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

Bosbrand in Groesbeek
Een gebied van enkele tientallen vierkante meters is zaterdagmiddag 16
april achter het voetbalveld van
Germania door brand verwoest. Tijdens
een voetbalwedstrijd bleek dat er vuur
in het bos was ontstaan en de brandweer rukte kort na 14:00 uur uit voor
het incident.
De oorzaak van de brand is nog niet
bekend, maar het is waarschijnlijk
begonnen op de heuvel achter het voet-

balveld en breidde zich vervolgens naar
achteren uit. Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving hebben assistentie
verleend aan de Groesbeekse brandweer. De brandweer had veel water
nodig om de brand te kunnen blussen;
drie tankautospuiten en twee waterwagens kwamen er ter plaatse. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen
zich verder verspreidden.
Foto: Henk Baron

oplage: 25.000

Meerbericht vanaf het Wylermeer
De verwachting voor veilig zwemwater
ARNHEM. Op 21 april wordt op
recreatiegebied Wylerbergmeer in de
gemeente Berg en Dal een start
gemaakt
met
het
project
Meerbericht. Dit gebeurt met de
plaatsing van een meetboei in het
water en een mobiel weerstation.
Dit project is een samenwerking tussen
het Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW),
kennisinstituut
Deltares en het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI). Het
doel hiervan is om door het combineren
van modellen van weer, water en
blauwalgen te komen tot een verwachting van blauwalgenoverlast: een
‘meerbericht’. Leisurelands is enthousiast over het project en stelt graag het
Wylerbergmeer ter beschikking als
meetlocatie.

Het Wylerbergmeer wordt al jarenlang
geplaagd door blauwalg. De inzet blijft
erop gericht om ervoor te zorgen dat dit
in de toekomst niet meer optreedt. Voor
nu is een verwachtings-/waarschuwingsmodel een goede stap in die richting. Tijdens het zwemseizoen van
2022, van mei tot en met september,
doen onderzoekers daarvoor metingen
bij het Wylerbergmeer. Dat gebeurt met
een meetboei in het water en een weerstation op het land. Het meerbericht
zorgt ervoor dat de waterbeheerder het
risico op overlast door blauwalg beter
kan bepalen, effectiever het water kan
controleren en het zwemwater meteen
kan openen als zwemmen weer veilig
is. Zo geeft het water zo vaak als mogelijk de verkoeling waar we juist in een
warmer klimaat behoefte aan hebben.

Integriteitsonderzoek raadslid:
geen schending integriteit
Boerenbruiloft in Beek
Door de coronaregels was het eerder
uitgesteld maar op zaterdag 9 april
werd in Beek de Boerenbruiloft alsnog
gehouden. Het werd georganiseerd
door CV de Cavalieren uit Beek. Er
werd gestart vanuit Sous Les Eglises
en, nadat de groepsfoto op de trappen

van de Grote Bartholomaeuskerk was
genomen, werd een korte rondgang
door het dorp gemaakt. Vervolgens
werd het feest gehouden in Restaurant
’t Spijker. Patrick en Daphne Baron
vormden samen het boerenbruidspaar.
Foto: Herman Leensen

14 april is het Presidium van de
gemeente Berg en Dal in een besloten
vergadering bijeen geweest. In deze
vergadering is gesproken over een
door burgemeester Mark Slinkman
uitgevoerd integriteitsonderzoek.
Dat onderzoek heeft hij gedaan naar
aanleiding van een melding over de
integriteit van raadslid Alex ten
Westeneind. De uitkomst van dit onderzoek heeft geen enkele indicatie opgeleverd dat sprake is van een integriteitsschending.
Doordat vorige week berichten in de

pers zijn verschenen, hechten alle fractievoorzitters eraan duidelijk te maken
dat dhr. Ten Westeneind op geen enkele wijze verwijtbaar handelen kan worden aangerekend. De fractievoorzitters
concluderen dat hierbij zijn naam is
gezuiverd. Voor hen is de zaak afgedaan. De fractievoorzitters betreuren
het dat dhr. Ten Westeneind en zijn
familie ten onrechte pijn en verdriet is
aangedaan. Dit kwam door wat er 6
april jongstleden besproken is tijdens
de bijeenkomst over de voortgang van
de coalitievorming. En door de daaropvolgende berichten in de media.

Tijmen uit Berg & Dal en
Doran uit Malden in Puberruil

Vrije Markt in Leuth
LEUTH. Na zo lang stil zitten mogen
we weer in actie komen. Ook bij iedereen thuis gaat de bezem er doorheen.
Grote schoonmaak, opruimen. Dan
sluit een markt daar prima bij aan.
Huur een kraam, maak anderen blij met
jou mooie spullen, geniet van een leuke
marktdag en verdien nog wat aan de
spullen die je weg doet.
Op zondag 1 mei organiseert comité De
Vrije Markt, samen met voetbalvereni-

Bosbrand in Groesbeek

Brand of storm...
die bomen gaan plat

In de derde aflevering van Puberruil
ruilt Youtuber Doran met vogelaar
Tijmen. De 18-jarige Tijmen woont de
helft van de tijd bij zijn vader in Berg
en Dal. Tijmen is al vanaf zijn jeugd
met vogels bezig. Hij heeft het niet van
een vreemde. Zijn vader Frank is vogelaar. Voor zijn studie doet hij onderzoek
naar natuur en milieu.
Doran is 17 jaar en woont samen met
zijn ouders in het Gelderse Malden.
Zijn grootste passie is het maken van
video’s voor zijn YouTube-kanaal
‘Monster Tube’. De meeste video’s
gaan over zijn andere grote liefde: zijn

ging VVLK weer De Vrije Markt in
Leuth. Het evenement wordt gehouden
op Sportpark ‘De Duffelt’ aan de
Pastoor van Tielstraat in Leuth. Op de
voetbalvelden van VVLK worden dan
de verkoopkramen van de markt weer
opgesteld. Dat is voor de tweede keer.
In 2019, alweer drie jaar geleden, was
dit voor het eerst.
Alle eerdere keren vond het in- en
rondom zaal De Vriendenkring plaats.
Een prima locatie en dus was het maar
de vraag of het op het Sportpark net zo
goed zou bevallen. Maar de reacties na
die eerste overstap waren bijzonder
positief. Vandaar dat de organisatie er
nu met een goed gevoel naar uit kijkt. “Je merkt wel dat alles na 3 jaar
pauze weer tijd nodig heeft om op te starten”, zegt het comité. “Maar
gelukkig kunnen en mogen we weer”. Het doel is nog steeds het creëren van een opbrengst voor extra activiteiten bij de voetbaljeugd.
De markt kent een binnen- en een buitendeel. Op het oefenterrein
komen kramen en voor het binnendeel staat een grote circustent
paraat. Deze is ook nieuw. De vorige werd direct na de markt in 2019
compleet verwoest door storm. Maar zonder tent konden VVLK en de
markt niet. Je vind er nieuwe, gebruikte en zelfgemaakte spullen.
“Als het weer een beetje meewerkt een ideaal uitje”, zegt Sjarel
Hubbers, lid van het marktcomité. “Dan weten de inwoners van
Leuth, maar ook bezoekers van verder weg onze markt wel weer te
vinden.
Kandidaten voor een kraam met mooie spulletjes zijn nog van harte
welkom. Op het Sportpark is ruimte genoeg om ook op het laatste
moment nog uit te breiden.”, vertelt Sjarel. Er is weer een gezellig terras. Uiteraard mogelijk met koffie, thee en een lekker stukje taart.
Maar ook een warme snack met een drankje erbij is mogelijk. Het
clubhuis is ook geopend.
De Vrije Markt Leuth vind je ook op facebook. Alles wat er verdient
wordt met de markt is bestemd voor de voetbaljeugd van voetbalvereniging VVLK.
De markt is geopend tussen 10:00 uur en 16:00 uur. Entree is 1 euro.
Ook een kraam huren? De eerste kost maar 25 euro elke volgende 22
euro. Bel voor meer informatie: 06-14644112.

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

crossmotor en snelle auto’s.
De aflevering wordt 26 april om 21.00
uur uitgezonden bij KRO-NCRV op
NPO3.
Puberruil is terug op televisie. Het populaire programma was voor het laatst te
zien in 2018, na maar liefst 19 succesvolle seizoenen. In Puberruil stappen
twee pubers uit hun vertrouwde bubbel
en ruilen een paar dagen van leven. Een
ander gezin, huis en dagelijkse routines. Hoe voelt het om even in compleet
andere schoenen te staan? Tijdens de
ruil worden ze bijgestaan door presentator Jan Kooijman.
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Liz Derks
doet mee aan
Million Dollar
Island
De 26-jarige Liz Derks doet mee aan
het televisieprogramma Million
Dollar Island op SBS6. Liz komt oorspronkelijk uit Millingen aan de Rijn
en woont nu in Den Bosch. In Million
Dollar Island moeten deelnemers
twee maanden overleven op een
onbewoond eiland in de Filipijnen
om kans te maken op een geldprijs
van 1 miljoen euro.
Liz gaf zich op voor dit programma
omdat ze zich had voorgenomen allerlei bijzondere dingen te doen. Ze had
haar baan opgezegd en twee maanden
later zat ze op een onbewoond eiland.
'Het was een avontuur die mij als persoon veranderd heeft, hoe ik naar situaties kijk en dingen aanpak', aldus Liz.
Million Dollar Island wordt elke zondag om 21:30 uur uitgezonden op
SBS6. Wil je meer weten van Liz? Dan
kun je haar volgen op Instagram.

Grensland tegels
Verkoop direct vanaf de fabriek

SUPER

kwaliteit tegels voor
vloer - wand - terras
tegen

SUPER

lage prijzen

Leverbaar in allerlei kleuren en maten.
Deskundig advies en tegelzetters aanwezig.

DE TEGELSPECIALIST

ERNST FLINTROP
47559 Wyler (Kranenburg)
Hauptstraße 101
Tel.: 0049-2826-7628
Mob.: 0049-170-2841217
ernst.flintrop@t-online.de
Geopend: ma, di, do, vr van 14.00 - 18.30 uur
wo. gesloten - zat. 9.00 - 14.00 uur

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

De Rozet
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Voor het juiste klimaat
c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen
sanitaire installaties, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk en airco’s

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

Kleding Stomerij
depot
reparatie

-JFTLFT8FOHT 6578 J, LEUTH
Tel. 024-3738441

www.wwinstallaties.nl
Lid van:

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

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

Genieten in
het groen

Camera beveiliging
M
E
I

Duivelsberg 1 • Berg en Dal • 024 684 14 39
info@duivelsberg.nl •

Electro installaties

www.duivelsberg.nl

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Op sterkte leverbaar
(ook multifocaal)

Lichtgewicht materiaal

www.gloryfy.nl

Onbreekbaar montuur en
onbreekbare lenzen

100% UVA/UVB
bescherming

GLORYFY DEALER
gloryfy unbreakable eyeware is een nieuw brillenmerk uit Oostenrijk. De perfecte bril
voor iedere activiteit. Met de perfecte lens voor ieder weertype. OP ELKE GEWENSTE
STERKTE. Je gelooft het pas als je deze unieke brillen voelt en ziet, dus kom snel naar onze
winkel en overtuig je zelf!

gloryfy_Inserat_Mol_Optiek_NL_266x195mm_2022.indd 1

MOL OPTIEK
Heerbaan 132B
6566 EV Millingen a/d Rijn
0031 481 769 113
mol-optiek.nl
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl
Stichting SSHB support. Gratis ondersteuning voor mensen met geldzorgen en die hun
thuisadministratie niet op orde kunnen houden. Info@sshb.nl
Www.sshbsupport.nl
Telefoon 06-30006035 of 06-83718053

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
26-27 APRIL
KONINGSNACHT - KONINGSDAG
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-20.4. 14u. GLK-kinderwandeling, wasvrouwtje
-28.4. Cartamore-kaartmiddag KBO,
Spijker
MILLINGEN A/D RIJN
-22.4. 18u. flessenactie SCM
-24.4. 20u. jeugdbingo OEV, ver. gebouw
-30.4. 10-12u. Repaircafé, Kulturhus
LEUTH
-1.5. 10-16u. Vrije Markt, sportpark
BERG & DAL
-26.4. 10-14u. KNNVwandeling
Filosofendal, vertrek Heksendans
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-23+24.4. : Monique van Stokkum en
Marjo Wiltingh
-30.4+1.5. Annelies Reijers en Marijke
Teunissen
GROESBEEK
-23.4. 10-16u. Mobiel Media Lab politie,
centrum
-24.4. Noviomagumtocht v.a. Groeske
-26.4. 19.30u. schrijfavond Amnesty,
prot.kerk
-2.5. 19.30u. alzheimercafé, Groeske
DE HORST
-30.4. 11-4u. boeken-mediamarkt, De Slenk
BREEDEWEG
-20.4. 18.15-19.15u. jeugdinstuif
Groesbeekse Boys, sportpark
-7+8.5. bosbesjestocht, va De Sleutel
HEILIG LANDSTICHTING
-24.4. 16u. afscheidsconcert PANiek,
Cenakelkerk

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/.

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: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

In de Marge
Ben ik op de valreep toch nog door het
coronavirus te pakken genomen!
Gelukkig wel gevaccineerd en
geboosterd, waardoor de ziekteverschijnselen meevallen en in ieder
geval niet tot ziekenhuisopname leiden. Minutieus ben ik mijn gangen
nagegaan van de afgelopen 14 dagen,
maar het is niet meer te achterhalen
waar ik besmet kan zijn geraakt. Wél
heb ik zeker één ander besmet toen ik
nog niet wist dat het virus mijn systeem was binnen gedrongen. Een geniepige vijand zo’n virus. Maar gelukkig hebben we er wereldwijd de strijd
mee aangebonden. Hoe anders is dat
met de Oekraïne, dat zich vrijwel met
blote handen tegen een oppermachtig
lijkende en niets ontziende vijand
moet verdedigen, in de steek gelaten
door de rest van de wereld. Eén sterk
ultimatum van de NAVO zou Poetin al
naar de onderhandelingstafel kunnen
dwingen. Maar omdat de West
Europeanen hun krijgsmachten al
jarenlang hebben verwaarloosd en
bovendien per landje apart hebben
georganiseerd, kan alleen een militair
ultimatum van de VS nog effect sorteren. De VS lijkt daar (begrijpelijk)
niet toe bereid. Zij willen verdere
escalatie zoveel mogelijk voorkomen.
En daarmee lijkt het lot van de
Oekraïne als onafhankelijk en westers
georiënteerd land te zijn bezegeld. De
wereldwijde aanpak van corona is in
die zin efficiënter, menselijker en
meer solidair verlopen.
Sagittarius

De Rozet

PAGINA 4

19 april 2022

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

Woningruil?
Aanbod:
appartement in Nijmegen bij
bos. Gevraagd: eengezinswoning met tuin. Kijk op:
www.woningruil.nl nummer
568756 of bel 06-10215184
Aangeboden: paardenstallen, met paddocks, bij
Groesbeek voor hobbyist,
hulp
in
overleg.
tel:
0610111974 of joostenliesbeth@gmail.com

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

voor al uw familieberichten

Installatietechniek

Te koop haard en kachelhout, tropisch hardhout,
wordt thuis bezorgd vanaf 3
m3 of per container met 30
m3. alles droog. 0615681335
Meer verdienen dan in de
supermarkt? Beetje groene
vingers? Baantje voor
scholier! Tuin & bos-werk,
ca. 4 uur per week in Beek.
06-43090566

inleveradressen

Duurzame oplossingen

GROTE
VLOOIENMARKT
Velp (gld). VOLGEBOEKT
Zondag 24 april 9-16 uur
Sporthal De Dumpel,
Gruttostraat 14, Velp

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Familie Leensen wil graag iedereen
bedanken voor het meeleven bij het
overlijden van George.
Overleden op 26 februari 2022

Complete badkamer/toilet verbouwing

Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

Dankbetuiging

Service en onderhoud

Dealer van o.a.:

Het was een steun voor ons.
Familie Leensen
Ooij

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Dankbetuiging

024-6633100
www.frankbv.nl

De vele kaarten, bloemen, berichtjes,
telefoontjes en bezoekjes die wij hebben
ontvangen vanwege het overlijden van
Ons mam, onze oma en overgrootmoeder

Marietje Driessen-Reijmers
waren hartverwarmend.

De Treffers – Excelsior-Maassluis
Zaterdag 23 april - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

De Oude Molen
Café - Restaurant

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

Dit alles heeft ons in deze droevige tijd
veel goed gedaan. Wij willen iedereen
daarvoor heel hartelijk danken.
Ook de zorg van de wijkverpleging, pastoor
Rudo Franken, en van huisarts Liefferink
hebben wij enorm gewaardeerd
Onze dank gaat ook naar hen uit.
Namens alle kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
1000 x dank.

JEUGDAFDELING OEV

BINGO
zondag 24 APRIL
Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur
Prijzengeld € 1.125,=
Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn

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

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

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

of bel 06-23502075

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

Onbreekbare brillen vanuit het
Oostenrijkse Zillertal, naar
Millingen aan de Rijn
Marcel en Joris Vermeulen,
vader en zoon in een fanatieke ski-familie, zijn al jarenlang kind aan huis in het
Oostenrijkse Zillertal. Daar
maakten zij een aantal jaren
geleden kennis met het
Oostenrijkse brillenmerk
Gloryfy. De fabriek van dit
merk staat namelijk in het
Zillertal. Een populair skigebied bij de Nederlanders
met
o.a.
Gerlos
en
Konigsleiten als bekende
skioorden. En in Oostenrijk,
een outdoorland bij uitstek,
is dit sportieve brillenmerk
zeer populair. Maar sinds
kort ook verkrijgbaar bij
ons in de omgeving.
Na eerst jarenlang een eigen
reclamebureau te hebben
gehad, heeft Marcel in maart
2020 samen met zijn zoon de
stoute schoenen aangetrokken
om met dit brillenmerk in Nederland op
pad te gaan. Brillen, gemaakt van een
onbreekbare kunststof NBFX Polymer.
Een merk dat in Oostenrijk al 15 jaar
bestaat en ooit is gestart met onbreekbare sportbrillen, maar tegenwoordig
bestaat de collectie ook uit onbreekbare zonnebrillen en correctiebrillen. De
kunststof, waar het montuur en de lenzen van zijn gemaakt, heeft een aantal
unieke eigenschappen. De brillen zijn
licht van gewicht, hebben een zéér contrastrijk en kleurecht zicht, zijn
onbreekbaar en dus heel veilig.
Bovendien zijn alle brillen op sterkte
leverbaar (ook multifocaal).

Wie komen in aanmerking voor de
toeslag?
Inwoners met een uitkering van de
gemeente die aan de voorwaarden voldoen ontvangen de energietoeslag automatisch eind april/begin mei. Het gaat
dan om inwoners met een uitkering
vanuit de Participatiewet, een IOAW-

De Rozet

Futuristische Circus Show - zirkometric
Dit voorjaar: De Raket Landing, bij jou in de buurt!
Welkom in de futuristische circus wereld van Zirkometric.
Een samenspel van circus, vormgeving, licht, optische illusies en geometrie. Deze twee luchtacrobaten nemen je mee
in hun futuristische circus wereld.
Vanuit de door hen zelfgebouwde en ontworpen raket stellage van 8 meter hoog, wisselen luchtacrobatiek en hoepels
elkaar af. Word getuige van dit bijzondere spektakel en laat
je hypnotiseren!
Er zijn 2 dagen in onze regio, met elk twee voorstellingen:
Nijmegen: Dinsdag 3 mei, Onder de Oversteek brug naast
Waalhalla van 19:15 - 20:00 & 21:15 - 22:00 uur. Ticket:
€ 5 euro
Millingen: Zaterdag 7 mei, Chopinstraat 2 , Millingen aan
de Rijn op het grasveld tegenover Basisschool St Martinus
Wanneer: Zaterdag 7 mei, van 19:15 - 20:00 & 21:15 22:00. Ticket: € 5 euro
Reserveer je ticket en tijdslot via onderstaande link of de
website:

De opticiens zijn, net als Marcel en
Joris, enthousiast over het merk met
zijn unieke eigenschappen, en de brillen zijn inmiddels verkrijgbaar bij bijna
100 zelfstandige opticiens in het land.
Een van deze enthousiaste opticiens,
waar het merk verkrijgbaar is, is: Peter
Mol van Mol Optiek. "gloryfy heeft de
sport(zonne)brillen van deze tijd.
Kenmerkend door zijn onbreekbaarheid en de perfecte pasvorm." Aldus
Peter.
Dus ben je nog op zoek naar een nieuwe sportbril (op sterkte), loop dan eens
binnen bij Mol Optiek en vraag naar de
mogelijkheden.

uitkering, IOAZ-uitkering of uitkering
vanuit de BBZ 2004.
Daarnaast komen ook inwoners zonder
uitkering van de gemeente, maar met
een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) in aanmerking voor de
toeslag. Op de website van de gemeente kunnen inwoners zien of zij in aanmerking komen hiervoor. Vanaf 16 mei
kunnen zij de toeslag aanvragen via een
formulier op de website van de
gemeente of met een papieren formulier.
Hulp bij de aanvraag
Inwoners die hulp nodig hebben met
het invullen van het formulier kunnen
een afspraak maken met de
Formulierenbrigade.
De
Formulierenbrigade werkt op afspraak
en is online te bereiken via
https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur/.
Inwoners kunnen de energietoeslag tot
en met 31 december 2022 aanvragen.

GROESBEEK. Op zondag 19 juni,
vaderdag, heeft Groesbeek er een bijzonder evenement bij: het ‘Zo°n
Vader!'-festival. Op deze dag willen we
de band tussen vader en kind vieren en
eren. Vaders met hun zonen en dochters
staan op deze dag centraal. Om dit te
doen zijn we opzoek naar vaders die
met hun kind(eren) iets kunnen bijdragen. Waar moet je dan aan denken? Dat
kan van alles zijn: kunst, eten, drank,
muziek, geluid, fotografie, ambacht of
andere creatieve kind-vader activiteiten.
Dus vind je het leuk om de passie die je
met je vader/zoon/dochter deelt eens te
laten zien of te demonstreren, dan kan
dat tijdens dit festival dat op zondag 19
juni wordt gehouden op het terrein van
bistro Eten en Drinken aan de
Burgemeester Ottenhoffstraat in

Foto: Marcel Krijgsman
www.zirkometric.com
https://zirkometric.com/RESERVEER-JE-TICKET/

ORGANISEERT

"ZO°N VADER"
FESTIVAL
2022
Zorg dat je erbij bent!
1e editie "Zo°n Vader"
ZONDAG 19 JUNI 2022 (VADERDAG)
VAN 14.00 TOT 20.00 UUR
LOCATIE: BISTRO ETEN & DRINKEN,
OTTENHOFSTRAAT TE GROESBEEK

Spreekuren
GrensInfoPunt
Food by:

BOEMBOE

Subsidie Stichting Rustenburgh
Stichting Rustenburgh stelt de jaarlijks
aan het vermogen toegeschreven rente
beschikbaar aan activiteiten van verenigingen, stichtingen, wijkverenigingen,
activiteitencomités, actiegroepen, etc.
in het dorp Beek.
Aanvragen voor een eenmalige financiële bijdrage in 2022 kunnen worden
ingediend door middel van een (digitaal) aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is op te vragen bij Roy van

Driel, Sprongstraat 14, 6573 BP Beek
(r.driel1@upcmail.nl) of bij John
Cremers, Bongerdstraat 86, 6573 AK
Beek. (j.cremers2@chello.nl)
Ingevulde aanvraagformulieren dienen
vóór 9 mei a.s. in het bezit te zijn van
bovenvermelde personen. Aanvragen
die daarna worden ingeleverd kunnen
helaas niet meer in behandeling worden
genomen. Eind mei wordt kenbaar
gemaakt welke activiteit(en) en/of vereniging(en) word(en)t gesubsidieerd.

tentoonstellingen te zien en zijn er tal
van activiteiten voor jong en oud. Jager
vertelt hierbij het goede te behouden en
dit aan te vullen met nieuwe activiteiten zoals lezingen en rondleidingen,
maar ook onverwachte activiteiten
zoals tokkelen en yoga op een SUPboard. “Bijzondere manieren om onze
natuur en gebouwen te beleven”, zegt
Jager.

Na twee jaar volledig digitale en telefonische dienstverlening biedt het
GrensInfoPunt van de Euregio RijnWaal in Kleve vanaf april weer fysieke
spreekuren op locatie in Kleve (D) aan.
Het spreekuur vindt plaats op 26 april
van 09.00 tot 12.30 uur in het Forum
van de Euregio Rijn-Waal (Emmericher
Straße 24, Kleve (D)). Het is toegankelijk voor geïnteresseerden die een 3Gbewijs (getest, gevaccineerd, genezen)
kunnen laten zien.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit
kan tot uiterlijk 25 april telefonisch via
+49 (0)2821 793079 of door een mail
te sturen naar gip@euregio.org.
De data voor alle spreekuren in 2022
zijn te vinden op de website https://
grenzinfo.eu/erw/nl/spreekdagen/.

Mobiel Media Lab van de politie in de gemeente
Het Mobiel Media Lab van de politie was in het weekend van
9-10 april in de gemeente Berg en Dal.
Op zaterdag 9 april was ze in Millingen aan de Rijn op het
Kastanjeplein en op zaterdag 10 april in de Waterstraat in
Beek. In Millingen waren al veel bezoekers bij de start om
10.00 uur aanwezig.
De wijkagenten van de gemeente Berg en Dal vertelden de
bezoekers wat hun werkzaamheden waren en de jeugd kon,
samen met de volwassenen, in de wagen allerlei activiteiten
ondernemen op de computers en een film bekijken. De wijkagenten waren er voor kennismaking en ze hoorden graag
wat de bezoekers vonden van de leefbaarheid en veiligheid in

Mobiel Media Lab in Millingen aan de Rijn
hun buurt.
BOA’s van de gemeente waren aanwezig om vragen van het
publiek te beantwoorden en om hen kennis te maken met de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de politie. De
gemeente Berg en Dal heeft op dit moment 3 BOA’s in
dienst, waarvan er binnenkort een vertrekt naar een andere
gemeente. Daarvoor ontstaat een vacature. In Beek was ook
de gelegenheid om kennis te maken met de drugsproblematiek en “te ruiken' hoe men dat kan herkennen.

Mobiel Media Lab in Beek. V.l.n.r de wijkagenten en BOA
Patrick, Gerrit, Pieter, Monique, Jörgen en Rens
Foto’s: Henk Baron

Sietse Jager: “Ik houd ervan als
mensen iets wonderlijks beleven.”

Groesbeek. Het duurt van 14.00 tot
20.00 uur.
Dit eerste ‘Zo°n Vader!'-festival wordt
georganiseerd door de Groesbeekse
brouwerij Biberius. Jazeker... de brouwerij van vader en zijn twee zonen.
Lijkt het je leuk om iets te laten zien, te
verkopen of uit te oefenen, meld je dan
aan voor deelname bij Bart Mulders 06
13006094 of mail
info@brouwerij-biberius.nl.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 mei.

You're invited, music, and good food to go
with all that craft beer. See you there!

Museumpark Orientalis benoemt
Sietse Jager als directeur
Sietse Jager gaat aan de slag als directeur van Museumpark Orientalis. Jager
startte in maart 2021 bij het museum
als gebiedsontwikkelaar en programma-manager en werkte in deze periode
aan een routekaart die inzet op vernieuwing. Zijn aanstelling als directeur past
bij deze vernieuwing, aldus Walter
Hamers, bestuurder van Museumpark
Orientalis.
De routekaart bestaat uit drie sporen:
landschap, gebouwen en programma.
Jager ziet hierbij het landschap als drager van het museumpark. Het geheel
vormt een ontmoetingsplek die je met
een blijvende herinnering weer thuis
laat komen. Jager: “Je vindt hier rust en
ruimte, om te luisteren en te ontdekken.
Laat je verwonderen. Vanuit andere
levensbeschouwingen, passend bij
jouw reis. We blazen het museumpark
geleidelijk aan nieuw leven in. Dat
doen we samen met partners, binnen de
bestuurlijke visie die in het afgelopen
jaar is ontwikkeld."
Het museumprogramma gaat weer op
volle toeren draaien. Vanaf vrijdag 15
april is Orientalis weer geopend voor
individuele bezoekers. Naast de reguliere permanente objecten zijn er twee
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Eenmalige energietoeslag voor
inwoners met een laag inkomen
Inwoners van de gemeente Berg en
Dal met een laag inkomen krijgen
van de gemeente een eenmalige energietoeslag van € 800,-. De toeslag is
bedoeld om de stijgende energielasten in 2022 te betalen en wordt
betaald door het Rijk.
Wethouder Irma van de Scheur: “De
prijzen van gas en elektriciteit zijn
natuurlijk hard gestegen. Dat is vooral
zwaar voor inwoners die al een laag
inkomen hebben. Wij willen financiële
problemen zoveel mogelijk voorkomen.
En zijn daarom blij dat we hiermee
deze inwoners de helpende hand kunnen bieden.”

19 april 2022

Op zaterdag 23 april staat de truck van 10.00-16.00 uur
in het centrum van Groesbeek. Voor alle kinderen is er een
kleine verrassing. Het Mobiel Media Lab is ingericht met de
nieuwste technologieën. De truck heeft bijvoorbeeld een speciaal ingerichte interview- en onderzoeksruimte.

GrensInfoPunten organiseren op 25 april kosteloze
webinars over belastingaangifte in Duitsland
Wonen in Nederland, werken in Duitsland: voor veel mensen
in de grensregio is dat heel normaal. En wie op zoek is naar
een nieuwe baan, vindt in het buurland misschien wel nieuwe mogelijkheden. Er zijn echter ook aspecten die hierbij al
vroeg aandacht verdienen – bijvoorbeeld waar je bij de
belastingaangifte op moet letten, welke verschillen er op het
gebied van belastingen bestaan en hoe het precies zit met de
sociale verzekeringen. Twee kosteloze webinars van de
GrensInfoPunten gaan hier op maandag 25 april dieper op
in.
Van 15.30 tot 16.30 uur komt eerst de situatie ‘Wonen in
Nederland, werken in Duitsland’ aan bod. Daarna wordt de

situatie omgedraaid, want van 17.00 tot 18.00 uur gaat het
om de situatie ‘Wonen in Duitsland, werken in Nederland’.
De GrensInfoPunten worden tijdens de webinars bijgestaan
door deskundige belastingadviseurs van KroeseWevers uit
Oldenzaal en Heisterborg International uit Emsbüren.
Aanmelden
Deelname aan de webinars is kosteloos. Wie wil deelnemen,
kan zich tot en met 24 april 2022 aanmelden via gip@mediamixx.eu. Meer informatie over werken, studeren en wonen in
het buurland en de contactgegevens van het dichtstbijzijnde
GrensInfoPunt zijn te vinden op www.grensinfopunt.eu.

De Rozet
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Koningsdag Leuth
Woensdag 27 april vieren we in Leuth
Koningsdag! We starten met een versierde fietsoptocht vanaf het Kerkplein
en vertrekken dan richting de
Vriendenkring. Daar zullen vervolgens
de Oranjespelen plaatsvinden. Het zal
een gezellige dag worden, uiteraard
zorgen wij voor het drinken, wat lekkers en uiteraard het befaamde broodje
knakworst!
Hoe laat?
10.00 uur verzamelen we op het
Kerkplein voor de spar
dee
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rat
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Koningsdag Leuth 2022
woensdag 27 april
Vriendenkring Leuth
10.00 uur start optocht versierde fietsen bij de Spar
10.30 uur start programma Vriendenkring
13.30 uur afsluiting Koningsdag

Spelletjes
voor de jonge
kinderen!

Voor de oudere
kinderen een
gezamenlijk spel
met gave
challenges!

Alle
kinderen uit
Leuth zijn
welkom!

De koffie
staat voor
iedereen
klaar!

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

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

Koningsdag Millingen
Op 27 april “Alle remmen los!”
De tijd van innovatie en klaarmaken
voor de toekomst is voorbij.
Koningsdag 2022 ziet er geheel vernieuwd uit dit jaar. Met de focus op de
toekomst hebben wij het programma
aangepast naar het hedendaagse.
De afgelopen jaren hebben we ervaren
dat we snel moeten kunnen schakelen,
de pandemie heeft ons aan het nadenken gezet, ons aanpassingsvermogen is
hierbij behoorlijk op de proef gesteld.
Aanpassingen brengen ook nieuwe
mogelijkheden met zich mee. Deze
mogelijkheden hebben geleid tot vernieuwing van Koningsdag Millingen en
uiteraard willen we dit met iedereen,
van zowel binnen als van buiten ons
mooie dorp delen.
Alsof we er geen genoeg van kunnen
krijgen, sluit dit jaar Koningsdag naadloos aan op de feestelijke Koningsnacht
welke de voorgaande jaren zijn sporen
al heeft verdiend.
Op de nieuwe locatie Kastanjeplein /
St. Willibrordstraat is een brug geslagen om jong en oud met elkaar te verbinden! Hierdoor worden de bewoners
van Gasthuis St. Jan de Deo direct
betrokken bij de gebeurtenissen in de
kern van ons dorp. Ze genieten als
echte VIP gasten van optredens door
diverse verenigingen uit ons eigen
dorp.
Omdat de afgelopen jaren ons duidelijk
hebben gemaakt dat we eenzaamheid

12:15 uur
Optocht met versierde fietsen en met
muzikale begeleiding van Schutterij De
Eendracht en Ooijse Toekomst; de kinderen met de mooiste versierde fietsen
krijgen een prijsje
Aansluitend defilé en vendelhulde
13:30 uur tot 16:30 uur
Springkussen en diverse spellen in
Caribische/piratensfeer zoals ringsteken, behendigheidsbaan, limbodansen
en (iets verder verwijderd van het
thema) Sumoworstelen; Limbodansen
en Sumoworstelen zijn zowel voor kinderen als voor ouders
14:15 uur
Spetterend 45 minuten durend optreden
van Julians Kindershow
Kinderen die dat willen worden door
vrijwilligers geschminkt. Mogelijk
worden er ook nog ballonfiguren
gemaakt.
Alle kinderen krijgen op zijn tijd een
versnapering en iets te drinken. Als
afsluiting van de middag worden er
poffertjes gebakken.

Koningsdag ouderwets
gezellig in Beek
Koningsdag in Beek dit jaar wordt een
ouderwets gezellig feestje. Na twee
jaar online edities door Corona organiseert het Oranjecomité dit jaar samen
met de Sous l’Eglise zowel
Koningsnacht
als
Koningsdag.
Voorzitter van het comité Joost
Broeren: “Toen we gingen denken over
de invulling van dit jaar kwamen we tot
de simpele conclusie dat de mensen na
twee jaar Corona maar één ding willen:
gezellig met elkaar feestvieren. En dat
gaan we dus doen.”
Het programma begint al op dinsdag 26
april met een feest in de tent op de
Kerkberg, achter de Sous l’Eglises. Op
Koningsdag zelf is er een fietsoptocht
voor de kinderen, een ouderwetse
Vrijmarkt en een open podium. Vanaf
14:00 is er in dezelfde tent op de
Kerkberg een gevarieerd programma
met als uitsmijter vanaf 16:30 feestband Jan Roept U Maar!

muziekbingo

26 april: Koningsnacht!
20.00 uur - 00.00 uur
- Feest met de Heerlijk Hollandse: De
Triesto’s
27 april: Koningsdag!
9.00 uur - 13.00 uur
- Vrijmarkt
- Versierde Fietsenoptocht
- Schilderworkshop

16.00 uur - 21.00 uur
De fantastische band: Roept u Jan
maar!
Jij roept een lied en Jan zorgt dat iedereen op dat lied uit z'n dak gaat!

