
maar we staan ditmaal ook stil bij leven met beperkingen.
Hoe vrij kun je je met een ziekte of een handicap in onze
samenleving vooruit komen. Hoe verbind je vrijheid met je
leven, met je werk?
De Vrijheidsgesprekken zijn een initiatief van het 4&5 mei
comité en de Bibliotheek Gelderland Zuid.
Inspiratie voor de gesprekken wordt ook gevonden bij de vier

vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt in 1941
benoemde: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van
Godsdienst, Vrijwaring van Gebrek en Vrijwaring van Vrees.
Bas Bloem is hoogleraar Neurologie en oprichter van het
Parkinson Centrum Nijmegen. Hij is een zorginnovatie die
mensen met hersenziektes met zorg op maat nieuwe kansen
biedt met hun handicap. Rhea Khoeblal studeerde af in
Ontwikkelingsstudies. Zij leeft met ernstige lichamelijke
beperkingen, maar manifesteert zich toch nadrukkelijk op
straat in Nijmegen. Martijn van Koolwijk draagt deze middag een column voor. Koolwijk werkt als sociaal psychiatrisch begeleider en schrijft columns en essays over mens,
maatschappij en de GGZ.

Gemeente Nijmegen voert zelfbewoningsplicht in
Kopers van nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens (nu €
355.000,-) worden sinds 23 maart 2022 verplicht om ook
zelf in de woningen te wonen.
Met deze ‘zelfbewoningsplicht’ zorgt de gemeente Nijmegen
dat betaalbare koopwoningen beschikbaar blijven voor starters. En zo zijn deze woningen beschermd tegen beleggers
die een woning na aankoop weer verhuren. In oktober 2021
besloot de gemeenteraad bij nieuwbouwwoningen tot de
NHG-grens met deze zelfbewoningsplicht te gaan werken.
Ook wil de gemeente een opkoopbescherming invoeren.
Wat houdt zelfbewoningsplicht in?
De zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een
nieuwbouwkoopwoning gedurende een bepaalde periode
verplicht is om de woning zelf te bewonen. De zelfbewoningsplicht geldt in Nijmegen voor een periode van 5 jaar na
oplevering van de woning. Dit geldt in alle wijken van
Nijmegen waarbij het gaat om nieuwbouwkoopwoningen tot

maximaal de NHG-grens. Kopers van nieuwbouwwoningen
tot de NHG-grens worden hierover geïnformeerd door de
verkoper of makelaar.
Opkoopbescherming
De gemeente Nijmegen wil ook een opkoopbescherming
invoeren voor bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000. Zo blijven de goedkope en middeldure
woningen beschikbaar voor kopers die zelf in de woning
gaan wonen en zijn deze woningen niet beschikbaar voor
beleggers die een woning kopen om te verhuren. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2022 het beleidsvoornemen vastgesteld om een opkoopbescherming in te voeren. De nieuwe
gemeenteraad neemt een besluit over de aangepaste huisvestingsverordening.
Wilt u meer weten over de zelfbewoningsplicht of opkoopbescherming? Kijk dan op de website www.nijmegen.nl.

Vredesmandala voor Oekraïne
Van 26-29 maart heeft Hennita Jaspers elke middag enkele uren geschilderd aan
deze vredesmandala op de waalkade voor Oekraïne. Terwijl ze bezig was, kwamen
enkele Oekraïense gezinnen voorbij. Zij waren blij verrast. De kinderen hebben
krijttekeningen gemaakt op het plein.

Lezing Dr. Anne-Marie Bos,
‘Titus Brandsma en het belang van kunst’
Op dinsdag 12 april zal dr. Anne-Marie
Bos, zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, de lezing ‘Titus Brandsma
en het belang van kunst’ komen geven.
In het kader van zijn aanstaande heiligverklaring op 15 mei, staat Titus
Brandsma volop in de aandacht. Deze
Nijmeegse hoogleraar filosofie en mystiek is bekend van zijn werk voor de
journalistiek, werk dat hem tot ‘een
gevaarlijk man’ maakte en zijn dood
betekende in concentratiekamp Dachau. Minder bekend is dat hij – behalve zijn aandacht voor onderwijs en
journalistiek – zich ook inzette voor de
kunst.
Aan de hand van een aantal concrete
voorbeelden zal Anne-Marie Bos spreken over hoe Titus Brandsma zich
bezig hield met kunst en kunstenaars.

Hoe keek hij nu naar kunstwerken en
waarom was kunst volgens hem zo
belangrijk?
19.00 – 19.30 Inloop
19.30 – 20:30 Lezing en vragen
Aanmelden: u kunt zich via
www.ru.nl/kkn aanmelden voor het
fysiek bijwonen van de lezing.
Locatie: Elinor Ostromgebouw, eerste
verdieping, zaal EOS N 01.610,
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ
Nijmegen.
Entree:
Normaal: 5 euro
Medewerkers Radboud Universiteit en
Alumni Benefits Card-houders: 3 euro
(op vertoon van pas / Card)
Studenten en scholieren: gratis (op vertoon studenten- of scholierenkaart)

Uitnodiging bijeenkomst
Parkinson Café Nijmegen
De bijeenkomsten van Parkinson Café
Nijmegen gaan weer van start. Graag
nodigen wij u uit voor ons Parkinson
Café op vrijdag 8 april van 14.00 tot
16.00 uur in wijkcentrum de Ark van
Oost, Cipresstraat 154, 6523 HR te
Nijmegen. De zaal is open vanaf 13.30
uur.
Het thema van deze bijeenkomst is
Ontmoeten en bijpraten. En na de
pauze een presentatie van Femke
Roozen en Anouk Pijnappel van
Fysiotherapie Hatert met als onderwerp
Informatie over Bewegen en

Parkinson en zij zullen ons in beweging proberen te krijgen.
U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u
om zich vooraf aan te melden via
info@parkinsoncafenijmegen.nl. We
hebben plaats voor maximaal 75 personen. Bij overschrijding van dit aantal
moeten wij u op een wachtlijst plaatsen. Maar zonder tegenbericht bent u
van harte welkom.
Meer info: www.parkinsoncafenijmegen.nl

Lezing Marieke Oprel,
Afrekenen met de vijand
Op 20 oktober 1944 verklaarde de
Nederlandse regering in ballingschap
in Londen alle Duitsers in het
Nederlands koninkrijk tot vijandelijk
onderdanen. Direct na de bevrijding
nam de overheid alle bezittingen van
deze Nederlandse Duitsers in beslag,
ongeacht hun politieke voorkeur of
gedrag tijdens de oorlog. Van Duitsers
die al decennialang in Nederland
woonden en werkten tot Nederlanders
die door een huwelijk automatisch de
Duitse nationaliteit hadden gekregen,
allen kregen te maken met de gevolgen
van deze anti-Duitse maatregelen. Zelfs
Joden die uit Duitsland waren gevlucht,
werden behandeld als vijandelijk
onderdaan.
Veel Duitse Nederlanders probeerden
een ‘ontvijandingsverklaring’ te krijgen, en zo hun bezit terug te krijgen.
Dat was niet makkelijk: ze moesten
aantonen dat ze zich als ‘goede
Nederlander’ gedragen hadden in de

oorlog. Maar wat is een ‘goede
Nederlander’? Tijdens de lezing buigen
we ons over de ingrijpende gevolgen
die dit beleid had voor Duitse
Nederlanders in Nijmegen en omgeving.
Marieke Oprel (1990) promoveerde in
2020 aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam op haar onderzoek naar het
Nederlandse naoorlogse beleid met
betrekking tot Duitse onderdanen.
Momenteel is ze werkzaam als universitair docent aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Afrekenen met
de vijand is haar eerste publieksboek.
De lezing zal plaatsvinden op 10 april
in het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis (Mariënburg 26) en
vangt om 15.30 aan. Toegang is gratis
maar wel op inschrijving. Kijk op
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl voor de inschrijving en meer
informatie.

Gezelligheidskoor De Daalse Nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de
accordeonist en aanwezigen bepalen het repertoire. Er wordt eenmaal in de twee
weken gezongen tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum "Daalsehof", Nijmegen-Oost
Data: 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 13 en 27 juni 2022
Info: Marinus, tel: 0610748973.
Het koor is ook op zoek naar nieuwe leden.
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Nieuws uit Nijmegen
Poëziecentrum
Ontmoet de dichter
Op 9 april van 14:00 - 16:30 is er in het
Poëziecentrum, achter in de bibliotheek
Mariënburg, een gesprek met de dichter
Maarten Doorman. Organisator en
tafelheer Wim van Til interviewt hem
en geeft ook het publiek de ruimte om
eigen vragen te stellen. De dichter
draagt voor uit zijn poëzie.
Graag aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com., entree 10 euro.
Entreeticket geeft tevens een korting op
poëzieaankoop uit de Tekoopkast van
het Poëziecentrum.
Poëziewandeling
Zin om te wandelen langs poëzie? Op
16 april om 11.00 u kunt u met Marijke
Hanegraaf langs bijzondere Nijmeegse
locaties om gedichten te lezen. Drie
ervaren gidsen die elkaar afwisselen
staan stil bij een literair baken of bij een
bepaalde plek om een gedicht voor te
dragen dat daar past. U krijgt voor 10
euro, een wandeling, een gedichtenbundel, de route én een gids.
Aanmelden kan via poeziecentrumnederland@gmail.com.
Poëziespreekuur
Ben je iemand die graag gedichten
schrijft, zomaar eens een keer of professioneel? En heb je er af en toe
behoefte aan om het met een andere
dichter
te
bespreken?
Het
Poëziecentrum Nederland geeft je die
gelegenheid: op vrijdagochtend tussen
11 en 13 uur houdt Marijke Hanegraaf
er spreekuur.
Stuur je gedicht hiervoor eerst op naar
spreekuurpcn@gmail.com en Marijke
maakt een afspraak met je op het
Poëziecentrum. Het Poëziecentrum
Nederland vind je achter in Bibliotheek
de Mariënburg, Mariënburg 29 in
Nijmegen.

25 april: voorproefje Vocal
Group Revolt
Eindelijk kunnen we weer! Na maandenlang online repeteren, mogen we
sinds kort weer live zingen. Dat moet
gevierd worden!
Op maandagavond 25 april 2022 geeft
Vocal Group Revolt een klein optreden
in Café The Shuffle in Nijmegen-Oost.
We laten jullie graag kennis maken met
ons repertoire, enthousiasme en het plezier wat we hebben in samen zingen!
Aanvang is om 20:30 uur, de deuren
gaan open om 20:15 uur. Toegang is
gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Revolt is een groep jonge, enthousiaste
zangers en zangeressen. Samen werken
we aan een variërend, vernieuwend en
pakkend repertoire. We zingen vooral
popmuziek, maar we maken ook uitstapjes naar musical, rock, folk etc.
Nieuwsgierig geworden? Dan zien we
je graag op 25 april! Voor vragen kan er
gemaild worden naar vocalgrouprevolt@gmail.com

Repareercafé
Hengstdal
Op zaterdag 9 april, van 13.00 tot 15.30
uur, zijn buurtbewoners weer van harte
welkom met hun kapotte spulletjes.
Zoals altijd kun je weer terecht bij het
‘Repareercafé Hengstdal’.
Adres: ‘De Kentering’, Limoslaan 10.
Alhoewel niet verplicht, zijn bijdragen
in de fooienpot van harte welkom waarmee we nieuw gereedschap etc. kunnen
aanschaffen.
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Brand in de Stikke Hezelstraat
Bewoners van een appartementencomplex in de Stikke Hezelstraat in
het centrum van Nijmegen werden in
de nacht van dinsdag op woensdag
opgeschrikt door de brandweer van
Nijmegen die via een megafoon
opriep om naar buiten te komen. Er
was brand in een winkelpand onder
de appartementen in de Stikke
Hezelstraat. In dit pand is een marketingbedrijf gevestigd. Of en wanneer het kantoor hier weer opengaat,
is niet bekend.
De brand was waarschijnlijk ontstaan
in de meterkast van het winkelpand. Het vuur is niet overgeslagen

naar andere winkelpanden of naar de
appartementen erboven, maar het kantoor is flink beschadigd. Er raakte niemand bij de brand gewond. De brandweer heeft de appartementen er boven
gecontroleerd, waarna de bewoners
weer naar huis konden.
Direct na de brand werd er ook inzet
gevraagd van de brandweer in de St.
Annastraat in Nijmegen. Daarvoor
werd de hulp ingeroepen van de brandweerkorpsen van Ubbergen en
Groesbeek. Daar bleek te te gaan om
waterlekkage, waardoor er sluiting was
ontstaan en het brandalarm was afgegaan.

