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Corona-maatregelen-versoepelingen in beeld

Bever

Afgelopen woensdag, 28 april, werden er weer wat corona-maatregelen versoepeld. Terrassen mogen open zijn van 12-18
uur, voor de winkels hoef je geen afspraak meer te maken, in het hoger onderwijs mag er weer iets fysiek les gegeven worden en de avondklok verdween. Fotograaf Henk Baron maakte die eerste woensdag een rondje terrassen...
Inmiddels is bekend dat er waarschijnlijk, per 11 mei, geen verdere versoeplingen komen. Dus weer geen goed nieuws voor
musea, pretparken en dierentuinen...

Dat de bevers ook al actief zijn langs de
stuwwal in Ubbergen blijkt wel uit bijgaande foto van Jan Wouters. Aan de
Kasteelselaan 16 in Ubbergen is een
bever deze boom te lijf gegaan.
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Thornsche Molen in Persingen

Teststraat Covid-19 in het Duitse Wyler
Op de Dorfplatz in het Duitse Wyler is
sinds zaterdagochtend 24 april een teststraat actief waar ook Nederlandse
grenspendellaars terecht kunnen voor
een gratis coronatest. Het is een zogeheten drive-inn teststraat, waarbij de
mensen in hun auto kunnen blijven zitten.
Sinds 6 april mag je Duitsland vanuit
Nederland alleen nog in als je een
negatieve coronatest kunt laten zien.
Daarop zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als je op doorreis bent en de
auto tussentijds niet verlaat. Dat stelt
grenspendellaars voor problemen. Zij
moeten zich nu twee keer per week
laten testen. Voor Duitsers is dat gratis,
maar Nederlanders zijn voor iedere test
tientallen euro’s kwijt. Daar brengt de
Wylerse testlocatie nu verandering in,
want ook voor Nederlanders wordt testen daar gratis. Maar dat geldt alleen
voor mensen die daar werken. Testen
om boodschappen te doen in Duitsland
is niet toegestaan.

Het testcentrum is op zaterdag van
09.00 tot 13.00 uur en op zondag van
16.00 tot 20.00 uur open. Op maandag,
dinsdag en donderdag kunnen mensen

zich laten testen van 09.00 tot 13.00
uur, op woensdag van 16.00 tot 20.00
uur en op vrijdag van 13.00 tot 20.00
uur.

Foto: Henk Baron

Yvonne Ubben en Jan
Bredie
uit
H.
Landstichting ontvingen
vrijdagmiddag 23 april
2021 de Stijn Buys
Pluim 2020: een erepenning, een oorkonde en
een geldbedrag als blijk
van waardering voor het
sinds jaar en dag onderhouden van het kindergraf van het voormalig
rooms-katholiek weeshuis aan de Doddendaal
in Nijmegen. De prijs
werd op het kerkhof aan
de Daalseweg uitgereikt
door Joost Muskens,
voorzitter van stichting
De Beide Weeshuizen.
In de kindergrafkelder
liggen twee zusjes van
de moeder van Yvonne
Ubben. De destijds
twaalfjarige tweeling
Willie
en
Rietje
Rademaker woonden
sinds september 1939 in
het r.-k. weeshuis. De meisjes vonden
de dood bij het bombardement op
Nijmegen van 22 februari 1944.
Elk jaar laat stichting De Beide
Weeshuizen met de zogeheten Stijn
Buys Pluim haar waardering blijken

voor vrijwilligers die zich verdienstelijk maken voor Nijmeegse jongeren in
achterstandssituaties. De Pluim 2020 is
gegaan naar twee mensen die zich op
een andere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt.

Zet jonge mantelzorgers in het zonnetje
Nu ook teststraat in Wyler

Binnen Gemeente Berg en Dal zijn er
maar liefst 1.600 jonge mantelzorgers.
Mantelzorg Berg en Dal en Forte
Welzijn willen deze kinderen/jongeren
(7-25 jaar) graag in het zonnetje zetten.
Ken jij iemand die zorgt voor een
ander? Geef hem/haar op, dan zorgen
Mantelzorg Berg en Dal en Forte dat
hij/zij in de week van Jonge
Mantelzorgers een verwenpakketje ontvangt! Dat is dit jaar 1 tot en met 7 juni.
Opgeven kan tot uiterlijk 21 mei via

www.mantelzorgbergendal.nl of Sanne
Verburg, jongerenwerker Forte, via
sanne.verburg@fortewelzijn.nl of 0622 07 30 34.
Ben jij jong en zorg je voor iemand?
Het kan je zomaar overkomen: iemand
uit het gezin wordt ziek of heeft een
aandoening. Dan moet vaak het kind
bijspringen. Jonge mantelzorger (tot en
met 25 jaar) zijn betekent dat je zorgt
voor of zorgen hebt over iemand in je
omgeving. Het kan zijn dat je je zorgen

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Elke zondag geopend
Positief

van 11.00 - 17.00 uur
Moederdag open van 9.00-17.00 uur

maakt over je moeder die vaak somber
is, op je gehandicapte broertje moet
passen of de boodschappen doet voor je
opa met dementie en hem helpt in het
huishouden. In deze situaties is het zo
dat een kind opgroeit met iemand die
zorg nodig heeft.
Sanne Verburg, jongerenwerker Forte
Welzijn: “Zorg je voor of maak je je

E. Keller-Cremers

zorgen over iemand uit jouw gezin of
familie of heb je een broertje of zusje
waar je ouders meer zorgen over hebben.
Bijvoorbeeld
omdat
je
broertje/zusje een beperking of een
chronische ziekte heeft. Dan ben je
jonge mantelzorger.”
Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal vind je op www.mantelzorgbergendal.nl en over Forte vind je op
www.fortewelzijn.nl.

