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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Maatregelen corona verlengd
We gaan samen door met de coronaaanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven,
thuiswerken, afstand houden - alle
maatregelen die de deskundigen ons
adviseren - worden verlengd. Wel
komt er voorzichtig meer ruimte
voor kinderen en jongeren.

zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school of opvang te brengen om
zo het openbaar vervoer te ontlasten.
• Scholen in het voortgezet onderwijs
kunnen voorbereidingen treffen zodat
leerlingen in het voortgezet onderwijs
vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar
school kunnen.

Met de corona-aanpak gaat het heel
langzaam de goede kant op. We hebben
veelal een manier gevonden om ons
dagelijks leven praktisch in te vullen,
ook al is dat lang niet altijd makkelijk.
Medewerkers in de zorg doen hun
uiterste best om iedereen de zorg te
geven die zij nodig hebben. Er worden
nog steeds mensen in het ziekenhuis
opgenomen vanwege corona, maar de
aantallen gaan gestaag omlaag.
Hoewel de situatie nog heel fragiel is,
komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte
die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij
ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun
kinderen. Ruimte ook voor kinderen en
jongeren die hun school, sport en spel
missen. Dat is de verdienste van ons
allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes
zetten.
Het kabinet heeft besloten de meeste
maatregelen te verlengen tot en met 19
mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt
het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht
van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van
onderstaande wijzigingen krijgt de
komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Sport

Onderwijs en kinderopvang
Scholen in het basisonderwijs, inclusief
het speciaal (basis)onderwijs, de dagen gastouderopvang openen op 11 mei
hun deuren. Kinderen kunnen naar de
buitenschoolse opvang (BSO) op de
dagen dat zij naar school gaan.
• Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de
klas; kinderen gaan daarbij ongeveer
50% van de tijd naar school. De dag dat
de leerlingen niet op school verblijven,
wordt op een andere wijze ingevuld.
Die invulling wordt bepaald door de
school en de leraren.
• De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen
ontstaan. Scholen informeren ouders
over wat dit voor het onderwijs van hun
kinderen precies betekent.
• Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
• Ouders wordt opgeroepen kinderen

Koroningsdag at home

4 mei: herdenking at home
5 mei: bevrijding at home

• Kinderen en jongeren krijgen vanaf
29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële
wedstrijden).
• Kinderen t/m 12 jaar kunnen onder
begeleiding samen buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar
mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter
afstand ertussen.
• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
• Topsporters kunnen op aangewezen
trainingslocaties de training hervatten
als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

oplage: 25.000

Het nieuwe normaal?
Wordt dit ook in Nederland ‘het nieuwe normaal’? Sinds gisteren zijn mondkapjes bij onze Duitse buren in winkels en OV verplicht, ook in andere landen gaat
men massaal met een mondkapje de straat op. Het Bleekstertje in Beek, bij de fontein in het centrum, neemt alvast een voorproefje.
Foto: Henk Baron
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Ongeval met dodelijke afloop in Leuth
Afgelopen vrijdag aan het begin van
de avond vond een ernstig ongeval
plaats op de aansluiting van de
Steenheuvelsestraat
en
de
Kapitteldijk-Duffeltdijk in Leuth.
Twee personenauto's waren frontaal op
elkaar gebotst, waarbij in ieder geval
vijf personen gewond zijn geraakt.
Diverse politieauto's, ziekenauto's en
een traumahelikopter kwamen ter
plaatse. Ook de brandweer van
Millingen aan de Rijn werd gewaarschuwd om zichtschermen te plaatsen.
De Kapitteldijk was afgesloten en het
verkeer werd omgeleid via de St.
Hubertusweg en de Erlecomsedam
naar Kekerdom. Later bleek dat onder
de gewonden ook kinderen waren
waarvan er helaas een is overleden, een
jongetje van 3 uit Millingen.
Foto: Henk Baron

Het advies om niet op bezoek te gaan
bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf
29 april geldt: zelfstandig wonende
ouderen van 70 jaar en ouder kunnen
door één of twee vaste personen met
enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen
Evenementen vormen helaas een risico
op te snelle en te brede verspreiding
van het virus. Het huidige verbod op
evenementen met vergunnings- en
meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact op de samenleving
en sociaaleconomische
gevolgen
Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht
zijn, anderen juist teleurgesteld of
bezorgd. Toch is dit de intelligente weg
vooruit naar een gezonde samenleving,
waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en
zich weer zo vrij mogelijk kunnen
bewegen. Daarbij gebruiken we de
kansrijke plannen die bedrijven en
organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.
De impact op de samenleving en de
sociaaleconomische gevolgen van de
crisis zijn enorm. De overheid kan
dankzij haar goede financiële positie
eerste hulp bieden aan ondernemingen,
zelfstandigen en getroffen sectoren.
Maar we kunnen niet voorkomen dat
veel mensen in meer of mindere mate
geraakt worden. Gelukkig zien we dat
overal in de samenleving mensen,
bedrijven en organisaties opstaan om
elkaar te helpen.

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

Koroningsdag ‘home-edition’
BEEK. In het kader van “vier
Koningsdag thuis dit jaar” organiseerden de bewoners bij De Rozet hun
eigen thuis-editie van de oud-hollandse

Koningsspelen. Het werd een gezellige
middag met spijkerpoepen, sjoelen,
koekhappen, hinkelen, watervoetbal en
nog veel meer.

Ook elders in de gemeente, en het land
natuurlijk, werd thuis gevierd, de
Beekse Jacht op de Kroonjuwelen
kende een home-edition (zie pagina 3),
het Wilhelmus werd ‘s morgens om 10
uur vanuit diverse woningen, tuinen en
balkons gezongen en gespeeld en om
16 uur was de nationele toost.

Zomer bij de Bisonbaai

Een ‘tulps’ welkom

Afgelopen zondagmiddag was de Bisonbaai in de Ooijpolder vrij populair, het
weer is dan ook al weken prachtig. Afstand houden lukt hier nog prima.
Foto: Henk Baron

BEEK. De buxushaagjes waren vorig jaar ter ziele en zijn vervangen door een
metalen frame in de vorm van het woord ‘welkom’, daarin zijn bollen geplant, die
inmiddels uitbundig bloeien.
Foto: Henk Baron
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EEN PORTRET VAN UW KIND
WAARAAN UW KIND ZELF MEEWERKT

een in olieverf geschilderd
portret van uw kind,
waarin uw kind zelf zijn/
haar belevingswereld
van dat moment op het
doek vastlegt?
voor informatie:
Nick Cillessen
KUNSTSCHILDER
nick@nickartgallery.nl
06 28920950

Kleding Stomerij
depot
reparatie

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

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

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

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
Kranenburg:

11.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr
Donsbrüggen: 11.30 - 15.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr (Sonntag nur 17-20)
Alle Speisen ausschließlich zum mitnehmen !

Klussief

RAMEN - DEUREN - SERRES

MITTAGSTISCH TAXI Vorbestellung mindestens einen
Tag vorher erforderlich 02826 – 5801 (ab 10.30 Uhr)

Telefoon: (024) - 388 3273

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

www.vblkozijnen.nl



Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

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

www.klussief.nl

Tel: 06 - 5120 2977

Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk



DUURZAME INSTALLATIES
LAADPALEN EN ZONNEPANELEN

Electro installaties
Camera beveiliging
nieuwbouw - renovatie - onderhoud
service - alarm - camera’s

Rob van Alst

M
E
I

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

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

WWW.KIPELECTRO.NL
(024) 663 33 00

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

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek

T

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

Wijk 1: tussen Mooksebaan, De Ruyterstraat,
Paules Potterweg, Knapheideweg
Wijk 2: Generaal Gavinstraat
Invaller voor wijk Breedeweg noord

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

gram
Magere sucadelappen 500
€ 6.45
gram
Kipcroqant 500
€ 7.45

Gekruide kippenpoten in braadzak

5 halen
4 betalen

Verse grillworst

100 gram

€ 1.29

gram
Hausmacher leverworst 100
€ 0.99

NU ook in ons assortiment
scharrelkip produkten
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 30 april - 9 mei

28 april 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet

ANNEKE
Anneke ging even een blokje om bij
wijze van middagpauze, ze had er al
weer een paar uur thuis werken opzitten. Op naar het park, waar het
ondanks de lock-down opvallend druk
was. De sfeer was er als vanouds, honden renden achter ballen aan, meeuwen krijsten en eenden snaterden. En
niet iedereen hield zich keurig aan de
voorgeschreven anderhalve meter
afstand, de mens blijft nu eenmaal
onberekenbaar. Want toen Anneke
neerstreek op een bankje met uitzicht
op de grote vijver, bestond een ouwe,
zweterige man met een stoppelbaard
het, nota bene onder luid gehoest, precies tegen haar aan te schurken. Hij
stonk een uur in de wind en zei met
roestige stem: “Middag schoonheid, is
het gepermitteerd dat ik even naast je
kom zitten?” Anneke voelde de adrenaline opkomen en wist zich geen raad
om weg te komen. In de haast ging ze
nog bijna onderuit ook! “Ben je nou
helemaal gek geworden? Houd alsjeblieft ’n beetje afstand!” beet ze de
man met een vernietigende blik toe.
“Anderhalve meter, is dat nou zoveel
moeite? We hebben ’t hier wel over
een overdraagbare aandoening, hoor!”
Maar veel indruk maakte Annekes protest niet. Met één arm de leuning van
de bank omknellend, keek de man
onaangedaan voor zich uit en stak achteloos een sigaret op. De wet is er voor
om overtreden te worden, leek hij te
denken. Intussen kreeg Anneke steeds
meer de pest in. Wat een ramp, die
vent, dacht ze. Zelfs een simpel excuus
kan er niet af. Zo snel kan het dus
gaan, stelde ze vast, terwijl ze naar
huis liep, voor je ’t weet ben je besmet
met het corona-virus. Maar laat ik de
dag niet vergooien, nam ze zich voor.
Die kerel verdient de hemel niet.
Streep eronder, nu! En snel koffie!
Zwarte koffie met een tosti ham-kaas.
Na een eerste gulzige slok, verslikte
Anneke zich lelijk in de koffie.
Stommeling, schold ze zichzelf uit, dat
komt allemaal door die hufter. Ze had
grote moeite niet te gaan stampvoeten.
En onmiddellijk had ze zin in een sigaret gekregen, maar ze was gestopt en
besloot zichzelf dan maar te trakteren
op een stuk chocola. Met een ‘kom op,
niks aan de hand’ rechtte ze haar rug
en ging tenslotte aan het werk. Alles
liep van een leien dakje en na een middag doorpakken kwam Anneke weer in
het reine met zichzelf. Na haar lap-top
te hebben dichtgeklapt, staarde ze wat
dromerig naar buiten. Want een van de
voordelen, die de thuisisolatie met zich
meebracht, was dat je alle tijd kreeg
voor bezinning. Zo dacht Anneke de
laatste tijd veel na over Roy en de
plaats die hij in haar leven had verworven. En over de invloed die hij onbewust op haar had. Zo bleek Roy niet zo
van ’t roken te zijn. En hoewel Anneke
erg gehecht was aan haar dagelijkse
dosis nicotine, had ze onlangs besloten
een punt te zetten achter haar ongezonde gewoonte. En wonder boven wonder miste ze haar rokertje nauwelijks.
Mary en Sylvia vonden het echter
maar niets. “Zeg, begin jij nu ook al
gezond te doen?” hadden haar zusters
in koor geroepen, toen ze laatst
gedrieën een bakkie deden. “Kom op,
An, doe niet zo gek! Hier pak aan!”
had Mary nog bevolen, terwijl ze een
sigaret presenteerde. Maar Anneke
zwichtte niet. “Misschien moeten jullie ook eens proberen te stoppen.” suggereerde ze nog, maar daar wilden
haar zussen absoluut niet van weten.
“En dan zeker de drank ook nog laten
staan?” spotte Sylvia. “Nou, dan kunnen we ‘t beste maar meteen in de kist
gaan liggen! Doe me alsjeblieft een
lol, Anneke. Stoppen met roken, waarom zou je? Denk eens aan de kilo’s die
er dan aanvliegen! Straks zie je er niet
uit!” Maar Anneke was gestopt met
roken en daarmee basta. En ofschoon
de overwinning op haar jarenlange
verslaving haar kracht gaf, hield ze
toch een slag om de arm voor het geval
de verkering met Roy op niets zou uitlopen. Want in dat geval kon ze wel
een sigaretje gebruiken!
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Jacht op de
Kroonjuwelen
Home edition
BEEK. De jaarlijkse Jacht op de
Kroonjuwelen, het Koningsdagspel in
Beek, beleefde dit jaar een home-edition, het spel ging online dus en werd
toch een groot succes! Zo’n 500 deelnemers waren er dit jaar!
Het organiserend team ging hier en
daar even (op afstand) langs.
Foto: Marius
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

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

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

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

Mail dan naar:
of bel 06-23502075

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

De Rozet
voor al uw familieberichten

“ Mijn broer trouwde zijn zus”
“ Mijn zus trouwde haar broer”

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

bezorgdienstderozet@gmail.com

6,00

Op 3 mei 1960 voltrok zich
een dubbelhuwelijk

2 en 3 zitsbank te koop en
een staande schemerlamp
te koop, samen voor €150,. Tel. 06-82060945

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

5,50

Groesbeek:

Rozetjes

Past. Graatweg 27-b
ingang Crumpsestraat
Millingen aan de Rijn
0481-432463 / 06-49416129
ma. t/m vrij. na 17.00 uur
za. na 12.00 uur

5,00

Leuth:

Op 3 mei 2020 feliciteren wij

Dankbetuiging

Riet & Willy Jurrius-Janssen

Het was hartverwarmend dat zo velen,
ons bij het afscheid van onze vader en opa

met hun 60-jarig huwelijk.

Wim Arnts

Namens klein- kinderen & aanhang
Duffeltdijk 18, 6578 JH Leuth

terzijde stonden.

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

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

Op 3 mei 1960 voltrok zich
een dubbelhuwelijk
“ Mijn broer trouwde zijn zus”
“ Mijn zus trouwde haar broer”

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

Op 3 mei 2020 denken wij speciaal aan

Joke & Harry Janssen-Jurrius
en bruidsmeisje Elly van der Velden
Namens neven en nichten Jurrius

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

De overweldigende belangstelling neemt
het verdriet niet weg, maar geeft ons het
gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u
voor uw steun, vriendschap en liefde,
bloemen en brieven. Onze speciale dank
gaat uit naar het personeel van
Gasthuis St. Jan de Deo, afd. Rijn en Waal.
Kinderen en Kleinkinderen Arnts

Dankbetuiging
Ik heb een passie
Ik ben een vriend
Allemaal heel speciaal
Vanaf mijn bankje
Zie ik jullie allemaal
Een bijzonder mens heeft ons verlaten.
Altijd volop in het leven. Dankbaar voor de
mooie momenten aan en door hem
gegeven. We hebben afscheid moeten
nemen op een speciale manier.
Passend in het nu en hier.

GROENEWOUD
tandprothetiek

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

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

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

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

Wij hebben ervaren hoe velen hebben
meegeleefd, tijdens de ziekte en na het
overlijden van

Herman Verhoeven
Een ieder koos hiervoor een eigen manier,
passend in het nu en hier.
Riet Verhoeven
Kinderen en kleinkinderen
Millingen a/d Rijn
Rectificatie
Met droefenis hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van een gewaardeerd
lid van onze vereniging.
Dhr. Henk Maassen

Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Wij wensen de familie en bekenden
veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Bestuur en leden
Kunstrijwielvereniging Juliana

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

ZAKELIJK

Overstappunt voor toeristen in
Beek met alleen daghoreca
BEEK. Waar ooit de kwekerij van
George Felet aan de St. Hubertusweg
was gevestigd bij de verkeerslichten in
Beek, wil de gemeente Berg en Dal een
TOP (Toeristisch Overstap Plaats)
plaatsen met 80 parkeerplaatsen en een
daghorecazaak.
Eerder was er een vergunning voor een
TOP met restaurant aangevraagd, maar
dat gaat niet door. Een TOP is bedoeld
voor toeristen die er hun auto kunnen

parkeren en dan verder te voet of met
de fiets de polder in kunnen trekken.
De aanvrager wilde graag dat de zaak
zomers tot 22.00 uur open kon zijn,
zodat de bezoekers zich niet hoefden te
haasten, maar dat wordt niet toegestaan. Wel mag de dagzaak in de zomer
tot 21.00 uur geopend zijn en in de rest
van het jaar tot 18.00 uur. Voor het plan
moet het bestemmingsplan gewijzigd
worden.
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HOMERUN solutions, maakt uw leven makkelijker!
Wie we zijn?
Wij zijn Bram en Jasper, vanaf 2003 zijn wij al werkzaam in
de Telecom en IT wereld. Een ontzettend boeiende wereld
die zich constant blijft ontwikkelen, maar daardoor ook veel
vragen op kan roepen.
Waarom we dit doen?
Met onze ervaring in de Telecom en IT zagen wij mogelijkheden en kansen om de digitale bedrijfsvoering voor ZZP'ers
en het MKB te verbeteren door een totaalpakket aan IT diensten en producten aan te bieden. Wij zijn HOMERUN solutions dan ook gestart met het idee om het vaak versnipperde
aanbod als geheel aan te kunnen bieden vanuit één betrouwbare partner. Eén aanspreekpunt voor alle diensten of producten waar u als ondernemer vaak geen tijd aan kan of wil
besteden.
Wat we doen?
Eigenlijk alles rondom internet, we maken en hosten websites, we leveren internetaansluitingen en mobiele- en vaste
(Cloud) telefonie, we maken huizen en bedrijfspanden veiliger d.m.v. onze IP camerabeveiliging en we leveren meer
gemak en efficiëntie met onze Smart Living oplossingen
voor thuis of op uw werk. Daarnaast hebben we de juiste
inkoopkanalen voor alle hardware m.b.t. smartphones incl.
toebehorende accessoires, IT gerelateerde producten, slimme
deurbellen en andere smart living oplossingen. Dus ook voor
particulieren zijn we de juiste partner m.b.t. camerabeveili-

ging, huisautomatisering en audiovisuele behoeftes.
Hoe en waar we dit doen?
Vanuit ons kantoor op Lieskes Wengs 3 in Leuth. Uiteraard
komen we ook graag langs voor een vrijblijvend advies en
staat de deur van ons kantoor altijd voor u open. Hier kunnen
we u bijvoorbeeld laten zien en laten ervaren hoe onze camerasystemen werken d.m.v. onze live demo opstellingen.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en laat HOMERUN solutions ook uw leven of bedrijfsvoering efficiënter,
veiliger en comfortabeler maken. Tot snel!
Lieskes Wengs 3 | 6578 JK Leuth | info@homerunsolutions.nl | 06 25 300 200 | www.homerunsolutions.nl

Ab Houtcreaties brengt techniek naar jou
De plek waar de TOP zou moeten komen

Foto: Henk Baron

Enquête over grensbeleving
Nederland-Duitsland
EUREGIO
RIJN-WAAL.
Bas
Maartense, stagiair aan de Radboud
Universiteit Nijmegen doet onderzoek
naar perceptie en beleving van de
Nederlands-Duitse grens. U kunt deelnemen aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Deze vindt u op
www.euregio.org, kijk dan bij Euregio
Rijn waal en Corona.
De enquête wordt afgesloten met enkele vragen over uw beleving en inschatting van het Coronavirus. De enquête is
onderdeel van de afstudeersscriptie van

Bas Maartense, student aan de
Radboud Universiteit en stagiair bij de
Euregio Rijn-Waal, het samenwerkingsverband van gemeenten en instanties in de Nederlands-Duitse grensregio. De Euregio Rijn-Waal heeft als
belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De resultaten
zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. Het invullen van de
enquête neemt ongeveer 15 minuten in
beslag. Kijk op www.euregio.org.

Nick Art Gallery

Portret in kindertekening
“Al jong was ik gefascineerd van tekenen. Snel ging ik over op schilderen,
eerst nog op waterbasis, later op olieverf. Mijn eerste olieverfschilderijtje,
geschilderd op 9-jarige leeftijd, heb ik
nog steeds. Het is niet meer dan wat 'à
lá prima' geklieder op een plankje en
natuurlijk technisch gezien voor verbetering vatbaar.”
MILLINGEN. Nick Cillessen is geboren en getogen in Millingen, maar verliet het dorp na zijn middelbare schoolopleiding voor een carriere als militair.
“Na mijn schooltijd raakte het schilderen wat in het slop. Maar na verloop
van tijd kwam de drang om te gaan
schilderen terug en ontwikkelde ik mij
verder als schilder. Vroeger waren mijn

thema´s veelzijdig, de laatste jaren specialiseer ik mij steeds meer op het
schilderen van stillevens, waarbij ik de
stofuitdrukking als een grote uitdaging
ervaar.”
Na de militaire loopbaan is Cillessen
weer terugekeerd op ‘t oude honk,
terug in Millingen, het rustige dorp, de
weidse natuur
Nu is Cillessen gestart met een nieuw
project: het maken van een kinderportret, waarin een kindertekening zelf als
achtergrond figureert. Een uniek
samenspel dus tussen de tekening van
je kind en zijn/haar portret. Zie ook de
advertentie hierover in deze krant.
Meer informatie of schilderijen zien?
http://www.nickartgallery.nl/

Doorgaand verkeer gestremd op
de Ooijse Bandijk in Ooij
In verband met wegwerkzaamheden is
er even geen doorgaand verkeer mogelijk bij de aansluiting van de Ooijse
Bandijk en de Erlecomsedam te Ooij.
Verkeer vanuit de richting Nijmegen
dat naar Erlecom wil, wordt aangeraden om op voorhand al via de

Hezelstraat te rijden en dan via de
Spruitenkamp
weer
naar
de
Erlecomsedam te rijden. Via de
Kruisstraat lukt dat niet. Niet bekend
hoe lang deze werkzaamheden gaan
duren. Een deel van het wegdek wordt
vervangen.
Foto: Henk Baron

NIJMEGEN. Waar de scholen en dagbestedingscentra momenteel gesloten
zijn, komt Ab Houtcreaties uit
Nijmegen in actie om er voor te zorgen
dat kinderen en volwassenen toch nog
met techniek aan de gang kunnen gaan.
Door het coronavirus kan Ab
Houtcreaties momenteel geen workshops in het Honigcomplex verzorgen.
Daarom brengt Ab Houtcreaties nu het
technieklokaal naar je eigen huis toe!
Op deze manier kan iedereen creatief
bezig blijven met techniek.
Creativiteit op locatie
Waar schriften en pennen vaak nog
voor de hand liggen, is dit met technische apparatuur vaak niet het geval.
Kinderen lopen hierdoor de mogelijkheid om met techniek te werken mis.
Ab Houtcreaties heeft hier op een cre-

atieve manier een oplossing voor
bedacht. Bij deze ondernemer uit
Nijmegen kunnen families of woongroepen in deze tijd een krat vol machines huren, voor een betaalbare prijs. Ze
mogen deze krat gedurende 24 uur
gebruiken. Met een video instructie
helpt Ab Houtcreaties je op weg.
Oneindige mogelijkheden
De mogelijkheden met hout zijn oneindig. Maak met een draaibank schaakstukken, of creëer met een boor een
pennenbakje. Kinderen leren met verschillende materialen en gereedschappen werken. Op deze manier kunnen ze
ontdekken waar hun passie ligt. Naast
dat werken met hout natuurlijk erg leuk
is, is het ook nog eens een uitstekende
oefening voor de ontwikkeling van de
fijne motoriek van kinderen. Op deze

manier is het niet alleen een speurtocht
in het creatieve, maar ook nog eens een
ondersteuning op de ontwikkeling van
belangrijke vaardigheden voor de toekomst.
Over Ab Houtcreaties
Ab Houtcreaties geeft workshops houtbewerken met elektrisch gereedschap.
Ze staan voor belevingsgericht houtbewerken met tastbaar resultaat onder
aanstekelijk enthousiaste begeleiding.
Daarbij werkt Ab Houtcreaties van passie naar educatie (en niet andersom).
Maak met plezier wat je graag wilt
maken en gaandeweg leer je hoe je tot
het perfecte eindresultaat kan komen.
Meer informatie vind je
www.abhoutcreaties.nl/thuiskrat.

op

(advertorial)

Kwekerij Jansen start perkplantenverkoop en
lanceert nieuwe website met webshop
OTTERSUM - Het zijn 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
en kuipplanten. Reden om een bezoekje te brengen aan
Kwekerij Jansen aan de Oude Panovenseweg 8 – 10 te
Ottersum. Daar vindt u een ruim assortiment mooie
gekleurde perkplanten van goede kwaliteit.
Gezien de huidige omstandigheden heeft Kwekerij Jansen
dit jaar iets nieuws in petto. Op de geheel vernieuwde website (www.jansen-kwekerij.nl) kan men via de webshop
online planten bestellen. Op afspraak kunt u de planten bij
ze ophalen. “Men hoeft alleen maar in de auto voor te
komen rijden; wij zetten het in de auto en men kan zo weer
wegrijden, een oplossing voor mensen, die nu liever niet met
andere mensen in contact willen komen”, zegt Monique.
Ook bieden zij de mogelijkheid om op afspraak naar de
kwekerij te komen. “Even een telefoontje naar ons en we
proberen het te regelen, want de meeste mensen willen toch
ook wel graag zelf hun plantjes uit komen zoeken en dat kan
op deze manier dan ook en het is dan lekker rustig”, vult
Monique nog aan. “Uiteraard hanteren wij de richtlijnen van
het RIVM”.
Kwekerij Jansen is ook geopend op Bevrijdingsdag,
Moederdag, Hemelvaartsdag, en 1e en 2e Pinksterdag.
“Volg de borden die langs de Nijmeegseweg

(Ottersum/Gennep (tegenover Multimate) en de Zwarteweg
(Milsbeek) staan, of stel uw navigatie in”, voegt Monique
toe.
Kwekerij Jansen, Oude Panovenseweg 8-10 in Ottersum.
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.
Op genoemde feestdagen en de zondagen in mei van 10.0016.00 uur.
Telefoon (06) 51 60 24 66.
www.jansen-kwekerij.nl

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Rondom de rivieren: ontdek de natuur bij
jou in de buurt met NatureToday.nl
Het is volop lente maar we kunnen
nog niet met z’n allen naar de
natuurgebieden. Gelukkig gebeurt er
in onze rivierrijke omgeving van
alles
dichtbij
huis.
Met
NatureToday.nl ontdek je vanaf nu
de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die vlakbij leven. De
kennis van biologen en tienduizenden natuurliefhebbers is zo voor
iedereen toegankelijk. Dus stap de
deur uit en ga op ontdekkingsreis in
de natuur om je heen.
"Overal in het rivierengebied kun je
binnen loopafstand van je huis honderden soorten dieren en planten tegen
komen,” zegt Arnold van Vliet, bioloog
bij Wageningen University en coördinator van Nature Today.
De kuikens van de pimpelmees komen
bijna uit hun ei. Ondertussen fladdert
de knalgele citroenvlinder van tuin naar
tuin. In het nest van de grauwe gans
schreeuwen de jongen om eten. En heb

jij het fluitenkruid al gezien?Langs
wegen en tuinranden staan de witte
bloemen van het fluitenkruid nu in
bloei. Een belangrijke plant voor veel
insecten.
Van Vliet: "Met NatureToday.nl zie je
in een oogopslag wat voor bijzonders
er nu in de natuur bij jou in de straat, op
je balkon of in je tuin te zien is. Bij elke
soort staat een mooie foto en een korte
beschrijving. Zo kun je de soorten zelf
ook leren herkennen."
Hoe werkt het?
Ga naar NatureToday.nl met je telefoon, tablet of computer en je ziet
gelijk welke dieren en planten nu in
Nederland het meest gezien worden.
Ook wordt voor alle dieren en planten
de status weergegeven, bijvoorbeeld
dat de zilvermeeuw aan het broeden is,
dat de haas haar eerste jongen heeft, de
vos drachtig is en dat het bosanemoontje nu bloeit.
Via ‘Jouw locatie’ krijg je met een

“Mentorschap is meesterschap”

Nature Today-account direct het overzicht van dieren en planten op de plaats
waar je bent. Daarnaast kun je heel
eenvoudig elke willekeurige plek in
Nederland selecteren en daar het actuele soortenoverzicht van bekijken.
Handig als je wilt weten wat je zou
kunnen zien tijdens je wekelijkse wandeling of om op afstand mee te kijken
met familie of vrienden.
In het dagelijkse natuurjournaal wordt
een korte update gegeven over wat er
vandaag gebeurt in de natuur. En als je
meer wil weten: dagelijks publiceren
topbiologen van meer dan dertig
natuurorganisaties, kennisinstellingen,
overheden en terreinbeherende organisaties
natuurberichten
op
NatureToday.nl.
Het zoeken van dieren en planten op
basis van locatie is de eerste maand
gratis, daarna kost het 2 euro per
maand. Binnenkort is ook de Nature
Today-app beschikbaar voor Android
en iOS.