Zilveren Erepenning van
Nijmegen voor Team 31

Team 31 samen met burgemeester Hubert Bruls

Brandweer, politie en ambulancemedewerkers waren massaal aanwezig bij de
brand in de Stikke Hezelstraat
Foto: Henk Baron

Indische Literaire Salon Nijmegen
De Indische Literaire Salon op zondag
24 april met:
• Marcellino Bogers en Fransiska
Kleijer, auteur van ‘Haar erenaam was
moeder. Een familiegeschiedenis in
Indië en Nederland’ Over de verwerking van een traumatisch verleden van
ouders en welke impact dit heeft op het
leven van hun kinderen.
• Arjan Onderdenwijngaard, auteur van
‘Multatuli
leeft
in
Lebak.
Honderdzestig jaar Max Havelaar in

Indonesië’ De auteur is net terug uit
Indonesie en vertelt over zijn
Multatuli-projecten aldaar.
Dag: Zondag 24 april 2022
Locatie: Oud Burgeren Gasthuis
(OBG)
Prof. Cornelissenstraat 2 Nijmegen
Tijd: 13:00 uur
Entree: 5 euro
Aanmelden is verplicht via: steunpuntnijmegen@pelita.nl

Start leesclubs Nijmegen
Senia organiseert in heel Nederland
leesclubs literatuur (ook Frans, Duits
en Engels), biografieën, poëzie, filosofie en (kunst)geschiedenis.
Meer informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl.
In Nijmegen starten in april leesgroepen literatuur, filosofie én poëzie, een
nieuw initiatief van Senia. In de
Bibliotheek Mariënburg zijn daartoe op
onderstaande data informatiebijeenkomsten.
Praktische informatie
Belangstellenden voor moderne literatuur zijn welkom op:
- donderdag 14 april om 10:00 uur;

(overdagleesclub)
- zaterdag 23 april om 10:00 uur;
(avond of weekend leesclub);
voor natuur op
- dinsdag 19 april om 10:00 uur; (overdagleesclub); leesclubs natuur zijn een
nieuw initiatief van Senia
voor filosofie op
- donderdag 21 april om 10:00 uur;
voor poëzie op
- donderdag 28 april om 10:00 uur;
Locatie: Bibliotheek Mariënburg,
Mariënburg 29 in Nijmegen.
Aanmelden is noodzakelijk in verband
met de maximale groepsgrootte.
Dit
kan
via
e-mail
herman.roovers@senia.nl.

Basteicafé: Stadseiland
In het Basteicafé van donderdag 14
april staat het Stadseiland centraal. Dit
vernieuwde stukje Nijmegen heeft zich
ontwikkeld tot een zeer geliefde uitloopplek voor de stedeling. Zo geliefd
dat de oorspronkelijke plannen voor
woningbouw op het Stadseiland omstreden zijn.
De Gemeente Nijmegen heeft een
stadspeiling uitgezet zodat de inwoners
van Nijmegen hun mening kunnen
geven over de toekomst van het
Stadseiland. Hiervoor werden vier scenario's ontwikkeld waarin onder andere
woningbouw, duurzaamheid, natuur en
recreatie op verschillende manieren
zijn vormgegeven. Wat wordt het
besluit: meer huizen, juist minder of
alleen nog ruimte voor natuur? De uitkomst van de stadspeiling wordt meegenomen in het besluit dat in de maand
mei wordt verwacht.
In drie lezingen bekijken we de beeldvorming rondom het stadseiland Veur
Lent, gepresenteerd door Vincent
Cantrijn (planoloog), Mieke Dings
(architectuurhistorica) en Martin-Paul
Neys (architect). We bespreken de verbinding van Nijmegen met de Waal en
het wonen aan de Waal door de eeuwen

heen. Welke rol kan een stadseiland in
Nijmegen spelen als je dat vergelijkt
met bestaande stadseilanden in
Europa? Hoe kunnen natuur, recreatie
en cultuur samengaan, en op welke
manier kan de mens een positieve bijdrage leveren?
Tijd: 20.00 - 22.30 uur.
Kosten: € 5,00.
Aanmelden: Schrijf je van tevoren in
via debastei.nl/basteicafe25. Let op:
het aantal toegangsplaatsen is beperkt!
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. Voor meer informatie:
www.debastei.nl.

Foto: Thea van den Heuvel

“Team 31” (Sunset March) kreeg op 26
maart de Zilveren Erepenning van de
gemeente Nijmegen. Dit gebeurde in
Fletcher Hotel Erica in Berg en Dal
waar de leden een gezamenlijk ontbijt
hadden. Daar werden ze verrast door
burgemeester Hubert Bruls van de
gemeente Nijmegen die de erepenning
uitreikte aan de voorzitter van de stichting Sunset March, Team 31, Peter
Grotens.
Tegelijk werd de onlangs afgetreden
voorzitter Tim Ruijling persoonlijk
onderscheiden met de Zilveren
Waalbbrugspeld ter gelegenheid van
zijn afscheid als voorzitter van de
Stichting Sunset March.
Deze gemeentelijke onderscheiding
(zilveren erepenning) wordt niet vaak
uitgereikt. Het team veteranen krijgt de
penning als dank voor en ondersteuning aan het vrijwillig eerbetoon dat zij
met hun dagelijkse Sunset March over
de Nijmeegse brug De Oversteek brengen aan alle geallieerde militairen die
gevochten hebben voor de vrijheid van
Nijmegen en Nederland.
Team 31 houdt met de Sunset March de
nagedachtenis en de dankbaarheid
levend aan de geallieerde militairen van
de 82nd Airborne Division, die hebben
gestreden voor de vrijheid van
Nederland. Met de Sunset March willen de veteranen ook een zichtbare brug
slaan naar alle veteranen die in missies
over de hele wereld hebben bijgedragen, en nog steeds bijdragen aan vrede
en vrijheid.
De Sunset March op de Nijmeegse
brug De Oversteek wordt sinds 19
oktober 2014 dagelijks vrijwillig gelopen door een groep van 31 veteranen

Foto: Henk Baron

van verschillende nationaliteiten. Bij de
‘Waalcrossing’, de oversteek van de
Waal bij Nijmegen tijdens operatie
Market Garden in 1944, zijn 48 geallieerde militairen van de 82nd Airborne
Division omgekomen op de plek van
stadsbrug De Oversteek. Er staan 48
paren lichtmasten op de brug die rond
zonsondergang na elkaar aan springen.
Iedere avond, als het eerste paar lichtmasten wordt ontstoken, loopt een
veteraan van Team 31 mee in het tempo
waarin de lichten aangaan: de ‘Sunset
March’.
De Sunset March heeft niet alleen een
unieke uitstraling naar Nijmeegse
inwoners, maar heeft Nijmegen ook
internationaal op een bijzondere
manier in de kijker gezet. De Sunset
March staat sinds eind 2020 op de lijst
van immaterieel erfgoed van Unesco,
een wereldwijde erkenning voor deze
traditie.
De Erepenning wordt toegekend als
blijk van waardering en erkentelijkheid
aan diegenen die zich tegenover de
gemeente of gemeenschap algemeen
erkende bijzondere verdiensten hebben
verworven.

Dansen in
wijkcentrum
Ark van Oost "
Zondag 10 april 2022 dansen wijkcentrum " Ark van Oost" Cypresstraat 154
Nijmegen tussen 14:00 en 17:00 uur
met "live-muziek" . Entree €3
Info:0610748973.

The dance of the brush
Demonstratie Japans Inktschilderen
als Meditatie onder leiding van
Sumi-e meester Beppe Mokuza
Signoritti
De internationaal bekende Sumi-e
meester Beppe Mokuza Signoritti
geeft op vrijdag 15 april om 18 uur in
Cordium een conferentie en demonstratie Japans Inktschilderen, ook wel
Sumi-e genoemd.
De Japanse term “Sumi” betekent inkt
en “e” betekent schilderij. Door simpel
een penseel, inkt en papier te gebruiken, stimuleert deze manier van schilderen de spirituele gevoeligheid. Al
schilderend voel je jezef in harmonie
met alles om je heen en kom je in contact met de bron van het leven die in
onszelf huist.
Deze wijze van schilderen werd in

Japan ontwikkeld door Zen-monniken.
Sumi-e meester Beppe Mokuza
Signoritti wijdt zich ruim 30 jaar aan de
combinatie zenmeditatie en schilderen.
In heel Europa exposeert hij zijn werk,
houdt hij conferenties en geeft hij praktische demonstraties.
Op vrijdag 15 april is hij in Cordium in
Nijmegen voor een gratis demonstratie,
waarbij mensen zelf ervaring op kunnen doen met deze vorm van meditatief
schilderen.
Info: Cordium, De Ruyterstr. 65,
Nijmegen
Vrijdag 15 april van 18.00 – 19.00 uur
Kosten: Geen
Informatie en inschrijving: Sonja Nijon
06 – 22391136
email: sonja@sumi-e.nl
website: www.sumi-e.nl

Erasmus, dwarsdenker
Een nieuwe kijk op het leven en werk van
Erasmus
Op
uitnodiging
van
het
Humanistisch Verbond Afdeling
Nijmegen en Omstreken en in
samenwerking met Boekhandel
Roelants, geeft Sandra Langereis een
lezing over Erasmus.
Erasmus kennen we in de eerste plaats
als de bestsellerauteur van de Lof der
zotheid, een klassieker die in moderne
boekwinkels steevast wordt neergezet
op de afdeling Filosofie. Maar zelf
wilde hij vooral ’s werelds meest experimentele literator en, meer nog, ’s
werelds meest empirische bijbelhistoricus zijn. En zijn zestiende-eeuwse tijdgenoten zagen hem ook zo, laat de
zoektocht van historicus Sandra