HUIDVERZORGING
PERMANENTE MAKE-UP

Moederdag!
25% korting op alle
Shiseido producten
gedurende de hele meimaand

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

Zaterdag 8 mei extra
geopend vanaf 10.30 uur!
Tel: (024) 6843447
Verbindingsweg 19, Beek
WWW.KELLERCREMERS.NL

GL02
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GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)
- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses

Kleding Stomerij
depot
reparatie

(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

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

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

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

Landwinkel KleinAmerika

ASPERGES

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Openings tijden: dagelijks van 07.00  19.00 uur

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

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

Ook etensresten bij het gft-afval
Tips voor gft-afval scheiden!
Gft-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Etensresten mogen hier ook bij.
Zoals vlees- en visresten of schillen van groente, fruit en aardappelen. Om het
voor jou wat makkelijker te maken, hebben we een paar tips voor je!
Doe jouw gft-afval zonder zak in de gft-container.
Gft-afval kan alleen compost en groengas worden
als er geen ander afval tussen zit.
Maak het jezelf makkelijk. Zet bijvoorbeeld een
klein gft-afvalbakje op je aanrecht om het gft-afval
in te verzamelen.
/HJHHQNRI¿H¿OWHUHLHUGRRVRINUDQWRSGHERGHP
van jouw gft-container. Zo blijft hij schoner.
Wikkel vlees- en visresten eerst in een stuk krant
of keukenpapier voordat je dit in jouw gft-container
doet. Dit voorkomt vieze geuren en vliegen.
Bedankt dat jij ook jouw gft-afval scheidt!

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

gram
Sucadelappen 500
€ 6.75
gram
Rundersnitzel/reepjes 500
€ 9.95

Gebraden gehaktballen

5 halen
4 betalen

gram
Leverworst/Hausmacher 100
€ 0.89
gram
Verse Cornedbeef 100
€ 1.25

Er is weer verse gemaakte
Aspergesoep
Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 6 - 15 mei
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!

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

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

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

Artikelgemist.nl
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Alleen op
afspraak open. Afspraak maken kan via het
contactformulier op www.ruilhus.nl
Via de mail: ruilhus@hotmail.dom
Of WhatsApp: 06 442 159 73
Of via Facebook Messenger.
Millingen:
Kinderopvang Humankind, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-225250, 07:00-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-225120. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.00 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-225130, ma-vrij 08.45-12.45 uur
Voor informatie: Regio Gelderland,
tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

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

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

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

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

Gevonden
GPS horloge
Op de avond van zondag 18 april is een
GPS horloge gevonden in het
Groesbeekse Bos op de Maldense laan,
omstreeks 19.00.
Is dit jouw horloge? Neem dan contact
op met JEbbers@deloitte.nl.

Avondklok in
Kreis Kleve
In Nordrhein-Westfalen / Kreis Kleve
is de avondklok ingevoerd als gevolg
van de coronanoodwet. Deze noodwet
geldt tot 30 juni. Omtrent corona
bepaalt de centrale regering in Berlijn
het beleid. En de regering heeft bepaald
dat er strengere maatregelen komen op
het moment dat er meer dan 100
besmettingen zijn per 100.000 inwoners. In Nordrhein-Westfalen waren dat
er afgelopen week 158,5 per 100.000.
De avondklok geldt van 22.00 tot
05.00. Je mag wel alleen sporten in de
buitenlucht tot 0.00.
Ook andere coronamaatregelen zijn
aangescherpt bij een besmettingsgraad
van meer dan 100 per 100.000 inwoners.
De actuele cijfers kunt u dagelijks
vinden op
https://www.giscloud.nrw.de/coronadashboard.html
Wat er wel en niet mag boven danwel
onder de 100 besmettingen kunt u ook
lezen op de website van de Euregio
www.euregio.org/corona/duitsland/
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Column
Respect
Ik lees over een discussie in de krant
of straten met namen van dubieuze
zeelieden veranderd moeten worden.
De actiegroep ‘Nijmegen Kan Het’
heeft in Bottendaal de van
Heutszstraat omgedoopt in ‘397
Quartermaster Truck Companystraat”,
een eerbetoon aan een negerbataljon
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik
vind straatnamen moeten vooral praktisch zijn. Je moet ze makkelijk kunnen onthouden.De Kerkstraat in een
dorp, dat is duidelijk. Maar wat als de
bomen langs de Bosweg in de vorige
eeuw allemaal gekapt zijn ? Moet de
naam dan ook veranderd worden ? Ik
chargeer de zaak een beetje, dat deed
ook iemand in het artikel. Van hem
mogen we best een straat noemen naar
de NSB- burgemeester Lokhorst van
Nijmegen. Terug naar Bottendaal. Het
is 1935.De huizen van de nieuwe wijk
zijn opgeleverd. Nu nog een naam.
Iemand komt met het id van populaire Zeehelden. We hebben een nationalistische oppepper nodig...De discussie anno nu gaat natuurlijk ook over
Zwarte Piet. Dat er respect moet zijn
voor de gekleurde medemens. Ben ik
helemaal mee eens. Zullen we ook
respect tonen voor de keuze van onze
voorouders uit de jaren dertig?

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Te koop: diverse keramiek
merk Coco-Maison. Diverse
bananendozen gevuld, v.a.
€15,-. Gitaren, versterkers,
mengpanelen, audio + versterkers. Markthandel. 0243773292
Gezocht: bouwkavel (evt.
nog te splitsen) in buitengebied van de Ooijpolder, voor
de bouw van een, in het
landschap
passende,
levensloopbestendige,
energieneutrale bungalow.
Ria:
06-23345292
Gert: 06-15532085

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

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)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

De Rozet
voor al uw familieberichten

Bedankt
Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor alle bloemen, kaartjes,
appjes en berichtjes bij mijn thuiskomst
uit het ziekenhuis.
Dit heeft mij heel veel goed gedaan!

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

Annie Janssen-van der Velden

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

Hartelijk dank!
Voor de vele attente reacties, in welke vorm
dan ook, op mijn benoeming tot lid in de
Orde van Oranje- Nassau, hartelijk dank.
Mede hierdoor werd 26 april 2021
voor An en mij tot een onvergetelijke dag.

