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

De Nationale Toost Koningsdag 2020
HAARLEM. Op wat voorlopig misschien wel de meest bijzondere
Koningsdag zal worden, wordt einde
middag om 16.00 uur de Nationale
Toost uitgebracht. Door iedereen en
voor iedereen.
In huis, op de gang of op de overloop,
op het balkon of je dakterras, in je
voor- of achtertuin, het maakt niet uit
… schenk in en hef het glas! Een toost
op de gezondheid van heel Nederland,
een toost op verbondenheid én tegen
eenzaamheid. Kortom:
Een Nationale Toost… op het leven!
In deze crisistijd, waar het nieuws
wordt beheerst door berichten over
virusbesmettingen en erger, is het
belangrijk vooral positieve elementen
te benoemen en mooie momenten te
creëren. Vanuit die gedachte is de
Nationale Toost ontstaan. Immers, je
brengt een toost uit op elkaars gezondheid! We toosten op het leven. Een
wens én gedachte die – laten we eerlijk
zijn – op dit moment geen kwaad kan.
De initiatiefnemers benaderen intussen
zo veel mogelijk mediabedrijven in
Nederland én adverteerders om een bijdrage te leveren aan de Nationale
Toost. De opbrengst van de actie komt

namelijk volledig ten goede aan het
Hulpfonds voor acute Coronahulp van
het Oranje Fonds. Het coronavirus
heeft verregaande gevolgen voor ons
gehele Koninkrijk en het Oranje Fonds
is er bij uitstek op gericht organisaties
te ondersteunen bij het zorgen voor
ontmoeting en verbinding tussen mensen. Daarom stelt het fonds extra middelen beschikbaar om onder meer het
‘eenzaamheidsvirus’ effectief te bestrijden.
Op de website
www.nationaletoost.nl kan iedereen
alle informatie met betrekking tot de
Nationale Toost vinden, de miniposter
printen voor op hun raam - om te laten
zien dat ze natúúrlijk meedoen. Ook
zijn er fraaie gifjes die kunnen worden gekoppeld aan de handtekening
onder mail: Natúúrlijk doe ik mee! Ook
tal van Bekende en anderszins Leuke
en Lieve Nederlanders sturen filmpjes
in om te laten zien dat ook zij allemaal
meedoen!
De Nationale Toost is een idee van
Peter Wybenga en wordt uitgevoerd
door het team van Media Meetings &
Magazines.
Een dronk op elkaars gezondheid, een
toast op het leven. Gezondheid!

oplage: 25.000

Jacht op de Kroonjuwelen?
Home Edition
Koningsdag in Beek gaat door! Dat is
even ander nieuws toch? Natuurlijk in
aangepaste vorm, we blijven thuis,
maar we gaan wel weer een Jacht op de
Kroonjuwelen organiseren: JODK
Home Edition. Verdiep je vast in
Skype, Zoom, FaceTime, enz. Bel je
vrienden en familie en verzamel een
(online) team. Hou Facebook in de
gaten en natuurlijk www.jachtopdekroonjuwelen.nl.
Hoe speel je de Jacht op de
Kroonjuwelen? Home Edition
Allereerst: Blijf Thuis! We willen iets
organiseren voor het dorp, maar het
blijft belangrijk om de regels in acht te
houden. Daarom nogmaals: Blijf
Thuis!
Maak een team van minimaal 4 en
maximaal 15 personen en zorg dat je
met elkaar in contact bent via bijvoorbeeld Skype, Zoom, Houseparty, enz.
Het is natuurlijk leuk om jong en oud in
je team te zetten. Je kan je op de site
inschrijven.
Op 27 april op Koningsdag komt de
Jacht op de Kroonjuwelen online te
staan.
Je begint bij vraag 1 en je kan pas naar
de volgende vraag als je vraag 1 correct
hebt beantwoord. De bedoeling is uiteindelijk dat je zoveel mogelijk vragen

oplost. Het team dat als eerste als verste komt, wint het spel!
Sommige
vragen
worden
Kroonjuwelen genoemd. Die vragen
leveren extra prijzen op.
Kom je vast te zitten? Wees geduldig,
want je krijgt vanzelf hints om verder te
komen.
Om 15.00 uur eindigt het spel. Hoe het
winnende team de hoofdprijs krijgt,
blijft nog een verrassing.
Succes!

Coronacontrole

Veel reacties op plan werkgroep
Hart van de Horst

Nationale toost
Koningsdag

Proost !

al enige tijd te koop. We
willen het dorpshuis 'de
Slenk' naar het kerkgebouw verhuizen. Dit
dorpshuis is nu in het oude
parochiehuis gevestigd en
ontvangt jaarlijks bijna
twintig duizend gasten.
Voor meer info zie het artikel op de kerkpagina.
De werkgroep heeft daarom stappen
genomen om het draagvlak onder de
inwoners van het kerkdorp te peilen, en
deur-aan-deur een petitie bezorgd. De
inwoners konden ook on-line reageren
via de QR code die op alle formulieren
is afgedrukt. Na nog geen week, de
reacties stromen nog steeds binnen,
heeft al 30% van de huishoudens in het
kerkdorp nadrukkelijk steun uitgesproken voor het plan van de werkgroep. In
totaal zijn er ongeveer 300 steunbetuigingen binnen gekomen, ook van een
honderdtal oud-inwoners, familieleden
en vrienden uit de rest van de gemeente en van ver daarbuiten.
Met deze respons willen we het bestuur
van de Parochie H.H. Cosmas en
Damianus in Groesbeek, die de eigenaar is van het kerkgebouw, overtuigen
om de kerk niet aan de ondernemer te
verkopen, maar eerst te laten onderzoeken of aankoop en verbouwing door
STEP een serieuze mogelijkheid is.
Als u de on-line petitie wil invullen
kunt
u
gaan
naar
https://behoudkerk.surveytalent.com/s
urvey/behoud-van-de-kerk-op-de-horst
of de QR code scannen.
Werkgroep Hart van de Horst
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Afgelopen zondagmiddag controleerde de Duitse Landespolizei steekproefsgewijs
automobilisten die Duitsland inreden via de N325. De volgende dag deed de
Koninklijke Marechaussee hetzelfde voor Duitsers die Nederland binnenreden.
Foto: Henk Baron

De Werkgroep Hart van de
Horst heeft namens de
Wijkraad Samen op de
Horst en de Stichting tot
Exploitatie Parochiehuis de
Horst (STEP) een plan ontwikkeld. De monumentale
kerk van het Heilig Hart
van Jezus op de Horst staat

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

Het leven in
corona-greep
Af en toe heb ik het idee dat we in een
sciencefictionfilm leven, dat iedereen
in een soort grote glazen bubbel over
straat, door de supermarkt, in het bos
loopt. Vriendelijk knikkend naar elkaar,
opzij gaand om een ander voor te laten,
elkaar ruimte gevend.
Maar kennelijk heeft nog niet iedereen
dat begrepen, op sommige locaties was
het tijdens het afgelopen paasweekend
toch weer druk.
Lieve mensen, houd die afstand van
elkaar! Dan kunnen we elkaar binnenkort hopelijk weer omhelzen.

024 - 397 5052

Kunstwerk Het Gezicht van
Nijmegen op zijn eindbestemming
Kunstwerk
Het
Gezicht
van
Nijmegen is woensdagmorgen 8 april
op een ponton overgebracht naar zijn
eindbestemming aan de Spiegelwaal op
het eiland Veur Lent in Nijmegen.
Kunstenaar Andreas Hetfeld werkte
ruim een jaar aan het 6 meter hoge en
2,5 meter bredeRomeinse masker.
Sinds april 2019 deed hij dat bij
Shipyard Millingen. Het 4000 kilo
zware kunstwerk werd door duwboot
Hendrik naar Nijmegen gebracht.
Omdat er van te voren al ruchtbaarheid
aan was gegeven dat het masker aan het
begin van de middag de Waalkade zou

“Daar hadden we zelf
nooit aan gedacht . . .”

passeren en men bang was dat er teveel
publiek bij elkaar zou komen, was de
afvaart, op last van de autoriteiten, nu
al om 08.30 uur. Zodoende was er weinig publiek op de kade. Met een grote
kraan van Jenniskens werd het masker
van de boot getakeld en op haar plek bij
voormalig Fort Knotsenburg gezet.
Bezoekers kunnen Het Gezicht van
Nijmegen direct als uitzichtpunt
gebruiken. Het beklimmen van de acht
treden aan de binnenzijde van het
kunstwerk moet een fraaie kijk bieden
op de skyline van de Waalstad.
Foto: Henk Baron

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk 1: tussen Mooksebaan, De Ruyterstraat,
Paules Potterweg, Knapheideweg
Wijk 2: deel Stekkenberg

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

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

www.vblkozijnen.nl

bezorgdienstderozet@gmail.com

Arno's
Haarmode

C a t e ri n g
S a l a d e s, b u f f e t t e n ,
Gourmetten en BBQ

Tel. 0481-433407

Tel: 06 - 5120 2977

6

€ 6,-

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

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

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

KOM LANGS

VOOR ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

INFRA & MILIEU

SIERBESTRATING!

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie

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

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
In vele soorten:
INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

Nu gratis
inmeten en
plaatsen
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang Humanitas, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-433.859, 07:30-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-454.086. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.30 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-711.110, ma-vrij 08.30-12.00 uur
Voor informatie: Regiokantoor WestGelderland, tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl
(

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)

0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

U wilt niet langer in de regen staan
vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

Lydia Hebben - Lenk
In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Ooijse
Klinkertjes
Vannacht had ik een heftige droom
over Corona. Ik bedoel dan niet dat
vervelende virus, dat ons al weken
parten speelt, maar de Coronabar in
Nijmegen. De Coronabar was een
nachtkroeg, waar je, vanuit het
dorpscafé, in een overmoedige bui
naar toe ging, als je dacht dat je
nog niet genoeg gehad had. Daar
vierde je dan Corona, toen niet
wetende dat je 60 jaar later Corona
een stoorzender van meer dan
anderhalve meter begint te vinden,
die het sociale leven behoorlijk op
zijn kop zet. Hoewel ik het virus veel
erger
vindt,
bracht
mijn
Coronadroom toch weer iets
onrechtvaardigs naar boven. Het
staat zeker niet in vergelijking met
deze enorme pandemie, maar toch.
Zoals ik vorige keer al schreef, er
moet toch gewerkt worden naar
minstens een glimlach. Wat is nu die
grote onbillijkheid, waar ik over durf
te beginnen. De kranten hebben bol
gestaan over wel of niet betaald
voetbal. De amateurs waren, zelfs
bij de KNVB, maar bijzaak. Voor hen
werd, zonder enig overleg, de competitie stilgelegd en nietig verklaard.
Degenen die op degraderen stonden, werden ten opzichte van de
koplopers behoorlijk bevoordeeld.
Neem nou Achilles. Mijn club S.V.O.
is een van die benadeelden. Als trotse koploper doemde er na 25 jaar
weer eens een kampioenschap aan
de horizon op. Die illusie werd echter door de KNVB wreed verstoord.
Toch zou ik de bobo’s van SVO in
overweging geven, dit bijna kampioenschap groots te gaan vieren.
Uiteindelijk was je dit seizoen ook al
de eerste en laatste periodekampioen. Wat zou je dan bijvoorbeeld
nog kunnen doen. Wel, je gaat op
het feest van de “vurige tongen”,
want die mag je vanwege het virus
toch niet gebruiken, op 31 mei a.s.,
een leuk programma organiseren.
Voorzitter Bart gaat hoogstpersoonlijk naar minister Hugo de Jonge
voor een “Laagfeestvergunning”. Ik
durf te wedden dat Bart dat goed
kan beargumenteren. Als lokkertje
kan hij dan nog altijd aan Hugo de
Jonge aanbieden, dat hij in de toekomst van dezelfde schoenleverancier gebruik gaat maken. Dan ben
je, als dorpse voorzitter, toch wel
flamboyant. Dat zal hem, denk ik,
toch wel geen moeite kosten, als de
enthousiaste Ooijse ex-spreekstalmeester van het grootste darttoernooi in het westelijk halfrond. Wat
zou je nu op zo’n weekend kunnen
organiseren. Je zou bijvoorbeeld
een voetbalwedstrijd kunnen organiseren tussen B.V.C. en S.V.O. Het
zou zo maar in de Telegraaf van het
Oosten betiteld kunnen worden als
een E.K.-kampioenschap. Maar dan,
Eerste klas versus de Kelderklasse.
Het is me wat: S.V.O. 68 : B.V.C. 12.
Ik bedoel hier natuurlijk niet, dat
deze cijfers de uitslag zouden kunnen zijn. Nee, dat verwacht ik zeker
niet, want in mijn 50-jarige historie
in Ooij, zijn de achterwaartse uit dit
prachtige dorp nog nimmer twaalf
maal gepasseerd. Als eind mei dan
nog de anderhalve meter economie
van kracht zou zijn, dan vier je het
feestje gewoon op het hoofdveld
tussen de sponsors. DJ Robert Paul
wordt op de middenstip geposteerd. Elektriciteit haalt hij wel van
het scorebord. Er is dan ruim 6000
vierkante meter ter beschikking, dus
de trouwe 2000 Ooijse fans kunnen
dan gemakkelijk voldoen aan die
1½ meter. Er is zelfs nog voldoende
plaats om Beekse en andere belangstellenden te ontvangen. Voor de
harde kern van Ooij wordt natuurlijk
ruimte gereserveerd nabij het scorebord. De Ooijse Toekomst en de
fanfare van Schutterij Eendracht
brengen natuurlijk een muzikale
borrelnoten aubade. Ik hoor mensen al denken, hoe denk je dan de
bierbevoorrading op het veld op te
lossen. Dat lijkt mij heel eenvoudig.
Je gaat gewoon die “meterbierplanken” wat groter maken en je
besteld toch elke keer “anderhalve
meter” bier.
Groetjes medeklinker.
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Kupferdiebe in
Zyfflich
Es ist leider wieder so weit - die
Kupferdiebe sind wieder unterwegs.
In der Nacht von Ostersamstag auf
Ostersonntag wurde die Regenrohre an
der Zyfflicher Kirche demontiert und
mitgenommen. Anzeige läuft!
Seid bei euch und im Umfeld aufmerksam und meldet Unregelmässigkeiten!

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

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

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

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

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2
Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de
belangstelling bij de ziekte en het overlijden
van onze (schoon) vader en opa,

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de overweldigende reacties
en medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Onze dank gaat speciaal uit naar dokter
Langenhuijzen-Maassen en de thuiszorg.

Bestuur en leden
Kunstrijwielvereniging Juliana

Leny Hubbers
Ron en Lizanne

S a l a d e s, b u f f e t t e n ,
Gourmetten en BBQ
Tel: 06 - 5120 2977

DE ROZET

zoekt voor Duitsland (regio Kranenburg - Kleve) een:

Het leven geleefd, genietend van een mooie wandeling
En toen kwam dat moment van stilte...
Na een ongelukkige val heeft zij toch nog onverwacht afscheid
moeten nemen. Wij zullen haar missen.

Ans Wouda – Peters

Anzeigenberater / Werbeverkäufer
Wir suchen jemanden:
• mit Deutschkenntnissen (und vorzugsweise auch Niederländisch)
• im Besitz eines Autos
• vorzugsweise mit Vertriebserfahrung
• der mit der Gegend bestens vertraut ist.
• mit Interesse an der Kundschaft
• und mit einer Affinität zu der Zeitung De Rozet......
Wir bieten: Nebenjob für Rentner
Gehalt auf Provisionsbasis
Vollständige Bewerbung an: info@derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijk en gratis Nieuws- en Advertentieblad dat sinds 1987
eens in de 14-dagen huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Berg en Dal
(Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erlecom, Ooij, Persingen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Heilig Landstichting, Groesbeek, De Horst, Breedeweg), Nijmegen-oost
en in Duitsland in Wyler, Zyfflich, Bimmen, Keeken en Kranenburg

Andida en Jan-Hein

Brompton-dealer

De Rozet sucht für Deutschland (Region Kranenburg - Kleve)
einen:

* Nijmegen, 16 maart 1933
† Millingen aan de Rijn, 25 maart 2020

van Nijmegen en omstreken

Reacties met c.v. naar: info@derozet.nl

Johanna Maria

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

Wij bieden: vergoeding op basis van provisie

Bedankt voor alle felicitaties,
via kaartjes, cadeaus, bloemen,
telefoontjes, mails en persoonlijk
(op afstand) op straat en in het bos
Nicolette, De Rozet

Advertentieverkoper
Wij zoeken iemand:
• met Duitse taalvaardigheid (en liefst ook nederlands)
• in bezit van een auto
• bij voorkeur met verkoopervaring
• die goed bekend is met het gebied
• met interesse in je a.s. klanten
• en met affiniteit met De Rozet

Dhr. Henk Maassen
Wij wensen de familie en bekenden
veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.

Dit heeft ons goed gedaan
Onze speciale dank gaat uit naar
Huisarts Dr van der Schoot.

Herbert & Rianne, Elize, Stan
Jeroen & Tanja, Tim

C a t e ri n g

Met droefenis hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van een gewaardeerd
erelid van onze vereniging.

Ton Hubbers

Rijwielhandel
Bruinewoud

s- en
Nieuw ieblad
ent
Advert

5,50

Groesbeek:

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

Gevr. Sloopbrommers,
sloopfietsen, oud ijzer, enz.
Tel.: 024-3779474

5,00

Leuth:

Dankbetuiging

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049
Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

Stef Janssen
Gevraagd:

3,00

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

of bel 06-23502075

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

Geheel naar haar laatste wens is haar lichaam ter beschikking
gesteld aan de wetenschap.
Wij willen graag op een later moment haar leven met u vieren.
Correspondentieadres:
A. Bouma
Rondehoep West 49
1191 KM Ouderkerk aan de Amstel

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers

14 april 2020

ANNEKE

Toen Roy met die reusachtige bos
bloemen Annekes flat binnentrad,
kwam de warme lucht van appelgebak
hem tegemoet. En omdat ze alle twee
nog een beetje moesten wennen aan de
van overheidswege voorgeschreven
anderhalve meter, wisten ze niets
beters te verzinnen dan als een stel
ondeugende kinderen wat verlegen
naar elkaar te lachen. Met een “Wat
een gedoe, hè, die coronacrisis”. brak
Anneke tenslotte het ijs. “Geen omhelzing vandaag, Roy, dat begrijp je wel,
hè. Maar je bloemen zijn prachtig.
Geef maar hier, dan zet ik ze meteen in
het water.” besliste ze. “Rode rozen,
wat romantisch! Echt attent van je. En
dat meen ik serieus, hoor!” Even wist
Roy niet hoe nu verder, maar toen herpakte hij zich. “Ach, het is maar een
aardigheidje, hoor.” zei hij bescheiden.
“Zal ik mijn jas hier dan maar ophangen?” En terwijl hij de daad bij het
woord voegde, betraden ze een voor
een de woonkamer. De bloemen in de
vaas zetten, was een welkome onderbreking. “Weet je wat het is,“ begon
Roy, “de coronacrisis treft iedereen,
jong of oud. En wij zijn ook de klos”
En terwijl hij neerplofte op de bank en
zich behaaglijk in de kussens nestelde,
legde hij uit dat we met z’n allen
gewoon in een slechte film zaten. Maar
we moesten ook weer niet overdrijven,
de atoombom was niet gevallen, kom
op, zeg!” Met dat laatste was Anneke
het volkomen eens. En na de koffie
met appelgebak was de beklemming
definitief verdwenen. Anneke vertelde
honderduit over de effecten van de
coronacrisis op haar werkzaamheden
en Roy legde onbekommerd uit dat de
glazenwassers voorlopig nog niet aan
de grond werden gehouden. Ze hadden
het zelfs hartstikke druk, morgen
moest ie weer het schuitje in, op naar
twaalf hoog. Anneke huiverde al bij de
gedachte. Twaalf hoog in zo’n bakje,
voor geen prijs ging ze erin. Of ie
nooit eens bang was op grote hoogtes,
had ze ‘m gevraagd. Ben je mal, hij
keek altijd goed uit, had ie geantwoord. En (met een vette knipoog)
bovendien had ie vroeger op judo
gezeten en daar val breken geleerd.
Dus wat kon ‘m nou gebeuren? “Sorry,
ik ben nu eenmaal een beetje een trut
in die dingen.” bekende Anneke,
“maar ik wil niet dat jou iets overkomt,
ik kan je echt niet missen, moet er niet
aan denken!” Ze schrok zelf een beetje van die bekentenis en liet prompt
een stilte vallen. Gelukkig sprong Roy
in het gat en verzekerde haar dat hij
voortaan erg goed zou oppassen. Want
ik kan jou ook nog niet missen, liet hij
er op volgen. Dus maak je maar geen
zorgen meer, besloot ie. Inmiddels was
het al ver over negenen, tijd voor een
drankje. “Hoe is je moeder onder de
coronacrisis?” vroeg Anneke, terwijl
ze naar de koelkast liep, “maakt ze
zich veel zorgen?” Roy legde uit dat
zijn moeder rustig de tijd doodde met
een boek of een handwerkje.
Acceptatie was het toverwoord. “Weet
je,” legde hij uit, “van huis uit zijn wij
helemaal niet bang uitgevallen, anders
deed ik niet wat ik nu doe.” Anneke
vroeg ‘m intussen wat ie wilde drinken. “Doe maar iets, een alcoholvrij
biertje, heb je dat?” Dat had Anneke.
Zelf nam ze een wit wijntje. En terwijl
ze geanimeerd door babbelden over de
pandemie, hielden ze beiden keurig
anderhalve meter afstand. Maar na
zo’n drie kwartier was Anneke het
gespreksonderwerp beu. “Nu houden
we op over die crisis.” beval ze. “Ik
kan het woord corona niet meer horen!
Tijd voor wat anders. Bitterballen! Ja,
da’s een idee, ik zet de airfryer effe
aan. Kom op, laten we nog ‘n beetje
van de avond genieten, Roy. Wacht, ik
haal nog een Radler voor je en neem
zelf nog een Chardonnay.” Zo werd het
toch nog gezellig! En vroeger zou Roy
de quarantaine onmiddellijk hebben
aangegrepen om bij Anneke te overnachten. Maar dat was vroeger. Nu
gooide een virus roet in het eten. De
wereld was veranderd.

fielen voor montage op een houten
onderconstructie.
Verder leveren wij diverse aanvullende
producten, zoals aluminium kozijnen,
spiekozijnen, zijwanden, meerdere
types glas- schuifwanden met volglas
panelen, aluminium schuifpuien, zonwering voor zowel bovenop als onder
de dakbeglazing, ritsscreens, aluminium schuttingen en windschermen.
In onze uitgebreide showroom kunt u
alle producten bekijken en staan we
voor u klaar om u te adviseren.

gebouwtje krijgt een flinke opknapbeurt en wordt zoveel mogelijk klimaat
neutraal gemaakt.
Ed en John wonen in Millingen aan de
rijn, en hebben al 6 jaar een afscheidshuis in Lent. Onze uitvaartonderneming bestaat nu ruim 10 jaar in
Nijmegen en ruime omgeving en wij
horen dat er in Millingen veel behoefte
is aan een ruimte waar men op een
huiselijke manier afscheid te nemen,
wij hopen ook in verband met de
coronacrisis eind mei met alles klaar te
zijn.