14.00 - 16.00 uur
Podium in de stretchtent op de
Kerkberg:
- Dans je Oranje: open podium met
optredens van jonge helden
- Het Oergezellige OranjeRad met fantastische prijzen
- Swingo met Marvin G: heerlijke

De Oranjefeesten zijn gratis toegankelijk! Dat is mogelijk gemaakt door
enkele sponsoren die een gezellige en
zeer aantrekkelijke sponsortafel daarvoor krijgen. Meer weten over hoe ook
jij zo'n tafel tijdens de Oranjefeesten
kan bemachtigen, mail dan naar
vdhogen@gmail.com.

Het programma wordt mogelijk nog
uitgebreid en is te zien op koningsdagbeek.nl

Koningsdag Berg en Dal in
Tivoli en Kerstendal
moeten doorbreken, grijpen we de
mogelijkheid aan om generaties bij
elkaar te brengen.
Dat hierbij verschillende interesses zijn
begrijpen wij maar al te goed, hiervoor
is dan ook het uitgebreide programma
verdeeld over beide locaties. Wat ons
betreft zijn alle ingrediënten aanwezig
om er een onvergetelijke Koningsdag
2022 van te maken, waar ouderwetse
gezelligheid en innovatie samensmelten, om ons dorp klaar te maken voor
Koningsdag de aankomende jaren.

Koningsdag in Ooij
De Commissie Koningsdag Ooij organiseert de volgende activiteiten:

door Rein van Vorstenbos

Voor ouders en andere belangstellenden wordt er een gezellig terras ingericht. Leden van de Ooijse Toekomst
zullen daar regelmatig een paar nummertjes spelen. Iedereen kan daarvandaan genieten van alle activiteiten op
het plein.
Bij aanvang van de activiteiten zullen
er een paar ouders gevraagd worden
om de spellen te begeleiden.

Traditiegetrouw kunnen de kinderen uit
het dorp Berg en Dal weer gratis
gebruik maken van Pretpark Tivoli
Op 27 april om 12.30 uur verzamelen
bij de ingang van Pretpark Tivoli. .
Volwassenen betalen een bijdrage van
€ 2,50 per persoon. Kinderen tot en met
11 jaar hebben gratis toegang op vertoon van een door Berg en Dals Bloei
verstrekt polsbandje. LET OP Na 13.00
uur is er geen toegang (tegen gereduceerd tarief of gratis via Berg en Dals
Bloei) tot het park meer mogelijk en
moet aan de kassa van Tivoli de normaal geldende entree worden betaald
Daarnaast krijgen de kinderen een gratis ijsje door Tivoli aangeboden.
Oudere kinderen dienen eveneens
onder begeleiding zijn.
Vanaf 17.00 uur wordt er in

Gemeenschapshuis
Kerstendal,
Kerstendalseweg 17 Berg en Dal een
knallend Koningsdagfeest georganiseerd. Alle leeftijjden zijn van harte
welkom!
Zo is er onder meer pannenkoeken eten
tegen een laag prijsje, vertier en vermaak voor alle leeftijden zoals, film,
verlichte dansvloer, rodeo, borrelen en
nog veel en veel meer gezelligheid!

Koningsdag Groesbeek
Kom gezellig op woensdag 27 april
2022 naar het Dorpsplein in Groesbeek.
Vanaf 8:30 uur kan iedereen die iets te
verkopen heeft deelnemen aan de
Vrijmarkt. Vanaf 10:00 uur starten de
activiteiten op en rond het Dorpsplein
in Groesbeek. Er komen twee mega
springkussens en een stormbaan te
staan. Kinderen en hun ouders of begeleiders kunnen allemaal deelnemen aan
de Oude Hollandse spelletjes. Ook mag
je het podium beklimmen om je zang of
muziek talent te laten horen op het
open podium op het Dorpsplein. Ga
muziek maken tijdens de workshop van
Fanfare Wilhelmina, er worden slagwerk en blaasinstrumenten workshops
gegevens door ervaren muziekinstucteurs. Ook is er een mogelijkheid om je
laten schminken. Voor de deelnemers is
er voldoende ranja een ijsje en wat lekkers te krijgen. Dit evenement is gratis
voor iedereen en wordt mede mogelijk
gemaakt door de ondernemers in het
centrum van Groesbeek en de gemeente Berg en Dal.

Anneke was vervuld van trots, Roy
had haar advies opgevolgd en de baan
geaccepteerd die hem zojuist was
aangeboden (Anton, met koperen
stemgeluid: “Ik heb er alle vertrouwen in dat jij de juiste man op de juiste plaats bent, Roy. Wat zeg ik? Je
bent er geknipt voor!”) Daarmee was
de deal rond en de keuzestress van
Roy voorbij en dat hield in dat hij per
1 april glazenwasser af was en voor
Anton ging werken om het onderhoud van diens pandjes in goede
banen te leiden. Uitgangspunt was
dat hij de gangbare klusjes zelf voor
zijn rekening zou nemen en voor het
meer specialistische werk betrouwbare vakmensen zou inhuren, afkomstig
uit het bekende netwerk van erkende
installateurs in de regio.
Roy nam zich voor deze kans, die
hem door Anton in de schoot was
geworpen, niet te verprutsen. Aan
ambitie ontbrak het hem niet, wat
heet, hij had er verdomd veel zin in!
En deze ommezwaai zou zo maar
eens voor een kentering in ons
bestaan kunnen zorgen, realiseerde
hij zich, waarschijnlijk gaan we een
beter leven krijgen met z’n drieën.
Want we hebben nogal wat meegemaakt de laatste tijd. Eerst hebben
Annekes flat verruild voor een huis
met een tuintje in Berg en Dal, vervolgens kregen we onze prachtdochter Betty en als klap op de vuurpijl
komt er ook nog ‘ns een leukere én
beter betaalde functie op mijn pad.
En zowel het huis als mijn nieuwe
baan hebben we te danken aan Anton,
die man heeft echt, hoe noem je dat
ook alweer, kleur gegeven aan ons
bestaan. Ik ga deze job dan ook serieus aanpakken, besloot Roy. Dus niks
geen ‘God, zegen de greep’, maar
mijn uiterste best doen.
“Moet je horen, wat hier in de krant
staat. ” sprak Anneke opeens. “De
kerk in Berg en Dal gaat verdwijnen,
het zal mij benieuwen wat ervoor in
de plaats komt, het is een toplocatie.”
“Dat zou een ideale plek voor het
stadhuis van de gemeente Berg en
Dal zijn, mooi centraal gelegen.”
aldus Roy. “Maar dat is waarschijnlijk te hoog gegrepen, dat kost een
vermogen. Maar het zou ook een
fraaie plek zijn voor een dorpshuis,
een trefpunt voor alle inwoners van
Berg en Dal. Met een klein park
eromheen, met bankjes waarop je
even kan neerstrijken om met iemand
bij te kletsen, zeg maar, een soort ontmoetingsplek voor het hele dorp. En
dan moeten ze binnen voldoende
ruimte creëren om allerlei activiteiten
te organiseren. Allereerst moet er een
gezellige bar komen, want Berg en
Dal heeft al jaren behoefte aan een
dorpskroeg, daar ontbreekt het de
gemeenschap echt aan. Verder moet
er plek zijn voor zaken, zoals kinderopvang, ouderengymnastiek, de klaverjas- en de biljartclub, bingo- en
carnavalsavonden, rommelmarkten
en niet te vergeten de jaarlijkse
Vierdaagse-feesten.” “Maar waar
hebben we het eigenlijk over, als we
dit afzetten tegenover die vreselijke
oorlog in de Oekraïne. Poetin heeft
hiermee een bom onder de wereldvrede gelegd, ik vind het hartverscheurend en beklemmend tegelijk,
heb jij dat niet, Roy? Weet je dat ik er
de laatste dagen echt wakker van lig?
Urenlang lig ik te woelen, totdat ik op
gegeven moment wegzak in een soort
halfslaap met allerlei nare, verwarde
dromen om ’s-morgens gebroken
wakker te worden. Ik kan wel janken
als ik al die die vluchtelingen op TV
zie, al die mensen met een peutertje
op de nek en ’n stuk of drie van die
bange kleintjes eromheen. Sinds we
Betty hebben, komt alles zo hard aan.
Dan, met een diepe zucht: “Het is om
moedeloos van te worden. Hebben
we net twee magere, schrale corona
jaren achter de rug, worden we overvallen door een oorlog in OostEuropa. Het valt niet mee om het
allemaal te verwerken. Ik hoop dat er
snel vrede komt. Wat denk je, zou het
misschien helpen als we daarvoor een
kaarsje gaan opsteken in de kerk in
Berg en Dal, zolang die er nog staat?”
“We kunnen het op z’n minst proberen.” vond Roy.

Jeugd & Jongeren

Kinderwandeling Heerlijkheid Beek
BEEK. De boswachters van Geldersch
Landschap & Kasteelen gaan op
woensdag 20 april op zoek naar de
kabouterboom. Ga je mee? De
Heerlijkheid Beek ligt op de stuwwal
van Nijmegen. Deze hoge stuwwal was
vroeger een belangrijke plaats waar
handelsroutes goed in de gaten gehouden konden worden. De Romeinen
hadden hier een van hun noordelijkste
vestigingsplaatsen. Op het hoogste
punt kijken we uit over het dal van de
Rijn. Het enige dat in de Heerlijkheid
Beek nu nog herinnert aan het feit dat
de Romeinen hier zijn geweest, zijn de
tamme kastanjes. Een van deze tamme
kastanjes, de zogenaamde kabouter-

boom, was lange tijd de dikste boom
van Nederland. De boswachter gaat
samen met de kinderen op zoek naar
deze boom. Onderweg zoeken we naar
mooie uitzichtpunten en verrassende

Speelgoed- en Kledingbeurs
Opweg weer een succes
OOIJ. Basisschool Opweg hield op
zaterdag 2 april een speelgoed- en kledingbeurs. Het werd een groot succes.
De beurs werd na enkele jaren weer in
de school gehouden. Vorige keren was
deze vanwege de corona verplaatst naar
dorpshuis de Sprong. Nu het weer in de

school gehouden werd, was het gelijk
bij aanvang een drukte van belang en
stond men, na de aankopen, enige tijd
in een lange rij om af te rekenen. De
opbrengst gaat naar de school.
Iedereen bedankt!
Foto: Henk Baron
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Moestuinproject Biezenkamp van start

doorkijkjes. Omdat het terrein veel
hoogteverschil kent, wordt het klimmen en dalen. Geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar. Vooraf online reserveren
is noodzakelijk.
• Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca.
1,5 uur.
• Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen
4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs
gratis op vertoon van een geldige GLK
donateurspas.
• Startlocatie: het beeld van het wasvrouwtje, tegenover het voormalige
gemeentehuis,
Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

(soms met een kleine tegenslag)
BEEK. De lente zit weer in de lucht,
dat betekent dat basisschool de
Biezenkamp ook weer begonnen is met
het school-moestuinproject. Onder leiding van enthousiaste ouders en leerkrachten kweken de leerlingen groente
op school en in het geval van groep 6 in
de schoolmoestuin in de groenstrook
bij de pluktuin. Op deze manier proberen we leerlingen meer bewust te
maken van het eten wat ze eten en verzorgen we natuureducatie op locatie.
Afgelopen weken zijn er in de schoolmoestuin al aardappels gepoot, wortels,
goudsbloemen en radijsjes gezaaid en
erwtjes geplant. Voor de erwten hebben

we in elke tuin een mooie piramide
neergezet. Helaas en tot verdriet van de
leerlingen zijn deze piramides zondag
10 april tussen 12.15 uur en 16 uur uit
elkaar gehaald en zijn de stokken verplaatst naar de andere kant van Beek.
Gelukkig heeft een oplettende ouder ze
teruggevonden en zijn de piramides
weer op hun plaats teruggezet, misschien helpt het als we in Beek een
beetje op de tuintjes letten. Namens de
leerlingen van groep 6, alvast bedankt!
Hartelijke groet van de moestuinouders
en het team van de Biezenkamp.

Agenda

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

Bomen over bomen
Ontdekkingstocht door de natuur

De mensen staan in de rij om af te rekenen

Een gezellige PubQuiz-avond in Leuth
Na een lange pauze, voor velen te lang,
was het zaterdagavond 9 april weer een
volle grote zaal in dorpshuis “De
Vriendenkring” in Leuth. Op het programma stond de zesde versie van de
Leuthse PubQuiz.
Er waren er ook nu weer voldoende
aanmeldingen bij de organisatoren, de
club VoorLkaar, binnengekomen. Vanaf
acht uur stroomde de zaal langzaam
vol.
Met 18 groepen en en rond de 125 deelnemers was het een prima bezetting.
De groepen mochten minimaal 4 en
maximaal 8 deelnemers bevatten.
Vanaf de start zat de stemming er
meteen goed in. Na het welkom van de
presentator en een korte spelregeluitleg
kwam de Quiz op gang. Mobieltjes en
andere media uit en op tafel in een pot.
De avond bestond uit in totaal 8 rondes
van 10 vragen met om de twee rondes
een kleine plas- en bestelpauze. Na
ronde vijf volgde een eerste tussenstand. Tussendoor werd er een extra
bonus vragenlijst uitgedeeld met foto’s
van bekende TV-helden. Deze moest
tussentijds worden ingevuld met de
naam van de TV-persoonlijkheid en
hun echte naam. Daar kregen ze twee
rondes de tijd voor. Daarna moest ook
dit ingeleverd worden.
Ronde 6, met dorpsgerichte vragen
over Leuth, leverde voor de winnende

Team “Das Fest”

Foto: Henk Baron

groep van die ronde een extra prijs op.
Winnaar van een rijkelijk gevulde
mand was voor de deelnemers van ‘Wit
nie bestit nie’. Hoe belangrijk tussenstanden zijn bleek aan het eind maar
weer want plaats 18 en daarmee laatste
werden ‘Wij weten lekker toch niks’.
Winnaar van de wisseltrofee, een tas
vol lekkernijen gevuld door Spar
Looyschelder, was ‘Das Fest’. Ze
sprokkelden 114 punten bij elkaar en
mogen zich een jaar lang PubQuizkampioen noemen.

Na het eindsignaal werden de vragen
en antwoorden nog eens flink onder de
loep genomen en werd winst en verlies
genomen en weggeborreld.
Na deze lange pauze weer een prachtig
resultaat voor commissie VoorLkaar en
de deelnemers zijn zeker weer wat wijzer huiswaarts gegaan. Op naar editie
nummer 7 die voor maart/april 2023 op
het programma komt. Overigens hebben alle winnaars hun prijzen ter
beschikking
gesteld
van
de
Voedselbank.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Het is weer lente! De natuur ontwaakt:
bloemen bloeien, bijen zoemen, de zon
schijnt vaker en langer, de bomen krijgen knoppen. Ben je tussen 8 en 12 jaar
oud en wil je nog meer leren over
bomen dan je misschien al weet? Ga
dan op woensdag 20 april mee op ontdekkingstocht met de Scharrelkids!
Deze leuke en leerzame tocht wordt
georganiseerd door IVN Rijk van
Nijmegen in samenwerking met De
Bastei en Hortus Nijmegen.
De boomblaadjes weten meestal precies wanneer ze naar buiten kunnen
komen, elk jaar weer in een vaste volgorde. Hoe kan dat zo? We gaan ook
zien hoe je een boom kunt herkennen
aan zijn bladeren, aan zijn knoppen en
aan zijn schors.
Bomen hebben contact met elkaar via
het ondergrondse Woud Wijde Web. Zij
zorgen goed voor elkaar en ook voor
ons als mens. Bomen zijn echt onmisbaar op de wereld!
De ontdekkingstocht start om 14.30 uur
in de Theetuin van de Hortus
Nijmegen, waar begeleiders van IVN
Rijk van Nijmegen je al staan op te
wachten. Om 16.30 uur kun je daar
weer opgehaald worden. Doe goede
schoenen en kleren aan, want mis-

schien komen we nog wel een mooie
klimboom tegen!
Deelname kost € 3,00. Vrienden van de
Bastei en IVN Rijk van Nijmegen betalen 1,50. Meld je aan via debastei.nl/ontdekkingstocht of bel 0243297070.
Volg De Bastei op www.debastei.nl of
via Facebook of Instagram.

Jeugdbingo
OEV
MILLINGEN. Op zondag 24 april
wordt de jeugdbingo bij OEV, Heerbaan 190 te Millingen aan de Rijn gehouden. Een leuke gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en wellicht
nog een prijs te winnen.
Het prijzenpakket bedraagt € 1125,00
en er zijn weer leuke tussenronde prijzen. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. De zaal is open om
19.00 uur. Kom op tijd want vol = vol!
Hartelijk welkom namens de Bingocommissie van O.E.V.

Geslaagde hobby en snuffelroute Ooij
OOIJ. Op zondag 10 april was de eerst
hobby en snuffelroute Ooij.
Het was een dag die begon met een
piepklein buitje, maar even later kwam
de zon erdoor en werd het een prachtige dag. Mede hierdoor en door de 36
deelnemers en de vele mensen die rond
liepen, was het een zeer geslaagde dag.
Er is een bedrag van €225,- over
gemaakt aan de voedselbank. Dit
bedrag is inschrijfgeld minus gemaakte
kosten en daarbij was er nog iemand
die een deel van haar opbrengst ook

doneerde. Wij willen de Spar bedanken
voor het afdrukken van de flyer en deze
met hun folder gratis rond te laten brengen. Ook danken we alle ondernemers
waar we een flyer op mochten hangen.
Door alle positieve reacties hebben we
besloten dit jaarlijk te herhalen. De
datum voor volgend jaar hebben we,
onder voorbehoud, al geprikt. Dit
wordt zondag 16 april, noteer het maar
vast. Nogmaals iedereen bedankt.
Tot volgend jaar, groetjes Anja en Erna
Foto: Henk Baron
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Culturele Agenda
Elly Kuipers (1938 – 2016) –
Expositie: Zaaien doet oogsten
Tot en met vrijdag 29 april | binnen
openingstijden Lindenberg | gratis toegankelijk | Expo Podium | De
Lindenberg
Tonny Strik
Tot en met vrijdag 20 mei | maandag
t/m vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en
zondag 10.00-16.00 | expositie |
Huygensgebouw
|
Radboud
Universiteit
Edith Ensinck en Van de Ven-Pham
Tot en met 12 juni | zaterdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00 | expositie
schilderkunst | Ateliermuseum Jac
Maris in Heumen
Peter Pannekoek – DNA (try-out) |
UITVERKOCHT
Woensdag 20 & donderdag 21 april |

20.00 | € 21,- / € 19,50 | cabaret |
Lindenbergzaal | De Lindenberg
QHarmony – Da Capo: Muzikale
reis door de tijd
Zaterdag 23 april | 20.00 | € 10,- / €
7,50 | concert | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Tessa Zoutendijk & Nikki Rasing –
Peuterpret (2-4)
Zondag 24 april | 10.00 uur & 11.00
uur | € 7,50 | jeugd 2-4 / language no
problem | Marikenzaal | De Lindenberg
Theatergroep Graasland – Pfff (6+)
Zondag 24 april | 15.00 | € 8,50 / € 13,| jeugd 6+ / language no problem |
Steigerzaal | De Lindenberg
Eindeloos Licht - Projectkoor
Gelderland
Zondag 24 april | 16.00 | €20,- | jubileumconcert | Boskapel in Nijmegen |

Boeken- en mediamarkt
DE HORST. Op zaterdag 30 april is er
weer een grote boeken- en mediamarkt
in dorpshuis De Slenk.
Er staan op deze dag enkele duizenden
mooie en bijzondere boeken, cd’s,
elpees en dvd’s te koop. Naast thrillers
en romans zijn er veel informatieve
boeken over koken, kunst en tuinieren.
Voor kinderen zijn er leesboeken, strips
en sprookjesboeken. Tot slot zijn er
honderden cd’s, elpees en dvd’s. De
meeste boeken, cd’s en films kosten €
1,- ; kinderboeken kosten 50 cent.
Bijzondere exemplaren zijn apart
geprijsd. De opbrengst komt geheel
ten goede aan het dorpshuis.
Op zaterdag 30 april bent u van harte

welkom tussen 11.00 – 14.00 uur op
Reestraat 2 de Horst in Groesbeek.
Heeft u thuis nog boeken, legpuzzels,
films, elpees en/of cd’s over, brengt u
ze dan gerust tijdens de openingstijden
van de Slenk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Resie
Meilink (06-23166038) of per mail
resiemeilink@upcmail.nl

www.projectkoorgelderland.nl
Contrast – Kunstgroep Kolonie
Plasmolen
Zaterdag 30 april en zondag 1 mei |
11.00[17.00 | toegang gratis | expositie
| De Schans in Mook
Oddstream x Wintertuin – Zero’s
and Ones
Dinsdag 3 mei | 19.30 | € 5,- | lezing |
Studio Oddstream | De Lindenberg
Kinderbevrijdingsfestival 2022
Donderdag 5 mei | 13.00 – 17.00 | gratis, € 3,- of € 5,- | jeugd 3-12 | diverse
locaties | De Lindenberg

Voorjaarsconcert
Fanfare
St. Cecilia
MILLINGEN. De lente is begonnen en
na een lange periode van wel of niet
kunnen repeteren is St. Cecilia weer
lekker aan het musiceren! Nadat Dick
Bolt afgelopen november het dirigeerstokje doorgaf aan onze nieuwe dirigent Joop Nijholt, zijn we aan de slag
gegaan met nieuwe, uitdagende
muziek. Er wordt flink gerepeteerd aan
een mooi programma en graag willen
we Joop ook aan u voorstellen. Op zondag 22 mei aanstaande kunt u komen
luisteren naar het voorjaarsconcert van
St. Cecilia. U bent van harte uitgenodigd voor een muzikale middag uit, om
14:30 uur in sporthal De Duffelt,
Millingen aan de Rijn. De entree is vrij
en de koffie staat voor u klaar!

AfscheidsconcertVocaal ensemble PANiek
Afscheidsconcert Vocaal Ensemble
PANiek op zondag 24 april om 16:00
uur in de Cenakelkerk, Pastoor

Rabouplein 1, Heilig Landstichting.
Na 47 gouden jaren hangt PANiek de
lier aan de wilgen. Met heel veel vol-

doening kijkt het ensemble terug op
bijna vijf decennia vol prachtige
muziek, inspirerende coaches en dito
medemusici, onvergetelijke reizen en
warme vriendschapsbanden. Ook met
enige weemoed natuurlijk, maar dankbaarheid overheerst!
Tijdens dit laatste optreden met als titel
LUX AETERNA, wordt – hoe kan het
ook anders – de eindigheid der dingen
bezongen. Op het programma staan
composities van G.P. da Palestrina,
William Byrd, Philippe de Monte,
Edward Elgar, William Schuman,
James MacMillan en Herman
Strategier.
Organist Dirk Luijmes begeleidt het
koor in de Maria Antifonen van
Strategier en speelt daarnaast nog enkele intermezzi.
De toegangsprijs bedraagt € 15,00, kassaverkoop vanaf 15:30 uur.
www.vocaalensemblepaniek.nl

De hele aarde als werelderfgoed?
Middelaar), Wobine Buijs-Glaudemans (Oss) en Hubert
Bruls (Nijmegen).
Proefloop
Na de steun van de burgemeesters was op de pelgrimsroute
een proefloop voor Henry’s tocht. Aangemoedigd door een
tiental sympathisanten liep Henry met zijn kruiwagen vol
aarde door de Nijmeegse binnenstad, niet in het minst ontmoedigd door enkele steile trappen. Na een vertrekceremonie in de Nicolaaskapel met livemuziek ging de stoet verder
over de eerste 9 kilometer van de Walk of Wisdom. Bij rivierhotel Oortjeshekken wachtte een hartelijk ontvangst met tulpen. De eigenaren Hent en Margreet deden vervolgens een
donatie in de kruiwagen: goede reis Henry!
Het is nog mogelijk aarde uit je tuin mee te geven naar Parijs.
Zie hiervoor de website van het Veerhuis voor de Aarde:
https://wheelbarrow-walk.com/
Burgemeester Mark Slinkman gooit wat aarde in Henry’s
kruiwagen
Foto’s: Henk Baron
Afgelopen week ondersteunde pelgrimsroute de Walk of
Wisdom een actie om de hele Aarde erkend te krijgen als
werelderfgoed: “onvervangbaar, uniek en eigendom van
iedereen, van groot belang om te behouden.”
De initiatiefnemer – Henry Mentink – loopt vanaf 22 april in
45 dagen naar Parijs met een kruiwagen vol aarde. Bij het
UNESCO hoofdkantoor dient hij vervolgens officieel dit verzoek in. Onderweg verzamelt Henry aarde van sympathisanten om zijn verzoek kracht bij te zetten.
Burgemeester Mark Slinkman deed namens gemeente Berg
en Dal alvast een eetlepel aarde in de kruiwagen. “Wij steunen dit verzoek van harte.” Monter voegde hij er op aan toe:
“wij hopen dat de actie in goede aarde valt.” Ook andere burgemeesters aan de Walk of Wisdom route deden een eetlepel
aarde in de kruiwagen: Willem Gradisen (Mook en

Exposities Persings Kerkje
Buigzaam (23 en 24 april)
Monique van Stokkum, geboren in
Groesbeek, woonde in Nijmegen
woont en werkt nu in Boven
Leeuwen.
De tekeningen van Monique van
Stokkum gaan o.a. over ritmes in de
natuur. Een ingrijpende gebeurtenis
zorgde voor een wending in haar werk.
Ze heeft het schilderen verlaten en is
weer gaan tekenen. De laatste jaren is
het vooral riet dat haar boeit: beweeglijkheid, groei, bloei en verval.
Stilstaand en in beweging. Parallel
daaraan zijn er uit het leven
gegrepen observaties van
mensen, dieren en natuur.
In het werk kunnen
thema’s elkaar ontmoeten
zodat een zekere gelaagdheid ontstaat. Te zien zijn
werken op papier met
houtskool, soft pastelkrijt
en gemengde technieken.
www.moniquevanstokkum.com /Instagram
Marjo Wiltingh, woont
en
werkt
in
Doornenburg.
De werken in hout van
Marjo
Wiltingh
zijn

gemaakt naar aanleiding van een ernstig motorongeval. Het laat alle facetten zien die zij in de periode daarna
heeft doorleefd. Uiteindelijk won de
veerkracht het en is zij aan
haar nieuwe reis begonnen
zich verbazend over het
herstellend vermogen van
de mens. Woorden die bij
haar werk passen zijn: verlangen, schoonheid van
verval, veerkracht, beweging, buigzaamheid, ode
aan de cyclus, ode aan het
leven.
Naast het werken in hout,
legt zij zich ook toe op
zachtere materialen: ecoprinten op papier en stoffen, sjaals, lijkwade’s en
boekjes.
www.zeppelin.nl

Sporen van bevlogenheid (30 april en 1 mei)
In het weekend van 30 april en 1 mei is
in het Kerkje van Persingen een tentoonstelling te zien met werken van
Annelies Reijers en Marijke Teunissen.
Wat betreft vorm en materiaal is het
werk van deze twee Nijmeegse kunstenaars totaal verschillend. Maar hun
spel met licht en kleur, hun gevoel voor
schoonheid en hun gedrevenheid
maken dat hun werk goed bij elkaar
past en dat zij daardoor in Persingen
een boeiende expositie van papiersculpturen, schilderijen en stenen beelden presenteren.
De sculpturen van Annelies Reijers
ontstaan vanuit haar liefde voor papier
als materiaal. Minutieus werkt zij aan
de metamorfose van een boek tot een
nieuwe vorm, noodgedwongen binnen
de grenzen van het oorspronkelijke boekformaat.
De overstap naar losse
stroken papier leidde tot
een andere soort sculpturen. De combinatie van
soorten papier en het
gebruik van een stevige
omlijsting waren het begin
van een bijzondere serie
Cercle en Canoë. Een van
Annelies' favoriete materialen is braillepapier. De
unieke, door puntjes
gevormde oppervlakte,
maakte het mogelijk een nieuwe visuele en tactiele kunstvorm te ontwerpen.
Door een bepaalde keuze van vouwlijnen en ordening krijgen deze sculpturen een textuur, die verandert bij verandering van het licht.
Voor haar schilderijen vindt Marijke
Teunissen inspiratie in mensen en hun

tocht door het leven en de wereld.
Daarmee geeft zij uiting aan haar
betrokkenheid met en begrip voor de
mens onderweg. Zij heeft daarvoor een
eigen beeld- en vormtaal ontwikkeld.
In een combinatie van abstractie en
realisme geeft zij uitdrukking aan menselijke emoties en drijfveren. De vorm
wordt daarbij ondersteund door eigenzinnig kleurgebruik, ook in de weergave van de wereld waarin de mensen
zich bewegen. Overigens
zijn in recente werken de
mensen soms niet meer
zichtbaar aanwezig in het
'landschap'.
Sinds een paar jaar is
Marijke bezig met beeldhouwen. Ook in haar beelden zoekt zij een eigen
vorm, hoe weerbarstig en
dwingend een steen ook is.
Dit is de eerste keer dat zij
haar beelden op een expositie laat zien.
De expositie 'Sporen van bevlogenheid'
is te zien op 30 april en 1 mei in het
Kerkje van Persingen, telkens van
11.00 tot 17.00 uur.
Websites van de kunstenaars:
www.anneliesreijers.nl
www.marijketeunissen-art.nl

Autowasactie de Sokkenummers
LEUTH. CV de Sokkenummers uit Leuth hield zaterdag weer een autowasactie in
Leuth bij Carcleaning Vervuurt. Het weer zat niet helemaal mee en daarom werd
er al om 14.00 uur gestopt. Toen waren er 28 auto’s gewassen. Op 3 september
wordt (onder voorbehoud) opnieuw een autowasactie gehouden.
Foto: Henk Baron
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Museumcampagne: verrijk jezelf
in het Rijk van Nijmegen

Op donderdag 14 april vond de start
plaats van de gezamenlijke promotiecampagne van zes bijzondere musea in
het Rijk van Nijmegen: Verrijk jezelf in
het Rijk van Nijmegen! Wethouder
Sylvia Fleuren lanceerde de nieuwe
promotievideo samen met Vrijheidsmuseumdirecteur Wiel Lenders en Erik
de Gans van de Stichting Toerisme &
Recreatie Berg en Dal (STER).
De promotiecampagne bestaat uit een
aanstekelijke promovideo en een promotiekrant. De krant wordt verspreid
bij alle verblijfsaccommodaties in de
wijde omtrek. De video wordt breed
ingezet in een social-mediacampagne.
Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn de musea de afgelopen twee
jaar noodgedwongen vele maanden
gesloten geweest. Nu de samenleving
weer volledig open is, is de verwachting dat evenals vorig jaar het Rijk van
Nijmegen van april tot en met september zeer goed bezocht zal worden door
Nederlandse vakantiegangers. Dit
blijkt nu al uit de boekingen bij alle
typen verblijfsaccommodaties.
Daarnaast worden veel dagjesmensen
uit omliggende regio’s verwacht. De
musea spelen daarop in door hun aanbod samen aan te bieden aan de gasten.
“Wij willen met deze campagne alle
verblijfstoeristen in een straal van 30
km rond Nijmegen bereiken. Wij willen
ze informeren over het museale aanbod
van de musea in Nijmegen en Berg en
Dal, stimuleren één of meerdere musea
te bezoeken tijdens hun verblijf en een

aantrekkelijk alternatief bieden bij
slechtweer”, aldus Erik de Gans van de
STER.
“Moet Je Bij Wezen!”
De speciaal voor deze campagne
gemaakte promovideo wordt ingezet op
diverse social-mediakanalen. Hierbij
wordt
samengewerkt
met
Vi s i t N i j m e g e n . c o m ,
IntoNijmegen.com en de New Sales
Company. “Hierdoor optimaliseren wij
ons online bereik en sluiten wij aan bij
bestaande promotiekanalen van
VisitNijmegen en IntoNijmegen”, zegt
Jolanda van Dijk seniormedewerker
marketing & communicatie van
Museum Het Valkhof. Uiteraard is de
campagne ook onderdeel van de reguliere activiteiten van de zes musea.
Wethouder Fleuren: “Geweldig dat
deze zes uiteenlopende musea de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk onze regio te verrijken met hun
aanbod. En ook een mooie samenwerking tussen Nijmegen en Berg en Dal.
Daar moet je bij wezen!”, vertelde ze
met een knipoog naar de video.
De museumcampagne is een initiatief
van de Stichting Toerisme & Recreatie
Berg en Dal (STER) in samenwerking
het Vrijheidsmuseum, Museum Het
Valkhof, De Bastei, Museumpark
Orientalis, Afrika Museum en
MuZIEum. De campagne is mede
mogelijk gemaakt door de gemeenten
Nijmegen en Berg en Dal.
Foto: Henk Baron

Patrick “Timeshake” 50 jaar
11 april zag Patrick Baron, Patrick Timeshake, Abraham. Patrick werd 50 jaar
geleden in Driebergen geboren en verhuisde een jaar later naar Ooij. Inmiddels
woont hij al weer vele jaren met zijn gezin in Beek en daar kwam een aantal van
zijn vrienden hem zondagavond als Abraham feliciteren. Van harte gefeliciteerd!
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Fanfare Jubilate Deo op De Floriade
BREEDEWEG. De geschiedenis van fanfare Jubilate Deo
begint kort na de Tweede Wereldoorlog. Na de terugkeer van
de evacuatie (het dorp lag in de frontlinie) zocht de bevolking van het Groesbeekse kerkdorp Breedeweg naar manieren om de oorlogsellende te vergeten en de aandacht op de
toekomst te richten. Muziek leek een uitstekend middel. De
naam van de fanfare kwam er op voorspraak van de toenmalige pastoor. Had je het anders gedacht, want de verbondenheid met de kerk was groot.
Het ging de fanfare al snel voor de wind. (citaat) >“De jongens kwamen terug uit Indië. De een na de ander slenterde
met de plunjezak het geboortedorp binnen. En wij waren
uiteraard van de partij.”<
Op 29 juli 1949 werd de officiële oprichtingsvergadering
gehouden. Uiteindelijk gaven 34 jonge mannen zich op. Zij
wilden wel muzikant worden. De contributie werd vastgesteld op 25 cent per week. Aanvankelijk was er niet voor
iedere muzikant een eigen instrument, er moest dus gedeeld
worden. Dat is nu gelukkig anders: iedereen is welkom en
elk heeft zijn eigen instrument
In de beginjaren werd enthousiast deelgenomen aan muziekconcoursen, waar goede resultaten werden bereikt. Maar die
tijd hebben ze achter zich gelaten. Samen mooie muziek ten
gehore brengen is het nieuwe credo. Dat gebeurt door kleinere optredens binnen of buiten de gemeentegrenzen, concerten in het verenigingsgebouw en het aanpakken van een
aantal grote projecten. Laatstelijk was dat de uitvoering van
‘De Passion’, onder het motto ‘dat kunnen wij ook’ genoten
2 x 500 mensen van een geweldig muziekspektakel.

De afgelopen 2 jaar was het vallen en opstaan vanwege de
beperkingen. Maar op 24 April staat fanfare Jubilate Deo er
in volle glorie. Het eerste grote optreden na alle coronaperikelen en dat op De Floriade.
Op wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 ontdek je oplossingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. Geniet van de geur en kleur van bloemen,
planten, groenten fruit en van Fanfare Jubilate Deo uit
Groesbeek. De Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar
plaats, dus mis het niet!
Schrijf ook alvast in je agenda:
17 mei 18.00 uur Pannenkoeken concert. Hier kun je kennis
maken met onze vereniging en alle instrumenten uit proberen en als leuke bijkomstigheid een lekker pannenkoek eten.