Ik ben op zoek naar een
huishoudelijk hulp voor in
Kranenburg, die goed
Nederlands spreekt, met
eigen vervoer 1x per week,
4 uur wil komen helpen.
Dagen, tijd, prijs in overleg.
Bel voor meer informatie:
0614047700

Geert Verweij

Dagbesteding

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

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

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl
Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

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

MOEDERDAG
9 MEI
KONINGSDAG
EN ZONDAG
28 GEOPEND
APRIL GEOPEND!

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

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.
com of bel 06-23502075

voor mensen met een lichte vorm
van dementie en mensen die zich
eenzaam voelen.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag
in verenigingsgebouw “De Sleutel”,
Bredeweg 71, 6562DC Groesbeek,
vestiging Natuurlijk in de Bruuk
van:

Info: Hans Hocksenar
Tel.: 024 3974495
Email: stichting@inndenatuur.nl
Website: www.inndenatuur.nl

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

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

ZAKELIJK

Land van Ons koopt boerderij
met 75 ha land in de polder
Burgercoöperatie
Land van Ons gaat
in Millingen een
melkveebedrijf
zonder bedrijfsopvolging omvormen
tot een gemeenschapsboerderij.
Het huidige gangbare melkveebedrijf met 120 melkkoeien op 75 ha
kleigrond willen
we tussen nu en vijf
jaar omvormen tot
een
gemengd
bedrijf waar meerdere boeren en burgerboeren met elkaar samenwerken en
wonen met hun gezinnen. In deze transitie heeft de zittende boer de mogelijkheid steeds een stapje terug te doen en
voorlopig aan het bedrijf verbonden te
blijven en er zelfs te blijven wonen.
Met de huidige eigenaar Anton Remy is
overeenstemming over de aankoop. Per
januari 2022 komt de eerste 25 ha in
eigendom van de coöperatie. Begin
2023 worden de overige grond en de
opstallen overgedragen. Het bedrijf met
de naam ‘Nieuw Zeeland’ werd als
boerderij gebouwd in 1912 naast het
landgoed Groot Zeeland. (Groot
Zeeland komt in de archieven al voor in
1307. Hier woonde de heer van de
Heerlijkheid Zeeland. Gerard Remy
(een overgrootvader) afkomstig uit het
Duitse deel van de Duffelt pachtte in
1894 de boerderij van Prins Heinrich
van Waldeck Piermont. In 1899 kocht
hij Groot Zeeland van de Prins). In WO
2 werd de boerderij uit 1912 verwoest.
Op dezelfde plaats werd in 1951 de
huidige
‘wederopbouwboerderij’
gebouwd.
De opzet is om al aankomende winter
al op het gehele perceel landschapselementen als hagen en bomensingels aan
te planten. De eerste nieuwe (burger)boer wordt in het vroege voorjaar
van 2022 verwacht. Hij of zij kan dan
in het tweede woonhuis gaan wonen,
boer Anton Remy in zijn melkveebedrijf ondersteunen en op de eerste 25 ha
gewassen telen (waarschijnlijk in een
strokenteelt).
Vrijwilligers van Land van Ons uit
Nijmegen zijn een jaar op zoek geweest
naar geschikte grond rond Nijmegen en
met name in de Ooijpolder.
Organisaties begaan met de verduurzaming van de natuur en landbouw waren
er al veel langer in geslaagd om langs
en op de dijken van de Waal in de uiterwaarden kruidenrijk grasland – de
zogeheten blauwgroene dooradering te
realiseren. En in de polder werd wel het
nodige verbeterd met het terugbrengen
van heggen, struiken en bomen in het
landschap. Het lukte evenwel niet op
enige schaal boeren te bewegen tot
omschakeling naar een meer biodiverse
en natuurinclusieve landbouw en veeteelt. Land van Ons hoopt nu in samenspraak met organisaties in de
Ooijpolder, de gemeente en de provincie een bijdrage te leveren aan de zo
noodzakelijke omslag naar meer duurzaamheid.
Het concept van de gemeenschapsboerderij moet daarvoor de drager worden.
Het is ontstaan vanuit het besef dat er
een grote behoefte is aan wonen en
werken op het platteland. Maar dat
anderzijds de mogelijkheden daarvoor
ontbreken of veel te kostbaar zijn.
Gevolg is dat maatschappelijk belangrijke thema’s als biodiversiteit, land-

Vanuit de Provincie Gelderland zijn de
vouchers van maximaal €1500,beschikbaar gesteld voor om- of bijscholing om de arbeidsmarktwaarde
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De Overhaag neemt van Raaij Tuinen over
Per 1 mei 2021 wordt Van Raaij Tuinen overgenomen door
De Overhaag B.V. in Leuth. Stijn van Raaij, eigenaar Van
Raaij Tuinen, en Ivo Hermsen, eigenaar De Overhaag B.V.,
delen dezelfde ‘groene’ visie. Door als hoveniersbedrijven
samen verder te gaan onder één naam bundelen zij hun
expertises. Van Raaij Tuinen is specialist in particuliere tuinen. De Overhaag in onderhoud en realisatie van buitenruimtes in de zorg, het onderwijs, Business-to-Business en
de overheid. Voortaan bieden zij als De Overhaag B.V. alle
kennis en kunde onder één dak.
Stijn van Raaij blijft aanspreekpunt voor zijn klanten met

ondersteuning van het kantoor. Bij grote projecten die veel
organisatie vragen wordt hij ondersteund door De Overhaag.
Voor lopende werkzaamheden en daarover gemaakte afspraken verandert er niets. Op vaste werkzaamheden blijven
dezelfde mensen werkzaam. Bij langlopende afspraken
wordt contact opgenomen voor nadere toelichting en een
persoonlijke kennismaking.
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.
www.vanraaijtuinen.nl