Hanke Struik
vertrekt bij
Waardwonen
Hanke Struik vertrekt als directeurbestuurder bij Waardwonen. Per 1
augustus maakt ze de overstap naar
een andere woningcorporatie. Ze
wordt directeur-bestuurder bij
ProWonen in de Achterhoek.
Hanke vertelt over haar vertrek:
‘Waardwonen is een hele bijzondere
organisatie. Een organisatie waar ik 4,5
jaar met heel veel plezier gewerkt heb.
Mensen zetten zich echt met hart en
ziel in voor onze huurders. We hebben
samen, ook met onze belanghouders,
een groot aantal belangrijke stappen
gezet die we wilden maken. We hebben
ons ontwikkeld als netwerkorganisatie
die beter aansluit bij alle veranderingen
in de maatschappij. Onze bedoeling is
‘samen werken aan een thuis’ en dat is
precies wat we nu doen. Daar ben ik
trots op. Onze inzet op het gebied van
duurzaamheid vind ik ook een mooie
prestatie. Zoals het er nu uitziet heeft
onze woningvoorraad in 2022 al
gemiddeld energielabel A. Natuurlijk
zie ik ook nog kansen om verder te verbeteren. Dat wordt een prachtige opgave voor de nieuwe bestuurder.
Toen de kans voor mij kwam om directeur-bestuurder te worden van
ProWonen was ik gelijk enthousiast. Ik
ken ook ProWonen als een hele fijne
organisatie en er liggen mooie uitdagende opgaven waar ik veel aan kan
bijdragen. Bijvoorbeeld op het gebied
van wonen, zorg en duurzaamheid.
Tot mijn overstap blijf ik gewoon met
veel plezier en betrokkenheid aan het
werk voor Waardwonen. Maar ik wil op
deze plaats vast onze huurders, collega’s en samenwerkingspartners enorm
bedanken voor de prettige samenwerking en inzet. ’

Marieke Prins
interim directeur ODRN
Het
Dagelijks
Bestuur
van
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ODRN) heeft Marieke Prins unaniem gekozen als interim directeur
voor de komende twee jaar. Marieke
Prins volgt daarmee Gérard Bouman
op die vanaf de start van de ODRN 7
jaar directeur is geweest.
Marieke Prins: “Ik ga deze verantwoordelijkheid graag aan en ben blij met het
vertrouwen van het bestuur. Mijn
affiniteit met het technische werk van
de ODRN en het leveren van een
inhaalslag in de ontwikkeling van de
organisatie komen mooi samen in deze
functie.” Prins (58) komt uit Tilburg en
heeft ruime ervaring als manager bij
diverse grote gemeenten, met name op
het gebied van ruimte, wonen en vastgoed. Een omgevingsdienst is nieuw
voor haar maar geen onbekend terrein.
Prins: “Ik zie de omgevingsdienst als
een belangrijke schakel dat met zijn
expertise zorgt voor veiligheid en
gezondheid in de leefomgeving. Op de
achtergrond aanwezig, maar onmisbaar.“
Voorzitter Jan van der Meer: “De
komende tijd gaan we werken aan een
financieel gezonde en inhoudelijk sterke omgevingsdienst die voorbereid is
op de toekomst. In Marieke Prins vonden wij de geschikte kandidaat om de
ODRN daarin de komende twee jaar te
leiden. Als bestuur hebben we daar het
volste vertrouwen in.”

De Rozet

Klinkhamer overkappingen

Aula begraafplaats Millingen
wordt afscheidshuis
Ed ten Hove en John Meijer van Meijer
en ten Hove Uitvaartverzorgers zijn
bezig om van de aula op de begraafplaats de Vossengraaf in Millingen
weer een afscheidshuis te maken. Na
maanden van bespreken is het eindelijk
zover, dat er een overeenstemming is
bereikt met de gemeente Berg en Dal,
die hun medewerking hebben verleend
om dit snel mogelijk te maken. Het
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Klinkhamer overkappingen is dé specialist met een jarenlange ervaring in
het maken en plaatsen van overkappingen.
Waarom schaffen steeds meer mensen een terrasoverkapping aan?
Je geniet nog langer van het buitenleven, lekker beschut tegen regen en
wind, tot laat in de avond en het hele
jaar door. Bovendien blijven kostbare
tuinmeubelen altijd droog.
Alle onze modellen zijn uit te breiden
met diverse soorten wanden, ook in een
later stadium, zodat je er een complete
tuinkamer bij krijgt.
Ook niet onbelangrijk: en de aanschaf

levert een leuke waarde- vermeerdering
van de woning op!
Overkappingen
Hierbij kan men denken aan een terrasoverkapping, carport, tuinkamer of serredak.
Deze leveren wij geheel volgens de
wensen van onze klant en maatwerk is
bij ons vanzelfsprekend en bovendien
gratis.
U kunt bij ons een keuze maken uit
meerdere types aluminium overkappingen, met als dakbedekking glas of
kunststof plaat.
Ook leveren wij voor de handige doehet-zelver diverse types Pergolux pro-

Klinkhamer is een familiebedrijf dat al
sinds 1974 actief is op het gebied van
de verkoop van kunststof platen en de
bewerking hiervan.
Omdat we grotendeels in eigen fabriek
de producten maken en deze door onze
eigen ervaren monteurs bij de klant
geplaatst worden, kunnen wij ook de
meest complexe modellen leveren en
aan alle specifieke wensen voldoen,
tegen zeer gunstige prijzen.
Uiteraard kunt u de diverse mogelijkheden in onze uitgebreide showroom te
Groesbeek bekijken.
Door onze grote, jarenlange ervaring
en gedrevenheid om een perfect product te leveren, staat Klinkhamer
garant voor een hoogwaardig, mooi
product en deskundig advies. En daarbij zorgen onze snelle levertijden, uitstekende service en aantrekkelijke prijzen ervoor dat u een tevreden klant bij
ons bent.

Extra economische ondersteuning Het groeiseizoen
in gemeente Berg en Dal
is gestart
De gemeente Berg en Dal heeft in
overleg met de gemeenten in de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
besloten tot extra economische maatregelen. Het gaat om ondersteuning
voor ondernemers en inwoners die te
lijden hebben onder de maatregelen
van de overheid om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
De gemeente Berg en Dal heeft besloten tot de volgende maatregelen:
1. Indien noodzakelijk mogen supermarkten ‘s nachts bevoorraden.
2. Supermarkten mogen hun openingstijden op zon- en feestdagen verruimen naar doordeweekse openingstijden.
3. De gemeente gaat coulant om met de
verplichte aanwezigheid van ondernemers op de markten. Zo kunnen ondernemers zelf beslissen of ze wel of niet
een standplaats op de markt innemen.
4. De gemeente verhoogt de betaaltermijn van facturen van de gemeente van
30 naar 60 dagen.
5. De gemeente schort invordering van
gemeentelijke belastingen verder op tot
1 juni (dit was tot 1 mei). Hiermee volgen wij de lijn van de regio en creëren
wij uniformiteit.
6. De zoektijd van jongeren bij aanvraag PW-uitkering wordt tijdelijk
stopgezet.
Deze nieuwe maatregelen komen
bovenop de maatregelen die de landelijke overheid en de gemeente al eerder
hadden genomen om ondernemers te
ondersteunen.

Hulp voor ondernemers in
gemeente Berg en Dal
De gemeente helpt ondernemers die
getroffen zijn door de coronacrisis.
Zo is er voor ZZP-ers, zelfstandige
ondernemers en MKB-ers de Tozo
(Tijdelijke overbruggingsregeling

zelfstandig ondernemers). Voor de
Tozo kunnen ondernemers een aanvraag indienen.

Ook dit jaar subsidie
voor agrariërs

Wat is de Tozo?
De Tozo is er voor ondernemers die
door de corona-maatregelen onvoldoende inkomsten hebben om in hun
levensonderhoud te voorzien. Het is
een tijdelijke bijstandsuitkering als
aanvulling op het eigen inkomen van
de ondernemer. De uitkering is voor
een alleenstaande van 21 jaar of ouder
maximaal € 1.050,- netto per maand.
Voor een gehuwde/ samenwonende
maximaal € 1.500,- netto per maand.
Bij de beoordeling is er geen vermogens- of partnertoets. De uitkering is
mogelijk voor maximaal drie maanden en gaat in per 1 maart 2020.
Ondernemers hoeven de uitkering niet
terug te betalen.
Ook kunnen ondernemers ondersteuning krijgen in de vorm van een lening
voor bedrijfskapitaal van maximaal €
10.157,-, tegen een rente van 2%.
Deze lening moet in 3 jaar terugbetaald worden. De aflossing start per 11-2021.

De afgelopen droge jaren zitten nog
vers in ons geheugen. 2018 was
extreem droog en ook 2019 was droger dan gemiddeld. Vanaf vandaag is
het groeiseizoen en het hydrologische
nieuwjaar 2020 officieel begonnen.

Ondernemers kunnen de Tozo aanvragen via: www.ondernemersregelingen.nl/berg-en-dal
Overige regelingen en maatregelen
De gemeente Berg en Dal ondersteunt
ondernemers die getroffen zijn door
de coronacrisis op verschillende
manieren. Een actueel overzicht van
alle regelingen en maatregelen staat
op de website van de gemeente;
www.bergendal.nl→coronavirus →
Hulp voor ondernemers.
Vragen?
Vragen over de Tozo-regeling kunt u
stellen via bbz@bergendal.nl. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de
gemeente, 14024.

Dit betekent dat het KNMI vanaf nu het
verschil tussen neerslag en verdamping
bijhoudt. Het voorjaar is ook een goed
moment om vooruit te kijken naar de
aankomende zomer. Want deze zomer
zou het ook zomaar droog kunnen worden. Waterschap Rivierenland biedt
nog dit jaar en volgend jaar subsidie
aan agrariërs die waterbesparende
maatregelen nemen.
Met
de
subsidieregeling
wil
Waterschap Rivierenland, samen met
ZLTO en het Deltafonds, zorgen dat er
minder water aan het hoofdwatersysteem
wordt
onttrokken.
Landbouwbedrijven kunnen 25 of 40
procent van de investeringskosten
terugkrijgen wanneer zij waterbesparende maatregelen nemen. Mogelijke
maatregelen zijn bijvoorbeeld vochtsensoren i.c.m. een weerstation, druppelirrigatie of systemen voor plaats
specifieke beregening. Deze systemen
maken agrarische bedrijven minder
afhankelijk van waterinname en minder
gevoelig voor mogelijke beregeningsverboden tijdens een droge zomer.
In 2019 ruim twee ton verleend
Vorig jaar is er voor ruim twee ton aan
subsidies verleend. Dit is meer dan in
2018, maar er is nog altijd voldoende
geld beschikbaar voor nieuwe aanvragen. De subsidieregeling is nog open
tot eind 2021, dus ben je agrariër en wil
je waterbesparende maatregelen
nemen: kijk of je in aanmerking komt!

Uitstel apk voor in buitenland gestrande campers
Camperaars die niet aan de apkplicht kunnen voldoen omdat hun
camper vanwege de coronacrisis in
het buitenland moet blijven, kunnen
onder voorwaarden drie maanden
uitstel krijgen. Dat is in de kern de
regeling die de NKC met de
Rijksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) is overeengekomen.
Nogal wat camperaars hebben hun reis
moeten afbreken omdat ze vanwege de
coronacrisis niet meer welkom waren
in een land. Veel van hen zijn met de
camper thuisgekomen, maar dat was
niet voor iedereen mogelijk. In
Marokko staan alleen al 84 campers

van deelnemers van NKC-groepsreizen
de crisis af te wachten, terwijl hun
eigenaren per vliegtuig naar huis zijn
gereisd.
Het is onduidelijk wanneer ze de camper kunnen ophalen en van een aantal is
tegen die tijd mogelijk de vervaldatum
van de apk verstreken. Camperaars die
nog in het buitenland zijn en niet naar
huis kunnen omdat er reisbeperkingen
gelden, ondervinden dezelfde problemen.
Vervaldatum apk
Eigenaren van campers waarvan de
vervaldatum van de apk gedurende het
verblijf in het buitenland verloopt, kun-

nen zich bij de RDW melden, onder
vermelding van het kenteken van de
camper en de omstandigheden. In telefonisch overleg bepaalt de RDW vervolgens of de camper drie maanden
langer de status van gekeurd kan krijgen. Op de adviespagina van de NKC
is te lezen hoe de regeling precies in
z’n werk gaat.
Mochten de problemen langer aanhouden, dan treedt de NKC opnieuw in
overleg met de RDW.
Actuele informatie over camperen en
de coronacrisis is te vinden op de speciale coronapagina op de website van
de NKC.
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OLVG corona check regio Nijmegen
in één week al 5500 gebruikers
Via een app laten controleren of je
klachten duiden op het coronavirus.
Sinds een paar weken is het mogelijk in
de regio Nijmegen en omstreken. De
OLVG corona check is te gebruiken via
een app.
Wie zich aanmeldt voor de OLVG
corona check beantwoordt elke dag
vragen over klachten, zoals hoesten,
koorts, verkoudheid en kortademigheid. Een medisch team beoordeelt
deze gegevens en reageert terug.
Afhankelijk van de ernst van de klachten is dat via een telefoontje met advies
en instructies binnen 24 uur of binnen
48 uur met een berichtje via de app.
Wie gebeld wil worden, kan dat aangeven in de app. Als iemand het advies
krijgt om contact op te nemen met een
zorgverleners, dan moet dat volgens de
regionaal geldende afspraken van de
huisartsen. Zo is ook afgestemd met de
huisartsen
Hoe kom ik aan de app?
De coronacheck is bedoeld voor mensen in de gemeenten Nijmegen, Berg en
Dal, Beuningen, Wijchen, Druten, West
Maas en Waal, Heumen, Mook en
Middelaar, Elst, Lingewaard, Overbetuwe, Grave, Cuijk, Mill, St. Hubert,
Boxmeer en omliggende gemeenten.
Om de app te gebruiken, is het niet
nodig om patiënt van CWZ te zijn.
Gebruikers moeten 18 jaar of ouder

De website is te vinden via het adres:
gezinencoronaregionijmegen.nl
Het concept van de website Gezin en
Corona is landelijk. Zo hebben de
regio’s Den Haag en Delft al een vergelijkbare website voor hun regio en er
volgen waarschijnlijk meer de komende periode.
Op de website kunnen gezinnen
betrouwbare lokale en nationale informatie vinden. Onder meer van het

Verschil OLVG corona check en de
digitale check van CWZ
De OLVG corona check is bedoeld om
thuis mogelijke coronaklachten in de
gaten te houden. Deze app is anders
dan de digitale check die CWZ eerder
ontwikkelde en die via de website van
CWZ is te raadplegen. De digitale
check beoordeelt of mensen naar CWZ
kunnen komen voor een afspraak of
bezoek of dat ze thuis moeten blijven.
Deze digitale check is in drie weken
tijd meer dan 15.000 keer geraadpleegd.

Nederlands Jeugdinstituut, de GGD en
RIVM gecombineerd met ervaringen
van ouders en opvoeders. Daarnaast is
er actuele contactinformatie te vinden
over lokale zorg- en welzijnspartijen.
Naast deze informatie wordt ook antwoord gegeven op vragen van ouders.
Bijvoorbeeld op vragen als “Mag mijn
kind buitenspelen? En hoe dan? Hoe
zorg ik dat de verveling niet toeslaat?
En hoe gaan we om met de spanningen
die kunnen ontstaan?”.
Projectleider vanuit Sterker, Tanja
Banken: “We voorzien met deze website in een vraag die we veel tegenkomen
in de praktijk. Waar vind ik betrouwbare lokale Corona-informatie op één
plek? De site is net gelanceerd en is
nog een ‘work in progress’. We zijn dus
zeker nog niet klaar en voegen dagelijks nieuwe informatie toe. Maar de
start is er. We hopen dat veel gezinnen
in de regio hier de informatie vinden
die ze nodig hebben en dat meer van
onze partners de site gaan gebruiken als
informatiekanaal.”

Psychologische zorg bij kanker
juist nu hard nodig
voor
het
virus
behoort.
Noodgedwongen zitten Felice, haar
man en hun zoontje van 1,5 jaar thuis.

Kanker en corona, het is een extra
zware combinatie. Voor veel patiënten is het een onzekere, eenzame en
soms angstige periode. Gaan mijn
behandelingen wel door? Wat als ik
besmet word? Krijg ik een plek op de
IC?
Het Helen Dowling Instituut (HDI)
helpt mensen grip te krijgen op angst,
stress, onzekerheid en verdriet bij kanker. De psychologische zorg van de
stichting staat echter onder grote financiële druk. Juist nu (ex-)patiënten en
hun dierbaren deze zorg extra hard
nodig hebben.
“Vorig jaar zocht ik hulp bij het HDI
nadat ik te horen kreeg dat ik baarmoederhalskanker heb, met uitzaaiingen in
mijn lymfeklieren”, zegt Felice. Het
coronavirus maakt de situatie van
Felice nog lastiger. Door alle chemo’s
en bestralingen is haar immuunsysteem
zó verzwakt dat zij tot de risicogroep

Koken voor de Inloop in Beek
In Beek wordt nog steeds gekookt voor
de mensen van de “Inloop”. Weliswaar
kan er daar niet gegeten worden maar
de maaltijden worden thuisbezorgd of
opgehaald door de gasten. Woensdag 8
april was er voor 30 gasten een macaronimaaltijd en voor deze keer werden

er ook tekeningen en waxinelichtjes in
de zakken bijgevoegd. Een initiatief
van de kinderen uit Beek, de mensen
van Allemeien e.a. Maar omgekeerd
kwamen er ook kaarten en dergelijke
binnen van de eters en daar waren de
initiatiefnemers ook heel blij mee.

Vrijwilligers
Vier het Leven
houden contact
met ouderen

zijn, een koortsthermometer hebben en
een smartphone of tablet hebben met
Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger.
Op www.cwz.nl/coronacheck vindt u
informatie over aanmelden en downloaden van de OLVG coronacheck.

Speciale corona-website voor
gezinnen in de regio Nijmegen
In deze Corona-crisis zit een groot deel
van de kinderen thuis en ook de meeste
ouders werken nu vanuit huis. Ook in
de Regio Nijmegen. Dit kan tot extra
spanning of onrust in het gezin leiden
of extra vragen oproepen. Om te voorkomen dat gezinnen op allerlei verschillende sites op zoek moeten gaan
naar informatie en antwoord op vragen
die ze mogelijk hebben, is er op initiatief van Sterker sociaal werk en partners een speciale Corona-website
gestart: Gezin en Corona Regio
Nijmegen.
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Zorg via beeldbellen
Gelukkig gaat de zorg van het HDI
door zoals gepland, maar dan op
afstand. De therapeuten van de stichting behandelen hun cliënten nu via
beeldbellen. Ook Felice heeft vanachter de laptop contact met haar therapeut. “Elke week heb ik een individuele
sessie, maar mijn man en ik volgen ook
gezamenlijk relatietherapie. Het is zo
fijn we nog steeds terecht kunnen bij
het HDI, zeker in deze moeilijke tijd.
Langzaam vind ik meer rust en kracht,
en kan ik weer een beetje genieten van
het leven. Zonder de hulp van het HDI
zou mijn leven nog stilstaan.”
Helphdicoronadoor.nl
De zorg van het HDI is deels afhankelijk van donaties. Vanwege het coronavirus liggen inkomsten uit fondsenwervende evenementen stil. Daarom vragen de stichting en haar cliënten om
hulp via de campagne ‘Help HDI corona door’. Algemeen directeur Hanneke
Haanraadts: “Het coronavirus raakt ons
allemaal, daarin is het HDI niet uniek.
Maar er rekenen duizenden mensen op
onze hulp in een van de moeilijkste tijden van hun leven. Dat mag niet verloren gaan.” Via de website www.helphdicoronadoor.nl hoopt de stichting
genoeg geld op te halen om te blijven
bestaan. Help je mee?