Langereis naar de historische Erasmus
in haar biografie ERASMUS: dwarsdenker zien.
Gedurende de lezing zullen onderwerpen worden aangesneden als de essentie van Erasmus’ humanisme vanuit het
perspectief van de historicus en de
begripsverwarring naar aanleiding van
de popularisering van het beeld van
Erasmus als filosoof.
Aansluitend op de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Datum: vrijdag 15 april, 20.00u
Plaats: Logegebouw, Fortstraat 7
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Een nieuw begin
Jullie hebben met het gezang onze zielen verwarmd, zo omschreef een vrouw
van Oekraïne haar gevoel na afloop van
de Taizéviering op zaterdagavond 26
maart in de kerk van Millingen. Fijn dat
we met heel wat mensen uit de regio en
een aantal Oekraïense vluchtelingen
die nu in de voormalige pastorie van
Leuth wonen, samen konden komen
voor zang en gebed om vrede in
Oekraïne. Zang, stilte en kaarsen spraken voor zich, evenals de beide vlaggen
halfstok en een Maria-icoon in het midden; en bij de ontmoeting erna was de
telefoon de tolk.
De ellende heeft ons samengebracht.
Zonder lijden is geen geestelijke groei
mogelijk. Om te groeien is het nodig
dat we de worsteling aangaan. Weet dat
je de vrede in jezelf kunt vinden,
ondanks en misschien wel juist in barre
omstandigheden. Ook in deze tijd wil
zijn Geest ons bezielen en vreugde
geven en bevrijden van alles wat ons
onvrij maakt. Stel je voor dat dit niet
kon! Wat is die Geest dan waard? In
alle omstandigheden wil Hij er voor
ons zijn en ons bemoedigen, juist als
wij lijden.
Wat heeft onze paus Franciscus met de
boeteviering en het toewijdingsgebed
aan Maria afgelopen 25 maart, Maria
Boodschap, een sterk getuigenis gegeven: díegene is beter die om vergeving
weet te vragen. En de paus ging zelf
biechten voordat hij van anderen de
biecht hoorde. Onze eigen kracht is niet
voldoende. We hebben de kracht nodig
van de heilige Geest, de kracht om lief
te hebben. Maria zei tegen God: Mij
geschiede naar uw woord. Daarmee
ontving zij de heilige Geest en veranderde de geschiedenis. Als wij kunnen
reageren zoals Maria, zal ook nu de
geschiedenis veranderen. Dan zullen
we leren zien en voelen vanuit God, die
ondanks alles blijft geloven in al zijn
kinderen. Hij kijkt in het hart, dat eenzaam is, in het hart dat lijdt of ziek is.
En Hij hoopt dat wij, al zijn kinderen,
eens zullen beseffen hoeveel Hij van
ons houdt. En dat wij dan vanuit die
goddelijke liefde dood weten te herscheppen tot leven. Dan pas zijn we
echt vrij. Juist met Pasen wil God ons
zijn liefde geven…een nieuw begin.
Mét de paus bidden wij uit zijn toewijding aan Maria:
Koningin van de Hemel,
herstel Gods vrede in de wereld.
Verwijder de haat en de dorst naar
wraak,
en leer ons te vergeven.
Bevrijd ons van oorlog,
bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens.
Koningin van de rozenkrans,

doe ons beseffen dat wij moeten bidden
en liefhebben.
Koningin van de mensenfamilie,
wijs ons de weg van broederlijkheid.
Koningin van de Vrede,
verkrijg vrede voor onze wereld. (voor
de hele tekst, zie website parochie)
Kom heilige Geest
Dat ik verlang dat de heilige Geest
overvloedig mag neerdalen over onze
geloofsgemeenschap en het wonder
van Pinksteren aan ons gebeurt.
We kunnen hier samen voor bidden. En
wie wil, kan thuis bij een bijbeltekst
stilstaan, elke dag van Pasen tot
Pinksteren, dus vijftig dagen achter
elkaar. De teksten staan in een boekje
dat u kunt meenemen uit de kerk vanaf
Palmzondag 9/10 april en op de website vindt.
Palmzondag met passiepaasspel
Tijdens de familieviering in de kerk
van Millingen van Palmzondag (10
april 10.30 uur) zal een Passiepaasspel
worden gezongen. Het verhaal over de
dood en verrijzenis van Jezus zal klinken op woorden en muziek van Toon
Rabou (oud pastoor van de
Cenakelkerk in Heilig Landstichting),
die bekend staat om zijn verrassende
kijk op liturgie en zijn aandacht daarbij
voor kinderen. Wil je erbij zijn met je
gezin? Dat kan! Kinderen kunnen
komen met hun zelfgemaakte
Palmpasenstok.
Gebed op Goede Vrijdag thuis
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt
in de kerk van Millingen, de kapel van
Leuth en de kleine Bartholomeus in
Beek de kruisweg gebeden. Maar misschien is er voor uzelf en of uw huisgenoten wel een mogelijkheid om thuis
eventueel met elkaar stil te staan bij dit
lijden en sterven van Jezus. Op onze
website en in onze kerken is een boekje beschikbaar dat hierbij zou kunnen
helpen. Wie weet, kunnen hierbij – in
deze kleine kring – ook persoonlijke
gedachten worden gedeeld.
Goede Vrijdag Avondviering
Mocht u afgelopen jaar een dierbare
hebben verloren, dan heeft deze viering
zeker iets extra’s voor u…nu met gebed
en kaarsjes rond het sterven van Jezus.
U wordt ook uitgenodigd om uw zelf
meegebrachte bloem te komen leggen
bij Onze Heer aan het kruis.
Paaswake
In onze parochie zijn op zaterdag 16
april twee Paaswakes, om 19.00 uur in
Ooij en om 21.00 uur in Millingen. Fijn
als we de Goede Week en Pasen mee
kunnen vieren en kunnen groeien in

onze band met Jezus, de levende.
Bedevaart
Banneux
en
Munstergeleen 15 mei
Op zondag 15 mei a.s. gaan we weer op
bedevaart naar Banneux. ’s Middags
gaan we langs Munstergeleen, waar we
de Pater Karel kapel bezoeken. Eten
doen we in de abdijhoeve aldaar.
Het programma ziet er ongeveer als
volgt uit: 7.00 uur vertrek uit Ooij; via
Nijmegen Rozenhof 7.15 uur,
Groesbeek, Marktplein 7.30 uur en
Malden Kerkplein 7.45 uur rijden we
naar Banneux waar we gezamenlijk een
kop koffiedrinken. Dan is de Mis om
11.00 uur waarna gelegenheid voor een
rondje heiligdom of winkels, zoals u
wenst.
We vertrekken dan rond 13.30 uur naar
Munstergeleen waar we de kapel van
pater Karel gaan bezoeken en een rondleiding krijgen.
Om 16.30 uur gaan we aan het diner in
de abdijhoeve; om 18.30 uur gaan we
huiswaarts. Het eten is deze keer dus na
afloop i.v.m. geen beschikbaarheid in
Banneux.
We hebben een uitgebreider menu waar
u een keuze uit kunt maken, namelijk
voorgerecht: 1. Thaise kippensoep, 2.
Tomatengroensoep (vegetarisch), 3.
Soep van de dag; hoofdgerecht: 1.
Kippepastei of Kip souvlaki spies, 2.
Limburgs zuurvlees (glutenvrij), 3.
Saté van varkenshaas, 4. Vispotje in
witte wijnsaus, 5. Skip madras veganistisch stoofpotje; verrassingsdessert van
de kok. Inclusief drank.
Graag uw keuzes van het menu al doorgeven bij uw aanmelding.
De kosten zijn dit jaar wel 70 euro per
persoon; dit kunt u overmaken of contant betalen in de bus. Tijden kunnen
nog aangepast worden, tijd van diner
staat vast.
Aanmelden kan bij Andre 0611199935;
betaling
per
bank
NL83RABO0336685173 t.n.v. A.
Brouwer, o.v.v. bedevaart; mail karlleisnermariendaalkapel@outlouk.com
Pastoor Rudo Franken gaat mee met
deze bedevaart.
Poetsdag kerk 9 april
Vele handen maken licht werk, ook in
de kerk!
Zaterdag 9 april om 10.00 uur bent u
van harte welkom voor het schoonmaken van de kerk in Millingen.
Aanmelden is niet noodzakelijk, wel
handig: liannevanderburgt@gmail.com
Misintentie
Misintenties zijn in prijs verhoogd van
11 euro naar 12,50 euro. Voor de andere tarieven, zie website.
(Online) meevieren na coronatijd
De vieringen vanuit de kerk van
Millingen blijven ook na coronatijd
steeds
online
te
volgen
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Online misintenties en collecte
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v.
Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316;
eveneens kunt u misintenties opgeven:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
H. Missen en Misintenties
Woensdag 6 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Dan.3,1420.91-92.95, Dan.3,52-56, Joh.8,3142.
Donderdag 7 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Gen.17,3-9, ps.105,4-9,

Joh.8,51-59.
Vrijdag 8 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; Jer.20,10-13, ps.18,2-7,
Joh.10,31-42.
Zaterdag 9 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Ez.37,21-28,
Jer.31,10-13,
Joh.11,45-56.
Zaterdag 9 april 19.00 uur H. Mis Ooij
(Mannenkoor Beek) - Palmzondag C:
Evangelie na zegening der palmen
Lc.19,28-40. Jes.50,4-7, ps.22,8-9.1718a.19-20.23-24, Fil.2,6-11, Lc.22,1423.56 of Lc.23,1-49.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 10 april 10.30 uur H. Mis
Millingen
(Familiekoor)
met
Passiepaasspel (zie boven)
Maandag 11 april 19.00-20.00 uur
(Millingen): tijdens de stille aanbidding van het Allerheiligste is er gelegenheid om het sacrament van boete en
verzoening te ontvangen (kan uiteraard
ook op afspraak: 06-46193591)
Dinsdag 12 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Jes.49,1-6, ps.71,14a.5-6ab.15.17, Joh.13,21-33.36-38.
Woensdag 13 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Jes.50,4-9a,
ps.69,8-10.21bcd-22.31.33-34,
Mt.26,14-25.
Woensdag 13 april 14.00 uur KBO op
weg naar Pasen in de Sprong m.m.v het
Gemengd Koor Ooij
Wilma Donderwinkel-ten Haaf, Jan
Kersten, Jan Corté.
Donderdag 14 april Overdag geen aanbidding vw avondviering Witte
Donderdag 19.00 uur H. Mis Millingen
(Dameskoor); aansluitend aanbidding
tot 21.00 uur: Ex.12,1-8.11-14, ps.116,
12-13.15-18, 1Kor.11,23-26, Joh.13,115.
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
15.00 uur kruisweg in Millingen, Leuth
en Beek; kerk van Ooij is dan ook open
19.00 uur Herdenking van het lijden
van de Heer, Millingen (Cantorij):
Jes.52,13-53,12, ps.31,2.6.12-13.1517.25, Hebr.4,14-16;5,7-9, Joh.18,119,42
Zaterdag 16 april 19.00 uur Paaswake
Ooij (Gemengd Koor Ooij) – C:
Gen.1,1-2,2, ps. 104, 1-2a.5-6.10.1214,24.35, Ex. 14,15-15,1, Ex. 15,16.17-18, Rom.6,3-11, ps. 118,1-2.1617.22-23, Lc.24,1-12.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, familie Geutjes-van Megen, Mieke en
Henk, Henk van de Ven, Ouders,
Schoonouders en Familie, Overleden
ouders Verriet-Kroes, Annie en Bert.
Zaterdag 16 april 21.00 uur Paaswake
Millingen (Cantorij); (zie boven)
Zondag 17 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (Vivace) – 1e Paasdag
Hand.10,34a.37-43,
ps.118,12.16.17.22-23, Kol.3,1-4 of 1Kor.5,6b8, Joh.20,1-9
Fred van Eck, Corrie Coerwinkel-van
der Zwaluw en Frits Coerwinkel.
Maandag 18 april 10.30 uur H. Mis
Ooij (Mannenkoor Beek) – 2e Paasdag
Hand.2,14.22-32, ps.16,1-2.5.7-11,
Mt.28,8-15.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, The
van Wessel.
Dinsdag 19 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. Hand.2,36-41,
ps.33,4-5.18-20.22, Joh.20,11-18.

BREEDEWEG. Op Goede Vrijdag 15
april houdt het kerkkoor Horst Sion
Breedeweg in de St.Antoniuskerk in
Groesbeek, een Muzikale Goede
Vrijdag Overweging.
Aanvang 19.00 uur en het zal ongeveer
een uur duren. Deze overweging ademt
een andere sfeer uit dan de gewone
goede vrijdagviering.
Met een nieuw belevingsaspect, welk
verwoord wordt door gedichten en bijpassende, bijzondere liederen. Pastoraal medewerker Joke Huisintveld zal
ons hierbij voorgaan.
Wij willen in deze viering tevens onze
stem laten horen voor de situatie in
Oekraïne. Onze machteloosheid hierbij, willen wij omzetten door te zingen
voor de getroffenen van dit oneerlijke
oorlogsgeweld.
Na afloop van de overweging vragen
wij van u een kleine bijdrage hiervoor.
Wij ontmoeten u graag bij deze bijzondere viering.
Kerkkoor Horst Sion Breedeweg,
Groesbeek

Hoe blijft
parochie
Groesbeek
levendig?
Parochie H.H. Cosmas en Damianus
gaat in gesprek met Groesbekers over
de toekomst van de parochie. Dat
gebeurt op dinsdag 5 april vanaf 19.30
uur in gebouw De Sleutel te
Breedeweg. Hoe blijft de parochie
levendig in deze tijd? Welke ideeën
hebben mensen daarover? Welke veranderingen zijn gewenst?
De avond begint met een inleiding door
kerkhistoricus Peter Nissen (foto) uit
Nijmegen. Hij vertelt over de aantrekkelijke kanten van de katholieke kerk
en hoe de parochie van betekenis kan
blijven. Daarna kan iedereen vragen
stellen en met ideeën komen.
Ter afwisseling zorgen de bekende
Groesbekers Theo Peters (Theetje
Bruuns) en Wim Gerritsen voor een
muzikale noot!
Iedereen is welkom, ook niet-parochianen. Parochiaan Herman Wijnhoven zal
de avond in goede banen leiden.
Consumpties zijn voor rekening van de
parochie.