Fanfare Wilhelmina zet jubilarissen en ereleden
in het zonnetje bij lunchconcert
GROESBEEK. Op zondag 10 april was
het dan eindelijk zo ver dat er weer
muziek gemaakt kon worden en dat het
bestuur van Fanfare Wilhelmina een
aantal van haar trouwe leden kon huldigen.
Tijdens een drukbezochte en gezellige
happening in het clubgebouw van de
fanfare werden de volgende leden door
voorzitter Miel Fransen toegesproken.
Amber Vergeer 5 jaar lid; het is een traditie van de fanfare dat jeugdleden als
aanmoediging bij hun 5-jarig lidmaatschap kort in het zonnetje worden
gezet. Vaandeldrager Frans Theunissen
en trompettist Sjaak Schreven waren
12,5 jaar lid. Tonnie Nabuurs, de trouwe bariton speler, werd gehuldigd voor
25 jaar lidmaatschap. Vijftig jaar lid
waren bugeliste Jeanne Kervezee, voormalig Showgroep instructrice Marion
Kersten en erevoorzitter Theo
Hermsen. Tot slot een hulde aan huisfotograaf en voormalig slagwerker
Theo Kersten, voor maar liefst 60 jaar
verbondenheid met Wilhelmina.
Voor het echtpaar Theo en Marion
Kersten (samen 110 jaar lid) had het
bestuur rond het slot van het lunchcon-

cert nog een verrassing in petto. Voor
hun geweldige inzet gedurende zóveel
jaren werden beiden benoemd tot ERELID van de fanfare. Begeleid door de
fanfare zong zangeres Susan Remers
de kersverse ereleden toe met een speciale tekst op het lied van Suzan en

Freek ‘Als Het Avond Is’.
Trots liet voorzitter Miel Fransen nog
weten dat tijdens de ‘Kennismaking
met instrumenten’ op 3 april jl. zich een
8-tal nieuwe, met name jeugdleden,
hebben aangemeld om muziek te gaan
maken bij de fanfare.

Foto: Dorien Theunissen

Ubb HiLL zoekt enthousiaste kunstliefhebbers
Voor verschillende locaties van Ubb HiLL op zondag 29 mei
zijn wij op zoek naar gastheren en gastvrouwen. Ubb HiLL
vindt plaats op een tiental locaties aan de Rijksstraatweg tussen Ubbergen en Beek. Deelnemende ‘podia’ zijn o.a. De
Refter, Het Supplement, Huize Wylerberg en het
Bartholomeuskerkje in hartje Beek. Op elke locatie zijn
exposities en concerten. Na afloop zijn er optredens bij alle
cafés in Beek.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te

ondersteunen in de organisatie en een locatie te coördineren.
Je ontvangt de kunstenaars en muzikanten, ontvangt het
publiek, wijst ze de weg en informeert ze over het programma en helpt met proper houden van je plek die middag. Na
afloop wordt er gezamenlijk gegeten en een drankje gedaan.
Wil je hier meer over weten of kom je ons graag helpen?
Mail dan naar Jenske via vrijwilligersubbhill@gmail.com.
Programma info over Ubb HiLL volgt begin mei op
www.ubbhill.nl.

Nederlandse molenaars vestigden een record!
Op 9 april hebben alle molenaars aangesloten bij het Gilde
van Vrijwillige Molenaars een recordpoging gedaan om, in
het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige
molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien.

Aanmelding open voor start van
Senioren Beginners Orkest
Fanfare Wilhelmina
GROESBEEK. Fanfare Wilhelmina in
Groesbeek gaat na de zomervakantie
starten met een " Senioren Beginners
Orkest" voor volwassenen van alle leeftijden.
Aanmelding staat voor iedereen open
die altijd al eens muziek had willen
maken of daar ooit is mee gestopt en
het toch graag weer wil oppakken. Een
orkest waar gezelligheid en ontspanning voorop staat!!
Je hoeft geen noten te kunnen lezen, we
beginnen helemaal vooraan. De
Fanfare zorgt voor de instrumenten.
Bij voldoende belangstelling gaat het
Senioren Beginners Orkest na de
zomervakantie van start onder deskundige leiding op maandag van 14:00-

15:00 of op donderdag van 20.00-21:00
of op zondag van 10:00-11:00 uur. Dag
en tijdstip is naar gelang de meeste
voorkeur. Iedereen die interesse heeft,
of informatie wil, kan mailen naar:
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl
met opgave van de volgorde van de
voorkeur dagen.

Er draaiden op zaterdag 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur:
841 molens.
Deze recordpoging was een groot succes en onderstreept de
verbondenheid van het molenaars gilde. Deze recordpoging
is geen officiële Guinness Book of records poging maar zal
gebruikt worden als referentie.
Onze vrijwillige
molenaars
Jan
Meurs en Kees
Ariaans zorgden
ervoor dat ook de
Thornsche Molen
onderdeel
uit
maakte van deze
wereldrecordpoging. Zij hadden
ook de molen opgetuigd met vlaggetjes wat het nog
feestelijker maakte.
Proficiat!
In 1972 is het Gilde
van
vrijwillige
Molenaars opgericht door een aantal enthousiasThornsche Molen met feestelijke vlaggetjes te molenaars

Molenaars Jan Meurs en Kees Ariaans
die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan
het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen.
Het Gilde richt zich daarom op de opleiding van molenaars
en functioneert tevens als belangenvereniging voor haar
leden.
Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden,
waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot
aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde historische molens. Een mooie waardering is de erkenning door
UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel
erfgoed.

De Rozet

PAGINA 10

19 april 2022

Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn op zoek naar
interieurverzorgsters/ers voor een object in Beek
Werktijden van maandag tot en met zaterdag
van 6.00 uur t/m 9.00uur ‘s ochtends.
Ook zijn we op zoek naar interieurverzorgsters/ers
voor aantal objecten in de regio Beek-Nijmegen
voor gemiddeld 10 uur per week.
Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk.

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

Scan mij!

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

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

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

Bezorger gezocht voor De Rozet
Nijmegen Evt. te splitsen in 2 wijken
wijk: tussen Postweg, Broerdijk, Berg-en-dalseweg, Huygensweg en St.Maartenskliniek.

Groesbeek
Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg en B.Ottenhofstraat
Wijk: Mariendaalseweg, HeerZegerstr. Heikant,
Hüsenhof, Kardinaal Gerardstr.

Personeel
Gevraagd

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN
Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

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

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

T

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

De Vrije Markt
6SRUWSDUNµ'H'XIIHOW¶

in Leuth

Personeel Gevraagd

Zondag 1 mei
10:00 ± 16:00 uur
kijk ook op

organisatie:

Info : 06-14644112

· Turkse specialiteiten van de houtskoolgrill
· Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
ovenschotels, pizza en pasta…
· Catering en afhalen: voor al uw wensen!
· Ruim terras voor heerlijk buiten genieten
· Iets te vieren? Terrasfeest?
Vanaf 20 personen, v.a. €9,95 pp
· 130 zitplaatsen. Kegelbaan aanwezig

DONDERDAG = PIZZADAG
alle pizza’s €6,95
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 14.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00-23.00 uur. Dinsdag gesloten
Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
T. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

www.saraygarten.de
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Basisschool Op de Horst wint derde ■ Koninklijke Onderscheiding Pauline Aarts
Woensdag 13 april 2022 kreeg
prijs E-waste race
De afgelopen vier weken deden twintig basisscholen uit de Dar-regio
mee aan de E-waste Race. In totaal zamelden ze 43.000 oude elektronische apparaten in. Deze belanden nu niet in de verbrandingsoven,
maar worden hergebruikt en gerecycled. Basisschool Op de Horst
won de derde prijs, een rondleiding bij Dar.
De eerste prijs, een schoolreis, ging naar de Adalbert Basisschool in Mook.
Basisschool St Joris uit Heumen won de 2e prijs, een rondleiding en
workshop bij Dar.
De E-waste Race
Tijdens de E-waste Race leerden kinderen op een actieve manier over het
recyclen van elektronische apparaten. Ze zamelden elektronisch afval in
hun buurt in. En leerden welk effect recyclen heeft op mens en milieu.
Een betere wereld, begint op zolder
Heeft u thuis nog oude elektronische apparaten liggen? Breng ze dan gratis naar een van de milieustraten van Dar. Er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in. Van sommige apparaten kan maar liefst 95% van
de onderdelen worden hergebruikt.

Pauline Aarts uit Beek een
Koninklijke
Onderscheiding.
Burgemeester Mark Slinkman
van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij bij een
minisymposium ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum en
afscheid van Pauline Aarts bij
haar
werkgever
Sint
Maartenskliniek. Pauline Aarts is
benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau.
Pauline Aarts zorgde voor innovatie
en
vernieuwing
in
de
Kinderrevalidatie. Ze is een boegbeeld in het hele Nederlandse
domein van de kinderrevalidatie. Ze
heeft de kinderergotherapie met
veel enthousiasme ontwikkeld.
Eerst als ergotherapeut in de zorg,
later in combinatie met een rol als
wetenschappelijk onderzoeker en
in de laatste jaren als manager.
De piratengroep
Pauline Aarts heeft landelijk en
internationaal een grote rol
gespeeld bij de ontwikkeling van
een kindvriendelijke versie van
‘Forced use’ therapie bij jonge kinderen met cerebrale parese (CP).
Dit in de vorm van de inmiddels
alom bekende ‘Piratengroep’.
Spelenderwijs trainen
Vanuit dit Piratenconcept stimuleren ergotherapeuten en fysiotherapeuten kinderen met een hersenbeschadiging (CP) spelenderwijs om
de arm die ze minder goed kunnen
gebruiken intensief te trainen. leder

fotograaf: Ruth Fotografie
kind krijgt in de groep activiteiten
aangeboden, passend bij de individuele mogelijkheden. Om zo de
aangedane arm en hand beter,
meer of gemakkelijker te kunnen
gebruiken.
Ontwikkeld en onderzocht
Dit programma, waar vele patiëntjes baat bij hebben, heeft Pauline
Aarts in belangrijke mate zelf ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Ze is hierop in 2010 gepromoveerd
aan
de
Radboud
Universiteit. Het Piratenconcept is
ondertussen in twaalf revalidatiecentra in Nederland succesvol
geïmplementeerd.
VOAA-DDD
Naast de ontwikkeling van het
Piratengroep-programma
heeft

mevrouw Aarts ook een nieuwe
diagnostische test ontwikkeld om
de resultaten ervan op het bewegingsgedrag van het kind goed te
kunnen meten: de VOAA-DDD.
Ook dit onderzoek maakte deel uit
van de promotie. Zowel de
Piratengroep als de VOAA-DDD
genieten inmiddels veel belangstelling in binnen- en buitenland.
Wetenschappelijke publicaties
Gerenommeerde tijdschriften op
het gebied van de revalidatiegeneeskunde hebben regelmatig
wetenschappelijke publicaties van
Pauline Aarts geplaatst. Ook heeft
ze veel nationale en internationale
presentaties
mogen
houden.
Hiermee zorgde ze inhoudelijk voor
steeds nieuwere inzichten in
behandelopties.

■ Dodenherdenkingen in de gemeente Berg en Dal
Sociaal Team Berg en Dal

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

Op woensdag 4 mei 2022 staat
Nederland stil bij de slachtoffers
van oorlogsgeweld. Ook in de
gemeente Berg en Dal zijn er verschillende herdenkingsplechtigheden.
Groesbeek
De gemeente Berg en Dal organiseert de herdenking in Groesbeek.
De bijeenkomst begint om 19.00
uur met een stille tocht vanuit het
gemeentehuis in Groesbeek naar
de Canadese Erebegraafplaats.
Daar vindt vanaf ongeveer 19.40
uur de herdenkingsplechtigheid
plaats.
Millingen aan de Rijn
De herdenking begint hier om 19.00
uur met een bijeenkomst in de Sint
Antonius van Paduakerk. Daarna
lopen de deelnemers in een stille
tocht naar het monument bij
Kulturhus Den Ienloop, waar de
herdenkingsplechtigheid
wordt
gehouden. De herdenkingen in
Millingen werden in het verleden
door de gemeente georganiseerd.
Vanaf dit jaar ligt de organisatie in
handen
van
Mariette
ten
Westeneind.
Leuth
Herdenkingscomité Leuth organi-

seert de jaarlijkse herdenking in
Leuth. De herdenking begint om
19.00 uur bij de plaquette op het
schoolplein. Daarna volgt een stille
tocht naar het Kerkplein. Hier gaat
de herdenking verder en worden
bloemen gelegd.

Ooij
Parochie Maria ten Hemelopneming start om 19.00 uur de
herdenking in Ooij met een herdenkingsdienst in de H. Hubertuskerk.
Daarna is er buiten een korte plechtigheid bij het oorlogsmonument.

Beek
Stichting Reünie Paratroopers
Beek organiseert de herdenking in
Beek. De herdenking begint om
19.50 uur bij het monument aan de
Verbindingsweg.

Berg en Dal
Stichting Berg en Dals Bloei houdt
de dodenherdenking bij het monument
de
Naald,
aan
de
Clarenbeekseweg. Deze herdenking begint om 18:30 uur.
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Mededelingen
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.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Lindestraat 6, plaatsen dakopbouw (verleend)
▪ Rijksstraatweg 75, verplaatsen inrit (verleend)
▪ Rijksstraatweg 77, aanleggen zwembad (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 65, kap boom (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 68, aanleggen in- en uitrit (verlengen
beslistermijn)
▪ Watertorenweg 31a, bouw poort (verlengen beslistermijn)
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■ Andere ophaaldagen afval en openingstijden
milieustraten door Koningsdag
Op Koningsdag op woensdag 27
april haalt Dar geen afval op. Op
deze dag zijn de milieustraten
gesloten. Door Koningsdag kan
het zijn dat Dar uw afval op een
andere dag ophaalt dan u
gewend bent.
Weten wanneer Dar langskomt?
Kijk op uw digitale afvalwijzer via
www.dar.nl/afvalwijzer of download
de Dar app. Zo heeft u altijd uw persoonlijke afvalwijzer bij de hand! U
kunt in de app instellen dat u een
seintje krijgt, wanneer u welk afval
aan de straat kunt zetten. Makkelijk
toch?

Erlecom
▪ Erlecomsedam 100, legaliseren van 3 lichtmasten voorzien van lamp
op een steigerpijp (verleend)
Groesbeek
▪ Cranenburgsestraat 27, kavel 2, bouw woning met carport (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 27, kavel 4, bouw woning met bijgebouw
(verleend)
▪ De Gaffel 52, aanpassen gevels (verleend)
▪ Grafwegen 55, aanleg bokashihoop (verleend)
▪ Hoge Horst 48, verbouwen/uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Hogewaldseweg 11, plaatsen aanbouw en verbouwen woning
(aanvraag)
▪ Kon. Wilhelminaweg 4, sloopwerkzaamheden (verleend)
▪ Molenweg 48, plaatsen stretchtent op het terras (aanvraag)
▪ Wylerbaan 2a, brandveilig gebruik bouwwerken (aanvraag)
Kekerdom
▪ Duffeltdijk 11, plaatsen Vodafone antenne-installatie (aanvraag)
▪ Schoolstraat 11, plaatsen dakkapel (aanvraag)
Leuth
▪ Pastoor van Tielstraat 74, realiseren carport (aanvraag)
▪ Steenheuvelsestraat 39, kap zes bomen aan het plein de
Vriendenkring (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Bachstraat 15, plaatsen tuinhuisje (aanvraag)
▪ Pastoor van Eyckstraat 1, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Pastoor Graatweg 32, realiseren fietsenberging (aanvraag)
▪ Vissersstraatje 2, kap boom (verleend)
Ooij
▪ Kerkdijk 30, aanleggen zwembad (aanvraag)
▪ Spruitenkamp 2, vervangen rieten kap (verleend)
Ubbergen
▪ Pompweg 7, verplaatsen uitrit trappartij naar entree en verlengen van
de keermuur (verleend)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024
- 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

■ Geen samenwerking gemeente met
gemeentegids of gemeentemagazine
De gemeente Berg en Dal brengt sinds 2018 geen gemeentegids meer
uit. De gemeente werkt dus niet samen met uitgevers van de gemeentegids of het gemeentemagazine.
Lokale ondernemers worden soms gebeld met het verzoek om te adverteren in deze informatiegidsen. Het is dan goed om te weten dat de gemeente Berg en Dal op dit moment niet samenwerkt met de uitgevers van deze
informatiegidsen.

■ Burgemeester bezoekt … de tentoonstelling ‘Koekkoek
terug in Beek’
Tot en met 1 mei 2022 kan iedereen op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur in het kleine Bartholeuskerkje kennismaken met een reeks tekeningen
die de bekende kunstenaar B.C.
Koekkoek tussen 1826 en 1828
van het dorp maakte. De entree
is vrij.
Op vrijdag 1 april vond de opening
plaats van een bijzondere tentoonstelling
in
het
kleine
Bartholomeuskerkje
in
Beek.
Burgemeester Slinkman was aanwezig en luisterde geboeid naar
een mooie rede over Koekkoek en
zijn verblijf in Beek door Ursula
Geisselbrecht van Haus Koekkoek
in Kleve.
Beek is door de eeuwen heen door
vele kunstenaars bezocht en getekend, geëtst en geschilderd. Het
bijzondere van Koekkoek is dat hij
zó weg was van het landschap in
en om het dorp, dat hij er ruim een
jaar is gaan wonen. Een hele reeks
tekeningen getuigt van de vele
wandelingen die de schilder in de
omgeving moet hebben gemaakt.
De liefde voor Beek is Koekkoek
vervolgens zijn hele leven bijgebleven; zijn vele Beekse tekeningen
heeft hij nooit verkocht en zijn tot
zijn dood in bezit van de kunstenaar gebleven.

Foto: Henk Baron
Mark Slinkman: “Met deze tekeningen leren we Beek op een nieuwe
manier kennen. De ons zo vertrouwde stuwwal ziet er behoorlijk
anders uit, en was voor een belangrijk deel nog onbebost. Er werd nog
op behoorlijke schaal landbouw op
bedreven. Bijzonder vind ik ook dat
Koekkoek de villa’s wat links laat
liggen, en juist veel huizen en boerderijtjes van gewone Beekenaren
heeft getekend. Huizen die ook in
1828 al eeuwenoud waren, en die
nu reeds lang verdwenen zijn. We
krijgen een prachtig en historisch
heel waardevol beeld van het dagelijks leven in het Beek van toen.”

De burgemeester, zelf inwoner van
Beek, is dan ook erg blij met de tentoonstelling, die op initiatief van
Heinz Maahs tot stand is gekomen.
Ook museum Haus Koekkoek in
Kleve,
Heemkundekring
‘De
Duffelt’, stichting de Kleine
Bartholomeuskerk, Henk Baron en
enkele sponsoren droegen bij. Van
al de werken is voor bezoekers van
de tentoonstelling een fraaie catalogus in kleur verschenen met prachtige
reproducties,
met
in
Nederlands en Duits een schat aan
informatie over Koekkoek en het
Beek van de vroege 19e eeuw.

■ Nieuwe speelplek Roerdompstraat Beek
De gemeente legt een nieuwe
speelplek
aan
bij
de
Roerdompstraat in Beek. De oude
speelplek was aan vervanging toe.
Ook de halfpipe is weggehaald. Die
was verouderd en kapot. De speelplek wordt aangelegd volgens het
ontwerp dat 168 kinderen en jongeren uit Beek eind vorig jaar kozen.
Alle kinderen van 8 jaar tot en met
15 jaar uit Beek konden toen stemmen op vier nieuwe ontwerpen voor
de speelplek.
Twee groepen kinderen en jongeren hebben contact gezocht met de
gemeente omdat zij het erg jammer
vinden dat de halfpipe weg is. Met
hen kijken we naar een andere
geschikte locatie om een mooie
skategelegenheid terug te brengen.

We voeren nu gesprekken met de
beheerder van het Wylerbergmeer
om te kijken of daar wat mogelijk is.

Als hier meer over bekend is, dan
laten we dat weten.

Een eerste indruk van de nieuwe speelplek
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■ Mooie wandelingen in Heilig Landstichting
Het mooie weer van afgelopen
dagen voelt al echt als lente!
Hoog tijd om de wandelschoenen aan te trekken. Vanuit het
dorp Heilig Landstichting kunt u
heerlijk wandelen in een prachtig
landschap. Maar dat niet alleen:
u vindt hier ook veel cultuur(historie) én Museumpark Orientalis.

Fotograaf David Brand

Met ommetje ‘De vier perken’ wandelt u door het eeuwenoude landschap. U vindt er prachtige natuur,
statige beuken, flinke hoogteverschillen en indrukwekkende uitkijkpunten. Maar ook ziet u de invloed
van de mens. Zo gaat een deel van

de route langs de Romeinse aquaductroute.
Museumpark Orientalis
Bent u uitgewandeld? Bezoek dan
Museumpark Orientalis in Heilig
Landstichting. Daar is het verhaal
van Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren te beleven. Over de
kruisiging van Jezus (Goede
Vrijdag), zijn wederopstanding
(Pasen), het opstijgen naar de
hemel (Hemelvaart) en het neerdalen van de geest van Jezus over
zijn volgelingen (Pinksteren). U zou
kunnen zeggen: het gaat over val-

len en weer opstaan. Meer informatie op
www.museumparkorientalis.nl.
Meer informatie
Berg en Dal is bekroond met de titel
Wandelgemeente van het jaar
2020. En niet voor niets: in Berg en
Dal zijn veel afwisselende wandelmogelijkheden. U vindt de Dorpsommetjes in Heilig Landstichting en
inmiddels al meer dan 50 andere
wandelingen op
www.wandeleninbergendal.nl.

Na twee jaar corona zijn er dit
jaar weer evenementen mogelijk.
Tijd voor een lente en zomer vol
festivals,
sportevenementen,
zomerfeesten en andere activiteiten. Veiligheid is voor gemeenten
en organisatoren belangrijk bij
evenementen. Maar wat kunt u
zelf doen om veilig een evenement te bezoeken?

Wat kunt u doen op het evenement zelf?
Bekijk bij binnenkomst waar de
nooduitgangen zijn. Zo weet u
welke kant u op moet in geval van
nood. Bepaal hoe u het snelste
kunt vluchten in geval van nood en
bekijk waar de EHBO-posten zijn.

Persoonlijke kwaliteiten maken elk
mens uniek. Tijdens Badge2Match
staan uw competenties centraal. U
gaat in gesprek met regionale werkgevers die interesse hebben in uw
specifieke kwaliteiten en vaardigheden. Uw cv laat u lekker thuis.

Meer weten? Ga naar:
www.ilovemyears.nl
Wat als er paniek uitbreekt?
Het grootste risico bij evenementen
is dat er paniek uitbreekt.
Bijvoorbeeld als er iets gebeurt

waardoor iedereen zo snel mogelijk
het gebouw of het terrein moet verlaten. Bezoekers weten dan niet
welke kant ze uit moeten. Hierdoor
kunnen mensen schrikken en in de
verdrukking komen. Wat doet u
dan?
▪ Blijf rustig.
▪ Ga met de mensenstroom mee.
▪ Volg de aanwijzingen van hulpdiensten op.
▪ Help omgevallen bezoekers weer
omhoog.

■ Zebrapad Hoge Horst opgefrist
Bij wegenonderhoud horen ook de zebrapaden. Het zebrapad op de Hoge Horst heeft pasgeleden een
opknapbeurt gehad. Het ziet er weer netjes en strak uit!

Ga naar
https://wspnijmegen.nl/agenda/ en
klik op de datum die voor u geldt.

Breng alstublieft zelf geen spullen naar de opvanglocaties van
Oekraïense vluchtelingen! Er
worden veel spullen gebracht
waar geen behoefte aan is.

Het kan soms langer duren voordat

Hoe beschermt u uw oren?
Naar een evenement met muziek?
Zorg dan goed voor uw oren! Sta
niet te dichtbij speakers, draag oordoppen en gun uw oren rust.

Meedoen?
Wilt u ook meedoen? Inschrijven
kan t/m 30 april. Er zijn drie verschillende Badge2Match dagen op
16, 18 en 20 mei. Maandag 16 mei
is voor werkzoekenden tot en met
mbo-werken
denkniveau.
Woensdag 18 mei is voor werkzoekenden met hbo/wo-werk- en denkniveau. Op vrijdag 20 mei is de
beurt aan werkzoekenden met een
indicatie banenafspraak of een
Wajong uitkering.

■ Spullen voor gevluchte Oekraïners?

Heeft u spullen of goederen voor de
vluchtelingen in onze gemeente?
Laat dat weten aan het vrijwilligerssteunpunt Oekraïne. Dit steunpunt
stemt al het aanbod af op de
behoefte van de vluchtelingen. U
kunt het steunpunt op de volgende
manieren bereiken:
▪ mail naar oekraine@bergendal.nl.
▪ bel naar 06 - 43 43 88 52 (van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00
uur en 11.00 uur)
▪ kom langs in het gemeentehuis
(spreekkamer 'Erlecom' op de
begane grond, van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00
uur).

■ Goed voorbereid naar een evenement

Een goede voorbereiding is het
halve werk
Bekijk voordat u gaat de informatie
vanuit het evenement zelf.
Bijvoorbeeld via hun website en
sociale media. Zo bent u op de
hoogte van het laatste nieuws rondom het evenement. Bekijk ook het
weer, zodat u zich daarop kunt
voorbereiden.

■ Ontmoet werkgevers op basis van
uw kwaliteiten
Hoe zou het zijn als werkgevers
verder kijken dan uw opleiding
en werkervaring? Als ze zich
richten op wie u bent en kijken
naar uw competenties (kwaliteiten en vaardigheden)? Dit vergroot uw kans op passend werk.
Dat is precies wat er gebeurt tijdens Badge2Match in het
Goffertstadion in Nijmegen. Doe
ook mee!

Twee Dorpsommetjes
De inwoners van het dorp Heilig
Landstichting hebben twee dorpsommetjes gemaakt: ommetje ‘De
Ploeg’ en ommetje ‘De Vier
Perken’.
De Ploeg is een culturele wandeling
door een eeuw geschiedenis. In het
begin van de 20e eeuw groeide het
dorp Heilig Landstichting uit tot een
pelgrimsoord met onder andere de
Cenakelkerk en de begraafplaats.
Met foto’s en teksten krijgt u als
wandelaar een kijk in de geschiedenis.
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het steunpunt contact met u
opneemt omdat het steunpunt veel
mails ontvangt. En ook omdat ze
pas contact met u opnemen zodra
er een behoefte is aan wat u aanbiedt. Alvast bedankt voor uw hulp.

■ Wordt u ook taalmaatje?
Taalmaatjes
helpen
nieuwe
Nederlanders bij het leren van de
Nederlandse taal. Wilt u ook een
taalmaatje worden? U kunt bellen, appen of mailen naar
Elisabeth Loman, 06-18706142,
e.loman@bergendal.nl.
Wat doet een taalmaatje?
Een taalmaatje spreekt 1 keer per
week met de inwoner af om samen
de Nederlandse taal te leren. Dit kunnen bijeenkomsten zijn tussen 1 uur
en 2,5 uur. Dit spreekt u samen met de inwoner af. U bent taalmaatje voor
1 jaar voor de betreffende inwoner. Vindt u het leuk en wilt u doorgaan?
Dan wordt u na 1 jaar gekoppeld aan een nieuwe inwoner.
Wat doet de gemeente voor een taalmaatje?
De gemeente koppelt de inwoner die de taal wilt leren aan een taalmaatje. De gemeente is altijd bij de eerste kennismaking. We zorgen ook voor
leermateriaal zodat u de inwoner goed kunt begeleiden bij het leren de
Nederlandse taal. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met de taalmaatjes om u nog beter te kunnen begeleiden. Heeft u vragen? Dan staan
wij altijd voor u klaar.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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VOORJAAR! AAN DE SLAG IN HUIS EN TUIN
Het was een wisselende aanloop naar het voorjaar, met een zonnig en
droog maart en begin april sneeuw en vorst, maar voorjaar is het nu
toch echt. Dat betekent ook gelijk even een frisse voorjaarsbui door
huis en tuin.
Laat u inspireren door de bedrijven in deze special.
Ben je aan het (ver)bouwen, dan hebben wij voor u leuke woonnieuwtjes. En voor een schilderbeurt binnen- of buitenshuis is misschien ook
wel weer eens tijd. Kortom, alle informatie om comfortabel te wonen
en van uw huis uw thuis te maken.
En uw tuin is natuurlijk het verlengde van uw (t)huis.
Hoveniers, grondwerken, tuinhout, ze bieden het u allemaal en denk
zeker ook aan nieuwe mooie tuinplanten. Aan de slag dus!

DE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST
OOK VOO
OFFICIËL R
PASFOT E
O’S

Bij EP:Heinz van Benthum gaan we nét dat stapje verder. Zo kunnen onze specialisten meer dan alleen
bezorgen en aansluiten. Meer informatie? Kom langs in de winkel of kijk op epheinzvanbenthum.nl

Onze service maakt het verschil
EP:Heinz van Benthum is al jaren dé elektronica en witgoed specialist voor het kopen van o.a. uw wasmachine, droger, koelkast, TV, telefoon, laptop of tablet in de regio. Ook voor al uw vragen over service en reparatie kunt u natuurlijk bij ons terecht.
Sinds 1 januari 2000 is EP:Heinz van Benthum uw elektronicavakzaak in Groesbeek en omstreken.
Vanaf 1953 zijn wij al actief op het gebied van antenne-ontvangst en beeld en geluid, eerst vanuit Beek,
daarna in Groesbeek.
Vakkundig personeel en een uitgebreid assortiment zijn bij EP:Heinz van Benthum de basiselementen
om uw vakzaak in elektronica te zijn. Voor ieder huishoudelijk consumentenapparaat kunt u bij EP:Heinz
van Benthum terecht. Door de service, het deskundige advies en de technische kennis bent u altijd verzekerd van een goede aankoop bij EP:Heinz van Benthum.
Het assortiment bestaat uit apparaten van gerenommeerde merken en biedt u voldoende keuzemogelijkheid. EP:Heinz van Benthum en haar vakkundige personeel is graag bereid om u in de winkel van goed
advies te voorzien zodat u tevreden met uw aankoop de winkel verlaat.
De bezorging kan in overleg met EP:Heinz van Benthum gepland worden en is op alle werkdagen mogelijk.
EP:Heinz van Benthum is uw Partner in Electronics!
We zien graag (voorlopig op afspraak) terug in onze winkel aan de Molenweg 2 te Groesbeek.

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

EP:Heinz van Benthum

Molenweg 2 - 6561 AJ Groesbeek - Tel.: (024) 397 40 76 - epheinzvanbenthum.nl

Voor elke openslaand raam of deur
is een hor-oplossing:
vast of plissé voor binnen of buiten.

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

Iedereen wil toch fijn wonen?
BEEK. Het draait om kwaliteit en
service. Dat is het motto van
Gerard Hubbers en Rob van
Rooijen. “Samen zijn we 21 jaar
geleden Meubel- en woningstoffeerderij Géro begonnen. Met
veel ervaring in meubelstoffering,
woning-stoffering, buitenzonwering en horren. Steeds meer mensen weten ons te vinden voor hun
stofferingen. Voor gordijnen,
vitrage, plissé, lamellen, rolgordijnen, jaloeziën en veel meer.
Maar ook voor vloerbedekking,
laminaat, PVC- vloeren, linoleum of vinyl. En vergeet de
bekleding van uw trap niet! Aan
de buitenkant verzorgen wij
screens, rolluiken, zonneschermen en horren.” Bij Géro kunt u
dus voor de stoffering van uw
hele woning terecht en dat is prettig, want dan
kunnen stoffen en kleuren prachtig op elkaar
afgestemd worden. Naast particulieren doen
steeds meer bedrijven, scholen, instellingen en
zzp-ers een beroep op Gero voor projectstoffering.
Meubelstoffering is een andere specialiteit van
Géro. “We stofferen al uw kostbare en favoriete
meubelen. Zowel antiek, modern maar ook klassiek. Uw favoriete meubelen krijgen hierdoor een
tweede leven. Ook kunnen we de aankleding van
uw boot, caravan of vakantiewoning verzorgen.”
Dat de heren vakkundig werk leveren, kunt u

lezen bij de reacties van tevreden klanten op de website van
Gero.
“Klanten krijgen direct een
prijsopgave en we leveren zo
snel als mogelijk is. Dat geldt
voor particulieren en bedrijven. We komen graag bij de
klant aan huis voor advies,
maar mensen zijn natuurlijk
meer dan welkom in onze
knusse winkel annex werkplaats, waar een vers kopje
koffie voor u klaar staat.”
De twee ondernemers vullen
elkaar goed aan en dankzij
hun jarenlange ervaring staat
Géro garant voor kwaliteit.
‘Vakmanschap is meesterschap’, een uitdrukking die
Rob en Gerard dagelijks in de
praktijk brengen. Klanten zijn enthousiast en de
goede goede service spreekt zich rond.
Want iedereen wil toch fijn wonen?
Loop eens binnen of bel voor een vrijblijvend
advies of een afspraak.
En blijf op de advertenties in De Rozet letten,
want daarin staan regelmatig leuke en scherpe
acties. Zoals de actie van nu: Gratis inmeten en
monteren van buiten zonwering !!!!!!
Meubelstoffeerderij Gero, Waterstraat 16, 6573
AC Beek. Tel. 024-6841128 Maandag t/m vrijdag van 8.30-17 uur geopend (liefst eerst even
bellen). www.meubelstoffeerderij-gero.nl
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Beyéhoveniers
Voor particulier
en bedrijfstuinen
Dé oplossing voor onderhoud aan uw tuin. Een professionele hovenier tegen betaalbaar tarief!
Onderhoud en renovatie: snoeien, onkruidvrij maken,
bladruimen. bemesten van de borders en beplanting, bestrating schoonmaken, afval opruimen en afvoeren, controle op ziekte, maaien van het gazon, kantensteken, verticuteren, compost aanbrengen, scheren, toppen, controle op
ongedierte
Aanleg tuin: tuin, ontwerp, gazon, beplanting, bestrating,
speeltuin
Beyé hoveniers, Broerdijk 187, 6523 GT Nijmegen, tel.
06-14882563. www.beyehoveniers.nl

Tijd voor het buitenschilderwerk!
Tot 10 jaar schildervrij met Global Paint Platinum TG.
Het voorjaar is gezien het weer dé
periode om met het buitenschilderwerk aan uw woning aan de slag te
gaan. Het belang van goede materialen mag niet wordt onderschat. Kies
het liefst voor een professioneel
verfsysteem. De combinatie van een
goede grondverf met een hoogglans
aflak zorgt voor het meest duurzame
resultaat. Omdat de buitenkant van
uw woning aan de meest extreme
weersomstandigheden wordt blootgesteld is het belangrijk het juiste verfsysteem te kiezen. Niet alleen de lak, maar ook de grondverf is een
belangrijk onderdeel van het systeem. Ook al gebruikt u
de allerbeste lak, zonder de juiste grondverf komen de
eigenschappen van de lak, niet goed “uit de verf”.