Discriminatie is en blijft een hardnekkig
maatschappelijk vraagstuk
'Gelijke beloning in gelijke gevallen’.
'Bemiddeling helpt!. ‘Eindelijk volwaardig’. Dit zijn enkele uitspraken die
inwoners uit Overijssel en Gelderland
aan de meldpunten voordragen.
Doordat deze mensen bij politie en
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Meldpunten) hebben
gemeld, is er werk van gemaakt. Door
je verhaal te vertellen wordt het mogelijk om hulp te bieden. In de Monitor
discriminatie Oost -Nederland ziet u
alle meldingen van 2019.
Discriminatie is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Bij de politie
zijn in 2018 845 meldingen geregistreerd, bij de Meldpunten waren dat
631 meldingen van inwoners en 536
meldingen plaats voorval.
Bijzonder aan deze monitor is dat
zowel de plaats van het gemelde voorval als de plaats van de melder inzichtelijk is gemaakt. Dit geeft een juister
beeld van de geregistreerde meldingen
dan voorheen in de monitor gebruike-

lijk was.
“Ik ben een transgender-man. Ik ben
pas laat in mijn leven in transitie
gegaan, dus ik heb nog veel vrouwelijke trekken. Waar ik me geen raad mee
wist, was het feit dat mijn buren zo
agressief op mijn “sociale coming-out”
reageerden. Mijn dilemma heb ik eerst
bij de woningbouwvereniging besproken, maar die konden mij op dat
moment niet helpen. Bij het discriminatiemeldpunt vond ik een luisterend
oor en meer. De klachtenconsulent stelde voor om samen met de woonconsulent in gesprek te gaan met mijn buren.
In een goed gesprek wist de consulent
van het meldpunt mijn buren inzicht te
geven in mijn proces en is het discrimineren gestopt!”
De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) bestaat dit jaar
11 jaar. Deze wet zorgt ervoor dat ervaren ongelijke behandeling bij een anti
discriminatievoorziening gemeld kan
worden. Klachtenconsulenten van de

antidiscriminatievoorzieningen verlenen bijstand op grond van de antidiscriminatiewetgeving. Want naast het strafrecht is er meer wetgeving dat zorgt
voor gelijke kansen in gelijke gevallen,
zoals de wet gelijke behandeling op
grond van leeftijd (WGBL). Het is
daarom belangrijk dat alle meldingen
van discriminatie bij de antidiscriminatievoorzieningen terecht komen. Zij
kunnen vanuit de taak als gemeentelijke voorziening bijstand inzetten om
betrokken partijen te helpen. Daardoor
voelen mensen zich gehoord en aangezien discriminatie vaak een diepe
impact heeft op de betrokken personen
thuis, op het werk of bijvoorbeeld op
school.
De Monitor discriminatie OostNederland is 23 april gepubliceerd
op www.discriminatie.nl en op de
websites van de lokale en regionale discriminatievoorzieningen in OostNederland.

Albert Heijn van den Hatert

per stuk
Crystal Clear of Royal Club
1-1.5 liter

korting

Alle varianten

⒈⁰⁰

Spaar bij voorkeur via de
AH app en krijg 5 zegels cadeau.
g!
Heel makkelijk en wel zo veilig!
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Robijn vanaf 40 wasbeurten
of Omo wasmiddelen
Alle varianten
Bijv. Robijn klein & krachtig color wasmiddel
Fles 42 wasbeurten
De actieprijzen variëren van 1.60-13.98

Boeiende kennisvergarende professionele job met een “bite”
De Stichting Mentorschap Overijssel
Gelderland is in het Rivierengebied en
in Arnhem/Nijmegen op zoek naar
mentoren. Vrijwilligers die zich samen
met een cliënt buigen over hun zorg en
welzijn. Het komt regelmatig voor dat
zo’n cliënt geen mensen om zich heen
heeft die zijn of haar belangen kunnen
behartigen.
Martien Schoone verzorgt de coördinatie van de mentoren en is een eerste
aanspreekpunt binnen Mentorschap
Overijssel Gelderland, locatie de
Betuwe en Arnhem/Nijmegen. Hij signaleert dat de vraag naar het vrijwillig
mentorschap toeneemt. Hij heeft nieuwe mentoren nodig om alle cliënten
goed te ondersteunen.
Het is een boeiende vrijwilligersbaan
waarin soms veel gevraagd wordt van
de vrijwilliger, maar waarin hij of zij
ook veel kan leren. Je kijkt mee in
zorgdossiers en schuift aan tijdens een
multidisciplinair overleg om de belangen van een cliënt zo goed mogelijk te
behartigen.
Hij schetst dat een mentor als eerste er
voor moeten waken dat de cliënt zoveel
mogelijk de regie over zijn of haar
eigen leven houdt, gelet op situaties dat
de cliënt wilsbekwaam is. De kwaliteit
van leven moet zo hoog mogelijk blijven en een open communicatie, ofwel
vertrouwensband- tussen cliënt en
mentor is essentieel. Verder blijft het

Spaar
weer voor
de handige
vershoudbakjes.

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

60%

Herken je de componenten "Ik regel
graag en ga er met plezier op bezoek"?
Dan wordt het tijd om contact te zoeken met de Stichting Mentorschap
Overijssel Gelderland want deze
Stichting is springlevend en maakt
graag het verschil. Het verschil zit hem
in die extra tijd die onze mentoren in
onze cliënten investeren. Als je jong
bent, krijg je op school een mentor toegewezen dan heb je toch als je ouder
bent en overzicht mist, ook recht op een
mentor? Pakt deze vergelijking je,
reageer dan snel, doe mee aan de basiscursus mentorschap en wordt die belangenbehartiger die een kwetsbare cliënt
zich zou wensen. Meer informatie over
deze professionele vrijwilligersrol als
mentor bel 06-12527895 of mail
m.schoone@mentorschapog.nl
of
info@mentorschapog.nl werkgebied
“De Betuwe”en Arnhem/Nijmegen.

6.⁷⁶

1
 6.⁸⁹

mensenwerk met soms minder en soms
meer werk.
In de praktijk gaat het om belangenbehartiging van kwetsbare cliënten met
bijvoorbeeld dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat
cliënt en mentor goed matchen. Een
goede begeleiding op meerdere vlakken (scholing, casusbespreking, mentoren overleg) voor mentoren vanuit de
stichting is voor Martien dan ook
belangrijk.
Martien: ,,Vanuit de stichting wordt je
ondersteund, professioneel geschoold
en kennen we een reiskostenvergoeding
toe. Het is vrijwilligerswerk en kost
gemiddeld 4 uur per week. Dit hangt
wel sterk af van de cliënt, in het begin
kan het wat meer tijd kosten. De inzet
van een mentor is echt een meerwaarde
voor die kwetsbare cliënt. Hij of zij
heeft nu iemand die voor ze op komt.
Dat geeft voldoening aan beide kanten
en versterkt zeker de band die je samen
opbouwt. Goed mentorschap uit zich in
een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht.’’
Meer informatie bel M. Schoone, 0612527895
of
mail
naar
m.schoone@mentorschapog.nl
of
info@mentorschapog.nl.

Geen
Bloemenactie
Klimop
KEKERDOM. Al jaren doen wij, korfbalvereniging Klimop, onze naam eer
aan. Rond de tijd van Moederdag, dit
jaar op vrijdag 8 mei, zouden wij onze
bloemenactie houden. Een actie die
door de inwoners van Kekerdom en
Leuth wordt gewaardeerd.
Jammer genoeg kan ook deze actie
geen doorgang vinden door de regelgeving rondom corona.
Volgend jaar hopen we u natuurlijk in
goede gezondheid weer aan te treffen
bij onze aanhangers vol zomergoed.
Fijne Moederdag voor iedereen en het
allerbeste gewenst voor de komende
tijd.
Korfbalvereniging Klimop
Kekerdom - Leuth

Aan Huis bezorgd
Maak je boodschappenlijstje
Eenvoudig opnieuw te bestellen en te bewerken!

Kun je er niet uit
om boodschappen La
at h
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door et
o
bezo ns
zwaar of heb je
rgen
!
geen tijd?
VRIJWILLIGE BEZORGERS GEZOCHT!
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AH app hier
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Sparen kan t/m 21 juni, inleveren volle spaarkaarten kan t/m 28 juni 2020.

naar
ofofgaganaar
ahvandenhatert.nl
ahvandenhatert.nl

26

24

Was die mand maar leeg

16

De meeste en beste aanbiedingen

Aanbiedingen geldig t/m zondag 4 mei

Gewijzigde openingstijden i.v.m.
Bevrijdingsdag
Dinsdag 5 mei zijn wij geopend van 8.00 – 13.00 uur
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Knuffel gevonden
Miranda Stunnenberg Nielen vond deze knuffel met speen vrijdagmiddag 17 april
langs de dijk in Leuth. Als je een knuffel kwijt bent of je denkt te weten van wie
deze knuffel is, laat het dan weten via m.stunnenberg67@gmail.com.

Tunneltje in Beek van
Vitesse naar N.E.C.
De voetgangers- en fietstunnel in Beek,
die leidt naar de voetbalvelden van
BVC’12 en het Wylermeer, is vorig
weekend een paar maal van kleur veranderd. Zaterdagmorgen 18 april ontdekten voorbijgangers dat de tunnel
geel-zwart geverfd was, dat associeerde
met de voetbalclub Vitesse uit Arnhem.
Later die dag hebben onbekenden de
kwast ter hand genomen en de gehele
tunnel voorzien van de kleuren rood,
zwart en groen van voetbalclub N.E.C.
uit Nijmegen. Ook was er de tekst 'De

nummer 1 van Gelderland' aangebracht.
Omdat er heel veel verf gebruikt is,
heeft het een aardige duit gekost en is
men geruime tijd bezig geweest.
Volgens een voorbijganger was de verf
om 20.00 uur nog niet droog. De politie heeft die middag, samen met een
speurhond, een onderzoek in de omgeving ingesteld, maar het is niet duidelijk of dat iets met deze zaak te maken
heeft gehad.
Foto: Henk Baron

Bloemenactie Dansgarde
CV de Deurzakkers
OOIJ. Helaas kan dit jaar onze
Bloemenactie niet doorgaan zoals u
van ons gewend bent. Maar wilt u onze
vereniging toch steunen, en verdient
jouw moeder, oma, vriend(in), of andere familie/kennis dat bloemetje? Stuur
ons dan een mail of bericht. Dan zorgen
wij dat u op vrijdagavond 8 mei een
mooi bosje rozen bezorgd krijgt zodat u

diegene kan verwennen. Graag ontvangen wij de volgende gegevens:
• Straat en huisnummer
• Wijze van betaling (cash/tikkie)
• Bestelling (aantal bossen)
• Graag doorgeven via:
Mail: dgdeurzakkers@gmail.com of
een bericht via : 06-23211388
Dansgarde CV De Deurzakkers

Een felicitatiedrive voor
Johnny Hoenselaar uit Leuth
Johnny Hoenselaar uit Leuth is vrijdag
24 april 60 jaar geworden. Normaal
zouden er een hoop gasten op zijn verjaardag komen maar door de coronamaatregelen was dit niet mogelijk.
Daarom had het hele gezelschap voor
iets anders gekozen: een felicitatie

drive.
Een lange stoet versierde en toeterende
auto’s reden langs het huis van Johnny
in de Bredestraat te Leuth om hem op
deze wijze te feliciteren. Voor Johnny
een grote verrassing. Van harte gefeliciteerd.

De stoet auto’s trekt langs de familie Hoenselaar

Mededelingen
Hengelsportvereniging De Zeelt
Beste Allen,
In deze onzekere tijden waarin we ons
allen dienen te houden aan de richtlijnen die ons worden opgelegd en waar
gezamenlijke activiteiten zijn verboden
hebben wij als visvereniging ook moeten besluiten de wedstrijden af te gelasten dan wel te verplaatsen.
Het je in de natuur begeven en dus ook
het vissen is en blijft met inachtneming
van de richtlijnen echter zeker mogelijk. Je even begeven in een andere
omgeving, de rust ervaren aan de
waterkant, je hoofd leeg maken of alles
even laten voor wat het is. Dan is een
paar uurtjes vissen wellicht een oplossing.
Via onze website: hsvdezeelt.mijnhengelsportvereniging.nl kun je vinden
hoe je lid kunt worden en wat de kosten
hiervan zijn. Wil je een dagje vissen en
niet gelijk een lidmaatschap aangaan
dan kun je via het secretariaat een dagvergunning kopen waarmee je er een
dag op uit kunt. Voor de kinderen t/m
13 jaar zijn er gratis jeugdvergunningen beschikbaar voor de Molenkolk
voor het vissen met 1 hengel. Voor de
voorwaarden en richtlijnen hieromtrent

zie onze website, onder het kopje vergunningen.
Tevens vind u op onze website in welke
wateren u mag vissen. Ook staan de
laatste ontwikkelingen rondom de
wateren op onze website, waaronder de
Molenkolk.
Daar de visser meestal het eerst ziende
oog aan de waterkant is, vragen wij je
om als je onrechtmatigheden in welke
vorm dan ook aan de waterkant tegenkomt dit te melden. Schroom je dan
niet om het bestuur of een van de controleurs van de Zeelt hiervan op de
hoogte te stellen. Dit kan via de mail:
dezeelt@gmail.com of via telefonisch
contact met het secretariaat. Wij zullen
dan onze uiterste best doen om zo spoedig mogelijk verdere acties te ondernemen.
Namens HSV de Zeelt wensen we een
ieder sterkte in deze onzekere tijden en
nodigen je
uit langs de waterkant met inachtneming van de richtlijnen en zoals de slogan zegt:
Vissen altijd je vispas mee!
Het bestuur van HSV De Zeelt,
Millingen aan de Rijn

Foto: Henk Baron

Rudy Eijkholt viert 50ste
verjaardag in Amerikaanse stijl
Rudy Eijkholt uit Beek is vrijdag 17
april 50 jaar geworden. En eigenlijk
zou hij nu, samen met zijn vrouw
Wanda, in Amerika gezeten hebben om
dit daar samen te vieren. De coronapandemie verhinderde dat. Dus moest
deze Abraham zijn verjaardag thuis
vieren, reden voor zijn vriendengroep
om hem op een bijzondere manier te
verrassen. Het hek werd versierd met

De gekleurde voetgangerstunnel

Amerikaanse vlaggen en ook de tuin
werd veranderd in een Amerikaans scenario. De hele middag en avond kwamen er steeds een paar vrienden tegelijk, op gepaste afstand, om hem te feliciteren, waarbij alle voorschriften in
acht werden genomen. De American
Dream werd zo toch nog waar. Zelfs
van over de tuinmuur.
Foto: Henk Baron

Rudy Eijkholt rechts met in stijl verklede gasten

Roel Verhoeven maakt 10.241
hoogtemeters bij zijn
Everesting Challenge
Roel Verhoeven uit Arnhem ging afgelopen zondag de zogenaamde
Everesting Challenge aan. De KMC
biker die een goede winter gedraaid
heeft was begin april klaar voor het
afgelaste NK marathon op de mountainbike in Groesbeek. Om toch iets
met zijn goede vorm te doen, nu er
voorlopig geen wedstrijden zijn, startte
hij daarom solo aan zijn mentale en
fysieke uitdaging van minimaal 8.848
hoogtemeters.
‘Bij Everesting moet je lopend of fietsend het equivalent aan de hoogte van
de Mount Everest evenaren. Dit moet je
doen zonder te rusten en de klim en
afdaling moeten over dezelfde weg
gaan. Ik heb de van Randwijckweg in
Beek Ubbergen uitgekozen om mijn
Challenge te gaan volbrengen en zal
het segment circa 150 keer moeten
afleggen om toe te treden tot de
Everesting Hall of Fame.’, aldus
Verhoeven.
Het ging beter dan verwacht:
Verhoeven kreeg er geen genoeg van en
maakte ruim 10.000 hoogtemeters tijdens zijn Everesting Challenge. Rond
vier uur in de ochtend klikte hij in zijn
pedalen om aan zijn eerste klim te
beginnen en iets na half zeven in de

avond zat zijn missie erop.
'De omstandigheden waren erg goed
met een droog wegdek en een niet te
hoge temperatuur en met mijn vorm zat
het ook wel goed. Ik kon tot het einde
een stevig tempo vast houden en
besloot daarom ook voor de 10.000
hoogtemeters te gaan.' aldus Verhoeven
met een lach.
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Ooijse
Klinkertjes
Het Kempkesplein, op de oude
S.V.O-accommodatie, wordt opgevrolijkt met twee druppels. Nou ja,
opgevrolijkt is wel een groot woord.
Het kleine “druppeltje” wordt alleen
uitstekend onderhouden. Daar worden eventueel planten bij gepoot, of
zelfs een nieuwe boom geplant. Het
ziet er bij de “dure flat” best wel
goed verzorgd uit. Hoe anders is dat
bij de twee al langer gerealiseerde
appartementengebouwen.
De
“grote druppel”, die cachet aan het
plein had moeten geven, ligt er al
jaren mistroostig bij, ondanks een
paar majestueuze eikenbomen. Met
enige lapmiddelen zijn er soms wat
overgeschoten planten bij gekomen.
Nooit echter dezelfde, zodat het een
allegaartje is van plantensoorten. De
oorspronkelijke bodembedekkers
worden overwoekerd door kettingpollen en ander onkruid. Het is
eigenlijk geen gezicht en doet het
woongenot van de bewoners van
het plein geen goed. Het is een
droge dorre steppe geworden, waar
waarschijnlijk onlangs een misdrijf
heeft plaatsgevonden. De plaats
delict wordt al dagen gemarkeerd
door rood-witte misdrijflinten. Op
het zogenaamde olifantenpaadje
moet dan ook wel iets ernstigs
gebeurd zijn. Ik verwacht ieder ogenblik de mobiele container van de
rijksrecherche, die een forensisch
onderzoek gaat instellen. Het sporenonderzoek zal zich, denk ik, richten op voetafdrukken. Alhoewel, dat
is bemoeilijkt, doordat er over het
pad een paar scheppen “zwarte
grond” zijn gestort. Maar misschien
brengen DNA sporen wel enig soelaas. Wat zou er toch gebeurd kunnen zijn. Het zou kunnen zijn, dat,
onder andere, de kat van Joep de
muizenpopulatie rigoureus aan het
opruimen is. Daarvoor zou het olifantenpaadje toch niet met linten
afgezet hoeven worden. Alsof een
kat daar zich iets van aantrekt. Nee,
ik hoor net van een “natuur trendwatcher” op het plein, dat het met
de rupsen te maken heeft. Het paadje is afgezet om de rupsen ongestoord hun eikenprocessie te kunnen
laten houden. Daar kan ik mij toch
niet helemaal in vinden, mijn handen
jeuken al.
Natuurlijk kan ik in de “moeilijke tijden” nog niet om het beroemdste
virus van de hele wereld heen. De
COVID-19. De programma’s op de
televisie maken je daar ook niet vrolijker op. De ene na de andere “deskundige” geeft commentaar op
genomen maatregelen. De anderhalve meter economie wordt afgekondigd. Dat zal wel niet meevallen, als
wij zo meteen met de Ooijse kermis
moeten inhaken, laat staan een verplichte polonaise moeten lopen. Zo
ver is het echter nog niet, maar de
kermis staat nog wel op de agenda.
Het voetballen mag weer mondjesmaat met de jongere jeugd. Als de
jeugd mag, waarom mogen de troepen van Guus Rikken dan niet. Zij
propageren namelijk het “walking
football”. Je blijft bij dit spel sowieso
bij elkaar uit de buurt, laat staan, dat
je elkaar mag aanraken. Het zou
voor die oudere mannen toch een
leuk sociaal contact kunnen zijn.
Waar ik echter het meeste van
opkeek, was dat men aan het eind
van het vierde kwartaal een
“Babyboom” verwacht. Het heeft
natuurlijk wel te maken met de slogan: “Blijf thuis”. Ik geloof echter
dat paringsdrift met mondkapjes op,
geen extra adrenaline zal geven. Hoe
het dan ook nog te rijmen valt, met
anderhalve meter afstand van elkaar
houden, gaat mij, mijn petje te
boven. Het kan natuurlijk zijn, dat
door bovenaardse krachten veel
onbevlekte ontvangenissen zijn
bewerkstelligd. Dat kan ik niet geloven, want wie zal dan al die Maria’s
de “Boodschap” moeten geven.
Nee, ik denk meer aan een complottheorie. De hoge heren in al die commissies met die moeilijke namen, zullen hier wel invloed op gehad hebben. Ze hebben “willende paren”
perspectief willen bieden. “De roddel is, dat je bij goed gedrag bij premier Rutten een “vrijkaartje” kunt
bestellen.
Groetjes medeklinker.
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Onderzoek MedApp:

Grote bereidheid om overheid te helpen in strijd
tegen coronavirus door gebruik apps
EINDHOVEN. Na de persconferentie van minister-president
Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van dinsdag 7 april is
MedApp een onderzoek gestart onder zijn 20.000 van de
95.000 app-gebruikers. Van de 4000 respondenten maakt 79
procent zich zorgen om het coronavirus. Ruim 95 procent
van de respondenten geeft aan de overheid wel (66,1%) of
misschien (29,5%) te willen helpen in de strijd tegen het
coronavirus met behulp van een app. De meesten zouden dit
willen doen door het doorgeven van symptomen.
MedApp is vijf jaar actief met een app voor chronisch zieken. Met deze app kunnen gebruikers klachten bijhouden. Zo
kan ook Covid-19 in beeld worden gebracht. Op geaggregeerd niveau kan MedApp daarnaast accurate en bruikbare
inzichten geven voor heel Nederland. Hiervoor werkt het
bedrijf nauw samen met de TU Eindhoven.
De algoritmes op basis van geaggregeerde data kunnen bijvoorbeeld door het ministerie van VWS worden gebruikt
voor het monitoren van de ontwikkeling van Covid-19 in
Nederland, tot op wijkniveau en het bepalen en voorspellen
waar capaciteit nodig gaat zijn, zowel voor testen als voor
(ziekenhuis)zorg.
De app kan ook worden ingezet om gebruikers op basis van
individuele klachten snel en efficiënt persoonlijk advies te

geven.
Sinds 2015 maken dagelijks tienduizenden mensen gebruik
van MedApp, ter ondersteuning van hun medicijninname en
het bijhouden van symptomatische klachten. Dit zijn vaak
mensen met een chronische aandoening. MedApp is ervaren
in het zorgvuldig omgaan met hun privacygevoelige, uiterst
persoonlijke informatie.
Pit Janssen, CEO van MedApp: "Ons onderzoek laat zien dat
mensen de overheid graag willen helpen met onze app. Onze
app is bewezen veilig en voldoet aan alle privacyrichtlijnen.
We kunnen snel opschalen en zo chronisch en niet-chronisch
zieken hun klachten laten bijhouden en daarmee een continu
beeld geven van het verloop van Covid-19.”
Over het onderzoek
Medapp heeft in de periode 8 tot en met 10 april 2020 onderzoek gedaan. 20.000 gebruikers van MedApp hebben een
vragenlijst ontvangen. 3979 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld.
Alles op een innovatieve, veilige manier en op basis van uitgebreide kennis van medicijnen.
medapp.nu

Speciale bezoekcabines
Het Praathuis geplaatst bij
Villa Hamer en De Vlindertuin
Het ontvangen van bezoek is in deze
corona-situatie voor bewoners van Villa
Hamer in Berg en Dal helaas niet
mogelijk. Voor het persoonlijke contact
is videobellen tot nu toe een mooie
oplossing. Maar familie en vrienden
weer van dichtbij veilig kunnen zien en
spreken, dat is een wens die nu in vervulling gaat. “De maatregel is alweer
bijna 4 weken van kracht en we weten
niet hoe lang het nog gaat duren. De
behoefte van bewoners aan contact met
familie en vrienden wordt steeds groter.
En omdat genieten en ontmoeten bij
ons hoog in het vaandel staat, hebben
we een alternatief gezocht. Deze speciale bezoekcabine voorziet in een
behoefte”, vertelt locatiemanager Peter
Degger van Villa Hamer.
Medewerkers dachten mee over de
naam. En uit de vele ideeën is ‘’Het
Praathuis’’ gekozen, bekend van het
grote dierenbos van de tv-kinderserie

uit
de
zestigerjaren
‘’De
Fabeltjeskrant’’. Het Praathuis is in het
midden voorzien van een wand met
plexiglas en is aan beide zijden voorzien van een deur. Zo voldoet Het
Praathuis aan de geldende maatregelen.
“De bezoekcabine wordt zowel aan de
bewonerskant als aan de bezoekerskant
huiselijk en gezellig ingericht. Ondanks
de vervelende situatie waarin wij ons
bevinden, wordt het dan toch een fijne
plek om familie en vrienden te ontmoeten. We hebben ook ZZG Berg en Dal
blij kunnen maken met een cabine’’,
aldus Degger.
Deze containers zijn opvouwbaar en
zodanig ingericht, dat de mensen door
een plexiglazen tussenwand van elkaar
gescheiden zijn en via een intercom
met elkaar kunnen spreken.
Maandagmorgen werd de cabine in
Berg en Dal geplaatst bij Villa Hamer
en maandagmiddag bij de Vlindertuin.

Radboudumc onderzoekt aanwezigheid
antistoffen tegen SARS-CoV-2 in neusvocht
Studie onder vijftig gezinnen waarbij ten minste één persoon
positief getest is op het coronavirus
Het Radboudumc is een studie
gestart naar de aanwezigheid van
antistoffen tegen het coronavirus in
neusvocht. Dit onderzoek moet uitwijzen of er na een milde infectie,
met nauwelijks tot geen klachten,
antistoffen te vinden zijn in neusvocht. Het onderzoek richt zich
onder andere op kinderen, omdat zij
vaak geen of alleen milde klachten
hebben. Dit kan belangrijke inzichten geven over de groepsimmuniteit
onder de bevolking. Het onderzoek is
complementair aan het onderzoek
dat het RIVM momenteel uitvoert.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar
antistoffen tegen het coronavirus. Deze
antistoffen worden gemeten in het
bloed. Met deze bloedtesten wordt
onderzocht of mensen geïnfecteerd zijn
geweest met het coronavirus, wat
inzicht kan geven in de groepsimmuniteit onder de bevolking. Bij mensen die
hersteld zijn van een ernstige coronavirus infectie zijn hoge concentraties
antistoffen in het bloed meetbaar. Uit
eerder onderzoek met andere luchtweginfecties is echter bekend dat milde
infecties of infecties die zonder symptomen verlopen soms wel antistoffen
kunnen opwekken in de bovenste luchtwegen, maar niet in het bloed. Het is
onbekend of dit ook geldt voor het
coronavirus.
Radboudumc-onderzoekers Dimitri
Diavatopoulos en Marien de Jonge zijn
daarom een klinisch onderzoek gestart
naar COVID-19 binnen vijftig gezinnen, de MuCo-studie. Dit onderzoek is
primair gericht op de vraag of er na een
milde infectie of blootstelling aan het
virus antistoffen gemeten kunnen worden in neusvocht. In samenwerking
met de Universiteit Utrecht wordt
onderzocht of deze antistoffen in staat
zijn om infectie van het virus te remmen. Dit heet ‘virus-neutralisatie’. In
de MuCo-studie richten de onderzoe-

kers zich onder meer op gezinnen met
kinderen, omdat kinderen veelal geen
of alleen milde klachten ervaren. De
eerste resultaten worden over een aantal maanden verwacht.
Vijftig ziekenhuismedewerkers en
hun gezinnen
Het onderzoeksteam, verbonden aan
het Radboudumc Centrum voor
Infectieziekten, heeft inmiddels vijftig
gezinnen thuis bezocht. Het startpunt
hiervoor vormen ziekenhuismedewerkers van het Radboudumc, het
Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis
(beide Nijmegen) en Rijnstate ziekenhuis (Arnhem) die positief getest zijn
op het coronavirus en daarom in thuisisolatie zitten of hebben gezeten.
Bij het huisbezoek wordt bij alle huisgenoten een neus- en keelmonster afgenomen om te bepalen of het virus aanwezig is. De vijftig gezinnen worden
vervolgens gedurende een maand
gevolgd waarin de deelnemers zelf op

verschillende momenten neusvocht
afnemen door middel van een absorberend neusstripje. Daarnaast wordt een
klachtendagboekje bijgehouden om
onderscheid te maken tussen milde en
ernstigere klachten. In het neusvocht
wordt vervolgens met een heel gevoelige methode gemeten of er antistoffen
aanwezig zijn tegen het coronavirus en
of die het virus kunnen neutraliseren.
RIVM en Universiteit Utrecht
Deze studie is opgezet vanuit het
Radboudumc, maar is afgestemd met
het RIVM en is aanvullend aan andere
lopende studies van het RIVM. Het
Radboudumc richt zich hierbij primair
op de immuniteit in de bovenste luchtwegen. Het is een samenwerking met
viroloog Frank van Kuppeveld en
onderzoeker Berend Jan Bosch van de
faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht, waar veel kennis
is over coronavirussen en ervaring met
het meten van virus-neutralisatie.