Overleden:
Millingen:
-Marietje Koppers-Verduyn, 96 jaar.
Tijdens de uitvaartdienst op woensdag
23 maart hebben wij afscheid van haar
genomen, waarna crematie.
-Theo Strijbos 74 jaar
-Tonnie Dollevoet-de Laat, 88 jaar.
Tijdens de uitvaartdienst op dinsdag 29
maart hebben wij afscheid van haar
genomen, waarna begrafenis op de
Vossengraaf.

Paasei actie Groesbeekse Boys
Al jaren verkoopt Groesbeekse Boys
voor Pasen gekookte en ongekookte
eieren aan bedrijven en particulieren.
Gezellig voor op tafel! Dit ten bate van
de jeugdafdeling van voetbalvereniging
Groesbeekse Boys. Het is elk jaar weer
een groot succes. We betrekken dan
ook graag elk jaar zoveel mogelijk
deelnemers bij onze actie!
Wilt u eieren bestellen voor bij uw
Paasontbijt? Of heeft u een bedrijf en
vindt u het leuk om uw personeel te
verassen met een Paasei? Doe mee met
onze jaarlijkse actie! De opbrengst
komt geheel ten goede aan activiteiten
voor de jeugd van Groesbeekse Boys.
De eieren kosten €2,50 per doosje van
10 ongekookte eieren en €3,75 voor 10

Onze stem laten
horen op
Goede Vrijdag

gekookte, gekleurde eieren. In de week
van 4 april worden de eieren bij u
bezorgd.
Bestellen kan door het gewenste aantal
ongekookte en/of gekookte doosjes te
mailen naar
sponsoring@groesbeekseboys.nl onder
vermelding van bestelling eieractie.

Nijmegen in
Dialoog
Op woensdag 6 april is er een bijeenkomst van Nijmegen in Dialoog in de
Lutherse kerk met als thema:
Een-Saamheid…. woordgrap of werkelijkheid?
We gaan het thema verkennen op een
leergierige manier waarbij de gelaagdheid van eenzaamheid en saamhorigheid aan bod komt.
De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00
uur. Nijmegenaren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten kunnen zo met
elkaar contact maken en met elkaar van
gedachten wisselen over wat belangrijk
voor hen is in hun dagelijks leven. De
dialoogbijeenkomsten
bevorderen
respect en begrip voor elkaar, en dragen
bij aan een samenleving waarin mensen
met diverse achtergronden zich met
elkaar verbonden voelen. U bent van
harte uitgenodigd in de sfeervolle
Lutherse kerk die ook een plek in en
voor de stad wil zijn waar u welkom
bent. U kunt zich aanmelden bij het
emailadres: aanmelden@luthersekerknijmegen.nl
.
Adres:
Prins
Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
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Kerkberichten van Protestantse Gemeente Groesbeek
Stille Week en Pasen
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:

Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag,
Paasnachtviering
aanvang: 22.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs i.s.m.
Voorbereidingsgroep.
In deze viering luisteren we naar het
Paasevangelie, wordt de tafel gedekt en
vieren we de maaltijd van de Heer.

Zondag 10 april, Palmzondag
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
De diaconiecollecte is bestemd voor
Kerk in Actie: milieuvriendelijke
kooktoestellen voor huishoudens in
Bangladesh, digitale bijdragen op
rek.nr. NL 08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Groesbeek
o.v.v. Bangladesh
Na de dienst is er koffie en thee in de
Serre.
Donderdag
14
april,
Witte
Donderdag, sobere viering op weg
naar Goede Vrijdag waarin o.a. het H.
Avondmaal wordt gevierd.
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs i.s.m.
Voorbereidingsgroep.
Diaconiecollecte voor Kerk in Actie
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag,
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs i.s.m.
Voorbereidingsgroep.

Zondag 17 april, 1e Paasdag
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs.
Feestelijke viering van de opstanding
van de Heer met veel zang en muziek.
Diaconiecollecte
voor
het
Werelddiaconaat: voor jongeren in
arme wijken van Beiroet, Libanon.
Digitale bijdragen op rek.nr. NL 08
INGB 0000961922 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Groesbeek o.v.v.
Libanon
In deze viering waarin het lijdensverhaal zal worden gelezen en lijdensliederen zullen klinken voelen we ons verbonden met al het lijden van de wereld.
Dit jaar zullen we ons in het bijzonder
verbonden voelen met het volk van
Oekraine.

Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Drie kleine Paas-Lente-concerten met
Gedichten in de Protestantse Kerk van Bemmel
ook afzonderlijk te beluisteren.
Deze lente speelt het Ardito Ensemble.
Er klinken composities van Ludwig
van Beethoven, Antonin Reicha,
Maurice Ravel, Igor Strawinsky,
Darius Milhaud en György Ligeti.
Aan de muur zijn er fotowerken te
bezichtigen van Lies Manders. Door
haar beperkingen, die de ziekte van
Bechterew met zich mee brengt, heeft
ze haar oude hobby van fotograferen
weer opgepakt. De dagelijkse (therapeutische) wandelingen, in combinatie
met fotografie, leveren veel vreugde op
en dat al in haar nabije omgeving van
Bemmel: “Er is zo veel te zien als je
om je heen kijkt. Je hoeft niet eens ver
van huis. Het liefste maak ik fotos van
bloemen, want als je ze van dichtbij
bekijkt, zijn ze heel mooi en verwonder
je over wat de natuur allemaal biedt.”
De gedichten worden voorgedragen
door Irma Bogers en Henk Barendregt.
Harry Janssen verzorgt, indien mogelijk, creaties van lentebloemen uit de
natuur.

De miniconcerten beginnen om 14.15
uur, 15.15 uur en 16.15 uur. Er zijn 2
pauzes van een half uur (14:45 en
15:45).
De deur is ruim een kwartier voor aanvang open. Entree voor 3 concerten €20
(incl. 2 consumpties), voor 2 concerten
€15 (incl. 1 consumptie), voor 1 concert €10 (incl. 1 consumptie). Entree
kinderen: € 5 (hele middag).
Entree kan in iedere pauze. Locatie:
Protestantse Kerk Bemmel, Oude
Kerkhof 13, 6681 BR Bemmel.
Met dank aan sponsoren en Vrienden
van de Seizoenen-Concerten.
Reserveren is mogelijk en in verband
met de verwachte toeloop aan te raden.
Mail daarvoor naar:
lidiafrancis@yahoo.com. Meer informatie: www.lidiafrancis.nl

Repair Café Beek
Het wordt weer buiten weer, werkt je fiets nog goed? is het
tuingereedschap nog in goede staat? Je bent weer welkom bij
het Repair Café op 9 april van 11:00-14:00 in het Kulturhus

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

Passionsmusik des Förderkreises „Musica Sacra“
Kollekte für die Missbrauchsopfer in der katholischen Kirche
DÜFFELT/BIMMEN. Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz
freut sich der Förderkreis „Musica Sacra“ in der Düffelt e.V.
wieder zur traditionellen Passionsmusik am Karfreitag,
15.04. um 17.30 Uhr nach Bimmen einladen zu können.
Biblische und literarische Texte spiegeln dabei das
Passionsgeschehen, die dann in der Orgelmusik aufgegriffen
werden. Die Passionsmusik ist inhaltlich / thematisch in diesem Jahr darauf ausgerichtet, das Karfreitagsgeschehen mit
den Leid-, Kreuz- und Todeserfahrungen der Opfer des sexuellen Missbrauchs in der kath. Kirche in Beziehung zu setzen. In der Satzung des Förderkreises ist verankert, dass dieser nach Maßgabe des Vorstandes sozial-caritative Anliegen
unterstützen kann. Das tut er seit Bestehen am Karfreitag mit
der Passionsmusik, deren Kollekte immer in voller Höhe
einem sozial-caritativen Projekt zu Gute kommt. Aus aktuellem Anlass hat sich der Vorstand des Förderkreises in diesem Jahr für die Unterstützung des Eckigen Tisches e.V. entschieden. Der Eckige Tisch ist ein gemeinnütziger Verein,
der die Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt an
Kindern und Jugendlichen speziell im Kontext der
Katholischen Kirche vertritt. Durch einem einstimmigen
Vorstandsbeschluss, wird der Förderkreis aus eigenen finan-
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Nieuws van Vivace
Feestelijke paasviering met Vivace
MILLINGEN. De Heilige Mis op het
Hoogfeest van Pasen wordt feestelijk
opgeluisterd door Zangvereniging
Vivace. Na lange tijd vertolkt het koor
tijdens de hoogmis weer de prachtige
Missa Santa Cecilia van Jacob de
Haan. Daarnaast kunt u genieten van
liederen die de blijdschap over de
opstanding van Christus doen herleven,

waaronder het Alleluia van Mozart.
Een vreugdevolle uitvoering onder leiding van dirigent Frans Coerwinkel en
met Wouter Broens als muzikaal begeleider. U bent van harte welkom op eerste Paasdag, 17 april om 10.30 uur in
de Heilige Antonius van Paduakerk in
Millingen.

De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul
bij Vind uw kerk "Groesbeek" in en
kies daarna PKN-Groesbeek

Begin, Zin & Verzoen op 2e Paasdag
Klassieke muziek & gedichten, kunst
aan de muur, lentebloem-creaties,
paasbrood en passie-drank
We gaan weer van start met de
Seizoenen-concerten, georganiseerd
door hoboïste Lidia van der Vegt. Het
Paas-Lente concert op vindt plaats op
maandag 18 april in een andere kerk
(voorheen in Ubbergen en Groesbeek).
Deze nieuwe serie van seizoenen-concerten worden gehouden in het mooie
Protestantse kerkje van Bemmel. Lidia
koppelt poëzie aan klassieke muziekstukken, waardoor beide kunstvormen
elkaar aanvullen en zo op hun plaats
vallen voor zowel ervaren als onervaren luisteraars van klassieke muziek.
Het thema van dit Lenteconcert is
Begin, Zin & Verzoen’ en bestaat uit
drie verschillende mini-concerten van
een half uur, waarin muziek en poëzie
vreugdevol de nieuwe lente zullen
oproepen.
In de pauzes kunt u genieten van o.a.
paasbrood en passie-drank. Veel bezoekers genoten in de afgelopen seizoenen
van alle drie de concertjes, maar ze zijn
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ziellen Mitteln einen Grundstock von 1.000,00 € für diese
Kollekte bereitstellen. Auch Ulrike Froleyks verzichtet in
diesem Jahr vor diesem speziellen Hintergrund auf ihr
Honorar und wird es zusätzlich dem Kollektenzweck zuführen. Da die Kollekte eigentlich bereits dem neu gegründeten
Verein UBU e.V. (s. www.ubuev.org) versprochen war, der
sich um die Unterstützung behinderter Menschen in Uganda
kümmert, ist in einem weiteren Vorstandsbeschluss festgelegt worden, dass dieser vom Förderkreis eine
„Ausfallentschädigung“ von 250,00 € erhält. Damit sind
dann die finanziellen Reserven des Förderkreises weitgehend aufgebraucht, ohne dass jedoch das Fortbestehen der
Konzertreihe in Frage steht.
Hinsichtlich der Durchführung von Konzertveranstaltungen
sind nunmehr alle Beschränkungen gefallen, wir bitten aber
aus coronapräventiven Gründen dennoch alle Zuhörer, während der ganzen Veranstaltung in der kleinen Dorfkirche in
Bimmen eine Maske zu tragen. Vielen Dank für Ihr
Verständnis und herzliche Einladung an alle Interessenten
am Karfreitag um 17.30 Uhr in Bimmen bei dieser besonderen Passionsmusik dabei zu sein.

