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

Poortje omver gereden in
Heilig Landstichting
Een bestelwagen van een bezorgdienst
heeft een oude poort die toegang verleent tot de Cenakelkerk in Heilig
Landstichting omver gereden. Het
stond aan een weggetje naar het
Pelgrimshuis. De poort had geen
functie meer, maar het was wel een
mooi gezicht tussen het groen. Veel
chauffeurs van busjes gebruiken
het weggetje en komen er dan vlak
voor de poort achter dat ze niet
meer verder kunnen. Bij het omkeren heeft een busje de poort aangetikt. De Cenakelkerk is gebouwd

tussen 1913 en 1915 en het poortje was
bedoeld om de sfeer van het Heilig
Land op te roepen.
Foto’s: Henk Baron

Euregio’s pleiten voor gratis
tests voor grenspendelaars
Dagelijks steken duizenden grenspendelaars de grens met Duitsland en
Nederland over om te werken. Bij de
GrensInfoPunten van de vijf Euregio’s
komen veel vragen binnen over de kosten van de verplichte coronatesten voor
grenswerkers, die zich iedere 72 uur
moeten laten testen. Vooral degenen die
niet in loondienst zijn bij een Duits
bedrijf krijgen te maken met hoge kosten.
Omdat in Nederland testen met een geldig testbewijs en zonder klachten niet
mogelijk zijn bij de GGD’en, nemen
commerciële testpartijen dit over tegen
hoge tarieven tussen de € 60 en € 150,. Voor grenspendelaars is een negatieve
test 72 uur geldig waardoor er in zes
dagen twee tests nodig zijn. Dit betekent dat zij per week tussen de € 120,en € 300,- euro aan testkosten kwijt
zijn. Per maand is dit dan € 480,- tot
zelfs € 1.200,- per persoon.
De Euregio´s zijn van mening dat deze
kosten voor werkgevers en werknemers
te hoog zijn. De vijf Euregio’s roepen
daarom zowel de Duitse als

Nederlandse overheid op, dit gezamenlijk op te lossen. De Euregio´s pleiten
ervoor dat Nederlandse én Duitse
grenswerkers hetzelfde behandeld worden als werknemers in Duitsland en
Nederland en geen kosten hoeven
maken bij verplichte testen.
Dit pleidooi van de Euregio’s is niet
bedoeld om het doen van boodschappen, tanken over de grens of om uitstapjes weer mogelijk te maken. Ook is
het niet onze intentie de impact van het
coronavirus te bagatelliseren. Het doel
van de vijf Euregio’s is om het noodzakelijke (economische) grensverkeer
niet te belemmeren, maar op een eerlijke manier te steunen door de kosten
daarvoor te dragen en een testinfrastructuur in Nederland te ontwikkelen.
Dit geldt ook voor noodzakelijk familie- en artsbezoek en voor scholieren en
studenten.

BVD vraagt
aandacht voor
zaak in Beek
Zie pagina 19 van deze Rozet

Jacob en Tina
mogen blijven

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

oplage: 25.000
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IN DEZE ROZET:
Buurt strijdt voor behoud van
Zakelijk op 5
markant paviljoen op De Vijverhof Gemeentepagina
op 7-10

BERG en DAL.
Het betreft het
zeventigerjaren
puntdakgebouw
midden op het terrein
van
De
Vijverhof, dat huisvesting bood aan
het voormalige restaurant van zorginstelling ZZG. Het is
een uniek en monumentaal voorbeeld
van een bouwstijl
die verguisd leek
maar inmiddels cultuurhistorisch van
grote waarde blijkt te zijn.
Het pand biedt fantastische mogelijkheden. Al enkele jaren zijn er vrijwilligers actief, die laagdrempelig maaltijden aanbieden en lezingen, exposities
en concerten organiseren. Op dit
moment wordt er overlegd om op het
terrein een wat professioneler
Voorzieningenhart tot stand te brengen,
waarin ook medische en sociale diensten worden ondergebracht. Gek
genoeg zou dat volgens de huidige
plannen betekenen, dat het hele pand
gesloopt gaat worden!
Wat ons betreft gaan sociale duurzaamheid hand in hand met fysieke en culturele duurzaamheid. Sloop lijkt niet
goedkoper dan renovatie. We vinden
sloop een slecht idee (kapitaalvernietiging, verspilling van grondstoffen) en
het is zeker niet goedkoper als het gaat
over het menselijk kapitaal. Er kan
nooit meer zoiets moois terug komen
waar mensen zelf met zoveel liefde en
creativiteit een samenleving opbouwen.
Uiteraard moet het paviljoen geïsoleerd
en gerenoveerd worden. Dat lijkt haalbaar. Het paviljoen biedt nog veel meer
mogelijkheden die niet meer terug
keren in wat er nu geprojecteerd lijkt.
Er kunnen bijvoorbeeld fysiek duurzame voorzieningen in worden ondergebracht, zoals een repaircafé en een
informatiecentrum met voorbeelden
voor verduurzaming van oude woningen. Gezien de grote ruimte is er nog
veel meer mogelijk. We willen hiervoor
ideeën ophalen uit de omgeving van De
Vijverhof en deze in samenspraak realiseren.
Wij strijden voor het behoud van het
paviljoen. We zoeken hierbij hulp op
het gebied van architectuur, techniek en
duurzaamheid, organisatie, politiek en
bestuur, communicatie en lobby. Verder
zoeken we mensen die willen meehelpen en meedenken om de duurzame,
sociale en culturele diensten en producten te ontwikkelen en in het paviljoen
onder te brengen. We gaan voor een
sociaal, inclusief en duurzaam centrum, voor de bewoners van Berg en

Cultureel op 10
Voorjaarsspecial op 11-17
Jeugd op 19
Natuur op 20
Senioren op 21
Kerk op 22
Welzijn op 23
Nijmegen op 23
Autopagina op 25
Duits nieuws op 26
Sport op 27
Dal, de Kwakkenberg, Hengstdal en
Nijmegen-Oost.
Doe je mee of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Maarten
Barckhof via
paviljoen-vijverhof@xs4all.nl

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 4 mei
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 30 april
Vervolg colofon: zie pagina 3

Jacob en Tina mogen blijven

Vreugde op de Ubbergse Havo Notre Dame
UBBERGEN/NIJMEGEN. Inmiddels
kent vrijwel iedereen het verhaal van
Jacob en Tina, een dertienjarige jongen
en zijn moeder die in 2015 uit Syrië
vluchtten, nadat Jacob gewond geraakt
was bij een bomaanslag bij zijn school.
Omdat moeder Tina dacht meer kans te
maken op een visum voor Nederland
(vanwege haar Armeense voorouders)
vroeg ze een paspoort aan in Armenie.
Aangezien Armenië nu niet meer als
“gevaarlijk” te boek staat bij de IND,
kregen Tina en Jacob te horen dat ze
terug moesten naar Armenië, een land
waar ze dus niet vandaan kwamen.
Een journalist van de Groene
Amsterdammer pikte dit verhaal op (er
zijn nog zo’n 50 ‘Armeense Syriërs’),
en een ouder van een medeleerling van
Jacob startte twee weken geleden, in
het Paasweekend, via Instagram een
petitie “Jacob en Tina blijven hier”.
Jacob zit inmiddels in de brugklas van

Foto: Sylvia Sanders

Havo Notre Dame in Ubbergen.
Leerkachten en leerlingen pikten de
petitie op en daarna ging het snel.
Regionale en landelijke media, zowel
kranten als televisie, besteedden veel
aandacht aan het verhaal van Tina en
Jacob. Inmiddels is de petitie ruim
167.000 keer ondertekend. Er werden
ook kamervragen over gesteld.
Vorige week dinsdag, ruim een week
na de start van de petitie, kwam wonderbaarlijk snel opeens bericht van de
IND: Jacob en Tina krijgen alsnog een
verblijfsvergunning.
Moeder en zoon blij, en vrienden en
familie, maar ook de leerkrachten en
leerlingen van de Notre Dame in
Ubbergen, want Jacob hoort bij hen!

Buurtgenoten verrassen andere buurtgenoten in Ooij
In de Prins Mauritsstraat in Ooij weten ze nog wat goed
“Naobarschap” is. Deze term wordt in bijvoorbeeld de
Achterhoek veel gebruikt en betekent onder meer dat mensen
uit dezelfde buurt elkaar helpen als dat nodig is. En dat
gebeurt in Ooij ook op veel plekken. Maar aan elkaar denken
en “verrassen” is ook mooi en zo kwamen een aantal buurt-

genoten met Pasen bij diverse buurtgenoten langs om hen te
verrassen met wat lekkers. Jeroen en Uranus brachten zelf
gemaakte taartjes rond en Liesbeth en Olaf brachten, samen
met hun zoontje Rens, wafels met jam en slagroom rond. Een
dankbare en lekkere verrassing.
Foto’s: Henk Baron

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

JA cob
Jeroen en Uranus hebben de taartjes afgeleverd

Liesbeth en Olaf brengen wafels rond

De Rozet
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Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

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

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100

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

Dagbesteding

www.frankbv.nl

RAMEN - DEUREN - SERRES

voor mensen met een lichte vorm
van dementie en mensen die zich
eenzaam voelen.

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

Op dinsdag, woensdag en vrijdag
in verenigingsgebouw “De Sleutel”,
Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek,
vestiging Natuurlijk in de Bruuk
van:

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

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

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

wordt

Vanaf juni is de werkplaats vernieuwd van 60 m2 naar 150 m2
Shimano Servicecenter

Info: Hans Hocksenar
Tel.: 024 3974495
Email: stichting@inndenatuur.nl
Website: www.inndenatuur.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 + Spar Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837

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

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

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

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

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

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Buiten liet de lente nog even op zich wachten. In het struikgewas kibbelden de
mussen aan een stuk door, terwijl een slungelige man met een aktetas op een holletje naar de bushalte iets verderop liep. Anneke stond in de hal. Toen ze in de
spiegel keek, vertelde deze haar overduidelijk dat ze in verwachting was. Haar
ogen straalden als nooit tevoren, een voorrecht wat uitsluitend was voorbehouden
aan verliefde en zwangere vrouwen. En zij behoorde tot beide categorieën! Met
het verstrijken van de tijd genoot ze steeds meer van haar aanstaande moederschap, de roze wolk kwam steeds meer in zicht. Als ze boodschappen ging doen,
had ze alleen maar oog voor moeders achter kinderwagens met kraaiende baby’s
en moeders in gezelschap van spelende kinderen. En als ze ook maar even de kans
kreeg, knoopte ze een praatje met hen aan, als zwangere vrouw had ze daar tenslotte het recht toe. De ene keer ging de conversatie over de gemiddelde prijs van
een kinderstoeltje voor in de auto (“Luister, onder de 1000 euro heb je niets.”) en
de andere keer over positiekleding (“Veel te duur, meid! Koop toch gewoon een
joggingpak.”) En vroeg of laat (“Zeg, mag ik ‘ns vragen, hoe lang ben je al zwanger?”) wilde men weten of het een jongetje of een meisje zou worden. Want volgens de huidige trend liet bijna iedereen zich hierover vooraf informeren. Hier
moest Anneke echter passen. Zij en Roy prefereerden nog de ouderwetse magie
van de verrassing bij de geboorte. Voor hen geen babyshowers of gender reveal
party’s, waarbij het geslacht te midden van vrienden en familie wordt onthuld. Als
ons kindje wordt geboren, is dat voor ons een groots moment en pas dan zien we
wel of het een jongetje of een meisje is, vonden ze beiden. En dat we bij de onthulling van het geslacht twee voornamen paraat moeten hebben, dat moet dan
maar. Gisteren hadden ze het er, tijdens het koken, nog even over gehad. Terwijl
Roy de aardappels schilde en Anneke met haar armen over elkaar tegen het aanrecht stond geleund, waren ze het er samen volmondig over eens, vanwege de
coronamaatregelen voorlopig even geen samenkomsten. Covid-19 hield de
wereld nog steeds stevig in zijn greep en door deze totale zonsverduistering stond
het dagelijkse leven stond nu al meer dan een jaar stil. En het wilde maar niet
wennen, al tijden kon je niet doen waar je zin in had. Het isolement viel iedereen
zwaar en de onvrede zocht een uitweg. Slechte eigenschappen kwamen bovendrijven, korte lontjes en lange tenen en elkaar de maat nemen waren aan de orde van
de dag. Maar er gloorde een sprankje hoop aan de horizon, naar verluidt kon de
samenleving binnenkort weer druppelsgewijs open, het kabinet had versoepelingen aangekondigd, eindelijk licht aan het eind van de tunnel! Weldra kon de vlag
weer uit en konden de mensen konden weer ’n beetje zichzelf zijn. En dan kon
het grote genieten weer beginnen. Anneke kon niet wachten!

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

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

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

Rozetjes
Te koop droog haard- en
kachelhout alles hardhout,
wordt thuis bezorgd per 3m3
of 30 m3 tel: 0615681335
Tu i n m a n / k l u s j e s m a n
actie! €17,50 p/u; 0685650752
Te koop: diverse keramiek
merk Coco-Maison. Diverse
bananendozen gevuld, v.a.
€15,-. Gitaren, versterkers,
mengpanelen, audio + versterkers. Markthandel. 0623809382

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

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

De Rozet

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

voor al uw familieberichten

Landwinkel KleinAmerika

ASPERGES

Vers van eigen grond
Ook alles voor een compleet asperge menu.
In onze boerderijwinkel vindt u ook een
een uitgebreide keur aan streekproducten.

Te koop in Groesbeek,
Mooie ijzeren hondenren
met dak en nachthok.
Hoogte 2m, lengte 3m,
Breedte 2m. 0627194461

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de belangstelling,
liefde, steun en zorg die wij hebben ontvangen tijdens het ziek zijn en overlijden van
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Bep Vink
Wij hebben veel mooie woorden, kaarten
en bloemen mogen ontvangen. Dat is voor
ons een enorme steun geweest.

Openings tijden: dagelijks van 07.00  19.00 uur

Te Koop: bijzonder mooie
stenen, zeer royaal. Lees
meer in mijn advertentie op
Marktplaats.

Annie Vink, kinderen
en kleinkinderen

Aspergeseizoen loopt tot 24 juni
Ons adres Klein Amerika 3, 6562 KC, Groesbeek.

Te koop: Puch Maxi S in
goede staat. €150,-. Ooijse
Bandijk 58, tel. 0243446938

In Groesbeek richting Breedeweg, voorbij Lidl op de rotonde 1e weg
rechtsaf daarna de weg vervolgen. Tel. 0243975839
www.beijergroesbeek.nl

Wij zoeken:
Administratieve ondersteuning
voor verkoop en
service activiteiten.

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

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Kernwoorden: Flexibel, commercieel, technische affiniteit,
meertalig en parttime.
Wie durft deze functie aan?
(zie ook www.vccbv.nl en www.aserepair.nl)
Stuur uw bericht en CV aan: jeffrey@vccbv.nl
De Bouwkamp 1L, Ooij
t 024 - 37 33 884
e info@vccbv.nl

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

Wij willen iedereen bedanken die ons liefde,
steun en zorg hebben gegeven tijdens het
overlijden van onze lieve man, vader en
schoonvader

Hans Vink
De vele blijken van medeleven, troostende
woorden en kaarten zijn voor ons in de afgelopen weken een grote steun geweest.
Tinie Vink en kinderen

Cursus
Traditioneel boogschieten
Vanaf 2 mei elke zondag van
11:00 tot 12:45 uur
op het terrein van Buitengast in
Persingen.
Voor iedereen vanaf 16 jaar en veilig
met inachtneming van de actuele
corona maatregelen

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?
Sidone Korse & Eveline de Lange

Dankbetuiging

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Voor meer info of aanmelden
kijk op de website
www.quizacademy.nl/boogschieten
of bel René van Steen 06-50645323

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

Ervaar de vreugde en helende werking van Stembevrijding!
Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten stromen en
laten ontstaan, ongedwongen en
speels. Zing klein en zacht of uitbundig en vol passie. Laat je verrassen en
verwonder jezelf.
We besteden dit weekend ook uitgebreid aandacht aan gronden, aarden &
meditatie. Gronden helpt o.a. om
meer rust en balans te ervaren en je te
verbinden met jouw kracht, wijsheid
en innerlijk weten.
Jelle Schipper zal dit weekend het

mantra zingen en Qi Gong begeleiden. Zijn enthousiasme tijdens het
zingen werkt heel aanstekelijk!
Er is dit weekend ruimte voor ontspanning, bezinning en plezier! Je
hoeft geen ervaring met Zang en
Stembevrijding te hebben om aan dit
weekend mee te kunnen doen.
Nieuwsgierig naar deze retraite?
En wil jij er graag bij zijn? Tot 30
april geldt er een vroeg boek korting!
Voor meer informatie bel Eveline
Duermeijer van Voet en Verbinding
op 06 44832637 of bekijk het volledige retraite weekend op
www.voetenverbinding.nl/agenda
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Kees van Kampen wordt nieuwe directeurbestuurder van woningcorporatie Oosterpoort

(Advertorial)

Zing je vrij!
Retraite weekend 2-4 juli 2021

20 april 2021

GROESBEEK. De 50-jarige Kees van Kampen wordt
vanaf 14 juni de nieuwe directeur-bestuurder van
Oosterpoort in Groesbeek. Hij volgt de huidige directeurbestuurder Eugene Janssen op, die na iets meer dan 12,5
jaar bij Oosterpoort met pensioen gaat.
Van Kampen is momenteel directeur-bestuurder bij
WoonGenoot in Nijmegen. Hij heeft ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting. Hij startte zijn loopbaan in de
volkshuisvesting in 1995 bij het huidige Vivare. Sinds 2003
bekleedde hij functies als manager en directeur-bestuurder
bij verschillende woningcorporaties in de wijde omgeving.
Ook zit hij sinds 2015 in de Raad van Toezicht bij Stichting
Welcom, een welzijnsorganisatie in de gemeente
Montferland.
Boegbeeld voor Oosterpoort
Farah Aarts, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is
blij met de benoeming van Van Kampen. “In Van Kampen
zien wij een authentieke en ervaren bestuurder. Hij kan
zowel boegbeeld van Oosterpoort naar buiten zijn als intern
voor de organisatie en haar medewerkers staan. Verbinding
en vertrouwen zijn hierbij belangrijke waarden voor hem.
Deze kwaliteiten zijn nodig voor de enorme opgave van
Oosterpoort de komende jaren. Denk aan de bouw van extra
woningen en de verduurzaming van het bestaande vastgoed,
waarbij de belangen van de huurder voorop blijven staan.

Met Van Kampen is Oosterpoort klaar om de volgende stap
te zetten op de ingeslagen weg.”
Een Fijn Thuis voor alle huurders
In juni neemt Oosterpoort afscheid van de huidige directeurbestuurder Eugene Janssen. De afgelopen jaren legde
Janssen de nadruk op het realiseren van een Fijn Thuis voor
alle huurders, met de focus op klanten en hun woonbehoeften. Hierbij realiseerde hij zich dat Oosterpoort niet alleen de
complexe vraagstukken kon beantwoorden. Hij intensiveerde daarom de samenwerking met onder andere welzijnspartijen, zorgorganisaties en vastgoedbedrijven. Hiermee laat
Janssen een gezonde woningcorporatie na aan zijn opvolger.

Aspergeseizoen bij Klein-Amerika in Groesbeek
GROESBEEK. Het aspergeseizoen
komt mooi op gang en Bas Beijer
maakt zich op voor een mooi nieuw seizoen.