Boven: locatiemanager Peter Degger legt de werking van het Praathuis uit, terwijl het geplaatst wordt bij Villa Hamer. Onder: de cabine wordt geplaatst bij
ZZG Zorggroep Berg en Dal de Vlindertuin.
Foto’s: Henk Baron

Ali B Vrienden Tour
In Nijmegen in de binnentuin van
woonzorgcomplex Wollewei heeft
Poke met zijn optreden voor een uitbundige sfeer onder de bewoners
gezorgd. Even weg uit de dagelijkse
routine, heeft dit mini-optreden voor
een grote lach op de gezichten gezorgd
op Koningsdag 2020. Dat was precies
de insteek van ‘De Ali B Vrienden
Tour’.
Poke vertelt enthousiast: “Ik vond het
geweldig, het deed me heel goed om te
zien hoe de ouderen ervan genoten, en
dat we zo van Koningsdag een speciale
dag hebben kunnen maken. Ik ben trots
op het team dat dit allemaal zo snel
heeft georganiseerd, en blij dat ik een
bijdrage heb kunnen leveren.”
Naast de muzikale omlijsting, was ook
voor de inwendige mens gezorgd. Met

oranje tompouces was dit bescheiden
maar in uitvoering grootse feestje helemaal af. Voor alle mooie momenten van
Koningsdag sloegen Stichting Vier het
Leven, de VriendenLoterij, ouderenbond ANBO, Music Connects, de
Oranje Bond, Poke en woonzorgcomplex Wollewei de handen belangeloos
ineen.
Oproep voor meer Hartenwensen
Heb jij een Hartenwens voor een eenzame oudere die jij goed kent (vader,
moeder, opa, oma, buurvrouw, etc.) en
gun je hem of haar een muzikale belevenis, licht deze dan kort toe en deel de
wens met ons op hartenwens@4hetleven.nl. Doe dit vóór 3 mei 2020. Vier
het Leven bestaat op 3 mei a.s.15 jaar
en daarom laten we 15 aanvragen in
vervulling komen.

Samenwerking Omroep Gelderland en GGD
Noord- en Oost-Gelderland groot succes
ARNHEM. Het coronavirus houdt iedereen in z’n greep.
Om talloze vragen over het coronavirus te beantwoorden
sloegen Omroep Gelderland en de GGD de handen ineen.
Op 10 april werd de website corona.gld.nl gelanceerd en
met succes! Inmiddels wordt de website dagelijks door
duizenden mensen bezocht.

Facebook. Deze worden uiteraard aangekondigd op de website.

Er zijn nog altijd veel vragen over het coronavirus. Omroep
Gelderland legt deze vragen, in samenwerking met GGD
Noord- en Oost-Gelderland, voor aan gezondheidsdeskundigen. Alle vragen zijn gebundeld en verdeeld in categorieën,
waardoor deze gemakkelijk en snel terug te vinden zijn op
corona.gld.nl. Inmiddels hebben al ruim 20.000 mensen
gebruik gemaakt van de website.

Corona Vandaag
Omroep Gelderland ging in maart van start met het tv-programma Corona Vandaag. In de uitzendingen werden vragen
over het coronavirus voorgelegd aan gezondheidsexperts. Op
donderdag 30 april komt het tv-programma ten einde, maar
uiteraard kun je jouw vragen aan ons blijven stellen via
onderstaande kanalen:
• Stuur een e-mail naar corona@gld.nl
• Stuur een WhatsApp bericht naar 06-22054352
• Twitter op @OmroepGLD
• Stuur een privébericht via Facebook @OmroepGelderland

Laatste nieuws
De website wordt dagelijks up-to-date gehouden; nieuwe
vragen worden beantwoord en uiteraard worden ook de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus gedeeld.
Daarnaast blijft arts Ashis Brahma, van GGD Noord- en
Oost-Gelderland, (video)updates geven en organiseert
Omroep Gelderland met enige regelmaat Q&A’s via

Blijf op de hoogte
Wil je een aflevering van Corona Vandaag online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.
Ook is het laatste corona-nieuws te volgen via onze liveblog
en is er op www.omroepgelderland.nl/coronavirus een overzicht te vinden van alle nieuwsartikelen en items over het
virus.

Onderzoek naar effect
BCG-vaccin op infectie met
coronavirus bij zestigplussers
Het Radboudumc gaat met het UMC
Utrecht onderzoeken of een vaccin
tegen tuberculose (BCG-vaccin) bij
ouderen (60plus) de kans op infectie
met het coronavirus verkleint, of dat
het de ernst van de symptomen vermindert als er toch een infectie optreedt. In
totaal kunnen 1600 ouderen deelnemen
aan het onderzoek, dat vandaag begint.
De helft van de deelnemers aan het
onderzoek krijgt het vaccin, de andere
helft niet.
Het coronavirus blijkt vooral ouderen
ernstig ziek te maken. Bij een infectie
lopen zij ook het hoogste risico om aan
de infectie te overlijden. Op dit
moment is er nog geen specifiek vaccin
tegen het coronavirus of een andere
manier om ouderen tegen de infectie te
beschermen. Eerder onderzoek heeft
aangetoond dat het BCG-vaccin niet
alleen bescherming geeft tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen enkele andere ziekteverwekkers kan verhogen.
Wetenschappelijk onderzoek
Het is echter nog niet vastgesteld of het
BCG-vaccin ook (enige) bescherming
kan bieden tegen het coronavirus. Om
te bepalen of het wel of niet werkt,
wordt dit onderzoek bij ouderen nu uit-

gevoerd. Het onderzoek moet de vraag
beantwoorden of het BCG-vaccin tegen
het coronavirus beschermt en/of het de
ernst van de symptomen bij ouderen
vermindert. Dit is het tweede onderzoek naar de invloed van het BCG-vaccin op het coronavirus dat door het
Radboudumc en UMC Utrecht wordt
uitgevoerd. Het eerste onderzoek was
speciaal gericht op zorgmedewerkers.
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op
ouderen.
Het vaccin
BCG is het meest toegediende vaccin
ter wereld en wordt in veel landen
gebruikt om tuberculose te voorkomen.
In dit onderzoek onder ouderen wordt
BCG-vaccin gebruikt dat door de ziekenhuizen direct via het RIVM is
besteld. Het onderzoek heeft geen consequenties voor de beschikbaarheid van
het vaccin voor het reguliere gebruik
door de GGD‘en.
Zestig of ouder
Voor mensen die aan het onderzoek
willen deelnemen geldt dat ze 60 jaar
of ouder moeten zijn. Meer informatie
over het onderzoek en deelname is te
krijgen door een e-mail te sturen naar:
bcgouderen.aig@radboudumc.nl
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Groesbeeks initiatief:

Loopbaan in
Coronatijd
De impact van de maatregelen door het
coronavirus is groot en vraagt veel van
iedereen. Wij begrijpen de zorgen over
gezondheid, naasten, werk, solliciteren,
baan en toekomst. Misschien heb je nu
geen baan of ben je vanuit huis aan het
werk en denk je na over je loopbaan.
Wil ik een opleiding of bijscholing volgen? Wil ik een leerwerkbaan? Of wil
ik een carrièreswitch maken?
Herken je dit en wil je een afspraak met
een
loopbaanadviseur?
Het
Leerwerkloket geeft, ook in deze periode, onafhankelijk en kosteloos loopbaan- en scholingsadvies aan alle inwoners van het Rijk van Nijmegen, met of
zonder baan, en kan ook jou helpen om
loopbaanvragen te beantwoorden.
Daarbij beschikken wij over de actuele
informatie m.b.t. de kansen op arbeidsmarkt op dit moment
Voor het maken van een telefonische
afspraak met een van onze loopbaanadviseurs ga je naar onze website rijkvannijmegen.lerenenwerken.nl en meld je
aan.
Het
leerwerkloket
Nijmegen

Rijk

van

Muziek voor clienten en
medewerkers van Pluryn
Bizarre tijden vragen om bijzondere
initiatieven. Door het coronavirus
mogen bewoners van Pluryn niet naar
het winkelcentrum, de dagactiviteiten
zijn gecanceld en familiebezoek is niet
toegestaan. Het is voor veel cliënten
onbegrijpelijk en voor de medewerkers
is het een zware taak om ervoor te zorgen dat de bewoners voldoende afwisseling en dagritme krijgen. Tijd om de
cliënten en medewerkers van Pluryn
een hart onder de riem te steken, vonden initiatiefneemsters Susan Mulders,
Simone Meilink en Marieke Janssen.
Marieke Janssen kwam op het idee
door haar tante Maria en Roelof, het
hulpje op de boerderij van haar ouders.
“Ze zijn allebei verstandelijk beperkt” ,
vertelt Marieke, “mijn tante is 60 jaar,
maar denkt als een kind van 5. Voor
mijn tante is het onbegrijpelijk dat haar
zussen haar niet ophalen voor de wekelijkse visite. Roelof belt wekelijks om
te vragen hoe het op de boerderij is. Ik
wilde heel graag iets betekenen voor
Roelof, tante Maria en alle anderen bij
Pluryn.”

De drie initiatiefneemsters staken de
koppen bij elkaar en concludeerden dat
het muziek moet zijn, want muziek verbindt, maakt blij en doet even alle
ellende vergeten. “Wij waren erg blij
met dit initiatief”, vult Simone
Meilink, clusterleider bij Pluryn, aan.
“Het is zwaar voor de cliënten, maar
ook voor familie en de medewerkers.
Er wordt momenteel veel van hen
gevraagd. Ik kan dit initiatief alleen
maar toejuichen!”
Op zaterdag 18 april vond het muzikaal
kwartiertje plaats bij verschillende
woongroepen van Pluryn. Dankzij het
muzikale enthousiasme van Martijn &
Dirk Schmiermann, Harm Wijnhoven,
Gino Voeten & collega’s, Janet
Renders, DJ Mark, Theo van Blitz en
fanfare Wilhelmina konden 17 locaties
van Pluryn genieten van een privé
feestje. “De cliënten dansten enthousiast mee en ook voor de begeleiders
was het een welkome afwisseling”,
aldus Marieke. “Fantastisch om die
blije gezichten te zien, het was echt een
feest!”
Foto: Arieta
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Bloemen voor de bezoekers van
de Inloop en Ontmoeting
Sinds het begin van de coronacrisis
krijgen
de
gasten
van
de
Inloop&Ontmoeting op maandag,
woensdag en vrijdag hun eten thuisbezorgd vanuit de keuken van het
Kulturhus in Beek. Ze halen het zelf of
het wordt door vrijwilligers thuis
bezorgd. Zo ook deze woensdag 22
april. 37 maaltijden gingen de deur uit,
maar deze keer was het niet alleen de
maaltijd dat bestond uit een
“Lentestamppot, maar ze kregen er ook
allemaal een bloemetje bij. Paulien,
Esther en Ans , Forte Petra gaven hun
gasten een bosje tulpen omdat de
Inloop voorlopig nog niet open mag

gaan. En deze boeketten hadden ze zelf
betaald en ingepakt in kranten, om het
speciaal te laten zijn, met liefs van hen
allemaal. Als extra kregen ze ook allemaal nog een zakje met bonbons, een
initiatief van de 7-jarige Sven Hermsen
uit Groesbeek, die dit samen met zijn
moeder Marloes en broertje Jorn verzorgd hadden.
Als er nog mensen zijn die ook van
deze maaltijdservice gebruik willen
maken omdat ze zelf niet in staat zijn
om te koken, dan kunnen ze contact
opnemen met Petra Kregting van Fort
Welzijn, telefoon 0653764809.

Samen sterk
GROESBEEK. Sinds vrijdag 17 april
hangt bij ‘De Molen’, op historische
grond van De Treffers, een mooi spandoek. Een groep vrijwilligers die zich,
tijdens de coronacrisis, de afgelopen
tijd bezig houdt met het zorgen voor
verbinding tussen de leden heeft dit
spandoek opgehangen. De boodschap
die het spandoek uitdraagt ‘Samen
komen we door deze moeilijke tijd
heen! Blijf gezond en houd vol!’, sluit
naadloos aan bij hun motto ‘Samen met
De Treffers’ .

De vrijwilligers van de Inloop

Sven uit Groesbeek verwent de
mensen van de Inloop Beek

ATS Transport B.V.
beloont zorgpersoneel
Dank aan
de zorg

BEEK. Op vrijdag 24 april werden bij het CWZ, Radboudumc en Kalorama 1500
gebakjes afgeleverd door ATS Transport B.V. Per locatie werden 500 tompoucen
overhandigd door directeur Hicham Zerhouni. Het bedrijf toont hiermee haar dank
voor de inspanningen van het zorgpersoneel.
Foto: Lars Schwachöfer, Nieuwsuitnijmegen

Mensen die werkzaam zijn in de zorg
zetten dagelijks hun eigen gezondheid
op het spel in de strijd tegen het coronavirus. Nooit eerder werd zo duidelijk
hoe belangrijk deze mensen zijn en hoe
hard wij ze nodig hebben. Op dankaandezorg.nl kunnen mensen een persoonlijk bericht achterlaten voor deze helden, als bedankje en steuntje in de rug.
Alle berichten worden stuk voor stuk
afgeleverd aan de zorgmedewerkers.
‘Dank aan de zorg’ is een initiatief dat
opgezet is door een groep ondernemers
en vrijwilligers uit verschillende disciplines en landen. Het platform is in het
leven geroepen om dank- & steunberichten te verzamelen en deze direct af
te leveren bij zorgmedewerkers overal
ter wereld, in ziekenhuizen, klinieken
of op andere plekken waar de berichten
te zien zullen zijn voor de mensen die
het betreft. Om ze te bedanken voor het
werken in barre omstandigheden en dat
zij onze families helpen terwijl ze niet
bij die van zichzelf kunnen zijn, in de
strijd tegen corona.
Het doel is om minstens 1 miljoen
bedankjes te ontvangen en deze stuk
voor stuk af te leveren bij 10 miljoen
zorgmedewerkers wereldwijd. Om
mensen over dit platform te informeren
en aan te moedigen een bericht achter
te laten stellen mediabedrijven kosteloos zendtijd en commerciële ruimte
beschikbaar. Dankzij hun hulp zal de
campagne te zien zijn op TV, in print en
out of home media.
Ga naar www.dankaandezorg.nl en
bedank de hedendaagse helden.
Bekijk
de
TVC
hier:
https://vimeo.com/408904020/388a1b6
daa

Foto: Henk Baron

Nieuwe video-animatie in
begrijpelijke taal voor gezinnen
met kinderen t/m 12 jaar
Eén op de negen ouders met schoolgaande kinderen is laaggeletterd.
Voor hen is alle informatie over de
coronamaatregelen voor kinderen
tot en met 12 jaar veel en ingewikkeld. Daarom biedt Stichting Lezen
en Schrijven een video-animatie in
begrijpelijke taal. Het is van levensbelang dat iedereen in Nederland de
nieuwe maatregelen begrijpt. Zo'n
2,5
miljoen
volwassenen
in
Nederland hebben grote moeite met
lezen, schrijven en/of rekenen.
Animatie
Via alle media komt de berichtgeving
over het coronavirus voortdurend op
iedereen af. Het is de vraag of al die
berichtgeving op een begrijpelijk
niveau is voor de 2,5 miljoen laaggelet-

terden in Nederland. Om die reden
maakt Stichting Lezen en Schrijven
sinds eind maart video-animaties. De
video's 'Corona, wat nu?' en 'Wat is 1,5
meter?' leggen de tips van het RIVM in
begrijpelijke taal uit. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en
geluid. De derde video-animatie gaat
over de maatregelen voor kinderen tot
en met 12 jaar.
Downloaden
Op
de
website
lezenenschrijven.nl/corona zijn de drie
video-animaties Iedereen mag deze
video gebruiken en inzetten. Op de
website bundelt Stichting Lezen en
Schrijven in begrijpelijke taal informatie over corona en over de te nemen
maatregelen.

Sven vertelt: “Hallo ik ben Sven. Ik
woon in Groesbeek en ben 25 maart 7
jaar geworden. Op het jeugdjournaal
heb ik gezien dat je bloemen kon wegbrengen naar oude mensen die geen
bezoek mogen krijgen. Dat wilde ik ook
doen. Mama heeft winkels met bloemen
gevraagd, die konden niet. De Coop
hier op de Bats had wel bloemen. De
eerste keer kregen we 19 bossen bloemen. Dat was heel veel. Samen met
mijn broertje Jorn van 2 jaar, en mama
heb ik de bloemen weggebracht. Bij
oma en bij mama’s oom en bij mijn
tante op het werk die met oude mensen
werkt. Nu krijg ik iedere week bloemen
en nu ook chocola om rond te brengen.
Ik vind het leuk om het rond te brengen.
De oude mensen zijn heel blij. Ik vind
het heel leuk en vet dat ik voor de eerste keer in de krant kom.”
We waren in het begin heel erg verrast
dat de Coop zoveel boeketjes had voor
Sven. Ze vonden het een mooi initiatief

van hem en wilden graag meewerken.
In eerste instantie hebben we geprobeerd om samenwerking te zoeken met
de ouderenbond. Dat ging helaas niet.
Nu hebben we het via Forte Welzijn
wel voor elkaar gekregen om zoveel
mogelijk ouderen te bereiken. Door
mijn werk kende ik Petra al en heb ik
van haar de tip dat er 3 dagen in de
week wordt gekookt voor eenzame
ouderen in de gemeente Berg en Dal.
Mooi initiatief waar we graag aan mee
werken. De Coop geeft nu bijna wekelijks bloemen en nu dus de Paas chocolade die niet meer verkocht werden. De
reacties zijn ontroerend en mensen vinden het erg fijn om jongere kinderen,
op veilige afstand, te zien.
Woensdagmorgen zorgden Sven en zijn
broertje Jorn, samen met mama
Marloes voor de verpakking van de
chocolaatjes in het Kulturhus in Beek,
zodat deze mee konden met de maaltijden van de Inloop.

V.l.n.r. Sven, broertje Jorn en mama Marloes

Foto: Henk Baron

In de Marge
Dat je zelfs vrijwilligerswerk kunt missen moest ik eerst ervaren voor ik het
kon bedenken. Geen exposities en
huwelijken meer in het kerkje van
Persingen. Niks meer te organiseren in
cultureel opzicht. Geen presentaties
meer in de Thornsche Molen over de
lokale historie en ook geen bijkomende
werkzaamheden.
Geen repetities van het Beekse mannenkoor en ook niet van Vox Virorum
uit Leuth. Gelukkig heeft de dirigente
van Vox bedacht om het koor digitale
zanglessen toe te sturen zolang de lockdown duurt, zodat we elkaar niet verge-

ten. Ik ben er blij mee want ik heb al
sinds de lagere school geen zangles
meer gehad. Er is nog zoveel te leren.
En muziek verrijkt (naast cultuur,
vogels kijken, de natuur bewonderen en
sporten) je geest. Zo werd ik onlangs in
mijn ziel geraakt toen ik via Youtube
een optreden zag van Luciano Pavarotti
in de Royal Albert Hall in Londen. Dat
niveau gaan wij met onze koren waarschijnlijk niet halen maar dat hoeft ook
niet: het bereiken van de hemel op
aarde is slechts voor weinigen weggelegd.
Sagittarius

De Rozet
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Verrassingspakket met boeken bij de Afhaalbieb
Leden
van
de
Bibliotheek
Gelderland Zuid kunnen nu ook
fysieke boeken lenen via de
‘Afhaalbieb’. Via de website
www.obgz.nl/afhaalbieb kunnen ze
een boekenpakket met vijf boeken
aanvragen. Dit ‘verrassingspakket’
kan worden opgehaald bij een van de
elf bibliotheken die zijn ingericht als
Afhaalbieb.
De Afhaalbieb is bedoeld voor lezers
van alle leeftijden die ook graag fysieke biebboeken willen lezen nu de bibliotheken gesloten zijn. Directeurbestuurder Bert Hogemans legt uit:
“We stellen een verrassingspakket
samen op basis van leeftijd en voorkeur
qua genre. Onze leden mogen meerdere pakketten aanvragen, met een maximum van vijftien boeken tegelijkertijd.
We hopen hiermee tegemoet te komen
aan de grote vraag naar fysieke boeken.” De boeken worden door een
medewerker van de bibliotheek op de
bibliotheekpas gezet. Het bibliotheeksysteem zorgt ervoor dat de klant alleen
boeken ontvangt die hij of zij niet eerder heeft geleend. Het pakket wordt
klaargezet in een Afhaalbieb naar
keuze. Daarbij worden de richtlijnen
van het RIVM in acht genomen.
Mensen die niet naar de Afhaalbieb
kunnen komen, krijgen op afspraak de
materialen thuisbezorgd.
Elf Afhaalbiebs in zes gemeenten
De Afhaalbieb is beschikbaar in elf vestigingen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid: De Mariënburg, Zwanenveld,
Muntweg,
Beuningen,
Malden,
Groesbeek, Beek-Ubbergen, Elst,
Zetten, Bemmel en Huissen. Leden
kunnen op de website van de
Bibliotheek
Gelderland
Zuid
(www.obgz.nl/afhaalbieb) een formulier invullen en kiezen voor een vestiging. Wie dit lastig vindt, kan terecht
bij de Klantenservice via telefoonnummer 024 327 49 11. Uitgelezen? De
boeken kunnen weer bij een van de
Afhaalbiebs worden ingeleverd, indien
mogelijk via de brievenbus. Leden
mogen de boeken tot uiterlijk een week
na heropening van de bibliotheken
thuis houden.
Waarom kan ik niet gewoon reserveren?
Helaas is het momenteel niet mogelijk
om materialen te reserveren uit de collectie van de bibliotheek. Deze collectie bestaat uit een half miljoen items en
is verdeeld over 26 vestigingen in zes
gemeenten. Dit betekent dat gereserveerde materialen vaak vanuit een
andere vestiging moeten komen. Op dit
moment vindt er geen transport plaats
om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.
Geen lid, maar toch biebboeken
lezen?
Ben je nog geen lid maar wil je toch

Column
Als Wilde Bloemen
Bij Frank Boeijen slapen planten en
worden nog wakker ook. In mijn herinnering zong hij dit over bloemen.
Maar goed, bloemen zijn ook planten.
Dit brengt mij tot de vraag, slapen
bloemen ? Ik googel wat en lees ‘Met
een beetje fantasie lijkt het wel alsof
ze slapen, als ze s’avonds hun bloemblaadjes sluiten voor de kou’ . Even
verder lees ik dat bloemen niet op de
manier slapen zoals mensen en dieren
dat doen. Ze hebben geen centraal
zenuwstelsel. In een ander lied vertelt
de zanger ‘En nu zijn de bloemen
rood’. De bloemen rood ? Het kan. In
mijn tuin worden de hortensia’s bij
naderende herfst langzaam rood.
Maar we zijn er nog niet.Op het album
‘Wilde Bloemen’zingt de Nijmeegse
bard ’Als wilde bloemen alleengelaten, die staan in de wind en de regen
en nergens bang meer voor zijn, die
hebben gezien dat het leven onvoorspelbaar kan zijn”... Ja, zo voel ik mij
ook wel eens! En die onvoorspelbaarheid klopt ook helemaal! Een tijd
geleden heb ik zaadjes in de grond
gestopt en elk jaar vind ik de meest
onwaarschijnlijke combinaties, zonnebloemen, klaprozen, enzovoorts.
De kasplantjes van grote tuincentra
doen het lang niet zo goed. Als Wilde
bloemen.... Ik zet het plaatje op.
Phil Poffé , Groesbeek.

graag een verrassingspakket ontvangen? Tot 18 jaar is
een lidmaatschap van
de bibliotheek gratis.
Jongeren tussen de
18 en 21 jaar betalen
€ 24,70 per jaar en
volwassenen € 60,15.
Hogemans: “In deze
coronatijd hebben al
veel mensen een
digital-only abonnement voor 42 euro
afgesloten om ebooks te kunnen
lezen. Voor anderhalve euro per maand
extra kun je ook fysieke boeken lenen
bij de Afhaalbieb.” Ondertussen kunnen alle bibliotheekleden gratis gebruik

(blijven) maken van de ruime collectie
luisterboeken
en
e-books
via
www.obgz.nl/e-books.

Hanging Baskets 2020
Ieder jaar laat de stichting tot verfraaiing van Berg en Dal het dorp weer
opfleuren met geraniums. Hiervoor
heeft de stichting meer dan 270 baskets in Berg en Dal staan.
Na renovatie van een aantal baskets
beginnen de vrijwilligers op 11 mei
weer met het vullen van de baskets.
Hierbij zal voor het eerst met de coronacrisis rekening gehouden moeten worden.
Ook nieuw is dat Theo van Steen, al 22
jaar een stuwende kracht van de stichting, zijn functie als secretaris en penningmeester heeft overgedragen aan
Tako de Roest. Gelukkig blijft Theo
achter de schermen betrokken bij de
projecten (naast de het project hanging
baskets wordt de Oude Kleefsebaan bij
speciale evenementen door de stichting
van vlaggen voorzien).
Iedereen die een basket heeft wordt
gevraagd ‘hun’ basket voor 11 mei leeg
te maken en als de basket gevuld is
deze dagelijks van water te voorzien.
Wilt u deelnemer worden en woont u in

Eén van de werken van Chris Ros
lijkse realiteit die vervormd wordt,
dan moet je je wel kwetsbaar voelen.

Daar waar het water het land kust,
daar ligt mijn hart…
Deze zin, al ‘eeuwen’ een ‘leitmotief’
voor mij;

Daar op de telpost heb ik een bijzondere reis kunnen maken.
In afzondering en in beschouwing in
beeld en materiaal.

maar wat als het niet bij kussen blijft?

Chris Ros.

Op een ochtend wandeling langs de
strandjes voor de Telpost
werd mijn schaduw overspoeld door
het water,
Ik werd verrast door het tafereel, mijn
eigen gevoel.
Vond het ineens niet zo’n onschuldig
beeld meer.
Overspoeld worden….
bleef er naar kijken en vroeg me af hoe
de
emoties dan in je huishouden.

Op de website en op de facebookpagina van Kunst in Millingen kunt u meer
informatie vinden over dit project. Het
is de bedoeling dat in september een
tentoonstelling wordt georganiseerd
van alle resultaten.

Wat is jouw
Waalverhaal?

Met al je zintuigen op scherp, je dagehet dorp Berg en Dal? Er zijn enkele
baskets beschikbaar. U kunt hiervoor
contact opnemen met:
Hans Hermsen, 06-55167562
Stephano Jansen, 06 – 31790184 of
Tako de Roest, 06 – 54356852
Deelname is gratis. Wilt u de projecten
ondersteunen, een donatie is altijd welkom op rekeningnummer NL51RABO
0142 0737 76 t.n.v. Stichting tot
Verfraaiing van Berg en Dal.
Hopelijk brengen baskets enige blijdschap tijdens de coronacrisis.