Kom meezingen met Vivace
Mooie muziek over Vrede
Zangvereniging Vivace viert de lente
met een gezellige meezingavond op
dinsdag 19 april. Iedereen is welkom!
Nog nooit in een koor gezongen? Kom
toch gewoon meedoen, probeer het
eens. We gaan met elkaar oefenen en
het is echt leuk te ervaren hoe je al vrij
snel samen een mooi stuk zingt. De
door onze dirigent Frans Coerwinkel
uitgekozen liederen hebben deze avond

het thema Vrede.
Je hoeft geen noten te kunnen lezen en
je hoeft geen prachtstem te hebben.
Lekker meedoen, zonder verplichtingen. Ook als je zin hebt in gewoon een
gezellige avond: kom om 20.00 uur
meedoen met Vivace in de Duffelt,
Gengske 10 in Millingen aan de Rijn.
Neem een vriend, vriendin of je buren
mee. Na afloop smeren we de keeltjes
en genieten van een hapje.

Informatiebijeenkomst Hersenz
voor mensen met NAH
Op woensdag 6 april organiseert Zozijn
Op Pad een informatiebijeenkomst
over Hersenz. Dit is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, gericht op het leren
omgaan met de gevolgen van hersenletsel en weer grip krijgen op het leven.
De bijeenkomst vindt van 19.15 –
20.45 uur plaats in Voorzieningenhart ’t
Hert aan de Thijmstraat 40 in
Nijmegen.

Heeft u hersenletsel opgelopen en
ervaart u als gevolg daarvan verschillende problemen? Bent u als gevolg
van uw hersenletsel vaak moe, vergeetachtig, snel boos of vindt u het lastig
om u te concentreren? Kom dan naar de
informatiebijeenkomst over Hersenz
behandeling. Aanmelden kan via een email aan esther.gerritsen@zozijn.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Esther Gerritsen op telefoonnummer 06 51 98 96 81.

Paasliturgie volgens de
Slavisch-Byzantijnse ritus
Het Nijmeegs Byzantijns Koor onder leiding van Svetlana van Wielink verzorgt op
zaterdag 16 april om 17:00 de Paasliturgie volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus.
De liturgie vindt plaats in de Groenestraatkerk in Nijmegen. De kerk ligt aan de
Groenestraat hoek Dobbelmannweg.
Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en thee met wat
lekkers.

Stabat Mater van Pergolesi op Goede
Vrijdag in de kerk van Berg en Dal
De Italiaanse componist Pergolesi
schreef veel kerkmuziek. Het is echter
zijn Stabat Mater (1736) voor sopraan,
alt en orkest dat de meesten grote
bekendheid geniet. Het Stabat Mater is
een cyclus verzen van zevenhonderd
jaar oud over Maria, die ‘door smart
bevangen’ bij het kruis staat waaraan
haar zoon opgehangen is. Dat is ook de
reden dat het stuk bij voorkeur op
Goede Vrijdag wordt uitgevoerd.
Pergolesi bewerkte de verzen tot een
compositie van zeven tweestemmige
delen en delen voor solist. De solo
stukken worden door leden van het
eigen koor gezongen.
Na
drie
jaar
wachten
kan
Vrouwenkoor Les Étoiles dit Stabat

Mater eindelijk weer voor u zingen. En
wel voor de 10de keer! Weer onder leiding van Anja Kwakkestein en met
begeleiding op orgel door Frank van
Merwijk. Theatraal verteller Godfried
Beumers vertelt tussendoor enkele
passende Middeleeuwse verhalen.
Dit sfeervolle en indrukwekkende concert kunt u bijwonen op Goede Vrijdag
15 april om 19.30 uur in de OLV. van
het Heilig Hartkerk in Berg en Dal.
Entree is €15,-. Kinderen tot 16 jaar
€5,-. Kaartjes zijn aan de deur te koop
vanaf 19.00 uur.
We hopen u op 15 april in Berg en Dal
te mogen ontvangen!

De Rozet
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Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

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

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

www.duivelsberg.nl

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN
Electro installaties

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

Camera beveiliging
M 06 12 32 98 57
E info@electroservicehuilmand.nl
I www.electroservicehuilmand.nl

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

T

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

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

ALLES VOOR UW TUIN!

Tuinschutting
„Ibiza“

Strekkende meter

3,99

Basiselement

149,-

Terrasplank „Douglas“
Douglasspar natuur.
(ÒQ]LMGHJODGGHDQGHUH]LMGHPHW)UDQVSURðHO
Diverse lengtes, bijv. L x B 2000 x 120 mm. 28 mm dik.

Weersbestendig,
RVS verschroefd,
schuttingplanken van
WPC, ca. 9 x 115 mm.
Liggers van aluminium,
ca. 13 x 70 mm.
Diverse kleuren, bijv.
antraciet/blank, B X H
ca. 180 x 180 cm.
Niet altijd verkrijgbaar!

Sakret Setz-Fix snelbeton
25 kg, o.a. voor het
ð[HUHQYDQWXLQSDOHQHQ
speeltoestellen.

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

Basiselement

49
25 kgg 7,

39,99

Schutting „Seeland“

Naaldhout, gerilde planken,
B x H ca. 180 x 180 cm,
frame B x D 34 x 45 mm.

www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

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

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

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur
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Zwischen Rhein & Maahs
Dachstuhlbrand in Kranenburg
macht Gebäude unbewohnbar
KRANENBURG. In Kranenburg ist
am Sonntagabend, den 27. März, ein
Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus
ausgebrochen. Gegen 19 Uhr meldeten
Nachbarn der Feuerwehr ein brennendes Haus an der Großen Straße. Beim
Eintreffen der Einsatzkräfte stand der
Dachstuhl bereits lichterloh in
Flammen, das Feuer griff auch schnell
auf die Wohnräume über. Zu diesem
Zeitpunkt hatten sich bereits acht
Personen unverletzt aus dem brennenden Haus ins Freie gerettet. Die
Feuerwehr machte sich sofort an die
Löscharbeiten,
wobei
ein
Hauptaugenmerk darauf lag, ein

Übergreifen der Flammen auf die
Nachbarhäuser zu verhindern. Das
gelang auch, wobei die Nebengebäude
durch
die
Löscharbeiten
Wasserschäden erlitten. Das brennende
Haus war jedoch nicht mehr zu retten,
das Feuer wütete so stark, dass das
Gebäude nicht mehr bewohnbar ist und
auch nicht mehr betreten werden darf,
so die Feuerwehr. Was die Ursache für
den Brand war, steht noch nicht fest,
die Kripo ermittelt. Das Kranenburger
Ordnungsamt brachte die durch den
Brand
obdachlos
gewordenen
Bewohner in einer Notunterkunft unter.
(Quelle: RP Online)
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NABU-Naturschutzstation Niederrhein sucht Freiwillige
NIEDERRHEIN.
Die
NABU-Naturschutzstation
Niederrhein bietet Plätze für ein Freiwilligenjahr im ökologischen Bereich. Sie sucht engagierte junge Menschen, die
in diesem Jahr entweder die Real-, Haupt-, Fachoberschule
oder das Gymnasium abschließen. Aber auch nach einer
Ausbildung oder einem Studienabbruch ist ein
Freiwilligendienst möglich. In der Biostation, die sich um
sechs Naturschutzgebiete um Kleve kümmert, können jedes
Jahr vier junge Menschen ein Freiwilliges Ökologisches Jahr
oder einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Diese starten zum 1. August bzw. zum 1. September 2022.
Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Umweltbildung.
Zielgruppe sind zum einen Kinder – etwa für
Waldexkursionen und Erlebnistage. Zum anderen sind die
Freiwilligen auch bei der Organisation und Durchführung
der Exkursionen zu den arktischen Wildgänsen für Familien
und Erwachsene dabei. Außerdem unterstützen sie die
Hauptamtlichen in weiteren Arbeitsbereichen. Die umfassen
unter anderem Arbeitseinsätze in Naturschutzgebieten,
Büroaufgaben, kleine handwerkliche Arbeiten und die
Öffentlichkeitsarbeit. Die Vielfalt der Arbeiten erlaubt es den
Jugendlichen, sich in vielen Bereichen auszuprobieren und
dabei Erfahrungen für die Berufsentscheidung und den
anschließenden Lebensweg zu sammeln.
Alle Freiwilligen leben während des Freiwilligenjahres mietkostenfrei gemeinsam in der idyllisch gelegenen Dienst-WG
mitten im Wald. Dort haben alle ein eigenes Zimmer und
können auch das Leben ohne Eltern nach Arbeitsschluss

Das Foto zeigt unsere derzeitigen Freiwilligen bei einem
Außeneinsatz im Kranenburger Bruch. Dort haben sie
Weidenwildwuchs für mehr Artenvielfalt zurückgeschnitten.
(V.l.n.r.: Lukas Burger Jonas Schruba, Greta Jedele,
Charlotta Köferstein)
erproben. Hinweise zur Bewerbung: www.nabu-naturschutzstation.de/de/aktiv/freiwilliges-oekologisches-jahr.
Bewerbungen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, letztem
Zeugnis und Foto können per Mail rita.beckmann@nabunaturschutzstation.de geschickt werden. Alle Fragen beantwortet Rita Beckmann telefonisch unter 02821-713988-32
(Mittwoch bis Freitag).

kfd Kranenburg unterstützt Hilfsgütertransport
KRANENBURG. Auch wenn bei der kfd Kranenburg -ähnlich wie bei anderen Vereine- corona-bedingt der
Kassenbestand nicht gerade zum Jubilieren animiert, so
wurde in der diesjährigen Mitgliederversammlung dennoch
einstimmig spontan entschieden, den Hilfsgütertransport in
die Ukraine, organisiert durch die Josepf-Beuys-

Gesamtschule Kleve, mit einem Betrag von 300,00 € für den
Kauf von lebensnotwendigen Nahrungsmitteln zu unterstützen. Der Hilfsgütertransport wird voraussichtlich schwerpunktmäßig die ukrainische Stadt Mariupol mit entsprechenden Mitteln versorgen, insbesondere mit Nahrung und
Hygieneartikeln für Kleinkinder.

Osterhasen-Ausbildung für Kinder
Das Feuer wütete so stark, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist und auch
nicht mehr betreten werden darf, so die Feuerwehr. Foto: Heinz Maahs, 31/03/22

Störche im Klostergarten
KRANENBURG. Endlich sind sie wieder da – die Störche im Klostergarten.
Vor etwa 200 Jahren brüteten dort
bereits Störche, dieses ist zu sehen auf
einem Foto um 1900 mit dem Titel "75
Jahre Störche im Klostergarten". Vor
einigen Jahren wurde die Idee, ein
neues Storchennest zu erstellen, von
einigen Naturfreunden aufgegriffen
und mit Unterstützung des Bauhofes
und der AG Tourismus „von Bürgern
für Bürger“ sowie Verkehrsverein
Kranenburg in die Tat umgesetzt.
Jedoch blieb bis zu diesem Jahr das
Nest leider unbesetzt. Nachdem nun
die Storchenfreunde vor einigen
Wochen das Nest neu hergerichtet
haben, belegte tatsächlich schon nach
kurzer Zeit „Meister Adebar“ gemein-

sam mit seiner Partnerin das Nest, so
dass jetzt wieder wie damals das
„Klappern“ der Störche zu vernehmen
ist.