Schnellrestaurant Peters To Go:
even bellen en dan smullen
KRANENBURG. Wie
kent het restaurant niet?
Het
populaire
Schnellrestaurant
Peters in Kranenburg,
met zijn snelle en
vriendelijke service,
uitgebreide kaart en
aantrekkelijke prijzen.
Net als anderen verlangen Christina Peters en
haar team naar het
einde van de coronabeperkingen. Maar zo ver Nu ook mogelijk: bestelde gerechten worden bij de
is het voorlopig nog grens in Wyler aan NL kant corona-veilig afgeleverd.
niet. Christina Peters Informeer bij het restaurant.
blijft echter onvermoeibaar optimistisch. “Schnellrestaurant dat alles op de afgesproken tijd klaarPeters” aan de Grosse Strasse 3 is staat. In deze voor iedereen moeilijke
volop in bedrijf om het iedereen naar tijd hoopt Christina dat de vaste bezoede zin te maken. Op een paar uitzonde- kers – die zij natuurlijk heel erg mist,
ringen na zijn alle gerechten van de ook vanwege het persoonlijke contact –
smaakvolle menukaart “to go” mee te haar Schnellrestaurant niet zullen vernemen. Dat geldt ook voor de bekende geten. Schnellrestaurant Peters, Grosse
“Mittagstisch”, die dagelijks wisselt Strasse 3, Kranenburg, 0049 2826
met op vrijdag altijd heerlijke vis. 5801, www.schnellrestaurant-peters.de
Gewoon de bestelling telefonisch door- (ook in de pauze tussen 15.00 en 17.00
geven en Christina’s team zorgt ervoor uur kan gewoon besteld worden)

Huurders Vereniging
Woonbelang start Werkgroep
Oplevering en Onderhoud
Vanuit Huurders Vereniging HV
Woonbelang is het initiatief gekomen
om de Werkgroep Oplevering en
Onderhoud op te richten. Deze werkgroep gaat zich bezig houden met de
onderwerpen oplevering en onderhoud.
De afgelopen tijd krijgt HV
Woonbelang steeds meer signalen vanuit haar leden en huurders dat zij aanlopen tegen onderhoudsproblemen en
onduidelijkheid over welk onderhoud
de verhuurder moet doen en wat men
zelf moet oplossen. Ook bij het accepteren van een “nieuwe” huurwoning
blijkt vaak dat de verwachtingen die de
nieuwe huurder heeft over hoe hun huidige woning moet worden achtergelaten niet overeenstemmen met het beleid
dat Oosterpoort hanteert. Dit wordt
nogal eens veroorzaakt door onduidelijkheid en andere interpretatie van de
regels die Oosterpoort hanteert.
Huurders geven aan tegen een muur
aan te lopen en krijgen het gevoel dat
sprake is van willekeur. Kortom het
beleid van Oosterpoort ten aanzien van
oplevering en onderhoud is nogal diffuus, niet altijd eenduidig en te weinig
inzichtelijk voor de huurder.
Deze problematiek wordt mede veroor-

zaakt door het ouder worden van de
gemiddelde huurder die vaak ook te
maken heeft met gezondheidsproblemen en daardoor zelf niet meer kan
klussen.
Na een fase van informatie verzamelen
wil de Werkgroep Oplevering en
Onderhoud aanbevelingen doen naar
Oosterpoort om meer duidelijkheid te
krijgen voor bestaande en nieuwe huurders over de regels bij oplevering en
onderhoud van de woningen.
De werkgroep zoekt nog leden en huurders die tijd hebben om mee te denken
en te praten om zo een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen
van dit probleem en zo het belang van
de huurders te dienen.
De bijeenkomsten van de werkgroep
worden corona-proof gehouden in
Dorpshuis De Slenk op De Horst in
Groesbeek. Dit gebouw is speciaal aangepast om corona-proof bijeenkomsten
te kunnen houden.
U kunt zich aanmelden via
info@hv-woonbelang.nl of op telefoonnummer 06-28779192. Ga niet
langs de zijlijn staan maar wordt een
actieve huurder in uw eigen belang en
dat van alle huurders!

Op de grond van Klein Amerika worden al sinds jaar en dag asperges
geteeld. Meer dan 40 jaar zelfs.
Vele mensen weten de boerderij altijd
weer te vinden. ‘ Sommige klanten
komen al vanaf het begin, en kochten al
bij mijn Opa’, aldus Beijer
Bas runt samen met zijn vrouw Floor
hun akkerbouw bedrijf met Landwinkel
en verkopen alle asperges aan huis.‘
Rond februari worden de aspergebedden gemaakt, zo gauw het een week
zonnig en droog weer is grijpen we
onze kans. De bedden van zo’n 60 centimeter hoog worden bedekt onder

INGEZONDEN
BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Zo hoort het NIET in het
verkeer…
Het is woensdag 14 april ongeveer
kwart over vier. Op de Verbindingsweg
in Beek liet de voor mij rijdende
chauffeur een kind met fiets op de
zebra oversteken. Ik moest dus ook
stoppen. De chauffeur van de achter mij
rijdende witte Peugeot, waarvan ik het
nummer heb genoteerd, zag dat te laat
en reed tegen mijn auto. Ik reed de bushaltehaven op, maar de Peugeot reed
door. Ik stelde vast dat er geen schade is
aan mijn auto, de trekhaak ving klaarblijkelijk de klap op. Ik wil hem geruststellen: ik heb, zo het zich nu laat aanzien, geen lichamelijk letsel opgelopen.
Naam en adres bij de redactie
bekend

gerecycled plastic zeil. Sommige
rijen met het
zwarte
zeil
bovenop , andere
met wit zeil
bovenop. Onder
het zwarte zeil
wordt het warmer, dit stimuleert de groei,
deze
asperges
worden in het
begin van het seizoen
geoogst.
Onder het witte
zeil wordt de
groei
wat
geremd, deze oogsten we pas vanaf half
mei. Zo blijven onze planten in topconditie. Sinds een aantal jaren hebben we
ook tunneltjes, deze worden over enkele rijen geplaatst. Hier oogsten we de
allereerste kilo’s van.’
Beijer kiest er voor om de grond niet
extra te verwarmen met bijvoorbeeld
warmwater buizen die langs de wortels
van de plant liggen. ‘Je zou het seizoen
zo nog meer kunnen vervroegen maar
dat vinden we uit milieu technisch oog-

punt niet verstandig. In mei groeien ze
vanzelf door de zon. Persoonlijk vinden wij dat ook de charme van de
asperge, ze zijn beperkt verkrijgbaar
(april-mei-juni) en daarom is het een
speciale groente.’
Bas en Floor verwelkomen u graag in
hun moderne Landwinkel. Dagelijks is
deze geopend van 07.00-19.00 voor de
lekkerste asperges en alles wat daarbij
hoort.
024-3975839, www.beijergroesbeek.nl

Coronaproef vis eten
Visliefhebbers krijgen een mooie tent om coronaproef en droog te staan. Hier kan
Vishandel Jaco & Corrina de Graaf weer mooi mee voor de dag komen. De tent is
een extra uitbreiding van de viskar met luifel. Vishandel Jaco en Corrina de Graaf
is op woensdagmorgen te vinden in Ooij en op woensdagmiddag en zaterdag in
Beek bij de Plus-supermarkt.

Pas op met de
Nextdoor-app
Er zouden brieven worden verspreid in
Ooij over een app genaamd Nextdoor.
Deze brieven zijn ogenschijnlijk verzonden door een buurtbewoner die een
oproep doet om de Nextdoor-app te
installeren. Dit is niet het geval en de
app is zeer fraudegevoelig. Zo kan de
applicatie bijvoorbeeld zien of mensen
thuis of op vakantie zijn en die informatie delen met wie dan ook.
Nextdoor lift mee op populariteit van
buurtpreventie-WhatsAppgroepen,
maar deze app is iets heel anders.
Nextdoor is niet illegaal omdat mensen
die het installeren zelf toestemming
verlenen dat hun informatie gebruikt
mag worden voor allerlei doeleinden.
Pas op waarmee je akkoord gaat bij het
installeren van apps en vermijd de
NextdoorApp.

Fietsenspeciaalzaak Sjef van
Bergen gaat compleet vernieuwen
GROESBEEK. Bikelife Sjef van
Bergen gaat het bedrijf aan de
Pannenstraat in Groesbeek compleet
vernieuwen. Allereerst wordt de werkplaats aangepakt: die krijgt een forse
uitbreiding en wordt vergroot van de
huidige 60m2 naar wel 150 m2. Meer
mogelijkheden, meer werkplekken.
In het najaar wordt dan de restyling van
de winkel aangepakt.
Verder wordt Van Bergen “Shimano
servicecenter”. Dat waarborgt kwaliteit, het personeel krijgt gerichte trainingen en natuurlijk zijn de Shimano-

onderdelen en service dan altijd
beschikbaar.
Dit jaar wordt wel afscheid genomen
van de naam “Bikelife”. Bikelife Sjef
van Bergen wordt nu “Van Bergen
Tweewielers”.
Maar natuurlijk is en blijft “Van Bergen
Tweewielers” hét adres waar service
voorop staat en kwaliteit betaalbaar
blijft!
Van Bergen Tweewielers vind je aan de
Pannenstraat 8 in Groesbeek.

De Rozet
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Chinees Indisch Restaurant

Son San

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

Openingstijden
Dinsdag vanaf 15.00
Woensdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu april

T

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

-

Menu A
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Saté (2st.)
Kerry Ko (6st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 17,40 (2 personen)

Menu B

-

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Tjap Tjoy
Gon Bao Kai
Saté (4st.)
Kerry Ko (6 st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 24,90 (2-3 personen)

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Stalhouderij

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Kasteelsche Hof

•
•
•
•
•

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en
individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
Telefoon 024-663 1272
www.kasteelschehof.nl
info@kasteelschehof.nl

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

Advertorial

Zelfstandig wonen met zorg
- tijdelijk én permanent in Villa Hamer
Villa Hamer biedt een luxe, veilige en sociale
woonomgeving met gastvrije service en
deskundige 24-uurszorg op maat.
Het leven in Villa Hamer is erop gericht u het
thuisgevoel te bezorgen. Behouden wat waardevol
is en uitkijken naar dat wat komt. Uw leven leiden
zoals u gewend bent in de geborgenheid van
onze villa. Villa Hamer maakt onderdeel uit van
Zorggroep De Laren.

“Villa Hamer biedt door de
ligging in het groen en het
nabije centrum het beste van
Berg en Dal. En de Nijmeegse
vierdaagse komt gewoon
langs onze deur!”
Peter Degger, locatiemanager

In geborgenheid en met de voordelen van het
gezamenlijke dak, woont en leeft u comfortabel en
zo zelfstandig mogelijk in uw eigen huurappartement
omringd door gelijkgestemden. In onze villa zijn
echtparen ook van harte welkom, ook als een van
hen geen zorgindicatie heeft.
Vraag vrijblijvend een brochure aan of maak
een afspraak voor een rondleiding. Peter Degger
verwelkomt u graag!

Villa Hamer
Oude Kleefsebaan 82 • 6571 BJ Berg en Dal
T 038 - 452 40 67 • E contact@zorggroepdelaren.nl
www.zorggroepdelaren.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

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

■ Bedankt!
Aan een trouwe lezer van de Rozet,
In oktober 2020 stond er een stukje in de Rozet over ons bijzondere
gezin. Wij hebben in augustus van dat jaar 2 pleegkinderen in huis
gekregen. In de Rozet deden we ons verhaal over hoe wij pleegzorg
ervaren.
Door ons verhaal te delen, hebben we contact gekregen met een ander
pleeggezin in Groesbeek. Ook is er een gezin over pleegzorg gaan
nadenken en nu al bijna zover om zelf pleegkinderen op te vangen.
Wat wij vooral heel bijzonder vonden is dat we een prachtig kerststuk
bezorgd kregen van een trouwe lezer van de Rozet. Dat gaf ons een
heel warm kerstgevoel. Omdat we niet weten van wie deze af komt willen we graag op deze manier laten weten dat we heel blij waren met
deze vorm van waardering. Heel hartelijk dank daarvoor.
Het gaat goed met ons gezin. We zijn langzaam gewend aan onze nieuwe rol en aan de jonge kinderen in huis. We boffen dan ook, want wij
kregen 2 hele lieve, gezellige en sociale jongens. Ze zitten lekker in hun
vel en voelen zich fijn bij ons. Gelukkig is er ook nog goed contact met
hun eigen familie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het allemaal goed
komt.
René en Bianca Gerrits

■ Mogelijk 26 sociale huurwoningen in
Millingen aan de Rijn
Er komen mogelijk 26 sociale huurwoningen in Millingen. Een mooie ontwikkeling want er is grote vraag naar deze woningen. Op 20 mei bespreekt
de gemeenteraad van Berg en Dal het plan hiervoor van het college van
burgemeester en wethouders.
Het plan gaat over de Schoollocatie Millingen aan de Rijn. Het college stelt
voor om de grond te verkopen aan woningcorporatie Waardwonen.
Vervolg
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, kan de gemeente een
overeenkomst sluiten met Waardwonen. Hierna kan Waardwonen een
omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start het bouwrijp maken van de
locatie. Het plan is om in 2022 te starten met de bouw van de woningen.
In 2023 moeten de woningen klaar zijn voor de nieuwe bewoners.

■ Ook dit jaar geen dodenherdenkingen in onze gemeente
door coronamaatregelen
Nederland staat ieder jaar op 4 mei
stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Normaal zijn er dan in bijna
alle kernen van onze gemeente
herdenkingsplechtigheden. Door
de maatregelen tegen het coronavirus mogen de herdenkingsplechtigheden ook dit jaar helaas niet doorgaan.
Het gaat om de herdenkingsplechtigheden op de Canadese begraafplaats Groesbeek, in Berg en Dal,
Beek, Ooij, Leuth en Millingen aan
de Rijn.
Hoe herdenkt de gemeente de oorlogsslachtoffers dit jaar?
Natuurlijk laten wij de dodenherdenking dit jaar niet zomaar voorbij
gaan.
Burgemeester
Mark
Slinkman houdt een toespraak. De
toespraak wordt eerder opgenomen en op 4 mei ’s avonds uitgezonden door Omroep Berg en Dal.
Al vele jaren is het luiden van de
klokken in heel de gemeente Berg
en Dal onderdeel van het programma van de herdenking op 4 mei. Dit
onderdeel houden we dit jaar in
stand. De klokken worden geluid
van 19.45 uur tot 19.58 uur.
Wat kunt u thuis doen op 4 mei?
Dit jaar maken we 4 mei thuis mee.
We staan alleen, maar toch samen,
stil. U kunt vanuit huis meedoen:
hang de vlag halfstok, speel mee,
zing mee, neem stilte in acht, kijk tv
en spreek over vrijheid.
▪ Vlag halfstok hangen. Hang dit
jaar op 4 mei de vlag niet alleen
na 18.00 uur, maar de hele dag,

halfstok.
▪ Tv kijken. Kijk naar de nationale
herdenking op de Dam (NOS), of
naar de toespraak van burgemeester Slinkman (Omroep Berg
en Dal).
▪ Taptoe spelen. Het taptoe-signaal
is de muziek, gespeeld door blazers, die de 2 minuten stilte inluidt
bij de dodenherdenking. Bent u
een blazer? Speel dan om 19.58
uur het taptoe-signaal mee vanuit
huis, tuin of balkon.
▪ Wilhelmus zingen. Na de 2 minuten stilte op tv, klinkt om 20.02 uur
het Wilhelmus. Zing het eerste
couplet mee.
▪ Leg een bloem bij een oorlogsmonument. Het Nationaal Comité
roept heel Nederland op om een
bloem te leggen bij een oorlogsmonument. Koop op 4 mei bij de
plaatselijke bloemist een bloem of
boeket en leg deze die dag op een

willekeurig tijdstip bij een lokaal
oorlogsmonument. Of leg online
een bloem via de oorlogsmonumentendatabase op 4en5mei.nl.
Dit kan bij een monument naar
keuze. U kunt naast een digitale
bloem ook een persoonlijke boodschap achterlaten bij het monument.
Wat
kunt
u
op
5
mei,
Bevrijdingsdag, thuis doen?
Ook op 5 mei blijft Nederland thuis.
Hang de hele dag de vlag uit. Op 5
mei staan we stil bij het einde van
de Tweede Wereldoorlog, nu 76
jaar geleden. Dit doen we in het
besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en
vraagt verantwoordelijkheid van
ons allen. Juist nu er een beroep
ons wordt gedaan om goed voor
elkaar te zorgen.

■ Het voorjaar begint: de tijd voor onkruid
Veel mensen houden van groen.
Maar op woekerend onkruid zit niet
iedereen te wachten. Dar bestrijdt
het onkruid in de gemeente Berg en
Dal. Benieuwd hoe ze dat doen en
waar ze op letten? Lees dan snel
verder! Ook geven we tips hoe u
ons hierbij kunt helpen.
Onkruidbeheersing met hete lucht
Dar staat voor een duurzaam en
schoon milieu. Daarom gebruiken
ze geen gif of andere chemische
bestrijdingsmiddelen bij het beheersen van onkruid in straten. Het
onkruid beheersen ze op een veilige en milieuvriendelijke manier. Dit
doen ze met borstelmachines en
heteluchtmachines.
Ook de medewerkers in het groen
dragen hier een steentje aan bij. Zij
beheersen het onkruid rondom de
plantsoenen op de straat. Met de
borstels van de veegmachine halen
ze het onkruid dat boven de grond
uitkomt weg. De wortels blijven
hierbij meestal zitten. Daarom
komen ze een aantal weken later
nog een keer terug. Dan is het
onkruid weer een stukje gegroeid
en kunnen ze het opkomend
onkruid inclusief wortels beter
behandelen. Dit doen ze met hete

luchtmachines en/of bijna-kokend
water.
Wat kunt u zelf doen?
Met de hete luchtmachines en het
bijna-kokend water is Dar erg voorzichtig. Zeker langs randen, hagen
en andere kwetsbare beplanting.
We willen natuurlijk dat dit groen
wél goed blijft groeien. Hierdoor
kan het zijn dat op deze plekken
wat onkruid achterblijft.
Ziet u Dar in uw straat aan het
werk? Zet dan uw auto even ergens
anders neer. Ook rondom auto’s is

Dar natuurlijk erg voorzichtig met
hun machines. Als de parkeerplaatsen en straten leeg zijn, kunnen ze
ook daar goed bij. Zo zorgen we
samen voor een schone en frisse
buurt!
Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud
voor meer informatie of neem contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op
info@dar.nl of 024-3716000 van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.
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Mededelingen

■ Eerste voucher voor digitalisering uitgereikt

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.

Vrijdag 9 april reikte wethouder
Irma van de Scheur de eerste digitaliseringsvoucher uit aan aannemersbedrijf Albert de Witt. Het aannemersbedrijf uit Ooij gaat de voucher gebruiken voor het vernieuwen van hun website.

Omgevingsvergunningen

Estelle Hooghof van aannemersbedrijf Albert de Witt: “Onze huidige
website is ontwikkeld in 2010 en
daardoor zeer verouderd. Wij willen
een website die voldoet aan de
hedendaagse eisen, zodat wij een
breder publiek kunnen aanspreken
en online beter zichtbaar zijn. Go
Online Creative Agency gaat de
website vernieuwen. Dit bedrijf zit in
hetzelfde gebouw.”

Beek
▪ Nieuwe Holleweg 65, plaatsen schuur en carport (verlengen
beslistermijn)
▪ Rijksstraatweg 75, aanleggen tuin met vijver en vlonder (verleend)
▪ Rijksstraatweg 139, verbouwen gemeentehuis tot vier appartementen
(verlengen beslistermijn)
▪ Waterstraat 27, realiseren nieuwe uitgang supermarkt (verleend)
Berg en Dal
▪ Bisschop Hamerlaan 11, plaatsen schuur en fietsenberging
(aanvraag)
▪ Emmalaan 31, plaatsen airco unit (aanvraag)
▪ Moses en Aäronlaan 20, aanpassen voorgevel (aanvraag)
▪ Molenbosweg 17, brandveilig gebruik (verleend)
▪ Nabij Nassaulaan 7, kap boom (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan, sectie F perceel 843, bouw recreatiewoning
(verleend)
▪ Bredeweg 43, vervangen haag door schutting en poorten (verlengen
beslistermijn)
▪ Bredeweg 75a, realiseren bijgebouw (niet vergunningplichtig)
▪ Cranenburgsestraat 23e 0070, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 134a, sloop en herbouw garage (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 174, bouw loods/potstal (verleend)
▪ Derdebaan 12, verlengen loods aan achterzijde (verleend)
▪ Nabij Grafwegen 10, bouw schuurwoning (verleend)
▪ Grafwegen 17, bouw loods (aanvraag)
▪ Herwendaalseweg 19, verbouwen winkelruimte tot twee woningen
(verleend)
▪ Lijsterbesstraat 21, uitbreiden woning (niet vergunningplichtig)
▪ Mooksebaan 4, plaatsen handelsreclamezuil en vervangen
raambelettering (aanvraag)
▪ Mooksebaan 12, tijdelijk plaatsen overkapping bij uitbreiding terras
(aanvraag)
▪ Mosstraat 18, aanleggen uitrit (aanvraag)
▪ Nabij St. Jansberg 1a, aanleggen zwembad (niet vergunningplichtig)
▪ Nabij St. Jansberg 1a, bouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij St. Jansberg 1a, bouw woning en aanleggen inrit (verleend)
▪ Nijmeegsebaan 10, renoveren daken hoofdgebouw en twee
bijgebouwen en uitbreiden achterzijde van het gebouw (aanvraag)
▪ Veldzicht, plan Heikant, bouw 16 woningen (ontwerpbesluit)
▪ Veldzicht 12, plaatsen dakkapel voorzijde (verleend)
▪ Nabij Zevenheuvelenweg N841, Sectie G perceel 342, kap boom
(verleend)
Heilig Landstichting
▪ Andreaslaan 8, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Lucaslaan 9, plaatsen dakkapel voorzijde (aanvraag)
▪ Meerwijkselaan 23 en 25, vervangen ramen door isolatieglas
(aanvraag)
▪ Nijmeegsebaan 60, verbouwen woning en plaatsen dakkapellen
(verleend)
▪ Sionsweg 5, plaatsen poort (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 181, exploiteren B&B in Huize De Pol (verleend)
▪ P. Potterstraat 17, verlengen in- en uitrit hoek P. Potterstraat –
Mesdagstraat (aanvraag)
▪ P. Potterstraat 24, bouw erker (verleend)
▪ Pr. Marijkestraat 4, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Vossengraaf 2, aanpassen bestaande splitsing pand (verleend)
▪ Nabij Weth. Koenenstraat 57, aanleggen uitrit aan achterzijde woning
(aanvraag)
Ooij
▪ Rietlanden 32, plaatsen dakkapel voorzijde (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving Bestemmingsplan
▪ Kalorama locatie Nieuwe Holleweg
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Voucherregeling
Mkb-ondernemers uit de regio
Arnhem-Nijmegen konden vouchers aanvragen voor hulp bij digitalisering. Bijvoorbeeld om een
webwinkel op te starten of app te
ontwikkelen. De ondernemers kunnen de vouchers alleen besteden
aan digitalisering van de onderneming. De digitalisering moet bijdragen aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik. De vouchers dekken 50%

Irma van de Scheur (links) en Estelle Hooghof
van de kosten tot een maximum
bedrag van 2.500 euro.
Het is het belangrijk om ondernemers in deze coronatijd te ondersteunen. Daarom is er extra budget
beschikbaar gesteld voor de voucherregeling. Maar er zijn veel aanvragen ingediend. De inschrijving is
dan ook gesloten.