Grondverf is niet alleen zinvol voor
kaal hout, ook over bestaand schilderwerk kan het gebruik van een goede
grondverf zorgen voor een langere
levensduur van het verfsysteem. Om
de juiste producten te kiezen is het
belangrijk u goed te laten adviseren.
Wilt u dat uw schilderwerk tot 10 jaar
meegaat? Kies dan voor het Platinumsysteem van Global Paint. Voor het
juiste advies over dit systeem gaat u
naar Hagemans Verf & Wonen in
Groesbeek of naar Hubo in Millingen. Wanneer u nog
voor 29 mei komt, profiteert u van 25% korting op de
Platinum Primer of de Platinum TG aflak! Bij afname
van beide producten ontvangt u de Platinum Primer
geheel gratis!

Infrarood panelen van
magistrale kwaliteit
Infraroodpanelen zijn een vrij nieuwe manier van verwarming in huis of bedrijf. Gasloos verwarmen dus,
en precies op de plaats waar je de warmte nodig hebt.
Bovendien kan je de panelen laten bedrukken in een
kleur of met een foto, die past bij je interieur.
Wat je moet weten over onze infraroodpanelen
Welke keuze je ook maakt, al onze panelen zijn van Akwaliteit, verkrijgbaar in verschillende formaten, met
accessoires en minimaal 2 jaar garantie.
Voordelen
• Geeft gericht warmte af; • Ideaal voor mensen met allergieën en luchtwegproblemen; • Werkt op electriciteit;
• Gemakkelijk en snel te gebruiken; • Geschikt voor elke
ruimte
Installatie
• Stekker erin en klaar; • Ophangen als een schilderij
Energie
• Gerichte warmte, dus geen onnodige warmteverspilling;
• Alleen elektriciteit
Look & Feel
• Geen radiatoren meer nodig; • Keuze uit glas en staal;
• Te bedrukken met mooie print uit ons ruime assortiment;
• Te bedrukken met eigen foto of één (RAL) kleur;
• Zorgt voor warmte én sfeer
Infrarood panelen van staal
Een robuust en stevig paneel. Handgemaakt van het beste
plaatstaal met speciale geleidende coating.
Infrarood panelen van glas
Kristalheldere glaspanelen. Een moderne, strakke uitstraling. Gemaakt van veiligheidsglas en verkrijgbaar in
hoog- of satijnglans.
Infrarood panelen voor plafond
Voor vrijwel alle systeemplafonds de ideale infrarood verwarming. Valt niet op maar doet zijn werk perfect; verwarmd gericht de werkplek.
Coopsenco.com, Bijsterhuizen 22-19, 6604 LC Wijchen
+31 (0) 246 412 451, info@coopsenco.com

Al
50 jaar
vertrouwde
adresvoor:
voor:
Albijna
50 jaar
het het
vertrouwde
adres

Zomerbloeiers en Geraniums
Het grootste assortiment perk-, terras- en hangplanten in de regio!
Kwaliteit en deskundig tuinadvies

U BENT WELKOM
VANAF VRIJDAG
APRIL !!
KONINGSDAG
EN ZONDAG
28 APRIL 22
GEOPEND!
een
U kunt ak
afspra n op
e
inplann ebsite
w
onze

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

WARMTE ÉN SFEER
Al onze panelen zijn te bedrukken met uw
eigen foto, ;;m->;;Ѵ7bm]b|omvubl;
stockfoto aanbod en in elke RAL kleur.

INFRAROOD PANELEN
VAN MAGISTRALE KWALITEIT

keuze uit
honderden
afbeeldingen
of uw
eigen foto!

verwarmen
zonder gas!
+31 (0) 246 412 451
bm=oŠ1oorv;m1oĺ1ol
bfv|;u_b;mƑƑŊƐƖ
6604 LC WIJCHEN
$_;;|_;uѴ-m7v
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Vanaf 19 april t/m 29 mei extra voordeel op het Global Paint Platinum systeem;
Bij afname van de primer óf de aﬂak proﬁteert u van 25% korting!
Bij afname van de primer én de aﬂak ontvangt u de primer helemaal gratis!
Proﬁteer nu en bescherm uw houtwerk tot wel 10 jaar!
Hagemans Verf & Wonen
Kloosterstraat 27
6562 AT Groesbeek
Tel: 024 - 397 13 80
www.hagemansverfenwonen.nl

Hubo Millingen
Molenveld 1
6566 CK Millingen a/d Rijn
Tel: 0481-431950
millingen@hubo.nl
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Klussief
Bij Klussief kunt u terecht voor schilder- en bouwwerkzaamheden in en om uw huis. Samen met u zoeken wij
betaalbare oplossingen voor de klus die geklaard moet
worden. Hoe groot of klein ook. Wij werken klantgericht,
efficiënt en flexibel voor bedrijven, instellingen en particuliere opdrachtgevers.
U neemt contact met ons op en we reageren binnen 24
uur. We maken een afspraak met u (meestal nog voor
dezelfde week) en komen bij u thuis kijken wat de werkzaamheden inhouden en bespreken de mogelijkheden. U
krijgt dan van ons een prijsopgave. Wanneer het werk
klaar is, laten we uw woning schoon en opgeruimd achter.
U kunt bij ons vertrouwen op constante kwaliteit. Onze
werknemers zijn vakmensen. Daarnaast maken we
gebruik van een grote groep zelfstandige vakmensen wanneer er extra vaardigheden nodig zijn om een bepaalde
taak te voltooien. Zij hebben allen ruime ervaring en werken met regelmaat in naam van Klussief aan verschillende projecten.

Klussief

Maatwerk in onderhoud, timmerwerk & schilderwerk

Voor welke werkzaamheden kunt u bij Klussief
terecht:
• Schilderwerk; binnen en buiten
• Sanitair; kranen, afvoer, douchekranen en douchecabines, wastafels en toiletten
• Vloeren leggen; hout, laminaat en PVC
• Houten kozijnen; • Dakramen; • Deuren
• Timmerwerken; • Tuinhuisjes; • Waterafvoer
• Plaatsen van schuttingen en tuinafscheidingen
• Tussenwanden; • Isolatie • Verbouwing
• Leegruimen en schoonmaken van de woning
• Transport, opslag en voorraad beheer
Staat een klus die u zoekt hier niet genoemd? Neem dan
gerust contact op, want onze mogelijkheden reiken verder
dan deze opsomming.
U kunt ons bereiken via het formulier op de website:
www.klussief.nl
Per mail: info@klussief.nl - Telefonisch: 024 675 48 11

* Kantoor Klussief * Marialaan 68, 6576
BH OoijKlussief
Kantoor Klussief
Werkplaats
Klussief * Bouwkamp 13b,
6576 JX Ooij
Kantoor*Werkplaats
Klussief
Werkplaats
Klussief
* Telefoon 06-13217763 E-mail:Info@klussief.nl * www.klussief.nl

In het lenteseizoen wilt u natuurlijk
dat de tuin er piekfijn uitziet
WEURT. Bij Kwekerij Termeer kunt u terecht voor de meest fraaie
pot- en perkplanten. Begonia's, surfinia’s of toch maar een geranium.
Er is keuze genoeg.
Kwekerij Termeer is een familiebedrijf dat al meer dan 35 jaar bloemen teelt en sinds 2009 een winkel aan huis heeft om de mensen in de
wijde omgeving van de mooiste tuinplanten te voorzien.

Buiten het lenteseizoen kunt u bij Kwekerij Termeer ook terecht voor
mooie bloemen. In de winter worden in de kassen violen en vaste planten geteeld. In het voorjaar tot in de vroege zomer staat het bedrijf vol
met een zeer groot assortiment perkplanten. In de late zomer en vroege herfst hebben we bolchrysanten en herfstviolen. Voor het brede aanbod van bloemen en planten kijkt u bij ons assortiment op onze website: www.kwekerijtermeer.nl. ook kunt u ons vinden op Facebook
en Instagram.
Hoe gaan wij om met het Coronavirus?
Wij zijn gewoon open zoals u van ons gewend bent. Maar vanzelfsprekend houden wij de recente ontwikkelingen rondom de
uitbraak van het coronavirus nauwlettend in de gaten. De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers staan daarin
altijd voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het virus te voorkomen.

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

U kunt een afspraak maken via de website: www.kwekerijtermeer.nl
Kwekerij Termeer: een vertrouwd adres waarbij het ruime assortiment, service en kwaliteit hoog in het vaandel staan!
Jonkerstraat 36a, Weurt

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

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

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Onafhankelijk en Persoonlijk
Wij kenmerken ons door een persoonlijke benadering en korte
lijnen. Wij hechten namelijk veel waarde aan persoonlijk contact met de klant en pakken elk project aan alsof het ons eigen
dak is. Ariens Solar beperkt zich niet tot één merk en één
oplossing. Uiteraard wordt er altijd gebruik gemaakt van Amerken, die zich onderscheiden in duurzaamheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Per locatie wordt in overleg met de klant altijd een site-survey gedaan, waarna bepaald
wordt welke opstelling en technische oplossing het beste past
bij uw wens en het hoogste rendement biedt. Ook het hele
installatieproces vindt plaats onder eigen regie en met eigen
vakkrachten.
We komen vanzelfsprekend graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek of we ontvangen u op ons kantoor in Nijmegen.
We zijn per direct op zoek naar een servicemonteur voor
de zonnepanelen. Voor sollicitatie of eventuele informatie
kunt u contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet, John Ariens, Ariens Solar
Keizer Karel 32Q te Nijmegen
Tel: 024 8480117 www.arienssolar.nl
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VOORJAAR! AAN DE SLAG IN HUIS EN TUIN
KGconcepts, de houthandel voor iedereen
Houthandel KGconcepts in Milsbeek
is gespecialiseerd in Tuinhout, Douglas
hout en Bouwhout. Het uitgebreide
assortiment Noord-Europese houtproducten (Douglas, Grenen en Vuren)
wordt rechtstreeks geïmporteerd van
geselecteerde houtzagerijen, die de
gewenste producten en kwaliteit kunnen produceren.
Dit hout wordt door KGconcepts geleverd aan particulieren en de zakelijke
markt.
Het tuinhout is geïmpregneerd en
omvat schuttingen, balken, palen en
planken. Maar ook picknick tafels, tuin
sets, diverse modellen bloembakken,
enzovoorts.
Voor tuinhout wordt de laatste tijd ook
vaak Douglas hout gebruikt. Dit is een
harde en duurzamere houtsoort met een
roodbruine kleur. Deze behoeft voor
gebruik buiten, niet geïmpregneerd te
worden. Veel Douglas hout wordt
gebruikt voor de bouw van overkappingen, carports en tuinhuisjes.
Het Bouwhout assortiment bestaat
voornamelijk uit balken en planken van
Noord-Europees Vuren hout. Dit is een
snel groeiend segment, vanwege de
grote prijsverschillen met de bouwmarkten. Hier zijn de gedroogde steigerplanken fijn gezaagd of glad
geschaafd, veel gevraagde producten.
“De rechtstreekse inkoop van de houtzagerijen gaat in grote volumes wat
resulteert in een lage kostprijs. Ook
voor 2022 is het ons weer gelukt om
voor aantrekkelijke prijzen in te kopen,
ondanks de schaarste op de grondstofmarkt. Wij kunnen deze producten onze
klanten in Nederland en Duitsland ook
dit jaar weer voor aantrekkelijke prijzen aanbieden. We blijven daarmee
gewoon de goedkoopste in de regio”,
zeggen Kate en Gijs van Doorn.

OTTERSUM - Het zijn en blijven
vreemde en zorgwekkende tijden.
Om toch uw zinnen een beetje te
verzetten is het fijn vertoeven in uw
tuin, op uw terras of balkon. Deze
schreeuwen nu om kleur en fleur.
Tijd dus voor mooie perkplanten,
gekleurde kant-en-klare hanging
baskets, kuipplanten etc.

(5/5),
Moederdag
(8/5),
Hemelvaartsdag (26/5) en 2e
Pinksterdag (6/6) geopend.
"Volg de borden die langs de
Nijmeegseweg (Ottersum/Gennep
(tegenover de Hubo) en de
Zwarteweg (Milsbeek) staan, of stel
uw navigatie in”, voegt Monique nog
toe.

Reden om een bezoekje te brengen
aan Kwekerij Jansen aan de Oude
Panovenseweg 8 – 10 te Ottersum.
Daar vindt u een groot assortiment
mooie gekleurde perkplanten van
goede kwaliteit. “Het zijn bijna allemaal éénjarige planten, welke voor
heel veel kleur in uw tuin of op uw
balkon zorgen.”, zeggen Wiljan en
Monique Jansen, die zich al ruim 35
jaar toeleggen op het kweken van
perk- en vaste planten. Dat het met de
kwaliteit en prijs
wel goed zit, merken zij aan de nog
steeds groeiende
klantenkring, die
zich bij het eerste
voorjaarszonnetje
al melden om de
tuinen op te vrolijken.
Kwekerij Jansen is
ook alle zondagen
in april en mei,
Koningsdag
( 2 7 / 4 ) ,
Bevrijdingsdag

KWEKERIJ
JANSEN,
Oude
Panovenseweg 8-10 in Ottersum.
Wij zijn geopend:
Maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur.
Op genoemde feestdagen en de zondagen in april en mei van
10.00- 16.00 uur.
Telefoon (06) 51 60 24 66.
www.jansen-kwekerij.nl

Ons bedrijf is gevestigd op de grens van Beek en Wyler. Als middelgrote onderneming bieden wij ambachtslieden, aannemers en particulieren een gevarieerd en
op de professionele eisen afgestemd assortiment producten op het gebied van bouwen, wonen, renoveren en moderniseren.
Hoge kwaliteitsnormen voor onze producten, advies en absolute klantgerichtheid
vormen de basis van ons werk.
Wij zien onszelf als betrouwbare en eerlijke partners van het vak!
Onze leveranciers zijn belangrijke partners op de markt. Niet alleen prijzen en
voorwaarden bepalen ons gezamenlijk succes, maar ook loyale samenwerking en
wederzijdse waardering.
Wij bieden superkwaliteit tegels voor vloer, wand en terras tegen super lage prijzen. Leverbaar in allerlei kleuren en maten. Deskundig advies en tegelzetters aanwezig.
Uw tegelspecialist Ernst Flintrop, Hauptstrasse 101, Wyler. Tel. 0049-2826-7628.
Geopend: ma, di, do, vr. van 14.00-18.30 uur, zateredag van 9-14 uur, woensdag
gesloten

Adres:

Zwarteweg 59
6596 AE Milsbeek
Telefoon: 06-20 23 55 53.
Mail:
info@kgconcepts.nl
Website: www.kgconcepts.nl

Als exclusief dealer in de regio Arnhem Nijmegen heeft
Home Garden Shop in Gendt diverse elektrische haarden
van Easyfires in hun ruime showroom. De haarden zijn
concurrerend geprijsd en snel leverbaar.
Home Garden Shop heeft ook een ruim assortiment gashout- en pellethaarden van diverse A-merken opgesteld
staan; vrijstaand, strak ingebouwd, compleet met maatwerk meubel, eventueel met een natuurstenen blad uit
eigen zagerij. Als erkend installateur kan elke opstelling
vakkundig worden geïnstalleerd door het eigen installatieteam.
U kunt op afspraak diverse uitvoeringen van de haard in
hun showroom zien branden; adviseurs Jos, Sem en Dejan
maken graag een vrijblijvend voorstel voor u!

Kwekerij Jansen start verkoop
perkplanten

Grenzland tegels

De hout producten liggen in voorraad,
droog opgeslagen in het magazijn, van
waaruit de verkoop en distributie
plaatsvindt. U bent daar 6 dagen per
week van harte welkom.

Bespaar gas met een
elektrische haard!

(advertorial)

HOME GARDEN SHOP
Haarden & Badkamers

Kijk alvast op hun site voor meer informatie: www.homegardenshop.nl

40 jaar ervaring

Deskundig advies

Vakkundige installatie

Biezenkamp 2 - Gendt - homegardenshop.nl - T 0481-424341
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Help mee het hart van jouw buurt te laten kloppen
RegioBank is al ruim 100 jaar de bank
in de buurt. Met Zelfstandig Adviseurs
is RegioBank actief in heel veel buurten, in dorpen en kleine steden. En wij
willen het hart van de regio weer laten
kloppen. Dat doen we door een actieve
bijdrage te leveren aan de vitaliteit in
de regio. Wij werken daarin samen met
het Voor de buurt Fonds van het Oranje
Fonds en stichting Voor je Buurt. We
steunen sociale initiatieven die zich
inzetten voor lokale verbondenheid en
die bijdragen aan de leefbaarheid in de

buurt. Denk aan het organiseren van
een kookmiddag voor eenzame ouderen, het aanschaffen van een duofiets
om met minder validen een rondje te
kunnen fietsen of het opzetten en
onderhouden van een buurtmoestuin.
Op zoek naar initiatieven
Als Zelfstandig Adviseur van
RegioBank zijn wij op zoek naar sociale initiatieven. We kunnen jullie hulp
goed gebruiken om een initiatief te vinden. Weten jullie een mooi initiatief dat

GELREPARKET.NL :
wij ontzorgen voor u !
Gelreparket.nl ontzorgt al jarenlang voor u : niet alleen voor het leveren en
plaatsen van ruim 1200 verschillende laminaat – kurk – bamboe-of houten
vloeren in de ruimste zin van het woord , maar ook op het gebied van afbouwwerkzaamheden , stuccen , schilderen , vloerverwarming enz. .
Hieronder geven we u een opgave van
onze disciplines: gevolg (ver)korte uitvoeringstijd, alles wordt voor u geregeld en gestuurd vanuit één hand .
a. Ruim 1200 nieuwe vloeren in de
vorm van laminaat, kurk, parket, bamboe, woonbeton en ruime sortering 100
% kwalitatieve p.v.c.-vloeren: all inclusive geleverd en geplaatst met randafwerking naar keuze. Regelmatig grandioze aanbiedingen, zoals eiken visgraat
vanaf
€
75,--/m2
geleverd/geplaatst .
Kortom voor elk wat wils .
b. Wandafwerking in de vorm van stucwerk, glasvliesbehang , schilderwerk.
c. Parket stofvrij schuren, of, vaak
voordeliger: uw vloer vernetten.
Informeert u naar de mogelijkheden ?
d. Vloerverwarming inslijpen of nieuw
aanleggen, ook op een houten ondergrond, inclusief alle aansluitingen en/of
afvoeren oude radiatoren.
e. Installatiewerkzaamheden, zoals een

nieuw hangend toilet of het verleggen
van leidingen .
f. Electra vernieuwen of stopcontacten
verhogen of juist verlagen? Wij draaien
onze hand er echt niet voor om.
g. Wilt u meer weten: het simpelste is
het contactformulier invullen op
www.gelreparket.nl en stel daar uw
vraagstelling op. Na ontvangst nemen
wij direct contact met u op.
h. Wilt u liever bezoek aan huis voor
uw nieuwe vloer? Ook hier de kortste
weg naar een goede afspraak: het contactformulier op onze website invullen
en versturen.
U vindt ons op WoonboulevardWijchen, Nieuweweg 303, 1.e etage. tel.
024-3586763, email: info@gelreparket.nl
Kijk voor het contactformulier altijd op
www.gelreparket.nl U bent welkom.
Wij nemen de tijd voor u, neemt u deze
voor ons?

een zetje kan gebruiken? Dan komen
we graag in contact met de initiatiefnemers. Dat kan bijvoorbeeld een sportclub, een buurtcentrum of een vereniging zijn. Maar ook een betrokken
bewoner en/of een vrijwilliger. Of hebben jullie zelf een initiatief waarbij jullie hulp nodig hebben om het te realiseren? Laat het ons dan weten. Wij helpen graag.
Waar helpen we bij?
Wij helpen jullie of de initiatiefnemer

het initiatief aan te melden bij het Voor
de Buurt Fonds of op het platform
Samen voor de buurt. Wordt het initiatief goedgekeurd, dan helpen we de initiatiefnemer campagne te voeren en
faciliteren het initiatief met een online
inzamelingsplatform. Via dit platform
kunnen de initiatiefnemers gelden en
vrijwilligers werven. Neem alvast een
kijkje op www.samenvoordebuurt.nl en
www.voordebuurtfonds.nl
Interesse?

Hebben jullie ideeën of initiatieven? En
willen jullie ook bijdragen aan de vitaliteit in jouw regio? Neem contact met
ons op om hier verder op in te gaan.
Dan kijken we samen of we het idee
kunnen realiseren. Wij hebben er al
veel zin in!
Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T. (024) 663 15 10
E. erwin@verzekeringsplaneet.nl
I. www.verzekeringsplaneet.nl

Helpt u de buurt?
Wij helpen graag mee.
Samen voor de buurt.
eleiden
Wij beg en
u met e ctie.
lingsa
inzame
ar.
ns erna
o
g
a
a
r
V

Basten Assurantiën en Makelaardij
Nassaustraat 9
6576 BP OOIJ
T (024) 663 15 10
E erwin@verzekeringsplaneet.nl
I www.verzekeringsplaneet.nl

Boven: infrarood meting op vloerverwarming
Links: eiken visgraat in kasteel;
made by Gelreparket.nl

Liever een afspraak
aan huis?
Altijd mogelijk!

Ook voor
vloerverwarming
op of onder houten
vloeren!

Wij zijn weer open, maar graag op afspraak!
Contactformulier invullen op onze website en
wij maken direct een afspraak met u!

Parket stofvrij schuren*
Onderhoudsproducten

Wereldprijzen voor eiken visgraatvloeren in diverse maten!

Stuc-,schilder,-electra- en installatiewerk!
SNEL en ZEKER: door onze vakmensen!

Kijk op www.gelreparket.nl
voor onze openingstijden
(*zie voorwaarden)
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SENIOREN

Nationale
Jubilarissen schutterij Eendracht
Schutterij
Eendracht Ooij hield op Tweede Paasdag haar (door de corona uitgeDodenherdenking stelde) schietdag
(normaal Kerstschieten) in dorpshuis de Sprong te Ooij. Met de
leden werd gestart met een ontbijt, waarna de overdracht van het het comman4 mei Ooij –
dantschap van de schutterij. Fred Schel droeg dit over aan Wim Zweverink. Daarna
werden de jubilarissen van de jaren 2020 en 2021 gehuldigd. Helaas konden niet
Persingen
alle jubilarissen daarbij aanwezig zijn maar die zullen op een later tijdstip thuis
Ook in de Ooij hebben we twee jaar,
vanwege corona, niet de gebruikelijke
Dodenherdenking kunnen houden.
Nu hebben we weer de eer U uit te kunnen nodigen voor het bijwonen van de
Herdenkingsdienst voor de slachtoffers
van het oorlogsgeweld van de Tweede
Wereldoorlog.
In het bijzonder gedenken wij onze 32
dorpsgenoten die de bevrijding niet
meer mee mochten maken en van wie
de namen op ons oorlogsmonument
staan vermeld.
Op woensdag 4 mei is de dienst in de
H. Hubertuskerk om 19.00 uur voorganger pastoor Rudo Franken met zang
van het Gemengd koor, Schutterij
Eendracht, Muziekvereniging Ooijse
Toekomst, en enkele leerlingen van
Basisschool Op Weg verlenen hun
medewerking.
Vervolgens is er een korte plechtigheid
bij het oorlogsmonument, waar ieder de
gelegenheid krijgt bloemen neer te leggen.
Voor de genodigden na afloop een
samenzijn in de vergaderruimte van de
kerk voor een kopje koffie.

Dodenherdenking
Leuth
Woensdag 4 mei herdenkt
Leuth oorlogsslachtoffers
en staan we stil bij vrede en
vrijheid. Het dorp Leuth
verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog.
Gedenkstenen aan het Kerkplein
houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij
in Nederland slachtoffer, maar ook
het oorlogsgeweld in Indonesië eiste
zijn tol.

bezocht worden. De jubilarissen van 2020 zijn: Geert Reijnen, 60 jaar; Jan Awater,
50 jaar; Geert Janssen, 50 jaar; Friedje Vermeulen, verhinderd, 50 jaar; Geert
Verriet, 50 jaar; Henk Baron, 40 jaar; Pieter Corte, 40 jaar; Marco Groothuizen,
40 jaar; Koos Peeters- Weeren, 40 jaar; Leon Lukassen, 25 jaar; Monique Schel,
afwezig, 25 jaar; Toon Thomassen, 25 jaar. De volgende jubilarissen zijn van
2021: Wim Basten, afwezig, 60 jaar; Ben Derksen, 60 jaar; Emile Verstege, 40
jaar; Frans Verstege, 40 jaar; Mirella van Haren, 25 jaar; Maurice Verstege, afwezig, 25 jaar. Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!

Rob van der Sluys na het behalen van de 10e Dan

Jubilarissen boven vlnr: Leon Lukassen, Frans Verstege, Emile Verstege, Marco
Groothuizen, Pieter Corté, Toon Thomassen en Geert Verriet. onder: Henk Baron,
Geert Janssen, Geert Reijnen, Koos Peters-Weeren, Jan Awater, Ben Derksen en
Mirella van Haaren.
Foto: Herman Leensen

Jubilarissen bij schutterij BUB
BEEK. Zondag 10 april hield schutterij
BUB in Beek haar jaarvergadering in
Restaurant ’t Spijker te Beek. Daar
werden ook de jubilarissen gehuldigd,
zij het, dat slechts een beperkt aantal
jubilarissen aanwezig waren.

40
jaar:
Claas
Arts;
Henk
Stappershoef*; Michel Huisman*.
50 jaar: Ben van Eck; Harrie Kersten;
Toon Lamers; Louis Heijnen*; Peter
Selbach*; Frans de Witt*
(* Niet aanwezig bij huldiging.)

De jubilarissen
25 jaar: Stefan Groothuijze; Jean Louis
van Meteren*

Door het koningspaar werden de aanwezige jubilarissen de daarbij behorende speldjes uitgereikt.

Jaarthema ‘Vrijheid in verbondenheid’
De vrijheid kwam in het voorjaar Ankie Peypers
Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4
mei 2000.

ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden

neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.
Om19.30 uur verzamelen we op het
schoolplein. Er wordt aandacht
geschonken aan de Maria plaquette in
het Kulturhus, een geschenk van onderduikers aan de school, zij vonden er een
veilige schuilplaats. Er wordt gezongen
door Vox Virorum.
Om 19.45 u gevolgd door een stille
tocht naar de monumenten aan het
Kerkplein. Er wordt gelegenheid geboden om bloemen bij de monumenten te
leggen.
Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de
twee minuten stilte, de kranslegging
plaats bij de monumenten.
Medewerking wordt verleend door een
vertegenwoordiging van muziekvereniging DES, Les Alouettes, Sven Arens,
De Sokkenummers en schutterij De
Vriendenkring.
Herdenken is van en voor ons allemaal,
niemand uitgezonderd. U bent allen,
jong en oud, van harte uitgenodigd.
Stichting 4 mei herdenking Leuth,
Marian Jansen, Willem Schenk, Marie
Booltink en Annelies Zegers
Informatie: 024 6632634

Dinsdagavond, 5 april werd Rob van
der Sluys herdacht met een avondmis
in de H. Hubertuskerk te Ooij, Hij overleed op 31 maart na een kort ziekbed op
89 jarige leeftijd. Rob werd geboren in
Nederlands Indië. Hij was 14 jaar toen
hij vanuit Indonesië in Nederland aankwam. Voor hem een vreemd land maar
al vrij snel ontwikkelde hij zich tot een
ware persoonlijkheid. Een aimabele
man. Hij studeerde en werd vervolgens
schoolmeester. Hij was schoolhoofd
van diverse scholen. Hij belandde vervolgens in Ooij, waar hij zich vestigde
in een woning nabij de Bisonbaai. Op
zijn 47e startte hij met Karate en later
had hij zijn eigen sportschool in Ooij.

Foto: Henk Baron

Daar heeft hij, als karateleraar, veel
jongens en meisjes, maar ook veel
ouderen opgeleid.
Rob was internationaal één van de
beroemdste karateka’s. Hij heeft de
tiende Dan en dat hebben maar een
handje vol karateka’s in de wereld, het
allerhoogste wat er in de internationale
Budo Federatie te halen is: wereldwijd.
Rob is op 6 april in besloten kring
begraven op het kerkhof bij de H.
Hubertuskerk in Ooij. Wij wensen zijn
kinderen en kleinkinderen, alsmede de
rest van de familie en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.

Jet Brugman-Janssen overleden
OOIJ. Op 7 april is Jet
Brugman- anssen uit Ooij op
82-jarige leeftijd overleden.
Jet was sinds 14 juli 2018
weduwe van Wim Brugman
en ze woonde al enkele jaren
in verzorgingshuis ’t Höfke
te Beek.
Jet werd geboren in
Kekerdom. Ze heeft lange
tijd samen met haar man

Wim in de Koningin
Julianalaan
te
Ooij
gewoond.
We wensen haar beide dochters Peggy en Janny, haar
zoon Jan en hun partners,
alsmede de kleinkinderen en
de overige familieleden en
vrienden, heel veel sterkte
bij dit grote verlies.

KBO Millingen

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar

maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe
het

Rob van der Sluys overleden

V.l.n.r. (mannen) Stefan Groothuijze, Ben van Eck, Claas Arts, Harrie Kersten en
Toon Lamers.
Foto: Henk Baron

Aanrijding parkeerplaats Albert
Heijn in Millingen aan de Rijn
De vrijwillige brandweer van
Millingen aan de Rijn moest dinsdagmiddag 5 april rond het middaguur uitrukken voor een aanrijding op de parkeerplaats voor Albert Heijn in
Millingen aan de Rijn. De bestuurster
van een Duitse personenauto had het
verkeerde pedaal ingetrapt en schoot
vervolgens tussen twee geparkeerde
personenauto’s door waarna ze tegen
de muur van een elektriciteitshuisje tot
stilstand kwam. Ook de politie en de

First Rapid Responder van de ambulancedienst kwamen ter plaatse.
De bestuurster is door de ambulancedienst onderzocht maar hoefde niet
mee naar het ziekenhuis. De beide
geparkeerde auto’s raakten licht
beschadigd. In eerste instantie werd
ook nog de vrijwillige brandweer van
Ubbergen opgeroepen maar die oproep
werd direct daarna weer ingetrokken.
Foto: Henk Baron

Het deed ons deugd om eindelijk onze
leden uit te kunnen nodigen voor een
ledenvergadering. Deze hebben we op
maandag 14 maart gehouden in de
Duffelt. Aanwezig waren 34 personen
inclusief de bestuursleden. Na opening
door de voorzitter was er een minuut
stilte voor de overleden leden.
Na enkele mededelingen van de voorzitter was het woord aan de secretaris.
Het overzicht/terugblik over 2020 en
2021 werd in grote lijnen sterk beheerst
door alle corona maatregelen. De penningmeester bracht ons op de hoogte
van het financiële plaatje. De activiteiten commissie doet haar best om leuke
dingen te organiseren. Wat al wel vaststaat is ons busreisje op 13 juli 2022.
Meer hierover in de nieuwsbrief van
mei of juni. Op de soos van maandagmiddag gaan we de bingo weer in eren

herstellen en hopen hiermee meer
bezoekers te mogen begroeten.
Het is wel jammer dat we op woensdagmorgen het volksdansen en line
dancing hebben moeten stop zetten. Er
is te weinig animo voor. De enkele
leden die er nog zijn kunnen bij de
beweeglessen van Wendy en Wendy
aansluiten. Zij hebben hun programma
hierop aangepast. Hopelijk wordt de
temperatuur aangenaam zodat de Jeu
de Boule weer kan starten op de baan
die vorig jaar zo netjes is hersteld. De
loopgroepen, waaronder de nordic walking gaan weer enthousiast van start.
We zijn bij de activiteiten in het
Gasthuis St Jan de Deo van harte welkom. U kunt deze geheel vrijblijvend
bezoeken, dus wat let u.
Blijf gezond en kom in beweging.

Repair- en Internetcafé op
zaterdag 30 april in Millingen
Op zaterdag 30 april is weer het maandelijkse Repair- en Internetcafé in
Millingen aan de Rijn. Je bent welkom
van 10.00-12.00uur in Kulturhus “Den
Ienloop”, Heerbaan 115.
Kom even langs met kleine elektrische
apparaten voordat je naar de DAR rijdt.
Misschien krijgen onze vrijwilligers
het apparaat samen met jou weer aan de
praat.
Ook kleine reparaties aan kledingstukken zijn bij de vrijwilligers in goede
handen.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Wilt je hulp bij het werken met
en instellen van iPad/tablet,
laptop, e-reader of mobiel?
Ook dan zien wij je graag bij
het Repair- en Internetcafé.
Neem je eigen apparaat mee en
eventueel benodigde inlogcodes.
Wij werken volgens de geldende regels van het RIVM. Je

hoeft je niet vooraf aan te melden.
Aanleveren van artikelen is op eigen
risico. SWOM en haar vrijwilligers
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
Het volgende Repair- en Internetcafé is
op zaterdag 28 mei 2022.
Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn Ouderen
Millingen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de coördinator,
tel.0481-431105 of mail naar
swom@hetnet.nl

Paasviering Ooijse KBO in
dorpshuis de Sprong
De KBO in Ooij (Katholieke
Belangenorganisatie 50+) hield woensdagmiddag haar jaarlijkse paasviering
in dorpshuis de Sprong te Ooij. De
middag begon met een H.Mis, geleid
door pastoor Rudo Franken en het
Ooijse gemengd koor o.l.v. Willem

Wijnakker en Rob Rutten op het orgel,
verleende haar muzikale medewerking. Na de mis was er een gezellig
samenzijn met natuurlijk koffie met
paasbrood. Daar werd ook een loterij
gehouden.
Foto: Henk Baron

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

niet meer vanzelf gaat. Het organiseert
activiteiten en helpt mensen elkaar te
ontmoeten.
Zo kunnen ze zoveel mogelijk blijven
doen wat ze leuk vinden en waar ze
goed in zijn.
Daarom stelt OBG het gezellige Grand
café graag open voor deze dansavonden. Niet alleen voor eigen bezoekers,
maar ook voor gasten van buiten.
Ervaar het zelf en loop eens binnen
voor een kopje koffie of een broodje.
Van harte welkom!
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en 4e
dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
19.00 uur.
Programma 2022:
26 april Frans Arntz
10 mei Cor Kersten
24 mei Jersey
14 juni Compact live Muziek
28 juni Tom Meuwese

SENIOREN
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Ton en Maria
Arnts-Arts 50
jaar getrouwd

Ooijse KBO’ers maken
bloemstukjes voor Pasen

14 april waren Ton en Maria ArntsArnts uit Ooij 50 jaar getrouwd. Het
gouden bruidspaar heeft jarenlang in
Erlecom gewoond en woont al weer
enkele jaren aan de Kerkdijk in Ooij.
Van harte gefeliciteerd!

20 leden van de Ooijse KBO hebben
donderdagmiddag 7 april onder leiding
van Marion van Semper Florens uit
Beek een paasstuk gemaakt. Er waren
22 aanmeldingen, maar door omstan-
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digheden moesten er twee verstek laten
gaan. De dames gingen allemaal met
een prachtig, door hen zelf gemaakt
paasstuk naar huis.
Foto: Henk Baron

Leer met de computer werken in de bibliotheek
Wil je graag informatie op internet kunnen opzoeken?
Foto’s versturen naar je (klein)kinderen? In Bibliotheek
Groesbeek start in mei weer een Klik & Tik-cursus. In
Bibliotheek Millingen aan de Rijn gaat een cursus
Werken met de digitale overheid van start. Hier leer je
hoe overheidswebsites werken. Beide cursussen zijn gratis.
Tijdens de gratis Klik & Tik-cursus in Bibliotheek
Groesbeek helpen geduldige begeleiders je in kleine groepjes op weg. Je leert de basis die je nodig hebt om met een
computer te kunnen omgaan. Je leert bijvoorbeeld hoe een
toetsenbord en muis werken. Ook ga je het internet op. Je
hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om de cursus te kunnen volgen. De cursus start in Bibliotheek Groesbeek bij voldoende inschrijvingen. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en vindt plaats op dinsdagen van 10 tot 12 uur.

cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Na aanmelding neemt
de bibliotheek contact met je op om te bespreken wanneer je
wilt beginnen.
Wil je meedoen?
Ga naar de bibliotheek en geef je bij de balie op. Je kunt je
ook (laten) aanmelden via www.obgz.nl/digitaalvaardig. Of
vraag in de bibliotheek naar de brochure ‘Digitaal op weg’.