Presentatie uitgave ‘Nutsbedrijven
in Groesbeek 1890 -1966’
Op 15 april j.l. presenteerde dorpschroniqueur Gerrie Driessen (voorzitter
van
de
Heemkundekring
Groesbeek) zijn nieuwste boek. Het
gaat over de aanleg van de telefoon in
1890, het elektriciteitsnet in 1916, de
waterleiding in 1929, de huisvuilophaaldienst in 1951, de riolering in
1953, de propaangasleiding in 1959 en
het aardgasnet in 1966/67. De verschillende onderwerpen zijn geïllustreerd
met 41 scans van krantenartikelen en
ruim 80 foto’s, waaronder prachtige
opnamen van oud-Groesbeek. Het
boek, 152 pagina’s, is verkrijgbaar in
de boekhandel te Groesbeek.
Een hecht – al 120 jaar- driemanschap
Voor de presentatie waren, wegens de
coronamaatregelen, slechts drie personen uitgenodigd, waaronder de fotograaf. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Bram den Boer, die al 44
jaar fungeert als secretaris van de
Heemkundekring. In die hoedanigheid
was hij, onder meer, de stuwende
kracht achter de opgraving in 1990 van
kasteelfunderingen aan de Hoflaan en
pleitbezorger voor de herbouw van het
restant kasteelmuur op het terrein in
2008 en van de vijf in het dorp
geplaatste historische panelen. Sinds

Kunst in Millingen
De poort bij Telpost Millingen is gesloten. Het plein ziet er verlaten uit. Maar
binnen gebeurt er van alles. Veertien
kunstenaars uit Duitsland en Nederland
lossen elkaar af, om er vervolgens in
afzondering het thema Waterstanden
uit te werken. Afgelopen woensdag is
Kees Wijker uit Middelburg gearriveerd. In de volgende Rozet kunnen we
meer lezen over zijn ervaringen. Chris
Ros uit Brummen was zijn voorganger.
We vroegen haar om voor de lezers van
de Rozet te schrijven hoe haar werkperiode is geweest:

aantal jaren heeft Den Boer zitting in
het Landschaps Ontwikkelings Plan’
(LOP) gemeente Berg en Dal 20152025, het Erfgoedberaad Gemeente
Berg en Dal en is hij de stuwende
kracht achter het Erfgoednet Berg en
Dal, welke website onlangs gerealiseerd is!
Tweede exemplaar was voor Sjef
Schmiermann, al 30 jaar lid van de
Heemkundekring, waarvan 21 jaar als
bestuurslid. Ook Sjef heeft zijn sporen
verdiend. Hij is, onder meer, eindredacteur van de Canon Groesbeekse
Geschiedenis, mede- auteur van: Van
Gronspech tot Groesbeek, Fanfare
Wilhelmina
1898
-1998,
Boerenleenbank/Rabobank 1901 -2001
en ‘In het Welbegrepen belang der
Gemeente’ 1750- 2014. Momenteel
werkt Sjef, samen met de leden Bram
den Boer, Theo Wijers en Jan ter Wal
en andere Erfgoedverenigingen en
stichtingen in Berg en Dal, aan het
opzetten van de beeldbank, http://erfgoednetbergendal.nl/
De website is sinds 31 maart 2020 te
bekijken en bevat veel informatie over
Groesbeek. Voor voorzitter Driessen
aanleiding genoeg de heren eens in het
zonnetje te zetten.

Sociaal Culturele
Projecten

Aanvragen
subsidie mogelijk
De Stichting Steunfonds Buurt- en
Klubhuiswerk ( SSBK) start vanaf 1
mei weer met haar jaarlijkse subsidieronde.
Al vele jaren subsidieert de SSBK
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 om op
andere wijze inkomsten te krijgen.
Jaarlijks wordt ongeveer 10.000 euro
aan bijdragen gegeven.
Het werkgebied van de SSBK is het
Rijk van Nijmegen.
Dit jaar kunnen weer aanvragen worden ingediend. De sluitingstermijn is
1 juni.
In juni worden de aanvragen in een
bestuursvergadering beoordeeld en
krijgen de aanvragers vervolgens een
reactie .
In het verleden heeft de SSBK bijvoorbeeld aan de volgende projecten subsidie verstrekt:
-Koersbalmat voor de Seniorenvereniging in Kekerdom
-Zomeractiviteiten 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
De Don Boscoprijs
De Stichting heeft voor de jaarlijkse
Don Bosco prijs een extra bijdrage van
euro 1000.- gereserveerd. Een onafhankelijke jury beoordeelt welk project
daarvoor in aanmerking komt.
Voor de toekenning en uitreiking van
de prijs zal in 2020 in verband met de
coronacrisis een aangepaste vorm worden gezocht.
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.

Van links naar rechts: Sjef Schmiermann (30 jaar lid HKG), Bram den Boer
(44 jaar lid) en Gerrie G. Driessen (47 jaar lid) In totaal 120 jaar ervaring
Heemkunde.
Foto: Will Verbeeten

Nb. De gevolgen van de coronacrisis
voor groepsactiviteiten zijn nu nog niet
duidelijk. Hier zal rekening mee worden gehouden.

De Bastei heeft een bijzondere tentoonstelling gemaakt over de vele verhalen
uit het rivierengebied: Verbeelding van
de Waal. Helaas kunnen we deze mooie
expositie nog niet met het grote publiek
delen. Maar niet getreurd! In de tussentijd verzamelt De Bastei nog veel meer
geweldige verhalen geïnspireerd door
de rivier …en daar hebben we jou bij
nodig!
De Waal is een schatkist aan verhalen.
Er zijn legendes over verdronken ridders en verdwenen kastelen. Er zijn ook
waargebeurde verhalen over enorme
ijsdammen in de Waal. En zelfs verhalen die gaan over riviergoden en andere
figuren. Zo zagen mensen vroeger de
rivier als een god en om hem gunstig te
stemmen offerden ze waardevolle
bezittingen door deze in de rivier te
gooien!
Deze verhalen kennen we via vertellingen, schilderijen, beelden, foto’s en
films. Als je goed kijkt, zoekt en luistert, kun je heel bijzondere verhalen
over de rivier vinden.
Weet jij andere spannende, mooie en
inspirerende verhalen over de rivier?
Echt gebeurd of zelf bedacht? Wil jij je
verhaal met ons delen? Maak dan je
eigen Waalverhaal: schrijf een legende,
neem een filmpje op, maak een schilderij of bedenk een andere verbeelding
van de rivier. Laat je inspireren door de
rivier, lever je creatie in bij De Bastei
en maak kans op een mooie prijs!
Prijzen
1e prijs Algemeen
Een ballonvaart voor 2 personen over
de rivier: beleef de Waal op een nieuwe
manier!
1e prijs Jeugd (t/m 12 jaar)
Een bezoek aan De Bastei en een vaart
op de pannenkoekenboot met de hele
klas!
Spelregels
• Een geschreven verhaal mag maximaal 750 woorden zijn
• Een liedje, film of andere opname
mag maximaal 3 minuten duren
• Lever je inzending vóór dinsdag 26
mei in via debastei.nl/waalverhaal
Is jouw creatie niet digitaal in te leveren? Maak er dan een foto van!
Voor vragen over deze wedstrijd: stuur
een mail naar pr@debastei. Deze verhalenwedstrijd is mede mogelijk
gemaakt door de Pannenkoekenboot
Nijmegen.
Door mee te doen aan deze wedstrijd
geef je De Bastei het recht jouw inzending te publiceren in print, als e-book
en online.
Kijk voor meer informatie op
www.debastei.nl of volg ons op Twitter
en Facebook.
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal

Nico Berenbroek

Anke de Coole

Door de maatregelen tegen het
coronavirus mogen er geen bijeenkomsten gehouden worden.
Daarom heeft burgemeester
Mark Slinkman van Berg en Dal
op 24 april 5 inwoners gebeld
met de heugelijke mededeling
dat het Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander heeft behaagd
hen koninklijk te onderscheiden. Later dit jaar ontvangen de
gedecoreerden alsnog het lintje
tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dit tijdstip wordt landelijk
bepaald.
De 5 decorandi hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk
gemaakt en zich op vele manieren
ingezet voor onze samenleving.
Hieronder volgt een greep uit hun
verdiensten.
De heer N.A.I. (Nico) Berenbroek
uit Groesbeek mag straks de
onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
in
ontvangst
nemen. Hij is vooral actief
(geweest) op voetbalgebied. Sinds
1968 vervult hij diverse vrijwillige
functies bij de KNVB. Hij was
scheidsrechter, bestuurslid van de
voormalige afdeling Nijmegen, lid
van de werkgroep scheidsrechterszaken, lid van de werkcommissie
Sportiviteit en Respect en lid van
de commissie Monitoring. Nu is hij
nog rapporteur en waarnemer amateurvoetbal en ook scheidsrechtersbegeleider. Hij was daarnaast
lid en trainer bij de scheidsrechtersvereniging C.O.V.S. Sinds 2017 is
de heer Berenbroek actief bij voetbalvereniging Groesbeekse Boys
als jeugdtrainer en scheidsrechter.
Mevrouw A.D. (Anke) de CooleFeenstra uit Groesbeek heeft veel
vrijwilligerswerk gedaan, waarbij
vrede heel belangrijk is. Zo is zij al
meer dan 25 jaar lid van de werkgroep
Vredesinitiatieven.
Daarnaast is mevrouw De Coole
sinds 1967 actief voor het CIF, The
Coucil of International Fellowship,
een organisatie die uitwisselingsprogramma’s organiseert voor professionals uit het welzijnswerk. Van
1982 tot 1987 was zij secretaris bij
de Vrije school Nijmegen. Ook is
mevrouw De Coole actief lid
geweest van zowel de werkgroep
als de schrijfgroep van Amnesty
International. Ze was 10 jaar actief
in de seniorenraad, waarin ze
opkwam voor de senioren in haar
eigen gemeente. Daarnaast is

Henk Derksen

mevrouw De Coole 10 jaar
bestuurslid geweest bij Stichting
Marcia, een stichting die de realisatie van regionale kunstprojecten tot
doel heeft. Bovendien helpt
mevrouw De Coole bij kinderactiviteiten
van
buurtvereniging
Binnenveld, helpt ze Forte Welzijn
in de Meent en bezoekt ze mensen
thuis uit naam van Centrum
Ontmoeting in Levensvragen. Door
haar verdiensten wordt mevrouw
De Coole-Feenstra Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
De heer H.W. (Henk) Derksen uit
Berg en Dal is al meer dan 35 jaar
als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging de Trekvogels in Nijmegen.
Hij verricht daar bardiensten, hij
houdt toezicht bij jeugdactiviteiten,
hij verricht onderhoud aan de
gebouwen en helpt ’s avonds bij het
beheer van de kleedkamers. Ook is
hij al 33 jaar actief bij de
Narrenvogels, de carnavalsvereniging van de Trekvogels. Hier was
hij bestuurslid, lid van het kabinet
en de organisator van de traditionele jaarlijkse dweildagen. Daarnaast
houdt hij al 15 jaar het kerkplein in
Berg en Dal schoon. Ook de
begraafplaats wordt door hem
onderhouden. De stichting tot
Verfraaiing van Berg en Dal kan al
20 jaar op zijn steun rekenen bij het
project Hanging Baskets en het
Vlaggenproject. Ook de heer
Derksen wordt Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Mevrouw
W.A.M.
(Ineke)
Huilmand-Jansen uit Beek is
sinds 1971 vrijwilliger bij de EHBOvereniging in Beek. Voor deze vereniging is ze naast EHBO-er, secretaris, collectant en hulp bij de pleisteractie van de kerk. Mevrouw
Huilmand zat 20 jaar in het kerkbestuur in Beek. Ze was ook lector en
collectant. Ze heeft zich hard
gemaakt voor de restauratie van
het Lindsenorgel. Ze was de voorzitter van de stichting Red de
monumentale
SintBartholomaeuskerk. Daarnaast is
mevrouw Huilmand bestuurslid en
coördinator bewegen bij de reumavereniging. Ook is ze sinds 2013
vrijwilligster bij het Repair Café
Beek. Bijzonder is ook dat mevrouw
Huilmand jarenlang een echtpaar
dat als bootvluchteling uit Vietnam
naar Nederland kwam heeft begeleid om hun weg in Nederland te
vinden. Voor deze verdiensten is
mevrouw
Huilmand-Jansen

Ineke Huilmand

benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De heer L.H.F.M. (Bart) Lelie uit
Millingen aan de Rijn is vanaf
1996 bijzonder actief voor het
Millings jaarboek. Hij is de auteur
van 17 artikelen, hij is redactielid en
de eindredacteur. Daarnaast doet
de heer Lelie al vanaf 1982 heel
veel voor de kerk en de parochie.
Hij zit sinds 1993 in het kerkbestuur
(lid, vicevoorzitter, penningmeester) van de parochie H. Antonius
van Padua en vanaf 2014 van de
parochie
Maria
ten
Hemelopneming. Ook was hij lid
van het restauratieteam en lid van
de evenementencommissie voor de
restauratie van de Millingse kerk.
Bovendien helpt de heer Lelie bij
het onderhoud van de kerk.
De heer Lelie is adviseur bouwtechnische zaken bij fanfare St.
Cecilia en heeft een grote rol bij de
verbouwingen van het repetitielokaal. Hij is de animator bij de plannen voor een multifunctionele
accommodatie in Millingen.
De heer Lelie heeft zich ook ingezet
voor de plaatselijke CDA afdeling.
Hij was raadslid in Millingen.
Tijdens de gemeentelijke herindeling zat hij in het bestuur met de 3
te fuseren CDA afdelingen. De heer
Lelie is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Naast bovenstaande 5 inwoners
uit zijn gemeente heeft burgemeester Slinkman bij de lintjesregen ook de volgende 2 personen onderscheiden. Zij wonen
niet in de gemeente Berg en Dal,
maar hebben wel veel verdiensten in deze gemeente.
De heer W.G.T. (Wil) Oteman uit
Tegelen is sinds 1995 vrijwilliger bij
het Millings jaarboek. Hij was initiatiefnemer en oprichter van deze
stichting. Hij was bestuurslid en
redactielid. Ook is hij de auteur van
84 artikelen in dit jaarboek. Verder
is hij sinds 1970 auteur bij de
heemkundekring ‘de Duffelt’. Hij
heeft een groot archief opgebouwd
dat door veel leden van de vereniging wordt geraadpleegd. De heer
Oteman zet zich ook in voor het
behoud van het regionaal erfgoed
in Kekerdom en Millingen aan de
Rijn. Daarnaast is de heer Oteman
sinds 2013 onderzoeker bij het
Ministerie van Defensie. Hiermee
heeft hij een belangrijke bijdrage
geleverd aan de ontsluiting van de
Nederlandse militaire geschiedenis

Bart Lelie

Wil Oteman

in de Franse tijd. Ook zat hij in de
werkgroep raadhuis, voor het
behoud van het gemeentehuis in
Millingen. Voor al deze inspanningen krijgt de heer Oteman de
Koninklijke Onderscheiding Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
Pater W.A. (Willem) Spann uit
Tilburg heeft heel veel werk verzet
op cultuurhistorisch gebied. Ook hij
was een van de initiatiefnemers en
medeoprichter van de stichting
Millings jaarboek. Sindsdien is hij
auteur, penningmeester, en redactielid van dit jaarboek. In 1970 was
hij ook initiatiefnemer voor de
oprichting van heemkundekring ‘de
Duffelt’. Hier was hij 10 jaar voorzitter, en later vaste medewerker en
adviseur. Hij was eindredacteur van
het tijdschrift van de heemkunde-

Willem Spann

kring ‘van Toen Naar Nu’, waarvoor
hij ook vele artikelen heeft geschreven. Ook voor het tijdschrift ‘Rond
de Schutsboom’ van heemkundekring Goirle heeft de heer Spann
meerdere historische bijdragen
geschreven. Daarnaast heeft pater
Spann 50 artikelen geschreven
voor ‘Salesiaans Contact’, het tijdschrift van zijn orde. Ook van dit
blad was hij redacteur. De heer
Spann was ook lid van het burgerplatform Millingen. De heer Spann
heeft een mooie toevoeging aan de
Millingse geschiedenis gedaan
door het in eigen beheer uitbrengen
van 2 boeken ‘Ruim een eeuw voetbal in Millingen’ en ‘Ruim een eeuw
Antoniuskerk in Millingen’. Door zijn
verdiensten is de heer Spann
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

■ Lintjesregen 2021: vóór 1 juni
aanmelden
Kent u iemand in de gemeente
Berg en Dal die een Koninklijke
Onderscheiding verdient? En
wilt u hem of haar daarvoor voordragen? Dan moet u dat voor 1
juni 2020 melden bij de gemeente.
Iemand kan een Koninklijke
Onderscheiding (ook wel lintje
genoemd) ontvangen als hij of zij
zich op een bijzondere manier heeft
ingezet voor de samenleving. Denk
bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die
zich al 15 jaar of langer inzet als
activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of als coach van een
sportclub. Maar ook aan de organi-

sator van evenementen, het manusje-van-alles of iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
Neem contact op met de
gemeente
Wilt u voor iemand een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op
met de gemeente om na te gaan of
uw aanvraag kansrijk is. Daarvoor
en voor andere vragen over
Koninklijke Onderscheidingen kunt
u van maandag t/m donderdag
terecht bij Monique Wolsing via 0614 623 125 of via m.wolsing@bergendal.nl. U kunt ook terecht bij
Merel van Hees via 06-38 040 882
of via m.v.hees@bergendal.nl.
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Mededelingen
21 april 2020

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

Omgevingsvergunningen

Maatregelen tegen het coronavirus

Beek
▪ Kerkberg 52, bouw klokkenstoel voor 2 klokken (aanvraag)
▪ Koningsholster 93, kap boom (verleend)
▪ Patrijsstraat 8, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Plataanstraat 31, realiseren dakopbouw (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 63, kap boom (aanvraag)
Erlecom
▪ Kerkdijk 38, verbouwen woning (verleend)
Groesbeek
▪ Bouwplan De Heikant, bouwnr. 32 t/m 39, 44 t/m 51, 54 t/m 61,
mogelijke plaatsing dakkapellen (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 116g, bouw woning (verleend)
▪ Hemeltje 11, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Jhr. van Grotenhuisstraat 6, plaatsen tuinmuur (aanvraag)
▪ Ketelstraat 9, uitbreiden woning en sloop aantal bijgebouwen
(aanvraag)
▪ Mooksebaan 11, kap boom (aanvraag)
▪ Pannenstraat 20, verbouwen pand (aanvraag)
▪ De Ren, bouw bedrijfsverzamelgebouw (verleend)
Heilig Landstichting
▪ Jericholaan 3, vervangen kozijn voorgevel en vervangen garagedeuren (verleend)
▪ Joanneslaan 5, kap bomen (aanvraag)
▪ Lucaslaan 13, kappen en toppen bomen (verleend)
▪ Nijmeegsebaan 110, kap boom (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 13, plaatsen hekwerk (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Burg. Reijmersstraat 2, realiseren erfafscheiding (aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 46, uitbreiden woning (verlengen beslistermijn)
▪ Palsstraat 38, verbouwen schuur tot mantelzorgwoning (verleend)
▪ Projectgebied Millingerwaard, verlengen termijn voor ruimte voor de
rivier (aanvraag)
Ooij
▪ Persingensestraat 1, plaatsen van een pre/mantelzorgwoning
(verleend)
▪ Pr. Bernhardstraat 24, plaatsen schuurtje (aanvraag)
▪ Rietlanden 10, plaatsen dakkapel (verleend)

Hoest en nies in
je elleboog.
.

Blijf zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaker je
handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes.
Schud geen handen.

Beperk sociaal contact:
Ga alleen naar buiten voor
boodschappen, een frisse
neus of om iets voor een
ander te doen.

Werk thuis wanneer dit
mogelijk is.

Groepsvorming van meer
dan twee personen is alleen
toegestaan als er 1,5 meter
afstand wordt gehouden.
Uitzondering voor gezinnen / huishoudens
en kinderen t/m 12 jaar.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis
en ziek uit. Ben je ook
benauwd en/of heb je
koorts? Dan moet iedereen
in het huis thuisblijven.

Maatregelen in het openbare leven:
Vanaf 29 april
Kinderen t/m 12 jaar kunnen
georganiseerd en onder
begeleiding samen buiten
sporten. Wedstrijden niet
toegestaan.
Jongeren van 13 t/m 18 jaar
kunnen georganiseerd en
onder begeleiding samen
buiten sporten op 1,5 meter
afstand. Wedstrijden niet
toegestaan.
Topsporters kunnen binnenen buitentrainingen
hervatten, op 1,5 meter
afstand. Wedstrijden niet
toegestaan.
Zelfstandig wonende ouderen
(70+) kunnen door één of
twee vaste personen worden
bezocht.

Vanaf 11 mei

T/m 19 mei:

Opening kinderopvang en
(speciaal) basisonderwijs.

Het overige onderwijs blijft
gesloten.

Basisscholen halveren
groepsgrootte in de klas.
Kinderen gaan de helft van
de tijd naar school. De andere
helft volgen ze onderwijs
op afstand.

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen
en afhalen blijft mogelijk.

Tot 1 september:
Alle evenementen met een
vergunnings- en meldplicht
zijn verboden.

Sportverenigingen (18+),
fitnessclubs, sauna’s, casino’s,
speelhallen en seksinrichtingen zijn gesloten.
Publieke locaties zoals musea,
concertzalen, theaters,
sportclubs zijn gesloten.
Het uitoefenen van alle
contactberoepen is verboden.
Samenkomsten zijn
verboden.

Persingen
▪ Thornsestraat 20, uitbreiding Thornsche Molen (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Besluit aanpassen maatwerkvoorschrift
▪ Nico de Witt supermarkt, Waterstraat 27, Beek
________________________________________________________
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Gratis online workshops inwonersinitiatieven
Sinds 20 april is er een online
platform voor inwoners(initiatieven) in Gelderland. Met online
workshops en coaching kunnen
inwoners(initiatieven) of vrijwilligers van bijvoorbeeld dorps- en
buurthuizen hun kennis vergroten, advies krijgen over hun project of contact leggen met fondsen.
Workshops en advies
Inwoners van Gelderland kunnen
zich inschrijven voor gratis workshops zoals fondsenwerving, flyer

maken, sociale media, vloggen en
zakelijk tekenen. Maar u kunt ook
speeddaten met fondsen. Of advies
krijgen over het opstarten of voortzetten van projecten. Kijk voor het
hele aanbod en het aanmeldformulier op
www.leefbaarheidsalliantie.nl.
Leefbaarheidsalliantie
De Leefbaarheidsalliantie is een
organisatie die inwoners van
Gelderland helpt bij het verbeteren
van de leefbaarheid in hun dorp of
buurt.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Vragen over het Coronavirus

Welke informatie vind je waar
en wie kan je daarvoor bellen?
Algemeen
Over o.a. onderwijs, werk en
maatregelen

Gezondheid
Voor gezondheidsgerelateerde
vragen en antwoorden
Kijk op RIVM.nl

Gezondheid in je
eigen regio
Over lokale voorzieningen,
opvang, dienstverlening per
gemeente/ dorp/stad. Wat
betekenen deze maatregelen
voor je dorp of stad?

Rijksoverheid.nl/coronavirus
Bel 0800-1351 (08:00 – 22:00)

Ziekten in je regio

Ernstige klachten

Over infectieziekten,
besmetting(sgevaar) en
gezondheid in de regio

Vragen over ernstige klachten,
zoals koorts (meer dan 38
graden Celcius) en je hoest of
ademt moeilijk

Bel de regionale GGD
Bel je eigen huisarts

Bel je eigen gemeente

Over reisadviezen per land

Specifieke vragen
over reizen

Kijk op
Nederlandwereldwijd.nl

Over hulpvragen in het
buitenland. 24 uur per dag,
7 dagen per week

Reizen

Download Reisapp
Buitenlandse Zaken

Bel het ministerie van
Buitenlandse Zaken:
+31 247 247 247

Ondernemers

Luisterend oor

De Kamer van Koophandel
helpt ondernemers via het
KvK Coronaloket

Voor kwetsbare ouderen die
in quarantaine of
thuisisolatie zitten: Rode
Kruis Hulplijn

Kijk op kvk.nl
of bel het KvK-loket:
0800-2117
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■ Geen dodenherdenkingen in onze
gemeente door coronamaatregelen
Nederland staat ieder jaar op 4
mei stil bij de slachtoffers van
oorlogsgeweld. Normaal zijn er
dan in bijna alle kernen van onze
gemeente herdenkingsplechtigheden. Door de maatregelen
tegen het coronavirus mogen de
herdenkingsplechtigheden (Canadese begraafplaats Groesbeek, Berg en Dal, Beek, Ooij,
Leuth en Millingen aan de Rijn)
dit jaar helaas niet doorgaan.
Hoe herdenkt de gemeente Berg
en Dal de oorlogsslachtoffers dit
jaar?
Natuurlijk laten wij de dodenherdenking dit jaar niet zo maar voorbij
gaan.
Burgemeester
Mark
Slinkman houdt een toespraak.
Deze toespraak wordt eerder opgenomen en op 4 mei ’s avonds uitgezonden door Omroep Berg en Dal.
Al vele jaren is het luiden van de
klokken in heel de gemeente Berg
en Dal onderdeel van het programma van de herdenking op 4 mei. Dit
onderdeel houden we dit jaar in
stand. De klokken worden geluid
van 19.45 uur tot 19.58 uur.
Wat kunt u thuis doen op 4 mei?
Dit jaar maken we 4 mei thuis mee.
We staan alleen, maar toch samen
stil. Iedereen kan vanuit huis meedoen: hang de vlag halfstok, speel
mee, zing mee, neem stilte in acht,
kijk tv en spreek over vrijheid.

▪ Vlag halfstok hangen. Alle
Nederlanders worden opgeroepen dit jaar op 4 mei de vlag niet
alleen na 18.00 uur, maar de
gehele dag halfstok te hangen.
▪ Tv kijken. Kijk naar de Nationale
Herdenking op de Dam (NOS), of
naar de toespraak van burgemeester Slinkman (Omroep Berg
en Dal).
▪ Taptoe spelen. Het taptoe-signaal
is de muziek, gespeeld door blazers, die de 2 minuten stilte inluidt
bij de dodenherdenking. Alle blazers in Nederland worden opgeroepen om 19.58 uur het taptoesignaal mee te spelen vanuit huis,
tuin of balkon.
▪ Wilhelmus zingen. Na de 2 minuten stilte op tv, klinkt om 20.02 uur
het Wilhelmus. Iedereen wordt uitgenodigd het eerste couplet mee
te zingen.
Wat kunt u op 5 mei,
Bevrijdingsdag, thuis doen?
Ook op 5 mei blijft Nederland thuis.
We roepen iedereen op om de
gehele dag de vlag uit te hangen.
Op 5 mei staan we stil bij het einde
van de Tweede Wereldoorlog, nu
75 jaar geleden. Dit doen we in het
besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en
vraagt verantwoordelijkheid van
ons allen. Juist nu er een beroep op
ons wordt gedaan om goed voor
elkaar te zorgen.

Bel het Rode Kruis:
070 – 44 55 888

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112

Foto door Floor Snijders

■ Verkiezing Dorpshuis van het Jaar 2020
Ook ontmoetingsplekken kunnen meedoen
Welk dorpshuis in Gelderland is
hét bruisende hart van het dorp
en wint de titel ‘Dorpshuis van
het jaar’? Net als in voorgaande
jaren strijden in 2020 zes dorpshuizen om deze titel. Niet alleen
dorpshuizen, maar alle ontmoetingsplekken in Gelderland –
zowel in stad als in dorp – kun-

nen zich aanmelden. Aanmelden
is mogelijk tot 1 juni en kan via
www.dorpshuisvanhetjaar.nl/aan
melden.

ten krijgen allemaal 750 euro. Het
winnende dorpshuis krijgt daarnaast nog 2.500 euro en de titel
‘Dorpshuis van het jaar 2020’.