De maaltijden worden bereid in de keuken van het Kulturhus Foto: Henk Baron

GGD opent teststraat voor
medewerkers in de zorg
Sinds 6 april test GGD GelderlandZuid medewerkers in de zorg op het
coronavirus. Dit testen gebeurt in
twee tenten op het terrein naast de
GGD in Nijmegen. Zomaar langskomen kan niet. Zorgpersoneel moet de
test via de (bedrijfs)arts van de eigen
instelling aanvragen.
Landelijk beleid om meer te testen
Door nieuw landelijk beleid kan er
meer getest worden. De eerste groep
die in aanmerking komt is het zorgpersoneel. Alle zorginstellingen zoals
huisartsen, verpleeghuizen, GGZ en
verloskundigen, ontvingen vorige week
een brief van de GGD. In de brief staat
hoe de instelling personeel met coronaklachten kan aanmelden.

zogenoemde teststraat. De zorgmedewerker rijdt het GGD terrein op. Daar
wordt gecontroleerd of de medewerker
op de lijst staat.
Daarna parkeert de medewerker voor
een van de twee tenten. In de tent
nemen GGD- medewerkers in beschermende kleding een test af. De zorgmedewerker krijgt de uitslag van de test na
ongeveer 48 uur.

Zomer in Gelderland: anders
dan anders

Teststraat
Er wordt in Nijmegen getest in een

Onderzoekers Radboudumc publiceren nieuwe inzichten COVID19
Consequenties voor behandeling worden nu
in internationaal verband onderzocht
Onderzoekers van het Radboudumc lijken een essentieel mechanisme in het
ziekteproces van Covid-19 gevonden te
hebben, dat tot dusver over het hoofd
werd gezien. Als het inzicht klopt, heeft
dat waarschijnlijk belangrijke consequenties voor de behandeling van de
ziekte. In internationaal verband wordt
nu onderzocht of de nieuwe inzichten
en behandelingen inderdaad effect hebben in de praktijk.
Een infectie met het coronavirus
COVID-19 verloopt anders dan een
griep of andere infectie. Wat gebeurt er
precies bij de ernstige infecties vroegen
onderzoekers van het Radboudumc
zich af. Artsen zien steeds drie duidelijke fases. In het begin worden patiënten
snel kortademig vanwege vocht op de
longen. Ongeveer een dag of negen na
de infectie komt daar een ontstekingsreactie in de longen bij; de antistoffen
van de patiënt vallen het virus in de
longen aan, wat de situatie in de long
nog verder kan verergeren. Een deel
van de patiënten dat na verblijf op de
IC herstelt, ontwikkelt trombose en lit-

Stichting Vier het leven organiseert uitjes naar theater, filmhuis en museum
voor ouderen die veelal thuis zitten en
zo gaandeweg het contact met anderen
dreigen te verliezen, maar vanwege het
corona-virus zijn alle voorstellingen tot
1 juni geannuleerd. Een extra grote
teleurstelling nu door de maatregelen
van de overheid ouderen nog meer in
een sociaal isolement terecht komen.
Veel vrijwilligers van Vier het Leven
zetten zich daarom in om toch met de
ouderen in contact te blijven via de
telefoon. Er zijn in heel Gelderland belteams opgericht om een luisterend oor
te bieden, even een praatje te maken en
vooruit te kijken naar de voorstellingen
die gaan komen. Ook wordt via
nieuwsbrieven gewezen op het steeds
groter wordende aanbod aan culturele
uitingen op internet. De deelnemers
van Vier het Leven zijn blij met het
contact en de informatie.
Via info@4hetleven.nl of 035-5245156
kunnen belangstellenden zich opgeven
voor de nieuwsbrief van Vier het Leven
om zo op de hoogte te blijven van het
digitale culturele aanbod.

tekens in de longen door het lang
bestaande vocht waardoor het herstel
wordt bemoeilijkt. Kortom: vochtprobleem. “We hadden het idee dat tijdens
dit proces ook de hele kleine bloedvaatjes in de longen lekraken. Die lekkage brengt de longen in de problemen,
omdat ze deels vollopen.” zegt Frank
van de Veerdonk.
De problemen door vaatlekkage kunnen verergeren door de ontstekingsfase, waarbij afweerstoffen van de patiënt
het virus aanvallen. Dat zorgt voor nog
meer belasting en schade in de longen.
Ontstekingsremmers kunnen hier
mogelijk dempend werken en overal ter
wereld doen artsen en onderzoekers
hun best om de meest optimale medicijnen voor dit stadium te selecteren.
“In nationaal verband zijn we onder
andere in gesprek met het UMC
Utrecht, op internationaal vlak met
onder meer ReMap-Cap. We hopen dat
we daarmee zo snel mogelijk uitsluitsel
krijgen over de inzichten die we nu
hebben gelanceerd.” aldus Van de
Veerdonk.

Het vrolijke zomerprogramma Zomer
in Gelderland gaat dit jaar niet door.
Tenminste, niet op de manier zoals de
kijker en luisteraars van Omroep
Gelderland gewend zijn.
Hoewel Zomer in Gelderland pas in
augustus gehouden wordt, denken we
dat het goed is om deze beslissing nu al
te nemen. In verband met het coronavirus raden virologen evenementen met
publiek ook in de komende maanden
sterk af. Bovendien kunnen we nu van
de deelnemende plaatsen ook niet verwachten dat ze in grote gezelschappen
van start gaan met de voorbereidingen.
Alternatief Zomer in Gelderland
Er komt dus geen programma met veel
publiek, maar er komt wel degelijk een
vrolijk zomerprogramma met presentatrice Angelique Krüger. “We zijn nu
aan het nadenken over wat we dan wel
gaan doen en hoe we dat doen. Maar
één ding is zeker, we gaan in augustus
vier weken de provincie in en we willen
nog steeds de bijzondere plekken en
bijzondere mensen in de verschillende
plaatsen laten zien. Jammer dat dat niet
op een plein kan met al die mensen
erbij, maar dan slaan we dat maar voor
een keer over. Wij willen geen extra
risico’s nemen voor de mensen in de
dorpen. Gezondheid gaat voor alles”.
De dorpen en buurtschappen die hun
deelname al hadden toegezegd zijn
allemaal op de hoogte gebracht en hebben bij een eventuele editie in 2021 de
eerste keus om deel te nemen.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Provincie onderzoekt sociale impact
Covid-19 op Gelderse bevolking
Hoe gaat het met je? Dit vraagt de
provincie aan alle inwoners die mee
willen doen aan de Monitor Gelders
Welbevinden. Sinds vrijdag 10 april
wordt om de 2 weken de impact van
de Covid-19 uitbraak op het sociale
welzijn van Gelderlanders gemeten.
Vorige week maakte 44% van de
Nederlanders zich zorgen over de
gezondheid van familie en vrienden,
tegenover 36% een week eerder. Hoe is
dit in Gelderland? De meeste vragen
gaan over werk, wonen, zorg en eenzaamheid. Het onderzoek naar de
sociale impact loopt gelijk met het
onderzoek naar de economische impact
van de Covid-19 crisis op de provincie.
Hierin kijkt men naar werkgelegenheid, recreatie en toerisme, cultuur,
openbaar vervoer en sport.
Gedeputeerde Leefbaarheid Peter van
’t Hoog: “De gevolgen van Covid-19
zijn ingrijpend. De overheid verzamelt
nu veel gegevens over het virus en de
economie. Provincie Gelderland wil
daar een hele wezenlijke vraag aan toe-

voegen. Wilt u ons vertellen wat de huidige omstandigheden met u doen? De
antwoorden kunnen ons helpen mee te
denken in belangrijke, persoonlijke
aspecten. We willen het juist nu weten.
En we zullen het blijven vragen. Het
welzijn van Gelderlanders is belangrijk, daar blijft de provincie aan werken.”
In 2018 hebben Provinciale Staten een
motie aangenomen voor een jaarlijkse
monitor naar het welbevinden van de
Gelderse bevolking. Deze monitor is in
2019 voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar
is de monitor gepland voor eind april
en september. Gedeputeerde Staten
hebben op 7 april besloten om de monitor enkele weken eerder van start te
laten gaan en de uitkomsten te gebruiken voor hun aanpak om Gelderland zo
goed mogelijk door de crisis te helpen.
De provincie stuurt deelnemers van het
Gelders Panel een uitnodiging voor dit
onderzoek. Inwoners van Gelderland
kunnen deelnemen aan het onderzoek
via www.gelderland.nl/welbevinden.

IJsjes van M’ijsjes voor
’t Höfke en Kalorama
De meisjes van M’ijsjes, Marilyn Krol
en Floor van der Gulik, uit Beek hebben vrijdagmiddag de bewoners en het
personeel van verzorgingshuis ’t Höfke
en verpleeghuis Kalorama in Beek verrast met bakjes ijs uit hun ijssalon aan
de Rijksstraatweg.
Omdat ze tijdens deze coronacrisis
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Coronaregels
Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA’s) houden in de gaten of mensen
niet te dicht bij elkaar zitten. Toeristen
op de dijk in Kekerdom en Poolse
vrachtwagenchauffeurs in Kranenburg
lijken moeite te hebben met deze nieuwe regels.

Ook waren de dijken waren met pasen
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
en fietsers van 8 uur tot 20 uur. Dit
gebeurde omdat vanwege de anders
grote drukte mensen geen anderhalve
meter afstand zouden kunnen houden.
Foto’s: Henk Baron

Een BOA aan het werk in Beek

gesloten zijn vonden ze het een goed
idee om hun ijs te schenken aan beide
huizen en zo stonden ze samen eerst in
de hal van ’t Höfke om daar 90 bakjes
met ijs af te leveren en vervolgens in de
hal van Kalorama, waar 270 bakjes met
ijs werden afgeleverd.
Foto: Henk Baron
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Vrijwilligerswerk
Berg en Dal in
coronatijd
Ook bij het Vrijwilligerssteunpunt is
het rustig. Toch is het juist nu een
goede tijd om eens rustig rond te kijken
op de website. Misschien staat er iets
leuks tussen wat je in de toekomst kunt
gaan oppakken. Wil je iets kunnen
betekenen voor anderen in deze corona
crisis tijd, dan zijn er allerlei initiatieven waar je bij kunt aansluiten. Forte
Welzijn stelt een speciaal telefoonnummer in waar je terecht kunt als je vragen
of zorgen hebt maar ook als je iets wil
doen. Bel 024 2049699 op werkdagen
tussen 10.00-14.00 uur. Zij wijzen jou
de weg.
Via
de
website
van
het
Vrijwilligerssteunpunt kun je ook
terecht om je hulp online aan te bieden
of om hulp te vragen. Ga daarvoor naar
https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal/nieuwsberichten/117
7 . U komt dan op de website van
wehelpen.nl Voor meer informatie over
vrijwilligerswerk kunt u mailen naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of bellen naar Forte Welzijn tel; 085
0406066. Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met
je in gesprek over de mogelijkheden.

Bedankje van
de Voedselbank
Millingen
Bedankt voor alle mooie giften in deze
moeilijke tijd! We hebben veel mensen
blij kunnen maken. Fantastisch! Dank!
Medewerkers Voedselbank uitgiftepunt Millingen aan de Rijn

SC Millingen
Toeristen op de dijk in Kekerdom zitten met zijn zessen bij elkaar

Marilyn Krol en Floor van der Gulik van M’ijsjes

Radboud Reflects @Home
Denk verder in tijden van corona
Nu de lezingen van Radboud Reflects
worden afgelast tot in ieder geval 1 juni
2020 en iedereen aan huis gekluisterd
is, starten wij met Radboud Reflects
@Home. Verder denken in tijden van
corona.
We duiken ons archief in en we geven
een creatieve digitale draai aan de
komende programma’s. Dat kan in de
vorm van tekst, video of podcast.
Abonneer je alvast op ons YouTubeen Soundcloudkanaal en mis niks.
Met een actuele link naar de huidige
situatie brengen we voorbije lezingen
opnieuw onder de aandacht. De wc-rol
als symbool van massahysterie sluit
bijvoorbeeld goed aan bij de lezing van
criminoloog Marc Schuilenburg:
Hysterie, grondtoon van onze cultuur.
Maar we kijken ook vooruit. We laten
sprekers, de wetenschappers die een

Opnieuw aanpassing dienstregeling bussen
ARNHEM. Naar aanleiding van reacties over het ontbreken van reismogelijkheden in de vroege ochtenduren op
werkdagen rijden de Breng bussen
vanaf 20 april een gewijzigde dienstregeling op maandag t/m vrijdag. Op
zaterdag en zondag blijft de zondagdienst van kracht.
De Breng bussen rijden vanaf 20 april
op maandag t/m vrijdag in principe de
dienstregeling zoals die geldt van 5 juli
tot en met 22 augustus (zomerdienst).
Hierop gelden een aantal uitzonderingen.
Advies is om kort voor vertrek de reis
te checken in de reisplanners.

lezing zouden geven, hun punt voor het
voetlicht brengen in de vorm van een
korte online lezing, een interview, podcast of een geschreven bijdrage.
De programma’s die na 1 juni 2020
gepland staan, vind je al in de agenda
op onze website, maar in afwachting
van de ontwikkelingen in de toekomst
wordt de inschrijving nog niet geopend.

Nu ook afhalen
bij Babylon
Vanaf vrijdag 17 april a.s. gaat ook
Huiskamerrestaurant Babylon op vrijdag, zaterdag en zondag afhaalbuffetten regelen voor de mensen die zich via
de website (www.huiskamerrestaurantbabylon.nl/agenda) hebben aangemeld.
Voor euro 10,- p.p. kunt u om 18.00 uur
uw buffet bij de ingang van het
Huiskamerrestaurant (Kwakkenbergweg 150, 6571 GA Berg en Dal) afhalen.
Op vrijdag verzorgt een van de koks
een veganistisch buffet, op zaterdag is
onze Syrische kokkin met haar Syrisch
buffet aan de beurt en op zondag sluit
onze (notabene Griekse) kok de rij met
een Indonesisch buffet.
Huiskamerrestaurant Babylon maakt
onderdeel uit van de Woon- en
Werkgemeenschap Babylon i.o., die
een gemeenschap op de locatie
Vijverhof wil opzetten voor 60 huishoudens. Behalve een restaurant, is er
momenteel ook een lagere school
(IBBO Dolomiet) en een Voko
(Voedselcooperatie Berg en Dal) actief.
De waarden die de Vereniging wil uitdragen zijn: duurzaamheid, delen met
en zorgen voor elkaar, bewustzijnsontwikkeling en zelfvoorzienend zijn.

Poolse vrachtwagenchauffeurs zijn buiten eten aan het maken op een parkeerplaats in Kranenburg, maar misschien uit noodzaak omdat de horeca gesloten is
De dijken in de
gemeente Berg en
Dal (en ook de
Ooysedijk
in
Nijmegen) waren
zondag afgesloten
voor alle verkeer
behalve voetgangers.
Veel
bestuurders hielden zich daaraan
en waren begripvol. Slechts enkelen waren het er
niet mee eens en
enkelen daarvan
hebben ook een
Tijdens pasen waren de dijken afgesloten
p r o c e s - ve r b a a l
gekregen omdat ze zich niet aan de hekken met borden( en op de drukkere
regels hielden.
plekken verkeersbegeleiders) waarop te
Nabij het Hollandsch-Duitschgemaal lezen stond dat de weg gesloten was op
in Nijmegen stond een ambtenaar van zondag en maandag van 08.00 uur tot
de Berg en Dalse handhaving op de 20.00 uur.
Ooysedijk en hij zorgde er voor dat Een aantal verkeersbegeleiders stonden
daar alles soepel verliep. Via de ingang op zaterdag al op hun posten en hielden
bij hem gingen ook diverse politiewa- het verfkeer tegen, maar dat bleek een
gens en auto’s van de Nijmeegse hand- miscommunicatie. Zij waren er door
having de polder in om daar de regels te hun werkgever op uitgestuurd maar
handhaven. Op de Waalkade stonden toen een ambtenaar van de gemeente
verkeersbegeleiders bij de afsluitingen Berg en Dal vervolgens contact met de
en zij zorgden er voor dat de hekken gemeente had opgenomen, bleek dat ze
aan de kant gingen als er een bus van weer naar huis konden gaan. Maar
het openbaar verkeer aan kwam. Overal intussen waren er al diverse automobilangs de dijken stonden bij elke zijweg listen teruggestuurd.

Contributie
tijdens
coronaperiode
Beste leden, beste ouders/verzorgers
van jeugdleden,
Het zijn bizarre tijden. Het coronavirus
houdt ons allemaal en de wereld om
ons heen in de greep. Maatregelen ter
voorkoming van verspreiding van het
virus blijven nog een aantal weken van
kracht, sportfaciliteiten blijven daarin
gesloten en met het voorbereiden van
deze mail komt ook het bericht binnen
van de KNVB dat de voetbalcompetities voor amateurs niet meer worden
hervat.
Sportpark De Hove ligt er verlaten bij.
Nu alles stil is komen te liggen komt de
vraag natuurlijk aan de orde wat te
doen met de contributie. Een vraag
waarvoor we voor de beantwoording
naar onze eigen financiën hebben gekeken en advies hebben ingewonnen bij
de KNVB en sportkoepel NOC-NSF.
In deze periode blijven onze vaste lasten doorlopen. Ook het noodzakelijk
onderhoud aan onze eigen velden en de
accommodatie moet worden uitgevoerd. De voornaamste bronnen van
opbrengsten voor onze vereniging en
supportersvereniging zijn de contributies, clubhuis-omzet, bingo's, entree en
loterij. Doordat sportpark en clubhuis
nu gesloten blijven vallen deze inkomsten dus in zijn geheel weg.
Wij willen als club graag alle onkosten
kunnen blijven betalen. Wij hebben
daarom besloten, mede op advies van
de KNVB en de sportkoepel, de contributies te blijven incasseren. Wij vragen
hiervoor jullie begrip en medewerking.
Een lastige beslissing, maar hiermee
hopen we na deze zware periode voor
het nieuwe seizoen 2020-2021 weer
een gezonde en sportieve start te kunnen maken.
Mocht je door dit besluit in ernstige
financiële nood komen, meld je dan bij
op mailadres ledenadministratie
@scmillingen.nl. We zorgen dan samen
voor een oplossing.
Laten we hopen dat deze crisis snel
voorbij is en dat we elkaar snel weer op
de velden en in het clubhuis kunnen
ontmoeten.
Tot die tijd, pas goed op jezelf en op
elkaar en blijf vooral gezond.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur SC Millingen
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Femke Sanders en Yvonne Vink maken 314 doosjes
met paaseitjes voor ‘t Höfke en Kalorama
Pasen staat voor de deur en de bewoners van verpleeghuizen hebben een
moeilijke tijd, zo dacht Femke Sanders
inwoner van Ooij. Twee weken terug
deed Femke Sanders een oproep op
Facebook. Ze wilde doosjes maken
voor de bejaarde mensen in het ‘t
Höfke, met daarin paaseitjes. En daarop kwamen diverse reacties binnen.
Een totale donatie van 50 euro en
Yvonne Vink uit Ooij bood haar hulp
aan om te helpen met het maken van
doosjes. De inzet was ‘t Höfke, maar
het was al snel van goh laten we
Kalorama er ook bij doen en dan kom
je ook bij de andere afdeling van
Kalorama. Dus Femke is in contact
gegaan met Frank v/d Vorst en
gevraagd hoeveel patiënten over alle
instellingen van Kalorama waren en
natuurlijk het personeel wat ook niet
vergeten mocht worden. We kwamen
op 250 patiënten en 32 afdelingen (van
secretaresse tot schoonmakers). Dus
samen hebben ze heel hard gewerkt om
314 doosjes te maken. Deze actie werd
ook gelezen door Peter Looyschelder
van de buurtsuper en bood aan om al de
doosjes te vullen met de eitjes. Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor

Oriëntalis en het Afrikamuseum gaan
ook door het stof. Musea halen 95%

de donaties.
Inmiddels zijn alle doosje door Femke
aangeboden en in ontvangst genomen
door Karin Wientjes en Frank van de
Vorst medewerkers van Kalorama. Zij
gaan zorgen dat het op de plek komt
waar het hoort. Op deze manier willen

ze het leed van de senioren een beetje
verzachten omdat die met Pasen geen
bezoek mogen ontvangen.
Hele fijne paasdagen
Femke en Yvonne

Stichting HoutrookVrij: stook geen hout

Toenemende bezorgdheid
Over deze combinatie van luchtvervuiling en het coronavirus maken veel
mensen zich extra zorgen zoals blijkt
uit reacties die bij de Stichting
HoutrookVrij binnenkomen. De luchtwegen hebben het gewoonlijk zwaar in
Nederland met zijn vieze lucht. En dan

komt daar ineens een virus bij dat de
luchtwegen aantast. Vooral onder longpatiënten maar ook onder andere
kwetsbare groepen bestaat de angst dat
het coronavirus dan nog heftiger kan
toeslaan.
Helaas zijn er serieuze aanwijzingen
dat deze angst terecht is. Dit ligt in lijn
met wat uit de SARS-epidemie (2003),
veroorzaakt door een ander coronavirus, is geleerd. De EPHA, een samenwerkingsverband
van
Europese
gezondheidsorganisaties,
berichtte
onlangs dat SARS-patiënten in gebieden met zelfs matige luchtvervuiling al
84% meer kans hadden om te overlijden. En ook nu wijzen de eerste wetenschappelijke onderzoeken uit dat het

huidige Covid-19 virus dodelijker is in
gebieden met luchtvervuiling.
Grote vervuilingsbron
Houtrook is een grote bron van luchtvervuiling in Nederland. Al voor de
coronacrisis heeft de Gezondheidsraad
de rijksoverheid geadviseerd om deze
vorm van luchtvervuiling aan te pakken, omdat hiermee de grootste
gezondheidswinst te behalen is.
Herstellende coronapatiënten
Herstellende coronapatiënten blijken
ook veel last te hebben van houtrook.
Help ze bij hun herstel. Let daarom een
beetje op elkaar en doof het vuur. #daslief

Onvrede optreden Kloostertuin uitgepraat
GROESBEEK. Handhavers van de
politie en de gemeente Berg en Dal
hebben zondag 5 april een muziekoptreden voor bewoners van Kloostertuin / Mariendaal in Groesbeek
helaas moeten beëindigen. Toevallige
voorbijgangers bleven massaal staan
luisteren, met groeps-vorming tot
gevolg. Hierdoor werden de veiligheidsvoorschriften overtreden die
gel-den om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan.
Burgemeester Mark Slinkman heeft erg
veel waardering voor optredens om
bewoners van verzorgingshuizen een
hart onder de riem te steken. “Hier
moeten we ook vooral mee doorgaan,
want het doet de mensen echt goed.
Maar dat kan alleen als voorbijgangers voortaan gewoon doorlopen. Het
is heel simpel: afstand houden redt
levens, geen afstand houden kòst
levens.”
Veel mensen hadden afgelopen zondag

begrip voor het beëindigen van het
optreden. Toch waren er ook mensen
die erg negatief reageerden. Onder hen
ook een medewerker van de
Kloostertuin, die onredelijk kwaad uitviel tegen de verbouwereerde politiemensen en daarbij ook een ongepast
handgebaar maakte. Burgemeester
Slinkman: “Dat kan natuurlijk niet.
Onze handhavers doen gewoon hun
plicht; ze werken keihard om het
besmettingsgevaar te verminderen. Zelf
lopen ze daarbij geregeld risico om
besmet te raken. Zij verdienen ons
respect en onze grote waardering.”
Burgemeester Slinkman vindt het sportief van de agenten dat de medewerker
geen boete kreeg, maar dat men daags
erna het gesprek samen is aangegaan.
Mark Slinkman: “In beide beroepsgroepen staat men onder enorme druk
in deze zware dagen. Een reactie komt
er dan af en toe niet helemaal goed uit,
maar is in mijn ogen een uiting van de
grote inzet en toewijding waarmee

Veel vragen bij grensgangers over
gevolgen corona-maatregelen
Euregio Rijn-Waal biedt website en
telefonische adviesgesprekken
De GrensInfoPunten van de Euregio’s
in de Nederlands-Duitse grensstreek
krijgen veel vragen van grenspendelaars en ondernemers over de gevolgen
van de corona-maatregelen.
In welk land vraag ik een uitkering aan
bij arbeidstijdverkorting of werkloosheid? Blijf ik sociaal verzekerd in het
land waar ik werk, maar niet woon?
Wat zijn de fiscale gevolgen? Welke
regelingen zijn er voor ZZP’ers? En
moet ik een verklaring van mijn werkgever hebben om als forens de grens te
passeren? En mag ik überhaupt nog de
grens over?
De GrensInfoPunten hebben de vele
vragen en antwoorden geïnventariseerd
en op een speciale tweetalige website
geplaatst”: https://grenzinfo.eu/nl/

van hun inkomsten uit kaartverkoop en
vanzelfsprekend zitten ze daarom nu
financiële problemen. Het gaat om tonnen verlies. Dat betekent niet dat de
werknemers stil zitten. Bij het
Afrikamuseum zijn ze druk bezig met
het, voor nu afgelaste, Keti Koti-festival, om het op een latere datum alsnog
door te laten gaan. Oriëntalis organiseert een cadeauticketactie: koop nu
een kaartje en geef hem later cadeau.