MKB-deal Sm@rt Together
De voucherregeling is onderdeel
van de MKB-deal Sm@rt Together
van de 18 gemeenten in de regio
Arnhem-Nijmegen. De gemeenten,
de provincie Gelderland en het
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) stellen geld
beschikbaar om het bedrijfsleven te
helpen met digitaliseren.

■ Start bestrijden eikenprocessierups
De gemeente Berg en Dal begint
binnenkort weer met het bestrijden
van de eikenprocessierups. Een
gespecialiseerd bedrijf gaat tussen
half april en half mei het grootste
deel van eikenbomen bespuiten
met biologische middelen. Dat
doen ze in die periode 3 à 4 keer.
Het spuiten gaat 24 uur per dag
door en kan korte tijd geluidsoverlast veroorzaken.
In de eerste ronde spuit het bedrijf
aaltjes in de bomen. Aaltjes zijn de
natuurlijke vijand van insectenlarven. Ze gebruiken de larven om
zich te voeden en zich voort te
planten. Als er weer blad aan de
bomen zit, spuit het bedrijf bacteriën (XenTari) in de bomen. Deze
bacteriën hechten zich op de bladeren. Als de rupsen van de bladeren
eten, gaan ze dood.
Nevel vermijden
De aaltjes en bacteriën zijn veilig
voor mens en dier, maar kunnen de
ogen en luchtwegen irriteren als
mensen of dieren tijdens het spuiten in contact komen met de spuitnevel. Daarom raden we aan om
niet onder de nevel door te lopen.
Bijzondere vlinders
In overleg met de vlinderstichting
wordt niet gespoten in gebieden
waar de afgelopen jaren bijzondere

of zeldzame vlindersoorten zijn
gezien. Dit is onder andere in het
Natura 2000 gebied bij De Bruuk.
Ontstaat op locaties waar niet gespoten wordt later toch overlast?
Dan worden de nesten weggezogen of weggeplukt. Dit geldt ook
voor plekken waar de preventieve
bestrijding onvoldoende of niet
effectief was.
Eigenaar moet bestrijden
De verantwoordelijkheid voor het
verwijderen van eikenprocessierupsen ligt bij de eigenaar van de
bomen. Heeft u eikenprocessierup-

sen in uw tuin? Dan moet u die zelf
laten verwijderen. U kunt hiervoor
contact opnemen met een professionele bestrijder. Er zijn meerdere
lokale bedrijven die deze dienst
aanbieden.
Nesten in de openbare ruimte
Ziet u eikenprocessierupsen in
bomen van de gemeente? Meld dit
dan via het Meldpunt Buitenruimte.
Dat
kan
via
www.bergendal.nl/meldpuntbuitenruimte of via de app Meldpunt
Buitenruimte (categorie dieren en
dierenoverlast).

■ IGNITE Award 2021 komt eraan!
Dit jaar kunnen startend sociaal ondernemers uit
Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant zich weer
aanmelden voor de IGNITE Award.
Bent u of kent u een startende sociaal ondernemer die
een mensgerichte verandering teweegbrengt? Wilt u
uw onderneming versterken en uw invloed vergroten?
Bereid uw aanmelding dan alvast voor. U maakt kans
op deelname aan het IGNITE groeiprogramma én op
€ 100.000,-. Inschrijven kan van 1 t/m 30 juni via
IGNITEAward.nl.
Verschil maken
IGNITE is voor de pioniers die echt een verschil maken
in het leven van mensen in een kwetsbare situatie. En
voor wie een gezond verdienmodel het middel is om te

komen tot een maatschappelijke verandering.
Meer weten?
Kijk op www.igniteaward.nl
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■ Uit de raad: Veiliger fietsen in Leuth, blauwe zakken 1 x per
4 weken ophalen
De gemeenteraad van Berg en Dal
vergaderde digitaal op 1 april 2021.
Hieronder vind u meer informatie
over 2 onderwerpen die op de
agenda stonden: het inzamelen van
afval en de fietsroute in en rond
Leuth.
Wijziging in de afvalinzameling,
afvalstoffenheffing laag houden
De gemeenteraad sprak tijdens de
raadsvergadering over de afvalinzameling in de gemeente. Er moeten keuzes worden gemaakt om
kosten voor de gemeente te besparen, zodat ook de afvalstoffenheffing voor inwoners zo laag
mogelijk blijft. De raad ging akkoord
met het gescheiden inzamelen van
luiers en incontinentiemateriaal.
Dat gaat dit jaar nog in. De raad
was het ook eens met het plan om
vanaf 2022 de blauwe restafvalzakken vierwekelijks op te laten halen.
Nu is dat nog tweewekelijks.
Door het afval goed te scheiden,
blijft er minder restafval over. Wie
tussen de vierweekse inzameling
door tóch restafval kwijt wil moet
dat gratis bij de milieustraten in
Groesbeek en Millingen kunnen
storten, vond de Groesbeekse
Volkspartij (GVP). Wethouder
Nelson Verheul zegde toe dat dit bij
wijze van proef de eerste maanden
in het nieuwe jaar mogelijk is.

gemaakt tussen de fietsroute langs
de zuidrand van Leuth (zoals het
college heeft voorgesteld) en een
fietsroute langs de noordkant van
Leuth. Het amendement is met een
ruime meerderheid aangenomen.
Het college gaat de noord- en zuidroute verder onderzoeken. Op korte
termijn wordt al begonnen met het
verbreden van de fietsstroken en
het doortrekken van het bestaande
fietspad.
Overige genomen besluiten
Tijdens de raadsvergadering zijn
verder de volgende besluiten genomen:
▪ Bestemmingsplan
‘Kalorama
locatie Nieuwe Holleweg’ gewijzigd vastgesteld
▪ Beheerplan Wegen 2021-2025
vastgesteld
▪ Ingestemd met de aanpak van
motoroverlast
▪ Ingestemd met het Regionaal
Programma Werklocaties 20212024
▪ Suppletiebesluit Niet Gesprongen
Explosieven
▪ 1e wijzigingsverordening van de
Afvalstoffenverordening
2017
Berg en Dal vastgesteld
▪ Florian Gödderz (GroenLinks) en
Nick Bakker (CDA) zijn benoemd
tot lid van de Regioagendacommissie Metropoolregio

Sjaak Kamps (68) uit Groesbeek is
benoemd tot carrousellid van PvdA.
Tot slot is het voorstel over de bouw
van een bijgebouw aan de
Zeelandsestraat 65 in Millingen van
de agenda afgehaald. Een meerderheid van de raad wil dit eerst
bespreken in een carrouselvergadering.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken.
Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken
zijn ook te vinden via de app
Politiek Portaal in de App Store.
Kies voor ’Berg en Dal’.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 20 mei
2021.

We gaan het speeltuintje in de Burgemeester Hermsenstraat in Millingen
aan de Rijn opknappen. We willen samen met buurtgenoten kijken hoe we
de speeltuin nog mooier kunnen maken. Het speeltuintje is namelijk een
belangrijke plek in de buurt waar kinderen lekker kunnen spelen en ouders
elkaar kunnen ontmoeten.
Alle bewoners van de Burgemeester Hermsenstraat hebben een brief ontvangen van Forte Welzijn om mee te denken. Heeft u geen brief gehad,
maar wilt u wel graag meedenken en/of meedoen? Neem dan contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij Forte Welzijn. Dit kan via
jesse.jansen@fortewelzijn.nl of 06-82 61 26 12.

■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook in
de gemeente Berg en Dal. Lijkt het
u leuk om als vrijwilliger aan de slag
te gaan? Dan is een van onderstaande vacatures misschien iets
voor u.
Vastleggen historisch erfgoed
Het vrijheidsmuseum in Groesbeek
is momenteel bezig met het bewerken van de historische archiefcollectie. Bent u nauwkeurig, routinebestendig en computervaardig?
Hebt u goede kennis van de Duitse
taal en bent u 1 dag in de week
beschikbaar? Dan levert u een
belangrijke bijdrage aan het vastleggen van het historisch erfgoed
dat gedeeld kan worden met het
publiek. Contactpersoon is Karen
van Gelder. U bereikt haar via
024 - 397 44 04 of
welkom@vrijheidsmuseum.nl.

■ 112 voor spoedeisende hulp

Goed om aan te denken!
▪ Let altijd op uw eigen veiligheid
Is er brand? Ga eerst naar buiten
vóór u 112 belt. Staat u langs een
drukke (snel)weg? Zoek dan eerst
een veilige plek op.
▪ Zorg dat uw huisnummer goed
zichtbaar is
De meeste ongelukken gebeuren
in en om het huis. Als de hulpdiensten eraan komen, moeten ze
uw huisnummer kunnen zien. Dat
voorkomt onnodig zoeken.

■ Opknapbeurt speeltuin Burgemeester
Hermsenstraat Millingen

Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
’Gemeenteraad Berg en Dal’ komt
u bij ons kanaal.

Veiliger fietsen in Leuth in 2 fasen
De raad wil een veilige fietsroute
rondom Leuth. De huidige route
door Leuth wordt nu druk bereden
door auto- en fietsverkeer, op
dezelfde rijbaan. Het college heeft
onderzoek gedaan. De raad werd
gevraagd te kiezen voor een fietspad langs de zuidrand van Leuth,
het verbreden van de fietsstroken
op de Steenheuvelsestraat en het
doortrekken van het bestaande
fietspad. CDA, D66, Polderbreed
en VVD dienden een amendement
(wijziging op het voorstel) in. In het
amendement staat dat er ook gekeken moet worden naar het verkeersluw
maken
van
de
Zeelandsestraat in Millingen; door
een gedeelte van deze straat af te
sluiten voor autoverkeer. Ook wil de
raad dat er een afweging wordt

Het alarmnummer 112 is er voor
spoedeisende hulp. U kunt dit nummer bellen als iemand in direct
gevaar is of als er gevaar dreigt.
Bijvoorbeeld als iemand dringende
medische hulp nodig heeft, bij
brand, of als u getuige bent van een
misdrijf zoals geweld of een
inbraak.
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▪ Lampen aan, deur open
Als de hulpdiensten onderweg
zijn, is het nuttig om de aandacht
te trekken. Zet bijvoorbeeld alle

lampen aan. Zorg dat de deur
open staat, dan kan de hulpverlener snel naar binnen.

Maatjes in Millingen
Forte Welzijn is voor twee mannen
en een vrouw uit Millingen aan de
Rijn op zoek naar een maatje. Vindt
u het leuk om één keer per week of
twee weken bij iemand op bezoek
te gaan voor een kop koffie en een
praatje? Of er met mooi weer op uit
te gaan voor een lekkere wandeling
of fietsrit door de polder? Neem dan
contact op met Jesse Jansen van
Forte Welzijn via 06 – 82 61 26 12
of jesse.jansen@fortewelzijn.nl.
Help mee bij Peutercafé Leuth
Kunt u goed omgaan met peuters
en lijkt het u leuk om het Peutercafé
Leuth mee te organiseren? Neem

dan contact op met Jesse Jansen
van Forte Welzijn via
06 – 82 61 26 12 of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl.
Peutercafé Leuth is ongeveer tien
keer per jaar op de maandagochtend in het Kulturhus Leuth. Twee
keer per jaar wordt er een plan
gemaakt en leuke thema’s bedacht.
Zodra de coronamaatregelen het
toelaten, wordt er weer gestart.
Werkgroep huurdersvereniging
De nieuwe werkgroep van huurdersvereniging HV-Woonbelang
zoekt mensen die zich willen inzetten voor het belang van woning
huurders. Er doen zich regelmatig
onduidelijkheden voor bij het opleveren en onderhoud van huurwoningen. Dit leidt tot onwenselijke
situaties. Bent u huurder of huurder
geweest bij Oosterpoort en vindt u
ook dat er duidelijkheid moet zijn
over de regels? Neem dan contact
op met Theo Zegers via
06 - 28 77 91 92 of
tzegers1@gmail.com.
Andere vacatures
Misschien wilt u een maatje voor
iemand zijn? Bijvoorbeeld bij
Humanitas, Pluryn, of Forte
Welzijn. Of zoekt u nog wat
anders? Kijk voor meer vacatures
en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 - 040 60 66.
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■ Kennismaken met… Marjan Verdijk
Marjan Verdijk (60) is het nieuwste
raadslid in de gemeente Berg en
Dal. Zij werd op 29 oktober 2020
benoemd en draait inmiddels een
halfjaar mee in de raad.
RAVON
Marjan woont al negen jaar in
Groesbeek, nadat zij eerder in
Malden, Nijmegen en Ubbergen
heeft gewoond. Ze werkt als databeheerder bij Stichting RAVON.
Naast het werk houdt Marjan zich
bezig met wandelen, fietsen, dansen, films kijken en Risken.
Verbeteren van natuur en milieu
Marjan studeerde Biologie in
Utrecht en zette zich toen al in voor
de verbetering van natuur en
milieu. Daarna heeft zij zich door

cursussen en werk verder ontwikkeld in milieukunde en natuuronderzoek.
GroenLinks
Haar liefde voor milieu en natuur, in
combinatie met het graag nadenken en discussiëren over verschillende onderwerpen, maakt dat
Marjan politiek actief werd voor
GroenLinks. Sinds 2013 is zij
betrokken bij de Berg en Dalse
afdeling van deze partij. Eerst om
mee te kijken. In 2015 werd zij carrousellid en begon haar politieke
carrière dus echt.
Biodiversiteit
Marjan ziet veel problemen op het
gebied van klimaat, stikstof, fosfaat
en biodiversiteit. “Wij moeten echt

leren om binnen de grenzen van de
aarde te blijven anders hebben
onze (klein-)kinderen een groot
probleem”, zegt zij daarover. Zij
streeft er dan ook naar dat de
gemeente actief gaat werken aan
biodiversiteit en duurzaamheid.
“Te weinig jongeren”
Marjan hoopt op meer jong bloed in
de raad. “Het is jammer dat de huidige gemeenteraad zo eenzijdig is
(oud). Ik ben zelf ook de zoveelste
50-plusser en ik vind dat er veel te
weinig jongeren in de lokale politiek
zitten. Daarom probeer ik zo goed
en zo kwaad als mogelijk in het
belang van jongeren te denken”.
Marjan vraagt om die reden ook
aandacht voor meer woningen voor
jongeren.

Wilt u in contact komen met Marjan Verdijk?
Dat kan via m.verdijk@bergendal.nl.

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

Oorlogsgeweld in de Ooijpolder
Woensdagmiddag 5 mei a.s.
wordt door de Heemkundekring
De Duffelt/Heimatkundeverein
  
Die Düffel e.V. het boek
‘Oorlogsgeweld
in
de
Ooijpolder’, samengesteld door
Cea van Dillen-Janssen en Ton
van Dillen, gepresenteerd.
Helaas is het in verband corona
niet mogelijk om een openbare
boekpresentatie te organiseren.
Het boek is, na de boeken over
Millingen, Kekerdom, Leuth en
Beek, de vijfde in de serie over
de omstandigheden en gevolgen
van Operatie Market Garden
voor de inwoners van de Duffelt.

   
Tot september 1944 waren de
oorlogsjaren in de Ooijpolder
    
voor de meeste bewoners tamelijk rustig verlopen. Uiteraard
moesten zij zich (met tegenzin)
houden aan de bevelen van de bezetter kracht hun boerderijen en buurtschapmaar slechts enkele gezinnen waren pen hebben opgebouwd en hun normagetroffen door traumatische gebeurte- le leven konden hervatten.
nissen. Toen op 17 september dan ook
de geallieerden de polder introkken, ‘Oorlogsgeweld in de Ooijpolder’
dachten zij de oorlog goed te zijn door- kost in de (boek)winkel € 15 en bij
gekomen. Zij konden zich in de verre voorintekening € 12,50.
verste niet voorstellen dat de oorlogsel- Intekenprijs t/m 5 mei: € 12,50
ledenprijs
Heemkundekring
De
lende nu pas voor hen begon.
Langs de lijn van een dagboek en in Duffelt: € 12.50
langere en kortere verhalen zijn in dit Winkelprijs vanaf 6 mei: € 15.00
240 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek de belevenissen, de hoop Hoe te bestellen?
en wanhoop, de saamhorigheid en Voorintekening: maak € 12.50 over per
doorstane angst te lezen. Hoe zij voor boek op rekeningnummer NL64
de bombardementen moesten schuilen, RABO 0134 4025 88 t.n.v.
de talrijke evacuees uit Nijmegen gast- Heemkundekring De Duffelt met vervrij onderdak en eten gaven, het oor- melding van uw naam en adres. Het
logsfront op en neer zagen gaan. Hoe boek kunt u na betaling vanaf 6 mei
hun boerderijen en huizen werden ver- afhalen bij Paul Remy Prinses
woest, dorpsgenoten door bommen en Irenestraat 3 Ooij.
granaten werden gedood, en hoe zij Vanaf 6 mei is het boek is verkrijgbaar
met een schamel bezit zelf moesten voor € 15.- bij de heemkundekring De
evacueren naar het bevrijde Brabant en Duffelt: Primera Beek en Millingen,
afhankelijk werden van de goedheid Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek,
van wildvreemden, terwijl hun polder Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de
onder water werd gezet. En hoe zij, ten- boekhandels in de omgeving.
slotte, nadat zij in de droge polder www.duffelt.de
waren teruggekeerd, met enorme veer- email: deduffelt@gmail.com

Herdenking 4 mei monument
Beek gaat niet door
BEEK. Al jaren organiseert Stichting
Reünie Paratroopers de Herdenking op
4 mei bij het monument in Beek.
Helaas hebben wij, op advies van de
gemeente en ondanks alle positieve
geluiden, moeten besluiten om ook dit
jaar geen samenkomst te organiseren.
De huidige regels laten een bijeenkomst met meerdere mensen niet toe.
Natuurlijk kunt u zelf naar het monu-

ment gaan en daar voor uzelf even een
moment van stilte houden en eventueel
een bloemetje leggen. De burgemeester
zal ergens tijdens deze dag een krans
leggen en dat zullen wij, Stichting
Reünie Paratroopers ook doen.
Wij hopen op 17 september de kans te
krijgen om weer samen te komen bij
het monument om te herdenken en te
vieren.