Anwohner, Besucher und spielende
Kinder vom angrenzenden Spielplatz
sind begeistert und hoffen nun auf
Storchennachwuchs.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl
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Klever Tiergartens, besorgt auf die
aktuelle Situation in der Ukraine. „Um
den Menschen, die in den letzten Tagen
unfassbar viel Leid erfahren haben und
die durch den Krieg ihre Heimat verlassen mussten, ein wenig Ablenkung in
diesen schwierigen Zeiten bieten zu
können, erhalten sie ab sofort kostenlosen Eintritt in den Tiergarten Kleve!
Hierfür müssen sie lediglich ihren
ukrainischen Pass oder ein entsprechendes ukrainisches Reisedokument
sowie bei allen volljährigen Personen
einen 3G Nachweis an der Kasse vorzeigen, woraufhin sie Freikarten für
ihren Besuch ausgestellt bekommen.
Wir hoffen, dass wir so trotz der furchtbaren Situation insbesondere bei
Familien mit Kindern für etwas
Abwechslung sorgen können.“ Diese
Regelung ist erst einmal für drei
Monate bis zum 15. Juni 2022 begrenzt
und gilt für alle Personen, die aufgrund
des Kriegs aus der Ukraine geflüchtet
sind.
Der Tiergarten Kleve ist täglich von 918 Uhr geöffnet. Für alle Gäste ab 18
Jahren gilt aktuell die 3G-Regel (zweifach geimpft oder genesen oder getestet). Der entsprechende Nachweis wird
an der Kasse kontrolliert, im Anschluss
können ganz normal die Tickets
gekauft werden. Für Kinder und
Jugendliche bis einschließlich 17
Jahren gelten diese Regeln nicht.
Weitere
Informationen
unter
www.tiergarten-kleve.de

die verlegten Ostereier des schusseligen, überarbeiteten
Hasen suchen müssen. Außerdem wird ganz nebenbei mit
passenden Spielen viel Wissenswertes über die faszinierenden Tiere, ihre Verwandten und ihren Lebensraum vermittelt.
Anmeldungen für den Erlebnistag sind noch bis zum 6. April
2022 auf www.nabu-naturschutzstation.de > Veranstaltungen
möglich. Die Anzahl der Plätze ist auf 20 begrenzt. Die
Kosten betragen inklusive Mittagessen 12 Euro.

Neue Website der Stadt Kleve ist online!
KLEVE. Ab sofort finden alle Interessierten unter
www.kleve.de die komplett neugestaltete Internetseite der
Stadt Kleve. Neben einem starken Fokus auf ein umfangreiches
Serviceangebot,
misst
die Website
der
Benutzerfreundlichkeit einen hohen Stellenwert bei. Die
Internetseite ist für die Besonderheiten verschiedener Geräte
– Computer, Laptop, Tablet und Smartphone – optimiert.
Der Internetauftritt beherbergt neben der Stadtverwaltung

Ukrainische Flüchtlinge erhalten
kostenlosen Eintritt in den
Tiergarten Kleve
KLEVE. „Die schrecklichen Ereignisse
in der Ukraine lassen auch uns
TiergartenmitarbeiterInnen nicht kalt.
Tausende Menschen sind bereits
gestorben, hunderttausende sind auf
der Flucht. Einige von Ihnen sind auch
zu uns an den Niederrhein geflüchtet.“,
blickt Martin Polotzek, Leiter des

KLEVE. Am Dienstag, den 12. April 2022, findet am
Waldhaus von Caritas Kleve e.V. und Anna Stift Goch ein
Ferienerlebnistag
der
NABU-Naturschutzstation
Niederrhein statt. Von 10 bis 16:30 Uhr erhalten Kinder zwischen acht und zwölf Jahren eine Ausbildung zu
Osterhasengehilfen, denn Meister Lampe arbeitet derzeit
hart und braucht dringend Hilfe. Die Kinder erleben einen
abwechslungsreichen Tag, bei dem sie basteln können und

auch die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR (USK) sowie
die Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH
(WTM). Somit präsentieren sich die Stadt Kleve und ihre
verbundenen Unternehmen weiterhin einheitlich im Internet.
„Mit der neuen Internetseite geht die Stadt Kleve einen weiteren
Schritt
in
Richtung
modernes
Dienstleistungsunternehmen für die Klever Bürgerinnen und
Bürger“, so Bürgermeister Wolfgang Gebing.

Alte Schmiede in Dons-brüggen wieder geöffnet
DONSBRÜGGEN. Die alte Schmiede Heister in
Donsbrüggen ist wieder ab dem 2. April bis Ende Dezember
jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Die Schmiede
bietet Verkauf von Edelrostartikel, Skulpturen, Deko und
Accessoires für Haus und Garten. Auch gibt es das
Schmiedemuseum. Es werden Führungen angeboten. Die
Kosten hierfür belaufen sich auf 3 € pro Person.
Anmeldungen
unter
Metalldesign.Heister@gmx.de.
Adresse: Alte Schmiede, Mehrer Str. 39, Donsbrüggen, Tel.
02821-28603.
Weitere Infos auf www.metalldesign-heister.de

Wiedereröffnung Museum Forum ARENACVM
RINDERN. Das Rinderner Museum Forum ARENACVM
öffnete nach der Winterpause am Sonntag, den 20. März wieder seine Türen zu Schätzen und Geschichten unserer
Region. Das ARENACVM versteht sich als einen lebendigen
Marktplatz, der die reichhaltige Kultur und Geschichte unseres Ortes und seiner Umgebung präsentiert. Das lateinische
Wort dafür – „forum“ – steht für den Austausch und Handel
von Waren, aber auch und vor allem für Begegnungen und
Gespräche mit Menschen von nah und fern. Schon in römischer Zeit war das Forum ein Ort im Mittelpunkt einer Stadt
oder Siedlung, an dem man sich über die wichtigsten politischen Ereignisse austauschte, an dem man Freunde und
Geschäftspartner traf, Wichtiges aus Politik und Gesellschaft
erfuhr. Als einen solchen zentralen Ort versteht sich auch
unser Museum Forum ARENACVM – ein Ort von und für
die Bürger.
Der Verein für Kultur und Geschichte in Rindern e.V. zeigt
im Museum Forum ARENACUM römische und fränkische
Funde aus Rindern und der Umgebung, darunter
Bronzefunde aus Düffelward, Münzen aus dem römischen
Reich, feine Terra Sigillata, römisches Gebrauchsgeschirr,
Schiffsfunde aus dem Spyck sowie fränkische Grabfunde.
Ein Highlight der Sammlung bildet der Abguss des berühmten Mars-Camulus-Steins aus der Zeit Kaiser Neros. Im 6.
Jahrhundert wurde der Stein zu einem christlichen Altar
geweiht und ist heute der Mittelpunkt des Altars der St.
Willibrord Pfarrkirche in Rindern.
Das Museum organisiert regelmäßig Wechselausstellung zu
Künstlern aus der Region, die Bezüge zu Rindern und der
umliegenden Natur herstellen. Besonderes Augenmerk richtet sich auf den international renommierten Künstler Joseph
Beuys und seine Zeit in Rindern. Im Museum ARENACVM
kann der Besucher das original Kinder- und Jugendzimmer
von Beuys betreten, um ihn nicht „nur“ als Künstler (wie im

benachbarten Museum Kurhaus Kleve) sondern vor allem
auch als Menschen zu erleben, der zeitlebens nicht müde
wurde, den nachhaltigen Kontakt zu Rindern und der umliegenden Düffel als Quelle für sein Leben und Werk zu betonen. Hierzu hat das Museum in Zusammenarbeit mit dem
Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve
e.V. und der Radboud Universität Nijmegen eine digitale
Ausstellung
„BEUYS-LAND“
erstellt,
inklusive
Fahrradroute zwischen Rindern und Nijmegen mit QRCodes: www.ArtandClimateChange.com
Forum Arenacvm, Hohe Str. 116, Kleve-Rindern;
Öffnungszeiten: Sonntag 14:00-17:00, oder nach
Vereinbarung; www.forum-arenacum.de, info@forum-arenacum.de
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SUPERSCHERPE

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

Wij doen alles voor uw auto

PRIVATE LEASE TARIEVEN

BIJ MULDERS
ANWB EN MULDERS, DA
ANW
DAT
AT
A
T IS DUBBEL ZO VERTROUW
VERTROUWD
WD

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

€ 369/MND

€ 329/MND

€ 399/MND
HIER GAAT DE OVERHEIDSSUBSIDIE
VAN € 69 PER MAAND NOG VANAF!*

HIER GAAT DE OVERHEIDSSUBSIDIE
VAN € 69 PER MAAND NOG VANAF!*

2e PAASDAG OPEN VAN 11.00 - 17.00 UUR

ALLE OCCASIONS 12 MAANDEN GARANTIE

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

mulders-autogroep.nl

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100km 6,7-3,2; km/liter: 14,9-31,3; CO2 gr/km: 151-85 (WLTP). 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.
Vanafprijs per maand op basis van een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar (inclusief BTW). Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de via ANWB Private Lease aangeboden uitvoering. Actie geldig t/m 30 april 2022. * Je bent zelf verantwoordelijk
voor het aanvragen van de overheidssubsidie, dit kan vanaf 01-01-2022 en op is op. Bij goedkeuring ontvang je 48 maanden € 69 per maand. Meer informatie op rvo.nl/sepp. Opel staat niet garant voor goedkeuring van de overheidssubsidie © 03-22

Rijwielhandel
Bruinewoud

TIJDELIJK VANAF

€ 249/MND

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

OPEL MOKKA- 

TIJDELIJK VANAF

Brompton-dealer

OPEL CROSSLAND
OSSLAND 

TIJDELIJK VANAF

van Nijmegen en omstreken

OPEL CORSA- 

TIJDELIJK VANAF

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

OPEL CORSA 

Nog maar tot
30.4. geopend
Kleve, Briener Straße 43
(Tegenover De Trinkgut inrit)

Alles muß raus
bis 30.04.2022
Gratis SDE aanvraag

Kommen! Handeln!

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

Bis 80%
Toegang alleen met 2G regel

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

Lampen • Verlichting • LED en restanten

WWW.ARIENSSOLAR.NL

47533 Kleve Briener Straße 43
XOX-Gelände
(tegenover de Trinkgut inrit)

Tel/Fax (0 28 21) 98 05 64

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Inh. Mike Jedwill

www.lampen-udo.de

Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ma.Vr. van 10.00 - 19.00 uur - Za. van 10.00 - 16.00 uur

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

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl
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Mazda CX-5
Zowel van binnen als van buiten heeft Mazda haar SUV model CX-5 subtiel
bijgewerkt. Grote veranderingen zijn er niet. De CX-5 heeft nog geen elektrische aandrijfondersteuning gekregen. Motorisch is er nauwelijks iets veranderd. De Mazda CX-5 is als vanouds leverbaar met twee benzinemotoren (165
pk en 194 pk) en een diesel (184 pk). Gelukkig is het rijgedrag ook als vanouds
uitstekend gebleven en is zelf nog iets verbeterd door een nog beter afgesteld
onderstel.

De nieuw ontworpen grille van de Mazda CX-5 Newground is voorzien van
groengele accentkleur.
Wij hebben de Mazda CX-5 gereden
met de 165 pk sterke 2,0-liter benzinemotor, die in Nederland waarschijnlijk
het meest verkocht zal gaan worden.
Dat komt met name doordat deze uitvoering de laagste BPM bij-belasting
heeft; namelijk € 8125,- en daarover
komt dan nog de BTW. Dat is bij de
met meer paardenkrachten gemotoriseerde uitvoeringen beduidend hoger
tot zelfs € 17.757,- BPM voor de vierwielaangedreven 194 pk uitvoering en
de dieseluitvoering wordt zelfs met €
22.219,- BPM belast. Dan betaalt men
al bijna dertigduizend Euro belasting
op de auto met een basisprijs van zo’n
eenendertig duizend Euro zonder
belastingen.