Werken met de digitale overheid
Via de websites van de overheid kun je met je DigiD van
alles regelen: zoals belastingaangifte doen, zorgtoeslag aanvragen of je rijbewijs verlengen. Tijdens de gratis cursus
‘Werken met de digitale overheid’ in Bibliotheek Millingen
leer je stap voor stap hoe je dit soort zaken moet doen. De

Nieuws van KBO Beek
Bloemschikken woensdagavond 6 april

Dory en Theo Meurs uit Ooij
60 jaar getrouwd
Op 11 april waren Dory (84) en Theo
(86) Meurs-Frieling uit Ooij 60 jaar
voor de wet getrouwd. Ze trouwden op
11 april 1962 in Beek. Het kerkelijk
huwelijk volgde daarna op 28 april
1962 in Nijmegen.
Locoburgemeester Sylvia Fleuren
kwam daarom op maandag 11 april
naar Ooij om het diamanten echtpaar in
hun nieuwe huisje aan de Bleistraat in
Ooij, dat ze sinds 1 april bewonen, te
feliciteren. Namens de gemeente had
ze een bloemstuk meegenomen alsmede een kopie van de originele trouwakte.
Theo en Dory hebben bijna 60 jaar in
de Prins Bernhardstraat in Ooij
gewoond, het huis dat Theo zelf
gebouwd heeft. Dory is in 1937 geboren in Weurt bij de sluis en dat was nog
net gemeente Nijmegen. Reden waarom ze in Nijmegen getrouwd zijn.
Theo, geboren in 1935, woonde zijn
leven lang in Ooij. Als 12-jarige jongen
ging hij al aan het werk bij de steenfabriek. Na 33 jaar ging hij in de bouw
werken en op zijn 50ste heeft hij nog de
officiële opleiding kraanmachinist
afgesloten.

De vader van Dory had een kolenbedrijf bij de sluis in Weurt, maar dat
werd op 17 september 1943 gebombardeerd en zij verhuisden naar de
Waalkade in Nijmegen. Omdat Dory
ook familie had in de Ooijpolder kwam
ze vaker in de polder en daar ontmoette ze tijdens een Nieuwjaarsfeest met
dansen in Leuth Theo. En daar ook
werden alle charmes in de strijd
gegooid en werden ze een paar.
Dory heeft bij Hilckman in Nijmegen
gewerkt en toen de kinderen groter
werden ging ze bij de Thuiszorg aan de
slag. Daar heeft ze nog 25 jaar gewerkt.
In haar vrije tijd was ze veel bezig met
bingo, puzzelen en de kleinkinderen.
Theo was graag bij het voetballen en
samen waren ze vaste bezoekers van de
kermissen. Maar ook de schutterij en
muziekvereniging de Ooijse Toekomst
hadden Theo’s interesse. Onlangs is hij
nog gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de Ooijse Toekomst.
Het diamanten bruidspaar heeft twee
zonen en vier kleinkinderen. Op 30
april gaan ze het gezamenlijk vieren in
dorpshuis de Sprong te Ooij. Van harte
gefeliciteerd!

Als lid van de KBO Beek was u op woensdagavond 6 april
om 19.30 uur, na enkele jaren zonder, weer van harte welkom in hotel `t Spijker, de plaats waar onze leden hun
Paastafel konden verfraaien, de dames van Semper Florens
ondersteunden onze leden met goede adviezen, zodat iedereen met een fantastisch stukje naar huis ging.
Ontvangen werden de leden, zoals zij dat van hun KBO Beek
mogen verwachten, met een kopje koffie of thee en nadat de
eerste instucties van de dames waren uitgewerkt ontvingen
onze leden om nog meer energie te krijgen halverwege een
consumptie.
Deze fijne en altijd gezellige avond werd ook nu weer,
ondanks afzeggingen door nog altijd het coronavirus, goed
bezocht.

Paasviering donderdag 14 april
Donderdag 14 april om 15.00 uur in hotel `t Spijker begon
onze Paasviering.
Celebrant was de Eerwaarde Heer F. Bomers, geassisteerd
door Paul Spijkerman, acoliet. Het zaalkoor de” KBO singers” ondersteunde de viering muzikaal. In de preek van
deze viering werd het doel van de collecte aangegeven, dit
maal voor de slachtoffers van de oorlog in de Oekraine.
Na de viering ontvingen de aanwezigen een consumptie,
tevens gingen onze dames lootjes verkopen voor de prachtige prijzen, die ook deze keer door Coby van der Pluijm bij
een waren gehaald, zij staat garant voor succes. Hartelijke
dank ook dit jaar weer aan onze gulle gevers zijnde ;
Banketbakkerij Looiinga, optiek LaVer, Semper Florens,
Hans de Bakker, slagerij Eef van Ginkel, drogisterij de
Duffelt, Intens bloemen, Leonka kaarten, vishandel Jaco en
Corina de Graaf, kaaskar Rutger, M`ìjsjes, hotel `t Spijker en
Plusmarkt Nico de Witt, wij hopen volgend jaar weer beroep
op u te mogen doen voor een geslaagde viering van onze

KBO Beek.
Nadat alle prijzen een eigenaar hadden gevonden, begonnen
wij aan onze gezamenlijke maaltijd, dit maal een kop gevulde groentesoep met daarna een rijkelijk aangeklede huzarensalade en natuurlijk koffie en thee. Met een bijzonder smakelijk samen zijn en bedankjes van de voorzitter werd deze
Paasviering afgesloten
Foto’s René Hendriks

Themamiddag kaartspel ”cartamore” donderdag 28 april

Foto: Henk Baron

In het hotel `t Spijker krijgt u donderdagmiddag 28 april om
14.30 uur uitleg van een uniek spel, genaamd Cartamore. Het
wordt gespeeld met een stok gewone kaarten (dus 52 stuks).
Normaal speel je het met z`n tweeën maar je kunt het ook
alleen spelen.
Het is met geen ander kaartspel te vergelijken. Het spel
bestaat uit met twee blokken met ieder 16 gleuven in vier
rijen en vier kolommen, Met een compleet spel, drie sets,
met score ben je `n uurtje onder de panne.
Cartamore is niet alleen een mooi kaartspel voor senioren
maar ook een fantastisch spel om te spelen met uw
(klein)kinderen. Vorig jaar stond er in het Magazine van de
KBO/PCOB een aardig stukje over.
Piet Eekelen maakt deze donderdagmiddag voor u vrij om dit
geweldige spel aan u uit te leggen en met u de eerste partijtjes te spelen. De handleidingen bij dit spel en de benodigde
blokken brengt Piet uiteraard mee. Een aardige educatieve

middag staat u te wachten, met tenslotte een verrassing.
Natuurlijk ontvangen wij u met het gebruikelijke kopje koffie of thee, in de pauze ontvangt u nog een consumptie.
Voor leden van onze KBO Beek is deze middag gratis te
bezoeken, niet leden van de KBO Beek betalen € 7.= bij binnenkomst.
Meer informatie?
De KBO Beek heeft steeds iets nieuws voor haar leden. Ook
genieten van alle noviteiten, dat kan door voor maar € 20,=
per kalender jaar lid te worden van de KBO Beek, succes
verzekerd.
Donderdagmiddag 12 mei om 14.30 uur een themamiddag
over de gebroeders van Lymborch in hotel `t Spijker.
Donderdag 19 mei bustocht.
GérardTesser voorzitter van de KBO Beek, alle info tessersenior@hotmail.nl
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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



Kranenburg:
Donsbrüggen:

Mon-Son 11.00 - 21.00 Uhr
Dien-Don 11.30 - 20.00 Uhr. Fr 11-20.30.
Sa: 11.30-20.30
So: 16.00-20.30 Uhr. Mon - Ruhetag

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.

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

Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

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

Wij doen alles voor uw auto

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

Voor onderhoud van alle merken,
APK, reparatie, airco en schade

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Brompton-dealer

Voor zowel particulier als zakelijk

van Nijmegen en omstreken

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

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

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

Wij zijn er voor

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Rijwielhandel
Bruinewoud



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

•
•
•
•
•

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl
Kwaliteitsbrandstoffen van Argos
Hoge prestaties, lage emissie,
zuinig in verbruik

Albert Heijn van den Hatert

Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
email: hatertj@live.nl

Nu ook in
Groesbeek

1+1

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel 06-23502075

Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

gratis

Perla Huisblends
snelfiltermaling 500 gram
Alle varianten*
Bijv. aroma
2 pakken

Op goed bereikbare locaties vind u onze
tankstations met moderne tankzuilen,
precies daar waar u ons nodig hebt,
en dat 7 dagen per week.
Ruim shop assortiment.
Kempen, Krefeld, Kleve (2x),
Kranenburg, Wyler

www.argosretail.de

6.² ⁹

*M.u.v. dubbelpakken
De actieprijzen
variëren van
6.29-6.39

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

12.⁵⁸

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

AH Donuts, muffins
en cookies
van de bakkerij

Dat is het

Alle varianten
Bijv. marshmallow-donuts
2 stuks
De actieprijzen
variëren van 0.12-1.50

van Albert Heijn

⒈⁰⁰

2.⁰⁰

50%

4 MAALTIJDEN

korting

)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

10

Aanbiedingen geldig t/m zondag 24 april
Koningsdag woensdag
27 april zijn wij geopend
van 08.00-13.00 uur

5
,9ltijd
4maa
€
per

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

WELZIJN

Geslaagde bijeenkomst Welkome Wijk Millingen
Op donderdagavond 7 april vond in ’t
Fuske in Millingen de bewustwordingsbijeenkomst van Welkome Wijk
plaats. Het thema psychische kwetsbaarheid stond daarin centraal. Er was
een goede opkomst met een mooi
gemêleerd gezelschap.
Tijdens het eerste deel vertelde twee
ervaringsdeskundigen hoe het is om
met psychische problemen te worstelen. Zij gaven informatie en tips hoe je
met kwetsbare buurtbewoners kunt
omgaan. Hoe kun je elkaar helpen en
samen prettig samenleven in de wijk. In
het tweede deel gingen de deelnemers
zelf aan de slag. Aan de hand van een
aantal casussen gingen ze in groepjes
met elkaar in gesprek. Dit leverde
goede gesprekken op waarin beide kanten van het verhaal werden belicht.
Er komt waarschijnlijk een vervolg op
deze succesvolle bijeenkomst in een
ander dorp van de gemeente Berg en
Dal. Houd het lokale krantje of

Foto: Forte Welzijn
www.fortewelzijn.nl in de gaten voor
meer informatie. Je kunt ook mailen
naar Jesse Jansen, opbouwwerker Forte
Welzijn jesse.jansen@fortwelzijn.nl.

Deze avond is georganiseerd door
Forte, Ixta Noa en Pro Persona en
mogelijk gemaakt door de gemeente
Berg en Dal.

Een baan voor Oekraïense vluchtelingen
Oekraïense vluchtelingen in Nederland
mogen sinds 1 april zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk. Zij kunnen een beroep doen op het
Werkbedrijf in de regio Nijmegen, dat
vluchtelingen gaat informeren en adviseren.
Om het daarnaast voor hen gemakkelijker te maken om aan de slag te gaan
hebben het Vrijwilligerssteunpunt
Oekraïne, de gemeente Berg en Dal en
het
in
Groesbeek
gevestigde

Uitzendbureau Flexteam Nederland de
handen ineen geslagen.
Uitzendbureau Flexteam Nederland
stelt voor gesprekken met Oekraïners
over aangeboden vacatures een tolk en
personeelsfunctionaris beschikbaar en
verzorgt de nodige formaliteiten, zodat
aan alle procedures wordt voldaan.
Zo bestaan de eerste samenwerkings-

verbanden reeds met bedrijven uit de
regio zoals KEGRO Deuren in
Groesbeek en WSP Food in Beuningen.
Bedrijven, die op zoek zijn naar personeel en vluchtelingen uit Oekraïne willen steunen door hen werk aan te bieden, kunnen contact opnemen met
Flexteam
Nederland
BV,
Cranenburgsestraat 1, 6561 AL
Groesbeek, tel. 085-0220914, Email
info@flexteamnederland.nl

Ziekenviering Millingen
Sociaal Culturele
Projecten

Aanvragen
subsidie 2022
De Stichting Steunfonds Buurt- en
Klubhuiswerk ( SSBK) start vanaf
begin mei weer met haar jaarlijkse subsidieronde.
De SSBK geeft al vele jaren een bijdrage aan kleinschalige activiteiten op het
terrein van sociaal cultureel werk,
buurtwerk of educatie. Daarbij gaat het
vooral om vernieuwende initiatieven
waarbij vrijwilligers zelf het heft in
handen nemen en waarvoor het moeilijk is andere inkomsten te krijgen.
Jaarlijks wordt ongeveer 10.000 euro
verdeeld over meerdere projecten.

MILLINGEN. Na ruim 2 jaar corona
was het weer mogelijk om een ziekenviering te organiseren. Ruim 30 mensen waren aanwezig en hadden een
prachtig verzorgde middag in ’t Fuske.
Eerst een viering met pastoor Franken
en het dameskoor en daarna een goed
verzorgde koffietafel en een gezellig
samen zijn.
In totaal staan er ongeveer 90 mensen
op onze lijst van zieken. Degenen die
niet aanwezig konden zijn werden thuis
bezocht met een kleine attentie.
Het Ziekencomité van Millingen a/d
Rijn bestaat uit een groep vrijwilligers
die regelmatig dorpsgenoten bezoekt.

Tijdens die bezoeken wordt een bloemetje of andere attentie aangeboden.
Zonder financiële steun kunnen wij dit
alles echter niet realiseren.
Wij stellen het op prijs als er tijdens
evenementen of recepties aan ons
wordt gedacht door bijvoorbeeld een
collecte te houden. Als wij hiervan op
de hoogte zijn neemt een van de leden
vooraf contact met u op.
Mocht u iemand kennen die ziek is dan
kunt u dit doorgeven. Via email:
ziekencomite.millingen@gmail.com.
Postadres: Zeelandsestraat 2a
Donaties zijn mogelijk op bankrek:
NL81RABO0 134401506

Het werkgebied van de SSBK is het
Rijk van Nijmegen.
Dit jaar kunnen weer aanvragen worden ingediend. De sluitingstermijn is
7 juni.
Daarna worden de aanvragen in een
bestuursvergadering beoordeeld en
krijgen de aanvragers in de maand juni
een reactie. Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die na goedkeuring van de aanvraag in 2022 worden
uitgevoerd.
In het verleden heeft de SSBK bijvoorbeeld aan de volgende projecten subsidie verstrekt:
- Z o m e r a c t i v i t e i t e n
Kindervakantieweek Beek en Ooij
-Actie Raad voor Levensbeschouwing
en Religie: Wat doe jij aan de vrede?
-Kanjerdagen voor ernstig getraumatiseerde kinderen.
-Aanpassingen in de moestuin van de
Buurderij in Overasselt
- Activiteiten Stichting Ruilvoet in Lent
- Vroege Kermis OEV in Millingen aan
de Rijn
- Kleurfabriek Nijmegen activiteiten
voor gezinnen AZC en buurtbewoners
- Buurtcamping met als doel verbinding in de buurt in Nijmegen
Wilt u meer weten of wilt u een aanvraag doen dan kunt u daarvoor onze
folder aanvragen via: secretariaat
SSBK, Lindestraat 2, 6566 ZV
Millingen a/d Rijn,
Of e-mail: info@stichtingsteunfonds.nl
Zie ook: https://www.stichtingsteunfonds.nl/ voor informatie over de SSBK
en de aanvragen.

ReumaNederland haalt bijna 1000
euro op in Millingen a/d Rijn
ReumaNederland bedankt alle collectanten en inwoners Millingen aan
de Rijn voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.
Tijdens de collecte van 21 tot en met 26
maart 2022 hebben zij met elkaar in
totaal 975,25 euro opgehaald voor het
goede doel.
Meer dan twee miljoen Nederlanders
hebben een vorm van reuma, waarbij
artrose het meeste voorkomt. Met het

opgehaalde geld kan ReumaNederland
onderzoek doen naar een behandeling
die artrose geneest, reuma eerder
opsporen en ervoor zorgen dat mensen
met reuma mee kunnen doen in de
maatschappij.
Helpt u volgend jaar ook mee?
U kunt zich als collectant opgeven door
een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl
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Leuterpraat .22
30 maart 2022 ….. World Bipolar Day
….. tevens de geboortedag van Vincent
van Gogh. Waarom, hoor ik jullie denken, lieve en beste mensen? Nou,
Vincent van Gogh was ook bipolair,
toen noemden ze dat nog gewoon GEK.
In het Parool, een landelijk nieuwsblad,
stond op 30 maart een artikel, waaruit
ik dat leerde. En dat artikel werd
geschreven door een psychiater en onze
jongste zoon Jöran. Hij is namelijk
bipolair, vroeger noemden ze dat
“Manisch-depressief". En ik kan u vertellen, dat het vreselijk is om dit te
moeten zijn. Een bipo noemen we
elkaar wel eens, zoals ik vroeger en nu
trouwens ook nog een daka ben/was en
een alco, een proka en wat al niet meer.
Chronische ziekten worden in
Nederland als ernstig gezien, mits ze
lichamelijk zijn. Psychische chronische ziekten worden al gauw samengevat onder de noemer GEK, nietgoedbij,
eenradertjelos, slagvandemolen. En
wat doe je dan: opsluiten, isoleren,
dumpen in een isoleercel, liefst naakt
met muren bedekt met matrassen en
anders vastbinden op een bed. Dat
gebeurt nog steeds, lieve en beste mensen. Als de crisisdienst een verward
persoon moet behandelen, dan wordt de
politie erbij gehaald en als zo’n persoon dan niet meewerkt worden zelfs
tasers of erger gebruikt om die persoon
beschadigd in een isoleercel te dumpen.
Dat overkwam onze zoon zo’n 13 jaar
geleden nog: nadat wij de crisisdienst
erbij haalden en we met zijn drieën
Zlatan niet uit zijn psychose konden
halen, moest hij met de politie mee naar
het bureau in Nijmegen. Wij reden hem
achterna, maar werden niet bij hem toegelaten in zijn isolatiecel. We zagen
hem een paar dagen later pas terug,
platgespoten in een op slot zittend
kamertje bij de GGZ in de bossen bij
Nijmegen. In het artikel in het Parool
beschrijft Jöran/Zlatan, dat de enige
therapie die bij hem werkt: vertrouwen
en kontakt. Met name oogkontakt is
heel belangrijk. Wil je meer weten:
Google maar eens “Zlatan is gek”. Dat
is de titel van de documentaire die
Jöran met zijn vrienden van de stichting
Take4 maakt om aandacht te vragen
voor deze chronische en dodelijke ziekte. Want vaak eindigt een verkeerde
behandeling in zelfdoding. Dat is reden
en de motivatie van Jöran om zijn historie in beeld om te zetten: tijdens zijn
behandeling in een gesloten setting
benam één van zijn lotgenootjes zich
van het leven. Ik vind overigens dat de
term zelfmoord verboden moet worden.
Want suïcide is een wanhoopsdaad,
omdat niemand meer in staat is om
oogkontakt te maken met een geestelijk
ziek medemens. Op 24 april aanstaande
gaat de documentaire “ZLATAN IS
GEK” in première voor sponsors en
donateurs in de Lux in Nijmegen. Fie
en ik hebben nog 4 kaartjes over voor
geïnteresseerden die weten waarom
Jöran zich Zlatan noemt. Tot slot wil ik
mijn gedachten delen, dat een bipo een
zeer veeldenkend mens is. Dat uit zich
in opperste creativiteit zoals bij Vincent
van Gogh of genialiteit zoals bij
Einstein om maar even iemand te noemen. Hebben jullie trouwens ook naar
THE PASSION gekeken? Het paasverhaal gaat ook over iemand die 1989 jaar
geleden als afwijkend gezien werd. Hij
was een bedreiging voor de machthebbers van toen en moest sterven aan het
kruis. Maar hij verrees!! Ieder van ons
draagt wel een kruis, maar bezwijkt er
niet Onder, maar verrijs en vecht, tot je
niet meer kunt. Leutige groeten, lieve
en beste mensen, hebben jullie ook al
het Leutse Omloopje bewandeld?
Jan Wandelaar.

‘Gek in de klas’ winnaar ‘Goed voor Elkaar’ challenge
Donderdag 7 april won Laura Liebrecht de SPIG ‘Goed voor
Elkaar’ challenge. Zij mag €35.000 besteden om haar opgestarte project “Gek in de klas” verder uit te bouwen. Samen
met collega’s vertelt zij op middelbare scholen en hoger
onderwijs over de periode dat zij hulp nodig had in de psychiatrie en over haar herstel. Haar doel is om praten over
psychische kwetsbaarheden te normaliseren, begrip te kweken voor ‘anders zijn’ en de drempel om hulp te vragen te
verlagen.
Het fonds SPIG-Nijmegen zet zich vrijwillig in voor preventie en innovatie in Zorg en Welzijn. Met deze "Goed voor
Elkaar" Challenge stimuleert het fonds nieuwe initiatieven

voor en door inwoners in Nijmegen. De jury bestond uit
Oscar Hoiting, Nijmegenaar van het jaar, Aline Boels, studentambtenaar; Lisbeth Verharen, Lector HAN; Ruud Abma,
cultuurpsycholoog en Corina Brekelmans, bestuurslid SPIG.
Zij beoordeelden vijf presentaties. Ook de vier andere projecten kregen hoge waarderingen: Buddy tot Buddy, Music
Care, Quiet en Samenleefcultuur.
Gek in Klas kreeg de beste beoordeling omdat het innovatief
en preventief is en voor en door inwoners uit de stad opgezet. Zij willen het geld gebruiken om hun aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo willen zij het makkelijker maken
voor scholen om voorlichting aan te vragen via hun website.
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Ontmoeten in
het Alzheimercafé
Op 4 april stond het Alzheimercafé in
Groesbeek in het teken van mantelzorgers. Tijdens deze avonden is er ruimte
voor ontmoeting met lotgenoten, mantelzorgers en belangstellenden. Twee
mantelzorgers uit de gemeente Berg en
Dal vertelden hun verhaal:
De man van Lenie begon, toen hij met
vervroegd pensioen ging, zich anders te
gedragen. Hij bleek Fronto-temporale
dementie (FTD) te hebben. Dit komt
vaak voor op jongere leeftijd. Er zijn
drie varianten fronto-temporale stoornissen, die bepaald worden door de eerste symptomen die optreden: de
gedragsvariant, de taalvariant en de
bewegingsvariant. De man van Lenie
had de gedragsvariant: mensen met
deze vorm van fronto-temporale
dementie vertonen opmerkelijke veranderingen in hun gedrag, persoonlijkheid, emoties en het beoordelen van
situaties. Lenie merkte dat haar man in
een zeer korte tijd veranderde: niet
meer wilde wandelen, niet meer kon
functioneren in het verkeer, vaak kortaf
was en ook boos. Verder was hij onrustig en dwangmatig. Later bleef hij
vaker en langer in bed liggen en toonde
hij weinig initiatieven, met elkaar praten lukte niet meer. Zijn geheugen
werkte nog wel erg goed. Lenie merkte
dat structuur bieden in de dag haar man
rustiger werd.
Lenie hield het vol door naast de zorg
voor haar man ook haar eigen bezigheden te houden. In de coronatijd was het
extra zwaar. De thuiszorgorganisatie
Home Instead heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het kunnen volhouden. Deze vorm van thuiszorg is aan te
vragen via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning via de gemeente).
De tweede mantelzorger die aan het
woord kwam was Marielle. De vader
van Mariëlle kreeg in 2013 de diagnose
Alzheimer en FTD. Bij haar vader
waren vooral de symptomen van de
taalvariant merkbaar. De moeder van
Mariëlle kon de zorg voor haar man
steeds minder goed aan en daarom ging
Mariëlle steeds meer regelen en zorgen.
Ook hier werd Home Instead ingezet
voor thuiszorg. Later ging de vader van
Mariëlle naar de zorgboerderij voor
dagbesteding en nog later volgde een
opname in verpleeghuis. Dit was lastig
omdat hij niet accepteerde dat zijn
dochter niet voor hem zorgde.
Uiteindelijk verhuisde hij naar een verpleegafdeling van de Waalboog waar
gespecialiseerde zorg wel beter lukte.
Na het overlijden van haar vader kreeg
de moeder van Mariëlle vasculaire
dementie. Thuiszorg werd ingezet en
later Home Instead 5 keer per week. De
zorg voor haar moeder lukte net op het
nippertje. Mariëlle voelde zich af en toe
niet goed gesteund en gehoord door de
huisarts.
Mariëlle hield het vol door de zorg te
delen met familieleden en alles heel
goed te organiseren. Ze heeft goed
leren luisteren naar haar eigen gevoel,
en meteen daar op te reageren.
Het was een intense avond door de
twee verhalen van deze mantelzorgers
die ook veel herkenning brachten. De
avond werd muzikaal opgeluisterd door
het vaste duo ‘Woarumnie’ die ook het
Oekraïense volkslied speelden.
De volgende Alzheimer-café avond is
op 2 mei om 19.30u, weer in het
Groeske, en zal gaan over het financieel veilig ouder worden.
U krijgt informatie over hoe u iemand
met dementie kunt helpen zijn of haar
financiële belangen veilig te stellen.
Een juridisch beleidsmedewerker van
een zorginstelling komt deze avond dit
onderwerp bespreken. Als mensen met
dementie niet (goed) meer in staat zijn
om zelf hun medische en financiële
belangen te behartigen, is de vraag hoe
je dit goed en veilig kunt regelen.
Vanuit voorbeelden uit de praktijk
wordt besproken wat we kunnen doen
en hoe we onze zaakjes goed voor
elkaar kunnen krijgen. Er is zoals altijd
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
U mag ook bellen. 06 44900806.
Het Alzheimercafé vindt plaats op
maandag 2 mei in ’t Groeske.
Stationsweg 9, Groesbeek. Welkom
vanaf 19.00 uur. Programma: 19.3021.00 uur. Toegang is gratis. Voor een
kop koffie wordt gezorgd.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Geloof in een nieuw begin met
Maria, moeder van smarten
Zeer vele moeders van smarten zijn er
in deze tijd van oorlog. De kleuren van
vlag of uniform doen er niet zo toe. Of
misschien ook wel. Die kunnen de pijn
nog erger maken. Vrede heeft z’n prijs.
Maar wat is vrede? Wanneer zijn we
tevreden? Misschien moeten we daarvoor eerst op een dieptepunt terecht
komen. Na ziekte danken we eerder
voor een goede gezondheid. Na honger
en dorst weten we eten en drinken meer
op waarde te schatten. Na verlies van
een geliefde voelen we mogelijk meer
verbondenheid.
Maria is iemand die ons zeker wil meenemen op deze weg naar meer vrede
met onszelf en met onze naaste, zij die
zelf haar kostbaarste schat moest loslaten, zodat die schat nog meer voor ons
zou kunnen betekenen. Want haar Zoon
Jezus ging voor ons door de dood. Niet
om ons te kijk te zetten. Maar om ons
het leven te geven. Daarmee doorbrak
Hij de cirkel van het kwaad.
Ook als de duisternis bijna compleet is,
is een vonk al genoeg om een vuur te
doen ontbranden. Juist als je veel te lijden hebt, kunnen geloof, hoop en liefde heel krachtig zijn. Juist omdat Maria
de moeder van smarten is, kon zij
koningin van de vrede worden.
Kom heilige Geest
Dat ik verlang dat de heilige Geest
overvloedig mag neerdalen over onze
geloofsgemeenschap en het wonder
van Pinksteren aan ons gebeurt.
We kunnen hier samen voor bidden. En
wie wil, kan thuis bij een bijbeltekst
stilstaan, elke dag van Pasen tot
Pinksteren, dus vijftig dagen achter
elkaar. De teksten staan in een boekje
dat u kunt meenemen uit de kerk vanaf
Palmzondag 9/10 april en op de website vindt.
Nieuw parochieblad
Eind april komt de nieuwe uitgave van
het parochieblad uit. Wilt u het
parochieblad ontvangen bij u in de
brievenbus en/of digitaal en hebt u dit
nog niet doorgegeven, dan kunt u dit
graag doorgeven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Vast uur voor aanbidding
Elke donderdag van 9.30-18.00 uur is
er aanbidding van de heilige Hostie in
de dagkapel in Millingen. U bent van
harte welkom voor korte of langere tijd.
Er is altijd iemand aanwezig in deze
aanbidding, omdat we Hem niet alleen
willen laten. Mocht u een vast uur van
deze aanwezigheid bij Hem willen
invullen, dan kunt u bellen met kosteres

Thea 06-40589700.
Bedevaart Banneux en Munstergeleen 15 mei
Op zondag 15 mei a.s. gaan we weer op
bedevaart naar Banneux. ’s Middags
gaan we langs Munstergeleen, waar we
de Pater Karel kapel bezoeken. Eten
doen we in de abdijhoeve aldaar.
Het programma ziet er ongeveer als
volgt uit: 7.00 uur vertrek uit Ooij; via
Nijmegen Rozenhof 7.15 uur,
Groesbeek, Marktplein 7.30 uur en
Malden Kerkplein 7.45 uur rijden we
naar Banneux waar we gezamenlijk een
kop koffiedrinken. Dan is de Mis om
11.00 uur waarna gelegenheid voor een
rondje heiligdom of winkels, zoals u
wenst.
We vertrekken dan rond 13.30 uur naar
Munstergeleen waar we de kapel van
pater Karel gaan bezoeken en een rondleiding krijgen.
Om 16.30 uur gaan we aan het diner in
de abdijhoeve; om 18.30 uur gaan we
huiswaarts. Het eten is deze keer dus na
afloop i.v.m. geen beschikbaarheid in
Banneux.
We hebben een uitgebreider menu waar
u een keuze uit kunt maken, namelijk
voorgerecht: 1. Thaise kippensoep, 2.
Tomatengroensoep (vegetarisch), 3.
Soep van de dag; hoofdgerecht: 1.
Kippepastei of Kip souvlaki spies, 2.
Limburgs zuurvlees (glutenvrij), 3.
Saté van varkenshaas, 4. Vispotje in
witte wijnsaus, 5. Skip madras veganistisch stoofpotje; verrassingsdessert van
de kok. Inclusief drank.
Graag uw keuzes van het menu al doorgeven bij uw aanmelding.
De kosten zijn dit jaar wel 70 euro per
persoon; dit kunt u overmaken of contant betalen in de bus. Tijden kunnen
nog aangepast worden, tijd van diner
staat vast.
Aanmelden kan bij Andre 0611199935;
betaling
per
bank
NL83RABO0336685173 t.n.v. A.
Brouwer, o.v.v. bedevaart; mail karlleisnermariendaalkapel@outlouk.com
Pastoor Rudo Franken gaat mee met
deze bedevaart.
Niet jatten maar vragen
Met de Fatimakapel, die op 25 maart
2020 werd geopend in de tuin van de
pastorie aan de Schoolstraat, is het precies twee jaar goed gegaan. Begin april
bleek het offerblok opengebroken te
zijn. Het was ook niet zo moeilijk om te
kraken. Je hoopt op een zeker respect
als het gaat om een Mariakapel waar
mensen graag een kaarsje opsteken.
Blijkbaar is de nood hoog geweest.
Vragende mensen zijn te helpen. In
onze parochie is uitdrukkelijk advies,
hulp en zelfs geld beschikbaar waar die

hulp nodig is. Dat wordt dan beoordeeld door de ‘caritas’. Zo worden
mensen écht geholpen. Op jatten rust in
elk geval geen zegen. Er rust ook geen
zegen op het breken van kaarsen en het
‘verpesten’ van kaarsen zodat ze niet
meer kunnen branden. Misschien kan
worden gedacht aan de intenties waarvoor deze zijn aangestoken. Lieve
Moeder Maria, wil hem of haar helpen
op de goede weg te komen.
De geldgleuf van het offerblok is
inmiddels afgeschermd. Mensen worden vanaf nu gevraagd om hun vrijwillige bijdrage in de brievenbus van de
pastorie te doen, Schoolstraat 4, het
huis bij de kapel. De meeropbrengst is
voor de parochie.
Misintentie
Misintenties zijn in prijs verhoogd van
11 euro naar 12,50 euro. Voor de andere tarieven, zie website.
(Online) meevieren na coronatijd
De vieringen vanuit de kerk van
Millingen blijven ook na coronatijd
steeds
online
te
volgen
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Online misintenties en collecte
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v.
Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316;
eveneens kunt u misintenties opgeven:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
H. Missen en Misintenties
Woensdag 20 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Hand.3,1-10,
ps. 105,1-4.6-9, Lc.24,13-35.
Donderdag 21 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.3,11-26, ps.8,2.5-9,
Lc.24,35-48.
Vrijdag 22 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hand.4,1-12, ps.118,12.4.22-27, Joh.21,1-14.
Zaterdag 23 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.4,13-21, ps.118,1.14-21,
Mc.16,9-15.
Zaterdag 23 april 19.00 uur
Woordcommunieviering Ooij (orgel
met samenzang) - 2e zondag van Pasen
C: Hand.5,12-16, ps.118,2-4.22-27a,
Apok.1,9-11a.12-13.17-19, Joh.20,1931
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zondag 24 april 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Ben Gesthuizen, Rita Megens-Janssen.
Dinsdag 26 april 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hand.4,32-37,
ps.93,1-2.5, Joh.3,7-15,
Woensdag 27 april 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Hand.5,17-26,
ps.34,2-9, Joh.3,16-21.
Donderdag 28 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.5,27-33, ps.34,2.9.1720, Joh.3,31-36.
Vrijdag 29 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; 1Joh.1,5-2.2, ps.103(102),
1-4.8-9.13-14.17-18, Mt.11,25-30.
Zaterdag 30 april 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.6,1-7, ps.33,1-2.4-5.18-19,
Joh.6,16-21.
Zaterdag 30 april 19.00 uur H. Mis
Leuth – Kulturhus (orgel met voor- en
samenzang) – 3e zondag van Pasen C:
Hand.5,27b-32.40b-41, ps.30,2.4-6.1112a.13b, Apok.5,11-14, Joh.21,1-19 of
1-14.
Zondag 1 mei 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (Laurentiuskoor) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen, Jan Sanders.
Zondag 1 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel met voor- en samenzang) (zie boven)
Zondag 1 mei 10.30 uur Woordcommunieviering Ooij (Encore) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff,
Overleden ouders Huijbers-Arts.
Dinsdag 3 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth
1 Kor.15,1-8, ps.19,2-5, Joh.14,6-14.
Woensdag 4 mei 9.00 uur H. Mis Beek
kl.Bartholomeus: Hand.8,1-8, ps.66,13a.4-7a, Joh.6,35-40.
Woensdag 4 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
Nationale Herdenking (Gemengd Koor
Ooij)
Woensdag 4 mei 19.00 uur bijeenkomst
Nationale Herdenking in kerk
Millingen
Woensdag 4 mei Nationale Herdenking

Leuth (vanaf 19.30 uur verzamelen op
schoolpein)
Woensdag 4 mei Nationale Herdenking
Beek (zie publicatie elders)

dienst op maandag 11 april hebben wij
afscheid van haar genomen, waarna
crematie.
Moge zij rusten in vrede.