“Roots21” nieuwe muziekband uit Groesbeek
GROESBEEK. Roots21 is een nieuwe band uit
Groesbeek en is begin 2021 opgericht en ontstaan uit diverse corona jam sessies. De muziekstijl kan het best getypeerd worden als akoestisch samenspel met meerstemmige zang, variërend van Country, Blue Grass, Pop, Iers en alles
wat daar tussenin zit.
Roots21 grijpt terug naar de oorsprong waar
muziek voor bedoeld is. In eenvoud en puurheid
genieten van akoestische instrumenten zoals o.a.
gitaar, ukelele, mondharmonica gecombineerd met
meerstemmige samenzang. Voor meer informatie
kijk op onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/roots21.music
Roots21 bestaat uit Niek Hermsen en Gino Voeten.
Niek Hermsen is al jaren lang frontman van de
Ierse folkband “The ipaddies” en heeft onder zijn
pseudoniem “Nick McHenson” diverse solo producties uitgebracht.
Gino Voeten is naast zijn dagelijkse werk als muziekbegeleider, zanger/gitarist van het Ierse duo de Dublin Moles en
heeft recentelijk onder de naam Gino Feet zijn eerste singles
gereleased op de diverse streamingplatforms waaronder
Spotify.
Roots21 hoopt op een snelle opheffing van de corona maatregelen zodat zij binnenkort hun eerste optredens kunnen

geven.
Om de plaatselijke horeca, die zo zwaar te lijden hebben
onder de huidige omstandigheden een beetje te ondersteunen, biedt Roots21 een aantal gratis optredens aan. Horeca
ondernemingen die hiervoor interesse hebben kunnen hiervoor contact opnemen met onderstaande contact personen.
Niek Hermsen, ndhermsen@gmail.com, Tel: 06 30916280
Gino Voeten, ginomusicproductions@gmail.com, Tel: 06
21961183

Kulturhus Beek opening terras in voorbereiding
Net als de meeste mensen hopen we al een paar maanden op
versoepelingen, maar steeds weer bleef dit uit! Met de lente
in volle gang verwachten we dat het zonnige terras van het
Kulturhus nu toch écht op 28 april weer open mag. Wij zijn
ons daarop aan het voorbereiden. Het moment dat we weer
helemaal open kunnen zal zeker ook komen. We hebben de
laatste maanden een klein vrijwilligersteam opgebouwd van
enthousiaste mensen met leuke ideeën. Maar er is nog aanvulling van dit team nodig. Is dat misschien iets voor jou?
We hebben allereerst mensen nodig als gastheer of gastvrouw om op het terras mensen te verwelkomen en te bedie-

nen. Als we weer open zijn ga je ook mensen in de buurtkamer ontvangen en bezoekers de weg wijzen in het gebouw.
Verder zijn dan ook mensen nodig om ’s avonds bardienst te
draaien en af te sluiten. Als nieuwe vrijwilliger heb je mogelijk nog andere expertise die je zou willen inzetten. In het
Kulturhus is van alles nodig en mogelijk.
Als je het zelf te druk hebt om mee te komen doen, kijk dan
in je omgeving of je iemand kunt aanmoedigen om in actie
te komen. Heb je interesse mail of bel Martijn Saat
(Martijn@puntenco.nl of 0640113624).

Digitaal vaardiger via online workshops bibliotheek
De Bibliotheek Gelderland Zuid
organiseert in april en mei diverse
online workshops om digitaal vaardiger te worden. Er zijn onder meer
workshops over veilig internetten,
werken met je DigiD, het (laten)
regelen van je digitale erfenis en het
gebruiken en opslaan van wachtwoorden. De workshops zijn allemaal gratis.
De Bibliotheek Gelderland Zuid helpt
mensen graag verder op digitaal
gebied. Samen met SeniorWeb organiseert de bieb diverse workshops via de
videobelprogramma’s Zoom en Teams.
Na aanmelding krijgen deelnemers
instructies hoe ze moeten inloggen.
Tijdens de workshops is er voldoende
gelegenheid voor het stellen van vragen. De volgende workshops staan op
het programma:

Veilig internetten met een Windowscomputer
Elke woensdag van 10.00 tot 10.30 uur.
Via het videobelprogramma Zoom.
Phishing en WhatsApp-fraude
Elke donderdag van 10.00 tot 11.00
uur. Via het videobelprogramma
Teams.
Oefenen met je DigiD
Elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
(m.u.v. dinsdag 27 april). Hoe? Via het
videobelprogramma Teams.
Documenteren van bestanden in
Windows 10
Elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
(m.u.v. woensdag 5 mei). Via het
videobelprogramma Zoom.

Genealogie
Elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
Via het videobelprogramma Teams
Je digitale erfenis (laten) regelen
Elke donderdag van 14.00 tot 15.00
uur. Via het videobelprogramma Zoom
Veilige wachtwoorden gebruiken en
opslaan
Elke maandag van 10.00 tot 11.00 uur.
Via het videobelprogramma Zoom
Kijk voor meer informatie op
www.obgz.nl/agenda. Aanmelden
kan door een mailtje te sturen naar
Magda Steegh: msteegh@obgz.nl.
Bellen kan ook: 06 – 86 80 72 57. Het
aanbod van digitale workshops zal
de komende weken verder worden
uitgebreid.
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Albert Heijn van den Hatert

Sta jij ‘je mannetje’ als

ZELFSTANDIG
ELEKTRO MONTEUR

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

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

www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Aanbiedingen geldig t/m zondag 25 april

Lieskes Wengs 3

Lieskes Wengs 3:

Lieskes Wengs 3a

Bgg.
1e verd.

Lieskes Wengs 3b

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

LINGERIEBYM.NL

LINGERIEBYM.NL

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

Lieskes Wengs 3b:

1e verd. - kamer 25 m2
- kamer 12 m2
(nu in gebruik als schoonheidssalon,
komt 1 maart vrij)

Lieskes Wengs 3a:

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

By M

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

Merken o.a.
Volg ons op
Social media

Keuze
uit ruim

Waar

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

MEER INFO OP WWW.LINGERIEBYM.NL

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Jeugd & Jongeren

Martinusschool is ‘Veilig in het verkeer’
MILLINGEN. Vorige week hebben wij, op de Martinusschool in Millingen aan de Rijn, het Jeelo-project “Veilig in
het verkeer” afgerond. Wat hebben we veel geleerd!
Wij vinden het belangrijk om met de Jeelo projecten betekenisvol te maken door aan te sluiten bij de leefwereld van de
kinderen. In groep 7 en 8 bereiden wij de kinderen voor op
de stap (weg) naar het VO.
Wat weten we al over verkeersregels en welke afspraken zijn
er in het verkeer? Dit hebben we, tijdens de opening van het
project, onderzocht in een Kahoot quiz.
Tijdens verschillende interviews met oud-leerlingen, hoorden de leerlingen van groep 7 wat er allemaal op hen afkomt
als ze straks op hun fiets naar de middelbare school gaan.
Wat een mooie ervaring en wat kun je zo veel leren van
elkaar.
We zijn aan de slag gegaan met het leren van verkeersregels,
verkeersborden etc. Wat betekent dat verkeersbord? Is mijn
fiets veilig? Wat zijn de regels op een rotonde? Kinderen zijn
in groepjes aan de slag gegaan met deze onderwerpen. Er
werden presentaties gegeven, mindmaps gemaakt, samenvattingen geschreven en van legostenen een rotonde nagebouwd. Met auto’s, poppetjes, eigen geknutselde verkeersborden, werd geoefend met de regels. Mooi om te zien dat
iedere leerling uniek is en een eigen leerstijl.
We hebben een werkblad van een fiets in elkaar gezet en
geleerd hoe alle onderdelen heten. We hebben onze eigen
fiets goed bekeken. Voldoet hij aan de veiligheidseisen?
Eerst zelf aan de slag en daarna nog eens met Ralf onze
Millingse fietsenmaker kleine reparaties oplossen zoals de
rem vast zetten, band plakken e.d. Onze fietsen waren weer
top in orde!

Workshops waarin de scholieren meer te weten kwamen over
het thema, een live vragenronde met meteorologe Margot
Ribberink en het werken aan de inzending: een groot deel
van de Scholenwedstrijd vond dit jaar online plaats. Zo ook
de prijsuitreiking, die alle deelnemende scholieren en docenten morgen, woensdag, via een livestream op YouTube kunnen volgen. Een presentatrice zal het geheel in het
Nederlands en Duits presenteren. Er zijn prijzen in de categorieën ‘Nederlandse scholen’, ‘Duitse scholen’ en
‘Partnerscholen’. Daarnaast worden er prijzen voor bijzondere inzendingen uitgereikt. “De deelnemers hebben het de
jury niet gemakkelijk gemaakt. Aan de inzendingen is te zien
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Koningsdag Beek
De Beekse Veiligheids Dienst (BVD)
vraagt uw aandacht
Beste inwoners van Beek en omstreken,
De Beekse Veiligheids Dienst (BVD)
vraagt uw aandacht voor het volgende:

Tijdens een fietstocht door Millingen ontdekte we, met alle
kennis die we opgedaan hebben, enkele wat minder veilige
situaties. Er werden zelfs verkeersborden ontworpen om de
veiligheid te verhogen.
Op dinsdag 23 maart bezocht de ANWB met het programma
Streetwise onze school. De leerlingen oefenden hun trapvaardigheid op een schitterend parcours. Wat denk je van een
sla-om langs pionnen, op een hellend vlak rijden of over een
lijn fietsen? En hoe gaat dit met een zware rugzak? Dit alles
hebben we mogen ervaren.
Ter afsluiting van ons project hebben de ouders een route
door Millingen uitgezet. We hebben toen laten zien wat we
hebben geleerd en dat we veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
De vele ouders die geholpen hebben waren trots en sturen de
kinderen vol vertrouwen naar het VO!

Euregio Rijn-Waal zet scholieren in het
zonnetje tijdens digitale prijsuitreiking
Ook in tijden van online en hybride onderwijs vinden er
interessante schoolprojecten plaats – zelfs grensoverschrijdend. Dat bewijst de derde editie van de
Euregionale
Scholenwedstrijd,
waarvoor
350
Nederlandse en Duitse scholieren zich hadden aangemeld. In de afgelopen maanden hielden ze zich bezig met
de vraag hoe ze duurzamer kunnen leven en zich zo kunnen inzetten voor het klimaat. Hieruit zijn veelzijdige
inzendingen ontstaan. Tijdens een digitale prijsuitreiking
op 21 april zet de Euregio Rijn-Waal de beste inzendingen in het zonnetje.

20 april 2021

dat de scholieren veel over het onderwerp hebben geleerd en
met veel plezier hebben meegedaan”, aldus projectcoördinator Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal. “Naast de
inhoudelijke kwaliteit heeft de jury ook de criteria creativiteit, originaliteit en het gebruik van de buurtaal in haar oordeel meegenomen. We kijken nu al uit naar de liveverbinding
met de winnaars, die pas tijdens de prijsuitreiking bekendgemaakt zullen worden.”
Ook de prijzen zullen tot die tijd een verrassing blijven. Een
klein tipje van de sluier: passend bij het thema van de
Scholenwedstrijd kunnen de scholieren uitkijken naar duurzame prijzen en activiteiten voor de klas. Naast Heidi de
Ruiter en Margot Ribberink zal ook minister van Europese
Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Stephan
Holthoff-Pförtner, te gast zijn. In samenwerking met het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de regering van Noordrijn-Westfalen organiseerde de
Euregio Rijn-Waal de Euregionale Scholenwedstrijd dit jaar
voor de derde keer. Aan Nederlandse kant konden middelbare scholen uit de regio’s Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe,
Zuid-West-Gelderland, Noordoost-Brabant en NoordLimburg meedoen – in kleine groepjes, met de hele klas of
samen met een partnerschool uit het buurland.

Op 27 april aanstaande wordt de hulp
van het Beekse publiek gevraagd voor
een zaak in nationaal belang. Hoewel
details van deze zaak staatsgeheim zijn
en niet zomaar openbaar gemaakt kunnen worden, kan wel het volgende
gedeeld worden.
In de zaak Korenbloem zoekt de dienst
al enige jaren naar voorwerpen van
groot en Koninklijk belang. Het spoor
is pas geleden doodgelopen in uw dorp.
Onze agenten zijn diep geïnfiltreerd in
de lokale bevolking,
maar helaas is het tot
nu toe niet gelukt om
iets te ontdekken.
Behalve dit: op 27
april aanstaande tussen 11:00 en 15:00
lijkt er iets belangrijks te gaan gebeuren. Wat is nog onduidelijk.

onderscheiding kan worden verdeeld in
het team.
Voor meer informatie stemt u op 27
april om 11:00 af op de lokale omroep,
alwaar een persconferentie gegeven
wordt door de Dienst.
Helpt u de de zaak Korenbloem tot een
goed einde te brengen? Meld u zich dan
aan via
www.beekseveiligheidsdienst.nl.
Hoogachtend, vol verwachting en
b.v.d.,
W.A. Appelmans
Directeur Beekse Veiligheids Dienst
(BVD)

Daarom vragen wij
uw hulp. Uw bijdrage
is van nationaal
belang en een kans
om uw Koning persoonlijk een groot
plezier te doen.
Natuurlijk is er een
zeer passende beloning.
Omdat in onze ervaring samenwerking
het meest effectief is,
vragen wij om u aan
te melden in teams
van 4 tot 10 personen.
Een eventuele beloning of Koninklijke

Kinderopvang ILO Kekerdom

Kinderen uit Leuth ontvangen een oranje goodiebag
Vanwege de huidige coronamaatregelen kan het Oranjecomité dit jaar helaas
geen Koningsdag organiseren voor alle
kinderen uit Leuth. Dit is uiteraard erg
jammer en daarom heeft het comité
nagedacht over een alternatief.

KEKERDOM. Wij zijn Denise en
Esther van Kinderopvang ILO. Wij
bevinden ons in het Kulturhus in
Kekerdom. Daar vangen wij kinderen
uit zowel Kekerdom als Millingen op
na schooltijd en in de vakanties (buitenschoolse opvang). Wij willen graag
uitbreiden door een peuteropvang te
openen. Peuteropvang is bedoeld voor
jonge kinderen van 2 t/m 4 jaar oud en
zou voor twee ochtenden in de week
geopend zijn van 08:30u-12:00u. Hier
kunnen de kinderen in een veilige
omgeving samen met leeftijdsgenootjes en onder professionele begeleiding
spelenderwijs leren. Zo wennen ze er
alvast aan om in een groep en volgens

Op vrijdag 9 april hebben alle leerlingen van de basisschool een oranje
goodiebag gekregen.
Hierin zat een uitnodiging voor een
online oranjebingo, een kleurplaat voor
de kleurwedstrijd en een oranje goodie.
De kleurplaten kunnen tot 26 april
ingeleverd worden bij de Spar in Leuth.
Ook worden de kinderen en ouders uitgedaagd om hun huis op 27 april zo
oranje mogelijk te versieren. Uiteraard
staat daar een prijs tegenover.
Het Oranjecomité hoopt volgend jaar
weer een geweldige Koningsdag te
kunnen organiseren.

een bepaald ritme te functioneren. Dit
maakt de peuterspeelzaal een mooie
opstap naar de basisschool.
Tot nu toe hebben wij te weinig aanmeldingen om daadwerkelijk een peutergroep te kunnen openen. Wij hebben
nog 1 maand de tijd om hier verandering in te brengen. Lukt dit niet? Dan
vervalt de 'goedkeuring' voor peuteropvang vanuit de gemeente en de GGD en
kan er geen peuteropvang in Kekerdom
geopend worden. Dus heeft u interesse
of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan snel contact met ons op
via 0623716993 of stuur een e-mail
naar info@kinderopvang-ilo.nl.

Waar is Joepie?
Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

GROESBEEK.
Onze
cyperse kat Joepie is sinds
27 januari vermist. Hij
kwam ’s avonds altijd naar
huis, maar die dag is er
waarschijnlijk
iets
gebeurd waardoor hij nu
vermist is. We wonen aan
de
Molenweg
in
Groesbeek. Wilt u ons
helpen met zoeken? We
missen hem heel erg.
Joepie is een grote kat en
heeft een opvallende zwarte vlek op
zijn neus. Hij is gecastreerd en gechipt.
Het is een lieve kat, maar het kan zijn
dat hij nu bang is.
Misschien ziet u regelmatig een kat

lopen in uw straat/ tuin die op hem
lijkt. Wilt u ons dan bellen? Mijn telefoonnummer is 06-17962263 (Nicky).
Als u een foto kunt maken is dat fijn.
Dan zien we meteen of het Joepie is.

De Rozet
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Vier eieren op het ooievaarsnest
op de Silo in Leuth
De ooievaars, genesteld op de silo in
Leuth, hebben op dit
ogenblik vier eieren.
De eigenaar van de
silo vertelde dat er
vorige week ook al
een ei op de grond
lag. Het nest is vanaf
d
e
Plezenburgsestraat te
zien.

N AT U U R

Drugsafval gestort langs ’t Meertje nabij Persingen
Onbekenden hebben, waarschijnlijk
een aanhangwagen vol, drugsafval
gestort in de berm van ’t Meertje langs
de Dijkgraaf van Wijckweg naar
Persingen. Het gaat hier waarschijnlijk
om de grond van een wietkwekerij. De
afval werd dinsdagmorgen 13 april ontdekt door een buurtbewoner.
Foto: Henk Baron

Coronaproof
wandelen met
aandacht

Foto: Ton Rutten
(dronefoto)

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

Landbouwer Len Beijer uit Groesbeek
beschermt kievitsnesten door er tijdens
zijn werkzaamheden omheen te rijden.
Er liggen vijf nesten op zijn land. Vier
nesten zijn door de Harry Gasseling en
Henk Klaassen van Landschapsbeheer
Groesbeek gevonden en gemarkeerd,
het andere nest door Len zelf.

die door de brandweer snel onder controle was gebracht. Ze hebben het
schoorsteenkanaal “geveegd” en het
probleem opgelost.
Overigens was de schoorsteen onlangs
nog geïnspecteerd en gereinigd door
een schoorsteenveegbedrijf. De bewoners hadden verder in de woning geen
schade.
Foto: Henk Baron

GROESBEEK. We mogen nog niet
alles, maar wandelen mag! Daarom
gaan we door met de maandelijkse
‘Wandeling met Aandacht’. Wandelen
met aandacht voor de natuur, voor
jezelf en voor elkaar. Op woensdag 28
april is er weer een meditatieve wandeling die start bij de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. We wandelen in paren of als het weer mag in
groepjes van vier. De wandeling begint
om 9.45 uur met een korte inleiding op
het thema: Verbinding. Met wie en wat
ben jij verbonden? Er wordt een uur
gewandeld in een rustig tempo. Het eerste half uur is de wandeling in stilte, het
tweede half uur kunnen gedachtes met
elkaar gedeeld worden. Rond 11.00 uur
wordt met het aansteken van een kaarsje in de kerk per groepje de wandeling
afgesloten. De wandeling wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken
van Groesbeek en iedereen is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl , maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154

Dauwtrappen in
Brandweer rukt uit voor gaslek in Kekerdom gaat
niet door
de Goudwindestraat in Ooij
OOIJ. Vrijdagmorgen 9 april moest de
vrijwillige brandweer van Ubbergen
uitrukken voor een gaslek in de
Goudwindestraat in Ooij een lek in de
gasleiding bij de aansluiting van een
woning. De brandweer heeft ter plekke
de eerste maatregelen genomen en in

Hopelijk hebben de kievits de heftige
paasweek overwonnen en komen de
eieren over een paar weken uit. Ook
andere, met name jonge agrariërs zetten zich in voor nestbescherming en
verzoeken Weide- en akkervogelbescherming Groesbeek nesten te markeren.

dierenweitje dat de Lentebloeiers in de
bakken komen.
Help je mee?

Schoorsteenbrand in Millingen
MILLINGEN. Woensdagavond 7 april
werd de vrijwillige brandweer van
Millingen gealarmeerd voor een
schoorsteenbrand in een woning aan de
Rubenstraat in Millingen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg daar
assistentie van de hoogwerker van de
brandweer Nijmegen.
Uiteindelijk bleek dat er boven in de
schoorsteen een brandje was ontstaan

Groesbeekse boeren houden
rekening met de kievits

de woning, alsmede bij de buren gecontroleerd of er sprake was van gasvorming. De uiteindelijke afwerking vond
plaats plaats door Liander, de netwerkbeheerder. De politie was eveneens ter
plaatse.
Foto: Henk Baron

Op Hemelvaartsdag (13 mei) had de
UNA in Kekerdom dauwtrappen
gepland. Dit gaat niet door omdat de
gemeente Berg en Dal het niet kan toelaten. Het wordt gezien als evenement
en die zijn vooralsnog verboden.