Een deskundige jury kiest uit de
aanmeldingen zes finalisten. Die
gaan in het najaar van 2020 de
strijd met elkaar aan. De zes finalis-

Samendoen
Dit
jaar
staat
het
thema
‘Samendoen’ centraal. Dit kan over
van alles gaan. Over verbindingen
tussen jong en oud, verbindingen
met minderheden of misschien
heeft jullie dorpshuis wel een buurtmoestuin waar ook de voedselbank
gebruik van mag maken? Elke
manier van verbinden die vernieuwend is, kan een aanknopingspunt
zijn om de interesse van de jury te
wekken.
Toegankelijk
Daarnaast wordt in 2020 ook de
toegankelijkheid van een dorpshuis
meegenomen in de beoordeling.
Hoe toegankelijk is jullie dorpshuis
voor mensen met een beperking?
Bij een beperking kan het gaan om
een fysieke, mentale, intellectuele
of zintuigelijke beperking.

■ Budget subsidie voor energiebesparen bijna op!
Sinds maart 2018 kunt u tot € 500
subsidie krijgen als u uw huis
isoleert of zonnepanelen aanschaft. De raad van de gemeente
Berg en Dal heeft daarvoor
€ 1.000.000 beschikbaar gesteld.
Bijna 2.000 huiseigenaren hebben al subsidie aangevraagd en
gekregen. Het einde van het budget komt in zicht. Er is nog een

kleine € 60.000 beschikbaar. Dus
wees er snel bij, want op is echt
op!
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op
onze website www.bergendal.nl.
Zoek op ‘Subsidie energiebesparende maatregelen’.
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■ Start bestrijden eikenprocessierups
De gemeente Berg en Dal is
begonnen met het bestrijden van
de eikenprocessierups. Een
gespecialiseerd bedrijf bespuit
tussen half april en half mei zo’n
2.000 eikenbomen met biologische middelen. Dat doen ze in
die periode 3 à 4 keer. Het spuiten gaat 24 uur per dag door en
kan voor korte tijd geluidsoverlast veroorzaken.
In de eerste ronde spuit het bedrijf
aaltjes in de bomen. Aaltjes zijn de
natuurlijke vijand van insectenlarven. Ze gebruiken de larven om

zich te voeden en zich voort te
planten. Als er weer blad aan de
bomen zit, spuit het bedrijf bacteriën (XenTari) in de bomen. Deze
bacteriën hechten zich op de bladeren. Als de rupsen van de bladeren
eten, gaan ze dood.
Nevel vermijden
De aaltjes en bacteriën zijn veilig
voor mens en dier, maar kunnen
de ogen en luchtwegen irriteren
als mensen of dieren tijdens het
spuiten in contact komen met de
spuitnevel. Daarom raadt de
gemeente aan om niet onder

■ Bewaar textiel nog even thuis
de nevel door te lopen.
Bijzondere vlinders
In overleg met de vlinderstichting
spuiten we niet in gebieden waar
de afgelopen jaren bijzondere of
zeldzame
vlindersoorten
zijn
gezien. Dit is onder andere in het
Natura 2000 gebied bij De Bruuk.
Ontstaat op die plekken later toch
overlast, dan zuigen of plukken we
de nesten weg. Dit geldt ook voor
plekken waar de bestrijding met
aaltjes en bacteriën niet goed heeft
gewerkt.

Veel inwoners ruimen in deze tijd
hun kledingkast op. Dat is goed
te merken. De textielcontainers
zitten vol. En verwerkers kunnen
de hoeveelheid textiel helaas niet
aan. Daar komt nog bij dat de textielmarkt nu voor een groot deel
stil ligt. Bewaar textiel daarom
nog even thuis. Voorkom dat het
verbrand wordt als restafval.
Bewaar textiel in een dichte zak en
op een droge plek. Zo kan het later
weer gebruikt worden als grondstof
voor nieuw textiel.

Eigenaar moet bestrijden
De eigenaar van een boom is verantwoordelijkheid voor het verwijderen van eikenprocessierupsen.
Heeft u eikenprocessierupsen in uw
tuin, dan moet u die zelf laten verwijderen. U kunt daarvoor contact
opnemen met een professionele
bestrijder. Er zijn verschillende
lokale bedrijven die deze dienst
aanbieden.

Tips voor oude kleding
Liever geen oude kleding thuis
bewaren? Organiseer een online
ruilfeest met vrienden. Repareer
oude kleding. Met creativiteit kunt u
van een oud item ook iets nieuws
maken. Of verkoop kleding online.
Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op
www.dar.nl of in de Dar app. Heeft
u nog vragen? Neem dan contact
op met het klantencontactcentrum
van Dar. Bereikbaar op maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00
uur via info@dar.nl of 0243716000.

Nesten in de openbare ruimte
Ziet u eikenprocessierupsen in
bomen van de gemeente? Geef dit
dan door via het Meldpunt
Buitenruimte. Dat kan via www.bergendal.nl/meldpuntbuitenruimte of
via de app Meldpunt Buitenruimte
(categorie dieren en dierenoverlast).

■ Hout stoken tijdens de coronacrisis? Liever niet!
■ Provincie steunt sociale initiatieven
in coronatijd
COVID-19 (het coronavirus) zet
de samenleving onder grote
druk. Breng jij mensen met
elkaar in contact, ondanks alle
maatregelen? En doe je dat
samen met anderen? Dan vergoedt de provincie mogelijk de
kosten.
Stichtingen, verenigingen en groepen van drie of meer inwoners kunnen sinds 16 april subsidie aanvragen voor plannen die de sociale
verbindingen ‘in coronatijd’ versterken. De plannen moeten na 11
maart 2020 zijn of worden uitgevoerd.

De provincie vergoedt – onder
voorwaarden – alle kosten tot maximaal 10.000 euro.
Welke initiatieven zijn mogelijk?
Allerlei initiatieven zijn mogelijk.
Denk aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van
zorginstellingen, het opzetten van
een verbindend digitaal platform of
het opzetten van thuishulp.
Meer informatie
Interesse? Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.

Mensen met longklachten of gevoelige luchtwegen lopen extra risico
als zij besmet raken met het coronavirus. Zij zijn in deze tijd dan ook
nog meer dan veel anderen aan huis gebonden. Deze mensen hebben
er vaak last van als hun buren hout stoken. Wilt u uw buren helpen?
Zet ze dan niet in de rook en laat voorlopig uw houtkachel, open
haard of vuurkorf uit.

■ Bent u een
sociale
vernieuwer?
De IGNITE Award is dit jaar
opnieuw op zoek naar acht sociale vernieuwers uit Gelderland en
Overijssel die hun business willen versterken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook/houtrook-en-gezondheid/

Bent of kent u zo'n startende sociaal ondernemer die een mensgerichte verandering teweegbrengt? Wilt u uw business versterken en uw impact vergroten?
Bereid dan uw IGNITE aanmelding
alvast voor en maak kans op deelname aan het groeiprogramma én
€100.000 voor uw social startup!
Meer informatie
Meer informatie vindt
www.igniteaward.nl

u

op

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

Thuiswerkplek groot risico voor vertrouwelijke data
’s-HERTOGENBOSCH. Een groot deel (68%)
van de Nederlanders die vaak achter een beeldscherm zit werkt inmiddels vanuit huis. Een
ruime meerderheid (67%) daarvan werkt met
vertrouwelijke gegevens maar heeft vaak niet
de juiste basis om deze data afdoende te
beschermen. De thuiswerkplek is daarmee een
groot risico voor vertrouwelijke data. Dit blijkt
uit een onderzoek van Multiscope in opdracht
van Skotty onder ruim 1.500 Nederlanders.
Meerdere risico’s op thuiswerkplek
Van de groep die thuiswerkt en met vertrouwelijke data werkt, gebruikt maar liefst 32% een computer die niet door de werkgever is verstrekt.
Ruim een vijfde (21%) geeft aan dat de werkgever
geen software beschikbaar heeft gesteld voor het
uitwisselen van vertrouwelijke informatie. Op de

vraag of men de thuiswerkplek voldoende beveiligd heeft, zegt 16% dat men dit niet weet, 3%
zegt ronduit dat er geen goede beveiliging is. Al
deze zaken zorgen voor een groot risico op datalekken en identititeitsfraude.
E-mail vaak gebruikt voor delen
Werknemers die thuiswerken en met vertrouwelijke data te maken hebben, gebruiken e-mail (76%)
veruit het meest voor het delen van bestanden.
VPN (33%), WeTransfer (17%), Microsoft
OneDrive (16%) en Google Drive (8%) volgen op
afstand. Gewone e-mail is niet veilig genoeg om
vertrouwelijke gegevens te versturen en vormt
daarmee het allerhoogste risico.
Minder productief
Nederland werkt niet alleen wat minder veilig,

maar is ook minder productief op dit moment. Van
de groep die noodgedwongen thuiswerkt geeft
39% aan minder productief te zijn, 28% zegt juist
productiever te zijn. Dit lijkt erop te wijzen dat de
productiviteit per saldo met 11% is gedaald. Als
redenen hiervoor worden meer afleiding in het
algemeen en kinderen in het bijzonder genoemd.
De thuiswerker denkt gemiddeld nog 2,6 maanden de werkzaamheden vanuit huis te moeten
doen.
Over Multiscope
Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties
bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen. De resultaten in dit
persbericht komen uit de Multiscope Marktpeiler.

In het onderzoek zijn 1.537 respondenten van 18
jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de
Nederlandse bevolking.
Over Skotty
Skotty is een Eindhovense startup gespecialiseerd
in het beschermen van privacy bij het online delen
van vertrouwelijke informatie. Met Skotty kunnen
organisaties heel eenvoudig en veilig berichten en
bestanden delen, waarbij alle gesprekken en
gedeelde bestanden zijn beveiligd met end-to-end
encryptie en volledige AVG-compliance.
Inmiddels werken meer dan 850 organisaties en
professionals met Skotty. Om Nederland in deze
tijd veiliger te laten werken, biedt Skotty zakelijke gebruikers nu 8 weken gratis haar community
dienstverlening aan. Ga naar de Skotty-website
om direct gebruik te maken van het aanbod.
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Dodenherdenking Millingen aan de Rijn

Wij herdenken:
In 1941 monsterde een jonge Canadees aan bij het Canadese
leger. Hij had net zijn middelbare schoolopleiding voltooid
en kon zo door naar de universiteit met een vrij zekere loopbaan in het verschiet. Net als veel andere jonge Canadezen
koos hij echter vrijwillig voor het leger. De propaganda van
de Canadese regering en het avontuur dreven hem in deze
richting.
Zijn naam: Harvey George Willmott Bean, door vrienden
aangesproken als George.
Bij de basisopleiding voor de infanterie liep alles op rolletjes. Wel kreeg hij op zijn kop dat hij te mager was en meer
moest eten. Binnen korte tijd was hij al sergeant, wat best
opvallend was. De legerleiding vond dat er meer in deze
jonge man zat en stuurde hem terug (van Groot Brittannië
naar Canada) voor een officiersopleiding. Ook dat liep voorspoedig. Zijn leven bestond uit oefenen, trainingen en ander
tijdverdrijf. In september 1942 was zijn opleiding voltooid
en kon hij als Tweede Luitenant naar de parate hap.
Hij kwam terecht bij de Queen’s Own Rifles of Canada, een
infanterie regiment waar hij zijn verdere loopbaan bij zou
blijven. Van Canada trok hij met zijn eenheid mee naar Groot
Brittannië, waar het oefenen was in afwachting van D-day.
Bij de landingen in Normandië zat George in de tweede aanvalsgolf. De meeste gesneuvelden op het strand van Juno
Beach, vielen bij andere onderdelen van het Regiment.
Op 11 juni ging het totaal mis bij de Canadese aanval bij Le
Mesnil Patry in de buurt van het vliegveld Carpiquet ten westen van Caen. De Canadezen waren overmoedig geworden
en hadden zich slecht voorbereid. De gecombineerde aanval
van infanteristen en tanks in de richting van Le Mesnil Patry
liep vast op de wachtende Duitsers. Met de laatste twee overgebleven geallieerde tanks, een sergeant en zeven infanteristen deed Bean een dappere poging de Duitse linies te doorbreken. Dat mislukte jammerlijk. George raakte drie maal
gewond en werd door de sergeant op een tank gehesen en
terug gebracht naar de eigen linies.
Hij werd overgebracht naar een militair hospitaal in het zuiden van Engeland. Daar verbleef hij een paar maanden om
weer op krachten te komen. Op 8 september 1944 meldde hij
zich weer bij de Queen’s Own Rifles, die op dat moment in
België lagen. Op 5 november 1944 kreeg George, voor de
dappere en koelbloedige manier waarop hij de hopeloze situatie in Le Mesnil Patry probeerde op te lossen, de hoge militaire onderscheiding, het Military Cross, opgespeld door
Field Marshal Sir Bernard Montgomery zelf (foto).
In de buurt van Nijmegen aangekomen kwam hij in contact

Bean krijgt het Military Cross opgespeld door Field
Marshal Montgommery. Foto: QOR museum in Toronto.
met de familie Baas te Beek. George kwam inkwartiering
zoeken voor zijn manschappen. Hij was joviaal en kon goed
met mensen opschieten.
Op 9 februari 1945 nam hij deel aan de bevrijding van
Millingen. Op 14 februari kwam er vroeg in de ochtend een
zware Duitse artilleriebeschieting. George werd dodelijk
getroffen, waarschijnlijk in de buurt van het oude gemeentehuis. Daar was het hoofdkwartier van zijn regiment. Hij
stierf op een leeftijd van 23 jaar, een veelbelovende jongeman, die een keuze maakte. Aan de andere kant van de
Noordzee, spatten de dromen van een jonge vrouw uiteen.
En daarom herdenken wij…

dens vredesmissies. Nationaal Ereveld
Loenen wordt beheerd door de
Oorlogsgravenstichting.
In de dagen rond de herdenking is het
ereveld beperkt open voor bezoek van
nabestaanden, tenzij het te druk wordt,
dan gaat de begraafplaats alsnog dicht.
De Oorlogsgravenstichting adviseert
mensen om thuis te blijven.

Elk jaar is er op 4 mei een grote herdenking in Loenen. Die is nu alleen als
uitzending te volgen via Omroep Gelderland. De uitzending begint die dag
om 13.30 uur en duurt tot 14.30 uur.

Het programma
Tijdens de herdenking haalt onder
andere Bert Carper herinneringen op
aan zijn vader Theodorus Carper, zingt
zangeres Karsu Dönmez de liederen
‘Ken je mij’ en de ‘Echo’, en aansluitend vertellen de leerlingen van de
Koninklijke
Scholengemeenschap
Apeldoorn over hun oud schoolgenoten
Govert en Curt. Melody Colijn vertelt
het verhaal achter het stemmenkoor uit
een vrouwenkamp op Sumatra. Als eerbetoon worden er 4000 bloemen gelegd
door jongeren; op elk graf één.

Grebbeberg
De herdenking op de Grebbeberg, net
over de provinciegrens bij Rhenen, is
op 4 mei ook alleen als uitzending te
volgen. Daar ligt een militair ereveld
voor de 400 militairen die in de meidagen van 1940 omkwamen langs de
Grebbelinie.
Sinds 1946 worden er nog regelmatig
militairen herbegraven die elders in
Nederland sneuvelden en die ergens
anders waren begraven. Daarom telt het
ereveld op de Grebbeberg in totaal
ruim 850 graven.

Canadese Helden van Groesbeek:
Wij geven ze een ‘gezicht’ door het vertellen van hun levensverhalen

Wij vieren 75 jaar vrijheid en willen
daarom eer betonen aan de Canadezen
die vielen voor onze vrijheid. De stichting Faces to Graves doet dit voor de
Canadese oorlogsbegraafplaats in
Groesbeek in een Digitaal Monument
waarin deze mannen een ‘gezicht’ krijgen door hun verhaal te vertellen.
‘De afgelopen jaren hebben vrijwilligers van Faces to Graves vele honderden uren besteed aan onderzoek naar
de militairen. Hierbij is veel informatie
verzameld die is verwerkt in individuele levensverhalen. ‘ Een ontroerende
ervaring voor bezoekers van onze website als zij de verschillende verhalen
lezen’, zegt Alice van Bekkum, voorzitter van de stichting Faces to Graves.
Faces to Graves is een non-profit organisatie, opgericht in 2015 en gevestigd
in Groesbeek. Het doel is om een beeld
te schetsen van alle militairen die op de
Canadese Oorlogsbegraafplaats begraven liggen door hun levensverhaal
samen te stellen, bij voorkeur met een
foto en eventueel met herinneringen
van zijn familie, een brief of ander aan-
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Opgravingen ‘Drinkbeker’

Daar staat nu het huis van Rick, vlak
achter de Canadese Begraafplaats. Ik
heb daar een afspraak met hem. Rick,
zijn vrouw en ik zitten bij het haardvuur dat de kamer genoeglijk verwarmt. Het gesprek gaat over Ricks
hobby: het opgraven van voorwerpen
uit de oorlog.

LOENEN. Ondanks alle maatregelen vanwege het coronavirus, staan
wij in dit belangrijke herdenkingsjaar stil bij de dodenherdenking op 4
mei. De militaire herdenking op het
Nationaal Ereveld in Loenen is vanuit huis live te volgen via Omroep
Gelderland; de begraafplaats is op
die dag gesloten voor bezoekers.

Canadese bevrijders in de spotlights,
eerbetoon aan hen die nooit meer
terug kwamen.
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Op 17 september 1944 landen
Amerikaanse parachutisten op en rondom de Wylerbaan. Daar ontstaat de
frontlijn van de oorlog. Aan de ene kant
vechten de Amerikaanse soldaten, aan
de andere kant de Duitse.

Herdenking 4 mei op Nationaal Ereveld Loenen
live bij Omroep Gelderland

Nationaal Ereveld Loenen
Nationaal Ereveld Loenen is de laatste
rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse
oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de
Tweede Wereldoorlog of tijdens
gewelddadige conflicten daarna – zoals
in voormalig Nederlands-Indië of tij-
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denken. Deze verhalen worden voor het
grote publiek beschikbaar gesteld op de
website www.facestograves.nl in een
Digitaal Monument.
Daarin zijn ook video’s opgenomen
over deze militairen. Zoals van Pilot
Officer Frederick William Campbell,
‘Ted’ voor vrienden, die twee weken na
zijn huwelijk en negen dagen voor zijn
30e verjaardag omkwam toen zijn
Lancaster bommenwerper bij Oppiter,
België neerstortte. Onderaan zijn
levensverhaal staat de link naar de
video:
https://www.facestograves.nl/LifeStori
es/CAMPBELL%20Frederick%20Will
iam-GDJ-bio-NL.pdf
Studenten van Nederlandse middelbare
scholen en Canadese High Schools
nemen deel aan het Scholenproject van
Faces to Graves door het schrijven van
levensverhalen.
Faces to Graves werkt op nationaal
niveau samen met organisaties met
dezelfde doelstelling voor de Canadese
begraafplaatsen in Bergen op Zoom en
Holten in de stichting Canadian War
Graves Nederland.
Op onze website is ook meer informatie te vinden over de non-profit organi-

satie Faces to Graves, hoe vrijwilliger
te worden, hoe (financiële) steun te
geven en nieuwe informatie over de
desbetreffende soldaten door te geven.
Voor meer informatie: Stichting Faces
to Graves /
e-mailadres: info@facestograves.nl

Rick woont op een plek, waar geschiedenis er vanzelfsprekend bij hoort.
Tegenover zijn huis, aan de weilandweg die er toen liep, stond in de oorlog
een Duits vlakgeschut. Dat werd,
samen met de schijnwerpers die anderhalve kilometer verderop stonden,
gebruikt om vliegtuigen uit de lucht te
schieten. Bij het vlakgeschut stond op
een aanhanger, een rijdende keuken.
Veel Duitsers waren eromheen gelegerd.
In dit huis wordt Rick ruim twintig jaar
na de oorlog geboren. Hij groeit er op.
Voorwerpen uit de oorlog worden in
het dagelijks leven gebruikt. Bij de vrijgezelle boer waar hij als jongen graag
komt, is de voerschep voor de koeien
een helm. De grote granaathuls doet
dienst als paraplubak.
Als hij ouder wordt, werkt hij samen
met zijn vader aan de uitbouw van het
huis. Overblijfselen van de frontlinie
liggen letterlijk voor het oprapen. Bij
het bouwen van de serre, een muurtje
of een schuurtje komt er altijd wel iets
bijzonders tevoorschijn.
Het vinden van voorwerpen uit de oorlog hoort erbij. Later gaat Rick bewust
op zoek. Hij leent hij af en toe een eenvoudige metaaldetector. Hij vindt zijn
eerste helm; een Duitse scheerkwast;
een tandenborstel; een stukje parachutestof tot mitella gemaakt; een leren
motorhandschoen met inscriptie…. Ze
zijn hem stuk voor stuk dierbaar.
Rick groeit behalve met voorwerpen,
ook op met verhalen uit de oorlog. Eén
van die verhalen speelt zich af op 17
september 1944. Ricks vader is 6 jaar
als Amerikaanse parachutisten rondom
de boerderij met valschermen uit de
lucht komen vallen. Het is één uur. Een
groepje van 8 á 10 Amerikaanse soldaten komt de boerderij binnen. Ze zoeken een plek achter op de deel. Daar
worden de parachutes zorgvuldig verzameld. Ze liggen op een grote hoop.
De soldaten gaan aan het werk om zich
voor te bereiden op de strijd. Ze koken
een potje van hun rantsoen. Ze zoeken
een slaapplaats voor de nacht.
De volgende morgen om 8 uur zegt
Ricks grootmoeder tegen haar kinderen: “Nu eerst de soldaten aan tafel,
daarna is het jullie beurt.” Ondanks de
oorlog, is er nog genoeg te eten voor
iedereen. Terwijl ze aan het ontbijt zitten zegt één van de Amerikanen: “Nu
begint het!”
Vanaf de kant van Duitsland, een klein
eindje verderop, zijn schoten te horen.
De familie gaat snel de schuilkelder in.
Terwijl ze daar zitten, wordt boven hun
hoofden fel geschoten. Het gevecht
barst in volle hevigheid los. De soldaten liggen letterlijk óp de schuilkelder
te schieten. Korte tijd later vliegt de
boerderij in brand. De rook wordt de
schuilkelder ingezogen. De familie
dreigt te verstikken. Een deel van hun
schuilplaats stort in. Er ontstaat een gat,

waardoor de rook weer weg kan. Ze
overleven. De boerderij van Ricks
familie brandt helemaal af. Als het een
tijdje rustig is in de strijd, leidt een
buurman hen weg, naar een huis in het
dorp. Ze zijn alles kwijt. Een familielid
heeft gelukkig nog een foto van de
oude boerderij, zodat het beeld
bewaard blijft.
Zeker twee Amerikaanse soldaten
komen om.
Jaren later is Rick samen met zijn maat
aan het zoeken op het erf van de boerderij die op 18 september 1944
afbrandde. Hij vindt er een drinkbeker.
In de drinkbeker zit een groot gat. In
het aluminium is een naam gegrift.
“Harold F. Taylor” staat er.
Rick verricht, samen met zijn maat,
speurwerk naar wie die man is. Ze ontdekken dat Harold F. Taylor deel uitmaakt van het 508e pararegiment. Hij
is één van de Amerikaanse parachutisten die met vele kameraden op 17 september 1944 worden gedropt rondom
de Wylerbaan.
Rick ervaart het als heel bijzonder dat
hij de drinkbeker vindt. Hij vraagt zich
af: “Was Taylor één van de Amerikanen
die vocht boven op de kelder waar mijn
vader met zijn familie schuilde? Was
Taylor één van de soldaten die heeft
meegegeten van het ontbijt?”
Navertellen kan Harold F.Taylor het
niet. Hij sneuvelt. Hij is dan 21 jaar.
Rick zoekt contact met de familie van
Taylor. Victor D. Taylor heeft een speciaal verzoek. Hij wil heel graag de
drinkbeker van zijn broer in zijn handen houden. Een maat van Rick, die in
de buurt moet zijn voor een congres,
neemt de beker mee naar Amerika.
Victor is blij en diep bedroefd als hij de
drinkbeker van zijn broer in handen
houdt.
De drinkbeker gaat terug naar
Nederland. Rick geeft hem een ereplaats. Daar staat hij als stille getuige
van de dood van de zeer jonge man. De
drinkbeker staat er naast het ‘‘parawing”-speldje en een foto van Harold.
Achterop de foto staat: “Summer 1944:
Harold proudly displaying his paratroop badge awarded for five (succesful) jumps”. Zomer 1944: Harold laat
trots zijn parawing speldje zien dat hij
kreeg voor vijf met succes afgelegde
parachutesprongen.
Herma Slump, 28 januari 2020.
hmslump@hetnet.nl

Bezet, bevrijd & geplunderd in Berg en Dal
De periodiek De Gids van Berg en Dal
wordt drie keer per jaar uitgegeven
door de Stichting Heemkunde Berg en
Dal. Iedere aflevering beschrijft een
cultuurhistorisch onderwerp van Berg
en Dal of directe omgeving. Aflevering
86 gaat over de oorlogsperiode van
september 1944 tot mei 1945.
Op zondag 17 september 1944 landden
er
bij
Groesbeek
duizenden
Amerikaanse parachutisten. Meteen
veroverden ze Berg en Dal op de Duitse
troepen. De mensen waren blij met de
komst van de parachutisten. Omdat die
weinig voedsel hadden, deelden de
mensen van Berg en Dal hun eten met
hen.
Toen het front verstarde en het gevaarlijk bleef voor de burgers, moesten ze

weg. De meesten vertrokken op 9
november.
Toen de burgers het dorp verlaten hadden, zijn vrijwel alle gebouwen geplunderd door militairen. Soms uit noodzaak, zoals een tekort aan voedsel of
materiaal om het verblijf in ondergrondse bunkers en schuttersputjes
draaglijk en comfortabeler te maken,

soms uit puur persoonlijk gewin. Tot
aan het openen van vrijwel alle kluizen
en brandkasten aan toe.
Op papier was plundering niet toegestaan. Overal waren affiches aangeplakt die waarschuwden dat er op plundering zware straffen stonden. Maar
het leger trad in de praktijk niet of nauwelijks op. Overigens overheerste na
de oorlog de blijdschap over de bevrijding, maar de plundering gaf een bittere ondertoon.
De prijs van de periodiek bedraagt 1
euro (excl. verzendkosten) en is te
bestellen bij de Stichting Heemkunde
Berg en Dal (G. Fleuren, telefoon 0246841120 of A. Strijbosch, telefoon
024-6842525 of via e-mail heemkunde-bergendal@hetnet.nl.
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Mevrouw Egberts uit Millingen
aan de Rijn werd 100 jaar

KBO Beek
nieuwsbulletin

De Rozet
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Mevrouw A. Egberts-Preijer was op
vrijdag 24 april jarig. Zij heeft de
prachtige leeftijd van 100 jaar bereikt.
Egberts-Preijer is op 24 april 1920
geboren op de boerderij en gewend aan
hard werken. Zij is lang getrouwd
geweest met de heer Egberts (in
Millingen ook wel bekend als
‘Pinkhof’). Zij waren beiden zeer
bekende personen in het dorp. Dit
kwam door hun winkeltje, de voorloper
van de 1e supermarkt in Millingen. In
dit winkeltje, net onder de rook van de
kerk, kon je terecht voor alle dagelijkse
boodschappen. Met name de glazen
voorraadpotten met snoep waren zeer
in trek bij de schoolgaande jeugd. Het
was niet makkelijk om, met een stuiver
in je hand, een keus te moeten maken
uit al die gevulde potten met toverballen, snoeppapier, zwart/witpoeder,
dropcenten, zeepblokken of zoethout.
Mevrouw Egberts heeft jarenlang
gezongen in het zangkoor van

Millingen. De laatste jaren geniet zij
van ritjes in de auto met haar zoon
waarna ze in geuren en kleuren vertelt
over de prachtige natuur die ze heeft
gezien. Op creatief vlak is mevrouw
nog steeds erg actief. Zo zijn de vers
gedraaide balletjes in de soep haar specialiteit en als het op knutselen aankomt staat mevrouw nog steeds haar
mannetje. Mevrouw Egberts is iemand
die weet te genieten van de kleine dingen van het leven en je ziet haar zelden
zonder een glimlach op haar gezicht.
Haar kinderen en kleinkinderen zijn
haar alles en ze mist hen dan ook
enorm in deze tijd.
Mevrouw Egberts (beter bekend als
Tonia Egberts) in het zonnetje gezet
met een versierd raam, familie die haar
buiten toezong, een serenade, bloemen,
heel, heel veel kaarten, gebak, de vlag
in top en een raambezoekje van burgemeester en pastoor.