www.overhaag.nl

Jeroen en Yvette uit Groesbeek verrast met
100.000 euro van BankGiro Loterij
Foto: Henk Baron
schapsherstel, duurzame energie,
wonen, korte voedselketens los van
elkaar worden beschouwd en opgepakt.
Waar eigenlijk meer noodzaak is tot
een integrale en samenhangende aanpak. Sleutel voor die integrale aanpak
is de toegang tot grond.
De plannen zijn vorige week donderdagavond aan de deelnemers in Land
van Ons gepresenteerd. Omdat het
bestuur naast deze aankoop ook nog
plannen heeft voor andere percelen, die
kapitaal vragen, zal de aankomende
drie maanden worden onderzocht of
een substantieel deel van het noodzakelijke kapitaal (een aantal miljoenen) via
een aantal wat meer vermogende
Nederlanders, die de doelstellingen van
de coöperatie onderschrijven, beschikbaar kan komen.
En verder zullen provincie en gemeente voor een overleg worden uitgenodigd, waar Land van Ons haar plannen
wil delen, maar ook van gedachten wil
wisselen over de overheidsplannen
voor een groot zonne-energiepark in de
Ooijpolder in de nabijheid van het toekomstige bezit van Land van Ons.
Zowel Anton Remy als Land van Ons
zijn ervan overtuigd dat de Boerderij
Nieuw Zeeland in de nieuwe situatie
een mooie en succesvolle toekomst
tegemoet gaat.
Nadere informatie Burger coöperatie
Land van Ons
Land van Ons (november 2019) is een
burgercoöperatie die landbouwgrond
aankoopt namens meer dan 12.000
deelnemers. Op de eigen stukken land
wordt de biodiversiteit en het landschap hersteld en kunnen pachters
duurzaam boeren • De coöperatie bezit
stukken boerenland in Friesland,
Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en
Brabant (waar in Den Bosch een voedselbosperceel wordt ontwikkeld). Eind
van dit jaar komt daar nog een groot
perceel in Groningen bij. Deze volgende aankoop in de Ooijpolder wordt het
eerste perceel in Gelderland. Eind 2021
gaat het in totaal om 170 ha aan aankopen. • Iedereen kan deelnemen. Lid van
de coöperatie ben je al voor €10/jaar •
Vervolgens kun je tegen kostprijs m2’s
kopen. Zo word je daadwerkelijk
mede-eigenaar van de coöperatie • We
beloven geen financieel rendement, we
gaan voor kwaliteit van het landschap
en ontwikkeling van biodiversiteit. Je
aandeel kun je na minimaal twee jaar
weer verkopen, maar je kunt het ook in
bezit van je familie laten en vererven
aan je nazaten • De organisatie draait
volledig op de kracht van de talenten
van deelnemers, die zich allemaal
belangeloos inzetten.
www.landvanons.nl

Transitievoucher voor
om- of bijscholing voor inwoners
van het Rijk van Nijmegen
Voor inwoners van het Rijk van
Nijmegen is er de mogelijkheid om een
verzoek in te dienen voor een transitievoucher bij het Leerwerkloket Rijk van
Nijmegen. De voucher is bedoeld om
de arbeidsmarktpositie te versterken
van werkende mensen die met werkloosheid bedreigd worden en van zelfstandige ondernemers met verminderde
inkomsten vanwege corona.

4 mei 2021

van de hiervoor genoemde doelgroep te
vergroten. Met deze gift kan een kortdurende scholing bij een erkende opleider gevolgd worden. Dit kan een training, cursus of opleiding van maximaal
zes maanden zijn. De verzoeken voor
een transitievoucher worden beoordeeld door de scholingscommissie van
het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen.
Meer informatie over de voorwaarden
of een verzoek indienen voor de transitievoucher?
Kijk dan op
rijkvannijmegen.lerenenwerken.nl.

Een grote verrassing voor Jeroen en
Yvette uit Groesbeek. Zij hebben in
de trekking van de BankGiro Loterij
een bedrag van 100.000 euro gewonnen. De winnaars werden onlangs
verrast met het goede nieuws.
Jeroen en Yvette zijn compleet overdonderd: “Dit zagen we niet aankomen! We willen graag met de kinderen
op vakantie als het weer kan.” Jeroen

heeft nog een grote wens: “Ik zou graag
een Amerikaanse oldtimer willen.”
Deelnemers én cultuur winnen bij
BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij maakt iedere dag
de winnaar van een prijs bekend. Alle
dagen gaat er 10.000 euro uit, elke
week 100.000 euro en iedere maand
wint een deelnemer van de loterij maar
liefst 1 miljoen euro. De BankGiro

Loterij is de cultuurloterij van
Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties
zoals musea, molens en monumenten.
Met minimaal 40 procent van ieder lot
dragen 781.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in
Nederland. Hierdoor kon de Loterij in
2020 een bedrag van 84,3 miljoen euro
verdelen onder 63 culturele organisaties.

Plantenmarkt Werkenrode terug van weggeweest
GROESBEEK.
De
vertrouwde
Plantenmarkt rond de kassen op het terrein van Pluryn-locatie Werkenrode
Jeugd in Groesbeek is terug van weggeweest. De Plantenmarkt moest vorig
jaar worden afgelast vanwege corona.
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei kan
iedereen er terecht voor een uitgebreid
assortiment vaste planten en perkgoed.
De organiserende Groenopleiding van
REA College doet er alles aan om de
markt coronaproof te laten verlopen.
Zo zijn er looproutes uitgezet en is er
ditmaal geen koffiehoek.
Tijdens de plantenmarkt verkopen leerlingen de planten die zij voor hun
opleiding of bij hun stagebedrijf heb-

ben gekweekt. Verkrijgbaar zijn onder
anderen planten als de Petunia,
Verbena, Geranium, Salvia, minitomaat, Begonia en kuipplanten.
Nieuw uit eigen kwekerij is de
Mandevilla, die bloeit vanaf de vroege
zomer tot laat in de herfst. De lange
bloeiperiode en haar prachtige trompetachtige bloemen maken de Mandevilla
tot een absolute terrastopper.
De Plantenmarkt is geopend op vrijdag
14 mei van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 15 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Het
adres is Nijmeegsebaan 9 in
Groesbeek. Bordjes op het terrein wijzen de weg naar de Plantenmarkt.