Gewone tweeliter benzinemotor
In het vooronder van de nieuwe Mazda
CX-5 zien we een tweeliter 165 pk sterke viercilindermotor zonder turbo of
andere vermogensondersteuning. Bij
4000 toeren per minuut levert de benzinemotor een koppel van 213 Nm. Het is
een mooi soepel draaiende motor, die
opmerkelijk zuinig rijdt. Het brandstofverbruik was 1 op 14,6. Daarin herkent
men de stilte van een goed ontworpen
benzinemotor met weinig interne wrijving. Weinig vermogensverlies, die
zich uit in lawaai. De motor heeft
bovendien actieve cilinder-deactivatie
voor het verminderen van het brandstofverbruik. Van het uitschakelen van

Road Test
Mazda CX-5 Newground
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 40.740,- (vanaf € 36.490,-)
Gewicht: 1386 kg
Cil.inh.: 1998 cc
Vermogen: 165 pk (gecombineerd)
Top: 201 km/uur
Acc.0-100: 10,5 sec.
Gem. verbr.: 1 : 14,6
Lengte: 457,5 cm
Breedte: 184,5 cm
Kofferruimte: 493 liter (maximaal
1395 l)
Aanhangergewicht: 1800 kg
cilinders merkt men tijdens het rijden
niets.
De Mazda CX-5 rijdt heerlijk comfortabel en daarvoor is er voldoende vermogen. Ook bij het optrekken, want in
10,5 seconden trekt de Mazda CX-5
vanuit stilstand naar de 100 km/uur op
en de topsnelheid ligt bij de 201
km/uur. De manuele zes-versnellingsbak schakelt uitermate gemakkelijk en
precies.
Grote SUV
Er is veel concurrentie voor de Mazda
CX-5, want er zijn veel grotere SUV
modellen, die dezelfde doelgroep
bedienen. De uitstraling en de betrouwbaarheid van de Mazda CX-5 moeten
overtuigen en het model is voor 2022
nog meer verfijnd om het onderscheidende karakter zichtbaar te maken.
Op het eerste gezicht is het uiterlijk
nauwelijks gewijzigd. Gelukkig zijn er
nog steeds de vloeiende lijnen, waarmee de Mazda CX-5 zich onderscheid
van de merken, die kiezen voor een
imposant voorkomen of exemplaren
die hun band met terreinwagens bena-

De Mazda CX-5
heeft een zogenaamde SKYACTIV-G 165
benzinemotor met
zeer hoge compressieverhouding, wat
er voor zorgt dat de
motor zuinig met
brandstof is en tegelijkertijd is de motor
voorzien van cilinderuitschakeling op de
gereden 165 pk
handgeschakelde uitvoering.

De Mazda CX-5 heeft nu een verbeterd onderstel, fijnere stoelen, iets meer bagageruimte en nieuwe kleuren, zoals op de foto: Newground- Zircon Sand Metallic.
drukken. Door ons vaak als ‘bluf-SUV’
gekenmerkt.
Newground
Nieuw zijn de drie uitrustingsvarianten
Sportive, Newground en Signature.
Deze drie versies hebben allemaal subtiele onderlinge verschillen. Wij reden
de Newground met tweewielaandrijving, maar men kan ook kiezen voor
een echte vierwielaangedreven offroaduitvoering. De Newground uitvoering heeft stoere skidplates aan de
voor- en achterzijde, zilverkleurige
afwerking op de flanken en een strak
zwart kunstlederen interieur met groengele accenten. Bij de Newground-uitvoering is de vloer in de 493 liter grote
bagageruimte omkeerbaar. Aan de ene
kant is de plaat normaal bekleed, aan
de andere kant is de plaat voorzien van
een waterbestendige coating waardoor
hij bijvoorbeeld tegen nat of modderig
schoeisel bestand is.
De Mazda CX-5 Newground is gebaseerd op de Comfort-uitvoering en
heeft bovendien kunstlederen bekleding, 19-inch lichtmetalen wielen, een
elektrische achterklep en keyless entry.
De prijzen beginnen bij € 40.740,-. De
meest uitgeklede uitvoering van de
CX-5 is het instapmodel met een prijskaartje van € 36.490,-.

Beter infotainment
De vooruitgang voor modeljaar 2022
zit bij de Mazda CX-5 met name in de
elektronische uitrusting. Een DAB+
tuner en alarm zijn voortaan standaard.
De CX-5 kan automatisch remmen
voor gevaar en doet dat nu ook in het
donker. Mazda kiest nog steeds voor
een traditionele opzet met analoge
klokken achter het stuurwiel en een
bescheiden beeldscherm midden op het
dashboard, wat overigens nu met 10.25
inch wel iets groter is ten opzichte van
het vorige model. Bovendien beschikt
de auto nu ook over de ondersteuning
van Apple CarPlay / Android Auto.
Prettig is, dat dit systeem nog altijd te
bedienen is met een grote, centrale
knop in plaats van een touchscreen. Zo
kan men de ogen op de weg houden.
Conclusie
De Mazda CX-5 is ruim en ook op de
achterbank hebben passagiers een zee
van ruimte. De automatisch bedienbare
achterklep geeft toegang tot 493 liter
bagageruimte en die is door het
omklappen van de achterbank nog tot
1395 liter te vergroten.
De Mazda CX-5 is opmerkelijk goed in
balans en laat zich daarom net zo makkelijk rijden als een lagere, lichtere
auto en reageert steeds precies zoals dat
mag worden verwacht.

Nieuwe software
voor Škoda Enyaq iV

Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo presenteert met trots de
Tonale, die een vernieuwing inluidt bij
Alfa Romeo met ultramoderne technologie, software en elektrificatiesystemen, die zijn ontwikkeld om het DNA
van Alfa Romeo te versterken. De Alfa
Romeo Tonale is de eerste auto met een
uniek digitaal NFT-certificaat (nonfungible token). Dit is gebaseerd op

blockchain-technologie en certificeert
de auto bij aankoop, waarna het certificaat zich verder ontwikkelt tijdens het
gebruik en de verdere levenscyclus van
de auto, met grote voordelen voor de
restwaarde doordat er zekerheid is over
het onderhoud en de kilometerstand.
Alfa Romeo bouwt de Tonale in de vernieuwde ‘Giambattista Vico’-fabriek in

Preview van de Alfa Romeo Tonale in Rotterdam

Pomigliano d'Arco in Italië, dat nu een
van de meest geavanceerde productiefaciliteiten in de auto-industrie is
geworden.
De Alfa Romeo Tonale heeft een onderscheidend en modern design met
compacte afmetingen. De vijfdeurs
heeft een lengte van 4,53 meter, breedte van 1,84 meter en hoogte van 1,6
meter.
De Tonale biedt Hybrid en Plug-in
Hybrid varianten aan bij de 160 pk sterke hybride VGT-motor (VariableGeometry Turbo). De turbocompressor
met variabele geometrie – gekoppeld
aan een TCT 7-traps transmissie met
dubbele koppeling – en de ‘P2’ elektromotor (48 volt, 15 kW en 55 Nm) zorgen ervoor dat de 1,5-liter benzinemotor de wielen aandrijft, zelfs wanneer
de verbrandingsmotor is uitgeschakeld.
De 275 pk sterke Tonale Plug-in
Hybrid Q4 biedt de topprestaties, die
men van Alfa verwacht. Deze uitvoering accelereert in slechts 6,2 seconden
vanuit stilstand naar 100 km/uur.
Vanaf de zomer is de Alfa Romeo
Tonale te bestellen en dan starten de
leveringen in het vierde kwartaal.
Tegen die tijd zal er ook een testverslag
in de autorubriek van De Rozet komen.

Škoda gaat de elektrische Enyaq iVmodellen voorzien van nieuwe software, die het rijbereik vergroot, de
laadtijden verkort, het comfort verhoogt en de werking optimaliseert.
Sinds de productiestart van de Enyaq
Coupé iV installeert Škoda deze nieuwe ME3-softwareversie in alle Enyaq
iV’s. Auto’s, die al aan klanten zijn
geleverd, worden vanaf de tweede helft
van dit jaar door de dealer gratis geüpdatet. Klanten ontvangen binnenkort
meer informatie over de upgrade naar
de nieuwe softwareversie.
Met de nieuwe ME3-voertuigsoftware
kan de bestuurder via een knop op het
centrale display de nieuwe ‘accuonderhoud’-modus activeren. Dit betekent
dat het accupakket voor maximaal 80

procent wordt opgeladen bij de eerste
keer dat de Enyaq iV daarna aan de
stekker gaat. Het programma verlaagt
ook de DC-laadsnelheid en het maximale laadvermogen om stroompieken
te voorkomen. Deze maatregelen - vergelijkbaar met de ‘eco-modus’ op een
smartphone - helpen het accupakket te
sparen en de levensduur ervan te verlengen. Zo nodig zijn altijd de volledige opslagcapaciteit van het accupakket
en de maximale laadsnelheid beschikbaar. Daarnaast is het menu ‘Opladen’
in het infotainmentsysteem herzien.
Behalve dat het scherm het percentage
stroom van het accupakket en de actieradius weergeeft, is nu ook informatie
over de bestemming en eventuele laadstops af te lezen.

De Škoda Enyaq iV die wij vorig jaar in de Rozet hebben beschreven
en nu nieuwe software krijgt.

De Rozet
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SPORT
Nieuws van Switch ‘87
Clinics schoolvolleybal gestart
Op maandag 28 maart is Switch ’87
weer gestart met haar jaarlijkse serie
schoolvolleybalclinics voor de basisscholen in Leuth, Kekerdom en
Millingen. Tot en met half april krijgen
de kinderen van de groepen 3 t/m 5 tijdens de reguliere gymlessen drie maal
een volleyballes. De clinics worden
gegeven door Linda de Vries van de

Diploma voor Levi
Maandag 28 maart behaalde Levi zijn
diploma voor de Club van 100. Dit
betekent dat Levi 100 heeft getoetst
(onderhands spelen) zonder dat de bal
op de grond is gevallen. Levi speelt op
niveau 5 en traint wekelijks op maandag en zaterdag. De laatste weken zijn
er al diverse mini’s geweest die dit
diploma hebben behaald. Een mooie
opsteker voor onze jeugdopleiding.

NEVOBO. In de laatste week van de
clinic komt een jeugdtrainer van Switch
langs om meer te vertellen over Switch
’87. Tevens ontvangen alle kinderen
een flyer om 3x gratis mee te trainen.
Het afsluitende schoolvolleybaltoernooi hopen we later in het voorjaar te
organiseren.
Zin in een leuke teamsport? Onze jongste jeugd (5-12 jaar) traint elke zaterdagochtend vanaf 9.30 uur. Kom eens
kijken tijdens de training in Sporthal
De Duffelt, je mag gratis 3x meedoen.