Gedoopt:

Ooij: De heer Rob van der Sluys 89
jaar
Tijdens de uitvaart woensdag 6 april
hebben wij afscheid van hem genomen,
en is hij op het kerkhof naast de kerk
begraven.
Moge hij rusten in vrede.

Millingen: Zoë Maas op zaterdag 9
april

Overleden:
Millingen: Mevr. Marietje DriessenReijmers 90 jaar. Tijdens de uitvaart-

Grote Dank vanuit Oekraïne voor de hulpactie:

Kerken steunen Oekraïne
De Hulpactie ‘de Kerken steunen
Oekraine’ die begin maart is gestart
heeft veel goederen opgeleverd. 31
maart jl. is een grote vrachtwagen geladen met vooral levensmiddelen en
hygiënische artikelen voor mensen in
Oekraïne! De vrachtwagen rijdt naar
Nyirmeggyes in het Noordoosten van
Hongarije. Vandaar wordt het in konvooien naar steden in Oekraïne
gebracht. Tot nu toe lukt het nog steeds
Oekraïne binnen te komen via
Hongarije of Roemenië!
De Hulporganisatie Surya.eu is onder
de indruk van de grote hoeveelheid
levensmiddelen die ingezameld is door
de kerken. Zij heeft ook van hun coördinator in West Oekraïne gehoord dat
zij ongelooflijk blij zijn met de hulp uit
Nederland aan de vele vluchtelingen!
Heel veel dank aan iedereen die spullen heeft aangeleverd!
Zo kunnen we tenminste ìèts doen om
het leed in het oorlogsgebied wat te
verzachten.
De hele maand april kunt u nog goederen inleveren tot en met zaterdag 30

April.
De tijden dat u terecht kunt om voedsel
en hygiënische artikelen af te leveren
bij de Antonius van Paduakerk zijn:
Elke Woensdag van 14.00 – 16.00 uur
Elke Zaterdag van 15.00 – 17.00 uur
Elke Zondag
van 11.00 – 12.00 uur
Kijk voor een lijstje van gewenste producten op de homepage van avpnijmegen.nl of op het spandoek bij de kerk.
Oecumenische Werkgroep Diaconie
Antonius van Padua

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de
vieringen:
Zondag 24 april, Viering aan de hand
van v.t.v. opgenomen Hoorspel
Aanvang : 10.00 uur
Voorganger: ds. Paul Simons uit Kleve.
Diaconiecollecte voor Kerk in Actie:
RCN Vakantieparken, die een bijzondere combinatie bieden van kamperen en
verblijfsaccomodaties o.a. voor mensen
die niet alleen op vakantie kunnen.
Digitaal doneren? NL 08 INGB
0000961922 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek O.v.v. Vakantieparken
Na de dienst is er koffie- en theedrinken in de Serre.

Zondag 1 mei
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
Ook deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Vakantieparken: info
zie hierboven
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul
bij Vind uw kerk "Groesbeek" in en
kies daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Nieuwe start parochie Groesbeek
Een nieuwe start: dat was de ervaring
van de aanwezigen bij de drie bijeenkomsten in de parochie van Groesbeek.
Als aantrekkelijke punten van de
parochie werden genoemd: de vieringen, de sfeer, het zingen en de muziek,
de saamhorigheid, geloof en hoop, de
bemoediging voor het dagelijks leven,
jezelf kunnen zijn, ruimte voor kaarsje
opsteken, stilte en gebed. Verschillende
mensen zeiden weer actief te willen
worden
in
de
Cosmas
en
Damianusparochie.
Tijdens de eerste avond met Ingrid van
Meer van het familiepastoraat kwamen
allerlei ideeën, zoals: koffie drinken na
de vieringen, vaker bekende liederen
zingen, tegen anderen zeggen dat je
voor ze zult bidden, kinderen meer
betrekken. De accordeonisten Lisette
Cillessen en Leon Schelfhout zorgden
deze avond voor mooie muziek.
Op de tweede bijeenkomst hield geestelijk verzorger Marinus van den Berg
een inleiding over ziekte, pijnbestrijding, overlijden en rouw. Mensen zeiden dat ze steun ervaren door gesprekken met de pastores die goed luisteren

en niet oordelen, door kaarsjes op te
steken in een Mariakapel, en door de
onderlinge contacten als geloofsgenoten. Parochiaan Ria Hopman hield een
mooie, persoonlijke voordracht over
sterven en overlijden.
Tijdens de laatste avond gaf kerkhistoricus Peter Nissen een inleiding over de
aantrekkelijke kanten van de katholieke
kerk: het besef dat je deel uitmaakt van
een lange traditie en van een wereldkerk, de rijke liturgie, de rituelen voor
heel de mens (niet alleen het verstand),
de gemeenschap van gelovigen, de traditie van het kloosterleven. Hij pleitte
voor een gastvrije kerk die de vreugde
van het evangelie centraal stelt, en
huisbezoeken door pastores.
Deze bijeenkomsten waren voorbereid
door de parochianen Herman
Wijnhoven en Anke Jacobs, samen met
pastor Peter Pot. Op de laatste avond
werden de drie pastores door Theo
Peters (Theetje Bruuns) en Wim
Gerritsen naar voren gehaald om samen
met hen ‘Mien Gruusbèk te zingen (zie
foto). De zaal zong enthousiast mee!
Foto: Niels Wijnhoven

N AT U U R

Operatie Steenbreek: stenen eruit, GROEN erin!

Aan de slag in het voorjaar!
BREEDEWEG. Het is lente! Een goed moment om aan
de slag te gaan in de tuin. De lokale tuinadviseur van
Operatie Steenbreek kan je daarbij helpen. Samen met
jou bedenkt hij een plan hoe je tegels in je tuin kunt vervangen door groen. Daarna kun je zelf aan de slag. Meld
je snel aan!

kern Breedeweg. Door je tuin te vergroenen kun je zelf een
steentje bijdragen. Of beter gezegd een steentje eruit! Zeker
als je bedenkt dat zo’n 65 procent van het verharde oppervlakte van Breedeweg particulier bezit is. De tegels die je uit
je tuin haalt, kun je gratis op laten halen door de Steenbreek
tegelophaaldienst.

Wil je meer vogels en vlinders in je tuin? Of vind je het
belangrijk dat je tuin ‘s zomers minder heet is en na een
hoosbui minder nat? Of lijkt het je gewoon gezelliger, een
tuin met bomen, struiken en planten in plaats van steen? Hoe
dan ook: kijk eens goed in je tuin waar je stenen kunt vervangen door groen. Heb je daar wat hulp bij nodig? Schakel
dan de hulp in van hovenier Jan Langeveld voor een gratis
Steenbreek tuinadvies!

Voorwaarden en aanmelden
Aan het Steenbreek tuinadvies zijn wel een paar voorwaarden verbonden. Minimaal 60 procent van de tuin wordt
groen. In geval van een nieuwe tuin: voor minimaal 60 procent met groen aanleggen (bij een heel kleine tuin kan afgeweken worden van dit percentage). En maak een foto van de
tuin vóórdat de stenen eruit zijn en één nadat het nieuwe
groen is aangeplant. Aanmelden voor de tuinadviesweken
en/of de tegeltaxi kan via steenbreek.breedeweg@debastei.nl.

Tuinadvies en tegelophaaldienst
De campagne Operatie Steenbreek is een van de veertig
maatregelen die de gemeente Berg en Dal en Waterschap
Rivierenland nemen tegen wateroverlast en verdroging in de

Voor informatie en inspiratie, neem een kijkje op
www.steenbreekbreedeweg.nl.

Dijkenbeheer door de Ploegdriever in 2022
Het dijken(maai)seizoen begint weer voor de Ploegdriever.
Het uitgangspunt is het ecologisch beheren van de dijkvakken, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het maaien gefaseerd
zal plaatsvinden. Hierdoor kan een zo groot mogelijke variatie aan flora door het seizoen heen ontstaan, wat weer interessant is voor de fauna - zowel voor insecten als ook voor
vogels die zich aan de zaden en insecten tegoed doen.
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Bloesemwandeling Lent & Ressen
Het is lente en de fruitbomen staan
prachtig in bloei met witte en roze
bloesem. Het is nu dan ook het perfecte moment voor een wandeling door de
boomgaarden. De bloesemwandeling
op 24 april neemt je mee door bloeiende boomgaarden en langs natuurrijke
en historische plekken aan de overkant
van de Waal, in Lent en Ressen. Loop
met onze gidsen mee en hoor het verhaal van de natuur, de natuurinclusieve
landbouw en de geschiedenis van het
gebied. Er is een korte route (4 km, 2
uur) en een lange route (7 km, 3 uur).
Start en einde bij het Kasje van
Doornik. Na aanmelding krijg je een
bevestiging met de routebeschrijving
en de startlocatie.
Zondag 24 april 13.00 uur
De bloesemwandeling wordt georganiseerd
door
Bellefleur

Boomgaardbeheer, Wijngaard en cidermakerij Het Hamerstuk, Stichting
Doornik Natuurakkers en Stichting
Natuurtuin Lingezegen. Meld je aan
op:
info@bellefleurboomgaardbeheer.nl en vermeld het aantal deelnemers en kies de korte of lange route. Je
kunt de wandeling ook zelfstandig
lopen. Lees meer op http://hethamerstuk.nl/bloesemwandeling/.

Belloo-bakken in Leuth en Ooij
Onlangs zijn in Ooij en Leuth afvalbakken van Belloo voor de uitwerpselen van honden geplaatst. Deze bak

staat bij de speeltuin aan de Koningin
Wilhelminastraat te Ooij.
Foto: Henk Baron

Grotere dijkvakken zullen gemaaid worden, kleinere en steile stukjes worden wederom door schapen begraasd. De schapen beginnen met hun 'werk' na de Pasen in de omgeving van
Oortjeshekken en zullen eerst richting Nijmegen gaan, alvorens richting Millingen vertrekken.
Ondanks de grote hoeveelheid flora die we proberen te
behouden en vermeerderen zijn er planten die, vanwege de
hooikwaliteit, verwijderd moeten worden. Op verschillende
plekken werkt de Ploegdriever aan het verwijderen van de
Amerikaanse Reuzenberenklauw en alle dijken zullen worden gecontroleerd op Sint Jakobskruiskruid. Het
Jakobskruiskruid is een prachtige, inheemse plant, met een
grote ecologische waarde. Deze plant is echter ook giftig
voor de dieren die het hooi dat van de dijken afkomt eten.
Vandaar dat het Jakobskruiskruid wordt verwijderd. Op
andere velden waar de Ploegdriever actief is mag
Jakobskruiskruid soms, vanwege de ecologische waarde,
blijven staan. Dit gaat echter om delen die veelal niet langs
graslanden staan, zodat niemand er last van heeft en de
insecten toch kunnen profiteren van deze plant. Ook het
Moeraskruiskruid onderaan de voet van de dijk bij de Oude

Gefaseerd maaien in 2020

Foto: Geert Kroes

Waal wordt in de regel niet verwijderd.
Ook dit jaar zal er weer onderzoek worden gedaan door de
Radboud Universiteit, waarbij gekeken wordt naar de voorkomende flora en de insectenpopulaties. Hierover volgt later
meer.
Al het hooi van de dijken gaat naar boeren in ons werkgebied, die zich hiervoor eerder hebben kunnen inschrijven.
Gedurende het beheersseizoen zullen regelmatig berichten
en foto's via de Facebookpagina ‘De Ploegdriever’ en de
Rozet verschijnen.

Bomen omgevallen
In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 april waaide het
hard, er was geen stormwaarschuwing, maar toch vielen
diverse bomen om. ook in de bossen is veel schade te zien,
maar daar laten de natuurbeheerders veel omgevallen bomen
liggen, als ze geen gevaar vormen voor de wandelaar.
Brandweer Nijmegen ruimt boom in Ubbergen
De brandweer van Nijmegen moest uitrukken voor een
omgevallen boom in Ubbergen die de gehele rijbaan versperde. De boom stond in de tuin van de voormalige jeugdherberg tegenover de Ubbergse Holleweg en was tijdens een
hevige storm omgewaaid, waarbij de takken tevens op een
geparkeerde auto terecht kwamen. Na deze boom moest de
brandweer nog diverse keren in Nijmegen uitrukken voor
stormschades.

Storm velt boom in Persingen
De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest de donderdagmiddag rond 15.30 uur opdraven voor het verwijderen
van een boom langs de Thornsestraat in Persingen. De boom
dreigde om te vallen en als dat zou gebeuren zou de rijbaan
geblokkeerd worden. Daarom besloot de eigenaar de politie
te bellen, die op haar beurt de brandweer inschakelde en zo
werd erger voorkomen. Overigens waren de diverse brandweerkorpsen in de omgeving de gehele middag druk met
omgewaaide bomen. De foto is van de brandweer Ubbergen.

KNNV-excursie
KNNV afdeling Nijmegen organiseert
op 26 april van 10.00 tot circa 14.00
uur een Natuurwandeling Filosofendal.
Vertrek: Pannenkoekenhuis “De
Heksendans”, Oude Kleefse baan 425,
6572 AZ Berg en Dal, tegenover
Amusementspark Tivoli. Iedereen is
welkom. Boterhammentrommel mee.
Excursieleider Jan Nillesen [0485574780].
Struinen door het Filosofendal
Het Filosofendal is een droogdal uit de
laatste ijstijd. Een beekje verleent extra
charme aan het dal.
Het dal bestaat voor een groot deel uit
opgaand bos met hiertussen kleine
agrarische enclaves. Van oudsher was

het gebied versnipperd en was de agrarische activiteit groter dan heden ten
dage.
Er zijn grote verschillen in hoogte en
daaraan gerelateerde droog-nat gradiënten. De bodem van de stuwwal
bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preglaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem.
Het reliëf is zeer uitgesproken, met een
fraaie steilrand langs het Rijndal en
smalle, ravijnachtige zijdalen. Dit alles
resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuis-houding binnen korte afstand. Hoger op de berg liggen bronnen en aan de voet een kwelzone met broekbos.

Open Dag
Stadslandbouw Kop van Malden
Kom 8 mei eens kijken in het gebied tussen Nijmegen en Malden. Daar vind je
zelfoogst-tuinen, een tuin die groentepakketten en eieren levert, voedselbossen en
je kunt er zelfs CO2-neutraal vergaderen of lunchen. 8 mei kun je via een route
van nog geen 5 km te voet of per fiets op ontdekkingstocht gaan langs 7 groene
plekken. Je start bij Kiemkracht64 (Hatertseweg) of bij Grootstal
(Grootstalselaan/hoek St Jacobsweg. Er zijn allerlei aktiviteiten; planten-speeddate, wilgentenen vlechten, muziek etc. Zie tegen die tijd voor het programma
www.stadslandbouwkopvanmalden.nl.

Paasvuur in Wyler

Omgevallen boom in Berg en Dal
De vrijwillige brandweer van Ubbergen werd gewaarschuwd
voor een omgevallen boom in een tuin aan de Oude
Kleefsebaan in Berg en Dal, welke gedeeltelijk het fietspad
blokkeerde. De rijbaan werd door de brandweer vrijgemaakt
en de rest was voor de bewoner zelf.

Ook boom omgevallen in Beek
Deze boom viel een paar dagen later pas om. De vrijwillige
brandweer van Ubbergen moest zaterdagmiddag 9 april uitrukken voor een omgevallen boom welke de Rijksstraatweg
in Beek versperde. Intussen zijn deze brandweerlieden al zo
geoefend in het zagen van bomen, dat ze de klus in no time
gedaan hadden. Een huis tegenover de omgevallen boom
werd licht beschadigd.

Foto’s: Henk Baron (behalve de foto in Persingen)

De vrijwillige brandweer van Wyler
heeft zondagavond het traditionele
Paasvuur in ere gehouden. Wat op de
meeste plaatsen in Nederland verboden
was, kon wel op het terrein naast de
brandweerkazerne, in een weiland van
de familie Vierboom.
De brandweer had er een mooi feestje
omheen gebouwd waarbij de bratwurst

en het bier niet ontbraken. De kinderen
konden daarbij ook zelf stokbrood bakken.
Het vuur werd al vroeg aangestoken en
daarom was het ook al weer (bij daglicht) vroeg voorbij, maar voor de
bezoekers werd het een gezellige
avond.
Foto: Henk Baron
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PAGINA 26

19 april 2022

Nieuws uit Nijmegen
Landelijk Kinderboekenfestival
dit jaar ook in Nijmegen
De kaartverkoop voor de vijfde editie van Het Mooie Kinderboeken-festival is open. Het festival reist dit
jaar voor het eerst ook langs
Bibliotheek De Mariënburg & LUX
in Nijmegen (12 juni).
Tijdens dit bonte festival kunnen kinderen van 4 tot en met 10 jaar zich onderdompelen in de fantasiewerelden uit de
mooiste kinderboeken. Door boeken tot
leven te laten komen met behulp van
bijzondere performances en kunstzinnige verbeeldingen, wil de organisatie
kinderen laten ervaren hoe leuk lezen
is. Om ook gezinnen te bereiken die
niet zo snel uit zichzelf naar een festival gaan, worden gratis toegankelijke
voorprogramma’s in de wijken georganiseerd.
Bezoekers van het festival kunnen kiezen uit twee verschillende routes. De
route voor kinderen tot zeven jaar
brengt ze onder meer naar Marrakech,
waar een spannend en zintuiglijk verhaal wordt verteld over een meisje dat
haar moeder kwijtraakt op de markt.
Ook krijgen ze een workshop mime
spelen en worden ze ondergedompeld
in een zee van liefde, naar het prijswinnende boek van Pieter Gaudesaboos.
Schrijver en presentator Iven
Cudogham vertelt zijn versie van de

verhalen over de spin Anansi en de
bekende Nijmeegse boswachter Tim
Hogenbosch leert kinderen de fijne
kneepjes van het boswachtersvak.
Kinderen vanaf zeven jaar maken kennis met de fantasiewereld van Tonke
Dragt en reizen terug in de tijd naar
Doggerland. Wie durft, reist naar het
pas ontdekte continent Terra Ultima,
met het boek dat dit weekend werd
bekroond met de Woutertje Pieterse
Prijs. Ook is er muziek naar de gedichten van Rian Visser en worden er
geluksamuletten gemaakt.

In de KrayenhoffKazerne in Nijmegen
werken 38 kunstenaars in een rijke verscheidenheid aan kunstvormen. Van
beelden en objecten, vele vormen van
schilderkunst, tot fotografie en design,
nagenoeg elke beeldende discipline is
in het monumentale gebouw te vinden.

Aanwezige schrijvers en illustratoren
Alle festivalboeken staan op www.kinderboekenfestival.nl, vanaf begin mei
is ook het volledige programma hier te
vinden. Aanwezige kinderboekenmakers zijn Iven Cudogham, Hasna
Elbaamrani, Annelies Vandenbosch,
Lisa Boersen, Catharina Valckx, Jan
Paul Schutten, Boswachter Tim
Hogenbosch, Linda Dielemans, Djenné
Fila, Zindzi Zevenbergen, Hedy Tjin,
Rindert Kromhout, Raoul Deleo, Noah
J. Stern en Rian Visser.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.kinderboekenfestival.nl. Hier is eveneens
informatie over de voorprogramma’s te
vinden.

Door het jaar heen gebeurt er immers
heel veel in de ateliers. Van nieuwe ontwikkelingen in vormen en uitingen tot
veel nieuw werk, er is geweldig veel te
zien (en te koop)!
Daarom start op zondag 24 april a.s. de
Pop Up Gallery IMAGING.

Max Havelaar, nog altijd actueel
Te gast bij de Indische Salon is schrijver en
documentairemaker Arjan Onderdenwijngaard
Max Havelaar deed bij verschijnen in
1860 een rilling door Nederland
gaan. Maar welke rol speelde het
boek in het koloniale Indië en het
onafhankelijke Indonesië? Vanaf het
einde van de negentiende eeuw inspireerde het de nationalisten om in
opstand te komen, en tot op heden
heeft het een plaats in de
Indonesische cultuur. Het is verfilmd, er zijn toneelvoorstellingen
van gemaakt, er wordt over geschreven en gesproken, er is zelfs een
Multatuli-museum
in
Rangkasbitung, de oude standplaats
van Eduard Douwes Dekker.
In zijn boek Multatuli leeft in Lebak
beschrijft Arjan Onderdenwijngaard
niet alleen zijn eigen werkzaamheden
en ontmoetingen in Indonesië, maar
ook de ontstaansgeschiedenis van Max
Havelaar en de vertaling ervan in het
Indonesisch. Zijn bespiegelingen over
onder andere Multatuli's leven, de
geschiedenis van Banten en Lebak alsmede een indrukwekkende vertaling

van W.S. Rendra's 'Voor de mensen van
Rangkasbitung' geven alles bij elkaar
een rijkgeschakeerd beeld van de betekenis en invloed van Max Havelaar in
Indonesië.
Arjan Onderdenwijngaard
Multatuli leeft in Lebak. Honderszestig
jaar Max Havelaar in Indonesië
De Geus ISBN 978 9044 543 759 Euro
18,50
De tweede gast is Fransiska Kleijer,
auteur van het boek ‘Haar erenaam was
moeder. Een familiegeschiedenis in
Indie en Nederland’. Zij zal na de
pauze een inleiding verzorgen.
De presentatie is in handen van Peter
van Riel.
Indische Literaire Salon, Zondag 24
april. Aanvang 13:00 uur
Oud Burgeren Gasthuis (OBG)
Nijmegen. Entree 5 euro
Opgave verplicht via
steunpuntnijmegen@pelita.nl
Informatie 06 135 230 93

Op vakantie in je eigen buurt
Geen uren in de auto zitten, geen files.
Buurtbewoners van Nijmegen-Oost
kunnen dit jaar van 24 tot en met 26
juni weer kamperen in hun eigen buurt.
In het Mariënbos (tegenover de
Trekvogels en naast speeltuin de
Leemkuil)
De Buurtcamping is bedoeld voor
buurtbewoners van alle leeftijden. Met
het gezin de bossen in. Neem je oma en
opa mee, pak je eenzame buurman bij
de arm en schrijf je in.
Ontmoet je buurtgenoten en kom er
achter, dat er zoveel leuke mensen bij je
om de hoek wonen. Het kampeerweek-

Pop up Gallery
IMAGING

end zit vol leuke activiteiten voor jong
en oud.
Ook dit jaar kan je zelf actief mee
doen. Wil je niet alleen maar genieten,
maar ben je meer een doener? Help
mee op de camping. Zo leer je de mensen nog beter kennen.
Ga naar www.debuurtcamping.nl en
schrijf je vandaag nog in.
Wil je meer weten kijk op www.facebook.com/DeBuurtcampingNijmegen
Oost.nl
En schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Zij die gaan kamperen groeten u.

Tot nu toe was het werk van deze kunstenaars, naast eigen externe exposities,
slechts éénmaal per jaar te zien tijdens
de Open Atelier Dagen in november.
Dat gaat veranderen!

Elke laatste zondag van de maand
opent een wisselende groep kunstenaar
het atelier van 13.00 tot 17.00 uur.
Welke kunstenaars met welke ontwikkelingen het atelier die maand openen,
is heel eenvoudig te checken op
www.fabricat.nl/imaging. Alle informatie over de kunstenaars is ook te vinden op www.kunstindekazerne.nl.

Collage van
de stad
Op zondag 24 april voert het
Besiendershuis voor de derde keer het
project 'Collage van de stad' uit. Alle
Nijmegenaren worden uitgenodigd om
op die dag een foto te maken van het
uitzicht vanuit hun voordeur. Samen
leggen we zo een dag in de stad vast in
honderden beelden. Door dit jaarlijks te
herhalen, komen de geleidelijke veranderingen in de stad aan het licht, die
ons nu nog niet opvallen.
Besiendershuis
Steenstraat 26
6511 TV Nijmegen
www.besiendershuis.com

Poëziecentrum
Open Podium met Zwaan de Vries
Op 23 april is er een Open Podium met
een aantal dichters, die zich nu aan het
aanmelden zijn. Er zal ook een muzikant aanwezig zijn die gaat reageren op
de voorgedragen poëzie.
Zou je zelf ook eens gedichten ten
gehore willen brengen. Dat kan! Stuur
een mailtje naar poeziecentrumnederland@gmail.com om je aan te melden.
Het vindt plaats in Poëziecentrum
Nederland, gevestigd achter in de bibliotheek Mariënburg. Entree 5 euro.
Informatiebijeenkomst Poëzieleesgroep
Belangstelling voor een poëzie leesclub? Het Poëziecentrum werkt sinds
kort samen met Senia: een organisatie
die in Nederland lees- en luisterclubs
opricht en faciliteert. Op 28 april zijn
ze bij ons te gast. Herman Roovers,
Senia ambassadeur voor Nijmegen en
omstreken, geeft voor de pauze informatie over de werkwijze van Senia.
Heb je belangstelling of vragen? Wil je
je aanmelden voor deze bijeenkomst?
Stuur dan voor 26 april een mail naar
herman.roovers@senia.nl
30 april Tegen het Vergeten van C.O.
Jellema
Aan rozen denk ik in de winter.
April kent 5 zaterdagen, dus verzorgt
het Poëziecentrum traditiegetrouw op
deze dag een aflevering van de reeks
‘Tegen het vergeten’.
Met de schrijver van zijn biografie,
Gerben Wynia, wordt het leven en werk
van de unieke en invloedrijke dichter
C.O. Jellema (1936-2003) behoed voor
het vergeten. Zijn werk is vertaald in
het Engels, Duits en Frans, en
bekroond met (b.v.) de Herman Gorter
prijs. Entree 10 euro. Het entreeticket
geeft korting op aankoop van poëzie.

UNIT Verbindt is heel dringend
op zoek naar vrouwen!
UNIT Verbindt ondersteunt sinds 1
februari in het opbouwen van duurzame vriendschappen en relaties. Er
komen op dit moment veel aanmeldingen binnen en dan vooral voor relatiebemiddeling. Er zijn veel meer mannen
die zich aanmelden dan vrouwen waardoor het matchen erg lastig blijft. We
hopen dat de komende tijd veel meer
vrouwen zich gaan aanmelden omdat
we iedereen een leuke match gunnen en
de kans op een liefdevolle relatie.
We hopen dat iedereen tussen de 20 en
45 jaar met een normale tot hoge intelligentie zonder alle vooroordelen die er
zijn, mee kan doen en om hulp durft te
vragen. Er van uitgaande dat iedereen
die hinder ondervindt van of verlegen-

heid, angsten, chaotisch zijn, laag zelfbeeld, snel overprikkeld zijn of wat dan
ook, moeite kan hebben met het vinden
van een geschikte partner. We helpen je
graag een stap verder! Mogelijk ontstaat hieruit een relatie of anders wellicht een mooie vriendschap. Heb je
nog twijfels of zit je nog met vragen,
stuur ons dan alsjeblieft een mail en
hopelijk kunnen we je twijfels wegnemen. info@unitverbindt.nl Er is ook
een telefonisch spreekuur waar je
gebruik van kan maken: 0242340474.
Heb je zin om een keer mee te doen aan
een natuurwandeling meld je dan aan!
Voor meer informatie kijk op
www.unitverbindt.nl en volg ons op
Instagram

Oranje-koningsconcert met
vermaarde Franse fluitist
NIJMEGEN. Vorig jaar ging het
Oranjeconcert Nijmegen door de pandemie noodgedwongen online. Maar
op 27 april wordt de live traditie van dit
aan beide zijden van de grens populaire concert in de Stevenskerk weer
voortgezet.
Op het programma staat geliefde koormuziek uit de romantiek, zoals operakoren van Verdi en Mascagni, en het
Cantique de Jean Racine van Fauré.
Medewerking verleent de vermaarde
Parijse fluitist Guy-Claude Luypaerts

die onder meer de Fantaisie van Fauré
zal spelen. Daarnaast treden op:
Claudia Wijers, sopraan, Jurgen de
Jong, tenor, de Koninklijke Gemengde
Zangvereniging Orpheus uit Druten en
de pianist Chris Kok.
Het geheel staat onder leiding van
Maarten-Jan Dongelmans.
Koningsdag
27
april
2022,
Oranjeconcert Nijmegen, vanaf 20 uur
in de Stevenskerk Nijmegen. Toegang
gratis. Schaalcollecte na afloop.

Vijf particuliere initiatieven
krijgen steun voor verbeelding
Nijmeegse geschiedenis
Vijf projecten die over de geschiedenis van Nijmegen gaan krijgen een
bijdrage van de gemeente. Het gaat
om een digitale rondleiding door de
Wederopbouwstad Nijmegen, een
podcast over de muurschilderingen
in de tunnels van Dukenburg, de verbeelding van de Stevenskerk vóór
1591, het verhaal van de geschiedenis
van Nijmeegse bioscopen en het laten
zien van nieuwe informatie in de
Valkhofbunker.
De vijf particuliere initiatieven krijgen

per project maximaal 3000 euro uit het
budget Verleden Verbeeld van de
gemeente.
De
subsidieregeling
Verleden Verbeeld voor particuliere initiatieven is bestemd voor initiatieven
die het verleden van Nijmegen als
onderwerp hebben. Er werden 11 initiatieven ingediend. Een aantal projecten pasten niet binnen de kaders van
Verleden Verbeeld. De jury met Rob
Jaspers, Ilknur Aksakal en Stephan
Mols koos de projecten die als beste uit
de bus kwamen.

Naar het Rijk der Fabelen
Nieuwe expositie in De Bastei
Vanaf zaterdag 23 april presenteert
museum De Bastei de tentoonstelling
‘Naar het Rijk der Fabelen’. In deze
vrolijke beestenparade ontdek je de feiten en fabels van bekende dieren uit de
regio. Wat weet jij van je favoriete dier?
Voel, ruik, en luister goed naar de dieren in de expositie en laat je verrassen!
Dieren spelen al eeuwenlang een grote
rol in onze fabels, sprookjes en andere
verhalen. Denk aan de vos Reynaerde,
de grote boze wolf uit het sprookjesbos
en Meneer de Uil uit de Fabeltjeskrant.
Deze dierenkarakters hebben vaak
menselijke eigenschappen om zo een
morele les over te brengen op het
publiek. Vanaf de klassieke oudheid en
zeker in de middeleeuwen geven schrijvers op deze manier kritiek op de politiek en de maatschappij. Zo helpen dieren ons - de mensen - om de wereld om
ons heen beter te begrijpen. Langzaamaan zijn deze dierenkarakters ook onze
taal binnengeslopen: iemand is een
angsthaas, een mak lammetje of zo
trots als een pauw. Voor de mensen is
het duidelijk wat we bedoelen, maar
wat vinden de dieren daar eigenlijk
van?
Hoogste tijd dus om de dieren zelf aan
het woord te laten! In deze tentoonstelling leer je dieren zoals de wolf, de
haas, het lam en de uil op een andere
manier kennen. Zij nodigen de bezoekers uit om eens in hun pootsporen te
treden en de wereld op een andere
manier te beleven. In plaats van op het
eerste gezicht te oordelen moet je dus
ook je handen, je oren en je neus
gebruiken. Zo leer je de dieren om je

heen op een heel nieuwe manier kennen.
Deze multi-zintuigelijke tentoonstelling is toegankelijk ingericht voor blinde, slechtziende en ziende bezoekers.
‘Naar het Rijk der Fabelen’ vormt dan
ook een volgende stap in het beter toegankelijk maken van het museum. De
expositie is mede mogelijk gemaakt
door het VSBfonds en de Katholieke
Stichting
voor
Blinden
en
Slechtzienden (KSBS).
De tentoonstelling ‘Naar het Rijk der
Fabelen’ is te zien tot en met zondag 29
januari 2023.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt €
10,- voor volwassenen en € 7,50 voor
kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie: www.debastei.nl.
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Nieuws uit Nijmegen
Lezing Titus Brandsma
Lezing van prof. dr. Peter
Nissen over de Nijmeegse
hoogleraar en pater karmeliet Titus Brandsma
op donderdag 28 april in
het Infocentrum WO2
Nijmegen.
Het is dit jaar precies 80
jaar geleden dat Titus
Brandsma
overleed.
Bovendien wordt hij op 15
mei 2022 door paus
Franciscus heilig verklaard. Wie was deze man,
die vanaf de oprichting in
1923 bijna twintig jaar
hoogleraar was van de Nijmeegse universiteit? Waar stond hij voor? Peter
Nissen zal in zijn lezing het levensverhaal van Titus Brandsma volgen: zijn
jeugd en opleiding, zijn studie bij de

karmelieten en in Rome,
zijn werkzaamheden in
Oss en Nijmegen, en de
vele terreinen in wetenschap, kerk en samenleving waarop hij van betekenis was.
De lezing start om 19.30
uur. De prijs is € 6,50 p.p.
en kan alleen per pinbetaling worden voldaan bij
aankomst
in
het
Infocentrum
WO2
Nijmegen.
De
Museumkaart is niet geldig.
Reserveren is noodzakelijk.
Stuur een mail naar
welkom@infocentrumwo2.nl, onder
vermelding van ‘Lezing Titus
Brandsma’.

GGD Gelderland-Zuid
opent ‘locatie Weg door
Jonkerbos - Nijmegen’
GGD Gelderland-Zuid heeft op donderdag 14 april ‘GGD-locatie Weg
door Jonkerbos’ in Nijmegen geopend. Met deze locatie kan de GGD
inspelen op mogelijke opschalingsbehoefte in de toekomst voor testen en
vaccineren in het kader van coronabestrijding. Ook is de locatie
geschikt om andere GGD-diensten
aan te bieden zoals reisadvisering en
andere vaccinaties.
De locatie aan Weg door Jonkerbos 10
in Nijmegen (voormalige locatie van de
Volvo garage) wordt voor langere tijd
gebruik genomen. De opening van een

nieuwe GGD-locatie past binnen de
opdracht die de GGD heeft van het
ministerie van VWS voor de langere
termijn. Het gaat hierbij om het voorzien in voldoende vaccinatie- en testcapaciteit, ook als het coronavirus weer
zou opleven. GGD Gelderland-Zuid
werkt ook in andere delen van de regio
aan duurzame capaciteit voor testen en
vaccineren.
Wil je weten waar je de komende tijd
terecht kunt voor testen of vaccineren?
Kijk op de website https://ggdgelderlandzuid.nl/ voor een actueel overzicht.

Gezelligheidskoor
De Daalse Nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de
muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere tweede en vierde maandag v.d. Maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum Daalsehof, NijmegenOost. Nu: 25 april 2022. Info: Marinus, tel: 0610748973.

Ei, zie je mij?
Mini-expo in
De Bastei

Dit voorjaar is er in De Bastei een miniexpositie gewijd aan het heimelijke
liefdesleven van de Nederlandse broedvogel. ‘Ei, zie je mij?’ gunt ons een
kijkje achter de schermen van het veelal verborgen liefdesleven van onze
broedvogels. Enkele graag geziene
vogels in tuin en park worden samen
met hun nesten en nakomelingen in de
schijnwerpers gezet. De grote variëteit
in nestbouw, ei-kleur en legselgrootte
kun je zo van dichtbij bestuderen.
Eieren zijn er in tal van kleuren.
Sommige zijn spierwit, maar andere
stelen de show met kleurige spikkels,
klodders of streepjes. De kleur zegt
veel over de vogelsoort. Denk bijvoorbeeld aan vogels die op het strand
leven. Zij leggen hun eieren in een kuiltje in het zand. De spikkeltjes op hun
eieren lijken op de kiezelstenen aan de
kust. Een sterk staaltje camouflage!
Laat zelf je beste camouflagetechnieken zien en doe mee met onze kleurwedstrijd.
‘Ei, zie je mij?’ is te zien vanaf aankomend Paasweekend. Volg via de sociale media en de website ook het activiteitenprogramma voor kinderen in de
meivakantie.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. De entree bedraagt €
10,- voor volwassenen en € 7,50 voor
kinderen. De Bastei is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie: www.debastei.nl.