Buiten zitten bij De Vriendenkring
Ook bij de Vriendenkring in Leuth hadden ze van de nood een deugd gemaakt.
Daar was afgelopen zondagmiddag ook een terras geopend.
Foto: Henk Baron

Bloemenactie
Klimop
Vrijdag 7 mei
Op vrijdag 7 mei is het weer tijd voor
de jaarlijkse Klimop bloemenactie.
Natuurlijk Coronaproof! Op afstand
aan de deur en om de beurt bij de kar.
We komen vanaf 18.00 uur langs op
straat. Vanaf 13.00 uur is er ook verkoop bij familie Nielen op Weverstraat
33 in Kekerdom.

GrensInfoPunt Rijn-Waal: voortaan drie online spreekuren per maand

Van arbeidsovereenkomst tot zorgverzekering:
goed voorbereid aan de slag in Duitsland
Op zoek naar die droombaan in Duitsland? Vooraf de
juiste informatie inwinnen is dan een must. Waar vind je
bijvoorbeeld vacatures? In welk land moet er bij het aanvaarden van een dienstverband belasting worden
betaald? Is een bezoek aan de Nederlandse huisarts nog
mogelijk, en hoe zit het precies met de pensioenopbouw?
De adviseurs van het GrensInfoPunt Rijn-Waal van de
Euregio Rijn-Waal in Kleve (D) weten wel raad met deze
en andere vragen. Zij voorzien huidige, toekomstige
maar ook voormalige grenspendelaars van advies over
werken over de grens. Ook mensen met emigratieplannen of studenten die in het buurland een opleiding willen
volgen, kunnen bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal aankloppen.

Agentur für Arbeit en UWV online klaar om vragen te beantwoorden. Op de laatste dinsdag van de maand is het de beurt
aan het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale
Verzekeringsbank om digitaal bij het GrensInfoPunt aan te
schuiven.

Drie maandelijkse digitale spreekuren
Persoonlijke adviesgesprekken op het kantoor van het
GrensInfoPunt Rijn-Waal zitten er als gevolg van de coronapandemie voorlopig nog niet in, maar de medewerkers staan
(potentiële) grenspendelaars voortaan drie keer per maand
digitaal met raad en daad terzijde. Op elke eerste en derde
dinsdag van de maand zit het GrensInfoPunt samen met de

Naast bovengenoemde deelnemende instanties maakt het
GrensInfoPunt Rijn-Waal bovendien gebruik van de expertise van de Belastingdienst, het Finanzamt, de Deutsche
Rentenversicherung, de vakbonden en Nederlandse en
Duitse zorgverzekeraars. Een overzicht van alle data van de
online
spreekuren
is
te
vinden
op
https://grenzinfo.eu/erw/nl/spreekdagen/.

Vanmorgen, 4 mei, was het eerste spreekuur. De eerstvolgende data zijn dinsdag 18 mei en 25 mei. Geïnteresseerden
met vragen over wonen, werken en studeren in het buurland
kunnen een afspraak maken via +49-(0)2821/793079 of per
mail (gip@euregio.org). De spreekuren vinden plaats tussen
9.00 en 12.00 uur. Ook buiten de spreekuren om biedt het
GrensInfoPunt telefonische adviesgesprekken aan: van
maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur.
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Post–corona coachingstraject voor studenten op
Wijngaard Colonjes in Groesbeek
Onder de naam Reset 2021 biedt
Stichting Op de Toekomst in de
periode mei t/m augustus 2021 op
wijngaard Colonjes in Groesbeek
een post-corona coachings- en herstelprogramma voor studenten aan.
Stichting op de Toekomst wil studenten
in de komende maanden helpen om
weer fris en met nieuwe energie aan het
komende studieseizoen te beginnen.
Het programma duurt drie maanden en
bestaat uit een mix van (twee dagen in
de week) lekker buiten werken op de
wijngaard met een groep medestudenten en een kort persoonlijk coachingstraject. In een aantal gesprekken kunnen deelnemers terugblikken op het
afgelopen jaar en worden ze geholpen
om deze vervelende periode af te sluiten en zich met nieuwe focus op de toekomst te richten.
In samenwerking met de Radboud
Universiteit en de HAN worden ervaren coaches uit de nabije omgeving van
de Universiteit en de Hogeschool ingezet voor de begeleiding.
De deelnemers werken onder deskundige veldbegeleiding en krijgen daarnaast
een erkende wijncursus aangeboden.
Het moet tenslotte ook een beetje leuk
blijven!
Stichting Op de Toekomst werkt nu zes
jaar samen met Colonjes in Groesbeek
en richt zich op mensen die door psychische oorzaken tijdelijk zijn uitgevallen en die weer op weg zijn naar studie
of werk. Studenten zijn daarbij al langer een speciale aandachtsgroep. Met
dit programma wil Stichting Op de

Het is meivakantie! Ga
samen met OERRR van
Natuurmonumenten op
zoek naar de lievelingsdieren van de boswachter?
Een unieke speurtocht van
twee kilometer door het
bos van Heumensoord. Én
aan het einde een verrassing van de boswachter.