Burgemeester Slinkman feliciteert mevrouw Egberts per telefoon
vanachter het raam
Foto: Gasthuis Millingen

Extra telefonische hulplijnen
voor mensen met autisme
Nederland telt ongeveer 200.000
mensen met autisme. Juist nu, in
deze onzekere tijd, is het belangrijker dan ooit om aandacht te vragen
voor autisme. Het sociale isolement is
door de maatregelen tegen het coronavirus vaak nóg groter dan normaal. Ook het gebrek aan structuur
door het plotseling wegvallen van
zaken als werk, school, dagbesteding
en begeleiding kan voor grote problemen zorgen.
Daarom heeft de Nederlandse
Vereniging voor Autisme (NVA) het
aantal telefoonlijnen van de Informatieen Advieslijn uitgebreid. Mensen die
behoefte hebben aan een luisterend oor
of die vragen hebben over autisme,
kunnen elke werkdag van 10.00 tot
14.00 uur bellen met tel. 030 – 22 99
800 (kies optie 3). In heel Nederland
zitten ruim voldoende vrijwilligers
klaar. Zij zijn ervaringsdeskundigen of

hebben een kind of partner met autisme.
,,Het onvoorspelbare van deze situatie
is voor mensen met autisme extra
moeilijk”, weet vrijwilliger Marianne.
,,We krijgen telefoontjes van mensen
die zich angstig, gefrustreerd of eenzaam voelen. Maar we krijgen ook
praktische vragen. Zo kunnen sommigen alleen boodschappen doen samen
met een begeleider. Maar supermarkten
laten nu maar één persoon per keer binnen. Samen zoeken we dan naar een
oplossing.”
De Informatie- & Advieslijn is
bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur op
tel. 030 – 22 99 800 (optie 3).
De NVA helpt iedereen graag, ook nietleden. Maar donaties zijn heel welkom.
Kijk voor meer informatie op
www.autisme.nl

Henk Eikholt overleden
Dé natuur verteller van Groesbeek,
Henk Eikholt “Kiekdor”, is 20 april
overleden. Henk kon niet zonder de
natuur, nu moet de natuur het doen zonder Henk. Hij was vorige week 61 jaar
geworden. Familie gecondoleerd.
Afgelopen zaterdag vond de crematie
plaats.

De begrafenisstoet rijdt door De Horst op weg naar het crematorium
Foto: Piet Spanjers

Beste leden, donateurs, lezers, de regels
moeten nog een veel langere tijd in acht
worden genomen, wij hebben nog een
lange adem nodig in deze nieuwe 1 ½
meter economie voordat wij weer zover
zijn dat wij elkaar weer echt kunnen
gaan ontmoeten, laat staan een begin te
maken met onze, door u zo geliefde
educatieve uitjes, die nu virtueel in
sommige gevallen voor u wel te maken
zijn, maar dan mist u natuurlijk de
gezelligheid van “het” uit zijn met
elkaar.
Solidariteit is, momenteel meer dan
ooit, een woord van belang, omzien
naar elkaar, de handen, figuurlijk, naar
elkaar blijven uitsteken.
Het mooie weer is in aantocht zodat het
toch makkelijker wordt om, zij het op
gepaste afstand, vanuit de tuin een
gesprekje te voeren.
Wat wij nu weten is dat er tot 1 september geen evenementen georganiseerd mogen worden. 20 mei is er weer
een update, daar kijken wij reikhalzend
naar uit.
Blijft u optimistisch, ondanks dat er
geen eenvoudige oplossingen zijn op
dit moment wij blijven voor u actief
bezig.
Natuurlijk mag u met ons meedenken
in oplossingen, graag zelfs, een telefoontje of mail ontvangen wij graag
van u.
Mantelzorgers die door het coronavirus
tegen problemen aanlopen bij het geven
van zorg kunnen bij de gemeente Berg
en Dal om advies vragen bij,
E.Kamp@bergendal.nl
De Passiespelen in Tegelen zijn volgend jaar op 2mei en 6 juni. Had al
kaarten besteld, dan ontvangt u deze
week een brief van de organisatie.
U zou allemaal een Margriet of Libelle
toegestuurd krijgen, naar nu schijnt
heeft de KBO Gelderland daar geen
toestemming voor gegeven te hebben.
Nogmaals de KBO Beek heeft hier
niets mee van doen.
De KBO Beek blijft uw steun nodig
hebben, zeker in deze tijd, om wanneer
de mogelijkheid zich weer aanbiedt in
de vaart der volkeren weer voor u aan
de slag te gaan.
Voor € 20,= per kalender jaar bent lid
van de belangenorganisatie van Beek,
de KBO Beek.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226377

Vrijwilligers Voedselbank
in Ooij gehuldigd
Ze doen het samen al ruim 8 jaar, Riet
en Jo Goothuizen uit Ooij (nu uit
Beek), het vrijwillig bezig zijn voor de
voedselbank in Ooij. Sinds enige tijd is
het team aangevuld met Coos de Boer
uit Ooij, die het ook met veel plezier
doet. Ook na hun verhuizing van Ooij
naar Beek bleven Jo en Riet elke vrijdag naar dorpshuis de Sprong komen
om de mensen van voedselpakketten te
voorzien. Reden voor de vrijwilligers

V.l.n.r. Jo, Riet, Coos en Leon

van de voedselbank Millingen aan de
Rijn (waar ook Ooij onder valt),
Hannie Aernsbergen en Leon Hanssen,
om deze Ooijse vrijwilligers even in
het zonnetje te zetten. Ze hadden de
koninklijke onderscheiding uit de
Gelderlander geknipt en deze op gepaste afstand overhandigd aan het drietal
in dorpshuis de Sprong. Leon zorgt
wekelijks voor de bevoorrading van de
voedselbank.

Foto: Henk Baron

Gift voor voedselbank Ooij
Riet Groothuizen van de voedselbank
in Ooij ontving onlangs 50 euro van
een gulle geefster uit Ooij die iets wilde
terugdoen voor de voedselbank omdat
zij aan de lijve had ondervonden wat
het is om eten via de voedselbank te
moeten krijgen.

Nu het haar beter ging wilde ze wat
terugdoen. Daarom heeft Riet voor dat
geld inkopen gedaan bij Spar
Looijschelder in Ooij en voor alle deelnemers een extra pakket samengesteld,
dat ze deze vrijdag als extra ontvingen.
Foto: Henk Baron

Toos Bakker
uit Millingen
overleden
Vrijdag 24 april is Toos Bakker-Kievits
oftewel “Toos de Kievit” uit Millingen
aan de Rijn op 85-jarige leeftijd overleden. Ze was sinds augustus vorig jaar
ernstig ziek waardoor ze verbleef in in
het Hospice Bethlehem te Nijmegen.
Toos kreeg op 3 augustus 2019 te horen
dat ze ernstig ziek was en op haar 85e
verjaardag op 11 augustus in de
Kastanje met muziek en 140 gasten,
maakte ze er tevens haar “afscheidsfeest” van. Toos was al vele jaren
weduwe van Wim Bakker, fervent
muzikant bij Ons Genoegen en reservist bij de Rijkspolitie in Millingen. Ze
oberde op menig kermis en leefde
onder het motto:” Ik ziej unne kievit en
ik blief vliege”.
We wensen haar zoon Wim, dochter
Bianca alsmede hun partners, kleinkinderen en overige familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies. Het correspondentieadres is Gengske 2, 6566 WB
Millingen aan de Rijn.
Foto: Henk Baron

Riet Groothuizen bij de gedoneerde pakketten

Ruim 1200 euro voor
Amnesty International
De collecte van Amnesty International
zou van 9 tot en met 14 maart 2020
plaatsvinden. Helaas heeft Amnesty de
collecte vroegtijdig moeten beëindigen
vanwege de uitbraak van het coronavirus. De organisatie wilde de gezondheid van de collectanten en de geldgevers niet in gevaar brengen.
Desondanks werd in gemeente Beek,
Ubbergen, Ooij, Leuth en omliggende
dorpjes 1270,47 euro ingezameld.
Zeventien vrijwilligers collecteerden
voor de organisatie die opkomt voor
slachtoffers van discriminatie, marteling of onderdrukking.
In heel Nederland werd dit jaar
818.967 euro opgehaald voor het werk
van Amnesty (tussenstand 15 april). De
organisatie is heel blij met deze
opbrengst en dankt alle vrijwilligers
voor hun geweldige inzet.
Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en
acties geen geld aan van overheden of
politieke groeperingen. Juist daarom is
de opbrengst van de jaarlijkse collecte
van onschatbare waarde. Op dit
moment ziet de organisatie er scherp op
toe dat regeringen de huidige coronapandemie niet aangrijpen om onnodig
mensenrechten tijdelijk in te trekken.

Mensenrechten en het coronavirus
‘De coronapandemie grijpt diep in op
de levens van mensen wereldwijd’,
zegt Amnesty. ‘Regeringen nemen
uiteraard vergaande maatregelen om
mensen te beschermen. Juist ook de
mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals
ouderen, chronisch zieken, dak- en
thuislozen, migranten, asielzoekers en
– niet in de laatste plaats – medisch
personeel dat vooraan staat bij de
bestrijding van de coronacrisis. Zowel
in eigen land als elders in de wereld
moeten zij beschermd worden.’
‘Voor Amnesty is het in deze verwarrende tijden noodzaak haar werk voort
te zetten. Dit betekent dat zij regeringen en bedrijven die mensenrechten
schenden, blijft aanspreken. De maatregelen die regeringen nemen, betekenen een flinke inperking van de vrijheden die mensen genieten. Maar ze zijn
nodig om het recht op gezondheid en
het recht op leven zo goed mogelijk te
beschermen. Amnesty houdt wel in de
gaten of regeringen ervoor zorgen dat
hun burgers toegang krijgen tot
gezondheidszorg.’
Kijk voor meer informatie over het
werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.
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Brandweer Ubbergen naar buitenbrand in Ooij

...langs de Hubertusweg

Nadat ze twee weken geleden ook al
naar dezelfde plek in de Ooijpolder,
aan de Kouwedijk te Ooij, geweest
waren, moest de vrijwillige brandweer
Ubbergen zondagmorgen 19 april opnieuw uitrukken omdat daar wederom
snoeihout en struiken in de brand stonden. De brand was gelukkig niet zo
heftig als vorige week, toen er diverse
omliggende bomen ook vlam gevat
hadden.
De brandweer was ter plaatse met twee
wagens en had deze keer het vuur snel
onder controle. Ze vermoedt dat ook
deze keer sprake was van brandstichting.
De brand was gemeld bij de gemeente
Berg en Dal, waarna een medewerker
(zelf ook vrijwilliger bij de brandweer)
van de gemeente eerst zelf ter plaatse
was gegaan om het te beoordelen. Hij
kon de brandweer inschakelen en de

weg wijzen, omdat het vanaf de openbare weg niet zichtbaar was.

Foto: Henk Baron

Rijkssubsidie voor restauratie Jachtslot Mookerheide

...langs Het Meertje

De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) heeft voor de restauratie van Jachtslot Mookerheide een
subsidie van ruim twee miljoen euro
beschikbaar gesteld. Dit maakt het
voor Natuurmonumenten mogelijk
om te starten met het herstel van het
jachtslot in originele jugendstilstijl.
Natuurmonumenten werkt al enkele
jaren aan het herstel van het Landgoed.
Met deze rijkssubsidie kan een start
gemaakt worden met de omvangrijke
opgave om het jachtslot in oude glorie
terug te brengen. De gehele restauratie
van het jachtslot is begroot op 5,5 miljoen.
Natuurmonumenten heeft de restauratieplannen uitgewerkt, aldus gebiedsmanager Fons Mandigers: “we zijn erg
blij met deze subsidie omdat dat ons de
kans geeft te starten met de restauratie.
Momenteel werken we aan de resterende financiering.”

...bij het Reinier van Ooiplein
Foto’s: Henk Baron

Waterschildpad in Ooijpolder
Deze waterschildpad lag heerlijk te genieten van de warme aprilzon in de
Ooijpolder. Waterschildpadden schijnen steeds vaker in het wild te worden gezien.
Foto: Wim Sanders

Zelfgeplukt, die dit jaar haar
deuren opent. Een mooie
vorm van samenwerking
waar de dromen en inspanningen van diverse partijen
bijdragen aan het herstel van
het landgoed, zodat deze
plek met zijn rijke cultuurhistorie behouden blijft voor
iedereen om van te genieten.
Daarnaast wordt er ook
gewerkt aan het verder herstel van het parkbos en werd
in
oktober
de
Natuurbegraafplaats geopend. Door het landgoed met het jachtslot en omliggende natuur weer in de
oude glorie terug te brengen kan iedereen hier ook in de toekomst van blijven

genieten.”
De restauratie van het jachtslot zal naar
verwachting in de tweede helft van
2020 starten. Naast bouwkundig herstel
aan de buitenzijde, wordt er vooral in
het gebouw veel opgeknapt, van bouwkundige zaken, installaties, origineel
interieur tot het gehele elektriciteitsnetwerk. Ook is er aandacht voor de verduurzaming en energievoorziening van
het gebouw. Voor meer informatie over
de restauratie kun je terecht op
www.natuurmonumenten.nl/landgoedmookerheide of op onze facebookgroep: Natuurmonumenten in het Rijk
van Nijmegen. Natuurmonumenten zal
tijdens de restauratie geregeld excursies verzorgen.

Stormschade aan boerderij
Een boerderij aan de Duffeltdijk had stormschade geleden. Onlangs werd dat gerepareerd.
Foto: Henk Baron

Landgoed Mookerheide is voor velen
een herkenbare en vertrouwde plek. De
historische kassen en tuinen zijn opgeknapt Mandigers; “die zien er nu weer
schitterend uit, mede dankzij inzet van
de vele vrijwilligers en bloempluktuin

Geld voor stadsnatuur en natuurvrijwilligers
Provincie Gelderland stelt 3,7 miljoen euro beschikbaar voor natuur
en biodiversiteit. De provincie ondersteunt daarmee vrijwilligers die in de
natuur werken en het betrekken van
basisschoolleerlingen en inwoners bij
natuur. Ook gaat er geld naar de
aanleg van natuur in de stad en het
planten van 100.000 bomen en strui-

ken in 2020 en 2021.
In het coalitieakkoord is 40 miljoen
euro gereserveerd voor het verbeteren
van de biodiversiteit en het betrekken
van Gelderse inwoners bij natuur. Een
deel van dat geld komt nu beschikbaar
op de provinciale begroting voor 2020.
Biodiversiteit, ofwel de soortenrijkdom

Boeren aan het werk
Het is al weken kurkdroog, stralend blauw weer en dus stuift het als de tractoen op
het land bezig zijn, zoals op de foto aan de St. Hubertusweg nabij het Kruisbeeld.
Foto: Henk Baron

Ganzen in Ooij
Aan de Spruitenkamp in Ooij heeft een gans onlangs jongen gekregen.
Foto: Henk Baron

van planten en dieren, is voor Provincie
Gelderland een belangrijk onderwerp.
De provincie heeft als taak om nieuwe
natuur te realiseren en bestaande natuur
te beschermen en te versterken, zodat
veel verschillende plant- en diersoorten
blijven bestaan.
Groenste provincie
Gedeputeerde Peter Drenth: ‘Als provincie dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor het aanleggen,
inrichten en beheren van natuur.
Gelderland is de groenste provincie en
we willen dat blijven. Daar werken we
hard aan. Maar dat kunnen we niet
alleen. De vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur zijn daarbij onmisbaar’. Ook zijn er activiteiten bijgekomen om meer Gelderlanders te betrekken bij de natuur. Zoals het onderwijsproject ‘Met je school de boom in’.
Daarbij krijgen kinderen uit groep 7 en
8 les in het knotten van wilgen.
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Geen Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in 2020
Vorige week kondigde premier Rutte aan dat er tot 1 september in Nederland geen grote evenementen kunnen plaatsvinden vanwege de bestrijding van het coronavirus. Helaas
betekent deze verlenging van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen dat de Vierdaagse afstandsmarsen en de Vierdaagsefeesten in 2020 definitief niet door
kunnen gaan.
Met dit besluit is er nu duidelijkheid gekomen. Hoewel het
voor alle betrokkenen een teleurstelling is dat er dit jaar geen
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in Nijmegen zullen zijn, is
er ook begrip.
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: “De verlenging
van het verbod op evenementen is niet geheel onverwacht.
Dat neemt niet weg dat dit voor Nijmegen en de regio wel
een forse dreun is die de nodige emoties oproept. Ik leef mee
met de organisatoren en al die ondernemers die op een mooie
Vierdaagseweek hadden gehoopt en nu veel inkomsten zien
verdampen. Dit is niet alleen een hevige teleurstelling voor
organisatoren, vrijwilligers, ondernemers, wandelaars en
bezoekers maar voor alle inwoners van Nijmegen en de
Vierdaagseregio. De Vierdaagse hoort bij Nijmegen en
Nijmegen hoort bij de Vierdaagse. Dat gevoel blijft, ook nu
we noodgedwongen een jaartje moeten overslaan. Maar
uiteraard staan gezondheid en veiligheid voorop, en kan ik
dit besluit begrijpen.”
Henny Sackers, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE:
“Alhoewel we steeds meer rekening hielden met dit scenario,
valt de definitieve afgelasting ons zwaar. Uiteraard staat
ieders gezondheid voorop, maar we weten ook dat tiendui-

zenden wandelaars enorm naar de 104de Vierdaagse hebben
toegeleefd. Afgelasting is noodzakelijk en begrijpelijk, maar
brengt eveneens teleurstelling met zich mee. Die teleurstelling treft ook al onze medewerkers, vrijwilligers, partners,
sponsoren, leveranciers en ieder ander die de Vierdaagse een
warm hart toedraagt. Iedereen heeft hard gewerkt, veel geïnvesteerd en zich op ons mooie evenement in juli verheugd.
Het is dan ook heel erg spijtig dat de Vierdaagse niet doorgaat.”
Walter Hamers, bestuursvoorzitter Vierdaagsefeesten: “Er
stond een prachtige editie van de Vierdaagsefeesten op stapel. Ruim 1000 acts waren al geboekt en ruim 40 podia
waren startklaar. Maar het grootste evenement van
Nederland organiseren is in deze tijden onverantwoord, dus
we staan achter dit afgekondigde evenementenverbod.
Neemt niet weg dat afgelasting ontzettend verdrietig is. Het
is een enorme domper voor de anderhalf miljoen bezoekers
die jaarlijks naar de stad komen, voor de horeca-ondernemers en culturele partijen die juist nu de extra omzet zo goed
konden gebruiken, voor de hele stad Nijmegen, voor al onze
partners, sponsoren, leveranciers en ambassadeurs. We gaan
de komende periode verkennen hoe we de Nijmeegse horeca
en cultuur toch een beetje kunnen ondersteunen, rekening
houdende met alle beperkingen en mogelijkheden van deze
nieuwe realiteit.”
De komende periode zullen de partijen zich buigen over de
gevolgen van deze afgelasting.

Kunst in tijden van Corona op het UNIT Atelier
Zoals iedereen is ook het UNIT
Atelier geraakt door de
Coronacrisis. Het UNIT Atelier
biedt mensen met beeldend talent
een mogelijkheid om zich beeldend en persoonlijk verder te
ontwikkelen. Het UNIT Atelier
richt zich op personen vanaf 18
jaar die vastgelopen zijn in
samenleving en onderwijs. Het
atelier begeleidt hen naar een
volwaardige plek in de samenleving. De UNIT richt zich in het
bijzonder op mensen met een
vorm van autisme of aanverwante problematiek, met een normale of bovengemiddelde intelligentie en met talent voor en interesse in beeldende kunst en
vormgeving.

Vaak is de begeleiding teruggebracht tot telefonisch contact of
zelfs helemaal geen begeleiding
meer.
Om iedereen tijdens de lockdown
toch structuur te bieden zijn we
een actie gestart die mogelijk het
UNIT Atelier kan redden en
waarbij we toch rekening houden
met de opgelegde maatregelen:

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

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

OPLAGE: 25.000

Nijmegenaren om een ‘hert onder de
riem’ in deze onzekere tijd. Wat zijn uw
ervaringen met eerdere crisissen?
Waaruit put u moed? En wat kunt u
andere stadsbewoners aanraden?
Formulier
Iedereen met wijze raad kan op de website www.nijmeegsecrisisraad.nl een
speciaal formulier invullen. Papieren
varianten worden verspreid over
Nijmeegse zorgcentra. Zorgcentra die
daarvoor interesse hebben, kunnen zich
melden via de website. Alle binnengekomen tips zijn na te lezen op de website. Tipgevers blijven indien gewenst
anoniem. Een selectie verschijnt op de
site van De Gelderlander.
Deze actie is een initiatief van stadsdichter Wout Waanders en de
Bibliotheek Gelderland Zuid, en wordt
ondersteund door striptekenaar Jelko
Arts en webdeveloper Sebastiaan
Andeweg.

Weg voor basisschool
De Klokkenberg geasfalteerd
Op maandag 20 april werd de weg voor bassischool De Klokkenberg in NijmegenOost geasfalteerd.
Foto: Albert de Valk

Stuur een foto naar info@unitacademie.nl en wij schilderen
het in grijswaarden op 32 paneeltjes op een totaalformaat van 42 x
59,4 (A2) voor € 250,00. Met lijst
er omheen voor € 325,00.
Opdracht in kleur of ander formaat is in overleg mogelijk.
Voor
meer
informatie
0617544175
Contactpersoon
Gemma van Grinsven

Nijmegen onderzoekt warmteoplossing op
buurtniveau: het Buurt Energie Systeem

De vier partijen gaan samen met bewoners van het oostelijk deel van de
Bomenbuurt in de wijk Hengstdal
onderzoeken, of het makkelijker en
goedkoper wordt wanneer een buurt
samen eigenaar wordt van een Buurt
Energie Systeem. Wethouder Harriët
Tiemens: “Er wordt gekeken naar wat
er nodig is om er voor te zorgen dat het
een betaalbaar alternatief voor aardgas
wordt en hoe je dit systeem technisch
optimaal inricht gezien de wensen en
behoeften van de buurt. Ook wordt

Wat valt er te leren van mensen die al
eerder een crisis hebben doorstaan?
Die vraag staat centraal bij de actie
‘Nijmeegse Crisisraad’, een initiatief
van stadsdichter Wout Waanders en
de Bibliotheek Gelderland Zuid.
Iedereen in de stad leeft op dit
moment in een verwarrende, lastige
tijd. Nijmegenaren die al eerder
moeilijke periodes hebben meegemaakt, wordt gevraagd om advies te
geven aan stadsgenoten: juist nu
hebben mensen baat bij een ‘hert
onder de riem’.
Momenteel zijn er veel mooie acties
om geïsoleerde senioren te laten weten
dat er aan hen wordt gedacht. Maar
senioren hebben vaak zelf ook een
belangrijke boodschap. Juist zij
beschikken in deze tijd vaak over goede
raad. Dat geldt ook voor mensen van
andere leeftijden die al voor hetere
vuren hebben gestaan. De Nijmeegse
Crisisraad
vraagt
daarom

Steun het UNIT Atelier en haal
een uniek kunstwerk in huis. (zie
afbeelding)

De coronacrisis verergert in veel
gevallen de klachten van mensen
met psychische problemen. De
helft van hen heeft meer dan
anders last van angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen.

Nijmegen gaat als eerste de mogelijkheden onderzoeken van het Buurt
Energie Systeem, een duurzame
warmteoplossing op buurtniveau. Op
17 april ondertekenden de gemeente
Nijmegen, Duurzaam Hengstdal,
netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts een gemeenschappelijke
intentieverklaring.
Vanwege de coronamaatregelen vond
de ondertekening online plaats.

‘Nijmeegse Crisisraad’ vraagt alle
Nijmegenaren om goede raad

onderzocht wat de gemeente, Alliander
en de woningcorporatie moeten doen
om dit systeem te ondersteunen.”
Pallas Agterberg, directeur Strategie:
“Vanuit Alliander nemen we het initiatief om met andere partijen te zoeken
naar nieuwe duurzame warmteoplossingen. We denken mee over keuzes in
de warmtetransitie, waarbij de mogelijkheden van het toekomstige energienet inzichtelijk worden en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk
blijven. Het realiseren van warmtenetten kan lastig zijn in gebieden met
bestaande bouw. Het Buurt Energie
Systeem kan helpen om juist ook daar
warmtenetten betaalbaar en mogelijk te
maken. Met de lokaal opgedane kennis
kan dan ook gekeken worden onder
welke voorwaarden het Buurt Energie
Systeem een goede oplossing kan zijn
voor andere wijken in Nederland.”
400-800 woningen
De techniek bestaat uit een buurtwarmtepomp en een kleinschalig
warmtenet dat tussen de 400 en 800
woningen van warmte voorziet. Er
wordt gestart met een hybride oplossing, om tijdens koudere dagen en hoge
pieken in de warmtevraag bij te kunnen
springen. Het systeem kan worden uitgebreid en langzaam nog duurzamer
worden gemaakt door het aansluiten
van andere duurzame warmtebronnen
in de omgeving, zoals bijvoorbeeld
restwarmte van fabrieken, geothermie
of groen gas. Daardoor wordt het minder duur en hoeft niet alles tegelijk. Zo
hoeven woningeneigenaren niet direct
de woning te isoleren.
Door deze schaalbaarheid en flexibili-

teit ontstaat een systeem dat zich gedurende de tijd verder kan ontwikkelen.
Het Buurt Energie Systeem is daarmee
een oplossing voor zowel nu als voor
de toekomst.
Voordelen voor bewoners
Het Buurt Energie Systeem kent voor
bewoners verschillende voordelen: de
aanpassingen aan bestaande woningen
zijn minimaal. De warmtepomp kan
water leveren van een relatief hoge
temperatuur. Dat betekent dat bewoners
in hun woning de vertrouwde luxe van
een CV-ketel ervaren.
Uitgangspunt is dat buurtbewoners
samen eigenaar kunnen zijn van de
warmtevoorziening in hun wijk. Het
idee is dat elke buurt zijn eigen coöperatie heeft, waarvan je lid kan worden.
Doordat je lid wordt heb je direct
inzicht in de kosten en invloed op alle
beslissingen over eventuele aanpassing
of uitbreiding van het Buurt Energie
Systeem.
Buurt Energie Systeem in Hengstdal
De gemeente Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 energieneutraal te
zijn. Het kijkt daarbij wijk voor wijk
wat de beste oplossing is en ondersteunt onderzoek naar nieuwe aardgasvrije oplossingen, zoals deze. Het streven is dat een aantal wijken, waaronder
Hengstdal, rond 2035 al aardgasvrij
zijn. Een grote operatie die zorgvuldig
en mét de buurt aangepakt moet worden. De gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts, netwerkbedrijf
Alliander en Duurzaam Hengstal
onderzoeken samen hoe Hengstdal
aardgasvrij kan worden.