Hanging Basket
BERG en DAL. Als de lente is
begonnen laat de stichting tot
verfraaiing van Berg en Dal
het dorp extra opfleuren.
Hiervoor heeft de stichting
meer dan 250 baskets in Berg
en Dal staan. Deze worden
jaarlijks gevuld met geraniums. De mensen die een basket hebben staan hoeven hier
niets voor te betalen. Ze hoeven alleen de basket van water
te voorzien.
Vanaf 17 mei beginnen de
vrijwilligers van de stichting
met het vullen van deze baskets.
Iedereen die een basket heeft wordt
gevraagd ‘hun’ basket voor 17 mei leeg
te maken.
Maar stichting tot verfraaiing van Berg
en Dal doet meer. Bij grote evenementen in het dorp Berg en Dal voorzien zij
de Oude Kleefsebaan van vlaggen.
Laten we hopen dat er dit jaar weer een
evenement plaats kan vinden.
Bloemen en vlaggen zijn duur. Wilt u
de projecten ondersteunen, dan is een
donatie is altijd welkom. U kunt uw
bijdrage overmaken naar rekeningnum-

mer NL51RABO 0142 0737 76 t.n.v.
Stichting tot verfraaiing van Berg en
Dal.
Woont u in het dorp Berg en Dal en wilt
u een basket? Soms komt er een basket
beschikbaar. Heeft u interesse dan kunt
u een mail sturen naar takoderoest@hotmail.com of contact opnemen met:
Hans Hermsen, 06-55167562
Stephano Jansen, 06-31790184
Tako de Roest, 06-54356852

Zes eieren in het ooievaarsnest bij Oortjeshekken
De Leuthse fotograaf Ton Rutten houdt
met zijn drone regelmatig de ooievaars
in de Ooijpolder in de gaten. Op 13
april bezocht hij het nest achter Hotelrestaurant Oortjeshekken en kwam hij
tot de ontdekking dat er al zes eieren in
het nest liggen. Dat terwijl de ooievaars
zelf nog steeds bezig waren met de aanpassing en verbetering van het nest. Het
zou uniek zijn voor de Ooijpolder als
ook alle zes eieren uit zouden komen.
Het hoogste aantal was tot dusver vijf.
Overigens is er bij Oortjeshekken een
webcam geïnstalleerd en is het ooievaarsnest live te bezoeken op YouTube.
Ooievaarsnest bij Oortjeshekken
Foto: Ton Rutten

SENIOREN

KBO Beek nieuws
BEEK. Beste leden, lezers, een zomer
met veel minder zorgen, dat is waar wij
allemaal naar verlangen in deze periode, helaas is de toestand momenteel
nog steeds zorgelijk, maar er zijn lichtpuntjes in het verschiet.
De gehele maand april kunt u de KBO
Beek steunen door uw lege flessen te
doneren in uw Beekse supermarkt.
Gerard van der Pluijm heeft voor een
fraai A4tje gezord op de lege flessenautomaat. De donaties komen geheel
ten goede aan de senioren van de KBO
Beek.
De Bewust Ouderen Fitness groep van
de KBO Beek is afgelopen maandag
weer met haar lessen begonnen in de
beweegtuin, natuurlijk staat Chiquita
weer voor de groep.
Heeft u ook interesse om onder deskundige leiding te bewegen, heerlijk te
sporten, de spieren weer op niveau te
laten komen na een tijd van stilstand.
Kom dan maandag aanstaande om
16.30 uur naar het parkeerterrein van
B.V.C. En doe mee.

Magazine met onze nieuwbrief.
De KBO Beek de vereniging waar je
bij wilt horen.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
info.

Mantelzorgcursus Zorgen voor een ander in Groesbeek
slecht slapen, concentratieproblemen
en somberheid. Wanneer u merkt dat u
klachten heeft of steeds minder tijd
voor uzelf, is het volgen van de korte
cursus ‘Zorgen voor een ander begint
bij uzelf’ misschien iets voor u.

Dit voorjaar organiseert Pro Persona
Connect afdeling Preventie de cursus
‘Zorgen voor een ander begint bij uzelf’
voor mantelzorgers uit gemeente Berg
en Dal.
Om te voorkomen dat u, als mantelzorger, overbelast raakt en zelf lichamelijke en/of psychische klachten ontwikkelt, is het van belang goed voor uzelf
te zorgen. Bij lichamelijke en psychische klachten kunt u bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid, duizeligheid,
hoofdpijn, pijnlijke spieren, piekeren,

Aangereden
BEEK. Dinsdagmiddag 13 april ben ik
om 13.55 uur op de Ubbergse Holleweg
met mijn fiets aangereden door een
auto die achteruit een parkeerplaats
kwam. Terwijl ik op een bank zat bij te
komen van de klap en de schrik, heeft
een vriendelijke mijnheer mijn fiets van
de straat opgeraapt en gekeken of hij
het nog deed. Daar zou ik hem nogmaals voor willen danken. Wil deze
vriendelijke heer contact opnemen met
de Rozet? info@derozet.nl

Doel van de cursus is om u vaardigheden aanleren om uw eigen stress te verminderen en uw inzicht te vergroten.
Ook wordt ondersteuning en advies
gegeven. Zorgen voor uzelf is van
belang om te voorkomen dat de thuissituatie en de relatie onder druk komt te
staan.
Inhoud van de cursus
- Stoppen met/minder piekeren
- Leren ontspannen/vasthouden eigen
bezigheden

- Beter communiceren met uw partner/familielid
- Informatie over waar u hulp kunt vinden

Op vrijdag 16 april waren Truus en Wil
Brugman uit de Prins Mauritsstraat in
Ooij 50 jaar voor de kerk getrouwd.
Twee dagen daarvoor, op 14 april, was
de officiële datum dat ze op het
gemeentehuis van Ubbergen getrouwd
waren en op die dag hadden ze al bloemen en een felicitatie gekregen van de
gemeente Berg en Dal.
Truus Verriet is afkomstig uit een gezin
van 13 kinderen en heeft haar hele
leven al in Ooij gewoond terwijl Wil,
afkomstig uit een gezin van 5 kinderen,
in meerdere plaatsen gewoond heeft
omdat zijn vader bij een diverse steenfabrieken in Nederland gewerkt heeft.
Maar in Ooij hebben ze elkaar gevonden en ze trouwden op 14/16 april
1971.
Truus en Wil hebben 3 kinderen en 4
kleinkinderen. Een bruiloft zat er vanwege corona helaas niet in daarom kon
het alleen met de familie in huis
gevierd worden. Truus en Wil, van
harte proficiat.
Serenade door schutterij Eendracht
Ooij voor Truus en Wil Brugman
Coronaproef en derhalve niet in uniform brachten de muzikanten van
schutterij Eendracht uit Ooij vrijdag-

avond 16 april een serenade aan hun
trouwe leden Truus en Wil. het echtpaar werd ook toegesproken door Nel
Huisman, bestuurslid van de schutterij.
Het traditionele vendelzwaaien werd
deze keer overgeslagen. Het werd een
prachtig, maar ook emotioneel optreden, mede omdat de bruidegom ernstig
ziek is. Ooij kan trots zijn op haar
schuttersvereniging.

Voor meer informatie of aanmelden
voor de cursus kunt u contact opnemen
met het secretariaat van Preventie, telefoon (026) 312 44 83 of e-mail preventie@propersona.nl
Voor de start van de cursus neemt de
begeleider telefonisch contact met u op
voor een kort gesprek.

taties vanuit de “heemkundestudio”
volgen. De presentaties vonden plaats
op een andere locatie in Berg en Dal.
De presentaties werden bijzonder
gewaardeerd.
In Villa Hamer werd het geheel vakkundig ondersteund door de stagiaires
Marie Piepers en Didi Peeters.

Drumfanfare Eendracht Ooij brengt een serenade voor het jubilerende bruidspaar
Foto’s: Henk Baron

KBO Millingen
MILLINGEN. De Paashaas is inmiddels weer vertrokken, maar heeft ondanks de
corona de leden van de KBO toch nog kunnen verrassen. Dit in de vorm van een
cadeaubon in samenwerking met De Vershof, waar we zeer erkentelijk voor zijn.
Gezien de vele positieve reacties is dit in goede aarde gevallen.
Maar wat verlangen we naar het leven van voor de corona.
Er komt inmiddels meer schot in voor wat betreft de inentingen van het vaccin,
zodat alles hopelijk weer gewoon kan worden.
Het gaat u allen goed en laten we hoop houden, zodat we elkaar binnen niet al te
lange tijd weer kunnen ontmoeten.
Het Bestuur

Activiteiten beweegtuin Millingen
zijn weer van start gegaan!

Wees minder
streng voor
jezelf
Themabijeenkomst:
Ont-moeten
Stel je hoge eisen voor jezelf? Heb je
het gevoel dat je van alles moet? Zou je
wat milder willen worden hierin? Wil je
anderen ontmoeten die hier ook last van
hebben? Doe mee met de digitale themabijeenkomst Ont-moeten op donderdag 29 april van 14:00 – 16:00 uur!
In deze bijeenkomst vertelt ervaringsdeskundige Astrid haar verhaal:
“Vroeger was ik heel streng voor
mezelf en strafte mezelf af als ik in
mijn ogen iets verkeerd had gedaan.
Mede door ervaringsdeskundig contact
ben ik veel milder geworden voor
mezelf. Niemand is perfect.”
Wil je het verhaal van Astrid en anderen horen en je eigen verhaal vertellen?
Meld je dan nu aan via
MOK@fortewelzijn.nl
of
0615456861, Astrid Verbiest. Na aanmelding krijg je een link voor de digitale
bijeenkomst.
Tot de zomer organiseren Ixta Noa en
Forte nog drie andere themabijeenkomsten. Elke keer staat er een ander thema
centraal. Wil je meer weten? Neem dan
contact op met Astrid Verbiest 06 15 45
68 61 of Jesse Jansen, Opbouwwerker
Forte, 06- 82 61 26 12.
Meer informatie over Ixta Noa is te vinden op www.ixtanoa.nl en over Forte
op www.fortewelzijn.nl.

De Rozet

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten
en gaat van start op donderdag 3 juni
2021 van 14.00-16.00 uur. Deelname
is gratis.

Digitale presentatie in Villa Hamer
BERG en DAL.Op zaterdagmiddag 10
april jl. organiseerde de Stichting
Heemkunde Berg en Dal haar eerste
digitale presentatie voor de bewoners
van Villa Hamer. De hele presentatie
werd Coronaproof uitgevoerd.
Op een groot scherm in Villa Hamer
konden de bewoners drie kleine presen-
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Truus en Wil Brugman uit
Ooij 50 jaar getrouwd

Foto: René Hendriks
De KBO Beek houdt u in beweging.
Ook u kunt de KBO Beek steunen,
graag zelfs, door donateur te worden,
voor 20 euro per kalender jaar bent u er
bij.
Tien maal per jaar ontvangt u een mooi

20 april 2021

Vier generaties
Angeline van den Heuvel, Annie Cornelissen (97 jaar), Henriette van den Heuvel
en de jongste, Esmee Meeuwissen (geboren op 02-10-2020) konden eindelijk
samen op de foto. Ze hebben lang moeten wachten. (Overgroot)oma, wonend in
het Gasthuis in Millingen aan de Rijn, moest eerst voorzien zijn van de benodigde vaccinaties om geen risico te lopen omtrent het coronavirus.

Donderdag 15 april is weer gestart met
de activiteiten van de beweegtuin op
Sportpark de Hove, Hoefseweg in
Millingen aan de Rijn. Uiteraard binnen de coronaregels!
Het is toegestaan om op sportpark de
Hove in groepjes van 4 activiteiten te
doen. De beweegtuin heeft daarvoor
ook toestemming gekregen van
Sportpark de Hove zelf en van de
gemeente.
Plan is om voorlopig alleen op donderdagmorgen van 10.00-11.00uur aan de
gang te gaan.
Alle activiteiten zijn erop
gericht dat er in groepjes van
4 met onderling voldoende
afstand en ook met voldoende afstand tussen de verschillende
groepjes
wordt
gewerkt.
Er worden 4 soorten activiteiten aangeboden:
-bewegen op muziek
-diverse spelen
-werken op de toestellen
-buikspieroefeningen
Alle activiteiten vinden buiten plaats, en dus uiteraard
alleen wanneer het goed weer
is (dat wil zeggen, wanneer
het niet regent).
Van de deelnemers wordt
gevraagd:
-5 minuten voor aanvang
aanwezig te zijn
-naam en telefoonnummer op

te schrijven
-handschoenen te dragen bij de activiteiten waarbij (spel)materiaal wordt
aangeraakt
-een eigen matje mee te nemen voor de
buikspieroefening
-na afloop direct te vertrekken en niet
dicht op elkaar bij te praten of na te
praten.
Wij verheugen ons erop jullie weer te
zien. Zegt het voort!
Coaches van de beweegtuin

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316

BEVRIJDING
Zoals vorig jaar gelden ook dit jaar met
dodenherdenking en bevrijdingsdag
nog beperkende regels vanwege corona. Voor het tweede jaar op rij zal zeker
naar een passend alternatief gezocht
worden voor deze traditionele herdenkingen. Want onze gesneuvelden en het
herwinnen van onze vrijheid willen wij
niet vergeten. Ondertussen zien we ook
uit naar een heel andere ‘bevrijding’. Al
langer dan een jaar wordt ons deze in
het vooruitzicht gesteld. Terug naar het
oude normaal, terug naar de vrijheden
die we hadden. Maar wat is normaal en
wat is vrijheid? Is het verstandig om
geholpen door één of twee prikken ons
oude leven weer op te pakken? Of zijn
er misschien tijdens deze crisis dingen
anders geworden, waarvan we denken:
Dat blijven we zo doen? Bv het gedeeltelijk thuiswerken en bepaalde afspraken online of telefonisch? En lukt het
ons om dingen die vóór de crisis eigenlijk niet zo goed liepen, daadwerkelijk
te veranderen, bv meer tijd nemen voor
kleine ontmoetingen die meer diepgang
kunnen opleveren. En tijd en rust om
Gods stem te horen die langdurige rust,
vreugde en bevrijding kan geven. Het
kan gemakkelijker zijn om daarvoor te
kiezen, als we de natuur en het leven
kunnen zien en waarderen als een
geschenk van God en als we ons door
zijn Geest laten leiden. Misschien kunnen we ook bidden dat zijn Geest in ons
komt, dat er plaats is voor Hem die ons
het leven heeft gegeven en die ons naar
Hem en naar elkaar toe heeft geschapen. Om te eindigen met de vraag: wat
voor positiefs heeft de coronatijd u
gebracht?
MISBOEKJES VOOR LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigit van Raaij, telefoon 0623304932.
Zij zal u graag een Misboekje aanreiken. Voor de viering door de week is
een standaard Mis- en gezangenboekje
beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.
PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com. De 2e helft van
april komt een nieuwe uitgave.
Uiteraard kunt u het parochieblad ook

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur

Bloemen en accessoires van
Leuthse kerkhof gehaald
LEUTH.
Afgelopen
week hebben onbekenden bloemstukken en
accessoires van graven
op het kerkhof in Leuth
verplaatst naar het
braakliggende terrein
achter de begraafplaats.
Vrijwilligers hebben
deze
bloemstukken
weer verzameld en
terug gezet op het kerkhof. Bij welke graven
ze horen is niet bekend.

Foto: Marie Johansson

Uitbreiding gedenkmuur bij
kerkhofkapel in Beek

Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

lezen op onze website.
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 21 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Hand.8,1-8,
ps.66,1-3a.4-7a, Joh.6,35-40.
Donderdag 22 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand. 8,26-40, ps.66,8-9.1617.20, Joh.6,44-51.
Vrijdag 23 april 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hand.9,1-20, ps.117,1-2,
Joh.6,52-59.
Zaterdag 24 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Hand.9,31-42, ps.116,12-17, Joh.6,6069.
Zaterdag 24 april 19.00 uur H. Mis
Ooij (orgel en voorzang) – 4e zondag
van Pasen B:
Hand.4,8-12,
ps.118,1.8-9.2123.26.29, 1Joh.3,1-2, Joh.10,11-18.
Wilma Donderwinkel- ten Haaff,
Mientje Strik-Ebben.
Zondag 25 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel dameskoor) (zie
boven)
Bep Vink.
Dinsdag 27 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth:
Hand.11,19-26, ps.87,1-7. Joh.10,2230.
Woensdag 28 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Hand.12,2413,5a, ps.67,2-3.5.6.8, Joh.12,44-50.
Donderdag 29 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur.
1Joh.1,5-2,2, ps.103(102),1-4.8-9.1314.17-18, Mt.11,25-30.
Vrijdag 30 april 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hand.13,26-33, ps.2,6-11,
Joh.14,1-6.
Zaterdag 1 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed
Gen.1,26-2,3 of Kol.3,14-15.17.23-24,
ps.90,2-4.12-14.16, Mt.13,54-58.
Zaterdag 1 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 5e zondag van
Pasen B:
Hand.9,26-31,
ps.22,26-28.30-32,
1Joh.3,18-24, Joh.15,1-8.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kester-Arts.
Zondag 2 mei 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje Haukes –
Verheijen.
Zondag 2 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Rita Megens - Janssen.
Dinsdag 4 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; Hand.14,19-28,
ps.145,10-13b.21, Joh.14,27-31a.

Onlangs is de gedenkmuur waarop
overledenen uit Beek herdacht worden
uitgebreid om voldoende plaats te hebben. Deze overledenen zijn niet in Beek
begraven of uitgestrooid.
Op het Rooms Katholieke kerkhof zijn
er diverse mogelijkheden:
-begraven op een van de velden
-urnen bijzetting in de urnenmuur
-urnen bijzetting in de urnentoren
-urnen bijzetting in een urnen graf
-urnen bijzetting in een bestaand graf
-as uitstrooiing op het uitstrooiveld met
een plaquette op de herdenkmuur bij
het uitstrooiveldveld
Het volgende project is het bouwen van
een
klokkenstoel
waarin
de
Willibrordus klok met de namen van
overledenen uit Beek
tijdens de tweede wereldoorlog wordt
gehangen. We hebben toestemming van
de eigenaar (Ton Hendriks) en het
kerkbestuur die de
kosten van de verhuizing, restauratie en

materialen op zich neemt. Alles wordt
uitgevoerd door de vrijwilligers van het
kerkhof.
Uiteraard blijven we het kerkhof onderhouden, want de bezoekers waarderen
dit en wij willen dit in stand houden
voor contact
met iedereen die het kerkhof bezoekt.
Behalve mensen die een graf komen
bezoeken zijn er ook wandelaars die de
Walk of Wisdom
volgen of gewoon een rondje komen
lopen. In de Aleida kapel is er gelegenheid tot rust te komen en eventueel te
schuilen voor de regen.
Als wij aanwezig zijn is er ook de
mogelijkheid gebruik te maken van het
toilet.
Als oudere vrijwilligers zijn we op
zoek naar helpers en opvolgers om
alles ook in de toekomst te kunnen
onderhouden.
Email Kerkhof voor vragen, opmerkingen: rkkerkhofbeek@gmail.com

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege de coronamaatregelen zijn tot
nader bericht alle vieringen alleen
online mee te vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en daaronder "Deze maand" U ziet daar de link
Zondag 25 april, aan vang 10.00 uur
Voorganger: da. Berber Overdijk uit
Nijmegen
De diaconiecollecte is bestemd voor
Stichting Het Kruispunt Nijmegen;
deze vrijwilligersorganisatie biedt aan
mensen van de straat een open gastvrije
plek en een luisterend oor. Digitaal
doneren kan via
NL 08 NLGB 0000961922 tnv.
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v.
Kruispunt

Zondag 2 mei, aanvang 10.00 uur
Voorganger is ds. Johan Dorst uit
Nijmegen
Ook deze zondag is de diaconiecollecte is bestemd voor Stichting Het
Kruispunt Nijmegen. Voor digitaal
doneren zie info hierboven .
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting De lockdown is nog steeds van kracht
en dat betekent dat zowel de
Vriendenkring als het Kulturhus gesloten zijn voor alle (sport)activiteiten.
Op dit moment is nog niet bekend
wanneer onze accommodaties weer
open mogen.