Foto: Marcel Vink

Luchtvervuiling maakt coronavirus dodelijker
Terwijl het verkeer, de industrie en de
vliegtuigmaatschappijen nu in het algemeen minder vervuilen, branden houtkachels bij thuiswerkers langer dan
voor de coronacrisis. Daardoor neemt
de luchtvervuiling voor mensen met
houtrookoverlast juist toe op wat een
veilige quarantaineplek zou moeten
zijn: thuis. Heel erg ongewenst, vooral
nu.

Zware tijden voor musea
Musea zitten, net als veel andere
bedrijven, zwaar in de problemen. Het
Vrijheidsmuseum had veel activiteiten
georganiseerd in verband met 75
bevrijding. Deze kunnen nu allemaal
niet doorgaan. Daarnaast wordt de officiële opening uitgesteld, waarschijnlijk
tot het najaar.

Staat het antwoord op uw vraag er niet
bij, dan kunt uw vraag stellen via:
https://grenzinfo.eu/erw/nl/aanvraag/.
Ook is het mogelijk telefonisch met een
medewerker te spreken nu de spreekuren en adviesgesprekken niet mogelijk zijn.
Het GrensInfoPunt wordt gerealiseerd
in het kader van het INTERREG V A
project GIP Extra ERW en wordt mede
mogelijk gemaakt door cofinanciering
van het EU-programma INTERREG
Deutschland-Nederland,
de
Nederlandse Provincies Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg en het
Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Industrie, Mittelstand und Handwerk
van de Duitse deelstaat NordrheinWestfalen.

Het Vrijheidsmuseum ligt er vooralsnog verlaten bij

Foto: Albert Valk

Kaartseizoen in de Sprong voortijdig beëindigd vanwege corona
Beste kaartvrienden,
helaas zijn de kaartavonden in de
Sprong abrupt afgebroken. De uitslag
van het seizoen is bekend. De winnaars
hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

Hopelijk kunnen wij in het volgende
seizoen weer starten, en we hopen dan
u allen weer te ontmoeten.
Blijf gezond en tot september.
Kees Rijk en Leny Rikken

Omroep Berg en Dal: Maak een
videoboodschap voor een ander
Peter Hendriks van Omroep Berg en
Dal heeft zaterdagmiddag 4 april in
Millingen aan de Rijn en Beek, en dinsdag 7 april in Groesbeek videoboodschappen opgenomen voor de bewoners en het personeel in de verzorgingshuizen in de gemeente Berg en
Dal. Initiatiefnemers van de actie zijn
Henk en Carolien Peters–van
Duijnhoven en Sonja van Duijnhoven
uit Groesbeek.
Het idee was om de momenteel geïsoleerde bewoners door hun familieleden

en bekenden een hart onder de riem te
laten steken. De mensen mochten een
korte wens, groet of gedicht ‘voor opa
of oma’ komen inspreken. Een liedje
zingen mocht ook. Kinderen mochten
hun tekeningen voor de camera laten
zien.
Alle opnames werden aan elkaar
gemonteerd en op het TV-kanaal van
omroep Berg en Dal uitgezonden op
zondag 12 en dinsdag 15 april. Ook
zijn ze op het YouTube-kanaal van
Omroep Berg en Dal te bekijken.

gewerkt wordt.”
Zorggroep ZZG is ook blij dat het incident op deze wijze snel uit de wereld is
geholpen. Locatiemanager Wilma
Pouwelse van Kloostertuin: “Laten we
ons richten op het positieve en ons
samen blijven inzetten voor het grotere
belang: zo snel mogelijk weer een situatie waarin onze bewoners gewoon
weer deel kunnen nemen aan de
samenleving en bezoek van familie en
vrienden mogen ontvangen.”
De burgemeester constateert dat eind
goed al goed is. “En als ik dan ook zelf
nog een handgebaar mag maken, dan
krijgen verzorgenden en handhavers
van mij allebei een dikke duim!”

Zin- en levensvragen tijdens
de Corona-crisis
Het Corona-virus brengt bij veel mensen ook levensvragen en zorgen met
zich mee: angst om ziek te worden,
eenzaamheid, zorg om een naaste…
ZINNET, netwerk voor zin- en levensvragen in Zuid-Gelderland en het Land
van Cuijk heeft in verband hiermee een
speciaal Corona-telefoonnummer geopend: 024- 361 90 55. Zorgverleners en
welzijnswerkers kunnen bij ZINNET
terecht voor informatie en doorverwijzing van cliënten. Zij kunnen dit telefoonnummer ook doorgeven aan cliënten, naasten of nabestaanden. De begeleiding vindt plaats via een
(beeld)gesprek en is mogelijk voor
iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond
of levensovertuiging.
Verschillende organisaties in deze
regio’s hebben binnen ZINNET de handen in elkaar geslagen:
CWZ,
Radboudumc,
Centrum
voor
Ontmoeting in Levensvragen – Sterker,
Sociom, Raad van Kerken en
Commissie
Moskeebesturen
in
Nijmegen en omgeving.
Voor meer informatie en vragen: zie de
website www.zinnet.nl.

Peter Hendriks van Omroep Berg en Dal neemt videoboodschappen op voor de
Plus Nico de Witt in Beek
Foto: Henk Baron

Brandweer weet goed
alternatief voor bindingsdag
Omdat de bindingsdag van de brandweerclub Ubbergen nu niet door kon
gaan in verband met het corona-virus
had de organisatie een ander leuk idee.

Ze zijn alle leden langs gegaan om ze
met een zelf gemaakte broodplank en
wat streekproducten een hart onder de
riem te steken.

C U LT U R E E L

Thuis blijven lezen met de bibliotheek
De bibliotheken zijn voorlopig gesloten, maar de Bibliotheek Gelderland
Zuid blijft zorgen voor leesplezier
thuis. In de vorm van e-books en luisterboeken, maar ook door bestaande
reserveringen voor leden beschikbaar te stellen.
Alle vestigingen van de Bibliotheek
Gelderland Zuid zijn gesloten tot en
met 1 juni. Ook alle activiteiten zijn in
deze periode afgelast. Toch staat de
bieb niet stil. Sinds deze week worden
de gereserveerde materialen die al klaar
stonden in de vestigingen voor de sluiting, beschikbaar gesteld voor leden.
Leden kunnen hun reservering op
afspraak ophalen bij de bibliotheek.
Voor diegenen die zelf niet naar de
bibliotheek kunnen komen, worden de
materialen thuisbezorgd. Zowel in de
bibliotheek als bij het thuisbezorgen
worden de hygiënemaatregelen van het
RIVM in acht genomen.
Leesplezier voor ouderen en jongeren
Vooral ouderen zitten vanwege de
coronamaatregelen in een sociaal isole-

ment. “Juist nu is er behoefte aan
fysiek leesmateriaal”, aldus directeurbestuurder Bert Hogemans. “We krijgen veel telefoontjes van mensen die
geen internet hebben, geen bezoek krijgen, veel piekeren en voor de afleiding
heel graag boeken willen lezen.”
Daarom heeft de bibliotheek eerst de
leden van 65 jaar en ouder van de gereserveerde materialen voorzien. Deze
week zijn de jeugdleden t/m 18 jaar aan
de beurt. De druk op gezinnen is
immers groot vanwege (t)huiswerk.
Door kinderen en jongeren boeken aan
te bieden, hoopt de bibliotheek voor
leesplezier en ontspanning te zorgen in
deze stressvolle tijd.
Veilig aanbieden van boeken
Naast senioren en jeugdleden wil de
bieb ook de resterende reserveringen de
komende weken beschikbaar stellen
aan de overige leden. Hogemans: “Het
zorgvuldig en veilig aanbieden van de
materialen is tijdrovend. Vandaar dat de
huidige reserveringen gefaseerd worden aangeboden. Helaas kunnen we
geen nieuwe reserveringen aannemen

Regiokoor Tamtam
hervat repetities online
In deze onwerkelijke tijden met allerlei
maatregelen rondom de Covid-19crisis moeten erg veel clubs en verenigingen noodgedwongen een pas op de
plaats maken; er mag voorlopig niet
meer in clubverband worden gesport,
geknutseld of gezongen.
Als je om je heen kijkt, zie je, dat mensen steeds meer creatieve ideeën en
oplossingen bedenken om deze moeilijke periode zinvol te besteden.
Scholen geven les via online samenwerkingsprogramma’s en bedrijven
maken er gebruik van voor vergaderingen.
Sinds afgelopen week maakt ook
Regiokoor Tamtam gebruik van deze

mogelijkheid
om op deze manier toch elke week
gezamenlijk te repeteren en elkaar te
ontmoeten.
Dirigent Eugène Ceulemans heeft zich
verdiept in deze totaal andere manier
van samen musiceren en de koorleden
zijn erg enthousiast over het resultaat.
Natuurlijk zal iedereen blij zijn, wanneer alles weer normaal wordt, maar
voor nu is het de best denkbare oplossing.
Wilde u altijd al bij een koor zingen, of
wilt u meer informatie hierover,
neem dan gerust contact op met de dirigent via eugeneceulemans@xs4all.nl.
Blijf gezond!

Kekerdom in Bange Dagen
Het rivierenland langs de oostflank van
Nijmegen werd in september 1944
plotsklaps frontgebied toen de geallieerden Operatie Market Garden lanceerden. Van het ene op het andere
moment gierden de granaten door het
sluimerende Kekerdom en vluchtten de
bewoners naar de schuilkelders. De
Duitse bezetter leverde felle tegenstand
en de frontlijn stagneerde twee kilometer vóór Kekerdom. Een maand later
joegen de Duitsers alle bewoners het
dorp uit. Alleen wat de mensen dragen
konden mochten ze meenemen. In hun
optimisme verwachtten ze met een
week wel weer thuis te zijn, maar die
verbanning zou uiteindelijk driekwart
jaar duren. Als haveloze vluchtelingen
zwierven ze te voet en met karren door
het bezette oosten om tenslotte gastvrij
onderdak te vinden in de Achterhoek en
in Noord-Nederland. Vooral de bevolking van het Achterhoekse ZieuwentLichtenvoorde en van de Groningse
gemeente
Marum
heeft
veel
Kekerdommers opgevangen. 75 jaar
later verschijnt nog steeds een grote
glimlach op menig Kekerdoms gezicht
als het gesprek komt op die gastvrijheid en saamhorigheid. Na de oorlog
zijn de hechte banden met die gastgezinnen langdurig gekoesterd uit een
diepgevoelde dankbaarheid. Men
beschouwde elkaar over en weer haast
als familie.
In het boek Kekerdom in Bange Dagen
vertellen de laatsten van de
Kekerdomse oorlogsgeneratie over hun
belevenissen in dat rampjaar. Hoe ze
waren overgeleverd aan de oorlogsverschrikkingen en de medemenselijkheid

in de opvanggemeenten. Hoe ze alles
kwijt raakten door oorlogsgeweld,
overstroming en plundering. Hoe ze na
de oorlog met onvoorstelbare veerkracht weer een nieuw leven opbouwden. Dit schitterend uitgevoerde boek
bevat 34 ontroerende familieverhalen
en honderden oude foto's uit privécollecties. De verhalenvertellers zijn op
unieke wijze paginagroot geportretteerd.
Het boek telt 240 pagina’s en is te koop
bij de Primera in Millingen en Beek en
bij de SPAR in Ooij en Leuth. Voor
meer informatie en bestellingen stuur
een email naar kekerdominbangedagen@gmail.com of kijk op de facebookpagina ‘Kekerdom in Bange
Dagen'.
In deze beklemmende Corona-tijden
maken die verhalen van toen extra veel
indruk. Voor de generatie boven de
zeventig blijkt het een heel troostrijk
boek te zijn. Kennelijk halen die oude
herinneringen dingen boven die nu ook
weer geldigheid hebben. De jongere
generaties zullen getroffen zijn door
wat hun opa’s en oma’s hebben meegemaakt in hun jeugdjaren.
Enkele lezersreacties:
*…wat een gevoelige, ontroerende en
spannende verhalen…*
*…wat ziet het boek er geweldig uit…*
*…totaal verrast met het mooie
boek…zo mooi en zo echt…*
*…wat een ongelofelijk stukje geschiedenis verpakt in zulke persoonlijke verhalen…*
*…ik ben er door ontroerd en diep van
onder de indruk…*

omdat de materialen over 26 vestigingen zijn verdeeld, terwijl het transport
stil ligt. Ondertussen denken we wel na
hoe we mensen zonder reserveringen in
deze periode ook aan boeken kunnen
helpen.”
Scholen
Ook de dienstverlening aan scholen
loopt door. Tweewekelijks versturen de
educatiemedewerkers van de bibliotheek een nieuwsbrief aan docenten in
het basis– en voortgezet onderwijs. Met
tips voor online thuisonderwijs, handige apps en nieuwe initiatieven van de
bibliotheek zelf, zoals de uitzendingen
met challenges van de BiebBoys (zie
www.obgz.nl/biebboys).
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Bloemenkunstwerk
Mijn naam is Willem Schenk, oudinwoner van Leuth. Op dit moment ben
ik mijn master aan de kunstacademie
(Sandberg Instituut) in Amsterdam aan
het afronden. Door de situatie waarin
we zitten besloot ik bij mijn vader aan
de Botsestraat verder te werken aan
mijn projecten. Liever ruimte en natuur
dan de grote stad. Voor één onderdeel
van mijn afstuderen heb ik mijzelf laten

Boekentips
De Bibliotheek Gelderland Zuid communiceert via haar tweewekelijkse
nieuwsbrief, website en sociale mediakanalen alle mogelijkheden om thuis
door te blijven lezen en leren. Ook
maken klantadviseurs en educatiemedewerkers vlogs voor jongeren en volwassenen met boekentips. Wekelijks
komen er nieuwe tips bij. Ze zijn te vinden op www.obgz.nl/boekentips.

inspireren door een oer-Hollandse traditie.
Ieder jaar vinden de Bloemendagen
van Anna Paulowna plaats in het noorden van Noord-Holland. Van hyacinten
worden bloem mozaïeken gemaakt. Per
vierkante meter zijn er 10.000 bloemetjes nodig. De bloemendagen zijn dit
jaar afgelast omdat het een publiek evenement is. Kim Wilms, een ontzettend
aardige vrouw van de organisatie, heeft
ervoor gezorgd dat ik de bloemetjes
gratis kon afhalen.
Ik heb de afgelopen dagen druk
gewerkt aan het spelden van de bloemetjes. Gelukkig waren er genoeg
mensen bereid mee te helpen (op
gepaste afstand natuurlijk). Want alleen
was het niet gelukt.
Tijdens het prikken van de bloemen
kwamen er mooie gesprekken opgang.
En vaak was er ook ruimte voor stilte,
het is een meditatieve bezigheid.

‘Ouwe koeien uit de sloot’
BERG en DAL. ‘Ouwe koeien uit de
sloot’ bestaat uit een aantal afleveringen, die geïnspireerd zijn op oude verhalen vanuit de dorpen in de gemeente
Berg en Dal. Deze ‘ouwe koeien’ zijn
op een theatrale manier verfilmd, en zo
kan iedereen kennis maken met elkaars
verhalen.
‘De eerste aflevering uit Heilig
Landstichting - over boerke Peters en
mevrouw Vroomans-Leclercq - is erg
enthousiast ontvangen’, zo vertelt
Marjo Glaser van het ‘Ouwe koeien..’project. ‘Het heeft leuke en interessante reacties opgeleverd. Iemand vertelde
me dat hij nu met heel andere ogen
kijkt naar het maïsveld langs de
Cenakelweg, waar vroeger het boerderijtje van boerke Peters stond, en het
Kerkebosje daar achter. En dat was precies wat we hoopten, toen we hieraan
begonnen. ’
In de tweede aflevering van ‘Oude
koeien uit de sloot’ is het 1965 en gaan
we op de koffie bij Toos en Theo in
Millingen aan de Rijn. Twee verschillende mensen die elkaar hebben gevonden tijdens een dansavond bij de schutterij OEV1. Het echtpaar neemt alle tijd
om ons te vertellen wat er in 1901
gebeurde, waardoor het dorp zo verdeeld werd in twee fanatieke groepen;
Nat en Droog. Het was een gevoelige
kwestie, waar Toos en Theo met een
glimlach op terug willen kijken. Toos
vertelt o.a. over Wethouder Koenen en
de begrafenis van een ‘Natte’. Theo

Column
Format
Elk tv programma heeft zijn Format.
Noem het een formule. Wat zou het
Format van ‘Ik vertrek”zijn ? Een
redacteur van een tv-blad vertelde dat
zijn buren wilden emigreren naar
Zweden en dat er contact was met ‘Ik
vertrek’. Maar halverwege de verhuizing had het programma toch afgehaakt. De buren hadden zich te goed
voorbereid ! In hetzelfde blad las ik
een aankondiging van de Rijdende
Rechter. Deze keer was het heel speciaal, het ging om een schutting tussen
twee tuinen. Een week later moesten
we weer kijken, nu ging het over twee
partijen die koppig waren. Volgens
mij gaat elke aflevering hierover !
Maar driemaal is scheepsrecht en nu
spreek ik over Tussen Kunst en Kitch.
Dan heb ik ze allemaal gehad. Het
verhaal is denk ik wel algemeen
bekend. Een schilderij bij de kringloop voor 5 euro gekocht blijkt 5000
waard te zijn. Oooh, ooh, klinkt het
uit het publiek. Ik moest meteen denken aan de persiflage van Koefnoen,
waarin een bitch een zogenaamde diamanten collier ( in een prachtig doosje) laat taxeren door een kakkert van
een expert. Ach helaas, mevrouwke,
uw collier is van glas ! Woedend smijt
ze dat ding weg en loopt van de set.
Maar ze vergeet het doosje mee te
nemen. De expert taxeert het doosje (
uit de Ming dynastie ) op een waarde
van duizenden euro’s...
Phil Poffé , Groesbeek.

neemt ons mee naar de schietpaal van
de schutterij en vertelt over zijn spijtige
herinnering.
‘VAN ALLES TWEE!’ wordt op zondag 19 april om 19.00 uur uitgezonden
bij Omroep Berg en Dal. Donderdag 23
april om 16.00 uur is de herhaling te
zien. U kunt kijken via het televisiekanaal of via de website www.omroepbergendal/televisie.

De schaakclub Millingen online!
Online schaken kan eigenlijk heel
gemakkelijk. Er zijn twee bekende site
waar je als schaker terecht kunt
https://www.chess.com (gratis voor
leden
KNSB)
en
https://www.lichess.org (voor iedereen
gratis). Je kan er 24 uur per dag schaken tegen andere schakers, ook je eigen
vrienden of tegen een robotcomputerprogramma. Dit kan je doen als beginner of ervaren schaker. Je kiest zelf het
niveau waarop je speelt.
De schaakvereniging Millingen ad Rijn
heeft haar competitie in afgeslankte
vorm
ondergebracht
bij
https://www.chess.com.