Camera’s voor handhaving
inrijverbod Waalkade
Het inrijverbod op de oostelijke
Waalkade wordt vanaf vrijdag 1 mei
aanstaande gehandhaafd met camera’s. Sinds de afronding van de
werkzaamheden op de Waalkade,
vorige zomer, is een deel van de
Waalkade niet meer toegankelijk
voor auto’s en motoren. Door het
plaatsen van de camera’s kan het
inrijverbod 24 uur per dag worden
gehandhaafd.
Het inrijverbod geldt niet voor bussen,
hulpdiensten en voertuigen van de Dar
en ook de bevoorrading van de boten
die aan het afgesloten deel van de kade
liggen blijft mogelijk. Daarnaast kan de
gemeente incidentele ontheffingen verstrekken voor bijvoorbeeld de op- en
afbouw van evenementen of voor verhuizingen of schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan de panden.
Voor het overige autoverkeer blijft de
Waalkade bereikbaar vanaf de oost of
de westzijde. Aan beide zijden van het

afgesloten deel ligt een rotonde of keerlus. Fietsers kunnen wel over de
Waalkade rijden. Voor het plaatsen van
de camera’s heeft de gemeente toestemming gekregen van het Openbaar
Ministerie. De boetes voor de overtreding gaan naar het Centraal Justitieel
Incassobureau.
Vorig jaar heeft de Waalkade een flinke
metamorfose ondergaan. Een deel van
de kade is verlaagd, de horecaterrassen
zijn allemaal op één niveau gebracht en
het asfalt heeft plaatsgemaakt voor
gras. Afgelopen maanden zijn er
bomen geplant en is het laatste stuk
bestrating
onder
aan
de
Veerpoorttappen vernieuwd. Dit jaar
wordt nog een beregeningssysteem
ingegraven zodat de grasmat bij warm
weer niet verdroogt. De plaatsing van
het bronzen kunstwerk van de
Waterwolf is gepland voor september
dit jaar.
Foto: Henk Baron
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Lintjesregen
Burgemeester Bruls belde op 24 april
2020 ter gelegenheid van Koningsdag
de volgende Nijmegenaren om hen te
feliciteren met een Koninklijke
onderscheiding. De persoonlijke uitreiking kon door coronamaatregelen
nu niet plaatsvinden, maar vindt op
een nog nader te bepalen dag later
plaats.
Pam van den Beld-Duin (75), Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van den Beld is bestuurslid
en voorzitter geweest van de
Vrijwilligerscentrale. Zij was hierbij
van groot belang voor het vrijwilligerswerk in Nijmegen. Als vrijwilligster
ondersteunt zij bij de bootdagtochten
en regionale activiteiten van de
Zonnebloem. Van de afdeling
Zonnebloem Nijmegen West is zij al
geruime tijd voorzitter. Mevrouw Van
den Beld is betrokken bij de stichting
Family Help Programme (FHP), een
goede doelenstichting voor de allerarmsten in Sri Lanka. Mevrouw Van
den Beld is een van de langst zittende
vrouwelijke bestuursleden van de
SOCN (Stichting Openbaar Carnaval
Nijmegen) geweest, waar zij nog steeds
bij betrokken is. Mevrouw Van den
Beld was enkele jaren raadslid en fractievolger van de CDA-fractie
Nijmegen.
Henny van Benthem (68), Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Benthem is heel erg
betrokken bij mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en kansarme jongeren, niet alleen in Nederland maar ook
in Uganda. Hier heeft hij met hulp van
diverse organisaties een bedrijfsschool
opgericht. Op nog veel meer terreinen
is de heer Van Benthem actief, enkele
voorbeelden
hiervan
zijn
het
Marikenhuis, stichting Kinderkansen,
Leprastichting, stichting Hier naar
Daar, stichting Driestroom. Bij bijeenkomsten met collega ondernemers weet
hij hen enthousiast te maken om hun
medewerking aan deze stichtingen te
verlenen. Zelf zorgt hij voor verwerving van fondsen voor deze stichtingen.
Het leggen van verbindingen tussen
mensen en netwerken is voor hem vanzelfsprekend, het resultaat hiervan
komt dan ten gunste van een goed doel.
Paul Bovend’Eert (62), Officier in de
Orde van Oranje-Nassau
De heer Bovend’Eert is een hele goede
wetenschapper, met name op het
gebied van Staatsrecht met daarbinnen
maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Hij is zeer begaan met de kwaliteit
en studeerbaarheid van het onderwijs
aan rechtenstudenten. Zijn doel daarbij
is kwalitatief goede juristen af te leveren voor een sterke rechtsstaat. Zijn
deskundigheid wordt op velerlei gebieden ingewonnen zoals onderzoek naar
kabinetsformaties, grondwettelijke uitkeringen aan de Koning. Hij heeft daarbij een kritische, grondige maar ook
open benadering van de onderwerpen.
Bij diverse rechtbanken is hij actief in
diverse functies: rechter-plaatsvervanger, voorzitter van de klachtadviescommissies, vicevoorzitter van de Awbbezwaarschriftencommissie van een
ministerie. In zijn periode als decaan
van de faculteit is het nieuwe faculteitsgebouw gerealiseerd. Op de University

of Curaçao is hij gasthoogleraar op het
gebied van staatkundige verhoudingen
tussen Nederland en Curaçao.
Frans Dekkers (80), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
De heer Dekkers is al decennialang een
actief en gewaardeerd lid van het
Wereldmuziekkoor Nijmegen, hij is de
stemtutor voor de tenoren. Hij zorgt
ervoor dat ook de koorreizen gezellig
zijn door altijd een kaartspel in de bus
mee te nemen. Bij volkstuinvereniging
De Pagode is hij vanaf de oprichting
actief als bestuurslid, watercommissielid, hij zorgt voor het onderhoud van de
watervoorziening en biedt een helpende hand bij andere tuiniers. Als barmedewerker tijdens de dansavonden is hij
actief bij seniorencafé Burgerlust in het
OBG. In het CWZ was hij jarenlang
betrokken bij de vieringen van de pastorale diensten. Maar ook buiten
Nederland is hij actief, hij zamelt
bruikbare kleding in en regelt dat dit 3
tot 5 keer per jaar bezorgd wordt bij
mensen in Centraal-Europa die zelf
geen geld hebben om kleding te kopen.
Aliza Santcroos-Friedman (72), Lid in
de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Santcroos is als vrijwilliger/bestuurslid al jarenlang betrokken
bij de Nederlands Israëlitische
Gemeente Nijmegen. Zij ondersteunt
de rabbijn op diverse terreinen en heeft
les gegeven aan jongeren. Voor het
voortbestaan van een Joodse gemeente
is de aanwezigheid van een ritueel bad,
een Mikwe, noodzakelijk. Bij de realisatie hiervan was zij nauw betrokken.
Het namenmonument op de Kitty de
Wijzeplaats is mede door haar inzet tot
stand gekomen. Mevrouw Santcroos is
nauw betrokken bij de stichting
Synagoge Nijmegen, zij zorgt voor het
beheer van de stichting, de
Shabbatdiensten en het onderhoudsprogramma van het gebouw . Ook was zij
betrokken bij de oprichting van de
stichting Joods Welzijn Nijmegen. Voor
deze stichtingen weet zij fondsen te
werven en zorgt bij de stichtingen voor
de financiën.
Willem van Gerwen (71), Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Gerwen is als datamanager, ondersteunend aan onderzoek in
de huisartsgeneeskunde, begonnen bij
RadboudUMC. Dit vormde de basis
voor onderzoek vernieuwingen met als
resultaat het Nijmeegs Monitoring
Project. Hieruit kwamen gegevens die
vertaald werden in richtlijnen voor het
handelen van huisartsen. In deze periode was hij ook vrijwilliger bij
Tennisclub Avanti ’55. Hij was hoofdredacteur van het clubblad, fotograaf,
lid van de technische commissie en de
barcommissie. Na zijn pensionering
bleef hij betrokken bij de medische
wereld, vanaf de start van het
Marikenhuis is hij hier fulltime vrijwilliger. Hier is hij gastheer en ondersteunt het bestuur. Bij evenementen van
het Marikenhuis beheert hij de kraam
en draagt bij aan andere PR-activiteiten. De groenvoorziening bij het
Marikenhuis neemt hij eveneens voor
zijn rekening.
Ad Hermus (65), Officier in de Orde
van Oranje-Nassau

Drukte op het Kelfkensbos
Afgelopen zaterdag was het vrij (te) druk bij de plantjesmarkt op het Kelfkensbos.
Landelijk gezien werd het in veel stadscentra weer te druk, waarbij de anderhalve
meter afstand niet echt mogelijk bleek.
Foto: Henk Baron

De heer Hermus staat nationaal en
internationaal bekend als ‘de hormoonziektespecialist’. De sectie Endocriene
Ziekten RadboudUMC is inmiddels
uitgegroeid tot een van de grootste
endocrinologiecentra in Nederland.
Betrokken partijen bracht hij bij elkaar
om de zorg voor mensen met hormoonziekte te kunnen verbeteren. Voor
patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie is een behandelprotocol opgesteld
voor ambulancepersoneel, maar ook
voor de patiënten zelf. Voor patiënten
die een teveel aan steroïdhormonen
hebben is een revalidatieprogramma
voor na de behandeling gemaakt. Op
het gebied van struma heeft hij pionierswerk verricht met succesvolle
behandeling met radioactief jodium.
Een verkeerde hormoonhuishouding
door ernstig zoutverlies kan nu gelijk
met de welbekende hielprik bij baby’s
opgespoord en behandeld worden.
Stichting BijnierNET is door de heer
Hermus opgericht waarbij diverse topklinische ziekenhuizen zijn aangesloten, de Bijnier-app voor patiënten is
een van de resultaten hiervan.
René Kusters (55), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
De activiteiten van de heer Kusters als
leraar bij de Kristallis Scholengroep en
als vrijwilliger bij COC regio
Nijmegen richten zich voornamelijk op
personen met een licht verstandelijke
beperking. De heer Kusters heeft bij
zijn lessen als leraar in het speciaal
onderwijs de (autisten)hulphond in de
klas geïntroduceerd. Sinds die tijd gaat
hulphond Siro dagelijks mee naar
school en dit voorbeeld wordt inmiddels door meer honden op de school
gevolgd. De heer Kusters verzorgt ook
lezingen over de hulphonden in een
klas. Daarnaast is hij een bevlogen
voorzitter van de medezeggenschapsraad. Binnen COC regio Nijmegen is
de heer Kusters de initiatiefnemer
geweest van café Dapper. Café Dapper
is een ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen en vrouwen met een licht
verstandelijke beperking. De gasten
worden goed verzorgd en voelen zich
bij het café welkom en veilig.

Mevrouw Roos zette zich als fysiotherapeute met hart en ziel in voor haar
patiënten én haar collega’s. Met het
project ‘Neem de trap, op de fiets en
carpool’ kreeg zij veel collega’s meer in
beweging en maakte zij hen milieubewuster. In India zette zij een fysiotherapie-opleiding op. Al vele jaren is
mevrouw Roos actief bij Soroptimist
International in verschillende functies:
president en voormalig voorzitter van
de Nijmeegse afdeling, oprichter en
voorzitter stichting Soroptimist for
Water in Africa. Bij Hospice
Bethlehem was zij verantwoordelijk
voor financiële zaken, zij was sterk in
fondsenwerving. Dit heeft zij ook
gedaan voor de aanschaf van een
BelevingsTV bij het OBG, speciaal
ontwikkeld voor personen met dementie. Bij het wijkinformatiepunt OBG
handelt zij de meest voorkomende vragen af. Naast dit alles is zij ook mantelzorger van diverse personen.
Gerard Schouten (82), Lid in de Orde
van Oranje-Nassau
De heer Schouten heeft zijn ervaring
als architect ingezet als bouwcommissielid voor de Congregatie van het
Heilig Sacrament voor de nieuwbouw
van het klooster en de kerk in
Brakkenstein. Al bijna een halve eeuw
is hij collectant in deze kerk. De heer
Schouten heeft de Oranjestichting
Nijmegen mede opgericht en was hier
bestuurslid. Hij organiseerde activiteiten op de Goffertweide en verzorgde de
aanvragen voor subsidies. De heer
Schouten is vrijwilliger bij het dienstencentrum OBG, medecoördinator
van het seniorencafé Burgerlust en
coördinator van de dansavonden. Hij is
verantwoordelijk voor het aantrekken
en inroosteren van vrijwilligers, zorgt
mede voor de financiële administratie,
begroting en het contact met de directie
OBG. Tijdens de jaarwisseling organiseert hij een evenement voor de ouderen zodat zij niet alleen thuis zijn.

Judith Prins (61), Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw
Mevrouw Prins heeft als hoogleraar
medische psychologie heel veel bereikt
voor volwassenen en kinderen met kanker. Zij zet zich al jarenlang in om multidisciplinair overleg te organiseren en
daarbinnen met name de psychologie
in de medische oncologische wereld te
integreren. Het perspectief van de
patiënt of een groep patiënten is daarbij
haar uitgangspunt. Het door haar ontwikkelde e-Health programma voor
patiënten met borstkanker is een enorm
succes. Dit prachtige hulpmiddel is
inmiddels ook internationaal bekend.
Haar wetenschappelijke en klinische
expertise over psychosociale oncologische aspecten zet zij in door deelname
in adviesraden en richtlijnontwikkelingen. Mevrouw Prins gaat voor nog
meer ziektes e-Health programma’s
ontwikkelen.

Qader Shafiq (51), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
De heer Shafiq is nadat hij als vluchteling uit Afghanistan kwam actief
geworden
bij
bureau
Vluchtelingenwerk en vandaar bij het
provinciale bureau Stichting Osmose
dat actief is op het gebied van multiculturele samenleving. De heer Shafiq is
actief als freelance medewerker bij de
Driestroom waar hij het project
Driestroom Verkleurt mede realiseerde.
Als directeur van bureau Wijland zet hij
zich in voor een inclusieve samenleving. Vele projecten zijn inmiddels
gerealiseerd:
het
Nijmeegs
Diversiteitscafé en Nijmegen Shelter
City. Hij verzorgt regelmatig lezingen,
geeft op verzoek adviezen onder andere aan het ministerie Buitenlandse
Zaken. Bij museum De Bastei is hij
actief met de leergang Kleurrijk Groen
voor mensen met een migratieachtergrond. De heer Shafiq schrijft naast
boeken regelmatig artikelen in diverse
wijkbladen en verzorgde interviews bij
het fotoboek ‘Dukenburg dichterbij’.

Luud Roos (74), Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau

Paul Smits (62), Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau

Het Gezicht van Nijmegen lijkt
in de smaak te vallen
Het onlangs geplaatste kunstwerk Het Gezicht van Nijmegen bij voormalig Fort
Knotsenburg is momenteel een van de meest gefotagrafeerde objecten in
Nijmegen.
Foto: Henk Baron

De heer Smits zette zich jarenlang in
voor bevordering van klinisch onderzoek in Nederland. Vele studenten
begeleidde hij en was als decaan heel
toegankelijk voor hen en voor medewerkers. Hij zocht verbinding en
samenwerking met ziekenhuizen in de
regio. Sinds 2012 vicevoorzitter Raad
van Bestuur RadboudUMC en in 2019
voorzitter van de Raad van Bestuur. In
die periode is een nieuw curriculum
ingevoerd waarbij studenten vanaf het
begin van de studie in aanraking komen
met patiënten, dit resulteert in concrete
toepassing van kennis in het belang van
de patiënten. Het Radboud AI for
Health Lab is geopend, op termijn kan
AI een belangrijke rol innemen binnen
de gezondheidszorg. De heer Smits is
actief in onder andere The Economic
Board, Health Valley, bestuurs- en
commissielid van diverse commissies
van de Nederlandse Federatie
Universitair Medische Centra en adviseur bij de Gezondheidsraad.
Ineke Wackers (82), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Mevrouw Wackers is al geruime tijd
vrijwilligster
voor
de
Eliagemeenschap. Zij zorgt wekelijks
voor het digitaal maken van liturgische
teksten en liederen, organisatie van
preekbeurten. Zij zorgt dat de preken
opgenomen worden in preekbundels
die zevenmaal per jaar verschijnen. Zij
regelt de verspreiding van de bundels
en organiseert de wekelijkse diensten.
Regelmatig is zij zelf voorganger bij
deze diensten. Mevrouw Wackers ontvangt niet alleen nieuwe leden van de
Eliagemeenschap, maar is ook
bereid hen ‘een helpende hand’ op
andere terreinen toe te steken zoals bijvoorbeeld de tekstcorrectie van een
proefschrift. Mevrouw Wackers is vanwege haar grote talenkennis en communicatiegevoel
actief
voor
de
Nederlandse Karmelprovincie. Zij
zorgde voor het opschonen van de
redactiebestanden, tekstcorrecties in
diverse talen etc. Het preektijdschrift
Kerugma, dat 60 jaar heeft bestaan
(met Dominicaanse wortels en oecumenisch gericht), heeft zij geheel geredigeerd. Voorgangers kunnen hier nu
suggesties uit halen voor hun preken.
Mieke Simons-Welschen (71), Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Simons-Welschen was als
GroenLinks-raadslid een verbindende
persoon tussen alle partijen (college en
oppositie). Haar speerpunten waren
burgerparticipatie en cultuur. In de wijk
Hees zet zij zich al jarenlang in voor
verbetering van het leefklimaat,
onlangs heeft dit succes opgeleverd met
de geluidsreductie van het verkeer op
de Energieweg. Ook zette zij zich in
voor het Groen in de wijk: Park West,
park Lugtigheid, het Voedselbos en
reorganisatie van de volkstuinvereniging Het Achterveld. Culturele activiteiten worden evenmin vergeten – midzomernachtconcert, dorpsfeest, ommetje Hees. Bestuurlijk is zij actief bij de
Vrijwilligerscentrale, het OBG en de
raad van commissarissen Sportfondsen
Nijmegen.
Wangzhao Zhu (56), Officier in de Orde
van Oranje-Nassau
De heer Zhu is directeur van SinoEurope Technology Promotion Centre.
Hij richt zich met name op het gebied
van technologie in de agrifoodsector en
specifieke op uitwisseling en samenwerking tussen Wageningen University
en de provincie Fujian, China. Sinds
het bezoek van de gouverneur van
Fujian aan Wageningen is er een nauwe
samenwerking met als resultaat vele
projecten. De heer Zhu heeft de
‘Wageningen Road’ in Zhangzhou geïnitieerd, deze weg gaat naar het door
hem opgezette agri and food onderzoeksinstituut
SEADC.
Wetenschappers uit Wageningen en
China werken hier samen. De heer Zhu
heeft door zijn contacten er voor
gezorgd dat er een directe vlucht van de
KLM tot stand is gekomen tussen
Amsterdam en Xiamen. Ook op cultureel vlak zijn er uitwisselingen onder
andere door het poppentheater uit
Zhangzhou in Wageningen en een tournee van het Wageningse studentenorkest ‘De Ontzetting’ in Fujian.
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De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Opruiming
Bebber Autoshop het

adres voor verkoop van

van
onze voor aan
raad
automaterialen
automaterialen
particulieren
en bedrijven
Autoshop Goed Beter Bebber

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

U heeft (ver)bouwplannen?

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

Van Peltlaan 188
6533 ZS Nijmegen
T: 024 - 3226161
www.bebberautoshop.nl

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

www.dethornschemolen.nl
Marga Huinink
Strijkcentrale

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

· Afhaalmenu’s lunch & diner
· Donder- t/m zondag 12.30 -19.30 uur
· Mail naar: info@dethornschemolen.nl
met uw wensen
· Kijk op onze website (ook ASPERGES)
· Beperkte bezorging
· Moederdag !! menu’s of High Tea of
van diverse salades tot buffetje
· Verras iemand met een Dinerbon
(afhaal & bezorging van bon bij u
thuis) ieder bedrag !!

Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

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

Landwinkel KleinAmerika

ASPERGES

Vers van eigen grond
Ook alles voor een compleet asperge menu.
In onze boerderijwinkel vindt u ook een
een uitgebreide keur aan streekproducten.
Openings tijden: dagelijks van 07.00  19.00 uur

Aspergeseizoen loopt tot 24 juni
Ons adres Klein Amerika 3, 6562 KC, Groesbeek.
In Groesbeek richting Breedeweg, voorbij Lidl op de rotonde 1e weg
rechtsaf daarna de weg vervolgen. Tel. 0243975839
www.beijergroesbeek.nl

28 april 2020

PAGINA 21

De Rozet

De Rozet Autonieuws Exclusief ©
verzorgd door Nannet en Stef Stienstra uit Ubbergen

Mini Electric
De iconische Mini is er nu ook in een volledig elektrisch aangedreven uitvoering! Net zo hip als de Mini Cooper S op benzine, is bijna even snel en is
bovendien vriendelijker voor milieu en portemonnee. Op het eerste gezicht
lijkt de testauto van deze week op een gewone driedeurs Mini. De toch niet
meer zo kleine Mini lijkt zelfs op een pittige Mini Cooper S, totdat de extra
letter E je op een andere gedachte brengt. De ‘E’ staat voor Electric en slechts
met elektriciteit wordt deze Mini gevoed.

De Mini Electric rijdt vlot met de 184 pk elektromotor, die vrijwel altijd zijn koppel van 270 Nm beschikbaar heeft. Een aan de 100% elektrische aandrijving en
aan het altijd meteen beschikbare maximumkoppel aangepaste tractieconstrolesysteem zorgt ervoor dat de kracht zelden of zelfs nooit gripproblemen veroorzaakt.
BMW, de fabrikant van de Mini, heeft
er bewust voor gekozen om de elektrische uitvoering van de Mini er in grote
lijnen eender uit te laten zien als een
gewone Mini. De auto onderscheidt
zich evenwel door een dichte grille, wat
gele accenten en een nieuw dashboard
met beeldschermen.
De Mini Electric weegt slechts 145 kilo
meer dan een Cooper S (met automaat)
en zodoende verschilt de elektrisch
aangedreven Mini nauwelijks in zijn
weggedrag. Het fameuze bochtengedrag is bij de elektrische variant nog
altijd speels en men merkt nauwelijks
vermindering van rijplezier door de
grotere massa van de auto. De elektromotor, die continu vrijwel maximaal
koppel kan leveren, laat flitsende acceleraties zien en met de rappe tussensprintjes, die men haast ongemerkt
maakt. Het maakt rijden in de stad buitengewoon vermakelijk.
Union Jack in de achterlichtjes
De Mini Electric laat duidelijk en trots
zien, wat het is met overal logo’s en de
merk-identificerende lichtpuntjes. Zo
projecteert de buitenspiegel het logo
van ‘Mini’ op straat naast de portieren,
nadat de auto is ontgrendeld en het
geprojecteerde logo blijft zichtbaar totdat men wegrijdt. De achterlichten hebben links en rechts de contouren van de
Britse vlag en er zitten diverse opvrolijkende LED-jes in het dashboard verwerkt. De binnenverlichting valt in verschillende kleuren in te stellen en het
design van het dashboard laat overduidelijk zien, dat de Mini Electric een
èchte Mini is, zoals het al decennia
lang een autootje is met hoge aaibaarheidsfactor.
Lijkt klein, is groot
De Mini hij lijkt nog klein en het zit in
de legendarische naam, maar de Mini is
niet meer zo klein in grootte. De kofferruimte is weliswaar relatief klein met

211 liter, maar dat is bij de elektrische
variant wel net zo groot als in een Mini
Cooper S of SD. Met het neerklappen
van de achterbank kan dit groeien tot
731 liter. Toch kon ik zonder neerklappen van de achterbank, weliswaar met
het wegnemen van de bodemplaat in de
kofferbak, mijn middelgrote standaard
Samsonite koffer kwijt.
De buitenmaten van de auto zijn 384,5
cm lang, 172,7 cm breed en 1,43,2
hoog. Net zo groot als de in de vorige
Rozet beschreven Suzuki Swift. De
totale massa is 1365 kg. De elektrische
Mini is dus ietsje hoger ten opzichte
van de standaard versie, maar dat ziet
men nauwelijks en merkt men ook niet
bij het rijden, omdat er relatief meer
massa laag in de carrosserie zit. Dat
zijn de accu’s, die onder de bodem en
onder de achterbank zitten. Ze nemen
geen extra ruimte is, maar een bijzonder groot accupakket is het niet.
Beperkte actieradius
Hoe leuk, vlot en scherp door de bochten de Mini ook rijdt, regelmatig zal
men even moeten pauzeren om bij te
laden. De fabrikant heeft gekozen voor
een beperkt lithium/ion accupakket van
slechts 32,6 kWh. Dat zou volgens de
fabrikant goed zijn voor zo’n 235 kilometer, maar in de praktijk kwamen we
uit op 160 km. Men wil als ervaren
elektro-autorijder toch nog wat stroom
in de accu houden voordat men bij een
publieke laadmogelijkheid komt, want
we zien steeds vaker dat alle laadpalen
bezet zijn. Die auto’s blijven daar dan
ook langer staan laden. Het is niet even
wachten, zoals bij een tankstation voor
benzine.
Regelmatig, maar wel snel bijladen
De Mini Electric blijft in de overbrugbare afstand duidelijk achter bij de
Opel e-Corsa en de vergelijkbare
Peugeot e-208. Die komen theoretisch
met hun grotere 50 kWh batterij circa
330 à 340 kilometer ver, maar daarop

Het extra gewicht van de elektrische uitvoering van De Mini Cooper is slechts 145
kg.

Road Test
Mini Electric ‘Charged’
Koets: 3-deurs
Prijs: € 40.900,- (vanaf € 34.900,-)
Gewicht: 1365 kg
Cil.inh.: elektromotor
Vermogen: 184 pk
Top: 150 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Gem. verbr.: 16 kWh/100 km
Lengte: 384,5 cm
Breedte: 172,7 cm
Kofferruimte: 211 liter
Aanhangergewicht: niet bekend

komen we terug als we ze gaan rijden.
Vooralsnog zijn er nog beperkt testauto’s beschikbaar van de genoemde
modellen van PSA en met een dagje rijden komen we niet achter het praktijkgebruik.
Daarentegen biedt de Mini evenveel
binnenruimte als de niet-elektrische
variant en heeft slechts 145 kilogram
meer massa, wat de rijbeleving sterk
ten goede komt. Tijdens het rijden kan
men kiezen uit verschillende rijstanden, die vooral het reactievermogen
van de elektromotor aanpassen. In
‘Sport’ rijdt de auto lekker vlot (van 0100 km/u in 7,3 seconden) als een snelle Mini Cooper Works. In ‘Mid’
reageert de Electric vooral soepel, terwijl de aandrijving in ‘Green’ meer
afwachtend wordt. Iets te overmoedig
gereden en stress om de laadmogelijkheid te halen? Dan is er de ‘Green+’
instelling, waarbij de motor het minste
vermogen levert en ook de airconditioning (die veel stroom gebruikt) wordt
uitgeschakeld. Gelukkig niet nodig
gehad, want de laadpalen waren in de
tijd van de Corona Crisis wat minder
bezet.
Vlot, maar niet supersnel
De Mini Electric sprint lekker snel. In
7,3 seconden haalt men de 100 km/uur,
maar nog indrukwekkender zijn de tussenacceleraties. Er is namelijk altijd
maximaal koppel voorhanden bij een
elektrische auto. Zo vlot, dat medeweggebruikers er van schrikken hoe snel
die Mini door het verkeer sprint. Het
lijkt blijkbaar sneller dan het werkelijk
is, want op de teller is het niet zo snel
als de omstanders inschatten. Dat kan
met het afwezige motorgeluid te maken
hebben. Overigens maakt de auto bij
langzaam wegrijden een spannend,
moeilijk definieerbaar geluid, wat ook
indruk maakt op de omstanders.
Minder indrukwekkend is de topsnelheid van de Mini Electric, die is
begrensd op 150 kilometer per uur.
Maar let wel op hoe gemakkelijk en
snel de elektrische Mini op die snelheid
zit. In alle stilte en met speels gemak
rijdt men ongemerkt veel te hard. We
hebben de indruk dat de Mini wel veel
sneller kan rijden, maar boven de 110
km/u verdampt de reikwijdte als
sneeuw voor de zon. De Elektrische
Mini zit echt te wachten op nieuwe batterij-technologie, die met de zelfde
massa en volume meer energie kan
leveren.
Terugwinnen van energie
Met een knopje links naast de startknop
kan men het remniveau op twee standen instellen. In de sterkste stand wint
de Electric meer energie terug tijdens
het remmen, waarbij de auto ook volledig tot stilstand komt. ‘One pedal’
bediening, waarbij remmen nauwelijks
gebruikt worden is dan bijna mogelijk.
De Mini Electric kan men bij een CCSlader met maximaal 50 kilowatt opladen. Bij de snellader, zoals bij die gele
bogen langs de snelweg, is deze Mini
in ongeveer 35 minuten weer voor 80%
opgeladen. Bij een openbaar laadpunt
of een wallbox is in 2,5 uur tot 80% op
te laden, waarna de accu’s in zo’n 3,5
uur helemaal vol zitten. Ook thuis kan
men laden, maar dat kost dubbel zoveel
tijd.
Vier luxe-niveaus
De kabels voor het laden moet men in
de kofferbak achterin opbergen. Voorin
is geen bagageruimte te vinden. Op de
plek waar normaal de verbrandingsmotor zit, heeft Mini de elektrische motor

De Mini Electric heeft een relatief klein accupakket wat de auto minder duur en
minder zwaar maakt, maar daarom moet er vaker bijgeladen worden.
met de bijbehorende elektronica en
transmissie geplaatst en zit helemaal
propvol. Er is daardoor geen enkel
plaatsje gevonden om aldaar de laadkabel op te bergen.
De zitpositie in de Mini is heerlijk en
net zoals bij de andere Mini-varianten
lekker laag, goed instelbaar, met goed
ondersteunende stoelen. Qua ruimteaanbod merkt men niets van het aanwezige accupakket.
Er zijn vier verschillende luxe-uitvoeringen van de Mini Electric. Het zijn de
‘Basic’, de ‘Essential’, de ‘Charged’ en
de ‘Yours’, die in deze opvolging
steeds iets luxer en duurder worden.
De standaarduitrusting is goed op orde.
Ook de meest basic ‘Basic’ (vanaf
€34.900) heeft cruise-control, volledige led-koplampen, airco en een 6,5
inch aanraakscherm met navigatie en
Apple Carplay. De duurdere ‘Charged’
(€ 40.900), die wij hebben gereden, is

de aantrekkelijkste versie met verwarmbare voorstoelen, lederen bekleding, een fijn audiosysteem van
Harman Kardon, parkeersensoren voor
en achter én een head-up display dat de
belangrijkste reisinformatie op een
schermpje bovenop het dashboard
toont.
Conclusie
De Mini Electric is een fijne auto om te
rijden dankzij de directe besturing, de
goede wegligging en het immer aanwezige koppel om snelle tussensprintjes te
maken. Het is echter geen auto voor de
lange afstand om lange reizen te maken
vanwege he beperkte accupakket. De
keuze hiervoor is weloverwogen
gemaakt, want de doelgroep zal de auto
voor fun en woon-werk verkeer in het
stedelijk gebied gebruiken. En juist
daar wordt het milieuvriendelijk, volledig elektrisch rijden gewaardeerd.