Het Kulturhus blijft wel geopend voor:
Kinderopvang
en
(BSO)
BuitenSchoolse Opvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak
(Judie
Koenders
06
24225674)
- Prikpost CWZ, elke donderdag van
08.00 tot 08.30 uur

Ooijse
Klinkertjes
Wat is er toch aan de hand met de
lokale politiek in Berg en Dal. De tijd
dat je als aanhanger van een partij,
bij het “folderen” in de polder, werd
achtervolgd door een motor of jeep
ligt opeens ver achter ons. Die lui
waren, om het Koot en de Bie te
zeggen, “De Tegenpartij”. Ik moet
zeggen, dat had in vroeger jaren, in
de gemeente Ubbergen, echt wel
iets. De aanhangers van bijvoorbeeld
Jan Gitsels, Thé Hendriks, Albert van
Dorst, Thé Jeuken of Joep Hubbers
waren in de weken voor de verkiezingen grote tegenpolen. Wegen vol
kalken met leuzen, overplakken van
aanplakbiljetten en met een geluidswagen door het dorp, roepen nostalgische herinneringen op. Het wordt
heden ten dage steeds meer geciviliseerd. De vroegere uitwassen worden tegenwoordig zoveel mogelijk in
de kiem gesmoord. Er is nog meer
één aanplakbord in het dorp over,
waar alle partijen vreedzaam op
nummervolgorde geplakt zijn. Zou
dit tot de grote gevolgen hebben
geleid voor verhoudingen in de lokale politiek. Het lijkt er namelijk sterk
op, want er wordt steeds meer toenadering tot elkaar gezocht. Partijen
die zich eerst te vuur en te zwaard
bestreden, liggen niet meer op ramkoers. Sterker nog, ze beginnen
elkaar zelfs heel aardig te vinden.
Het is op het ondeugend aandoende
frivole af. Over Ubbergen werd een
paar jaar geleden nog wel door Joep
van
het
Hek,
in
een
Oudejaarsconference,
gewag
gemaakt over het “geile Ubbergen”.
Het altijd zo zedig uitstralende Berg
en Dal doet echter niet meer voor
Ubbergen onder. Er worden namelijk
zomaar in het openbaar triootjes
gevormd. In Groesbeek Laag zoeken
momenteel namelijk drie partijen
naar een liefdevolle verbintenis.
C’90, GJS en Voor Berg en Dal hebben een ambtenaar voor de burgerlijke stand gevonden om hun “Jawoord” te bezegelen. C’90, beter
bekend, met Ria, Annelies en
Miengske als “Het Dreimädelhaus”,
is de meest geëmancipeerde partij
van het westelijk halfrond. Zij gaan
als kickboksers opboksen tegen de
mannensociëteiten van GJS en Voor
Berg en Dal. Zij zoeken naar een
geborgen verbintenis met Alex, Jos
en Toon. Dat gaat echt niet in het
geniep. Nee, zover dat Coronaproef
mogelijk is, doen zij dat in club- en
buurthuizen. Om een gedegen triootje te vormen is bijvoorbeeld “De
Sprong” een veelbelovende naam.
“De Driesprong” kan ook, zolang
het maar geen bokkensprong wordt.
Als je dan samen wil gaan, is dat nog
altijd een betere naam, dan de vergane glorie van de Beekse
“Vluchtheuvel”. Gelukkig is er voor
een geslaagd triootje in Leuth nog
wel een “Vriendenkring” te vinden.
Die uitspatting kan dan nog liefdevol
bezegeld worden in het Millingse
gebouw met de veelzeggende naam
:“Ons Genoegen”. Er zijn in
Groesbeek laag lokalen te over om
de liefde voor elkaar uit te spreken.
Het zal misschien wel niet meevallen
om tot een gewogen lijstindeling te
komen. Zou het stemmenkanon Ria
nog een keer de handschoen oppakken, om een onuitwisbare verkiezingsuitslag te maken. Zal zij, om de
koppositie te krijgen, heel parmantig, als bij een korfbalwedstrijd met
een vangbal roepen: “Partij”. Krijgen
nieuwe kandidaten met veel charisma een kans? Wordt het drie voor de
prijs van een, of een voor de prijs van
drie? Een hint heb ik nog wel voor
die partijen. Als je toch een triootje
gaat vormen, waarom vraag je dan
Xaviera Hollander niet als lijstduwer.
Ik kan mij overigens niet aan de
indruk onttrekken, dat de naam voor
deze nieuwe partij te maken heeft
met de locaties waar ze elkaar
gevonden hebben. Ze kozen voor
“Lokaal”. Wie wordt de lijsttrekker
van deze nieuwe partij “Lokaal”.
Met andere woorden wie gaat de
stemmen binnenhalen, wie wordt de
“lok aal” van “Lokaal”.
Groetjes medeklinker.

WELZIJN

Herstart Repair- en Internetcafé
voor inwoners Millingen,
Kekerdom en Leuth
Gezien de huidige richtlijnen kunnen
we nog niet in het Kulturhus in
Millingen aan de Rijn terecht voor het
Repair- en Internetcafé. Enkele van
onze vrijwilligers hebben aangeboden
de reparaties thuis uit te willen voeren.
Er zijn vrijwilligers die kundig zijn op
het gebied van elektrische apparaten.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand
van computers. U kunt bij hen terecht
met uw smartphone, tablet, laptop of
desktop. Verder zijn kleine reparaties
aan kleding weer mogelijk!
Wanneer u iets te repareren heeft kunt u
dit per e-mail aanmelden bij:
swom@hetnet.nl, maximaal 1 artikel
per keer. In de mail vertelt u wat u te
repareren hebt en geeft u uw telefoonnummer. Ook kunt u elke werkdag tussen 9.00-11.00uur bellen naar 0481431105.
Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd en kennis

heeft om de reparatie uit te voeren en
bellen of mailen u terug.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
SWOM en haar vrijwilligers kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden.
Aanleveren van te repareren materiaal
is voor eigen risico.
Bestuur SWOM

Snel geholpen
Vorig jaar hebben 35 mensen gebruik
gemaakt van de Buurtklus. Gebruikers
van de Buurtklus zijn gebeld naar hun
ervaringen. Inwoners die hulp hebben
gehad zijn erg tevreden en geven aan
dat ze niet verwachtte dat ze zo snel
geholpen zouden worden. Negentig

minuten tegelijk naar binnen. Vooraf
aanmelden bij Wilma Fransen via
0611809216. Iedereen is van harte welkom!
Foto: Henk Baron

Het Besiendershuis en het Regionaal Archief Nijmegen
presenteren voor de tweede keer:
Op zondag 25 april wordt het beeldproject met de titel
'Collage van de stad, Nijmegen anno 2021' voor de tweede keer uitgevoerd. Alle Nijmegenaren worden uitgenodigd om op die dag, tussen 00:00 uur en 23:59 uur, een
foto te maken van het uitzicht vanuit hun voordeur. Dit
initiatief van Besiendershuis en Regionaal Archief
Nijmegen is bedoeld om een dag in de stad
vast te leggen in honderden beelden. Door
dit jaarlijks te herhalen, komen de geleidelijke veranderingen in de stad aan het
licht, die ons nu nog niet opvallen.
Op koningsdag 2020 organiseerden we
de eerste ‘Collage van de stad’. Aan de
hand van een eenvoudige ‘gebruiksaanwijzing’ gaven driehonderdvijfenzestig
Nijmegenaren gehoor aan onze oproep. De
eerste foto kwam al binnen om 00:01 uur
vanaf de Havikstraat. In de loop van de dag
druppelden steeds meer foto’s binnen: heel
gewone maar tegelijkertijd ook bijzondere privébeelden vanuit het alledaagse perspectief van bewoners
van de stad. Op de website www.besiendershuis.com/collagebank1 kun je die honderden min of meer synchrone opnames, vanuit alle hoeken van de stad bekijken. Al deze losse
foto’s vormen samen één beeld van de stad. Alsof we door de
facetogen van een insect kijken, die wat ze zien verdelen in
tientallen of soms duizenden lensjes.

Hoe zal het beeld er volgend jaar uitzien, of over vijf jaar?
Hoe groot is dan het contrast met 2020? Wat is er dan veranderd in het straatbeeld, wat we nu nog niet kunnen bedenken? Met dit langdurige project willen we die kleine veranderingen in een soort slowmotion-beeldarchief zichtbaar
maken en vastleggen in het Regionaal Archief.
Doe mee!
Daarom nodigen we je uit om op zondag 25
april tussen 00.00 tot en met 23:59 uur een
foto te maken van het uitzicht vanuit je
voordeur, volgens de onderstaande
gebruiksaanwijzing. Zet direct een
reminder in je telefoon!
1. Open op 25 april je voordeur* en ga op
de drempel staan.
2. Maak vanuit die positie een liggende foto
(met een camera, of je mobiele telefoon)
recht vooruit naar buiten.
3. Stuur de foto in naar collagevandestad@gmail.com, onder vermelding van je adres
(straatnaam, huisnummer en postcode). Door je foto in te
sturen doe je afstand van de auteursrechten van je foto.
Zonder adres plaatsen wij de foto niet.
4. Samen creëren we een beeld van de stad anno 2021. Je
foto is te zien op de website van het Besiendershuis en wordt
ter beschikking gesteld aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Je adres wordt gedeeld, maar verder slaan we geen persoonlijke gegevens op. Dus ook geen naam behorende bij het
adres. Je kunt je foto ook delen op social media met de hashtag #collagevandestad
*Kies de deur die je als voordeur beschouwt. Dat kan bijvoorbeeld ook de voordeur van het appartementencomplex
zijn waar je woont.
NB. Niet iedereen heeft een ‘mooi’ uitzicht vanuit zijn voordeur. Maar ook dát geeft een beeld van Nijmegen.
Nadrukkelijk worden ook mensen die hun uitzicht niet mooi
vinden uitgenodigd om mee te doen.

Ook cursussen voor volwassenen ROC Nijmegen
weer deels op locatie mogelijk
De afgelopen maanden moesten ook volwassenen die een
cursus doen bij ROC Nijmegen, deze lessen digitaal volgen.
Op de locatie van ROC Nijmegen aan de Marterstraat in
Nijmegen mogen cursisten nu weer één dagdeel per week
naar de les komen. Het team Educatie ROC Nijmegen verzorgt een groot aanbod aan cursussen op maat voor volwassenen, zoals ‘Computervaardigheden’ en ‘Nederlandse taal
en rekenen’.
Het online les volgen is uitdagend, maar heeft veel cursisten
ook wat opgeleverd. Hun digitale vaardigheden zijn verbeterd, ze zijn bijvoorbeeld bekend geraakt met het online
overleggen via Teams. Daarmee zijn ze goed voorbereid op
de nieuwe vorm van werken en leren, nu er steeds meer digitaal wordt samengewerkt. Docente Jet Wijdeveld vertelt:
“Ook online zagen we een goede werkinzet bij onze cursisten. Er was veel discipline en er werd ook online hard
gewerkt.”
De cursisten reageren positief op de gedeeltelijke opening

van de leslocatie. Zo geeft een student aan: “Ik ben blij dat
ik weer naar school mag. Thuis heb ik ook het gevoel dat ik
een beetje moet poetsen of koken, of de bel gaat, altijd heb
ik iets anders te doen. Daarom leer ik beter op school. De
school biedt een geschikte sfeer om te leren. Ik kan nu ook
weer leren van mijn klasgenoten.”
De NT1-cursussen van ROC Nijmegen worden normaalgesproken op verschillende locaties in en rondom Nijmegen
aangeboden. Daarmee is er altijd dichtbij huis een cursus op
maat te volgen. Sommigen gebouwen, zoals wijkcentra,
mogen nog niet open. Daarom probeert de school zoveel
mogelijk lessen op haar leslocatie aan de Marterstraat te
geven. Daar kan goed worden voldaan aan alle coronarichtlijnen.
- Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden (rocnijmegen.nl)
- Cursussen voor volwassenen: leren brengt ook jou verder ROC Nijmegen (roc-nijmegen.nl)

Gratis online event Helen Dowling Instituut op 22 april
procent geeft aan dat ze binnen vijf
dagen geholpen werden. Naast de snelheid wordt de service gewaardeerd.
Omdat inwoners worden geholpen door
vrijwilligers zijn ze extra dankbaar dat
het allemaal zo vlot en makkelijk gaat.
Soms vergeten we wat voor ons iets
kleins is, een kleine klus bijvoorbeeld,
zo’n grote impact kan hebben op andere mensen. De inwoners uit Groesbeek
geven aan dat ze het een mooi initiatief
vinden van de vrijwilligers en Forte.
Ook vrijwilliger bij de Buurtklus worden of een helpend handje nodig? Stuur
dan een e-mail naar lisanne.bron@fortewelzijn.nl of bel/app naar 06 83 54 40
53.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Zonnebloem,
Pluryn,
SWOM,
Kalorama en Forte Welzijn zijn op zoek
naar vrijwilligers die een keer per week
bij iemand op bezoek willen gaan. Voor
een praatje, een spelletje, wandelen of
fietsen. Hulp bieden bij computeren,
samen boodschappen doen of andere
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Door jaarlijks foto’s te maken vanuit de voordeur, creëren we
een zicht op de stad door de jaren heen. Geleidelijke veranderingen die ons nu niet opvallen, komen dan aan het licht.
We maken een tijdsbeeld van de jaren ’20 van de 21e eeuw,
beginnend bij de coronacrisis tijdens de eerste lockdown in
2020, toen er bijna niemand op straat kwam. Hoewel we nog
steeds in die crisis én weer in een lockdown zitten, is de stad
in een jaar tijd bijna onzichtbaar veranderd. Bomen zijn
gegroeid, kozijnen geschilderd of juist weer iets verder afgebladderd, wegdek is aangepast. De overburen hebben nieuwe
gordijnen, en nieuwe auto's zijn gekocht.

Buurtklus verovert harten
van Groesbekers
Inwoners
uit
Groesbeek die een
klus in of rondom
het huis hebben
maar niemand hebben die ze hierbij
kan helpen of er
geen geld voor hebben, kunnen bij de
vrijwilligers van de
Buurtklus terecht.
De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij
het ophangen van
een lampje, klussen
in de tuin of andere
klusjes. Op dit
moment zijn er zes
vrijwilligers die zich inzetten voor de
Buurtklus, namelijk: Marcel Peters
(Marcel Sport), Teun van Grinsven,
John Rensen, Aaltjen Grotenhuis,
Marcel Peters (Marcel Klus) en Hans
Peters. De Buurtklus bestaat inmiddels
ruim tien jaar en is een buurtbewonersinitiatief gericht op dorpen binnen
Berg en Dal. Dit initiatief wordt
gecoördineerd door Forte Welzijn &
Sociaal Team Groesbeek Zuid.
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Kleding weggeefwinkel verhuist
tijdelijk met ingang van 20 april
GROESBEEK.
De
organisatie van de weggeefwinkel, Pluryn en
Forte Welzijn, hebben
na overleg met centrum
manager Freek Stevens,
een nieuwe ruimte
gevonden om de vele
ingezamelde kleding
aan de man te brengen.
Het oude pand van de
Hema in het centrum
van Groesbeek wordt
ingericht door vrijwilligers en enkele sympathisanten. Op dinsdag en vrijdag is de
winkel open van 10.00-14.00 uur. In
verband met de coronaregels is een
mondkapje verplicht en er mogen
maximaal 6 personen gedurende 30
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kleine klusjes. Voor gezelschap, om het
gevoel van eenzaamheid te verminderen of omdat iemand er alleen voor
staat. Heb jij een uurtje tijd om iets
voor een ander te betekenen?
Kijk voor de vele mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal .
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij dan gaan we graag met je in gesprek
over de mogelijkheden. info@fortewelzijn.nl tel. 085 0406066.

Bijzonder hoogleraar Marije van der
Lee en host Fien Vermeulen nemen je
op verrassende wijze mee in de
wereld van de wetenschap en psychologie rondom kanker.
Waarom krijgt de één alles en de ander

Neppe
collectanten
Er blijken in deze tijd weer collectanten
in Nijmegen aan de deur te komen die
zeggen te collecteren namens de
Voedselbank. Echter, de Voedselbank
Nijmegen en Overbetuwe collecteert
nooit aan de deur! Dus als zo iemand
bij u aanbelt dan weet u dat het niet
klopt. Doneer niet en meldt het aan de
politie op telefoonnummer 0900-8844!

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
Tel: 024-6843533 Fax: 024-6842645
E-mail adres: info@derozet.nl
B EZORGKLACHTEN :
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Beek, tel. 06-23502075

OPLAGE: 25.000

niets? En waarom werkt een behandeling wel voor de één, maar niet voor de
ander? Tijdens een interactief online
event gaat bijzonder hoogleraar Marije
van der Lee, gz-psycholoog en hoofd
wetenschappelijk onderzoek bij het
Helen Dowling Instituut (HDI) hierover in gesprek met Fien Vermeulen,
radiopresentator én cliënt bij het HDI.
Als publiek krijg je de kans om mee te
denken en vragen te stellen.
“Pijn in je arm kan piekeren over terugkeer van kanker activeren, wat leidt tot
slechter slapen, wat weer zorgt voor
concentratieproblemen en vermoeidheid, waardoor angst meer ruimte
krijgt. Vaak versterkt de ene klacht de
andere en vraag je pas om hulp als je
volledig verstrikt bent geraakt in een
web van problemen en daar niet meer

uitkomt.”
Volgens Van der Lee richten onderzoekers en soms ook behandelaren zich op
één probleem, terwijl het noodzakelijk
is te kijken naar het totaalplaatje om
iemand effectief te helpen. Dat is dan
ook waar zij voor pleit in haar oratie op
16
april
aanstaande
aan
TilburgUniversity (TiU). Op 22 april
gaat zij hierover in gesprek met Fien
Vermeulen tijdens dit speciale online
event. Gun jezelf een nieuwe kijk op
psychologische zorg bij kanker en meld
je gratis aan voor het interactieve
online event van het HDI op donderdag
22 april van 16 tot 17 uur. Dit event is
een must voor iedereen die werkt in de
(psycho-)oncologie, de zorg in het
algemeen en voor iedereen die getroffen is door kanker. Mis het niet!

Start werkzaamheden
Graafseweg in Nijmegen
Op zondag 11 april vingen de voorbereidingen van de werkzaamheden voor
de versmalling van de Graafseweg in
Nijmegen aan. Op verzoek van een aantal bewoners wordt daar de weg aangepast en zal er meer groen komen. Dit
betekent minder rijstroken voor het
doorgaande verkeer. De komende
maanden zal er daardoor verkeershinder zijn op een van de belangrijkste
doorgaande wegen van Nijmegen.

Foto: Eric van Haalen
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Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Vanaf 1 mei sluiten
wij zaterdags om
17.00 uur

Verse kipfilet

500 gram

Gegrilde kip döner

500 gram

kant&klaar

Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek

Kippenbouten gekruid
Gegrilde Kipfilet

(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

€ 5.25
€ 6.25

5 halen
4 betalen
100 gram
€ 1.49

gram
Gebraden Kipgehakt 100€ 1.39

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

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 22 april - 1 mei

Wij doen alles voor uw auto

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

www.autobedrijfwijlhuizen.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

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

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

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

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

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

Nu ook in
Groesbeek

Wij informeren u graag via +31 (0)481 82 09 98
of per (mail info#duijdΚscalisten.nl

Mail dan naar:

De Houtakker 36, 6681 CW Bemmel

bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

Rijwielhandel
Bruinewoud

ZZZGXLMGΝVFDOLVWHQQO

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

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

Brompton-dealer

Voor ondernemers
en particulieren.

van Nijmegen en omstreken

Particuliere
aangiften
voor partners
al vanaf €220,-

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

Op zoek naar specialisten
in belastingadvies?
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Hyundai i20
Bij Hyundai schrijven we al sinds in 1981 Greenib Car b.v. de Hyundaiimport in Nederland heeft overgenomen, iedere nieuwe generatie weer beter
is. De eerste Hyundai Pony uit 1981 en de Hyundai Stellar, die een paar jaar
later volgde, leunden in hun de basis op oude Ford modellen, maar de kwaliteit was toentertijd ernstig voor verbetering vatbaar. Echter, al in 2018 werd
Hyundai als het betrouwbaarste automerk genoemd en we dachten dat daarna nauwelijks verbetering mogelijk zou zijn. Toch is verbetering mogelijk
gebleken, getuige deze test van de nieuwe Hyundai i20.

Naast zijn dynamische radiatorrooster en de originele achterzijde onderscheidt
de derde generatie Hyundai i20 zich door zijn proporties, die sportiever zijn ten
opzichte van zijn voorganger.
Met de derde generatie van de Hyundai
i20 is er ook een design doorbraak. De
vormgevers hebben de compacte
Hyundai i20 meer dan ooit tevoren zijn
eigen karakter gegeven. De Hyundai
i20 is getekend met scherpe lijnen en
heeft aan de voorzijde een vastberaden
blik met een flinke grille in ruitvormig
rasterwerk, dat direct doorloopt in de
LED-koplampen. Bij de Hyundai i20
zijn de achterlichten verbonden door
een lichtstrip, wat de auto – zeker in het
donker – er imposant laat uitzien.
Ten opzichte van de vorige Hyundai
i20 is de auto 24 mm verlaagd, de wielbasis met 5 mm verlengd en de breedte
is met 30 mm toegenomen. Zodoende
is de Hyundai i20 de langste auto binnen het B-segment. De auto ziet er
groot uit en is dat relatief gezien, dus
ook. De bagageruimte doet mee en is

standaard met 25 liter toegenomen tot
351 liter. Echter bij onze hybride zit de
48 volt batterij onder de bagageruimte
en blijft er 262 liter bagageruimte over.
Die is wel praktisch en voldoende voor
deze klasse personenauto.
Mild-hybrid technologie
De motorkeuze is bij de compacte
Hyundai i20 beperkt tot een standaard
benzinemotor of een benzinemotor met
"mild-hybrid"-techniek. De zogenaamde "mild-hybrid" is een samenspel tussen een 1.0-liter turbo benzinemotor
via een MHSG (Mild Hybrid Starter
Generator) met een elektrische hulpmotor, die de benzinemotor een extra
duwtje kan geven, wanneer meer aandrijfkracht wordt gevraagd. Met een
mild-hybrid kan men niet alleen op de
elektromotor rijden, zoals een volledi-

Dacia Sandero Stepway
Het belangrijkste model van Dacia is compleet vernieuwd. Dacia het enige
Europese budgetmerk in Nederland en sterk verbonden aan Renault.
Vanwege de lage prijs zoekt Dacia naar zo goedkoop mogelijke oplossingen in
de voortstuwing. Dan ziet men vaak een wat oudere en derhalve niet de meest
zuinige motorisering en dat wordt door de Nederlandse BPM heffing keihard
afgestraft. Omwille van het milieu heeft Dacia moeten kiezen om de moderne
1.0 liter Renault Clio turbo-motoren in te bouwen. Behalve de moderne aandrijving oogt de nieuwe Dacia Sandero ook een stuk moderner ten opzichte
van zijn voorganger.