Wedstrijdschema
Donderdag 7 april
20:30 Switch'87 HS 1 - Volamie HS 1
Zaterdag 9 april
12:00 VoCASA DS 4 - Swikaros DS 1
12:30 SSS MC 1 - Switch'87 MC 1
14:00 Switch'87 DS 3 - VoCASA DS
10
14:00 Switch'87 MB 2 - Trivos MB 2
14:15 Pegasus MB 1 - Switch'87 MB 1
Zondag 10 april
Minitoernooi niveau 4 t/m 6, Sporthal
Trumele/D'n Hoender, Dreumel
Donderdag 14 april
19:30 Pegasus DS 9 - Switch'87 DS 4
19:30 Switch'87 HS 3 - Heyendaal HS 5
21:30 Isala '77 DS 1 - Switch'87 DS 2
21:30 Switch'87 HS 1 - Hexagon HS 1
21:30 Switch'87 HS 2 - Pegasus HS 7
Zaterdag 16 april
10:00 Gemini MC 1 - Switch'87 MC 1
12:15 Pegasus DS 4 - Swikaros DS 1
14:30 Switch'87 DS 3 - Labyellov DS 4
14:30 Switch'87 JB 1 - Excelsior JB 1
14:30 Switch'87 MB 1 - Pegasus MB 1

Lentewandeltocht door
Rijk van Nijmegen
In het weekend van 28 maart vond weer de lentewandeltocht plaats in het Rijk van
Nijmegen waarvan een groot gedeelte door de gemeente Berg en Dal liep. In de
voetsporen van de Romeinen kon men wandelen door een afwisselend landschap
in Nijmegen en omgeving. Men liep langs de stuwwal uit de ijstijd en door de bossen in Berg en Dal. De 40 km route is ook een uitdaging om te oefenen voor de
Vierdaagse.
Foto: Henk Baron

Inschrijving Toertocht Omloop der Zevenheuvelen
geopend!
BERG en DAL. Wielerliefhebbers die
op zaterdag 9 juli willen deelnemen
aan de Omloop der Zevenheuvelen,
kunnen zich vanaf nu aanmelden voor
de toertocht via de website van de organisatie. Na twee jaar geen Omloop,
pakken we onze vertrouwde formule
weer op: een breed wielerevenement
bestaande uit een toertocht én wedstrijden op dezelfde dag, samenkomend in
het sfeervolle start-finishgebied, door
de organisatie omgedoopt tot ‘Village
Arrivée’.
Naast de drie bekende toerafstanden
van 80, 110 en 140 kilometer op de
weg, zal er deze editie ook een
Graveltoertocht zijn van 80 km door de
prachtige landschappen in en rond het
Rijk van Nijmegen.
Beperkt aantal startbewijzen
Voor de FAKRO’s Mooiste toertocht
hoopt de organisatie op meer dan 1.000
deelnemers. "Hoe meer wielerliefhebbers we kunnen laten zien hoe geweldig je in deze omgeving kunt fietsen,
hoe beter", aldus de organisatie,
“samen met FAKRO Nederland, hoofdsponsor van de toertocht, hebben we

Welkom bij de
Nordic Walking
Groesbeek
Nu de temperaturen weer oplopen en
het bos langzaamaan lentegroen gaat
kijken lopen onze leden weer vrolijk en
blij met hun poles (stokken) door de
bossen. Het is genieten en dat genieten
willen we delen, delen met nieuwe
leden. U bent van harte welkom.
De Nordic Walking Vereniging
Groesbeek is een bloeiende gezellige
en toegankelijke vereniging met leden
uit Groesbeek, Malden, Cuijk, Grave,
Beek, Nijmegen, Ooij etc. We lopen op
diverse niveaus en er is voor iedereen
een passende groep.
Het wandelen met poles zorgt voor een
betere houding van de romp tijdens het
wandelen en het verbetert de coördinatie en nog zoveel meer. Het is een complete body work-out.
Het lopen met poles vraagt wel om wat
techniek en daar hebben we een introductiecursus voor. Een cursus van 6 lessen. Deze cursus wordt gegeven door
Bart Putman, gecertificeerd wandelinstructeur.
De kosten zijn € 60,00 incl. een kopje
koffie of thee na de les. Je ontvangt een
certificaat van deelname.
Geinteresseerd?
Voor meer informatie ga naar onze
website www.nwvgroesbeek.nl
aanmelden via de mail kan bij sjverriet@upcmail.nl
We hopen je snel te zien!

Jaarvergadering Hengelsport vereniging De Zeelt
MILLINGEN. Op 19 maart vond de
64e jaarvergadering plaats in café-zaal
’t Fuske in Millingen aan de Rijn.
Na de opening werd een 1 minuut stilte gehouden voor de overleden leden.
Dit jaar in het bijzonder voor Wim
Megens. Wim was ons erelid en is op 9
maart j.l. op 84-jarige leeftijd overleden. Vier dagen na oprichting van ons
vereniging is Wim al lid geworden en
daarmee was hij al 64 jaar lid van onze
vereniging. Wij wensen zijn familie en
vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Hierna ging de vergadering weer verder en is door Dhr. Bosman van hengelsport federatie midden Nederland
uitleg gegeven over de organisatie
structuur van de federatie en
Sportvisserij Nederland en volgde er
uitleg over de situatie m.b.t. de
beroepsvisser op de Kaliwaal.
Vervolgens werd het belang van “loodvrij vissen” uitgelegd.
Het streven van onze vereniging is om
over enkele jaren volledig loodvrij te
vissen, hiermee nemen wij een grote en
belangrijke stap op het gebied van

milieubewust zijn en lopen we hier landelijk gezien mee voorop. Samen met
Sportvisserij Nederland zal dit initiatief
uitgewerkt gaan worden. Als blijk van
waardering ontving Dhr. Bosman een
bos bloemen en een flesje wijn.
Tijdens de vergadering werd ook onze

Jubilaris Hans Janssen

jubilaris Hans Janssen gehuldigd. Hans
is inmiddels alweer 25 jaar lid van onze
vereniging en mocht de bloemen en
onderscheiding in ontvangst nemen.
Het was een goede vergadering waarin
wel duidelijk werd dat het besturen van
een hengelsport vereniging totaal niet
meer te vergelijken is met jaren geleden. Doordat de landelijke hengelsport
een sterke groei qua leden doormaakt,
is de hengelsport nu na voetbal de
grootste sportbond van Nederland. Als
lokale vereniging tellen wij momenteel
406 leden.
Dit vergt ook voor het besturen van
onze vereniging aanpassingen en meer
daadkracht. Mede hierdoor willen wij
op korte termijn ons bestuur en commissies uitbreiden. Wilt u iets voor
onze vereniging betekenen kunt u dit
per mail aangeven dezeelt@gmail.com
Als afsluiting van de vergadering werd
het nieuwe logo onthuld, alle leden
reageerde hier zeer enthousiast op.
Om lid te worden van onze vereniging
verwijzen we u naar onze website:
hsvdezeelt.mijnhsv.nl
Het bestuur HSV De Zeelt

onze ambitie dit jaar op een ruime duizend toerdeelnemers gesteld”.
Zoals eerder vermeld is er voor de wedstrijdonderdelen is er beperkter plaats.
De eerste 150 inschrijvers per wedstrijd
zijn zeker van een startbewijs. Daarna
wordt er een reservelijst aangelegd om
afmeldingen op te kunnen vangen. Er
was afgelopen week wederom een
stormloop op inschrijfbewijzen, bijna
de helft van de startbewijzen is al vergeven.
Goede doel: Energy4All
Evenals vorig jaar zet de Omloop der
Zevenheuvelen zich ook dit jaar weer
in voor het goede doel. Naast een

bedrag vanuit de organisatie, kunnen
deelnemers bij aanmelding aangeven of
en hoeveel zij willen bijdragen aan het
goede doel van dit jaar: Energy4All.
Een stichting die zich inzet om energiestofwisselingsziekten meer bekendheid
te geven en zo snel mogelijk een medicijn te vinden om deze ziekte te stoppen. "We hebben vorig jaar gemerkt dat
er extra energie vrijkomt bij de organisatie van een evenement als die gekoppeld is aan een goed doel. Met
Energy4All hebben we opnieuw een
prachtig doel gevonden om ons voor in
te zetten".
Inschrijven kan via
www.omloopderzevenheuvelen.nl

Running Team Simba

Zilver voor Joris Lensen
NIJMEGEN. In de afgelopen
weken werden in het Omnisport te Apeldoorn de Nationale indoor voor CD junioren
georganiseerd, oftewel de officieuze Nederlandse indoor
Kampioenschappen voor deze
leeftijdscategorieën. De D-junioren (onder 14 jaar) liepen hun
wedstrijden op zondag 20 maart
en de C-junioren (onder 16 jaar)
gingen op zondag 27 maart van
start. Namens Running Team
Simba liepen er 15 atleten mee.
Bij de meisjes junioren C eerstejaars werd Kaate Mulders uit
Gennep overtuigend eerste op
de 1500 meter. Ze liep een tijd
van 4.40.88 minuten en had bij
de finish een voorsprong van
negentien seconden. Félice
Lensen uit Groesbeek liep lange
tijd mee voor de medailles maar
moest in de eindfase wat tijd toegeven.
Ze finishte in 5.11.01 minuten als vijfde.
Op de 1000 meter voor jongens junioren D eerstejaars veroverde Joris
Lensen uit Groesbeek een mooie zilveren medaille (foto). Hij liep de wedstrijd in 3.17.46 minuten terwijl zijn

teamgenoot Vince Huisman uit
Groesbeek in 3.21.14 minuten knap
vierde werd. Broer Senna Huisman
werd op de 800 meter voor jongens C
tweedejaars eveneens vierde. Hij liep
een tijd van 2.07.77 minuten. Op de
800 meter voor jongens C eerstejaars
werd Elihle Tersteeg uit Nijmegen in
2.15.97 minuten keurig vijfde.

St. Martinusschool 1 wint schoolvoetbaltoernooi voor jongens
Op woensdag 30 maart was het eindelijk weer ouderwets tijd voor het
schoolvoetbaltoernooi in ’t Laag voor
de leerlingen uit groep 7 en 8 van de
basisscholen uit Millingen aan de Rijn,
Kekerdom, Leuth, Ooij en BeekUbbergen.
Na de poulefase waarin alle 11 deelnemende teams in actie kwamen, was het
tijd voor de eindwedstrijden met als
laatste wedstrijd de grote finale tussen
St. Martinusschool 1 en St.
Martinusschool 2. In de onderlinge
strijd tussen de twee teams moest een
strafschoppenserie de winnaar bepalen.
Na 20 minuten speeltijd stond het 0-0
en heeft St. Martinusschool 1 met strafschoppen gewonnen (2-0).
Op woensdag 18 mei 2022 zijn de
regiofinales waar St. Martinusschool 1
nu aan mag deelnemen. Dit toernooi
wordt gehouden op Sportpark De

Dennen van voetbalvereniging Quick
1888 te Nijmegen.
De organisatie wilt iedereen bedanken
die op zijn/haar manier een bijdrage
heeft geleverd aan deze dag. In het bijzonder de scheidsrechters die op de
velden hebben gestaan en de wedstrijden in goede banen hebben proberen te
leiden. En ook de vrijwilligers van
VVLK die de kleedkamers in orde hebben gemaakt en alle bezoekers van hapjes en drankjes voorzien.
Morgen (woensdag 6 april 2022) spelen de meisjes-teams van ’t Laag tegen
elkaar.
Meer informatie over Schoolvoetbal ’t
Laag kunt u vinden op de
Facebookpagina: https://www.facebook.com/schoolvoetbaltlaag/
of kijk op
https://www.mijnToernooi.info/13643

Het winnende team van basisschool St. Martinus

Foto: Henk Baron
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Maandag 18 april
e
2 Paasdag geopend
van 8.00 tot 20.00
Zondag 17 april
1e Paasdag gesloten

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

Nico de Witt PLUS/Waterstraat 27 // Beek-Berg en Dal
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Onze kandidaten in 2026?

Waar sta jij?


D66 was de grootste stijger bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart.
Bedankt voor je stem! Onze gemeenteraadsleden Jos, Jelbrich en Marlou gaan hun
uiterste best doen je de komende vier jaar zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.



Democratie betekent dat alle meningen er toe doen, ook die van jou! Wij geloven dat
standpunten en argumentatie beter worden als er meer mensen meedenken. Denk jij
ook mee?



Lokale politiek is veel meer dan alleen debatteren in de gemeenteraad. We luisteren
naar ‘wat er speelt’ in onze kernen. We overleggen met onze leden in Berg en Dal en
met onze vertegenwoordigers in de regio, in de provincie en in Den Haag. We
organiseren activiteiten en bezoeken bijeenkomsten. (En soms maken we een
advertentie voor op de achterpagina van De Rozet...) Wil je ook jouw kennis en
vaardigheden inzetten voor een duurzamere, democratische samenleving waarin
iedereen vrij is, maar we niemand laten vallen?



D66 focust op de lange termijn, in Europees verband, nationaal, in Gelderland en in
Berg en Dal. Over vier jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Sta jij dan ook op
onze lijst?

Nu is het moment om je aan te sluiten!
https://d66.nl/meedoen-met-d66/

D66, in alle kernen thuis.