Vrijheidsontbijt op 5 mei… Kom ook aan tafel!
Op
5
mei
organiseert
het
Besiendershuis een Vrijheidsontbijt
voor 100 personen in het restaurant van
Concertgebouw De Vereeniging.
Eindelijk, na twee jaar, kunnen we
elkaar ontmoeten aan de eettafel rond
het thema Vrijheid, met een smakelijk
ontbijt op een prachtige locatie.
De kern van het Vrijheidsontbijt is een
bijzondere ontmoeting aan de ontbijttafel, waarbij gasten over historische en
maatschappelijke thema’s als vrijheid
en onvrijheid spreken. Hoe actueel kan
het zijn, met een pandemie die we achter ons proberen te laten, en met een
walgelijke oorlog in de Oekraïne die
ons al wekenlang in hoofd en hart
raakt. We zijn mede hierom ook blij dat
burgemeester Hubert Bruls bij het ontbijt aanwezig zal zijn
Speciale gast: Peter Brusse
Onze speciale gast is schrijver en journalist en voormalig hoofdredacteur van
het NOS journaal, Peter Brusse. Als
kind maakt hij de bevrijding van
Nijmegen mee. In een zeer persoonlijk

verhaal gaat het over bommenwerpers,
wanhopige volwassenen, de uiteindelijke komst van de Engelse soldaten en
vervolgens een jarenlange zwerftocht
na het verlies van huis en haard.
Een kort fragment uit zijn verhaal:
‘We kwamen in de achtertuin en ik zag
dat de gordijnen van vader en moeders
slaapkamer in brand vlogen. Kleine
vlammetjes die langs de wapperende
gordijnen naar boven kropen. Er was
geen redden aan. Niemand dacht aan
blussen. Wegwezen.’
Van dat aangrijpende verhaal maakte
Besiendershuis een mooi boekje. Voor
iedereen is er na afloop een gratis
exemplaar mee te nemen.
Lokale ondernemers maken dit ontbijt mogelijk
Dit ontbijt wordt mogelijk gemaakt
door de genereuze bijdrage van een
aantal lokale ondernemers. Kaashandel
De Wit, aardappel- en eierhandel
Noorloos, Streekbakker Jorrit en
Landwinkel de Woerdt leveren heerlij-

ke ingrediënten voor de maaltijd. Hotel
de Pauw sponsort een overnachting
voor onze ‘special guest’, en De
Vereeniging stelt het restaurant
beschikbaar en verzorgt de live muziek.
Het is hartverwarmend om met deze
bijdragen dit evenement te kunnen
organiseren.
Om de overige kosten van het ontbijt te
dekken vragen we entree van 10 euro
per persoon.
Vrijheidsontbijt
5 mei 2022, van 10.00 uur tot 12.00 uur
Inloop: 9.40 uur
Locatie: Restaurant de Vereeniging,
Keizer Karelplein 2D, 6511 NC,
Nijmegen
Entree: 10 euro
Kom je ook aan tafel om daar andere
Nijmegenaren te ontmoeten rond het
thema Vrijheid? Reserveer dan gauw
een
kaartje
via:
www.besiendershuis.com/vrijheidsontbijt2022

Zingen voor/door Oekraïne op de Waalkade
Een groep Oekraïense vrouwen zong
zaterdagmiddag 16 april liederen op de
Waalkade. Een groot aantal van hen
was vluchteling. Deze vluchtelingen
verblijven op twee passagiersboten in
Nijmegen.
De zangeressen werden begeleid door
een grote hoeveelheid muzikanten op
allerlei verschillende muziekinstrumenten. Natuurlijk zongen ze in hun
moedertaal en ook het Oekraïnse volkslied werd uit volle borst meegezongen
door het massaal toegestroomde
publiek, waaronder vele Oekraïners.
Ook werd er een minuut stilte gehouden.
Er was veel belangstelling voor dit
gebeuren. Door BD1 is een film van het
optreden gemaakt.

Slaapplekken gezocht
voor 4daagse wandelaars
Het aftellen tot de 104e editie van de
Nijmeegse Vierdaagse is begonnen.
Van 19 t/m 22 juli lopen meer dan
45.000 deelnemers de grootste wandelprestatietocht ter wereld.
Een groot deel van de wandelaars is
inmiddels voorzien van een slaapplek,
maar
nog
niet
iedereen.
Vierdaagsebed.nl zoekt gastvrije
Nijmegenaren die een bed te huur hebben voor Vierdaagse wandelaars.
Ook dit jaar doet Vierdaagsebed.nl
beroep op de gastvrijheid van
Nijmegenaren. Er zijn nog bedden
nodig om de Vierdaagse wandelaars te
voorzien van hun welverdiende nachtrust. En dan gaat het om goede, comfortabele bedden, het liefst op basis van
volpension. De prestaties van de wandelaars verdienen natuurlijk een goede

nachtrust en goede maaltijden. Het gastgezin ontvangt een vergoeding voor de
gastvrijheid.
Ruime vergoeding en een ervaring
rijker
De vergoeding voor het gastgezin
bedraagt € 36,75 per persoon per nacht,
op basis van overnachting met ontbijt.
Voor volledig pension (met lunch en
warme avondmaaltijd) bedraagt de vergoeding € 50,75 per persoon per nacht.
Aanmelden als gastgezin
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via vierdaagsebed.nl en voor vragen contact opnemen met VVV Rijk
van Nijmegen: via info@vierdaagsebed.nl of 088-3660200 (dinsdag t/m
zaterdag tussen 10.00 -17.00).

Vernieuwd en uitgebreid

Tentoonstelling Vrede, Vrijheid
en een Onsje Geluk 2.0
In de tentoonstelling is er aandacht voor vrede en vrijheid én
oorlog. Wat in Oekraïne gebeurt
raakt iedereen, maar zeker ook
Nijmegenaren, die zich herinneren hoe in WOII hun stad werd
gebombardeerd. Er zijn (uit De
Gelderlander) veel persberichten over Oekraïne te zien naast
Stichting Wederopbouwstad
Nijmegen met het gebombardeerde centrum van Nijmegen
en hoe het daarna opgebouwd
werd.
De
Oorlogsdodenwerkgroep van het 4 en 5
mei comité toont panelen over wat de
oorlog aanrichtte. Er is aandacht voor
hoe mensen met een beperking in oorlogen extra de dupe zijn, en voor rabbi
Salomons die meer dan tweehonderd
Joodse mensen, vooral kinderen, redde.
In Paradisum toont de plekken waar
veel van de oorlogsdoden liggen.
Nijmegen Stad van Compassie laat zien
waar Nijmegen voor staat. Onkruit vergaat niet wil blijven nadenken over
geweldloze oplossingen bij agressie.
Er zijn impressies van acht Vrede en
Vrijheidstuinen in Nijmegen te zien en
van vier Nijmeegse Vredesweken.
Daarnaast tonen verschillende kunstenaars werk, zoals Lobke Burgers,
Marie Louise Fransen, Joppe Heiligers,
Teja Huting, Geert Lemmers en Alda
Loeffen. Frans Eppink laat een fototentoonstelling over vrijheid en gender
zien, Frans Houtbeckers de wereldreis

van Kloris Steenbeen, en Hans Weeren
pentekeningen met spagaatvogels.
Zaterdag 7 mei 15.30 u officiële opening door Qader Shafiq, met aandacht
voor Oekraïne, Clem Bongers, Dragon
Warriors, e.a.
Er zijn regelmatig creatieve activiteiten
en gesprekken:
zie www.stichtingkus.nl
Kinderspeurtochten voor groot en klein
(doorlopend)
Optredens door opa Frans of oma
Mariët (zaterdag om 14 uur)
Dit is een tentoonstelling van Stichting
KUS. Er is ook een tentoonstelling te
zien over 40 jaar De Nijmeegse
Stadskrant.
Plaats: Passage Molenpoort 106, eerste
verdieping.
Tijd: april, mei en juni, woensdag tot en
met zaterdag van 12-17 uur.

EuroGames Nijmegen: De ins en
outs van LGBTIQ+ en sport
‘Live’ podcast-avond, 21 april
Over pakweg 100 dagen vindt in
Nijmegen de openingsceremonie plaats
van het grootste, meerdaagse LGBTIQ+ sportevenement van Europa: de
EuroGames. In de week na de 4Daagse
zullen zo’n 2500 atleten uit heel
Europa in 19 verschillende sporten met
elkaar de strijd aan gaan.
Op donderdag 21 april geeft Movisie in
LUX Nijmegen een korte presentatie
over de geschiedenis van LGBTIQ+ en
sport. Daarna praten gastvrouwen Anja
van Hout en Jolanda van Gool (De
Brabantse potcast) met verschillende
gasten verder over dit onderwerp, over
hun motivatie om betrokken te zijn bij
de EuroGames, over hun passie voor
sport en wat volgens hen de meerwaarde voor Nijmegen is om gaststad te
zijn. Vanuit diverse invalshoeken bekijken zij ook of er wel behoefte is aan
specifiek LGBTIQ+ sportclubs in
Nederland of dat het ook anders kan;
hoe was het, hoe is het nu en wat zou
volgens de betrokkenen het ideale
plaatje zijn?
Deze avond is bedoeld voor iedereen;
Of je nou bestuurder bent van een

sportvereniging, een beleidsmedewerker bij een gemeente of een LGBTIQ+
sporter bij een reguliere sportclub;
kom, luister en geniet van de verhalen.
Gasten: Grete Visser (wethouder
Onderwijs, welzijn en zorg van
gemeente Nijmegen), Paul van Yperen
(Movisie en Gay Games Amsterdam),
Delano (volleyballer bij Vocasa), Leon
Pijls (wielrenner bij GCGN GaySportNijmegen), Marischka Bours
(voormalig dansdocent Side Step),
Sarah Wennmacker (mede-organisator
Dans EuroGames), Joost van
Wijngaarden (projectleider EuroGames
Nijmegen)
Het bijwonen van deze avond is gratis.
Een kaartje reserveren kan via de website van LUX Nijmegen: www.lux-nijmegen.nl/anders/te-gast-eurogamesnijmegen
EuroGames Nijmegen wordt mede
mogelijk gemaakt door gemeente
Nijmegen, provincie Gelderland en
ministerie van OC&W. EuroGames
Nijmegen (27-30 juli): www.eurogames2022.eu
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Zwischen Rhein & Maahs
Grenzland-Draisine rollt wieder
KRANENBURGKLEVE-GROESBEEK. Seit dem 01.
April
rollen
die
Draisinen endlich wieder über die Gleise zwischen
Kleve,
Kranenburg
und
Groesbeek! Und für die
Osterferien hat sich
Geschäftsführer Gerd
Scholten direkt ein
Angebot für Familien
ausgedacht: Kinder in
Begleitung der Eltern
oder Großeltern dürfen
von
Montag
bis
Draisine-Buchungen sind telefonisch, per e-Mail oder
Donnerstag gratis mit- online möglich. Auf dem Bild sehen sie Martina Gellert
fahren!
(Kleve Tourismus) und Draisine-Geschäftsführer Gerd
Foto: Heinz Maahs
Ein
besonderes Scholten
Highlight gibt es außerdem
im
Juni
mit
der Kosten für die Hin- und Rückfahrt
Mittsommernachtstour. Am Freitag, betragen 13,- € (Montag bis
den 24.06. geht es am Spätnachmittag Donnerstag) bzw. 16,- € (Freitag bis
auf Clubdraisinen von Kleve nach Sonntag & Feiertage), Kinder bis 14
Kranenburg, wo gemütlich gegrillt Jahre bezahlen die Hälfte. Außerdem
wird. Im Preis von 19,90 € sind die erhalten Senioren ab 65 Jahren donnerHin- und Rückfahrt mit der Draisine stags 50% Ermäßigung und am
sowie 2 Würstchen und 2 Getränke ent- Mittwoch fährt bei Familien ein Kind
halten. Kinder bis 14 Jahren bezahlen gratis mit! Das Team der Grenzland11,90 €.
Draisine freut sich über Buchungen
Darüber hinaus gibt es wieder tolle unter Tel.: 02826/9179900 oder per
Tagesangebote für Gruppen und Email an info@grenzland-draisine.eu.
Kombinationsmöglichkeiten mit dem Außerdem kann auf der Internetseite
Geccomobil,
Bogenschießen, www.grenzland-draisine.eu
direkt
Stadtführungen oder Bauerngolf. Die online gebucht werden.

Kranenburg à la carte
Segway-Tour
durch
die
Kranenburger Landschaft – 23.
April 2022 (15.00-17.00 Uhr)
Lernen Sie die schöne Umgebung
Kranenburgs auf eine völlig neue Art
und Weise kennen - fast geräuschfrei
und umweltfreundlich per Segway lassen Sie sich faszinieren. Treffpunkt:
Tourist Info Center Alter Bahnhof.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof, Kranenburg, Tel: 028267959, touristik@kranenburg.de; inkl.
Einweisung pro Person 54 €;
Voraussetzungen bitte im Tourist Info
Center Alter Bahnhof erfragen
Fahrradtour in den Frühling – 24.
April 2022 (14.00-18.00 Uhr)
Die Tour führt am Randes des
Reichswalds nach Grafwegen, von dort
geht es entlang der Grenze zum Kloster
Graefenthal. Dort kann man sich bei
Kaffee und Kuchen stärken, bevor es
entlang der Niers durch den
Reichswald zurück nach Kranenburg
geht. Veranstalter: Tourist Info Center
Alter Bahnhof, Kranenburg, Tel:
02826-7959, touristik@kranenburg.de;
pro Person 7 €, Kinder bis 12 Jahre frei,
exkl. Kaffee und Kuchen im Kloster
Graefenthal
Abnahme
des
Deutschen
Sportabzeichens – 30. April 2022
(10.45 Uhr)
In den Disziplinen Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination werden
Leistungen gemessen und dokumen-

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
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Amelandlager Keeken 2022 in neuer Unterkunft
KEEKEN.
Das
Team
vom
Amelandlager SV Nordwacht Keeken
fuhr für ein Wochenende nach
Ameland, um sich ihre neue Unterkunft
anzusehen und sich voller Vorfreude
für den Sommer vorzubereiten.
(10.07.- 23.07.22). Corona bedingt
mussten viele Läger auf Ameland schließen oder wurden umgebaut sodass
auch das Team aus Keeken eine neue
Unterkunft suchen musste.
Es war nicht leicht, aber: „Wir haben
ein neues Lager gefunden und sind sehr
froh darüber“. Ansonsten wäre es das
Ende für das Ferienlager von Keeken
gewesen. Das Team und die Kinder
waren so enttäuscht und traurig, weil
sie in den letzten Jahren zweimal absagen mussten, da die Gesundheit der
Kinder und ihrer Familien im
Vordergrund stand. Doch dieses Jahr ist
es wieder soweit. Wir haben uns für
den Sommer gut vorbereitet und können es nicht abwarten endlich mit allen
Kindern wieder in den Bus zu steigen.
Es sind noch einige Plätze frei.
Anmeldungen gerne unter a.kuppen@gmx.de Weitere Informationen:
www.Norwacht-Keeken.de
oder
Instagram
amelandla-

Für das Amelandlager 2022 sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen unter
a.kuppen@gmx.de
ger_nordwacht.keeken.
Das
Team
veranstaltet
einer
Kleiderbörse: Kinderkleider und
Spielzeugbörse am 15.05.22 auf dem
Sportplatz in Keeken von 10- 17 Uhr.
Die Standgebühr beträgt 5 Euro und

eine Kuchenspende. Anmeldungen
unter: ameland-troedel@outlook.de.
Das Team würde sich freuen, wenn Sie
auf einen Kaffee und Kuchen vorbeischauen und somit das Amelandlager
unterstützen.

Die Wasserfontänen laden zum Flanieren ein
KLEVE. Seit Donnerstag, dem 7. April, sprudeln die
Wasserfontänen im Fortgarten der Stadt Kleve wieder.
Bürgermeister Wolfgang Gebing übernahm die
Inbetriebnahme persönlich und legte den großen Schalthebel
zur Aktivierung der Fontänen um.
Die historische Gartenanlage aus dem 17. Jahrhundert lockt
mit ihren Wegen, Holzbrücken, Teichen, vielfältigen Baumund Pflanzenarten, Skulpturen und Kunstwerken sowie einzigartigen Fotospots auch heute noch zahlreiche Besucher
aus nah und fern in die Schwanenstadt und lädt zum
„Lustwandeln“ ein. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre,
die das Flanieren begleitet und das Frühjahrs- und
Sommerbild der Stadt prägt.
Üblicherweise wird mit der Inbetriebnahme der Fontänen
auch die Saison der Forstgartenkonzerte eingeläutet. Diese
starten in 2022 voraussichtlich im Mai – die Termine für die
Konzerte werden demnächst veröffentlicht.

Stadt Kleve. Daniela Rennecke (Leiterin des Fachbereichs
Schulen, Kultur und Sport der Stadt Kleve) und
Bürgermeister
Wolfgang
Gebing
nehmen
die
Wasserfontänen in Betrieb.

Eine neue Königin bei den Klever Erdmännchen
tiert. Für Kinder ist das Sportabzeichen
kostenlos, für Erwachsene kostet die
Urkunde mit Nadel 4 €, ohne Nadel 3 €.
Zur Erledigung der Formalitäten bitte
um 10.45 Uhr da sein. Um vorherige
Anmeldung unter sportabzeichen@outlook.com und Einhaltung der AHARegeln wird gebeten. Sportzentrum
Nütterden
am
Haferkamp,
Antoniusweg, Kranenburg-Nütterden
Maiandacht am Bildstock – 6. Mai
(18.00 Uhr)
Am Renneken, Kranenburg-Nütterden;
Treffpunkt Straße Ecke Hohen Weg
und am Renneken. Veranstalter:
Margret Schindler-Böhmer, Dorfstr. 27,
Kranenburg, Tel: 02826-5295, schindler-boehmer@web.de (www.hvv-nuetterden.de)
Kranenburger "Schnuppertour" – 7.
Mai (15.00-15.45 Uhr)
Entdecken und staunen Sie auf diesem
ca. 1,5 km langen Spaziergang durch
und entlang des historischen Ortskerns.
Treffpunkt: Tourist Info Center Alter
bahnhof. Veranstalter: Tourist Info
Center vAlter Bahnhof, Kranenburg,
Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 6 €, Kinder bis 12
Jahre frei.

KLEVE. Lange Zeit war es ruhig im
Erdmännchen-Königreich
im
Tiergarten Kleve. Der Nachwuchs
blieb aus und die alte Gruppe, die nur
noch aus drei Tieren bestand, wurde
immer älter. „Aufgrund des ausgeklügelten Sozialverhaltens ist es nicht
möglich, ausgewachsene Erdmännchen
in eine bestehende Gruppe zu integrieren. Die Tiere würden sich so lange
bekämpfen, bis es im schlimmsten Fall
tödlich endet“, erklärt Tiergartenleiter
Martin Polotzek. „In der Wildbahn entstehen neue Erdmännchengruppen
durch lediglich ein dominantes Paar,
welches auch bei einer größeren
Erdmännchenanzahl das einzige Paar
ist, das für Nachwuchs sorgt.“
Erdmännchen kommen ursprünglich
aus dem südlichen Afrika und leben

gibt es derzeit auch zahlreiche
Jungtiere bei Zwergottern, Schafen,
Ziegen und Rindern zu erleben.
Weitere
Informationen
unter
www.tiergarten-kleve.de.

Wer die neuen Erdmännchen im
Tiergarten Kleve sehen möchte, kann
das täglich von 9-18 Uhr tun.

Porträtkunst im Städtischen Museum Kalkar
KALKAR. Seit dem 3. April wird im
Städtischen Museum Kalkar die
Ausstellung "Porträts" gezeigt. Zu
sehen sind rund 60 Exponate aus der
Sammlung der Stadt Kalkar und des
Vereins der Freunde Kalkars –
Gemälde, Zeichnungen, Drucke,
Plastiken und Fotografien, die einen
Einblick in die Porträtkunst aus mehreren Jahrhunderten bis in die Neuzeit

Lach-Yoga im
Storchennest
KRANENBURG. Mit „Lachen ist
gesund“
bietet
das
Familienbildungswerk der Awo am
Samstag, 7. Mai, von 10 bis 12 Uhr in
der Kita „Storchennest, Grabenstr. 1,
einen Lach-Yoga-Workshop an. Die
Methode ist einfach, kann von jedem
angewandt werden, und setzt keine
Vorkenntnisse voraus. Lach-Yoga dient
dazu, Stress zu reduzieren und das
Immunsystem
zu
stärken.
Regelmäßiges Lachen ist gut für
Körper, Geist und Seele und trägt zu
einer positiven Lebenseinstellung bei.
Infos und Anmeldung beim Awo
Familienbildungswerk, Tel: 028218363229,
awo-fbw@awo-kreiskleve.de

dort in Kolonien von bis zu 30 Tieren,
die von einem dominanten Weibchender Königin- angeführt werden. In
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet
vermehren sich Erdmännchen das
ganze Jahr über und gebären nach rund
elf Wochen Tragzeit meist drei bis vier
Junge.
Mit
einem
neuen
Erdmännchenweibchen, welches aus
dem Zoo Frankfurt in den Tiergarten
Kleve
gezogen
ist,
hat
die
Schwanenstadt nun eine neue Königin,
die mit einem neuen Männchen aus
dem Tierpark Herborn bald für reichlich Nachwuchs sorgen soll. Wer die
neuen Erdmännchen im Tiergarten
Kleve sehen möchte, kann das täglich
von 9-18 Uhr tun. Neben den
Neuzugängen bei den Erdmännchen

geben. Auch das Selbstporträt als besondere Form des Porträts ist mit mehreren Werken vertreten, die zum Teil
einen experimentellen Charakter
haben. Ergänzt wird die Ausstellung
durch eine Videopräsentation von mehr
als 120 Konsol-Masken aus den
Kalkarer Kirchen St. Clemens in
Wissel, St. Peter und Paul in Grieth, St.
Regenfledis
in
Hönnepel,
St.

Lambertus in Appeldorn und St.
Nicolai in Kalkar. Diese sind mit ihren
wechselnden, von humorvoll bis zu
furchteinflößend gestalteten Gesichtern
wahre "Hingucker", wegen ihrer hohen
Position an den Gewölben für Besucher
vor Ort aber oftmals nicht einfach zu
betrachten.
Städtisches
Museum
Kalkar,
Grabenstraße 66, Kalkar.

Sounds very british
KLEVE. Reisen ins britische Königreich ist aufwendiger geworden. Aber der
Zugang zur großartigen englischen Orchestermusik ist ganz leicht! Das
Landesjugendorchester NRW schickt uns ohne Visum auf die Insel und interpretiert Meeresrauschen an der Küste von Benjamin Britten, Lerchengesang von
Ralph Vaughn Williams und ein Rätselraten von Sir Edward Elgar. Delightful!
Landesjugendorchester NRW, Julia Becker, Violine & Sebastian Tewinkel, Leitung.
Donnerstag, 28. April 2022, 20.00 Uhr, Stadthalle Kleve. Karten:
www.kleve.reservix.de, alle Reservix-VVK-Stellen und Rathaus-Info (Tel. 0282184435)

Noch freie Plätze im Kursangebot
Die Ausstellung läuft bis zum 15. Mai
2022. Die Öffnungszeiten sind montags 10 – 13 Uhr und dienstags bis
sonntags 10 – 17 Uhr. Der Eintritt ist
frei.

KRANENBURG. Unmittelbar nach den Osterferien startet der Verkehrsverein
Kranenburg wieder mit seinem Kursprogramm. Für die Kurse „Rückengymnastik“
in Nütterden sowie „fit & aktiv“ und „Body & Fitness mit Faszientraining“ in
Kranenburg sind noch einige Plätze zu belegen. Anmeldungen und nähere
Informationen bei der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins Kranenburg unter Tel.
02826 2642559 (nur dienstags) oder unter info@verkehrsverein-kranenburg.de.
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Mercedes-Benz EQB 300
Vorig jaar beschreven we in de Rozet autorubriek de elektrisch aangedreven
EQA, die gebaseerd is op de Mercedes-Benz GLA. In navolging hiervan is er
nu ook een soortgelijke uitvoering op basis van de GLB. Uniek binnen dit segment biedt de puur elektrisch aangedreven Mercedes EQB, als grotere broer
van de EQA, zelfs zeven zitplaatsen.

Omdat de Mercedes-Benz EQB bedoeld is voor het hele gezin, is het karakter neutraal en goedmoedig. Wanneer gewenst kan de EQB 300 zich ook van een andere
kant laten zien en is deze elektrische gezinsauto serieus snel en dynamisch.
De Mercedes-Benz EQB is gebaseerd
op de benzine-aangedreven GLB evenknie, maar het uiterlijk is toch duidelijk
verschillend. De basisvorm is nog altijd
wel de gespierde carrosserie met een
hoog opgetrokken neus en een hoge
schouderlijn. Echter, de EQB is gladder
en meer gestroomlijnd, waardoor de
elektrische variant veel moderner oogt
en uiteraard efficiënter is door de lagere luchtweerstand.
De Mercedes-Benz EQB onderscheidt
zich van de GLB door een dichte grille,
andere koplampen en achterlichten. De
EQB is een van de grotere en ruimere
SUV-achtigen onder de middenklassers
De EQB is groter dan de Jaguar EPace, Audi Q4 en Lexus NX, maar
weer kleiner dan de Jaguar F-Pace,
Audi e-tron en Lexus RX.
Zevenzitter
Een belangrijk verschil ten opzichte
van de concurrentie is, is dat de
Mercedes-Benz EQB één van de weinige auto's in dit segment als zevenzitter
leverbaar is. Ondanks het feit dat de
EQB bovengemiddeld groot is voor een
compacte SUV, is de ruimte op de
derde zitrij toch beperkt. Het vereist
lenigheid om achterin te komen, waar-

na de beenruimte sterk afhankelijk is
van de inschikkelijkheid van de personen op de tweede zitrij, waarvan de
stoelen in lengterichting verplaatsbaar
zijn. Maar de derde rij is wel ideaal
voor kinderen en zij hebben aldaar ook
nog een USB-C aansluiting voor hun
spelcomputer, telefoon of wat er ook
maar stroom nodig heeft.
Bij gebruik als zevenzitter is de bagageruimte vrijwel nihil, maar met omgeklapte derde zitrij, meet het bagageruim 465 liter. Als men een vijfzits uitvoering kiest, dan heeft men 30 liter
meer bagageruimte achterin en kan
men 495 liter onder de oprolbare hoedenplank achterin verstouwen. De rolhoes, die dienst doet als hoedenplank
bij het wegklappen van de derde zitrij
heeft helaas geen mogelijkheid om
helemaal achteraan in de bagageruimte
vast te klikken. In het geval van het volladen van de auto met personen, kan
men deze hoedenplank beter thuis
laten. Als men de tweede en derde zitrij omklapt, dan kan men tot 1710 liter
bagage verstouwen.
Fraai dubbel beeldscherm als dashboard
Het interieur en de stoelen van de

Dacia Spring
Dacia’s eerste vol-elektrische auto is meteen de goedkoopste EV van
Nederland en dat is een voltreffer, want voor een elektrische auto erbij, voor
de korte afstanden is het een fabuleus aanbod na aftrek van alle subsidies.
Zeker in Duitsland waar men de auto voor z’n € 11.000 na aftrek van zo’n €
9000,- subsidie kan rijden en dat dan ook nog wegenbelastingvrij. In
Nederland kost de Dacia Spring € 19.850,- en dan gaan er ook nog subsidies
vanaf. Het is de goedkoopste auto om te rijden. .

De hoge en smalle bouw van de Dacia Spring zorgt er samen met de eenvoudige
ondersteltechniek voor dat de Spring zich minder thuis voelt op de snelweg, maar
juist uitblinkt in de stad.
Vanwege de hogere aanschafprijs kiezen velen automobilisten nog steeds
voor een auto met een conventionele
verbrandingsmotor. Dacia wil met de
Spring elektrisch rijden bevorderen met
een compacte SUV, die dezelfde prijs
heeft als en vergelijkbare auto met benzinemotor. De auto kan zo goedkoop
zijn, omdat het model is afgeleid van
de Renault Kwid, die Renault in 2015
ontwikkelde als compacte SUV voor de
Aziatische markt. Het model bleek heel
erg aan te spreken in de Europese
markt, maar voldeed uiteraard niet aan
de EU-eisen. Dat kan men ook niet verwachten voor een auto met een kostprijs van € 5000,- in de Aziatische
markt.
Alles zo simpel mogelijk
De Dacia Spring heeft dezelfde stoere
uitstraling en zelfverzekerde blik, die

de Renault Kwid zo gewild maakte,
maar past niet geheel bij de kwaliteit
die Renault in Europa wil bieden.
Vandaar dat het model bij het submerk
Dacia kwam.
De hoge bouw van de Dacia Spring
geeft de uitstraling van een SUV, hetgeen wordt versterkt door zwarte
accenten en stootranden rondom. Als
frivool element is bij onze luxe uitvoering een deel van de dakdragers in het
oranje uitgevoerd. De Spring heeft
kunststof wieldoppen, maar dankzij de
slimme vorm van de stalen velgen
erachter lijken het lichtmetalen velgen.
Alles is supersimpel. De stoel kan niet
omlaag, noch omhoog, waardoor sommigen er niet in kunnen rijden.
Gelukkig past het voor mij wel en zit
zelfs comfortabel. Het stuur is eveneens niet verstelbaar, de koplamphoogteverstelling gaat via een kabel, gordij-

Road Test
Mercedes-Benz EQB 300
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 64.031,Gewicht: 2175 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 228 pk
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 8,0 sec.
Gem. verbr.: 18.8 kW / 100 km
Lengte: 469,0 cm
Breedte: 183,4 cm
Kofferruimte: 465/495 liter
Aanhangergewicht: - kg
Mercedes-Benz EQB zijn degelijk en
luxe, zoals men van deze Duitse fabrikant verwacht. Als dashboard functioneren twee beeldschermen. Een scherm
achter het stuurwiel en het tweede
beeldscherm zit midden op het dashboard. Hiermee kunnen vrijwel alle
functies worden bediend. Daarbij biedt
Mercedes de gebruiker alle vrijheid bij
de bediening. Het kan door het beeldscherm aan te raken, via een "touch
pad" op de middentunnel, via toetsen
op het stuurwiel en met gesproken
commando's.
Computergestuurde vierwielaandrijving
De Mercedes-Benz EQB is altijd voorzien van een 66,5 kWh batterij en de
door ons gereden EQB 300 heeft
4Matic vierwielaandrijving. De later
geïntroduceerde 250 heeft tweewiel-

De Mercedes-Benz EQB heeft dezelfde
lange wielbasis (2.829 mm) als de GLB
en hij is 1,83 meter breed plus 1,66
meter hoog. Hij is wel een paar centimeter langer omdat de gewijzigde bumpers wat verder uitsteken.

Road Test
Dacia Spring
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 19.850,Gewicht: 912 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 44 pk
Top: 125 km/uur
Acc.0-100: 19,2 sec.
Gem. verbr.: 13.9 kW / 100 km
Lengte: 373,4 cm
Breedte: 157,9 cm
Kofferruimte: 290 liter
Aanhangergewicht: - kg
nairbags achterin ontbreken, net als
bekerhouders voorin. Raar genoeg zien
we in de achterportieren wel elektrisch
bedienbare ramen, een ware overdaad
voor deze auto.
Knoppen op het dashboard zijn zoveel
mogelijk gegroepeerd. Op die manier
zijn minder panelen en kabelbomen
nodig. De bediening van de elektrisch
bedienbare zijruiten is daarom centraal
op het dashboard te vinden. De boordcomputer wordt bediend met een knop
in het hart van de verbruiksmeter.
Omdat een elektrische auto geen versnellingsbak heeft, is op de middentunnel slechts een draaiknop te vinden met
de standen "vooruit", "achteruit" en
"neutraal". Een parkeerstand is er niet,
daartoe dient de parkeerrem en die
moet men niet vergeten te gebruiken.