Onze IT specialist Willen van Maaijen
heeft deze site speciaal voor ons ingericht en organiseert de wedstrijden. Op
een tevoren samen overeengekomen
tijd zitten de schakers achter hun computer en begint de wedstrijd. 100 minuten bedenktijd op de klok.
Ronde 2 van de online competitie is
gespeeld. Hieronder staan de resultaten
en de tussenstand.

In afzondering werken aan waterstanden

Telpost Millingen
Dit jaar organiseert
Kunst in Millingen de
activiteiten
in
de
Telpost op een andere
wijze. Vanwege de
coronacrisis zullen de
kunstenaars in afzondering gaan werken. Dit
betekent dat de Telpost
dit seizoen niet toegankelijk is voor publiek.
Met de deelnemende
kunstenaars is afgesproken dat zij met
regelmaat foto’s en
berichten sturen, zodat
op de website en op de facebookpagina van Kunst in Millingen alles goed te
volgen is.
Alle ‘Telpostgangers’ werken aan hetzelfde thema ‘Waterstanden’. De aanleiding van dit thema is het feit dat er
25 jaar geleden ruim 250.000 mensen
moesten evacueren en duizenden stuks
vee in veiligheid moesten worden
gebracht. Dat we nu een andere zorgwekkende situatie meemaken, zal
ongetwijfeld meespelen in de werken
die ontstaan.
Chris Ros is de eerste kunstenaar die
haar atelier in Brummen verruild heeft
voor een 12-daags verblijf in de waarnemingsruimte aan de Rijn. Het resultaat van haar werk en ook van de andere kunstenaars wordt later in het jaar

Foto: Anton Houtappels
geëxposeerd in- en rondom de Telpost
tijdens een grote overzichtstentoonstelling.
De deelnemende kunstenaars zijn :
Chris Ros, Brummen / Kees Wijker,
Middelburg
/ Andrea Lehmann,
Münster / Rezie Hendriks, Arnhem /
Helmie van de Riet, Hegelsom / Niki
Murphy, Rotterdam /
Marcel Blom, Nijmegen / Susanne
Müller-Kölmel, Solingen / Pier
Pennings en Anke Land, Apeldoorn /
Milian van Stokkum, Sambeek /
Dominique Ebbeng, Leuth / Ria
Roerdink,
Nijmegen
&
Anja
Middelkoop, Millingen aan de Rijn
Het werkproces is o.a. te volgen via
www.kunstinmillingen.nl
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DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

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

•
•
•
•
•

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

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding

+
-

Weijers
%

administratieve dienstverlening

Voor uw boekhouding,
jaarrekening en belastingen

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

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

#

Theo Weijers
Pastoor Smuldersstraat 4
6576 DE Ooij

M 06 - 15 44 51 29
E info@weijersad.nl
I www.weijersad.nl

Wij doen alles voor uw auto

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

dinsdag 14 t/m zondag 19 april 2020
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AH Roomboterappeltaart
Vers uit onze oven
Per stuk

2.⁶⁹-2⁹. ⁵

GEEF GELD AAN DE
VOEDSELBANK

Perla Huisblends
snelfiltermaling
250 gram
Alle varianten
Per pak

Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis
maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer
mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld.
Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.

Dat is het

van Albert Heijn

Sorry, het recept blijft geheim…

Aanbiedingen geldig t/m zondag 19 april

#staysafeengeef
doneer via staysafeengeef.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Vertel eens: hulplijn coronavirus
De maatregelen rondom het coronavirus hebben voor iedereen grote
gevolgen. De situatie brengt onzekerheden, vragen en soms ook
spanningen met zich mee. Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u vragen?
Dan bieden wij een luisterend oor. We geven informatie en advies en
als het nodig is ondersteunen we u.
Hoe neem ik contact op met de hulplijn?
Kom met ons in gesprek door te bellen naar: 024-2049699. We zijn elke
werkdag bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur.
Waarover kunt u bijvoorbeeld contact opnemen?
▪ Balans thuiswerken en kinderen
▪ U bent zelf ziek of maakt zich zorgen over zieken in de omgeving
▪ Een grotere druk op u als mantelzorger
▪ U voelt zich eenzaam
▪ U zoekt hulp bij rouwverwerking of heeft vragen bij een uitvaart
▪ U raakt uw baan kwijt of uw eigen bedrijf dreigt failliet te gaan
Zelf hulp aanbieden?
Wilt u graag uw steentje bijdragen en mensen in uw dorp een helpende
hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact opnemen
met de hulplijn.

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

■ Brief burgemeester Mark Slinkman
“Onze wereld staat op zijn kop. Binnen heel korte tijd is
veel van wat doodgewoon was in ons leven niet meer
mogelijk. De kinderen gaan niet meer naar school.
Iedereen werkt thuis of heeft opeens geen werk meer.
Samen uit eten of naar de inloop en ontmoeting kan
niet meer. Met je team lekker sporten en daarna in de
kantine gezellig napraten is ook niet langer mogelijk.
En zo zijn er nog veel meer dagelijkse bezigheden
weggevallen. Iedereen zit voornamelijk thuis en dat
doen we voor elkaar. Eenieder draagt zo zijn of haar
steentje bij aan het voorkomen van besmettingen.
Veel verdriet
We kennen inmiddels de beelden en verhalen van
mensen op de intensive care, en het slopende karakter
van Covid-19. We horen iedere dag op het journaal het
aantal mensen dat overleden is verder toenemen.
Bijna iedereen kent inmiddels wel iemand die ziek is,
ziek is geweest, of is overleden. Iemand van wie je
houdt verliezen geeft veel verdriet voor partners,
gezinnen en verdere nabestaanden. Extra zwaar is dat
je nu geen afscheid kunt nemen zoals je zou willen.
Alle dierbaren om je heen verzamelen, elkaar vasthouden of troosten; het is nu te gevaarlijk. Verdriet dat je
niet delen kunt is zwaarder om te dragen.
Coronahulp
Het zijn zware tijden voor ons allemaal. We zijn meer dan anders aangewezen op onszelf. Dat is voor
ons allemaal naar, maar treft mensen die ouder zijn of hulpbehoevend extra hard. Sociale contacten
zijn voor hen van levensbelang. Eenzaamheid mag niet de prijs zijn van veiligheid. Het is dan ook
hartverwarmend om te zien hoe we in deze periode voor elkaar klaar staan. Helpen met boodschappen doen, een praatje bij het open raam. Maar ook andere coronahulp: muzikanten die buiten voor
verzorgingshuizen voor afleiding zorgen. Kinderen die stoeptekeningen maken of een voorstelling
geven voor het huis van hun opa en oma. Mensen helpen en vinden elkaar door beeldtelefoon, brieven, kaarten, of sturen elkaar foto’s en filmpjes. Zo helpen we elkaar door deze moeilijke tijd: samen!
Bezorgd, maar ook trots
In deze zorgelijke tijd ben ik trots op alle zorgmedewerkers. Juist voor hen is dit een zware tijd. Qua
werkbelasting, maar ook emotioneel. Trots ben ik ook op al die andere mensen die elke dag weer risico’s moeten nemen omdat zij niet thuis kunnen werken. En die ons door hun inzet samen door deze
crisistijd heen helpen: de mensen van de hulpdiensten, de toezichthouders en handhavers, de caissières en vakkenvullers, de chauffeurs, en niet te vergeten alle schoonmakers.
Samen bestrijden we dit virus
Het enige wat de meesten van ons kunnen doen om dit virus te bestrijden is eenvoudig: thuisblijven.
Dat u dat kunt is de afgelopen weken wel gebleken, en dat heeft ook resultaat: minder besmettingen
en dus minder doden. Dat maakt mij met recht ook trots op u! Uw bijdrage doet ertoe. Dank daarvoor,
en houd vol, want al zijn we op de goede weg, we zijn er nog niet. Maar samen gaat het ons lukken
het coronavirus te verslaan!
Pas goed op uzelf en elkaar.”
Mark Slinkman
Burgemeester gemeente Berg en Dal

■ Gemeentehuis kleurt groen

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

Sinds dinsdag 2 april kleurt het
gemeentehuis in Groesbeek
groen. Groen is de kleur van
hoop en vertrouwen. In deze
moeilijke tijd wil de gemeente
laten zien dat zij er voor de inwoners en ondernemers is. Samen
tegen corona!
Mark Slinkman: “Het idee is afkomstig van inwoner William Bach, en
het college heeft dat graag overgenomen. Een mooie en ingetogen
manier om iedereen eraan te herinneren dat ook in donkere tijden het
licht van de hoop altijd blijft schijnen.”
De groene verlichting blijft in elk
geval tot 28 april.

Foto Henk Baron
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Mededelingen

■ Berg en Dal wandelgemeente van 2020

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 is
samen met de gemeenten
Westerwolde en Winterswijk
‘Wandelgemeente van het jaar
2020’. Eigenlijk zou er op 1 april
een verkiezing starten voor wan-

delgemeente van het jaar. Maar
die verkiezing gaat vanwege de
coronacrisis niet door.
Geen strijd
Wandelkrant ‘Te Voet’ maakte eind

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Koningsholster 36, plaatsen dakkapel (aanvraag)

Krachten bundelen
De komende tijd bundelen de
gemeenten
Berg
en
Dal,
Winterswijk, Westerwolde en wandelkrant ‘Te Voet’ hun krachten.
Een jaar lang gaan ze samen wandelen in de drie mooiste wandelgemeenten van Nederland onder de
aandacht brengen. Als de coronacrisis voorbij is, hopen ze dat veel
bezoekers komen wandelen en verblijven in de drie gemeenten.

Berg en Dal
▪ Kastanjelaan 14, veranderen gemeentelijk monument (verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 88, verbouw restaurant tot 3 zelfstandige appartementen (aanvraag)
▪ Vinkweg 24, uitbreiden woning (verleend)
Erlecom
▪ Kerkdijk 38, verbouwen woning (aanvraag)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 10, verbouwen/verduurzamen woning en plaatsen
tijdelijke woonunit (aanvraag)
▪ Biesseltsebaan 30, kavel 16, ontheffing bestemmingsplan i.v.m. de
bouw van een recreatiewoning (verleend)
▪ Bosstraat 7, vervangen bestaande schuur (aanvraag)
▪ Burgemeester Ottenhoffstraat 26, bouw woning (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 47, brandveilig gebruik voor recreatievoorziening (aanvraag)
▪ Dakotastraat 7, realiseren veranda (aanvraag)
▪ Helfrichstraat 42, uitbreiden badkamer (aanvraag)
▪ Hollands Klooster 1, verbouwen pand i.v.m. brandveiligheidsvoorschriften (aanvraag)
▪ Karel Doormanstraat 7, plaatsen schutting (aanvraag)
▪ Molenweg 2b, aanbrengen reclame en schilderen pand (verleend)
▪ Nijmeegsebaan 19, realiseren overkapping (aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 31, legaliseren brandveilig gebruik - Dekkerswald gebouw M105 (verleend)
▪ Pannenstraat 20, wijzigen gebruik van winkel en woning naar
woning (aanvraag)
▪ Plakseweg 25, bouw woning (verleend)
▪ Schrouwenberg 65, bouw woning (verleend)
▪ Vlasrootweg 1, bouw erker (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Jericholaan 3, vervangen kozijn voorgevel en vervangen garagedeuren (aanvraag)
Kekerdom
▪ Duffeltdijk 34, bouw bedrijfsruimte (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 101, plaatsen duurzaam historisch paneel (verleend)
▪ Pastoor Graatweg 40, onderhoud dakkapellen (aanvraag)
▪ Vossengraaf 11, plaatsen luchtwasser en wijzigen dierbezetting (verleend)
▪ Zeelandsestraat 7, plaatsen schutting (aanvraag)

vorig jaar de nominatie van de drie
gemeenten voor de verkiezing
bekend. Maar de drie gemeenten
vinden het ongepast om in deze
coronacrisis de strijd met elkaar
aan te gaan. Samen met ‘Te Voet’,
is daarom besloten om alle drie
genomineerde
gemeenten
‘Wandelgemeente van het jaar
2020’ te noemen.

■ Kennismaken met… Peter Maas
Peter Maas (70) woont sinds 2009 in Groesbeek.
Peter is vrijwilliger bij de voedselbank Groesbeek
en omstreken. Hij sport en fietst ook regelmatig.
Peter heeft bijna 45 jaar gewerkt. Vooral in het welzijnswerk en bij verschillende gemeenten.
Van lokaal naar landelijk
Sinds 2015 is Peter lid van de gemeenteraad. Eerst
voor een lokale partij en sinds de verkiezingen van
2018 is hij lid van GroenLinks Berg en Dal.
Een kwartje
Peter heeft zich altijd ingezet voor mensen in achterstandsituaties. Vroeger zeiden mensen vaak: “als je
voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een
kwartje”. Dat gaat er bij Peter niet in. Hij gunt iedereen
de mogelijkheid om “een kwartje” te worden.
Regels en procedures
Hij verbaast zich er over hoe regels en procedures bij
een overheid vaak belangrijker zijn dan de doelen. Ook
vindt hij de afstand tussen overheid en inwoners te
groot. Peter vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn
aan de lokale samenleving.
Zelf dingen verbeteren
Je kunt je blijven ergeren of verbazen. Maar Peter
heeft er voor gekozen om zelf te proberen dingen te

verbeteren. Daarom is hij politiek actief geworden en
GroenLinks past bij hem.
Geen tijd te verliezen!
Hij wil nog het volgende kwijt: “De overheid verandert
maar langzaam, terwijl misstanden voortslepen.
Bijvoorbeeld langdurige armoede. We hebben geen tijd
te verliezen als het gaat om over te gaan naar schone
energie. Voor vervoer en verwarming. Er is meer daadkracht nodig en ik wil mij daar voor inzetten”.
Wil je in contact komen met Peter Maas? Dat kan via
p.maas@bergendal.nl

Ooij
▪ De Bouwkamp 16, uitbreiden bedrijfshal (verlengen beslistermijn)
▪ Leuthsestraat 2, starten van een vierdaagse camping (verleend)
Leuth
▪ Pastoor van Tielstraat 38, legaliseren pergola (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ontwerpbestemmingsplan
▪ Bredeweg 73, Groesbeek
Ontwerpwijzigingsplan
▪ Cranenburgsestraat 45, Groesbeek
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning
▪ bouwplan 'Hubertushof', Rijkstraatweg 223, Beek
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout
▪ Eversberg 1, Kekerdom
▪ Ketelstraat 36, Groesbeek
▪ Ketelstraat 38, Groesbeek
▪ Wylerbaan 18, Groesbeek
▪ Bruuk 106, Groesbeek
▪ Lage Wald 13, Groesbeek

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

■ Duurzaam Thuis
In deze tijd verblijven, werken en onderwijzen veel
mensen met alle gezinsleden thuis. Deze situatie
vraagt de nodige aanpassingen in uw woning, want
er wordt nu de hele dag verwarmd en geleefd, dag
in dag uit.
Goede ventilatie
Een behaaglijke werktemperatuur van 19 graden en
een goede ventilatie met verse luchttoevoer zijn heel
belangrijk voor uw gezondheid. Toch gebeurt ventileren
vaak onvoldoende. 1 op de 10 woningen heeft schimmel, in bijna de helft wordt gerookt en in veel huizen is
binnen meer fijnstof aanwezig dan buiten! Vroeger
werd de lucht in huis vanzelf ververst via naden en kieren. Maar in moderne kierdichte huizen gebeurt dat
niet.
Ventilatie zorgt voor minder vuile lucht in huis. Het kost
wat energie, maar het is geen verspilling: het is hard
nodig voor uw gezondheid. Op de website van Milieu
Centraal ontdekt u welke ventilatie u in huis heeft en
krijgt u praktische tips over gebruik en onderhoud:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/woning-ventileren
Stroomverbruik
Er wordt veel digitaal gewerkt waardoor laptops,
tablets en telefoons veel stroom verbruiken.
Sluipverbruik ligt op de loer als de snoeren van appa-

raten, opladers en waterkokers gemakshalve in het
stopcontact blijven zitten. U beperkt het stroomverbruik
door stekkers en adapters uit het stopcontact te trekken en de laptop pas op te laden als het nodig is.
Advies nodig?
Loket Duurzaam Wonen Plus kan u helpen met het
besparen of opwekken van energie, het nemen van
maatregelen voor een duurzaam thuis en kan u wegwijs maken in het woud van financieringen en subsidies. Nu nog even digitaal via info@duurzaamwonenplus.nl of telefoon (14 024), maar hopelijk binnenkort
weer fysiek te bereiken in het gemeentehuis in
Groesbeek.
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■ Gedeelte Wylerbaan Groesbeek
afgesloten

■ Leerlingen bouwen vogelhuisjes en bestrijden zo eikenprocessierups

Vanaf dinsdag 14 april is de Wylerbaan in Groesbeek afgesloten tussen de Nieuweweg en de Derdebaan. De afsluiting duurt tot 1 mei
2020.

De leerlingen van basisschool
Op de Heuvel in Groesbeek kregen op 1 april allemaal een bouwpakket voor een vogelhuisje.
Deze vogelhuisjes dragen bij aan
de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo brengt de school
techniek, creativiteit en natuur
bij elkaar in deze tijd dat de kinderen noodgedwongen door de
coronamaatregelen thuis zitten.

Wat gaan we doen?
In deze periode gaan we het gedeelte tussen de Nieuweweg en Kamp
opknappen. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en we herstellen de
goten. Ook plaatsen we een extra kolk voor de afvoer van regenwater.
We leiden het verkeer om via de Zevenheuvelenweg en Derdebaan. Het
fietspad blijft open.

Op 1 april gaven wethouder
Annelies Visser en Roel Kuppens,
directeur van de basisschool, de
eerste bouwpakketjes thuis af. Voor
alle 110 leerlingen is er een bouwpakketje beschikbaar. De school
heeft dit voor elkaar gekregen in
samenwerking met Stadsboom,
houtbedrijf Jongeneel en de
gemeente Berg en Dal.

maken. De basisschool vraagt de
oudere leerlingen om ook een logboek bij te houden van het proces.
Bijdrage gemeente
Wethouder Annelies Visser: “De
gemeente Berg en Dal draagt
graag bij aan zo'n leuk project. Hier
komen natuur, techniek en creativiteit samen. Voor leerlingen is het op
dit moment niet altijd makkelijk om
noodgedwongen thuis te blijven.
Misschien dat dit bouwpakket hen
een beetje helpt. Echt een heel erg

leuk initiatief van basisschool Op de
Heuvel!”
Vogelhuisjes in Avonturenbos
Een deel van de vogelhuisjes komt
in het Avonturenbos in Groesbeek
te hangen. De boswachter hangt ze
aan de bomen langs het pad door
het bos. Het pad krijgt de naam ‘Op
de Heuvelpad’. Als de coronacrisis
voorbij is wordt het ‘Op de
Heuvelpad’ feestelijk geopend door
de leerlingen van de gelijknamige
school.

Creatief aan de slag
De leerlingen ontvangen bij hun
bouwpakket een projectbeschrijving. Hierin leren ze meer over de
koolmeesjes en hun rol in de
bestrijding van de eikenprocessierups. De leerlingen mogen creatief
aan de slag met de versiering van
het vogelhuisje. Uiteindelijk kunnen
de leerlingen de vogelhuisjes
ophangen en worden ze gevraagd
een foto van het resultaat te

■ Andere ophaaldagen afval Koningsdag
Op Koningsdag op maandag 27 april haalt Dar
geen afval op. Op deze feestdag zijn de milieustraten gesloten.

■ Geef uw mening

Afvalwijzer of Dar-app
Dar haalt uw afval op een andere dag op dan u gewend
bent. Voor meer informatie kijk op www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de Dar-app downloaden. Met de app
heeft u uw persoonlijke afvalwijzer altijd bij de hand. U
kunt in de app een melding instellen. Zo weet u altijd
wanneer welk afval aan de straat kan.

Wij willen graag weten hoe wij
inwoners die een bijstandsuitkering krijgen beter kunnen helpen.
Krijgt u op dit moment een bijstandsuitkering? Of heeft u die in
het verleden gehad? Geef dan
uw mening via: https://nl.surveymonkey.com/r/meningbergendal.
Het duurt ongeveer 10 minuten
en kan tot uiterlijk 21 april.
Papieren enquête
Lukt het niet om de vragenlijst digitaal in te vullen? Mail of bel dan
naar Kim Schuurman. Dit kan altijd
via k.schuurman@bergendal.nl of
op maandag en woensdag via 0648113087. Als u uw adres doorgeeft, sturen wij u een papieren versie met een antwoordenvelop.
VVV-bon
We verloten 10 VVV-bonnen van 20
euro onder iedereen die de vragenlijst invult. Uw mailadres wordt

Zaterdag

alleen gebruikt voor het verloten
van de VVV-bonnen. Uw mailadres
wordt niet verbonden aan uw antwoorden van de vragenlijst. U blijft
dus anoniem.
Vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen of hulp nodig bij het
invullen? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad Werk &
Inkomen. De contactpersoon is
Dinie Hendriks. U kunt haar bellen
op 024-3972570. U kunt voor vragen ook contact opnemen met Kim
Schuurman.

■ Beweegkwartiertje
Door het coronavirus moeten
veel bewoners van verzorgingsen verpleeghuizen binnenblijven.
Het is belangrijk om in beweging
te blijven. Daarom zorgen lokale
seniorensportverenigingen en
omroepen samen voor dagelijkse beweegkwartiertjes op tv. De
beweegkwartiertjes zijn elke dag
om 11.00 en 16.00 uur te zien bij
Omroep Berg en Dal, Omroep
GL8 en Gennep News.

Door dagelijks te bewegen blijven
ouderen soepel en blijft de conditie
op peil. Ook is bewegen een leuke
afleiding.
Initiatief
De beweegkwartiertjes zijn een initiatief van de seniorenverenigingen
van Gennep, Mook en Middelaar,
Berg en Dal en Heumen met de
lokale omroepen GL8, Gennep
News en Omroep Berg en Dal.