De Dacia Sandero Stepway is het een relatief eenvoudig ontworpen auto zonder
poespas, die stukken voordeliger is dan alle andere modellen in zijn segment,
maar wel voldoet aan alle eisen van ‘verstandige en pragmatisch ingestelde
automobilisten’.
Om de aanschafprijs zo laag mogelijk
te houden maakt Dacia gebruik van
hetzelfde en gloednieuwe platform van
onder andere de Renault Clio. Daarbij
is de nieuwe Dacia 11,5 centimeter breder, 2 centimeter lager en 3 centimeter
langer dan z’n voorganger. Door een
grotere spoorbreedte en wielbasis staan
de wielen ook meer op de hoeken van
de auto, waardoor de Sandero een wat
fermere uitstraling heeft. Wij reden de
stoerder vormgegeven Stepway (vanaf
€ 16.590), die een grotere bodemspeling (+ 4 cm) heeft en een uitvoeringeigen SUV-like bumperpartij met veel
plastic opsmuk. Op het gebied van veiligheid heeft de Sandero nu ook standaard een noodremsysteem, met dank
aan dat nieuwe platform van Renault.

Prijzen en motoren
De Dacia Sandero is iets duurder
geworden dan voorheen, maar met een
vanafprijs van € 13.790 is de normale
instap Sandero nog steeds véél goedkoper dan welke auto in z’n segment ook.
Een Renault Clio is beduidend duurder.
Wij reden met de meest luxe handgeschakelde Dacia Sandero Stepway met
een prijs van € 18.290,-. De basisprijs
van de stoere offroad-look Stepway is €
16.590 (TCe 100 BiFuel). De goedkoopste Dacia heeft de krachtigste
motor. Dat komt door de BPM. De
instapper Bi-Fuel heeft dezelfde
Renault 1,0-liter driecilindermotor als
de duurdere uitvoeringen, maar dan
met 100 pk (in plaats van 90 pk) en een
af-fabriek ingebouwde LPG-installatie.
Doordat het rijden op LPG voor onge-

Road Test
Hyundai i20 Premium Sky 1.0 TGDi 6MT
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 23.635,- (vanaf € 18.635,-)
Gewicht: 1165 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 100 pk
Top: 188 km/uur
Acc.0-100: 10,4 sec.
Gem. verbr.: 1:20,1
Lengte: 404,0 cm
Breedte: 177,5 cm
Kofferruimte: 262 liter
Aanhangergewicht: 1110 kg
ge hybride of plug-in hybride dat wel
kan. Toch is het effect van de mildhybrid techniek duidelijk merkbaar
dankzij het krachtige koppel, dat al bij
lage toerentallen beschikbaar is. Het
start/stop-systeem doet zijn werk merkbaar sneller en de benzinemotor loopt
net even soepeler en verfijnder.
Het is een 48-volt mild-hybridsysteem, dat uiteindelijk veel brandstof
bespaart en de uitstoot verlaagd. De
MHSG laadt een 48 Volt accu, die achterin ligt. Tijdens het accelereren
ondersteunt de MHSG de 100 pk benzine motor met 4 tot 10 kW (= 5,4 tot
13,6 Pk) extra vermogen afhankelijk
van de accustatus en hoe diep men het
gaspedaal intrapt. Zodra de rijsnelheid
constant is, gaat de MHSG in de neutrale modus en levert geen vermogen
meer. Het resulteert in een aanzienlijke
verlaging van het gemiddelde brandstofverbruik.
Computerbediende koppeling
De computerbediende koppeling denkt
met de bestuurder mee en helpt eveneens in de brandstofbesparing en het
rijplezier. Het is geen automaat, maar
slechts een hypermoderne koppeling
bij de nieuwe handgeschakelde iMTzesversnellingsbak. Aangestuurd door
een computer helpt dit systeem het ver-

Road Test
Dacia Sandero Stepway TCe 90
GPF
Koets: 5-deurs SUV-like
Prijs: € 18.690,- (vanaf € 16.590,-)
Gewicht: 1052 kg
Cil.inh.: 999 cc
Vermogen: 92 pk
Top: 172 km/uur
Acc.0-100: 12,0 sec.
Gem. verbr.: 1:16,1
Lengte: 409,9 cm
Breedte: 184,8 cm
Kofferruimte: 328 liter
Aanhangergewicht: 1100 kg
veer 11% lagere CO2-uitstoot ten
opzichte van een vergelijkbare benzineversie geeft en doordat de BPM in
Nederland geheel gebaseerd is op de
CO2-uitstoot van de auto, is de TCe
100 Bi-Fuel de voordeligste motorvariant op de prijslijst geworden.
Daartegenover staat wel een hogere
wegenbelasting, maar als men meer
dan 5.000 kilometer per jaar rijdt, dan
is het op LPG rijden uiteindelijk gunstiger.
De gereden Comfort-uitvoering van de
Stepway is € 1200,- duurder dan de
instapper onder naam Essential, maar is
die meerprijs zeker waard. Men krijgt
een groot multimediascherm dat Apple
CarPlay en Android Auto ondersteunt
en de uitrusting van de auto past net
iets meer bij wat men tegenwoordig bij
een auto in deze klasse verwacht en dat
alles voor een zeer schappelijke prijs.
Interieur
Het interieur ziet er veel overzichtelijker en aantrekkelijker uit dan voorheen.
Er zijn mooi gevormde luchtroosters,
fraaie bekleding en knoppen voor de
klimaatbeheersing in het dashboard.
die duidelijk uit de huidige Clio
komen. Bovendien maakt Dacia slim
gebruik van de smartphone. Bij de
Comfort-uitvoering ziet men op de
middenconsole een infotainment systeem met standaard draadloze ondersteuning van Apple Carplay en Android

bruik en de slijtage in
de aandrijflijn te verlagen. Als men niet
weet, dat deze techniek
aan boord is, zal men
slechts aan de pomp
het effect merken. Het
gemiddelde testverbruik was bij ons 5,2
liter per 100 km.
Deze nieuwe handgeschakelde iMT-zesversnellingsbak
zorgt
tevens voor een lager
verbruik doordat de De Hyundai i20 is met zijn elektrisch ondersteunde, driecilinder benzinemotor opmerkelijk zuinig.
motor automatisch van
de transmissie te ontkoppelt, zodra men het gaspedaal uit stilstand naar de 100 km/uur in 10,4
loslaat.
seconden. De topsnelheid ligt bij de
188 km/uur.
Twee motoren
Wij reden de Hyundai i20 Premium Interieur
Sky 1.0 T-GDi 6MT met een prijskaart- Het interieur is minder origineel of
je van € 25.635,-. Dit is een driecilinder karaktervol als het exterieur, maar het
110 pk. Alternatief is er de goedkopere is wel modern. Achter het stuurwiel
84 pk sterke 1.2 liter viercilinder MPI pronkt een beeldscherm in plaats van
benzinemotor zonder mild-hybrid klokken en de bediening van de meeste
ondersteuning. De sterkere driecilinder functies geschiedt via een centraal
is eventueel ook met een automatische beeldscherm.
versnellingsbak verkrijgbaar voor een De Hyundai i20 is voorzien van de luxe
€ 2100,- meerprijs.
en veiligheidsvoorzieningen, die we
De goedkoopste Hyundai i20 kost € ook op de grotere modellen van
18.635,- met de viercilinder motor. De Hyundai kunnen betellen en daarmee
geteste driecilinder is met et prijskaart- toont de auto zich een klasse hoger dan
je van € 21435,-, slechts € 1100,- duur- zijn classificatie.
der ten opzichte van
de overeenkomstige
i20 zonder mildhybrid technologie.
Dat komt uiteraard
door de lagere BPM
vanwege de zuinige
driecilinder
met
elektro-ondersteuning. Gezien de zeer
vlotte en goede rijeigenschappen, verdient de 1.0 liter
motor zeker de
voorkeur. Hij is
superzuinig en biedt De nieuwe generatie Hyundai 120 is beduidend groter en
een acceleratie van- biedt meer ruimte voor de passagiers en hun bagage.
Auto. Ook al in de
basisversie
vindt
men een handige
telefoonhouder met
direct daarachter
een USB-connector,
zodat men tijdens
het rijden de eigen
telefoon eventueel
ook als media-apparaat kan gebruiken.
Op het dashboard
van
de
Dacia
Sandero Stepway
De derde generatie Dacia Sandero, die net als de vorige
ziet men traditione- wordt aangeboden als Sandero en als extra stoere Sandero
le analoge klokken Stepway, is erg herkenbaar bij de Dacia-kenners, maar
met daar tussenin toch compleet nieuw en oogt beslist niet als een voordelige
een klein zwart/wit budgetauto.
display voor de
boordcomputer. Dat is pragmatisch en wintersportgebieden rijden. De topgezien de prijsstelling te verwachten. snelheid zal dan 172 km/uur op de
Het is minstens zo effectief en vele Duitse Autobahn zijn en de acceleratie
automobilisten hebben zelfs de voor- vanuit stilstand naar de 100 km/uur verkeur aan gewone klokken op het dash- loopt in 12 seconden. Wij reden gemidboard.
deld 1 op 16,1 met de 90 pk benzinemotor.
Bagage meenemen
De grote buitenmaten ziet men terug in Conclusie
de extra binnenruimte. De ruimte voor- De Dacia Sandero Stepway biedt met
in is gemiddeld, maar dankzij de lange zijn SUV-uitstraling heel veel auto voor
wielbasis is de zitruimte en met name weinig geld. Dacia richt zich op prijsde beenruimte achterin bovengemid- bewuste kopers, die pragmatisch kijken
deld goed. Als taxi zal de Dacia zeker naar de aanschaf van een nieuwe auto.
voldoen. Ook de bagageruimte is met Zeker als men afziet van vele extra’s en
328 net even groter dan gebruikelijk. zeker met de BPM gunstige Bi-Fuel
De deuren hebben daarbij ook nog uitvoering heeft men veel auto voor
forse bergvakken.
weinig geld.
De nieuwe Dacia
Sandero Stepway is
standaard voorzien
van verstelbare dakdragers, die naar
wens overdwars of
in
lengterichting
gezet kunnen worden. Bijzonder handig om een dakkoffer te monteren.
De draagcapaciteit
van 80 kg is daarbij
ruim
voldoende
voor meer dan ski’s
alleen. Met de Bi- De driecilinder motor in de Dacia Sandero Stepway is
Fuel kan men dan in afkomstig van Renault en biedt goede trekkracht, souplesse
één keer naar de en brandstofverbruik.
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Zwischen Rhein & Maahs
60 Jahre Verkehrsverein Kranenburg
KRANENBURG. In diesem Jahr kann
der Verkehrsverein Kranenburg e.V.
einen „runden“ Geburtstag feiern und
auf eine 60-jährige Vereinsgeschichte
zurückblicken. Doch ein unsichtbarer
Feind namens Corona hat der Welt den
„Krieg“ erklärt und damit auch das
aktive
Vereinsleben
des
Verkehrsvereins seit längerem lahm
gelegt. Weiterbildungskurse mussten
abgesagt werden und Reisen konnten
und können derzeit nicht mehr durchgeführt werden. Doch nach dem Motto
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ sind die
für dieses Jahr vorgesehenen Reisen –
eine Flugreise nach Kreta und Apulien
sowie eine Busrundreise unter dem
Titel „Inselhüpfen in Dänemark“ - in
den Spätsommer bzw. Herbst verlegt
worden. Gänzlich verzichtet werden
muss jedoch leider auf Besuche der
Veranstaltungen
in
der
Stadsschouwburg Nijmegen sowie in
der De Vereeniging. „In der Schwebe“
stehen auch noch die für Ende Oktober
vorgesehene Kabarettveranstaltung mit
dem niederrheinischen Kabarettisten
Stefan Verhasselt „Kabarett 5.0 –
Zwischen den Zeilen“ und der für
November geplante traditionelle
Mundartabend mit Grünkohlessen, der
den großen Saal des Bürgerhauses
sozusagen stets aus den Nähten platzen
lässt.
Dem Verkehrsverein Kranenburg gehören derzeit rund 400 Mitglieder an.
Auch wenn der Verkehrsverein jährlich

viele interessante Angebote vor Ort
vorhält, so ist die hohe Mitgliederzahl
jedoch insbesondere auf die attraktiven
Bildungsreisen zurückzuführen, die der
Verkehrsverein Kranenburg seit 55
Jahren durchführt. Lässt man die
Reisen der vergangenen Jahre Revue
passieren, so gilt sicherlich die
Wochenendreise mit dem damaligen
Sonderzug „Fröhlicher Kranich“ nach
Berlin als ein einzigartiges Ereignis,
denn über 800 Teilnehmer (12
Zugwaggons) wurden Zeugen des
Mauerfalls. Und auch der jetzige
Vorsitzende Manfred Janssen und die
jetzige Geschäftsführerin Annemarie
Nickesen durften dieses einmalige
Ereignis hautnah miterleben. Sie erinnern sich daran, dass viele emotionale
Momente
den
Ablauf
dieser
Wochenendreise
bestimmten.
Gänsehaut pur gab’s nur ein Jahr später, als der Verkehrsverein die
Oberammergauer Passionsfestspiele
besuchte. Für den Verkehrsverein nunmehr Grund genug, diese Reise in sein
Reiseprogramm 2022 wieder mit aufzunehmen, da im vergangenem Jahr
diese Veranstaltung corona-bedingt
ganzjährig abgesagt wurde.
Eine Feier allerdings hätte es auch in
einer corona-freien Zeit nicht gegeben,
denn als ungeschriebenes Gesetz gilt,
dass Vereinsjubiläen tatsächlich nur
im 25 jährigen Rhythmus gefeiert werden.

Schnellrestaurant Peters
“to go”: Anruf genügt!
KRANENBURG. Wer kennt es nicht?
Das populäre Schnellrestaurant Peters
in Kranenburg, mit seinem schnellen
und freundlichen Service, grosser
Karte und angenehmen Preisen. Wie
auch andere sehnen Christina Peters
und ihr Team sich das Ende der
Coronabeschränkungen herbei. Aber so
weit ist es vorläufig noch nicht.
Christina Peters bleibt aber zuversichtlich.
„Schnellrestaurant Peters“ an der
Grossen Strasse 3 ist täglich geöffnet,
um seine Kundschaft zu bedienen.
Abgesehen von nur ein paar
Ausnahmen sind alle Gerichte von der
normalen Karte „to go“ mitzunehmen.
Das gilt auch für den „Mittagstisch“,

der täglich wechselt und am Freitag
immer aus einem Fischgericht besteht.
Einfach telefonisch bestellen und
Christina’s Team sorgt dafür, dass alles
zum abgesprochenen Zeitpunkt bereitsteht.
In dieser für uns allen schwierigen Zeit
hofft Christina, dass ihre treuen
Kunden – welche Sie natürlich sehr
vermisst, gerade auch die persönlichen
Kontakte – ihr Schnellrestaurant nicht
vergessen werden.
Schnellrestaurant Peters, Grosse
Strasse 3, Kranenburg, 0049 2826
5801, www.schnellrestaurant-peters.de
(auch in der Pausenzeit von 15.00 bis
17.00 Uhr können Sie telefonisch
bestellen).

Erweiterte Öffnungszeiten des
Testzentrums im Bürgerhaus
Kranenburg.
Seit
Mittwoch,
07.04.2021, ist das Testzentrum im
Bürgerhaus
Kranenburg,
Mühlenstraße, zusätzlich an jedem
Mittwoch von 17.00 - 21.00 Uhr und an
jedem Sonntag von 17.00 - 20.00 Uhr
geöffnet . Alle übrigen Öffnungszeiten
bleiben unverändert.
Somit
bestehen
folgende
Öffnungszeiten:
Montag und: 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 - 12.00 Uhr und 17.00
- 21.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 09.00 - 13.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr
Sonntag: 09.00 - 12.00 Uhr und 17.00 20.00 Uhr
Das Drive-In-Testcenter neben dem
Rathaus in Kranenburg ist ab Freitag,
09.04.2021 an 4 Tagen in der Woche
geöffnet zu folgenden Zeiten:
Mittwoch: 09.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 14.00 Uhr
Freitag: 14.00 - 19.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr
Ein Anmeldeformular wird in Kürze
auf der Internetseite der Gemeinde
Kranenburg zum download zur
Verfügung stehen.

DRK schult Bundeswehrsoldaten

Wasserfontänen im Forstgarten sprudeln wieder
KLEVE. Seit Montag, dem 29. März sprudeln die
Wasserfontänen im Forstgarten Kleve wieder. Bürgermeister
Wolfgang Gebing übernahm die Inbetriebnahme natürlich
höchstpersönlich und legte erstmals den großen Schalthebel
um. Normalerweise wird mit der Inbetriebnahme der
Wasserspiele die Konzertsaison im Forstgarten eröffnet.
Auch wenn coronabedingt noch nicht den Klängen von
Konzerten in den historischen Park- und Gartenanlagen
gelauscht werden kann, können die Besucherinnen und
Besucher aber nun wieder die besondere Atmosphäre beim
Flanieren genießen, schließlich gehört auch das
„Lustwandeln“ zum Frühlings- und Sommerbild der
Schwanenstadt. Das barocke Konzept der Park- und
Gartenanlagen zeichnet einen hohen Erholungswert aus und
ist allzeit beliebtes Ziel für Besucher aus nah und fern.
Der Forstgarten ist mit seinen Wegen, Holzbrücken, Teichen
und zahlreichen Baum- und Pflanzenarten, auch für seine
Skulpturen und Kunstwerke weit über die Stadtgrenze

hinaus bekannt. Ein Besuch ist immer wieder lohnenswert!

Bürgermeister Wolfgang Gebing übernahm die
Inbetriebnahme natürlich höchstpersönlich und legte erstmals den großen Schalthebel um.

Corona-Testzentrum in der Frische-Arena in Kranenburg
KRANENBURG. Wie bekannt ist, hat
jede Bürgerin und jeder Bürger mit
einem Wohnsitz in der Bundesrepublik
das Recht, sich mindestens einmal
wöchentlich kostenfrei testen lassen
mit dem so genannten Bürgertest. In
der Gemeinde Kranenburg nimmt ab
Samstag, 17.04.2021 ein weiteres
Testzentrum den Betrieb auf. Das
Testzentrum ist in der Frische-Arena,
Großen Haag 9 - 17, 47559 Kranenburg
eingerichtet. Die Firma Quartier wird
die Schnelltests durchführen. Die
Haltestellen der Linien SB58 und 55
liegen in fußläufiger Entfernung zum
Testzentrum. Das Testzentrum ist montags bis freitags in der Zeit von 15.00
Uhr bis 20.00 Uhr und samstags und
sonntags in der Zeit von 08.00 Uhr bis
20.00
Uhr
geöffnet.
Die
Besucher/innen des Testzentrums müssen sich ausweisen. Terminabsprachen
sind
nicht
erforderlich.
Das
Testergebnis wird mit einer entspre-

nenburg.de.
Eine Übersicht der Öffnungszeiten
aller Testzentren in Kranenburg stellt
die Gemeinde Kranenburg auf ihrer
Internetseite zur Verfügung. Dort wird
auch ein Personalbogen angeboten, der
dann im Vorfeld ausgefüllt werden
kann.
Das Testzentrum ist montags bis freitags in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00
Uhr und samstags und sonntags in der
Zeit von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.
chenden Bescheinigung dokumentiert.
Sollte der Corona-Test positiv ausfallen, besteht die Verpflichtung einen
Labor-PCR-Test durchzuführen und
sich bis dahin in Quarantäne zu begeben. Bei Fragen zum Testzentrum in
der Frische-Arena wenden Sie sich
bitte an die folgende Rufnummer:
02821-917513, www.coronatest-kra-

50 Jahre Euregio Rhein-Waal:
wir suchen Geschichten
EUREGIO RHEIN-WAAL.
Teil der Euregio und suchen
Die Euregio Rhein-Waal feiaktiv
nach
ert in diesem Jahr mit verKooperationspartnern
im
schiedenen
besonderen
Nachbarland. Schengen, der
Aktivitäten ihr 50-jähriges
Euro und natürlich auch das
Bestehen.
In
Förderprogramm INTERZusammenarbeit mit der
REG
haben
die
Radboud
Universiteit
Zusammenarbeit über die
Nijmegen wollen wir auf
Grenze in einem hohen Maße
kreative und interaktive
vereinfacht und die Grenzen
Weise zeigen, wie es ist, in : Infos zum Projekt verwischen lassen.
der Grenzregion zu leben. „wir suchen
Gerne möchten wir in diesem
Sind Sie jemand oder kennen Geschichten“:
Jahr Ihre Geschichten erzähSie jemanden mit einer spe- info@euregio.org len. Wie erleben Sie das
ziellen Verbindung mit unse- oder thinktankeu- Leben in einer Grenzregion,
rer schönen Region und regio@gmail.com; erleben Sie Vorteile oder
haben Sie eine interessante telefonisch unter
gerade? Haben Sie vielleicht
d e u t s c h - n i e d e r l ä n d i s c h e 02821-79300
den Zweiten Weltkrieg noch
Geschichte? Dann kommen
miterlebt und haben Sie
wir gerne mit Ihnen in Kontakt.
erlebt, wie sich die Beziehungen im
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Laufe der Jahre verändert haben? Oder
ist innerhalb der Euregio Rhein-Waal gehst du noch zur Schule und denkst
mittlerweile auf vielen Gebieten selbst- gar nicht darüber nach, wenn du die
verständlich geworden. Dies war vor Grenze überquerst? Oder arbeiten oder
50 Jahren sicher noch nicht der Fall. wohnen Sie im Nachbarland, dann sind
Am 4. Mai 1971 wurde der Euregiorat wir neugierig auf Ihre Geschichte.
gegründet. In den Anfangsjahren wur- Wir sind zum Beispiel auf der Suche
den vor allem sozial-kulturelle nach deutsch-niederländischen Paaren,
Aktivitäten wie Seniorenbegegnungen Menschen, die auf der anderen Seite
und Sportwettbewerbe unterstützt. der Grenze arbeiten, Künstler, Musiker,
Heutzutage wird in allen wirtschaftli- aber auch Lehrer und Schüler. Sind Sie
chen Sektoren und auf allen gesel- interessiert und möchten Ihre
lschaftlichen Gebieten kooperiert. Geschichte mit uns teilen, dann schicNicht
nur
in
den
direkten ken Sie eine Mail an info@euregio.org
Grenzkommunen, sondern auch Städte oder thinktankeuregio@gmail.com.
und Gemeinden, die nicht direkt an das Auch können telefonisch unter 02821Nachbarland angrenzen, fühlen sich als 79300 Kontakt mit uns aufnehmen.