Toekomst zich in het bijzonder richten
op de effecten van de (hopelijk bijna)
afgelopen corona periode, die ook voor
veel studenten niet gemakkelijk is
geweest.
Alle betrokken partijen investeren in
het programma; er worden nog externe
fondsen gezocht. Van de deelnemers
wordt een beperkte eigen investering
van € 75,-- gevraagd in de vorm van de
adoptie van een wijnstok.
Op 1 mei is een introductiedag op de
Colonjes (aanmelden: zie hieronder).
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels
binnen. Het aantal deelnemers is
beperkt tot dertig.
Aanmelding voor de introductiedag of
inschrijving kan via de contactpersonen of de website: www.stichtingopdetoekomst.nl.
Bel of mail voor meer informatie:
Projectleider Esther Schoenmaker: 06
1113 6562
esther@stichtingopdetoekomst.nl |

Programmacoach Hanno Cramer: 06
1498 9933
hanno@stichtingopdetoekomst.nl |
Stichting Op de Toekomst!
Stichting Op de Toekomst wil mensen
die om psychische redenen zijn uitgevallen helpen om de weg naar studie of
werk weer te vinden. Dat doet zij door
werk op de wijngaard aan te bieden en
door een actief coachingsprogramma
en intensieve begeleiding naar studie of
werk. Stichting Op de Toekomst werkt
sinds 2015 hiervoor samen met
Wijngaard Colonjes in Groesbeek.
Colonjes
Wijngaard Colonjes viert dit jaar het 20
jarig jubileum. Op ruim 13 ha in en
rond Groesbeek – dat inmiddels is uitgegroeid tot een heus wijndorp met
zo’n twaalf wijnbouwbedrijven –
exploiteert Adam Dijkstra de grootste
biologische wijngaard van Nederland,
waar hij zich onderscheidt door zijn
innovatieve aanpak en de aandacht
voor mensen die minder gemakkelijk
mee kunnen komen.

Duurzame prijzen voor creatieve inzendingen:
Winnaars van Euregionale Scholenwedstrijd bekend
Wekenlang waren de Nederlandse en
Duitse deelnemers druk bezig met
hun inzending voor de Euregionale
Scholenwedstrijd. In de klas én thuis
werd er geknutseld, geschilderd en
gefilmd. Centraal stond de vraag hoe
Nederlanders en Duitsers duurzamer kunnen handelen en van elkaar
kunnen leren. De beste inzendingen
werden woensdag tijdens een digitale prijsuitreiking in het zonnetje
gezet.
De prijsuitreiking vond plaats in een
televisiestudio in Duisburg en ging van
start met imposante gitaarriffs, indrukwekkende zangkunsten en coole beatbox-geluiden van de muzikant August
Klar. Door de coronapandemie konden
de deelnemende scholieren en docenten niet fysiek aanwezig zijn, maar
slechts per livestream deelnemen –
maar dat deed geen afbreuk aan de
feestelijke stemming. Presentatrice
Sina Kuipers presenteerde het geheel in
het Duits en het Nederlands en ging in
gesprek met studiogasten. Na de
bekendmaking van de winnaars videobelde ze bovendien steeds met de winnende scholieren.
De beste Europeanen komen voort
uit grensoverschrijdend leren
De Euregio Rijn-Waal heeft de
Scholenwedstrijd in samenwerking met
het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en de regering
van de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen georganiseerd. Als eerste
sprak presentatrice Kuipers dan ook via
een beeldverbinding met dr. Stephan
Holthoff-Pförtner,
minister
van
Europese Zaken van NoordrijnWestfalen. Op de vraag waarom de
Noordrijn-Westfaalse regering de
Euregionale Scholenwedstrijd ondersteunde, legde hij uit: “Jonge mensen
die bewust grensoverschrijdend leven,
worden de beste en meest overtuigende
Europeanen. En het is geweldig om
met iemand in zijn eigen moedertaal te
kunnen communiceren. Daarmee creëren we een diepere band dan wanneer
er een vertaler als tussenpersoon
optreedt.” Daarna betraden Heidi de
Ruiter, projectcoördinator van de
Euregio Rijn-Waal, en Margot
Ribberink, meteorologe en tevens jurylid van de Scholenwedstrijd, de studio.
De Ruiter benadrukte de rol van de
Scholenwedstrijd in het kader van
“meer saamhorigheid in Europa”. Het
thema van de Scholenwedstrijd van dit
jaar, duurzaamheid, was volgens haar

OERRR-kinderspeurtocht
bij Natuurmonumenten

een thema dat jongeren grensoverschrijdend aanspreekt. “We hebben
daarnaast vastgesteld dat Nederland en
Duitsland heel verschillend hiermee
omgaan. Het thema was daarom perfect
voor de Scholenwedstrijd – zo kunnen
de jongeren van elkaar leren.”
Overtuigende video’s in Nederlandse
en Duitse categorieën
Daarna volgde het programmaonderdeel waar de meeste toeschouwers
weken naar uitgekeken zullen hebben:
de bekendmaking van de winnaars. Een
deskundige jury heeft uit 21 inzendingen van in totaal 368 scholieren uit
beide landen de beste inzendingen
geselecteerd. In vier categorieën mochten in totaal zeven scholen prijzen in
ontvangst nemen: ‘Nederlandse scholen’, ‘Duitse scholen’, ‘Partnerscholen’
en ‘Bijzondere inzendingen’. Jurylid
Ribberink: “Het was ongelooflijk
moeilijk om de winnaars aan te wijzen,
want de inzendingen waren ontzettend
inspirerend en waren inhoudelijk en
technisch van hoge kwaliteit.” De winnaars winnen passend bij het thema van
de wedstrijd prijzen die te maken hebben met lekker en verantwoord eten,
waaronder een duurzaam picknickpakket voor de hele klas, de komst van een
ijswagen met zelfgemaakte specialiteiten en een lekker ontbijt met streekproducten.
Als eerste viel Gymnasium Celeanum
uit Zwolle in de prijzen. Zij wonnen in
de categorie ‘Nederlandse scholen’ met
een film over twee vriendinnen die
door de Scholenwedstrijd hebben
geleerd om met eenvoudige aanpassingen duurzamer te leven. Ook de drie
winnende scholen in de categorie
‘Duitse scholen’ hadden video’s
gemaakt. Tom en Lasse van het
Werner-Jaeger-Gymnasium uit Nettetal
behaalden de derde plaats. Zij besteedden veel tijd aan een film waarin verschillende aspecten van duurzaamheid
aan bod kwamen. Voor de opnames
maakten ze op verschillende plekken in
beide landen opnames. De zilveren
medaille was voor de Liebfrauenschule
in Geldern. De winnaressen speelden in
hun inzending verschillende rollen en
lieten in korte fragmenten zien hoe je je
ecologische voetafdruk kunt verkleinen. De eerste prijs was voor
Gymnasium Rheinkamp Europaschule
Moers. Zij maakten een film met praktische tips voor een duurzamer leven,
die opviel door de uitstekende montage
en de goede beeld- en geluidskwaliteit.