De Dacia Spring is de goedkoopste
auto, die men kan rijden en toch is er
standaard airco en andere luxe.

aandrijving en 190 pk. Daarnaast is er,
als topmodel, nog een 350 4Matic, die
292 pk levert met een maximaal koppel
van 385 Nm.
Wij reden de 300 4Matic, die met
motoren op achteras en vooras in totaal
228 pk vermogen levert en een maximaal koppel van 390 Nm kan leveren.
De actieradius is bij de EQB volgens
WLTP 418 kilometer en 400 kilometer
kan men in werkelijkheid gemakkelijk
halen. Fijn is, dat op het dashboard
zowel de maximaal als de minimaal
nog te rijden afstanden staan weergegeven. Om het afleggen van lange afstanden makkelijk te maken, plant het navigatiesysteem automatisch waar nodig
de laadstops. Bij de door de auto aangegeven laadstops met snellader brengt
het systeem hierbij de batterij zelfs
vooraf op de optimale temperatuur om
zo snel mogelijk te kunnen laden. Bij
een daarvoor geschikte snellader wordt
dan met gemak de 100 kW laadsnelheid behaald en bovendien kan de auto
deze hoge laadsnelheid langdurig aangehouden. Het laden verloopt snel en
zodoende is het afleggen van zeer lange
afstanden geen probleem met de EQB.
Het intelligente energiebeheer van de
EQB is indrukwekkend. Het terugwinnen energie door remmen/uitrollen,
recuperatie noemt men dat, is met hendels achter het stuur in te stellen. Bij
het ene uiterste houdt de EQB zo sterk
in, dat vrijwel iedere rit met één pedaal
kan worden gereden; het rempedaal is
alleen nog voor noodsituaties. Bij rijden met één pedaal wordt maximaal
energie teruggewonnen tijdens het
afremmen. Het andere uiterste is prettig
op de snelweg, waar uitrollen zonder
veel snelheid kwijt te raken prettig is
om soepel met de verkeersstroom mee
te komen.
Met de stand op automatisch zal de
Mercedes automatisch vertragen bij het
naderen van een voorligger en gaat de
auto proactief uitrollen in zone met een
lagere snelheidslimiet. Het management van de aandrijving van voor- of
achterwielen verloopt ook zeer slim.
Wanneer welke motor aan het werk is,
merkt men niet. De samenwerking tussen voor en achter verloopt naadloos,
maar zeker niet willekeurig. Bij het
Compacte rakker voor in de stad
Alles draait om functionaliteit en eenvoud. De ruimte voorin is ruim voldoende, waarbij opvalt dat het koetswerk smal is, maar dat is juist bij het
rijden in de stad weer superhandig.
Standaard is iedere Spring voorzien
van airconditioning, LED dagrijverlichting, een USB-aansluiting en een
radio met Bluetooth-connectie. De
duurdere "Comfort Plus"-uitvoering
voegt daar een centraal beeldscherm
met navigatiesysteem en Apple
CarPlay / Android Auto aan toe. Op het
gebied van veiligheid biedt de Spring
alle passieve voorzieningen zoals airbags en ABS.
Veel bagageruimte
Bij veel elektrische auto's is de gehele
bodem gevuld met batterijen, maar bij
de Dacia Spring liggen ze alleen onder
de achterbank. De bagageruimte is
zodoende uitzonderlijk groot en diep
voor een auto in dit segment (290 liter).
De Dacia Spring is voorzien van een
27.4 kWh sterke batterij en dat is een
heel wat minder dan de cijfers van
andere elektrische auto's. Maar doordat
de Dacia Spring is veel kleiner en lichter is, kan een bescheiden elektromotor
voldoende kracht leveren voor de aandrijving. Daardoor heeft de slechts 912
kg zware Dacia een goede balans tussen prijs en bruikbaarheid. Volgens
WLTP cijfers kan de Dacia Spring 230
km afleggen op een volle accu, hetgeen
in de praktijk rond de 200 km is.
Laden kan aan het stopcontact thuis of
bij een publiek laadpunt. Optioneel kan
voor € 495.- extra de Dacia Spring worden voorzien van een aansluiting om
ook bij snelladers te laden met 30 kW
en dan is de Spring dankzij korte laadtijden vanwege de kleine batterij niet
langer aan de regio gebonden.
Die snellaad-mogelijkheid is een aanrader, maar snel laden doet de Dacia
niet, maar heeft uiteindelijk niet zo veel
tijd nodig vanwege de beperkte capaciteit van de accu. Bij een gewoon
publiek laadpunt (7,4 kW) kost het

De traditionele grille van de MercedesBenz GLB is bij de EQB vervangen
door een dicht kunststof paneel. De
elektromotoren hebben minder koeling
nodig De nieuwe ‘grille’ zorgt dus voor
verbeterde aerodynamica.
afremmen op de motor is de voorste
krachtbron leidend, wanneer alle zeilen
moeten worden bijgezet is de EQB een
vierwielaandrijver. Onder normale
omstandigheden en bij bescheidener
belasting legt de EQB de meeste kilometers af als achterwielaandrijver. De
EQB is met een gewicht van 2.3 ton
een echte zwaargewicht en dat voelt
ook zo bij het rijden. Echter, wanneer
de sportstand wordt gekozen en daadwerkelijk sportief wordt gereden,
reageert de EQB verrassend scherp en
lijkt de auto zijn massa te verliezen. De
EQB biedt dan het rijplezier van een
lichtere auto. Dat komt natuurlijk door
het hoge koppel dat de elektromotoren
op zowel voor- en achteras aanbieden.
In 8 seconden sprint de zware zevenzitter vanuit stilstand naar 100 km/uur en
kan een maximale snelheid halen van
160 km/uur.
Conclusie
De EQB is de gezinsauto bij uitstek.
Met het oog op de volgende generatie
is de EQB een elektrische auto en dus
uitstootvrij, klaar voor de toekomst en
heel voordelig per kilometer. Dankzij
de hoge, hoekige vorm biedt de EQB
volop binnenruimte, alhoewel dit een
compacte SUV blijft.
De basisprijs van de Mecedes-Benz
EQB is € en dankzij de vele subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen
is de volledig elektrisch aangedreven
Mercedes-Benz EQB niet alleen vanuit
milieu standpunt, maar ook economisch attractief.
bijna 5 uur en thuis op een normaal
stopcontact kost 14 uur.
Vlot door de stad, maar geen held op
de snelweg
De elektromotor is goed voor een
bescheiden 44 pk vermogen, maar wel
met 125 Nm koppel, dat het rijden
gemakkelijk maakt, omdat de grote
trekkracht vrijwel permanent aanwezig
is.
In de praktijk is de Dacia Spring levendig en vlot. Echter, boven de 90 km/u is
het gedaan met de souplesse. Voor snelheden boven de 100 km/u moet de aandrijflijn hard werken.
De grote bodemvrijheid maakt het
nemen van drempels, stoepen en andere obstakels in de stad eenvoudig.
Samen met de levendige aandrijving
laat de Spring zich kwiek door druk
stadsverkeer sturen en is dan echt een
genoegen om te rijden. Omdat de
Spring hoog en smal is met een eenvoudig onderstel, helt het koetswerk
over in bochten en is de auto op de
snelweg zijwindgevoelig.
Goedkoop autorijden
Auto's met verbrandingsmotor worden
steeds duurder in gebruik en als tweedehands onaantrekkelijk. Voor een
elektrische auto geldt het omgekeerde.
Bovendien: omdat een elektrische auto
veel minder bewegende delen heeft, is
deze betrouwbaarder en dat zorgt voor
een lagere afschrijving en minimale
onderhoudskosten. Voordeliger autorijden kan niet.

De Dacia Spring is een kleine en eenvoudige auto, die al het nodige biedt,
maar niet meer dan dat.
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BVC’12 speelt gelijk tegen
FC Winterswijk in boeiend duel (3-3)

28ste Bosbesjestocht ditmaal
door Gemeente Berg en Dal
Door corona en ter voorkoming van
problemen hiervan, is besloten om de
28ste bosbesjestocht (7 en 8 mei) ditmaal alleen op Nederlands grondgebied te houden, dus door Groesbeek.
Informatie over de Bosbesjes wandeltocht
De 28e Bosbesjestocht wordt dit jaar
georganiseerd met prachtige nieuw uitgezette wandelroutes. In Groesbeek is
het geweldig om te wandelen. Het landschap is hier zeer wisselend. Er wordt
gewandeld door de bossen en
door/langs kleinere natuurgebieden.
Ook de vele mooie vergezichten en verschillen in hoogte maken deze wandeltocht uniek, maar kost ook op sommige
stukken extra inspanning. De tocht
loopt door verschillende dorpskernen,
langs boerenlanderijen en door de
prachtige bossen. Er wordt gewandeld
op verharde paden/wegen en onverharde paden. Groesbeek (Gemeente Berg
en Dal) was in 2020 niet voor niets
wandelgemeente van het jaar. De
Nijmeegse Vierdaagse komt elk jaar op
de 3e dag door ons dorp en ook het
bekende Pieterpad loopt door onze
gemeente. Een uitdaging? Ben je
nieuwsgierig geworden, trek dan je
wandelschoenen aan en kom op 7 en/of
8 mei naar Groesbeek om de
Bosbesjestocht te lopen en met eigen

ogen te genieten van onze mooie,
afwisselende omgeving. Wij zien jullie
graag op onze tocht.
Startbureau De Sleutel, Bredeweg 71,
6562 DC te Groesbeek. Inschrijven kan
zowel op het startbureau, maar ook
vooraf via online inschrijving. Kijk
hiervoor op wandel.nl of onze bosbesjes site. Parkeren van auto kan vlakbij
het startbureau. Rustposten met toiletten zijn aanwezig op de routes. Het
startbureau sluit beide dagen om 17.00
uur. Afmelden is verplicht.
Afstanden en Tijdschema:
5 KM 09:00-14:00 uur
10 KM 07:00-13:30 uur
15 KM 07:00-12:00 uur
20 KM 07:00-12:00 uur
25 KM 07:00-10:30 uur
30 KM 07:00-10:00 uur
40 KM 07:00-09:00 uur
Kosten voor deelname
5 KM = € 3,00 de overige afstanden 10
t/m 40 KM = € 4,50
Extra Startbewijs voor kinderen t/m 12
jaar € 1,00
Extra kosten voor medaille € 1,50
Extra kosten voor Speldje € 1,50
Voor meer info zie site:
www.bosbesjes.nl

Koninklijke Erepenning voor
Voetbal Vereniging Trekvogels
NIJMEGEN. Op 8 april 2022 bestond
V.V. Trekvogels 100 jaar. Voor deze
gelegenheid ontvangt de voetbalvereniging de Koninklijke Erepenning uit
handen van burgemeester Bruls.
Op 8 april 1922 richtte een groep jonge
mannen uit Nijmegen Oost de voetbalvereniging Trekvogels op. Nu, zoveel
jaren later, heeft de voetbalvereniging
meer dan 1.000 leden en is nog altijd
zeer actief, zowel op sportief gebied als
wat betreft maatschappelijke activiteiten.
In haar lange bestaan hebben de
Trekvogels op verschillende plekken in
Nijmegen gespeeld. Uiteindelijk kwam
er in 1950 een veld beschikbaar op het
huidige complex op de Kwakkenberg,

dat inmiddels aan de eisen van de huidige tijd voldoet.
De gemeente Nijmegen is trots op een
vereniging met zo’n lange historie!
Deze Koninklijke Erepenning is in
Nijmegen eerder uitgereikt aan hockeyclub NMHC en aan de Nijmeegse
Muziekvereniging TNT.
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen
dan wel aan sportverenigingen. De
Erepenning wordt slechts verleend ter
gelegenheid van de viering van het 50jarig bestaan of een volgend meervoud
van 25 jaar van de vereniging of instelling.

Avondvierdaagse Millingen aan de Rijn

Inschrijving gemist?
Vanaf vandaag kan er ook ingeschreven
worden voor de Avondvierdaagse van
21 juni t/m 24 juni bij de servicebalie
van AH van den Hatert.
U kunt kiezen of u 5 of 10 km loopt en
of u wel of geen medaille wilt na 4
dagen wandelen.
Als u wel een medaille wilt geef dan
door welke medaille dat moet zijn.

Ook ouders/ begeleiders van kinderen
moeten in het bezit zijn van een
inschrijfkaart, zonder inschrijfkaart
mist u de traktaties onderweg en kunt u
ook niet mee met het pontje!
Kosten bij voorinschrijving: met
medaille: 6 euro, zonder medaille: 5
euro
Betalen kan alleen contant!

Avond4daagse Berg en Dal 2022
Eindelijk mag het weer! Na twee jaar
coronapandemie kunnen we de ouderwets gezellige traditie van de
Avondvierdaagse weer oppakken en
mogen we weer gaan wandelen in onze
prachtige omgeving rondom Beek,
Berg en Dal en de Ooij. De huidige editie van de Avond4daagse zal dan ook
plaatsvinden van 21 t/m 24 juni 2022.
Zet het alvast in de agenda!
Heb je zin om mee te
helpen?
Om ook deze editie weer
een feest te laten worden
voor de kinderen en hun
ouders kunnen we voor
de organisatie nog wat
hulp gebruiken. Vorig
jaar is een nieuw bestuur
samengesteld. Hiervoor
kunnen we nog ondersteuning
gebruiken,
maar er zijn zeker ook
helpende
handjes
gevraagd voor taken in
de aanloop naar de

avondvierdaagse toe en op de dagen
zelf. Denk hierbij aan verkeersregelaars, hapjes en drankjes uitdelen bij de
rustpunten, etc. Heb je zin en tijd om
hier een kleine of grotere bijdrage aan
te leveren neem dan vrijblijvend contact op met eveliennelissen@planet.nl
of via de telefoon 06-51147831.
We kijken al uit naar fijne zomerse
wandeldagen!

BEEK. In de afgelopen weken hebben de welbekende
‘Beekse Jungskes’ niet stilgezeten. Waar het begin van de
competitie zich laat bestempelen als zeer moeizaam lijkt het
team de weg omhoog ingezet te hebben. BVC’12 is inmiddels een team waar iedere tegenstander serieus rekening mee
moet houden. De trainingsintensiteit en geoefende tactische
patronen van succestrainer Luuk Maes komen steeds meer
tot uiting op de zondagmiddag.
De afgelopen weken stond ‘Squadra Giallo Verde’ garant
voor vermaak. Hiermee voldoet het team aan de middellange termijn doelstelling. Voetbal is van origine bedoeld als
volksvermaak nummer één. Waar vroeger de mensen naar
het stadion gingen voor een goede pot voetbal zie je nu dat
voetballiefhebbers steeds vaker de weg vinden naar
Sportpark ‘Casa Grande’. Deze equivalent van Milanello
daagt spelers om iedere week weer het beste uit de trainingsweek te halen. In dit gehele proces moet gezegd worden dat het Luuk Maes steeds beter lukt om verzamelde data
aan prestaties te koppelen.
De afgelopen weken waren hectisch en zaten vol met ‘sleutelduels’. BVC’12 nam het op tegen Dalfsen (4-4), STEVO
(5-3 winst) en RHKVV (2-1 verlies). In deze wedstrijden
deed de ploeg aan klantenbinding. Vanuit de PR-commissie
is het bericht binnen gekomen dat er nog steeds halve seizoenkaarten beschikbaar zijn. Voor slechts 40 euro bent u
verzekerd van tweewekelijks vermaak.
Er werd ook nog gevoetbald. De nummer 2 van de ranglijst,
FC Winterswijk, kwam 3 april langs. De uitwedstrijd in
Winterswijk werd verloren met 3-1. Onder bezielende leiding van interim-trainersduo Scholten-Wijnhoven ging
BVC’12 koppie onder op sportpark Jaspers. Beide heren
begonnen vandaag in de basis-elf.
BVC’12 begon sterk aan de wedstrijd en de gasten werden
de eerste 20 minuten overmeesterd. De thuisploeg maakte
het spel en kwam snel tot verschillende mogelijkheden. Het
nieuwe tactisch-concept kwam daarbij tot uiting. Al snel
scoorde de ploeg de 1-0 en de 2-0. Joey Wijnhoven maakte
de 1-0 en Sander Arts frommelde op geheel kenmerkende
wijze de 2-0 achter de keeper. Dit was een ongekende luxe

voor de thuisploeg. Na 25 minuten nam FC Winterswijk het
heft in handen. Het tempo ging omhoog en door wat onzorgvuldigheid kwam de ploeg terug tot 2-2. Geheel onnodig en
vooral erg zonde. Na deze 2-2 dicteerde FC Winterswijk het
spel en kwam de thuisploeg er moeilijk uit. Via uitbraken
waren er wel kansen voor Sander Arts en Luuk Rossen. Wat
vandaag opviel was dat de leidsman de fluit had ingeslikt.
Voor ieder wissewasje had de beste man een fluitsignaal
klaar. Dit tot grote ergernis van beide teams.
Na de rust speelde de ‘Squadra Giallo Verde’ richting de
Curva Sud en met de steun van het publiek schoot BVC’12
uit de startblokken. Het initiatief was terug en dit leidde snel
tot de 3-2 van Sander Arts. Op een ‘Wim Kieft-achtige’
manier (tegen Ierland in 1988, red.) knikte hij de 3-2 tegen
de touwen.
FC Winterswijk beschikt over een goed team met jonge spelers. Deze spelers beschikken daarbij over veel individuele
kwaliteiten. Wat jammer was, is dat spits Lenn Redeker constant op de grond ligt. Deze gerespecteerde spits heeft dit
niet nodig en zou zich meer moeten focussen op zijn spel en
het maken van goals in plaats van het zoeken naar penalty’s.
De wedstrijd werd een ouderwetse knokwedstrijd en dit ligt
de Beekse vechtmachine wel. Het publiek werd vandaag
getrakteerd op veel inzet en strijd. Dit alles in een fantastisch
decor met natuurgras. Ondergetekende strijdt tegen het
moderne voetbal en dus tegen kunstgras.
Uiteindelijk maakte Giovanni Malawua de 3-3 vanuit een
afstandsschot. Giovanni gaf dit schot een dusdanige zwabber
mee zodat Nick Bender verslagen werd. Deze Malawau is
één van de ‘handenbindertjes’ voorin en is een lepe buitenspeler. Malawau die na een uitstapje naar AZSV weer terug
is op het oude nest bepaalde hiermee de eindstand op 3-3.
In de kleedkamer kon op worden gemaakt dat er voldaan was
aan de hoofddoelstelling (het publiek vermaken, red.).
Rohda Raalte-BVC’12 op 10 april werd 3-0.
Opstelling 3 april:
Nick, Luuk, Niek, Teun (Joost), Yannick, Dominique,
Marco, Bart, Rik, Sander, Joey

Nieuws van VVLK
Jubilarissen
In het Paasweekend vierde VVLK in
Leuth haar 90-jarig jubileum. Op zondag 17 april werden ook de jubilarissen
van de afgelopen twee jaar gehuldigd.
Dat waren er totaal 20, maar helaas
konden niet alle jubilarissen hierbij
aanwezig zijn. 15 waren er wel.
Ben Rutjes, 75 jaar lid; Jan Keukens,
70 jaar lid; Jan Wieland, 70 jaar
lid; Ton Rutten, 60 jaar lid (niet aanwezig); Theo Lamers, 60 jaar lid; Frans
Labohm, 50 jaar lid; Jan Koenders, 50
jaar lid; Ben Rutten, 50 jaar lid; Henk
Langens, 50 jaar lid; Herman
Dengerink, 50 jaar lid; Frank Keukens
50 jaar lid (niet aanwezig); Guydo
Mulder, 50 jaar lid; Camiel Derksen,
40 jaar lid; Evert-Jan van Megen, 40
jaar lid; Tom Engelen 25 jaar lid; Roy
Verheijen, 25 jaar lid (niet aanwezig); Roy Rutten, 25 jaar lid (niet aanwezig).

Bijzondere onthulling
Tijdens de viering van het 90 jarig
bestaan van VVLK in Leuth op zondag
17 april vond een bijzondere onthulling
plaats. Het onderwerp was “Naar
Canada en weer terug”. Wat was het
geval. Bij de bevrijding van Leuth door
de Canadezen in 1945 had een
Canadees, Carl Kolonsky, een medaille
uit Leuth meegenomen. In 1938 was
deze uitgegeven door VVLK voor een
in Leuth te spelen toernooi. Leuth
speelt dan nog in de Rooms Katholieke
Voetbal Bond (R.K.V.B) en het voetbalveld, waar de koeien van Guid
Coppers dezelfde rechten hebben als de
spelers van VVLK, lag aan de
Plezenburgsestraat.
Wie toen de medaille gewonnen heeft
is niet bekend maar het zou VVLK
geweest kunnen zijn. In ieder geval
meldt Tanja Shields in 2020 het volgende: “Ik ben geboren in Nederland,
maar woon al 30 jaar in Canada. Dit
jaar (2020) de 75e bevrijding van
Nederland, zal ik vieren in Nederland
met een Canadese veteraan, die in
Bergen op Zoom was in 1945. Carl is
nu 96 jaar en hij heeft mij gevraagd om
hem te begeleiden naar Nederland. (…)
Dan volgt het verhaal van Carl, die tijdens zijn verblijf in Nederland een
bezoek heeft gebracht aan een museum

in de omgeving van Groesbeek. Hij
heeft toen een medaille “bevrijd” en
heeft zich nu al 75 jaar schuldig
gevoeld dat hij die meegenomen heeft
naar Canada. Het museum bleek later
het clublokaal van VVLK. Er volgde
daarna nog meer correspondentie maar
door de corona ging het bezoek helaas
niet door en inmiddels is de veteraan
overleden.
De zonen van Carl hebben er vervol-

gens voor gezorgd dat de medaille, alsmede enkele andere attributen, in een
vitrine naar Nederland is gekomen en
deze werd in Leuth door Jan van Eck
onthuld. De vitrine blijft zo lang als
mogelijk in de kantine van VVLK aanwezig en zal na de samenvoeging van
VVLK en SVO’68 verhuizen naar het
Kulturhus in Leuth. For ever in Leuth.
Foto’s: Henk Baron
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Meifeesten bij stichting CAP

Wilco Pakt Supercup van DCM’99
Opening van de nieuwe competitie 2022
MILLINGEN. Zaterdag 2 april werd
vooraf aan het nieuwe seizoen van de
onderlinge
clubcompetitie
van
DCM’99 de traditionele wedstrijd
gespeeld om de Supercup. Een wedstrijd tussen kampioen en de bekerwinnaar van 2020: Wally Gerritzen vs.
Dorus Arnts
Een dartwedstrijd in een best off 9 .
Dorus won de bull en opende daarmee
het nieuwe seizoen. Maar Wilco brak

Jeugdinstuif bij
Groesbeekse
Boys
In de meivakantie, in de week van 2 t/m
7 mei organiseert stichting CAP het
CAP mei feest op de Maartenshoeve.
De paarden van CAP staan die dag centraal. Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd, zoals een voltige les,
een bosrit, parcours in de bak, koetsritten of dierenverzorgingslessen. We
gaan op speurtocht, knutselen en doen
spellen en klusjes op de manege.
De feestweek is voor alle kinderen
vanaf 6 jaar. De kosten zijn € 80,-- per
dag. Voor drinken, snacks en lunch
wordt gezorgd. De lunch voor de eventuele begeleider kan apart gereserveerd

worden voor € 7,50 per persoon.
Per dag is er plaats voor een beperkt
aantal kinderen, zodat we aan alle kinderen alle ruimte en aandacht kunnen
geven.
Lekker buiten (bij heel slecht weer ook
binnen) bezig te zijn deze meivakantie?
Schrijf je in via de website van CAP:
www.stichtingcap/meifeesten.
Inschrijven voor meerdere dagen is
zeker mogelijk.
Stichting CAP
Maartenshoeve | Hengstdal 3 | 6574 NA
Ubbergen
info@stichtingcap.nl

Zeepkistenrace Groesbeek 2022
De organisatie is druk bezig met de
voorbereidingen van de Zeepkistenrace
Groesbeek 2022. De race zal starten op
zondag 17 juli 2022 om 12:00 uur.
De Zeepkistenrace zat al in 2021 in de
planning naar aanleiding van het 50jarig bestaan van de Motor- en
Bromfietsclub “De Zeven Heuvelen”
uit Groesbeek, maar heeft helaas niet
plaats kunnen vinden door de corona
maatregelen.
Om dit evenement nu al succesvol te
noemen komt door de samenwerking
met een aantal technische scholen uit
de regio die een opdracht hebben
gekregen om een professionele zeepkist te bouwen. Het project "Sterk
Techniek" is een initiatief om scholieren te motiveren om een technische
opleiding te gaan volgen. Omdat dit
project zo succesvol is hebben de scholieren de afgelopen twee jaar totaal 24
zeepkisten gebouwd.
Deze technische studenten zullen allemaal deelnemen aan de "scholieren
race" op zondag 17 juli.
Verder zijn er twee klassen waar je zelf
aan deel kan nemen, de Wedstrijd klasse en de Fun klasse. Je moet jezelf echter wel inschrijven en zelf je zeepkist

Zondag 17 juli 2022
Race jij ook mee !
Zeepkistenrace
Groesbeek

Meer info !
zeepkistenracegroesbeek.nl
Schrijf je in voor Wedstrijd Klasse of Fun Klasse

bouwen volgens het reglement wat te
downloaden is via
zeepkistenracegroesbeek.nl
Om dit evenement te organiseren is er
al een aantal bedrijven uit Groesbeek
die de zeepkistenrace financieel steunen.

Woensdag 20 april zijn jongens en
meisjes in de leeftijdscategorie 5 t/m 13
jaar welkom op sportpark Breedeweg
voor de jaarlijkse jeugdinstuif van
Groesbeekse Boys. Kinderen die geïnteresseerd zijn in het voetbalspelletje
kunnen bij Groesbeekse Boys ervaren
hoe ze er in clubverband trainen. Onder
begeleiding van ervaren trainers en spelers uit de selectie elftallen worden er
verschillende spelonderdelen afgewerkt.
De instuif begint om 18.15 uur en duurt
tot 19.15 uur. Aanmelden is niet nodig,
zorg gewoon dat je op tijd aanwezig
bent. Broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes zijn uiteraard ook van
harte welkom. Deelname is gratis.
Meer informatie is te vinden op
www.groesbeekseboys.nl.

Wedstrijdschema
Switch ‘87
Donderdag 21 april
20:00 Switch'87 DS 2 - Isala '77 DS 1
20:00 Switch'87 DS 4 - Hexagon DS 1
21:30 Heyendaal HS4-Switch'87 HS1
Zaterdag 23 april
11:00 Labyellov DS 4 - Switch'87 DS 3
14:30 Swikaros DS 1 - VoCASA DS 4
14:30 Switch'87 JB 1 - Set Up '69 JB 1
14:30 Switch'87 MB 1 - Trivos MB 2
14:30 Switch'87 MC 1 - Trivos MC 2
Maandag 25 april
20:30 Switch'87 DS 2 - Ikaros DS 2
Donderdag 28 april
19:30 Switch'87 HS 3 - Trivos HS 5
21:30 Pegasus DS 7 - Switch'87 DS 2
21:30 Switch'87 HS 1 - D.V.O.L. HS 1
21:30 Heyendaal HS5-Switch'87 HS2
Zaterdag 30 april
09:45 Excelsior JB 1 - Switch'87 JB 1
14:00 Switch'87 MB1-Weekenders MB1

Dorus al direct in de 2e leg met een 14
darter en liep uit tot 4-0 toen Dorus een
leg wist te behouden. Wally won uiteindelijk met 1-5 en pakt daarmee de
“eerste” prijs van dit seizoen.
De competitie van dit jaar bestaat uit 5
series en een play-offdag waarbij de
beste 8 deelnemers zich voor de playoffs plaatsen die onderling gaan strijden om de club titel van 2022.
Dorus pakte overigens wel de dag
winst op de eerste serie dag door in de
finale van de winnaars ronde Frank
Erinveld met 4-2 te verslaan. In de Bronde wist Rob Braam te finale te winnen.
De volgende data van de series zijn : 7
mei, 11 juni, 24 september, 15 oktober
en de finaledag is op 17 december.
Om de Club beker wordt er op 12

November een toernooi gespeeld.
Met dank aan Biljart-en Dartcafe
Janssen & Janssen.

Open dag Roeivereniging De Drie
Provinciën zaterdag 23 april
CUIJK. Zin in gezonde beweging in
een mooie waterrijke omgeving? Op
zaterdag 23 april houdt roeivereniging De Drie Provinciën in de haven
van Cuijk een open dag. Tussen
11.00 en 16.00 uur kan je onze mooie
boten bekijken, roei-instructie krijgen op een ergometer of zelf een
rondje roeien op de plas onder begeleiding. Daarnaast zijn er leden aanwezig die je alles kunnen vertellen
over het roeien binnen onze vereniging. Informatie: www.rv-ddp.nl.
Roeien is een prachtige sport die je hele
lichaam aan het werk zet. Onze roei-

vereniging ligt op een prachtige locatie.
Deze gezellige vereniging voor jong en
oud (van 11-80 jaar) met een mooie
vloot aan boten heeft hiermee een
goede uitvalsbasis voor roeien op onder
andere de Kraaijenbergse plassen, de
Maas en de Mookerplas. We bieden
verschillende roeimogelijkheden zoals
recreatief varen, wedstrijd varen en
toertochten. Voor beginnende roeiers
hebben we een apart opleidingstraject
van 10 weken door ervaren instructeurs. Interesse? Loop zaterdag 23 april
gewoon binnen bij onze vereniging
(Keersluis 7, Katwijk (NB)). Je bent
van harte welkom!

Statiegeldflessenactie SC Millingen
Beste inwoners van Millingen aan de
Rijn, binnenkort organiseert de Jeugd
Activiteiten Commissie (JAC) van SC
Millingen weer de jaarlijkse statiegeldflessenactie ten behoeve van de jeugdactiviteiten.
Dit jaar zal deze actie gehouden worden op vrijdag 22 april. We starten om
18.00 uur.
Onze jeugdspelers zullen dan langs de
huizen in Millingen aan de Rijn gaan
om lege statiegeldflessen op te halen.
Zowel Duitse als Nederlandse statiegeldflessen zijn welkom. De opbrengst
van het statiegeld zullen wij dan weer

gebruiken voor de vele jeugdactiviteiten die wij elk seizoen weer organiseren bij SC Millingen.
Graag willen wij hiervoor uw medewerking vragen, door in die week lege
statiegeldflessen apart te houden en
deze op 22 april aan onze jeugdleden
mee te geven. Mocht u op dat moment
toch geen statiegeldflessen in huis hebben, is een kleine bijdrage natuurlijk
ook van harte welkom.
Bent u die avond niet thuis, dan kunt u
de flessen bij de voordeur neer zetten,
zodat wij ze alsnog mee kunnen
nemen.

’t Bijenveld 1 wint meisjeseditie
van Schoolvoetbal ’t Laag

Meer info: zeepkistenracegroesbeek.nl

Noviomagumtocht
Openingstoernooi P.V. Leuth
Op 9 april was het openingstoernooi.
Er deden 21 leden aan mee en er waren
4 afzeggingen.
Ondanks de regen en de
kou bij de eerste partij,
waren de weergoden ons
daarna goed gezind.
Er werd weer gespeeld of
er geen corona of winterstop geweest was. Op het
einde bleken 3 spelers te
zijn die alle drie hun partijen hadden gewonnen.
Na de lekkere hapjes en
wat lekkers te drinken
werden de namen bekend
gemaakt van de winnaars.
Winnaar
werd
Wil
Gunsing met 27 pluspunten, met 10minder pluspunten werd Marian
Hoogma 2e en Willie
Hubbers eindigde als 3e
met 13 pluspunten.
Hierna werden de zeer
mooie prijzen uit gerijkt
beschikbaar gesteld door
Triangel. Hartelijk dank
daarvoor.

Er werd nog even na gepraat en eindigde ons eerste toernooi van dit jaar.
Bestuur P.V.Leuth

zondag 24 april
Deze unieke tocht voert de wandelaars
vanaf startlocatie Gasterij ’t Groeske,
Stationsweg 9 in Groesbeek via het
dorp door een prachtige omgeving. We
hebben voor alle afstanden 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35 en 40 kilometer nieuwe
routes gemaakt.
De routes gaan grotendeels door het
bos en de polder, dus van verkeer heeft
u weinig of geen last. De afstanden 30,
35 en 40 kilometer zijn bedoeld voor de
wat meer ervaren wandelaar, de heuvels zijn pittig. Alle afstanden, komen
langs het dierenweitje ’t Venneke en
kinderen kunnen klimmen en klauteren
in het Avonturenbos bovenaan de
Stekkenberg. De tocht is ook geschikt
voor nordic walkers. Honden zijn, mits
aangelijnd, op de route toegestaan. Het
startbureau is geopend vanaf 07:30u,
parkeren kan in de parkeergarage aan
de Spoorlaan en op het marktplein. Het
startbureau is met het openbaar vervoer
te bereiken via: Breng lijn 5 Nijmegen
Groesbeek,
halte
Centrum
Gemeentehuis. Je kunt op 2 manieren
inschrijven, digitaal vooraf (dit heeft
onze voorkeur) of op de dag zelf.
Inlichtingen
over
de
Noviomagumtocht: www.wvmagnus.nl

Nadat woensdag 30 maart de St.
Martinusschool 1 het Schoolvoetbal in
’t Laag voor de jongens-teams won,
was het op 13 april de beurt aan de
meisjes-teams. Leerlingen uit groep 7
en 8 van de basisscholen uit Millingen
aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Ooij en
Beek deden mee.
Na de groepsfase waarin alle zes deelnemende teams in actie kwamen, was
het tijd voor de eindwedstrijden met als
laatste wedstrijd de grote finale tussen
’t Bijenveld 1 en St. Martinusschool 1.
In de onderlinge strijd bleek ’t
Bijenveld 1 de sterkere te zijn (1-0).
Op woensdag 18 mei 2022 zijn de
regiofinales waar ’t Bijenveld 1 nu aan
mag deelnemen. Dit toernooi wordt

gehouden op Sportpark De Dennen van
voetbalvereniging Quick 1888 te
Nijmegen. De organisatie wil iedereen
bedanken die op zijn/haar manier een
bijdrage heeft geleverd aan deze dag, in
het bijzonder de scheidsrechters die op
de velden hebben gestaan en de wedstrijden in goede banen hebben proberen te leiden. Ook gaat veel dank uit
naar de vrijwilligers van VVLK die de
kleedkamers in orde hebben gemaakt
en alle bezoekers van hapjes en drankjes hebben voorzien.
Meer informatie over Schoolvoetbal ’t
Laag kunt u vinden op de
Facebookpagina: https://www.facebook.com/schoolvoetbaltlaag/
Foto: Henk Baron

De Rozet

PAGINA 32

19 april 2022

Meiprogramma Infocentrum WO2 Nijmegen
De maand mei staat natuurlijk in het teken van het stilstaan bij 4 mei en het vieren van onze vrijheid op
5 mei tijdens de Nationale Bevrijdingsdag. Het Infocentrum WO2 Nijmegen organiseert deze maand
een tweetal activiteiten die hier perfect op aansluiten.
Boekpresentatie ‘De Zwarte Driehoek’
Daklozen, sekswerkers, alleenstaande moeders, grote arme gezinnen, langdurig werklozen. Dit is
slechts een greep uit de zeer diverse groep mensen die tussen 1933 en 1945 van de nationaalsocialisten
het stempel ‘asociaal’ kreeg. De tentoonstelling ‘De Zwarte Driehoek. De geschiedenis van als ‘asociaal’ vervolgden, 1933-1945’ vertelt hun verhalen, zowel in Duitsland als in bezet Nederland. De tentoonstelling is nog tot en met 2 oktober te bezoeken in het Vrijheidsmuseum.
‘De Zwarte Driehoek’ is echter
meer dan een tentoonstelling.
Door voor het eerst onderzoek te
doen naar de vervolging van ‘asocialen’ in bezet Nederland,
schreef drs. Rense Havinga, conservator
van
het
Vrijheidsmuseum, het eerste
hoofdstuk van een geschiedenis
die meer dan 70 jaar lang nauwelijks verteld is. Op dinsdag 3 mei
presenteert hij zijn gelijknamige
boek in het Infocentrum WO2
Nijmegen en gaat hij in op de verhalen uit ‘De Zwarte Driehoek’.

Kinderbevrijdingsfestival
Op donderdag 5 mei organiseert het Stedelijk
Comité 4 & 5 Mei Nijmegen in samenwerking
met cultuurhuis De Lindenberg het
Kinderbevrijdingsfestival. Het Infocentrum
WO2 Nijmegen doet hier ook aan mee!
Kinderen vanaf 9 jaar kunnen in het
Infocentrum WO2 terecht bij het interactieve
spel ‘Het Mysterie’! In dit spel is de strijd om
Nijmegen losgebarsten en moet jij de leden van
de familie Van Noordenburg weer bij elkaar
brengen. Zoon Jan zit in een schuilkelder en
vraagt jouw hulp om zijn familie te zoeken.
Stap in het waargebeurde verhaal, ga door middel van aanwijzingen mee op zoek en leer over
de geschiedenis van Nijmegen en omgeving tijdens Operatie Market Garden. Kun jij Jan helpen zijn familie te vinden? Het Mysterie is een
doorlopende activiteit tussen 10.00 en 17.00

uur. Er zijn geen vaste starttijden. De toegang is
gratis.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen voor € 2,50 p.p.
een echte Tijdreis-strippenkaart kopen. Hiermee
maak je een ritje langs verschillende haltes met
activiteiten om uiteindelijk voor een echte
green screen te belanden, waarmee je terug in
de tijd reist naar het feest van de bevrijding in
1945! De Tijdreis-strippenkaart is een doorlopende activiteit tussen 13.30 en 16.30 uur. Er
zijn geen vaste starttijden.
Kijk voor meer informatie over het gehele programma
en
eventuele
tickets
op
https://www.delindenberg.com/theater/kinderbevrijdingsfestival. Programmawijzigingen
onder voorbehoud.

Inloop om 19.00 uur via het
Infocentrum WO2 Nijmegen. Het
programma start om 19.30 uur en
is om uiterlijk 21.30 uur afgelopen (inclusief pauze). Entreeprijs
is € 6,50 p.p. De Museumkaart is
niet geldig. Reserveren is noodzakelijk: welkom@infocentrumwo2.nl
Illustratie: Rob Worst
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