Let op! Kom alleen naar de milieustraten als het
echt nodig is
Het is heel druk. Kom alleen naar de milieustraten als
het echt nodig is Doe dit voor uzelf en voor de medewerkers van Dar. Zo voorkomen we de kans op coronabesmetting. Lees op www.dar.nl/coronavirus alle
maatregelen door het coronavirus.
Openingstijden milieustraten
Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren)
Ambachtsweg 16, Groesbeek
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

9.00 - 16.30 uur

Milieustraat Millingen aan de Rijn (Rowill)
Molenveld 22, Millingen aan de Rijn
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur
Zaterdag
9.00 - 16.30 uur
Heeft u vragen?
U kunt het klantencontactcentrum van Dar telefonisch
bereiken via 024-3716000 (maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur). U kunt ook mailen naar
info@dar.nl. Meer informatie vindt u op www.dar.nl

■ Dementie en het coronavirus
Nu we nog langer geïsoleerd
moeten leven worden de uitdagingen hierin nog groter, vooral
voor mensen met dementie en
hun naasten. Hieronder vindt u
enkele tips.
▪ Ga naar buiten als het kan, bijvoorbeeld door te wandelen of
boodschappen te doen. Komt u
mensen tegen? Steek als groet
uw hand op en loop door. Houd de
1,5 meter afstand, ook bij kinderen. Vermijd direct contact en
drukke plekken. In principe moet u
alleen boodschappen doen, maar
als u uw naaste niet alleen thuis
kunt laten, ga dan op een tijdstip
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wanneer het rustig is.
▪ Heeft uw naaste een tuin of balkon? Misschien kunnen jullie deze
alvast klaar maken voor de lente.
▪ Is uw naaste verkouden of kan
hij/zij niet naar buiten? Kijk dan
hoe u binnen in beweging kunt
blijven. Laat u inspireren door tvuitzendingen van Nederland in
Beweging of de beweegkwartiertjes bij Omroep Berg en Dal.
▪ Gaat uw naaste normaal regelmatig op pad of krijgt hij/zij van vaste
mensen bezoek? Organiseer dan
een belcirkel met de mensen met
wie uw naaste anders zou afspreken. Bijvoorbeeld met familie,
vrienden en mensen van de ver-

eniging, kerk, of sportclub. Maak
een schema wie wanneer met uw
naaste belt. Zo heeft uw naaste
aanspraak en voelt hij/zij zich minder alleen.
▪ Kijk of u misschien wat extra hulp
kunt krijgen. Misschien kunnen de
buren af en toe een portie extra
koken of een keer wat boodschappen doen?
Heeft u vragen?
Bij vragen over sociaal welzijn kunt
u contact opnemen met de Hulplijn
coronavirus via 024-2049699 of
mail petra.kregting@fortewelzijn.nl
of m.weima@bergendal.nl

■ Nieuwe Bodemkwaliteitskaart Berg
en Dal, Beuningen, Druten, Heumen
en Wijchen 2020
De gezamenlijke bodemkwaliteitskaart van de gemeente Berg
en Dal, Beuningen, Druten,
Heumen en Wijchen is vernieuwd. U vindt de kaart op
www.bergendal.nl. Zoek op
bodem en grond. De bodemkwaliteitskaart laat zien hoe de
gemiddelde bodemkwaliteit in
onze gemeente is.
Waarvoor kunt u de kaart gebruiken?
Met de bodemkwaliteitskaart kunt u
onder bepaalde voorwaarden

grond binnen de regio hergebruiken
zonder partijkeuring. De kwaliteit
van de grond moet wel voldoen aan
de functie en kwaliteit van de ontvangende bodem. De bodemkwaliteitskaart geldt dan als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond.
Bij het vernieuwen van de bodemkwaliteitskaart is ook data van
PFAS toegevoegd. Daardoor kan
de bodemkwaliteitskaart ook voor
PFAS als milieuhygiënische verklaring dienen voor het hergebruiken
van grond binnen de regio.

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

PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij
Pastorale zaken: Rudo Franken (pastoraat: gesprek, bezoek,
doopsel, uitvaart, ziekenzalving, enz.), 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com, p/a Schoolstraat 4, Millingen
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Koster/contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615
Kerkbijdrage: NL36RABO0134402316

Online bezield raken door
de ‘Geest’
Wereldwijd worden we op de proef
gesteld in deze coronatijd. En dan kan
het een hele inspanning zijn om de weg
niet kwijt te raken en helder, warm en
creatief te zijn van geest. Het kan zijn
dat we ontdekken dat die kracht en creativiteit uiteindelijk van God komen en
dat Hij ons op deze wijze juist wil openen voor elkaar én voor Hem, niet
gedwongen maar van harte.
Jezus gaf zijn vrienden de Geest, die
Hij beloofd had. Dat is Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Zoveel tijd hadden
zijn vrienden nodig om zich voor die
Geest open te stellen, nadat ze met
Jezus door een heel donker dal waren
gegaan, het dal van lijden en dood. De
apostel en evangelist Johannes blijkt
veel verder te zijn dan de anderen. Als
enige van Jezus’ vrienden was hij getuige van het sterven van Jezus.
Opmerkelijk is dat hij, anders dan de
drie andere evangelisten, in zijn evangelie bij het fragment over Pasen niet
alleen de verrijzenis van Jezus
beschrijft maar ook de uitstorting van
de heilige Geest (Johannes 20, 19-23):
Jezus die op de derde dag na zijn sterven aan zijn vrienden verschijnt en hen
vrede wenst, zegt tegen hen, blazend
over hen: Ontvangt de heilige Geest.
Pasen en Pinksteren op één dag
dus…bij Johannes.
Hoe is het met ons in deze coronatijd?
Stellen wij ons open voor Gods Geest?
Zijn we snel zoals Johannes of hebben
we wat meer tijd nodig. Misschien hebben we Jezus in de Goede Week en met
Pasen gevolgd (op 1,5 meter afstand?)
of online. Laten we zo ook verder gaan
naar Pinksteren, biddend om de helper,
de heilige Geest, en zien hoe Hij ieder
van ons in beweging zet.

Thuis, in kerk of kapel
In deze tijd worden we geadviseerd om
zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat
neemt niet weg dat u een wandelingetje
mag maken langs kerk of kapel en er
kunt bidden of een kaarsje aansteken.
In onze parochie is daarvoor veel gele-

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege het coronavirus zijn de kerk en de Serre achter de
kerk, voorlopig tot nader bericht, gesloten. In deze tijd zijn
er dus geen vieringen en activiteiten in de kerk. Wel worden
elke zondagmorgen de klokken geluid als teken van verbondenheid.
Voor de komende zondagen waren de volgende collectedoelen gepland:
Op zondag 19 april voor INLIA, een organisatie die zich
inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood en op
zondag 26 april voor Stichting Kruispunt voor pastorale
begeleiding voor (ex)dak- en thuislozen in Nijmegen en
omgeving.
Als u wilt kunt u uw bijdrage storten op de bankrekening:
NL08 INGB 0000961922 t.n.v. diaconie Prot. Gemeente te
Groesbeek.
De PKN verzorgt in samenwerking met de EO op NPO2 elke
zondag vanaf 9.20 uur een meditatie.
Zie voor verdere informatie : www.pkn-groesbeek.nl

Vestiging bedrijf in kerk van De Horst mogelijk
Heilige Missen zijn
met samenzang en
door pastoor R.
Franken, tenzij anders
aangegeven.

genheid. De kapel van Onze Lieve
Vrouw van altijddurende bijstand in de
kerk van Millingen is elke dag geopend
9.00 uur - 17.00 uur, de kerk Millingen
elke dag 16.00 uur -17.00 uur - op donderdag aanbidding; de
Mariakapel van de kerk Leuth elke dag
9.00 uur – 17.00 uur; de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus in Beek
elke dag 9.30 uur – 17.30 uur; de kerk
van Ooij elke zaterdag 14.00 uur –
15.00 uur. Ook is er sinds afgelopen 25
maart een Fatimakapel in Millingen
aan de Schoolstraat 4, waar u altijd
welkom bent voor gebed en of een
kaarsje bij Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans.

Rozenkrans
Elke woensdag wordt aansluitend aan
de online-Mis van 9.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom om online mee te bidden. In de
meimaand zal dit ook op de andere
dagen van de week gebeuren, van
maandag tot en met zaterdag.

Misintenties en collecte
Ook voor onlinevieringen – die u thuis
via youtube live kunt volgen - kunt u
misintenties bestellen, en wel vanuit de
hele parochie en zelfs daarbuiten.
Bij onlinevieringen missen we de collecte. De vaste lasten gaan gewoon
door. U wordt uitgenodigd om via de
bank naar vermogen bij te dragen aan
de collecte. Graag t.n.v. Kerkbijdragen
o.v.v. collecte NL36RABO 0134
402316.

Laatste viering kerk Leuth
De laatste viering in de kerk van Leuth,
die gepland was voor zaterdag 18 april,
wordt uitgesteld tot na de ‘coronatijd’;
hopelijk kan deze gehouden worden in
de loop van juli.
Rudo Franken, pastoor

Overleden Leuth
Dhr. Ben Engelen 75 jaar tijdens de
crematie op vrijdag 3 april hebben wij
afscheid van hem genomen. Moge hij
rusten in vrede

Het ruimtelijk pad voor vestiging van Spierings
Orthopaedics in de kerk van De Horst is geëffend.
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal hebben
besloten planologisch mee te werken.
B. en W. zijn bereid om het bestemmingsplan dusdanig te
wijzigen dat het Nijmeegse bedrijf het achterdeel van het
Goddelijk Hart van Jezus kan betrekken. De kerk staat sinds
januari 2016 leeg en had bijna ene brouwerij als nieuwe
gebruiker gehad. Maar dat ging niet door. Dat Spierings de
kerk nu kan kopen, is nog geen uitgemaakte zaak. Wel lijkt
de ondernemer sneller kans te maken dan het initiatief in De
Horst om er een dorpshuis in onder te brengen. Het plan is er
wel, maar de centen niet.
Het Berg en Dalse college verbindt een voorwaarde aan haar
ruimtelijke medewerking: Spierings dient de inwoners en
wijkraad bij zijn plannen te betrekken. Of en hoe hij dat doet,
is niet bekend. Hij reageert niet op de vraag om een toelichting te geven op de stand van zaken.
Duidelijk wordt wel uit de gemeentelijke mededeling dat de
aspirant-koper de kerk zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
staat zal behouden. De Mariakapel en klokkentoren bijvoorbeeld blijven intact. Volgens de gemeente wordt in het voorste deel, met behoud van het altaar, een ontmoetingsruimte
ingericht.
In het achterste gedeelte wordt het orthopedische bedrijf
gevestigd; daar worden verdiepingen gecreëerd. Het bedrijf
krijgt een nieuwe ingang aan de oostkant van de kerk. De
aangrenzende sacristie met garage wordt omgebouwd tot een
woning met berging.
De gemeente heeft er oog en oor voor dat wijkraad Stichting
tot Exploitatie Parochiehuis De Horst (STEP) ook interesse
heeft in de kerk. “Zij wil graag de faciliteiten en activiteiten
van dorpshuis De Slenk verhuizen naar het kerkgebouw. Om
de aankoop en verbouwing van het kerkgebouw gedeeltelijk
te kunnen bekostigen wil zij De Slenk en de daarbij behorende kavel verkopen. Op deze plek kunnen dan nieuwe
appartementen of woningen worden gerealiseerd”, zegt de
gemeente over dit initiatief.
B. en W. spreken zich nog niet uit wat zij daarvan vinden en
zeggen daar binnenkort een principebesluit over te nemen.
Dat de gemeente de ondernemer terwille is door hem alvast

ruimtelijke mogelijkheden te bieden, wil volgens het college
niet zeggen dat hij wordt voorgetrokken. “De wijkraad is op
de hoogte van het plan van de ondernemer. Uiteindelijk is het
aan het kerkbestuur voor welke partij zij kiezen.”
De ontmoetingsruimte waarover de gemeente spreekt, zou
volgens pastoor Henk Janssen van Parochie Groesbeek
geschikt zijn voor vieringen, concerten en exposities.
Achterin de kerk zou Spierings zich gaan vestigen. “Het
bedrijf komt op de eerste verdieping, er komen een of twee
personen werken. Protheses worden er in een clean room zo
schoon gemaakt dat ze veilig in het menselijk lichaam
geplaatst kunnen worden.”
Janssen zegt dat Spierings contact heeft gehad met de wijkraad. Het kerkbestuur heeft nog geen keuze gemaakt welk
van de initiatieven -commercieel of maatschappelijk- het
gaat worden. Beide initiatieven hebben nog een hele weg te
gaan voordat er volgens de pastoor ultieme duidelijkheid
gegeven kan worden.
“Ik praat pas over verkoop”, zegt Janssen, “zodra al het andere rond is.” Eén van die dingen is bijvoorbeeld de planologische medewerking zoals de gemeente zojuist gegeven heeft.
Maar er is meer. “Spierings moet aan voorwaarden voldoen.
Parkeeronderzoek moet uitwijzen hoe dat gaat met auto’s
van het bedrijf, de school, de kinderopvang. De monumentencommissie moet zich nog uitspreken. En de vraag is of de
gemeente grond wil verkopen die Spierings als parkeerplek
benut.”
Niet alleen voor de ondernemer is er nog werk aan de winkel, ook de wijkraad moet aan de bak. “Ik weet niet of de
gemeente het plan van de wijk steunt. Ik weet niet of er op
de plek van het dorpshuis woningen mogen komen.”
Grondverkoop, fondsenwerving; wat de wijkraad ook begint,
er zal tijd mee gemoeid zijn. “De wijkraad moet bewijzen dat
het genoeg vlees op de botten heeft.”
Janssen heeft overigens een alternatief plan dat nog in de
kinderschoenen staat: de kerk voor de helft te laten gebruiken voor commerciële doeleinden, en voor de andere helft
voor religieuze vieringen. “Die mogelijkheid bestaat sinds
kort. Dat pad ga ik bewandelen.” Welke weg de parochie ook
inslaat, altijd zal ze bij het bisdom te biechte moeten of plannen ook werkelijkheid kunnen worden. “Ik kan de kerk dus
niet symbolisch voor een euro verkopen, want dat zal niet
geaccepteerd worden in Den Bosch.”
De pastoor vindt dat Spierings aan nogal wat eisen van de
gemeente moet voldoen. “Ze vragen nogal wat.” Hij schat in
dat sommige onderzoeken en andere zaken pas in september
opgepakt zullen worden, nu de wereld gegijzeld is door het
Coronavirus. En al hoeft Janssen niet op stel en sprong van
de kerk af, eens dient het er wel van te komen. “Financieel
krijgt de parochie steeds minder inkomsten.” Ter compensatie van dat gemis dient de parochie wel vastgoed van de hand
te doen.
Volgens Janssen laat het parochiebestuur zich niet opjagen.
“Het gaat ons erom om op een goede manier afscheid van de
kerk te nemen. Ik koop er niks voor om snel te verkopen en
dan over enkele jaren met lede ogen te moeten toezien dat
het niet is wat we gehoopt hadden.”
(Zie ook monumentenlandschap.nl)
Tekst en foto: Henk Verhagen

SENIOREN & WELZIJN

Draaiorgelmuziek voor Kalorama
Om hun genegenheid te tonen voor
oma Leny/ tante Leny uit Nijmegen,
die in verpleeghuis Kalorama woont,
had de familie vrijdagmiddag een
draaiorgel ingehuurd om voor haar te
spelen. En niet alleen voor haar, want
dit draaiorgel (de Lucky Duck)

van Draaiorgelverhuur Veronica met
Pieter van Erf als bedienaar maakte
vervolgens ook nog muziek op een
andere plek bij Kalorama. Voor de
bewoners, maar ook voor het personeel, was het een welkome afwisseling.

Foto: Henk Baron

Zorg voor kwetsbaren
Ondersteuning voor ouderen èn mantelzorgers
De mantelzorgers worden zwaar
belast nu de huishoudelijke hulp en
thuiszorg niet of minder komt en de
dagbesteding gesloten is. Als zijzelf
snotterig of ziek worden, zitten hun
dierbaren zonder hulp. Saar aan
Huis vult deze vraag aan waar nodig.
Vervangende mantelzorg is van vitaal
belang om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Deze groep wil
het liefst zo min mogelijk verschillende
mensen bij hun naasten.
Zo is het risico van verspreiding het
kleinst en blijft de onrust beperkt.
Verandering zorgt voor onrust.
Recent
onderzoek
van
MantelzorgNL*) vertelt ons over het
effect van onrust. Het overgrote deel
van de mantelzorgers ervaart dat hun
naasten last hebben van onrustige
gevoelens. Ook merken ze dat hun dierbaren minder structuur in de dag heb-

ben. De beleving van de coronacrisis
zorgt er vaak voor dat de belasting van
de zorg nog groter is.
Saar en Bram nemen zorg uit handen. Saar aan Huis -een van de landelijke organisaties voor mantelzorgondersteuning- biedt een welkome aanvulling op ziekenhuiszorg en thuishulp.
Mensen krijgen een vaste Saar of Bram
die desgewenst de boodschappen of
licht huishoudelijk werk doet of een
maaltijd verzorgt. Ook dagelijks een
belletje, een extra wasje of het reinigen
van de deurklinken behoren tot de
mogelijkheden.
Saar aan Huis ontziet de mantelzorger. Ook de ziekenhuizen en de thuiszorg kunnen zich nu richten op de
essentiële en medische taken die de
kwetsbare ouderen onder ons nodig
hebben.

Diamanten bruidspaar Dick Udo
en Gerrie Udo-van Stelten in Ooij
.Dick Udo (84 jaar) en Gerrie Udo-van
Stelten (80 jaar) uit Ooij zijn op 5 april
60 jaar getrouwd. In een moeilijke tijd,
want het grote feest dat in restaurant de
Thornsche Molen in Persingen gehouden zou worden, gaat niet door. Samen
vieren ze het daarom dan maar in hun
tuin van de seniorenwoning aan de
Prins Willem Alexanderstraat in Ooij,
waar ze deze dag, om beurten, bezocht
werden
door
hun
kinderen.
Burgemeester Mark Slinkman, die normaal een 60-jarig bruidspaar komt feliciteren, moest afzeggen, maar hij had
wel een mooi bloemstuk gestuurd,
namens de gemeente Berg en Dal.
Dick en Gerrie streken 19 jaar geleden
neer in Ooij, nadat ze al in diverse
plaatsten in Nederland gewoond hadden, vooral na Dick zijn pensionering
bij Philips in Nijmegen, waar hij IContwikkelaar was. Het diamanten paar
trouwde op 31 maart 1960 in
Amsterdam, waar ze allebei geboren en
getogen waren. Als buren kenden ze

kenden al heel lang. Toen Dick, in verband met zijn grote hobby, radio zendamateur, (roepnaam PA0DU0) een
antenne moest aanleggen, struikelde
Gerrie bijna over de lijn en kort daarna
sloeg de vonk over. Gerrie was administratief medewerker en Dick was toen
nog “Manusje van alles” op een verzekeringskantoor. Ze moesten noodgedwongen inwonen op 4 hoog en toen
Dick na 5 jaar solliciteerde naar een
baan bij Philips in Nijmegen, waar hij
tevens een woning kreeg aangeboden,
was de keus gauw gemaakt en verhuisden ze naar de wijk Hatert.
Na Dick zijn pensionering woonden ze
achtereenvolgens
in
Winssen,
Beuningen, Veelerveen (Groningen) en
Ooij. Daar wonen ze nu tot voller tevredenheid. Het echtpaar heeft twee dochters en een zoon, vijf kleinkinderen en
twee achterkleinkinderen. Dick vermaakt zich met sudoku, terwijl Gerrie
de dagen doorbrengt met puzzelen,
kaarten maken, postzegels verzamelen
en koersbal. Van harte gefeliciteerd!