In een elektrische uitvoering van de Mini vindt men dezelfde binnenruimte als bij
een uitvoering met brandstofmotor. De accu zit buitengewoon slim weggewerkt
onder de bodem.

De T-Roc Cabrio komt nog
deze zomer naar Nederland
De T-Roc Cabrio combineert de eigenschappen van een SUV, zoals het
robuuste design en de hoge zitpositie,
met de vrijheid van rijden in een
cabriolet. De softtop van de cabrio kan
in nog geen 10 seconden elektrisch te
openen. En dat ook tijdens het rijden
bij snelheden tot 30 km/u. Heel handig
én cool is dat men het dak ook op
afstand op het terras zittend met de

sleutel het dak kan openen en sluiten.
Voor de veiligheid is de cross-over
cabriolet van Volkswagen voorzien van
razendsnel uitklapbare rolbeugels, die
bij een (dreigend) ongeval bescherming
bieden aan de achterpassagiers.
De T-Roc Cabrio is er als luxe Style of
extra sportieve R-Line en nu te bestellen vanaf € 36.600,-.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING

Stille zaterdag: In het licht van Pasen

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

Misintenties:
deze worden gelezen tijdens de online
vieringen:
Zaterdag 2 mei
Herman Janssen en Ria Janssen–van
Haren.
Zondag 3 mei
Rita Megens-Janssen, Gerrit en Doortje
Haukes-Verheijen.
Zondag 10 mei
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert.

Online
‘Bij de online vieringen kan ik veel
beter de aandacht erbij houden’, zo
vertelde een ouder iemand mij bij een
bezoek aan de Fatimakapel in m’n tuin.
Ook anderen zouden zich volgens hem
zo hebben uitgesproken. Gelukkig hebben we in Millingen de mogelijkheid,
zijn er mensen die daarvoor de mogelijkheid scheppen, waarvoor dank.
Uiteraard kan een online viering niet op
tegen een 'echte' viering, waarbij we
met lichaam en ziel aanwezig zijn.
Toch bewerkt een online viering blijkbaar wel het een en ander. Het kan ook
zijn dat we hierdoor in huiselijke kring
bezinning en gebed ontdekken, soms
zelfs met elkaar. Wat dat betreft is het
goed dat we voor langere tijd worden
stilgezet, een soort retraite, algemene
bezinning
zelfs
wereldwijd.
Ondertussen zijn we op weg naar het
Pinksterfeest. We vieren dan dat de
Geest van God de vrienden van Jezus
voorgoed bezielt en wel zo dat zij de
blijde boodschap niet voor zichzelf
houden, maar die vreugde graag met
anderen willen delen. Wie weet, wordt
dit voor ons in deze tijd ook werkelijkheid. Diepgaande veranderingen hebben misschien juist stilte nodig en
doorleefd gebed, gebed tot op het bot.
Beetje bij beetje, elke dag. De dagelijkse Mis online wil hier natuurlijk bij helpen (ma-za 9.00 uur, zo 11.00 uur; via
livestream: youtube, zoekwoord ‘kerk
Millingen’), en de dagelijkse dan wel
wekelijkse openstelling van kerken en
kapellen in onze parochie. Laten we
daar ons voordeel mee doen in onze
opgang naar het feest van Pinksteren.
Ik wens u veel moed en vreugde. Hou
vol, heb lief!

Pelgrim online
Sinds zondag 19 april wordt om 10.00
uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan
de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo
Franken over zijn pelgrimsreizen met
mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online
beschikbaar is. Op zondag 19 april was
het onderwerp Polen, en wel vanwege
barmhartigheidszondag die alles te
maken heeft met Polen. Op zondag 26
april was het onderwerp Italië en
Rome; op 3 mei zal het Israël zijn; op
10 mei Fatima; op 17 mei Lourdes; op
24 en 31 mei Santiago de Compostella.
Gelukkig kunnen we in deze coronatijd
wel online reizen.

Thuis, in kerk of kapel
In deze tijd worden we geadviseerd om
zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat
neemt niet weg dat u een wandelingetje

Heilige Missen zijn
met samenzang en
door pastoor R.
Franken, tenzij anders
aangegeven.

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

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

GROESBEEK. Kapel Onder de Bogen,
Park Dekkerswald.
Een goed idee is snel omgezet in
daden, zo mochten wij, team zondagvieringen Kapel Onder de Bogen, in
deze roerige paastijd ondervinden.
Anders Pasen vieren
De zondagvieringen zijn tot nader orde
afgelast, onze trouwe kapelbezoekers
blijven noodgedwongen binnen en wij
kunnen hen niet bezoeken. Om de pijn
iets te verzachten hebben wij ons ingezet om de blijde boodschap van het
leven en sterven van Christus toch bij
de mensen te brengen. Er is buxus
geknipt en naar de kapel gebracht en
daar ter plekke in een kleine plechtige
ceremonie gewijd. Deze palmtakjes
zijn in combinatie met een
Palmpasengedachte naar de recepties
van de huizen op het park gebracht.
De Paaszegen is uitgeschreven en

samen met een prachtige foto, van een
door de zon beschenen schildering van
het laatste avondmaal in de kapel, op
papier gezet. Het is allemaal, met hulde
aan de koeriers van ZZG, naar de
bewoners gebracht.
Licht van Christus
Maar dan. Hoe moet het met de diepere paasgedachte, met het brengen van
het licht van Christus, warmte en liefde, in de gemeenschap? Hoe moet het
met de innerlijke boodschap van het lijden en sterven en de opstanding met
Pasen. We hebben daar in de kerk betekenisvolle rituelen voor in de
Paaswake, in de Paasviering. Maar juist
dat ziet er dit jaar allemaal somber en
donker uit. Geen mensen in de kapel
om samen te vieren. Genoeg reden om
vooral toch vorm te geven aan de symboliek van het nieuwe licht dat in de
wereld komt. Want het licht komt altijd
en altijd weer.

Antonius van Paduakerk
Nijmegen houdt de deuren open
in coronatijd

13 mei gebedsdienst
Fatimakapel
Woensdag 13 mei om 19.00 uur zal er
gebedsdienst worden gehouden bij de
Fatimakapel. Deze wordt opgenomen
door BD1 en zal enige tijd later online
beschikbaar zijn.

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

NIJMEGEN. Na het succes van de
openstelling van de Antonius van
Paduakerk in de Goede Week gaat de
openstelling op zondagmorgen door in
coronatijd. Vanaf juni wordt ook de
woensdagmiddag openstelling op de
eerste en derde woensdag van de
maand weer opgestart. veel mensen
vinden het in deze coronatijd fijn om
even tot rust te komen in het mooie

kerkgebouw vol kleurrijk glas in lood
en een kaarsje op te steken.
Van harte welkom.
De kerk is open op zondag 3, 10, 17,
24, 31 mei, Hemelvaartsdag 21 mei van
10-12 uur en woensdagmiddag 3 juni
van 14-16 uur, tevens inzameldag voor
voedsel voor de voedselbank.

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege het coronavirus zijn de kerk en de Serre achter de
kerk, voorlopig tot nader bericht, gesloten. In deze tijd zijn er
dus geen vieringen en activiteiten in de kerk. Wel worden
elke zondagmorgen de klokken geluid als teken van verbondenheid.
Het collectedoel voor zondag 3 mei is Stichting Het
Kruispunt; deze biedt pastorale begeleiding aan (ex)dak- en
thuislozen in Nijmegen en omgeving. U kunt uw bijdrage
hiervoor overmaken op bankrekening: NL08 INGB
0000961922 t.n.v. diaconie Prot. Gemeente te Groesbeek.
Zondag 10 mei is de collecte voor Steunfonds Het
Vakantiebureau. Dit Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties
meekunnen.
Hiervoor kunt u uw gift overmaken op rek.nr.
NL28RABO0337565856
t.n.v.
Steunfonds
Hetvakantiebureau.nl
Domina Janneke Ruijs stuurt in deze tijd regelmatig een

korte overdenking toe aan gemeenteleden via de mail. Deze
brief staat ook op de website:
www.pkn-groesbeek.nl
Verder verzorgt de PKN in samenwerking met de EO op
NPO2 elke zondag vanaf 9.20 uur een meditatie.

Binnenbrengen van het licht
Toen was daar het idee. We ontsteken
de Paaskaars en brengen het licht in de
kapel met een kleine groep. En we
maken daar een filmpje van. We bellen
één van onze voorgangers. Hij springt
meteen in de benen voor onze gemeenschap met de woorden: ‘doe ik, dat is
mijn taak als pastor’. In de kapel staan
de kaarsen, die de huizen op park
Dekkerswald symboliseren klaar. Ook
het berkenhouten kruis met witte doeken en natuurlijk de bloemen. We zijn
samen één bij het ontsteken van de
kaars. Het binnenbrengen van het licht
in de kapel is als het licht brengen in
donkere tijden. Het licht uitdelen naar
de kaarsen voor de huizen is feest vieren in de kapelgemeenschap. We bidden, in het kort samengevat, het volgende:
Moge het licht van Christus oplichten
in het menselijk hart
en kracht brengen aan allen,
en het directe en indirecte lijden in de
coronacrisis bijlichten,
verlichten en helpen dragen.
Voor een ieder die het filmpje wil zien:
https://www.youtube.com/watch?v=rH
KlavXdQ-Q

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Nieuwe site
Berg en Dals
Bloei online
Berg en Dals Bloei heeft een volledig
vernieuwde
website,
namelijk
www.bergendalsbloei.nl. Op deze
nieuwe site is alle actuele informatie te
vinden alsmede doorverwijzingen naar
diverse organisaties in Berg en Dal.

Koninklijke
onderscheiding
voor Ineke
HuilmandJansen uit Beek
Ineke Huilmand uit Beek zat vrijdagmorgen in de auto toen ze gebeld werd
door burgemeester Mark Slinkman van
de gemeente Berg en Dal. Haar eerste
gedachte was dat hij haar wilde spreken
over de Grote Bartholomaeuskerk in
Beek omdat ze al eerder had gezien dat
café de Witte, naast de kerk, weer te
koop stond.
Toen de burgemeester haar vertelde, dat
het de Koning behaagd had om haar te
benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, viel ze bijna van haar
stoel, zo vertelde ze nu. Thuis gekomen
vroeg ze zich nog steeds af waarom zij
dit verdiend had. De mensen om haar
heen wisten het wel. Die hadden zelfs
al een spandoek laten maken. Jammer
alleen dat er eerst een verkeerd exemplaar bezorgd werd. En hoe toepasselijk, juist deze week had ze een oranje
jurk bij de kledingzaak naast haar
gekocht. En die droeg ze, terwijl twee
van de aanvragers van het lintje in de
tuin zaten om haar, op afstand te feliciteren: Janny en Thea.

Ineke Huilmand

Foto: Henk Baron
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Zwischen Rhein & Maahs
Schnapsidee: Alkohol trinken
tötet das Coronavirus (nicht) ab
In einer Meldung, die
Alkohol trinken, landet
auf Whatsapp kursiert,
dieser in der Speiseröhre
wird behauptet, ein
und im Magen-Darme r h ö h t e r
Trakt und nicht tief in der
Alkoholkonsum helfe,
Lunge und in den
Coronaviren im MundAtemwegen, in denen
und
Rachenraum
sich das Coronavirus
abzutöten. Das ist
befindet. Die Annahme,
falsch. Alkohol macht
dass man sich vor einer
das
Immunsystem
Infektion schützen kann,
anfälliger
für
indem man hochprozen„Wenn wir Alkohol trinken,
Erkrankungen.
tigen Alkohol trinkt, ist
Auf einem Bild mit landet dieser in der
folglich
falsch.”
Text, welches derzeit Speiseröhre und im Magen- Genauso wenig lässt
vor allem auf Whatsapp Darm-Trakt und nicht tief in sich das Virus abtöten,
geteilt
wird,
wird der Lunge und in den
indem man sich mit
behauptet, dass ein Atemwegen, in denen sich das Alkohol oder Chlor
Coronavirus befindet”, sagt
e r h ö h t e r Dr. Susanne Huggett.
besprüht. Meldungen,
Alkoholkonsum gegen
die das behauptet hatten,
das Coronavirus hilft. Es wird ange- wurden offiziell von der WHO zurückdeutet, Alkohol könne die Viren im gewiesen. Erhöhter Alkoholkonsum
Rachen abtöten. Die Meldung enthält schadet der Gesundheit.
das Logo des Robert Koch Instituts Warum glauben offenbar dennoch eini(RKI, März 2020). Darin heißt es: „Ab ge Menschen, dass sie sich durch den
einer Menge von 100g Alkohol pro Tag Konsum von Alkohol desinfizieren
soll
sich
eine
ausreichende könnten? Sie haben möglicherweise
Desinfizierung im Mund und eine Aussage des Gesundheitsministers
Rachenraum einstellen […] Wer mehr Jens Spahn falsch verstanden. Spahn
verträgt soll und darf sogar auch mehr hatte Anfang März auf einer
zu sich nehmen.” Dies entspreche der Pressekonferenz,
erklärt,
das
Menge von fünf Bier. Diese Coronavirus sei „alkoholsensibel”. Die
Behauptung ist falsch und das Bild eine Äußerung Spahns fiel, als er über
Fälschung.
Desinfektionsmittel sprach. Weiter
Auf ihrem Twitter Account erklärte die heißt es, es sei „hoch wahrscheinlich,
WHO am 29. März ausdrücklich: dass durch diese Substanzen die
„Alkohol zu trinken schützt nicht Virusoberfläche beschädigt und das
gegen Covid-19 und kann gefährlich Virus inaktiviert wird“. Diese Aussage
sein.” Die Ärztin Dr. Susanne Huggett bezieht sich allerdings auf die
erklärte in der Bild-Zeitung: „Wenn wir Desinfektion von Oberflächen.

Durchführung von
Ausschuss- und Ratssitzungen
KRANENBURG. Die politische Arbeit
in Kranenburg wird wieder aufgenommen. Es tagt am Donnerstag, 30.04. um
17.15 Uhr der Hauptausschuss und um
18.00 Uhr der Rat der Gemeinde
Kranenburg. Die Sitzungen finden im
Bürgerhaus
Katharinenhof,
Mühlenstraße
statt.
Die
Schutzmaßnahmen in Zeiten der
Corona-Pandemie müssen dabei eingehalten werden.
Gemäß dem Öffentlichkeitsgrundsatz
haben interessierte Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, an den
Sitzungen
teilzunehmen.
Im
Eingangsbereich
wird
ein
Desinfektionsmittelspender installiert.
Die Hände sind unmittelbar mit dem
Betreten des Bürgerhauses zu desinfizieren. Es ist darauf zu achten, dass der
geforderte Mindestabstand von 1,5 m
und mehr zu den anderen Personen im
Bürgerhaus eingehalten wird.
Am Eingang des Bürgerhauses wird ein
Verwaltungsmitarbeiter die Personalien
(Name
und
Anschrift)
der
Besucherinnen und Besucher aufnehmen, den
Gesundheitszustand erfragen und die
Körpertemperatur elektronisch erfas-
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sen.
Die Erfassung dieser Daten dient ausschließlich dem Zweck, eine mögliche
Infektionskette nachvollziehen zu können. Die Daten werden spätestens nach
drei
Wochen
gelöscht.
Bei
Krankheitssymptomen
ist
eine
Teilnahme an den Sitzungen ausgeschlossen. Die Bestuhlung für die
Sitzungsteilnehmer
(Verwaltung,
Politik, Presse, Besucher) wird so
angeordnet, dass der geforderte
Mindestabstand eingehalten wird. Die
Gemeinde Kranenburg appelliert an ein
verantwortungsvolles Verhalten aller
Sitzungsteilnehmer zur Einhaltung und
Beachtung der Schutzmaßnahmen im
eigenen Interesse und im Interesse der
Mitmenschen.

Ehrenmitglied
Tenholtern von
SVN Keeken
verstorben
KEEKEN. Das Ehrenmitglied des
Sportvereins Nordwacht Keeken
Johann Tenholtern ist am 29. März verstorben. Johann trat dem Verein 1952
bei und war aktiver Spieler in den
Jugendmannschaften
der
Nachkriegszeit. Später spielte er auch
in der Senioren- und in der
Altherrenmannschaft. Im Jahr 2002
wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.
Der Verein bzw. die Keekener Vereine
verlieren
einen
humorvollen
Menschen. Die Urnenbeisetzung fand
im familiären Kreis statt.

Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

De Rozet

Maskenpflicht auch in Nordrhein-Westfalen
NRW. In Nordrhein-Westfalen gibt es
ab Montag (27.04.2020) eine Pflicht
für einen Mund-Nasenschutz in
Teilbereichen des öffentlichen Lebens.
Das teilte die NRW-Staatskanzlei am
Mittwoch (22.04.2020) mit. Damit
werde "die bisherige dringende
Empfehlung im ÖPNV und beim
Einkaufen
eine
Mund-NasenBedeckung bzw. eine sogenannte
Alltagsmaske zu tragen, in eine Pflicht"
überführt. NRW-Kommunalministerin
Ina Scharrenbach (CDU) erklärte, das
Land werde keinen Mund-Nasenschutz
zur Verfügung stellen. Es reichten so
genannte Alltagsmasken aus: "Wir
gehen davon aus, dass diese Masken
breit verfügbar sind." Zudem könne

NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet: "Das Wichtigste bleibt,
Abstand halten und die konsequente
Einhaltung von Hygieneregeln."
man Mund und Nase auch mit einem
Schal bedecken. "Es geht darum, die
Verbreitung von Tröpfchen zu verhindern, wo der Mindestabstand nicht ein-

gehalten werden kann."
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
(CDU) sagte: "Das Wichtigste bleibt:
Abstand halten und die konsequente
Einhaltung von Hygieneregeln." Nach
Experten-Auffassung könne auch das
Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren.
"Wir müssen alles tun, was dabei hilft,
umsichtig den Weg zurück zu einem
Leben in Normalität zu finden. Die
Maskenpflicht in einigen Bereichen
des öffentlichen Lebens kann dabei sinnvoll unterstützen." Zur Verfügbarkeit
der Masken sagte Laschet: "Die
Geschäfte werden sie bereit halten
müssen. Wer Kunden haben will, muss
auch Masken vorrätig haben."

Alter Park: Achsenstern mit Rundplatz fertig
KLEVE. Die Nassauer Allee, die der Statthalter Johann
Moritz von Nassau-Siegen als repräsentativen Zugang zur
brandenburgischen Residenzstadt Kleve im November 1653
mit Linden in zwei Doppelreihen bepflanzen ließ, verband
die Stadt zugleich mit dem Waldpark des Alten Tiergarten.
Vom ursprünglichen Standort des Trophäenmals Cupido auf
der Nassauer Allee führte eine andere Allee zu einem
Waldplatz. In seiner Mitte stand eine geleitete Linde, die von
einem Stützgerüst unterfangen war. Vom Lindenplatz /
Mittelpunkt aus führten acht Wege strahlenartig in den Wald.
In den Zwickeln wuchsen acht weitere Linden. Der Stern gab
dem Gebüsch den Namen „Sternbusch“. Diese Bezeichnung
ist im Laufe der Zeit von dem westlichen Teil des
Waldgeländes auf die gesamte Anlage übergegangen.
Sternplätze und diagonal oder parallel geführte Schneisen
sind typisch für die Anlage eines Jagdplatzes im 17.
Jahrhundert. Sie dienten der Beobachtung und Stellung des
Wildes. Der namengebende Sternplatz wurde 2020 in
vereinfachter Form wiederhergestellt: Auf die zentrale Linde

Sternplätze und diagonal oder parallel geführte Schneisen
sind typisch für die Anlage eines Jagdplatzes im 17.
Jahrhundert.
wurde verzichtet. An Stelle der acht Linden wurden mit
Rücksicht auf den Baumbestand standortgerecht schattenverträgliche Stechpalmen (Ilex aquifolium) gepflanzt.

Euregio Rhein-Waal und Corona
EUREGIO RHEIN-WAAL. Das Coronavirus
hat im Moment einen großen Einfluss auf den
Alltag von uns allen. Um diese Pandemie unter
Kontrolle zu bringen, ist eine gute grenzüberschreitende
Abstimmung
und
Informationsaustausch von großer Wichtigkeit.
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen
ist eine Crossborder Taskforce Corona aufgestellt worden, mit Vertretern der zuständigen
Ministerien
Nordrhein-Westfalens,
der
Niederlande und Belgien. Hier findet ein permanentes Monitoring statt und werden Informationen ausgetauscht und geteilt. Die Taskforce berät sich regelmäßig mit
den NRW-NL Euregios über aktuelle Entwicklungen im
Grenzgebiet. Für alle Informationen über die Maßnahmen
bzgl. Corona verweisen wir Sie auf folgende Websites: Für
die Niederlande www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19,
Für
Nordrhein-Westfalen
www.land.nrw/corona. Auch die vier Veiligheidsregios in
unserer Euregio stehen über die 4 Grenzliaisons in enger
Verbindung mit den Kreisen Kleve und Wesel.
Insbesondere die Grenzpendler werden zurzeit mit vielen

Fragen konfrontiert. Alle Informationen für
Grenzpendler und Unternehmer sind unter
www.grenzinfo.eu nachzulesen. Telefonisch
ist der GrenzInfoPunkt unter 02821-793079
erreichbar.
Das Euregionale Forum Grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung konnte bei den
Kontakten zwischen Krankenhäusern in der
Euregio vermitteln. Deutsche Krankenhäuser
sind bereit, Intensiv-Kapazitäten für niederländische Intensivpatienten zur Verfügung zu stellen. So ist das Radboudumc hierüber in Kontakt mit den
Krankenhäusern in Kleve, Emmerich und Moers.
Auch die vielen grenzüberschreitenden Projekte in unserer
Euregio sind von dem Coronavirus getroffen. Geplante
Aktivitäten können jetzt nicht stattfinden und müssen leider
verschoben werden. Weitere Informationen unter www.deutschland-nederland.eu.
Die
Vorbereitung
neuer
Projektvorschläge läuft wie gewohnt weiter. So sind im
Rahmen von People to People neue Anträge für
Austauschaktivitäten
herzlich
willkommen:
www.euregio.org/peopletopeople.

Jugendeinrichtungen der
Gemeinde Kranenburg weiter aktiv
KRANENBURG.
Die
beiden
Jugendfreizeitheime Trainstop und
Päpp der Gemeinde Kranenburg sind
trotz der Corona-Pandemie weiterhin
aktiv. Die Verantwortlichen der
Einrichtungen haben überlegt, wie man
weiterhin für Kinder, Jugendliche und
Eltern da sein kann. Da nun persönliche Nähe nicht mehr praktiziert werden
kann, sind wir auf die mediale Ebene
übergegangen.
Es gibt nun in beiden Einrichtungen
eine tägliche Telefonbereitschaft (meist
von 10:00 – 14:00 Uhr, Abweichungen
sowie
Angebote
im
Nachmittagsbereich möglich) E-Mails
können geschrieben werden, die umgehend und umfassend beantwortet werden und auch skypen, um das Ganze
noch persönlicher zu machen, ist ab

Die beiden Jugendfreizeitheime
Trainstop und Päpp der Gemeinde
Kranenburg sind trotz der CoronaPandemie weiterhin aktiv.
jetzt machbar. Außerdem sind beide
Einrichtungen natürlich über Facebook
erreichbar, dort gibt es auch immer
die neuesten Informationen und
Angebote (JH Trainstop Kranenburg;

Jugendfreizeitheim Päpp) sowie über
beide Homepages www.jugendheimtrainstop.de und www.jugendheimpaepp.de. Die Palette der Angebote und
Hilfestellungen sind breit gefächert
und werden wöchentlich aktualisiert.
Dort finden Sie z.B. telefonische
Unterstützung in unterschiedlichen
Bereichen, Bastelanleitungen und
Anregungen, Spielideen für zu Hause,
Videokommunikation für den etwas
persönlicheren Bedarf uvm.
Die beiden Teams sind für Fragen und
Anregungen offen und unter folgenden
E-Mail Adressen erreichbar: jugendheimtrainstop@gmail.com sowie jhpaepp@gmail.com. Ansonsten sind die
weiteren hier in diesem Bericht
erwähnten Kontaktmöglichkeiten nutzbar.

Ambulanter Pflegedienst des DRK freut
sich über Gesten der Wertschätzung

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

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 12. Mai
Redaktionsschluß: Freitag 8 Mai
Auﬂage 25.000
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Kraniche über Kranenburg Seit fast
zwei Wochen kann man drei farbige
“Kraniche” über der Grossen Strasse
in Kranenburg bewundern. Mehr Infos
zu diesem Probeprojekt lesen Sie in
der kommenden Rozet.

KREIS KLEVE. Für ambulante
Pflegekräfte ist die Zeit von Covid-19
eine besondere Herausforderung.
Pflege geht nicht ohne Nähe. Umso
mehr haben sich die Mitarbeiter des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK),
Kreisverband Kleve-Geldern, über besondere Anerkennung und Ausdruck
von Wertschätzung gefreut, die ihnen
in den letzten Tagen entgegengebracht
wurde. So hat man z. B. vor der
Geschäftsstelle des DRK in Geldern
einen bunt bemalten Stein abgelegt mit
„Danke, dass es Euch gibt & was Ihr

leistet!“ Oder es wurde ein persönlicher Dankesbrief von Angehörigen
abgegeben, dass sich gerade in solch
schwierigen Zeiten besonders liebevoll
um ihre Mutter gekümmert werde. Eine
Seniorin hat eine Tasche voll selbst
genähter Mund- und Nasen-schutzmasken abgegeben mit den Worten „Sie tun
so viel Gutes, damit kann ich Sie vielleicht etwas unterstützen.“ Die
Erfahrungen der letzten Tage sind
Motivation und Ansporn zugleich, auch
weiterhin mit Einsatz, Freude und
Menschlichkeit tätig zu sein.

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

pro

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

ALLE ZONDAGEN
INGEOPEND!
MEI GEOPEND!
ZONDAG 6 MEI

De Bouwkamp 3, Ooij tel 024-6631293

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

direct hoge prijs voor al uw (oude)
GOUDEN sieraden, munten, baren en
sloopgoud

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

bezoek uitsluitend na telefonische afspraak
Industrieweg
Groesbeek
tel: 0654396775
e-mail: info@goldinkoop.nl

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?

Arno's Haarmode

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

Tel. 0481-433407

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100

Actie

www.frankbv.nl

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

Over 2 weken begint de
overlast weer van de
eikenprocessierups

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten
ACTIE
meten en
montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

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

Neem tijdig contact met ons op
om de nesten te verwijderen.
Tel: 06 55 89 10 54
info@vanraaijtuinen.nl
Kerkdijk 32, 6576 CE Ooij

www.vanraaijtuinen.nl