Kunstzinnige inzendingen in categorieën
‘Partnerscholen’
en
‘Bijzondere inzendingen’
Volgens Ribberink hadden het Jan van
Brabant College uit Helmond en het
Städtische Gymnasium uit Straelen met
hun grensoverschrijdende inzending
een “meesterwerk” ingeleverd. De
partnerscholen hadden een virtuele tentoonstelling in het Städtische
Gymnasium ontwikkeld. Hier werden
kijkers door verschillende bijdragen
over duurzaamheid, van podcast tot
YouTube-video, geïnspireerd om duurzamer te leven.
Ook de twee inzendingen in de categorie ‘Bijzondere inzendingen’ waren erg
creatief. David en Emilie van de
Gesamtschule Uerdingen leverden een
tweetalige PowerPoint-presentatie in,
waarin ze het thema mode onder de
loep namen: hoe kan oude kleding
geüpcycled worden, en hoe kun je
bewuster shoppen? De andere prijs in
deze categorie was voor de tweede klas
van de Joseph Beuys Gesamtschule uit
Kleve, die een schildpad van afval
knutselde en een brochure met informatie en tips over duurzaamheid maakte. Beide winnaars sleepten stijlvolle
roestvrijstalen lunchboxen in de wacht.
Ook de deelnemers die niet in de prijzen zijn gevallen, worden door de
Euregio Rijn-Waal beloond met een
deelnamecertificaat en een lekkere verrassing. Presentatrice Kuipers benadrukte tijdens de prijsuitreiking:
“Vandaag zijn jullie allemaal winnaars.
Jullie hebben geweldig werk geleverd!”

Je loopt deze tocht helemaal
coronaproof met je eigen
gezin. Van de boswachter
Foto: Gerke van der Hoef (Natuurmonumenten)
krijg je bij de start een speurkaart mee. Hiermee kun je op
zoek gaan naar de lievelingsdieren van wilt. Breng wel je eigen pen of potlood
de boswachter. Onderweg kom je langs mee om de oplossing in te vullen; helede zandkuil waar je heerlijk kunt spe- maal coronaproof.
len. En helemaal leuk, kinderen van
OERRR mogen gratis mee doen.
Hoe reserveer je een plekje?
De kosten voor deze speurtocht zijn
Hoe gaat het in zijn werk?
gratis voor leden van OERRR en € 4,Koop van tevoren online een kaartje. voor
niet-leden
OERRR/
Per gereserveerde kaartje is er een pre- Natuurmonumenten. Aanmelden kan
sentje. Dus heb je 3 kinderen en geef je via natuurmonumenten.nl/heumenser 2 op, dan zijn er 2 presentjes. Je kiest oord. Een kaartje reserveren is veruit een tijdvak waarin je wilt beginnen. plicht. Het startpunt van de speurtocht
Je mag er dan zolang over doen als je is de Beukenlaan in Nijmegen, de
wilt. Reserveer snel want er zijn iedere hoofdingang van Heumensoord.
dag maar 50 plekken. De speurtocht is
geschikt voor kinderen van 5 tot 10 OERRR is overal
jaar. En uiteraard kunnen kinderen OERRR is het jeugdprogramma van
alleen deelnemen onder begeleiding Natuurmonumenten. Zodra een kind de
van een betalende ouder of volwassene. deur uitstapt, stapt het in OERRR.
Want OERRR is overal: op straat, in de
De komende weken zijn er verschillen- tuin en in het bos. OERRR is lekker
de dagen waarop de speurtocht gelopen buiten spelen, fantaseren, klimmen,
kan worden. Je kunt starten tussen klauteren en knutselen. Een prachtige
12.00– 15.00 uur. De tijd die je aanklikt wereld ontdekken en spannende dingen
is de tijd waarop je kunt starten. Je kunt in de natuur beleven. Gezond, gratis en
net zolang over de tocht doen als je zelf altijd beschikbaar.

Willem Waalwachter’s Zoektocht
Ga op speurtocht door de natuur in de meivakantie!
Natuuronderzoeker
Willem
Waalwach-ter heeft het zo druk
gehad in de Stadswaard dat hij
toe was aan vakantie. Hij hoopt
dat anderen voor hem een oogje
in het zeil willen houden. Even
kijken of alles er nog staat. Om
te helpen heeft hij voor zijn
jonge helpers een rugtas klaargezet bij De Bastei, met alles
wat nodig is, zoals een routekaart, een loeppotje en nog wat
spulletjes.
Willem
Waalwachter’s
Zoektocht is vanaf maandag 3 mei verkrijgbaar in de winkel van De Bastei.
De speurtocht duurt ongeveer twee uur
en is geschikt voor kinderen vanaf 5
jaar. Kosten: € 12,50 (inclusief rugtas,
routekaart en hulpmiddelen).
Ga naar debastei.nl/museumwinkel

voor alle informatie.
De Bastei is gevestigd aan de Waalkade
83 in Nijmegen, ingang via entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon
024 - 3297070. Voor meer informatie:
www.debastei.nl.