Foto: Henk Baron
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Wielrenner gewond bij botsing met auto in Beek
Een alleen fietsende wielrenner is zondagmiddag 5 april gewond geraakt bij
een botsing met een personenauto op
de van Randwijckweg in Beek,
gemeente Berg en Dal. De bestuurder

KBO Beek
bulletin
Uw KBO Beek is ook tijdens het coranavirus druk doende om voor u direct
na het opheffen van de overheidsmaatregels aangenaam programma klaar te
hebben en dat dan op gepaste wijze aan
u aan te bieden. U heeft dan al lang
genoeg in een isolement gezeten.
In de tussentijd hopen wij dat u elkaar
blijft ondersteunen, een mailtje, belletje, skype, een virtueel uitje.
Een gesprekje vanuit de tuin, doet ook
al wonderen om de eenzaamheid te
doorbreken, kom naar buiten vooral
wanneer het zonnetje aanwezig is, denk
aan uw vitaminen, maar blijf op 1 ½
meter afstand.
Wij hadden aangegeven dat het
Magazine ook in april niet door onze
bodes bezorgd zou worden. De mogelijkheid doet zich nu voor dat het
Magazine per post naar u toe kan
komen, het bestuur heeft besloten, de
verzendkosten te betalen. U ontvangt
het Magazine van april dus toch, zonder nieuwsbrief helaas en onze bodes
lopen geen risico.
Ons nieuws vindt u in de Rozet, op
onze site bij KBO Gelderland, omroep
Berg en Dal en op de site welkom in het
laag. Het Magazine van de Unie KBOPCOB kunt u ook digitaal lezen op hun
site.
Libelle en Margriet zal bij menig huishouden rond 16 april een van deze bladen zal bij u op de deurmat vallen, dit is
een eenmalige actie. Zij gaan niemand
daarna benaderen voor een abonnement. De Unie KBO-PCOB heeft alle
privacyregels in acht genomen. Deze
actie gaat buiten de KBO Beek om.
Wij wensen u veel leesplezier.
FocusCura en Wehkamp heeft een digitale bingo opgezet, dagelijks vanaf
13.00 uur
op www.denationalethuisbingo.nl
Ook onze sportgroepen liggen stil, jammer. Wanneer de mogelijkheid zich
aanbiedt vinden de lessen meteen doorgang. Er vindt een verrekening plaats
met het nieuwe seizoen.
De Passiespelen in Tegelen van dit jaar
die in mei gehouden zouden worden,
zijn verplaatst naar volgend jaar,
Vertel eens, een luisterend oor en meer.
024 2049699 deze hulplijn elke werkdag van 10.00 tot 14.00 uur bereikbaar,van het sociaal team Berg en Dal,
Forte Welzijn.
Wilt u de KBO Beek, de actieve seniorenvereniging, ondersteunen, graag ,
zeker in deze tijd, voor € 20,= per
kalender jaar bent u lid en maakt u dat
wij nog meer voor u kunnen betekenen
dus nog sterker worden. Dank bij voorbaat.
Gérard Tesser, voorzitter KBO Beek,
voor alle info, 024 3226377

De klusspecialist
Eric Creemers

van de personenauto wilde links
afslaan toen de fietser tegen de
linker achterzijde botste en
tegen het wegdek smakte, waarbij het frame van zijn fiets brak.
Beide bestuurders reden de van
Randwijckweg af, in de richting
van de Rijksstraatweg. In eerste
instantie was de fietser niet aanspreekbaar, reden waarom ook
een traumahelikopter werd
opgeroepen, maar die werd
onderweg geannuleerd. Het
slachtoffer, afkomstig uit Renkum, is
per ambulance overgebracht naar het
Radboudziekenhuis in Nijmegen. De
VOA (Verkeers Ongevallen Analyse)

van de politie heeft ter plekken een
onderzoek ingesteld. Daarvoor was de
weg enkele uren afgesloten.
Foto: Henk Baron

EHBO-vereniging Groesbeek
herdenkt erelid Herman Nillessen
Vrijdag 3 april jongstleden bereikte ons
het onvoorstelbare nieuws dat een
week na het overlijden van zijn echtgenote Leen, ook ons erelid Herman
Nillessen na een kort ziekbed is overleden.
Hij was deze maand op de kop af 35
jaar lid van onze vereniging.
Een man waar je van op aan kon, zo zal
Herman bij de ehbo-vereniging
Groesbeek in herinnering blijven. Je
hoefde maar even een seintje te geven
en Herman, voor velen in Groesbeek
beter bekend als ‘Broer d’n Boes’,
ging er direct mee aan de slag. Op vele
fronten is hij onze vereniging van
dienst geweest. Van lotusslachtoffer tot
het opknappen van het magazijn, hij
stond altijd voor de vereniging klaar.
Herman zag het belang van ehbo in de
gemeenschap en heeft hier ook heel
bewust de jeugd bij betrokken. Het
lukte hem om met zijn humor en
levenswijsheid vele jongeren een stuk
bagage mee te geven, die hen later in
hun leven nog goed van pas is gekomen

en echt niet alleen bij sportongevallen.
Herman was een verenigingsmens in
hart en nieren. Mede ook om die reden
heeft hij vele evenementen met zijn
ehbo ervaring ondersteund en is er
nooit tevergeefs een beroep op hem
gedaan. Als er even iets spaak dreigde
te lopen loste hij dit op geheel eigen
wijze op. Niet voor niets is hij in 2016
tot erelid benoemd. De laatste jaren
volgde hij onze vereniging van de zijlijn, maar voelde zich nog steeds
betrokken. Herman de tijden zijn veranderd. Het door jou zo gewaardeerd
Groesbeeks dialect maakt langzaam
maar zeker toch plaats voor het
Nederlands taalgebruik. Dat wil niet
zeggen dat alles verandert, want juist in
deze tijd is samenhorigheid en de zorg
voor het welzijn van de gemeenschap
zo belangrijk. In die geest gaan wij
zeker door.
Beda.nkt Herman vör alles, ‘ t gèt oow
goed.
Bestuur en leden EHBO Vereniging
Groesbeek

Bibliotheek biedt hulplijn
voor digitale vragen
Wil je graag met je (klein)kinderen
of collega’s videobellen, maar weet je
niet hoe? Zou je graag e-books willen
lezen, maar heb je geen idee hoe je
deze
moet
downloaden?
De
Bibliotheek Gelderland Zuid biedt
een telefonische hulplijn voor alle
vragen over de computer, telefoon of
tablet. De hulplijn is iedere werkdag
bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur
via telefoonnummer 024-327 49 99.
Vanwege de coronacrisis zijn alle bibliotheken gesloten. Dit betekent dat er
ook geen Klik & Tik-cursussen of
Digitale cafés meer plaats vinden waar
mensen met digitale vragen terecht
kunnen. Toch zijn juist nu veel mensen
aangewezen op digitale communicatie,
zoals de laptop, telefoon en tablet. Vaak
is dit de enige manier om nog contact
met dierbaren te onderhouden. Maar
wat als je niet goed met deze middelen
overweg kunt? Speciaal voor deze
mensen
heeft
de
Bibliotheek
Gelderland Zuid in samenwerking met
SeniorWeb een hulplijn voor digitale
vragen opgezet.

Experts staan voor je klaar
Iedereen met vragen over werken met
de computer, smartphone, tablet, ebooks, de online bibliotheek of andere
digitale zaken, kan bij de hulplijn
terecht. Schroom niet om te bellen, deskundigen beantwoorden alle vragen
graag. Heb je bijvoorbeeld wel eens
van Zoom (video)bellen gehoord, maar
geen idee hoe dit werkt? Of wil je meer
weten van Windows 10 of e-books
lezen op een e-reader of tablet? Vraag
het aan de experts. De hulplijn is iedere werkdag bereikbaar van 10.00 tot
16.00 uur via 024-327 49 99.
Wie krijg je aan de lijn?
Van maandag tot en met woensdagochtend beantwoordt Gert Jupijn van
SeniorWeb Nijmegen de telefoon en
woensdagmiddag tot en met vrijdag Jos
Lusing van SeniorWeb Lingewaard.
Beide heren staan in contact met 17
deskundigen en bekijken wie de vraag
het beste kan beantwoorden. Je krijgt
binnen drie werkdagen telefonisch of
per e-mail antwoord op je vraag.

Telefoon: 024 - 6844281

EHBO Vereniging Groesbeek doneert persoonlijke
beschermingsmiddelen en desinfectans
Twintig liter alcohol 70%, vijf liter alcohol 80%, achtentwintig stuks 100 milliliter handdesinfectie en nog eens
negen stuks van 500 milliliter: dat is de opbrengst van een
bliksembezoek van de EHBO Vereniging Groesbeek aan hun
vaste leverancier. Aan het woord is Saskia Peters vicevoorzitter van deze vereniging. Begin vorig week ontvingen alle
EHBO verenigingen in de regio een mailtje van de GGD dat
er zowel landelijk als binnen de regio Zuid-Gelderland een
groot tekort is aan persoonlijk beschermingsmiddelen en
desinfectans. De vraag was of we onze kasten na wilden kijken om waar mogelijk de gevraagde middelen te doneren.
Nou, met onze kasten waren we gauw klaar, want we houden
bewust onze voorraad klein. Nu wil echter het toeval dat wij
in september ons vijfenzeventig jarig jubileum vieren. Net
als voorgaande jubilea willen wij dit doen met een gepaste
actie voor de gemeenschap. In het verleden hebben wij dit
onder andere gedaan door het organiseren van thema avonden en extra AED cursussen tegen zeer gereduceerde prijzen.
Ook voor dit jubileum waren wij aan het brainstormen en na
de ontvangst van het mailtje was de keuze voor een deel van
de actie snel gemaakt. Ondanks de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen en desinfectans is het ons gelukt
om een aantal producten in te kopen. Voor ons was duidelijk

dat we een deel van deze goederen wilden doneren aan
Groesbeekse instanties. De keuze is gevallen op Buurtzorg
Groesbeek, Thuiszorg Groesbeek (GGZ) en Fokus
Groesbeek. De grote containers alcohol zijn geschonken aan
Het Rode Kruis, die deze producten landelijk gaat verdelen.
De spullen zijn inmiddels opgehaald en gebracht naar de verschillende instanties en met dank in ontvangst genomen.
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Zomerbloeiers en Geraniums
Het grootste assortiment perk-, terras- en hangplanten in de regio!
Kwaliteit en deskundig tuinadvies

VANAF VRIJDAG 17 APRIL
BENT U WEER
VAN HARTE
WELKOM!
KONINGSDAG
EN ZONDAG
28 APRIL
GEOPEND!

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

of bel 06-23502075

Jufferstraat 8, Malden. Tel:  www.kwekerijwimjansen.nl

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

J.C. JANSEN

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

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

Varkens schnitzel

500 gram

Rob van Alst

€ 5.25

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

H.O.H. gehakt

500 gram

gepaneerd/ongepaneerd

Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

€ 3.45

halen
Lente grillworstjes 45betalen
Beste Klanten,

KGconcepts
houthandel
Milsbeek

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

►
►
►
►

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

Snijcervelaat

100 gram

Gekookte
Gelderse worst

100 gram

€ 1.29
€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 16-25 april
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De Bouwkamp 3, Ooij tel 024-6631293

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

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

Electro installaties
Camera beveiliging

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

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

6 dagen per week geopend

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

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

Klussief

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

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

www.klussief.nl

T

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

N AT U U R / Jeugd & Jongeren

Opnieuw afval wietkwekerij gedumpt
In de nacht van dinsdag 31 maart op
woensdag 1 april zijn er opnieuw dozen
met grond, vermoedelijk van een wietkwekerij, gedumpt in de Ooijpolder.
Nadat al eerder dergelijke partijen
waren aangetroffen langs de Dijkgraaf
van Wijckweg (2x) bij het Meertje en
langs de Persingensestraat, was het nu
de beurt aan der Alde Werteringweg in
Beek.
Daar lagen nu bijna 40 dozen met in
plastic zakken verpakte tuinaarde. De
vervuilers hadden er, net als vorige
keren werk van gemaakt, want alle
dozen waren middels tape goed afgeplakt. De dozen zijn inmiddels door de
gemeente geruimd.
Heeft u iets gezien of gehoord, meld
het dan aan de politie via 0900-8844.
Een medewerker van de gemeente Berg en Dal overlegt telefonisch met zijn collega
Foto: Henk Baron

Vreugdedansen bij koeien in
Kekerdom: ze mogen naar buiten
Zondagmiddag 5 april om 14:30 uur
gingen de koeien voor het eerst dit jaar
naar buiten bij het biologisch melkveebedrijf van familie Zuurhout aan de
Botsestraat in Kekerdom. Nadat ze in
de wintermaanden op stal hadden
gestaan, mocht het vee eindelijk genieten van de zon en het gras. Omdat dit

op sociale media bekend was gemaakt
waren er enkele tientallen mensen,
meestal op veilige afstand van elkaar
naar Kekerdom gekomen om dit mooie
tafereel te aanschouwen. Vol enthousiasme huppelden de koeien naar buiten, soms al struikelend, maar veelal
springend.
Foto: Henk Baron

Weer lammetjes in de wei!
De natuur trekt zich niets
aan van het virus en de
lammetjes kunnen lekker
buiten spelen. Zo ook hier
in de wei van Jan Leensen
aan de Kruisstraat in Ooij.
Foto’s: Henk Baron

Spaces van Wil
Door het Corona virus waren en weinig
evenementen die bezocht konden worden. Zo ook de onthulling van het
Evacuatiemonument dat op 20 maart
plaats zou hebben gevonden. Maar
veel informatie was al aangemaakt,
waaronder en info van de wandelroute
met meerdere borden. Op 10 april is er
weer een rondje in de polder gemaakt.

Vul op Internet in voor alle rubrieken:
Spaces van Wil. Of voer de originele
URL in: https://whmgipman.wordpress.com/
20 maart Onthulling Evacuatie monument – Info Tijdelijk
9 april Weer een rondje in de
Millingen polder

9 april: in de polder over de dam!

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Katten
Reactie op het artikel Gratis goede
muizenvangers van Suzan Huurman
(De Rozet 17 maart 2020, pagina 15)
Dierenopvang Nijmegen/Berg en Dal
vangt regelmatig (half)verwilderde katten. Vaak zo verwilderd dat de socialisatie niet meer mogelijk is. Er lopen
velen rond in de woonwijken.
Natuurlijk, katten/poezen zijn meestal,
evenals hun baasjes, vriendelijk en aaibaar, maar soms ook iets egocentrisch.
Zij het onbedoeld.
De baasjes doen de vorodeur voor hun
beestjes open, soms twee of meer per
huishouden. Een kattenbak is niet aanwezig. Daarvoor gebruiken de katten
de goed onderhouden en aangeharkte
tuin van buren.
De katten vangen behalve muizen ook
het schattige roodborstje, de pimpelmees of het heggemusje. Eindelijk
komt de poes weer thusi met vlo en
teek in haar vacht.
Harde feiten gebieden ons de dramatiek
reëel onder ogen te zien, door beter te
denken, te doen en te handelen.
De uitwerpselen waar de buren in grijpen, zitten vol eencellige levens, die bij
mens of dier parasitaire infecties
teweeg brengen. Het is een zoönose die
overdraagbaar is en uiteindelijk toxoplasmose veroorzaakt.
Mensen met een verlaagd immuunsysteem, zoals kleine kinderen, ouderen en
zwangere vrouwen, is deze parasiet
zeer risicovol en veroorzaakt deze
koorts en chronische griepverschijnselen.
Bij aanschaf van zo’n lieve kattenhuisgenoot is het verstandig ook de minder
prettige geneugten zelf voor lief te
nemen en deze niet bij anderen neer te
leggen.
Mogelijke oplossingen zijn misschien
aanschaf van een kattenbak, in eigen
tuin een loszanderig hoekje creëren
of/en een strook kippengaas boven aan
de schutting aanleggen. Het zal het kattenplezier van kat, baasje en buur zeker
verhogen.
Ton Bakker
Berg en Dal, Oranjelaan

Plantenmarkt
Werkenrode
gaat niet door
De vertrouwde Plantenmarkt bij de
kassen op het terrein van Pluryn-locatie
Werkenrode Jeugd in Groesbeek gaat
dit jaar niet door. De organiserende
groenopleidingen van REA College en
Werkenrode School achten het houden
van de markt niet verantwoord, met het
oog op het coronavirus.
De Plantenmarkt vindt jaarlijks plaats
op de twee dagen voor Moederdag. Dit
jaar zou dat op vrijdag 8 en zaterdag 9
mei zijn. Leerlingen verkopen dan de
planten die zij voor hun opleiding of bij
hun stagebedrijf hebben gekweekt.
Volgend jaar vindt de Plantenmarkt
weer gewoon in het weekeinde van
Moederdag plaats en is iedereen weer
welkom.
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Notre Dame geeft 40 stapelbedden
aan school in Malawi
UBBERGEN. Even
het geheugen opfrissen:
Afgelopen december
heeft Notre Dame
haar jaarlijkse kerstmarkt
gehouden.
Ook dit jaar weer in
het teken van de
scholenband
met
Chingale Secondary
School in Malawi.
Veel activiteiten op
school en ook de
deelname van Plus
Supermarkt in Beek
brachten een prachtig bedrag op waar
we in overleg met de schoolleiding in
Malawi een bestemming voor hebben
gevonden.
Veel leerlingen van onze partnerschool
wonen ver weg van de school. Soms
wel 2 uur lopen.
Met name voor de meisjes leverde dat
onveilige situaties op met als gevolg
dat deze meisjes thuisbleven terwijl ze
heel graag naar school wilden.
Er werd door de schoolleiding aldaar
een ruimte vrijgemaakt waar deze leerlingen zouden kunnen overnachten.
Een soort kostschool voor doordeweekse dagen dus.
Aan Notre Dame werd gevraagd daaraan bij te dragen en dat hebben we

natuurlijk met veel plezier gedaan.
Lokaal werd aanbesteed de productie
van 40 stapelbedden. De plaatselijke
economie werd hierdoor ook weer een
beetje geholpen. De bedden zijn behandeld tegen houtworm en in een fraai
kleurtje geverfd. Bijgaande foto toont
het resultaat van deze samenwerking!
Wat hadden we graag met de mensen
uit Malawi de slaapzaal ingericht en
officieel in gebruik genomen. Helaas
werd er door Corona dikke streep gezet
door de geplande reis naar Malawi.
Maar het is evengoed fantastisch dat
we voor 80 meiden de kans vergroten
om de school af te maken.
Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Winnaars kleurplaat/puzzel
Boemelbuukske Deurdouwers
MILLINGEN. De ingezonden kleurplaten zijn weer deskundig beoordeeld,
de winnaars zijn geworden: Bram
Schuurman 3 jaar, Amy Strijbos 5 jaar
en Romy Blom 8 jaar. Alle drie kregen
ze een cadeaubon van €10,-.

Om kans te maken op een dinerbon van
€75,- moest de adverteerderspuzzel
weer gemaakt worden. Uit de stapel
inzendingen kwam Kerry Ann Taylor
als winnaar uit de bus.

Vernielingen op schoolplein in Ooij
Sinds kort staat er op het schoolplein van basisschool Opweg in Ooij een nieuwe
schommel en daarbij ook een nieuwe plant. Nu is het de laatste tijd al regelmatig
voorgekomen dat deze plant er uit getrokken werd en de conciërge deze de volgende morgen ergens anders op het plein aantrof. Ook was er een kinderfiets vernield. Omdat het schoolplein buiten de schooluren verboden terrein is, wordt extra
toezicht op prijs gesteld.
Foto: Henk Baron

Brandweer blust vuur
in de Groenlanden
De brandweer van Nijmegen heeft
woensdagavond 8 april rond 23.00 uur
een vuurtje geblust bij het Zwarte weggetje (naar der Vlietberg) en de Ooijse

Bandijk in de Groenlanden in Ooij.
Daar was een berg verzameld riet dat
met het hoog water was aangespoeld in
de brand geraakt.

De brandweer heeft het vuurtje bijna geblust

Foto: Henk Baron
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Zwischen Rhein & Maahs
Fragen Grenzpendler zu den
Folgen von Corona-Maßnahmen
EUREGIO RHEIN-WAAL. Euregio
Rhein-Waal bietet Webseite und telefonische Beratungen an Die GrenzInfoPunkte der Euregios in der deutsch-niederländischen Grenzregion erhalten
viele Fragen von Grenzpendlern und
Unternehmern zu den Folgen der
Corona-Maßnahmen.
In welchem Land beantrage ich Leistungen im Falle von Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitslosigkeit? Bleibe ich
in dem Land, in dem ich arbeite, aber
nicht wohne, sozialversichert? Was
sind die steuerlichen Folgen? Welche
Regelungen gibt es für Selbständige?
Und brauche ich eine Erklärung meines
Arbeitgebers, um als Pendler die
Grenze zu überqueren? Oder darf ich
überhaupt noch die Grenze überqueren? Die GrenzInfoPunkte heben
die vielen Fragen und Antworten inven-

tarisiert und auf eine spezielle Website
gestellt: https://grenzinfo.eu/
Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage
hier nicht, dann können Sie Ihre Frage
unter https://grenzinfo.eu/erw/anfrage/
stellen. Außerdem ist es möglich, mit
einem Mitarbeiter per Telefon zu sprechen, da die Sprechstunden und
persönliche Beratungsgespräche derzeit nicht möglich sind.
Der GrenzInfoPunkt wird im Rahmen
des INTERREG V A Projektes GIP
Extra ERW, mit Unterstützung des EUProgramms INTERREG DeutschlandNederland, des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes NordrheinWestfalen und der niederländischen
Provinzen Gelderland, Noord-Brabant
und Limburg, realisiert.

Jubiläumsfeier Heimatkundeverein “Die Düffel” verschoben
DÜFFEL. Eigentlich sollte der Heimatkundeverein “Die Düffel” am 23. April
ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Leider
kann der Verein die Jubiläumsfeier
wegen des Coronavirus derzeit nicht
durchführen und muss diese auf unbestimmte Zeit verschieben. Vorerst werden auch keine weitere Aktivitäten
organisiert, auch die Mitgliederversammlung wird zu einem späteren
Zeitpunkt stattfinden. Sobald neue
Termine gefunden sind, werden die
Mittglieder hierüber informiert. Der
Verein hofft, dass sich die Situation in
abesehbarer Zeit verbessern wird, und
das man sich wieder sorglos die Hand
geben kann.
Die Zeitschrift erscheint trotz
“Corona” wie gewohnt und wird an alle
Mitglieder verschickt. Die kommende
Juniausgabe enthält wieder sehr interessante Beiträge von mehreren
Autoren: Miengske Borremans Josef
Gietemann, Hans-Gerd Kersten,
Gertrud Kersten, Johannes van Lier,

Griethauser Altrhein bei Düffelward
Heinz Maahs und Hetty Thijssen.
Der Verein freut sich natürlich auch
besonders auf Neu-Interessierte. In dieser Krisenzeit kann man sich vielleicht
überlegen wie wertvoll ein Wissen über
und ein guter Kontakt zur eigenen
Region ist. Gerade da diese grenzüberschreitend ist oder sein kann. Der
Heimatkundeverein Die Düffel” bietet
dazu alle Gelegenheit.Wollen Sie mitmachen, haben Sie Ideen? Melden Sie
sich, ein Kontakt lohnt sich immer!
www.duffelt.de ; info@duffelt.de

Corona: Zeit für Renovierung
KRANENBURG. Wegen Corona hat sich das Straßenbild überall stark verändert,
weniger Menschen, weniger Autos. Für die meisten Geschäfte – wenn sie denn
noch geöffnet sein dürfen – bedeutet diese Zeit auch weniger Kundschaft. Manche
nutzen die ruhige Zeit um einige Renovierungs- oder Reparaturarbeiten und sonstiges durchzuführen. So zum Beispiel bei Bäckerei Derks in Kranenburg, wo die
Decke neu angestrichen wurde.
(Foto: Heinz Maahs)

Neue Wanderroute “Erinnerungen bewahren”
KRANENBURG/BERG EN DAL. Während der Operation
Veritable, Februar 1945, kamen hunderttausende von
Alliierten aus der Gegend von Nijmegen über die deutsche
Grenze. Alle Einwohner auf beiden Seiten der Grenze
(Ooijpolder, Düffel) mussten evakuiert werden. Diese
Periode der Befreiung ging in Deutschland wie in den
Niederlanden einher mit großen Verwüstungen. Viele
Soldaten und Bürger verloren dabei das Leben.
In einem grenzüberschreitenden Projekt ist nun ein rund 6,5
Kilometer langer Wanderweg entstanden, der an zwölf
Punkten an die ganzen Geschehnisse erinnern. Ergänzt wird
die Wanderroute, die ihren Startpunkt am Wyler Meer, am
Dorfplatz in Zyfflich sowie an der Thornschen Mühle hat,
durch das Kunstwerk “Menschenkinder” der Klever
Künstlerin Anne Thoss. Die Erinnerungsroute kann natürlich
auch mit dem Fahrrad befahren werden. Die geplante
Einweihung wird zu einem späterem Zeitpunkt nachgeholt.