Werden Sie „Pate“ und gestalten
Sie Kranenburg aktiv mit!
Das DRK-Foto zeigt PDL Christine Hommel (Mitte links) mit der
Schulungsgruppe der Soldaten.
KREIS KLEVE. Das Deutsche Rote
Kreuz (DRK), Kreisverband KleveGeldern, schult Bundeswehrsoldaten in
der sicheren Anwendung von CoronaSchnelltests.
Pflegedienstleiterin
Christine Hommel erklärt praktisch
und anhand eines Schulungsfilms die
notwendigen
Kenntnisse
und
Fertigkeiten.
Bei
Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung müssen

strenge Hygienevorschriften eingehalten werden. Ein anschließender
gegenseitiger Schnelltest setzt Theorie
dann in die Praxis um. Die Soldaten
werden eingesetzt in Alten- und
Pflegeheimen und unterstützen dort die
Arbeit des hauptberuflichen Personals,
die Bewohner, Beschäftige und Gäste
regelmäßig auf das Virus SARS-CoV-2
testen müssen.

KRANENBURG. Im letzten Jahr
haben viele Bürgerinnen und Bürger in
Kranenburg sich bereit erklärt, ehrenamtlich eine Baumpatenschaft zu
übernehmen. Dabei sind Jungbäume
mit Bewässerungssäcken ausgestattet
worden,
sodass
eine
stetige
Wasserzufuhr gewährleistet ist. Für
dieses private Engagement an dieser
Stelle nochmals vielen Dank! Schön
wäre es, wenn auch die öffentlichen
Blumenbeete und die Rigolen jeweils
einen „Kümmerer“ hätten. Jeder, der
Interesse hat, kann eine Patenschaft
übernehmen und so Blumenbeete oder
Rigolen pflegen. Die Blumenbeete
können dafür mit bunten Blumen, grünen Pflanzen oder Kräutern bepflanzt

werden und so in kleine Oasen für
Insekten und Kleintiere verwandelt
werden. Das Pflanzgut wird im entsprechenden Rahmen durch den Bauhof
gestellt. Eine Bepflanzung der Rigolen
ist nicht möglich, hier sollte lediglich
alle paar Wochen gemäht werden.
Selbstverständlich werden hier nicht
nur Privatpersonen angesprochen.
Auch Gewerbetreibende, Vereine oder
Nachbarschaften dürfen gerne Beete
und Rigolen betreuen und so das äußere Erscheinungsbild in der Gemeinde
Kranenburg mitgestalten. Melden Sie
sich dafür beim Bauamt der Gemeinde
Kranenburg, Ansprechpartnerin Frau
Peters (Tel.: 02826/79-68, Mail:
stefanie.peters@kranenburg.de).

Keine Konzerte
im April
KLEVE. Sigrin Hintzen (Konzerte der
Stadt Kleve) schreibt im aktuellen
Newsletter: um Ostern habe ich mit den
Musikern, Agenturen und der WDRRedaktion überlegt und entschieden,
wie wir mit den für die zweite
Aprilhälfte geplanten Konzerten
verfahren: das bereits auf den 19. April
2021
verschobene
Konzert
„Niederschlagsmengen“ mit dem
Auryn Quartett & Roger Hanschel,
Saxophon konnten wir auf den 25.
Januar 2022 verlegen. Das berühmte
Streichquartett wird definitiv nur noch
bis Januar/Februar 2022 spielen,
danach ist Schluss. Hoffen wir also, das
wir es Anfang nächsten Jahres (vielleicht dann alle geimpft?) noch einmal
live erleben dürfen.
Das Konzert „Forellenteich“ mit
Schuberts Forellen-Quintett wird aus
organisatorischen Gründen auch nicht
stattfinden können im April.
Weiter hohe Infektionszahlen und die
Diskussion um einen notwendigen
Lockdown haben uns zu dieser
Neuplanung
veranlasst.
Eine
Lockerung für Kulturveranstaltungen
ist nicht in Sicht, auch wenn der
Besuch eines Museums mit negativem
Testnachweis schon sehr gut funktioniert.
Ob wir im Mai Chorwerk Ruhr mit
dem "Klang der Stille" (18 Mai,
Stadthalle) und das Duo con energía
mit Laura Lootens, Gitarre &
Konstantin Bruns, Violoncello und
"Kaleidoskop" (vom 14. März auf den
30. Mai verlegt, Museum Kurhaus) in
dieser Saison noch erleben können,
dazu schreibe ich Ihnen im nächsten
Newsletter. Bleiben Sie gesund und
immer zuversichtlich, die Planung für
die Konzertsaison 2021/22 steht!
Herzlich, Eure/Ihre Sigrun Hintzen,
Konzerte
der
Stadt
Kleve,
www.kleve.de,
www.instagram.com/konzertekleve
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SPORT
Balanceren, ook tijdens corona

PVBeek begint weer
BEEK. Na een lange tijd is PVBeek weer voorzichtig begonnen met petanque.
Voorlopig wordt er verdeeld over de dinsdag-en de woensdagmiddag weer onder
de nu geldende Corona maatregelen gespeeld.
Binnen mag nog niet gesport worden, dus kan er alleen buiten worden gespeeld.
We hopen daarom dat het een mooi voorjaar wordt, zodat we vaak kunnen spelen
in afwachting van het opheffen van deze maatregelen.

MILLINGEN. April 2021. Het is
inmiddels ruim een jaar geleden dat ons
verenigingsleven nagenoeg plat kwam
te liggen. Waar we in het begin nog
enigszins naïef dachten dat het niet zo
lang zou gaan duren, hebben we ons er
later bij neer moeten leggen dat het een
langdurige aangelegenheid werd.
Niet sporten, geen gezamenlijk drankje, geen gezellig samenzijn. De sociale
fundamenten van menig vereniging
staan daarmee onder druk. Dat geldt
ook voor het “Juliana Bicycle Team”.
Wat missen wij de sociale interactie, de
optredens, het publiek, onze jeugd en
de clubdynamiek. Het voelt als balanceren, maar in een andere vorm dan we
gewend zijn.
Als we echter denken aan de gevolgen
voor al die ondernemers die gebukt
gaan onder de maatregelen en de mensen die corona aan den lijve hebben
ondervonden, past ons echter ook relativering. De offers die wij als vereniging brengen, vallen daarbij in het niet.
Wij zijn bovendien een stabiele vereniging met zeer trouwe leden en wij
beschikken bij uitstek over de vaardigheid om te balanceren. We hebben er

dan ook alle vertrouwen in dat wij binnenkort de draad weer op een goede
manier kunnen oppakken. Er zullen
natuurlijk uitdagingen zijn, maar die
zijn we nog nooit uit de weg gegaan.
Daar komt bij dat Millingen een hechte
gemeenschap is met een rijk verenigingsleven, zodat we ook samen sterk
staan.
Laat 2021 het jaar worden waarin we
de boel weer langzaamaan opstarten.
Wij van het Juliana Bicycle Team staan
klaar om onze schouders er weer volledig onder te zetten zodra het weer kan
en mag. Voor onze vereniging maar ook
zo nodig ook in breder verband.
Wij hopen iedereen weer snel te zien.
Samen staan we sterk!
Het Juliana Bicycle Team

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

De Treffers heeft selectie voor
seizoen 2021/2022 bijna rond
GROESBEEK. Afgelopen week
bereikte De Treffers overeenstemming
met vleugelaanvaller Gavin Vlijter en
keeper Jordy Rondeel. Vlijter speelde
vorig
seizoen
al
bij
de
Tweededivisionist uit Groesbeek en
Rondeel komt over van TOP Oss.
Vlijter kende afgelopen seizoen een
vervelende start doordat hij in de voorbereiding een hamstringblessure
opliep. Maar toen de 24-jarige aanvaller fit was, stond hij meteen in de basis.
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werd de competitie van De Treffers stopgezet en
kwamen er niet meer optredens in het
rood-zwarte tenue bij. In augustus, als
de Tweede Divisie weer van start gaat,
wacht Vlijter een nieuwe kans.
Doelverdediger Rondeel kiest vanwege
zijn maatschappelijke carrière voor een
overstap van TOP Oss naar De Treffers.

De 26-jarige Achterhoeker was afgelopen seizoen reservekeeper en hoopt
volgend seizoen wel speelminuten te
maken bij De Treffers. Door de contractverlenging van Vlijter en de komst
van Rondeel heeft De Treffers de selectie naar verluidt bijna rond. De selectie
van de Groesbeekse voetbalclub voor
het seizoen 2021/2022 telt op dit
moment zestien veldspelers en twee
keepers.
De staf van De Treffers wordt versterkt
met onder andere de komst van
Francois Gesthuizen, die het komend
seizoen de functie van co trainer voor
het eerste elftal gaat vervullen.
“Ondanks Corona hebben we een grote
stap gezet om zowel staf als selectie
vroegtijdig samen te stellen. We kijken
met vertrouwen uit naar volgend seizoen”, aldus bestuurslid voetbalzaken
Robert Janssen.

Jordy Rondeel samen met voorzitter Theo Jochoms na de ondertekening van het
contract.

Stichting Zevenheuvelenloop
lanceert Een Leven Lang Lopen
NIJMEGEN.
De
Stichting
Zevenheuvelenloop lanceert samen met
Stryve en 4KEER4 het platform Een
Leven Lang Lopen. Via Een Leven
Lang lopen gaat de stichting zich nog
meer inzetten om mensen op een
gezonde manier te laten bewegen. Een
Leven Lang Lopen biedt kennis en trainingstrajecten op het gebied van hardlopen, krachttraining en voeding waarbij persoonlijke begeleiding centraal
staat. De kennis van experts uit de
hardloopwereld is voor iedereen toegankelijk via video’s op www.eenleven-lang-lopen.nl. Lopers die persoonlijke ondersteuning willen, kunnen
een begeleidingstraject boeken.
Persoonlijke begeleiding bij hardlopen, krachttraining en voeding
Een Leven Lang Lopen richt zich op
hardlopers die extra begeleiding willen
bij hun trainingen. Deze persoonlijke
begeleiding wordt geboden bij de hardlooptrainingen, maar ook bij krachttraining en voeding. De juiste krachttraining en een persoonlijk voedingsadvies
ondersteunen de loper om aan het lopen
te blijven én beter te kunnen lopen.
De Stichting Zevenheuvelenloop voegt
met Een Leven Lang lopen een platform toe aan haar activiteiten om mensen in beweging te krijgen en te houden. De drie evenementen, NN
Zevenheuvelenloop,
Alfa
Laval
Stevensloop en Marikenloop en de trainingsschema’s die gratis beschikbaar
zijn voor alle hardlopers dragen bij aan
hetzelfde doel. Dit voorjaar kunnen
lopers met de trainingsschema’s van de
Lente Loopchallenge toewerken naar
een einddoel van 5, 10 of 15 kilometer
op zondag 16 mei. Voor de lopers die
graag meer begeleiding krijgen bij een
gezonde leefstijl waarbij hardlopen een
plek inneemt is er nu Een Leven Lang
Lopen.
Alexander Vandevelde, directeur
Stichting Zevenheuvelenloop: “De
missie van onze stichting is mensen
laten genieten van hardlopen in combinatie met gezondheid. In deze tijden
waarin we met onze evenementen geen
invulling kunnen geven aan onze missie zoeken we andere wegen om dit te
doen. Een Leven Lang Lopen levert als
platform een belangrijke bijdrage aan
de gezondheid van de hardloper.”
Ervaring met de wereldtop
Stryve verzorgt de hardloop- en krachttrainingen. Deelnemers worden eerst
gescreend op hun sterke en zwakke
plekken en werken vervolgens onder
begeleiding van Peter Eemers en
Tobias van Helden naar hun doel toe.
Zowel Eemers als Van Helden hebben
veel ervaring met de absolute hardloopwereldtop. Eemers is fysiotherapeut
van onder andere meervoudig
Olympisch kampioen Kenenisa Bekele
en Sifan Hassan en Van Helden is fysiotherapeut van meervoudig wereldrecordhouder en viervoudig winnaar van

de NN Zevenheuvelenloop Joshua
Cheptegei. De kennis en ervaring die
zij opdoen bij het werken met topatleten maken ze graag beschikbaar voor
de gewone hardloper.
Peter Eemers en Tobias van Helden,
oprichters Stryve: “Al jaren zien wij in
de praktijk dat hardlopers vol enthousiasme beginnen maar helaas vaak ook
weer moeten afhaken vanwege blessures of een gebrek aan motivatie. Veel
van de blessures die wij in de praktijk
tegenkomen kunnen voorkomen worden. Met de specialistische kennis van
zowel blessurepreventie vanuit de fysiotherapie en de samenwerking met trainers en coaches hebben wij het beste
van beide werelden onder één dak.
Onze missie is om de hardloopsport
gezonder te maken.”
Voedingsadvies van 4KEER4
Het voedingsadvies komt van
4KEER4. Samen met een voedingsexpert gaan deelnemers aan de slag om
inzicht te krijgen in wat zij kunnen verbeteren aan hun voedingspatroon en
wat daarvan de invloed is op hun hardloopprestaties. 4KEER4 biedt diverse
leefstijltrajecten binnen bedrijven en
breidt hun werkveld nu uit binnen de
hardloopwereld. Eerder organiseerden
Stichting Zevenheuvelenloop en
4KEER4 al twee inspiratiedagen met
workshops over onder andere hardlooptraining, mentale training en ademhaling.
Meer informatie over Een Leven Lang
Lopen is te vinden op www.een-levenlang-lopen.nl.

Bridge
Als we bridgen willen allen graag
weten welk percentage we per
spel of per ronde
en uiteindelijk
per avond bereikt
hebben. Op dit moment worden vele
mensen in hun arm geprikt en welk percentage van onze bridgers zouden nu al
een prik gehad hebben Wie het weet
mag het zeggen.
De onderstaande percentages zijn in
ieder geval zeker.
Uitslagen BBD 12-4-2021:
1. Ronald Post en Loes Janssen 63.77%
2. Corry en Johannes Mulder 59.51%
3. Els en Theo de Witte 54.44%
4. Julite Jansen en Ria Smit-Bierens
53.82%
5. Christine
Hylkema en
B
e
p
Schenning
53.06%
Alle uitslagen;
biedingen en
het afspelen zijn terug te zien op onze
site www.15029.bridge.nl Categorie
Berichten/Stepbridge.

Gratis
meefietsen met
“De Unieke
Fietsreis”

De eerste 10 groepen zijn gestart. Wat
een enthousiasme onder de fietsers die
gesteund en gestimuleerd door hun
ploegleiders de eerste kilometers wegtrappen, met als doel: zo vaak mogelijk
in 30 dagen de fiets pakken en de kilometers noteren die je één keer per week
doorgeeft. Een echte uitdaging: samen
de wereld rondfietsen en het liefst zo
vaak mogelijk!
En voor alle inwoners uit de gemeentes
Berg en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar gratis! Dit is mogelijk
gemaakt door een financiële injectie
van alle drie de gemeentes.
Alleen, met of zonder partner, vriend of
vriendin of sportmaatje van huis uit en
coronaproef. Gezond en goed voor het
lichaam en geest. Zelfs de duofietsen
uit de omgeving vormen samen een
ploeg. Met een prachtig gebaar van de
Horeca, een bordje voor tussen de spaken en een stempelboekje. De Horeca,
die in deze moeilijke tijd, hand in hand
gaat met de verenigingen om inwoners
van koffie to go te voorzien en van
beweging met als doel om geld in te
zamelen voor de “de dikke bandenrolstoel”. Van de fietsers wordt hiervoor
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Doe
jij ook mee? Kijk op een van de websites van de seniorensportverenigingen.
Opgeven kan nog tot 1 mei 2021 via:
www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl, www.kwiekactieveleefstijl.nl en
www.fitfunheumen.nl.
Wil je niet fietsen maar wel ons doel
steunen, dan is dit ook mogelijk. Kijk
dan op een van de websites!

Column
Perfect
Een website waarop je je eigen
gezicht kunt vergelijken met de ideale
trekken.Een filter die je voor je
gezicht kan schuiven die alle imperfecties verwijdert. Een spuitje botox
om rimpels te verminderen is betaalbaar
en sociaal geaccepteerd.
Patiënten kloppen aan bij een kliniek
met een digitaal bewerkte selfie en het
verzoek aan de chirurg om hen er
exact zo uit te laten zien. Dit lees ik
over het programma ‘Perfect me’ dat
onlangs op tv te zien was. Hierin was
socioloog Sylvia Holla aan het woord.
Door deze trends gaat iedereen op
elkaar lijken, zegt zij. We worden allemaal barbiepoppen. Als je altijd met je
uiterlijk bezig bent, dan word je daar
ook nog eens ongelukkig van, zegt
Holla. In de tv gids komt influencer
Melle van Rooijen (21) aan het
woord. Hij presenteert zich als de
‘Nederlandse Ken’. Hij heeft alles
laten opspuiten en weghalen, tot zijn
tanden afvijlen aan toe.Van Rooijen
was vroeger te dik en onzeker en is op
zijn zestiende 30 kilo afgevallen. En
dan komt het eeuwige cliché weer:’
Het is bewezen dat knappe mensen
aardiger en intelligenter gevonden
worden waardoor ze verder komen in
het leven’. Ik hou meer van lelijke
mensen, die zijn veel vriendelijker.
Phil Poffé , Groesbeek.
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Wij zoeken een

VAKBEKWAAM STRATENMAKER
om ons team te versterken
Functie-eisen
• Beschikken over goede communicatieve eigenschappen
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Ervaring met hovenierswerkzaamheden
• In het bezit van VCA
• In het bezit van rijbewijs BE
• Klantgericht en representatief
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden
• Functie voor langere tijd met uitzicht op vast dienstverband
• Marktconform salaris
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingsmogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen
• Een goede werksfeer binnen een leuk team
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Interesse in deze functie?
Stuur je CV en motivatie per e-mail naar: william@rowill.nl
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VACATURE: KRAANMACHINIST
Ben jij multifunctioneel inzetbaar en kan jij als geen ander werken met een
mobiele kraan, op zoek naar een nieuwe uitdaging, wil je werken in een jong
dynamisch, gezellig en enorm groeiend bedrijf? Kom dan naar ROWILL !!!
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Functie-eisen
• Diversen werkzaamheden GWW projecten in eigen beheer en/of verhuur
• Werkervaring als kraanmachinist
• Beschikken over goede communicatieve eigenschappen
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• In het bezit van VCA
• In het bezit van rijbewijs BE (rijbewijs C is een pre)
• Klantgericht en representatief
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
Wij bieden
• Functie voor langere tijd met uitzicht op vast dienstverband
• Marktconform salaris
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingsmogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen
• Een goede werksfeer binnen een leuk team
Interesse in deze functie?
Stuur je CV en motivatie per e-mail naar: william@rowill.nl