In einem grenzüberschreitenden Projekt ist ein rund 6,5
Kilometer langer Wanderweg entstanden, der an zwölf
Punkten an die ganzen Geschehnisse erinnern. Ein der drei
Startpunkte ist in Zyfflich.

Bessere Lebensräume für Wiesenvögel
Die Wiesenvögel sind aus ihren
Winterquartieren in Afrika zurück in
der Düffel, eines ihrer wichtigsten
Brutgebiete am Unteren Niederrhein.
Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein hofft auf eine gute Brutsaison,
denn nach wie vor gehen die Bestände
von Kiebitz und Uferschnepfe zurück,
auch wenn sich die Zahlen des Großen
Brachvogels stabilisiert haben. Vorbereitende und begleitende Maßnahmen
von Naturschutz und Landwirtschaft
sind angelaufen. Wie das letzte, außergewöhnlich trockene Jahr gezeigt hat,
muss nun noch ein Umsteuern beim
Wassermanagement in der Düffel stattfinden.
Um die Bestände der seltenen und bedrohten Vögel zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen durchgeführt
worden bzw. geplant. In Vorbereitung
der Brutsaison wurden Hecken
gestutzt, damit Beutegreifer wie Fuchs
oder Greifvögel weniger Gelegenheit
haben, die versteckt in der Wiese brütenden Tiere zu erspähen und ihre
Nester auszuräumen. Auf einer Wiese,
auf der viele Nester der standorttreuen
Tiere erwartet werden, wurde ein

Elektrozaun zum Schutz vor dem
Fuchs aufgestellt. Außerdem wurde
eine aktive Bewässerung aufgebaut, um
eine Fläche bis in das späte Frühjahr
hinein feucht zu halten. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Bewirtschaftungsruhe der Landwirtschaft.
Auf den Naturschutzflächen erhalten
die Pächter eine Nachricht, sobald die
Brutsaison abgeschlossen ist, und können dann mähen. Auf anderen Flächen
suchen Kartierer des Kreises Kleve
nach den versteckten Nestern und markieren sie, so dass sie umfahren werden
können. So werden die Eier nicht
beschädigt, auch wenn das Vorgehen
kein Schutz für Jungtiere ist, die nicht
fliegen können und noch sehr klein
sind. Die größeren Küken werden bei
der Mahd von einem hohen Ton, dem
so genannten Wildretter verscheucht,
der auf den Mähwerken angebracht ist.
Viele der Maßnahmen finden im
Rahmen des EU-LIFE+-Projekts
„Grünland für Wiesenvögel“ statt.
Weitere Informationen zum Projekt
„Grünland
für
Wiesenvögel“:
h t t p : / / w w w. l i f e - w i e s e nv o e g e l niederrhein.de

Mitmach-Videos für Vorschulkinder
Gemeinsam mit dem Kinderkanal von
ARD und ZDF bietet das Familienministerium Nordrhein-Westfalen ab
Freitag (3. April) auf seiner Webseite
chancen.nrw/kika täglich neue, kindgerechte Mitmach-Videos an, die Kinder
zum Spielen, Malen und Basteln anregen. Familienminister Joachim Stamp:
„Wir bieten zusammen mit KiKA ab
sofort spannende Videos an, die für viel
Spaß sorgen. Mit abwechslungsreichen
Themen und tollen Gelegenheiten zum
Mitmachen ist das neue Angebot eine
schöne Möglichkeit, auch zu Hause
kreativ zu sein. Die Landesregierung
unterstützt mit diesem Angebot insbesondere Familien mit kleinen Kindern.“
„ENE MENE BU‘ steht stellvertretend
für zahlreiche KiKA-Formate, die
unter medienpädagogischen und partizipativen Gesichtspunkten entwickelt
werden,“ erklärt KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.”
Mit „ENE MENE BU – und dran bist
du“ stellt KiKA den bekannten
Abzählreim auf den Kopf und lädt die
jungen Zuschauerkinder ein, sich zu
beteiligen und KiKA ihre Ideen sowie
eigens gemalte Bilder und Basteleien
zu schicken. Entwickelt wurde die

Sendung insbesondere für fünf- bis
sechsjährige Kinder und ihre motorischen, sozialen und kognitiven Kompetenzen. „ENE MENE BU“ ist eine
Sendung von Kindern für Kinder. Sie
zeigen in der Sendung, was sie besonders gut können und was ihnen Spaß
macht: Spielen, Basteln, Malen, Ausprobieren und Geschichten-erzählen.
Das Vorschulangebot „KiKANiNCHEN“ fördert die Lern- und
Sprachentwicklung von Kindern und
stärkt ihre Sinneswahrnehmung, ohne
sie zu überfordern. Kikaninchen ist
frö hlich, quirlig und voller Neugier.
Zusammen mit seinen Freunden
Christian, Jule und Anni erlebt es
Abenteuer und erzählt Geschichten, es
singt, tanzt, und schafft mit seiner
Fantasie seine eigene bunte und vielfältige Welt.

Die Heilige Corona gilt als
Fürsprecherin in Geldsachen
Damals: Feierstimmung beim
Zyfflicher Karneval 2020
ZYFFLICH. Kaum vorstellbar: Noch vor
zwei Monate waren die Risiken viel weniger
bekannt. Jetzt wissen wir viel mehr.
Karneval 2020 fand gerade noch vor der
Coronakrise statt. Auch in Zyfflich herschte
noch Narrenfreiheit. Vom 14. bis 16. Februar
platzte die Dorfscheune Zyfflich aus allen
Nähten – zwei auserkaufte Kappenabende
und der traditionelle Kinderkarneval lockten
viele
Besucher
ins
Storchendorf.
Moderatoren Horst Schlemmer und Ricky
führten durch den Abend. Das Publikum war
an beiden Abenden hellauf begeistert.
Nach Karneval kam Corona. Zyfflich, und
viele andere “Karnevalhochburge” hatten
eine schöne Zeit. Im nächsten Jahr findet
Karneval vom 05. bis 07. Februar 2021 statt.
In Zyfflich ging die Post ab bei den
Kappenabenden und dem Kinderkarneval.

AACHEN. Wann und wo Corona, auch
Stephana genannt, starb, ist nicht gesichert; die meisten Legenden nennen
den 14. Mai 177 nach Christus. Im syrischen Lycopalie ließen demnach die
Römer einen Soldaten öffentlich foltern, der sich zu Jesus bekannte - da trat
eine erst 16 Jahre junge Frau zu ihm
hin und sprach ihm Mut zu, je nach
Überlieferung die Frau des Gefolterten
oder die Braut eines Kameraden. Im
folgenden Verhör bekannte Corona
standhaft ihren Glauben; sie wurde
zwischen zwei niedergedrückte Palmen
gebunden, als die nach oben schnellten,
zerriss ihr Leib. Im Mittelalter war die
jugendliche Heilige in ganz Europa
populär; Kaiser Otto III. brachte 997
Corona-Reliquien nach Aachen, wo sie
heute im Dom aufbewahrt werden.
Corona gilt als Patronin der Metzger,
vor allem aber als Fürsprecherin in
Gelddingen. Im 17. und 18.
Jahrhundert war das Corona-Gebet ein
beliebtes magisches Ritual, das zu verborgenen Schätzen führen sollte. In der

Schlupf von Kiebitzküken
(Foto: Stefanie Heese)

Angebote der
Stadtbücherei in
Corona-Zeiten
KLEVE. Ferienzeit ist Lesezeit, leider
im Jahr 2020 auch Corona-Zeit.
Deshalb bietet die Stadtbücherei für die
Phase der Schließung einen besonderen
Service: Die Corona-Ausleihe! Wer
einen Büchereiausweis hat, kann
Bücher und Medien aus dem Bestand
der Stadtbücherei reservieren und an
(nicht in!) der Bücherei abholen. Dazu
ist eine Mail an buecherei@kleve.de
mit den im Online-Katalog ausgesuchten Titeln, der Büchereiausweisnummer und dem eigenen Namen
erforderlich. Maximal 5 Titel können
pro Termin so bestellt werden, außerdem ist die Vereinbarung eines festen
Abholtermins erforderlich an dem die
Ausgabe an der Bücherei unter
Einhaltung aller Abstandsregeln durchgeführt wird.
Für alle, die ganz zu Hause bleiben
müssen oder wollen, steht natürlich das
digitale Angebot der Bücherei mit eBooks,
e-Audios,
e-Papers,
Nachschlagewerken z.B. in der Onleihe
zur Verfügung. „Diese Angebote sind
auch für Kinder interessant, schließlich
gibt es nicht nur Krimis in der Onleihe
sondern auch Kinderbücher“ so
Büchereileiter Jens Neumann, „gerne
reaktivieren wir auch inaktive
Ausweise per Mail oder Telefon.“ Die
Ausweise für Kinder und Teens bis
zum 14. Geburtstag sind übrigens
regulär ohne Jahresgebühr! Die digitalen Angebote sind auf der Webseite der
Stadtbücherei unter „Service und
Kataloge“ verlinkt. Weitere Infos auf
der Webseite der Stadtbücherei!
www.kleve.de/de/stadtbuecherei
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niederösterreichischen Gemeinde St.
Corona am Wechsel, wo es seit 1504
eine Wallfahrt zur Heiligen gibt, wurde
sie aber auch bei Seuchengefahr angerufen. Das verhilft ihr nun, da das
gleichnamige Virus sich in Europa ausbreitet, zu neuer Popularität. Kirchenvertreter wie Virologen warnen jedoch
davor, ihre Anrufung als Ersatz für
Hygiene und Kontaktvermeidung misszuverstehen. (Süddeutsche Zeitung)
Foto: Im Aachener Münster wird ein
alter Schrein wieder herausgeputzt, in
dem sich Überreste der heiligen
Märtyrin Corona befinden sollen.

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
T&S Shop, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Trödelparadies
RINDERN: BotanGrill, Backer Karl
KLEVE: Dursty, Huissenerstraße 3, LottoToto-Bahnhof, Glas-Spiegelservice,
Otten & Leenders, Kapellenstraße 15,

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 28. April
Redaktionsschluß: Freitag 24 April
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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Suzuki Swift Smart Hybrid AllGrip
De Suzuki Swift doet zijn naam eer aan. We reden in december 2018 de
Suzuki Swift Sport voor een road-test in De Rozet en waren enthousiast over
de snelle rakker. Vlot is ie! Van de AllGrip, de vierwiel-aangedreven versie,
die we nu rijden, verwachten we veel en de auto stelde zeker niet teleur.

Road Test
Suzuki Swift Smart Hybrid
AllGrip
Koets: 5-deurs
Prijs: € 21.999,- (vanaf € 17.599,-)
Gewicht: 1035 kg
Cil.inh.: 1242 cc
Vermogen: 90 pk
Top: 170 km/uur
Acc.0-100: 12,6 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20,1
Lengte: 384,0 cm
Breedte: 173,5 cm
Kofferruimte: 265 liter
Aanhangergewicht: 1000 kg

De Suzuki Swift Allgrip is een leuke, rappe auto om te rijden.
In de Suzuki Swift zit men lekker, de
auto voelt stabiel aan en met een
gewicht van slechts 1.035 kg in combinatie met een 1,2 liter viercilinder zestienkleppen motor, die 90 pk levert, is
het fijn sturen. Bovendien heeft men
een snel inschakelende vierwielaandrijving en een koppel van 120 Nm.
Dankzij de vierwielaandrijving en de
elektronica kan men op gladde wegen
heel vlot en trefzeker zijn weg vervolgen. Als er drempels komen of als het
wegdek slechter wordt - tot zelfs een
karrenspoor met verhoogd midden deert het de Suzuki Swift AllGrip niet.
De carrosserie staat 25 millimeter
hoger op de poten ten opzichte van de
andere Suzuki Swift modellen en het
resultaat is een gelaagde combinatie
van de wegligging van een sportauto

met die van een terreinauto in een
compacte hatchback. Suzuki heeft
voor deze AllGrip uitvoering de schokdempers, veerpoten en draagarmen
dusdanig gewijzigd, zodat Suzuki
Swift heerlijk strak en scherp door de
bochten te sturen is.
Lichte carrosserie en mild-hybrid
De Suzuki Swift heeft een echte viercilinder zestienkleppen benzinemotor
(geen driecilinder) met een voor deze
klasse tegenwoordig relatief groot 1.2liter motorblok. Het vermogen van 90
pk is niet indrukwekkend, maar een
elektromotor staat bij de lagere snelheden en tijdens het optrekken bij. Dat
gaat gemakkelijk, want de Suzuki
Swift weegt slechts 1035 kg en dat
maakt het verschil samen met het knap

De Suzuki Swift Allgrip heeft een prachtig ontworpen onderstel.

ontworpen onderstel tot een speelse
sportieve auto. De Suzuki Swift rijdt zo
strak en snel, dat een krachtiger elektromotor best wel mogelijk zou zijn.
Dan wordt het een echt snelle rakker,
zoals de (oude) Mini Cooper. Suzuki
levert de Swift tegenwoordig standaard
met een mild-hybrid om extra koppel te
leveren bij optrekken en accelereren.
Het is een klein duwtje, maar brengt
wel het brandstofverbruik omlaag tot
zo’n 1 op 20. De elektromotor duwt
met maar een kleine 2 kW terwijl de
benzinemotor 66 kW (90 pk) levert.
Aan het koppel van 120 Nm dat de verbrandingsmotor levert, voegt de elektromotor slechts 50 Nm toe, maar dan
wel bij extreem lage toerentallen en dat
maakt de auto vlot. Vlot van zijn plek,
maar niet tot de 100 km/uur, want dat
duurt toch zo’n 12,6 seconden. De topsnelheid ligt bij de 170 km/uur. Het
onderstel kan best nog wat meer vermogen hebben en dan wordt het een
echt kekke rakker.
AllGrip
Suzuki heeft deze versie van de compacte hatchback uitgerust met een slim
AWD-systeem, dat onder normale
omstandigheden altijd de voorwielen
aandrijft. Maar de achterwielen schakelen heel snel bij wanneer de voorwielen
hun grip verliezen. Zo blijft het benzineverbruik laag, maar staat het 4×4systeem altijd paraat. Dit overschakelen verloopt volledig automatisch. De
auto schakelt zelfstandig tussen vóórof vierwielaandrijving en men kan het
systeem niet zelf uit- of aanzetten.
De importeur heeft op de geteste
Suzuki Swift AllGrip vier andere velgen en banden gemonteerd. In plaats
van de gebruikelijke 16-inch lichtmetalen velgen (185/55-R16) zitten er nu
15-inch zwarte lichtmetalen velgen op
met iets bredere en hogere M+S banden (Pirelli Cinturato Winter M+S –
195/60-R15). Dat is een goede keuze
en het ziet er ook nog leuk uit. Het hoeven niet altijd van die grote wagenwielen te zijn. De Suzuki Swift stuurt strak
genoeg en kan dus de hogere wangen

Škoda introduceert nieuwe Octavia als First
Edition
Škoda heeft de prijzzen bekendgemaakt van de vierde generatie van de
Škoda Octavia, die allereerst met een
Škoda Octavia First Edition komt met
een prijs vanaf € 33.490,-. De Combi
First Edition kent een instapprijs van €

34.790. Hiermee is de Škoda Octavia
First Edition scherp geprijsd en dankzij
de rijke standaarduitrusting zeer concurrerend gepositioneerd in zijn segment.
De nieuwe Škoda Octavia is nog rui-

mer ten opzichte van zijn voorganger.
De First Edition kent vele accessoires
en standaard kan de koper rekenen op
een hoop features zoals een multimediascherm van 10 inch met navigatiemogelijkheid en innovatieve “touch
slider”. Ook een digitaal instrumentenpaneel, adaptive cruise control, Full
LED achterlichten met dynamische
richtingaanwijzers, Full LED Matrix
koplampen, stoelverwarming op de
voorstoelen en parkeersensoren voor en
achter zijn bij de prijs inbegrepen.
Motorisch beschikt de Škoda Octavia
First Edition over de hypermoderne en
zeer efficiënte 1.5 TSI Greentech viercilinder. De 110 kW/150 pk sterke
turbo-benzinemotor is gekoppeld aan
een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Eind deze zomer worden de overige motoren en uitvoeringen aan het
OCTAVIA-gamma toegevoegd.
De Škoda Octavia Combi staat vanaf 3
april bij de dealer, de Hatchback arriveert vlak voor de zomer.

Met de Suzuki Swift Allgrip kan men dankzij de hogere bodemvrijheid en de vierwielaandrijving de landweggetjes op.
van de banden hebben.
De Suzuki Swift AllGrip staat daarnaast ook nog 25 millimeter hoger op
zijn wielen en zodoende heeft men
samen met die hogere banden betere
terreinkwaliteiten en verbeteren deze
banden tevens het veercomfort voor de
passagiers.
Interieur
De stoelen van de Suzuki Swift zitten
opmerkelijk goed en bieden goede
steun bij het gooi en smijtwerk, wat
men met de Suzuki Swift op het open
terrein kan doen. Voor ons zien we een
7-inch touchscreen met ondersteuning
van Apple CarPlay en Android Auto.
Daarnaast heeft de Swift AllGrip onder
andere stoelverwarming en een achteruitrijcamera. Voor goed zicht heeft de
Suzuki Swift AllGrip standaard mistlampen voor. De koplampen hebben
heldere LED-projectoren met automatisch regelbare lichthoogte controle. De
meest luxe uitvoering, waarin wij rijden. de Swift AllGrip Stijl, is ook uitgerust met automatische airconditioning en adaptieve cruise control.
De meest luxe Suzuki AllGrip heeft een
prijskaartje van € 21.999,- maar daarin
zit wel € 3149,- BPM. De financiële
straf, die er telkens weer bijkomt als we
weer eens een fijne auto rijden. Zonder
belastingen kost de auto € 14.907,44 en
dat geeft al aan, dat men in Duitsland
financieel een stuk aangenamer rijdt.
Dat geldt zeker voor de Suzuki Swift

met automatische versnellingsbak,
want die heeft zelfs een BPM tarief van
€ 4310,-. De goedkoopste Suzuki
Swift (zonder vierwielaandrijving,
maar wel met dezelfde motor) kost €
17.599,-.
Voldoende binnenruimte
Men kan voldoende spullen meenemen
en de vier zitplaatsen bieden voldoende
ruimte. De bagageruimte meet 265
liter, want de batterij van de hybride
aandrijving zit onder de bestuurdersstoel en de vierwielaandrijving snoept
geen bagageruimte weg. Met het neerklappen van de achterbankleuning vergroot men de bagageruimte tot maximaal 947 liter. Een geremde aanhanger
van 1000 kg mag men achter de kleine
hatchback hangen en die neemt de
Swift probleemloos mee.
Conclusie
De Suzuki Swift was al een hele leuke
auto, maar is met de vierwielaandrijving en het aangepaste, sterk verbeterde onderstel nu nog veel leuker. De
Swift ligt goed op de weg en het
AllGrip-systeem geeft vertrouwen bij
het rijden over gladde wegen tijdens de
herfst- en wintermaanden. De hoge
bodemspeling zorgt ervoor dat de auto
gemakkelijker over een verkeersdrempels rijdt en zonder problemen over het
karrenspoor gaat. Daarbij rijdt de
Suzuki Swift dankzij de mild-hybride
erg zuinig.

Al duizend Volkswagen e-Golf
op de weg
De Volkswagen e-Golf heeft een
belangrijke mijlpaal bereikt. Eind
maart nam een klant de sleutels van de
100.000ste elektrische Golf in ontvangst. Dit gebeurde in de Glazen
Fabriek in Dresden, een van de Centers
of Future Mobility van het merk waar
ook de emissievrij rijdende Golf wordt
gebouwd. Nederland is één van de
belangrijkste markten voor de e-Golf.
Inmiddels is hier zo’n 40% van de verkochte Volkswagen Golf-modellen
elektrisch.
Ook in Nederland is de Volkswagen eGolf een van de meest verkochte elektrische auto’s. Aan de basis van het succes van deze emissievrij rijdende

hatchback, die in 2017 een grote update onderging, staat de combinatie van
elektrische aandrijving met alle geliefde elementen van de populaire Golf.
Dit jaar was zo’n 2 op de 5 in ons land
verkochte Golf-modellen elektrisch.
Naast Nederland, zijn Noorwegen,
Duitsland, de Verenigde Staten en
Engeland de belangrijkste markten
voor de elektrische Golf.
De e-Golf E-DITION heeft een 35,8
kWh sterke batterij en een elektromotor
die 100 kW/136 pk levert. Op een volle
accu heeft deze elektrische Volkswagen
een actieradius tot 230 kilometer en
met een 40 kW-snellader is het accupakket in 45 minuten voor 80 procent
op te laden.
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KLINKHAMER OVERKAPPINGEN
Maakt al uw overkappingswensen mogelijk!

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

●
●
●
●
●
●

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

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