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

BuitenSchoolse Opvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak
(Judie
Koenders
06
24225674)
- Prikpost CWZ, elke donderdag van
08.00 tot 08.30 uur
N.B. Hemelvaartsdag 13 mei is de
prikpost gesloten.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

C U LT U R E E L

Dag van het Levenslied-livestream op Moederdag
Moederdag zónder de Dag van het Levenslied? Dat is
voor veel Nijmegenaren ondenkbaar! Daarom organiseert het smartlappenfestival voor het tweede jaar op rij
een Online Moederdagconcert, vol levensliedklassiekers.
De livestream vindt plaats op zondag 9 mei, tussen 16:00
en 18:00. Het concert is gratis online te volgen en wordt
bovendien live uitgezonden op RN7.
Traditiegetrouw vindt de Dag van het Levenslied plaats op
Moederdag in het Valkhofpark, maar de 38e editie van het
festival is verplaatst naar 19 september 2021. Met het Online
Moederdagconcert worden alle Nijmeegse moeders, dochters en zonen toch in het muzikale zonnetje gezet. Je hoeft
alleen zelf de drankjes koud te zetten – en uiteraard volop
mee te zingen! Verzoekjes zijn welkom tijdens de uitzending.
Programma
De presentatie is in handen van Keessie B. Live in de studio
ontvangt hij de levenslied-legendes Sjon en Sjakkelien, De

Hennies, De Triesto's en het Van Binsbergen Trio. De
Hennies nemen bovendien bijna hun hele Artiestenstal mee,
want ook De Knalberties, Foxy Lady, Dunnewind & De
Lange en Peer en Will zijn van de partij. In een Grande
Finale zullen ze je samen het gevoel geven dat je gewoon op
het Valkhof staat mee te zingen! Tot slot kunnen Ronnie en
de Razende Ronda's niet live aanwezig zijn, maar ook zij
proberen wat van zich te laten horen... Het wordt dus gegarandeerd feest, met een lach en een traan. Het
Moederdagconcert is te volgen via RN7 en de social mediakanalen van de Dag van het Levenslied (Facebook, YouTube
en Twitch).
De Dag van het Levenslied wordt jaarlijks georganiseerd
door Stichting Moederdagproducties en vindt normaliter elk
jaar plaats op Moederdag in het Valkhofpark te Nijmegen.
Kijk
voor
meer
informatie
op
www.dedagvanhetlevenslied.nl.

Villa Kerstendal en Oldenaller
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
89 gaat over villa Kerstendal.
De villa stond aan de Oude
Kleefsebaan aan de oostzijde van het
Kerstendal. Het Kerstendal is als
stroomdal een overblijfsel uit de laatste
ijstijd. De Oude Kleefsebaan ligt haaks
op dit stroomdal. De Romeinen hebben
het dieper uitgegraven en gebruikt voor
de drinkwatervoorziening.
In 1912 komt villa Kerstendal in handen van baron Van Lynden voor 21.100
gulden. Hij verandert de naam in villa
Oldenaller.
De naam villa Kerstendal duikt in 1922
weer op in de krant.
In 1933 wordt villa Kerstendal in
gebruik genomen als Rooms Katholiek
kinderhuis. In de tijd van de zuilenmaatschappij had iedere geloofsrichting haar eigen voorzieningen.
In de Tweede Wereldoorlog vorderde
de bezetter diverse gebouwen. Villa
Kerstendal kwam in handen van de
Natio¬naal Socialisti¬sche Beweging
die het als rusthuis voor vrouwelijke
leden beheer¬de.
Villa Kerstendal werd in de zeventiger
jaren afgebroken en vervangen door
nieuwbouw. Alleen de fundamenten en
de kelders bleven behouden.
De prijs van de periodiek bedraagt € 1,(excl. verzendkosten) en is te bestellen
bij de Stichting Heemkunde Berg en
Dal (G. Fleuren, telefoon 024-6841120
of A. Strijbosch, telefoon 024-6842525
of
via
e-mail
heemkundebergendal@hetnet.nl).
Sinds vorig jaar is historisch materiaal
uit het archief van de Stichting

Waalzinnig
Festival
Op zondag 16 mei is er weer een
WaalzinnigFestival. Het festival bomvol muziek, dans, kunst en kleinkunst.
Het festival is een aantal jaar geleden
specifiek in het leven geroepen om de
samenwerking tussen mensen met én
zonder beperking te stimuleren zodat
het gevoel van “erbij horen” versterkt
wordt en het voor mensen met een
beperking makkelijker wordt om mee
te doen aan de samenleving.
Dit jaar vanwege de beperkende
Corona maatregelen een online festival
met livestreams van de optredens vanuit de Lindenberg en de bibliotheek
Mariënburg.
Naast deze optredens is er de film van
Anne Blaauw over angsten en hoe daarmee om te gaan. De film wordt via
Zoom vertoond. Na de film is er de
mogelijkheid om met Anne in gesprek
te gaan over angst en hoe daarmee om
te gaan. Aanmelden voor de film én de
livestreams doe je door een bericht te
sturen naar info@waalzinnigfestival.nl.
Voor het volledige programma verwijzen we je graag naar onze website:
www.waalzinnigfestival.nl.
Het festival geeft plezier en zorgt er op
een prettige, laagdrempelige manier
voor dat mensen die in het dagelijkse
leven minder zichtbaar zijn een podium
krijgen. Zichtbaar worden, barrières in
contact worden geslecht. Het levert
mooie verhalen die we graag willen
vertellen. Mooie voorstellingen die we
graag aan een groot publiek willen
laten zien.
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Oproep Expositie Bahlmann
In november organiseert het Huis van de
N i j m e e g s e
Geschiedenis een tentoonstelling over het
warenhuis Bahlmann
en Co. (1838-1933) en
de ondernemersfamilie
Bahlmann die zich halverwege de negentiende eeuw in Nijmegen
vestigde. De familie
specialiseerde zich in
de productie van en
handel in textiel en had
vestigingen door heel
Nederland, maar ook internationaal.
Zelfs in Indië en China was kleding van
Bahlmann te koop.
Voor de tentoonstelling zijn wij op
zoek naar persoonlijke verhalen en
objecten. Wij zijn benieuwd of jouw
familieleden werkzaam waren in dit
warenhuis of in de uitgebreide industrie
eromheen. Of heb je wellicht kleding,

winkelcatalogi, beeldmateriaal of andere objecten op zolder liggen die in deze
winkels zijn uitgegeven?
Als je informatie over Bahlmann & Co.
of de familie Bahlmann hebt, stuur ons
dan een e-mail: info@hvdng.nl met als
onderwerp 'Oproep Bahlmann'.
We komen graag met je in contact.

Clubgenoten TGM brengen
hulde aan Han van den Brink
De leden van de oldtimer tractorclub
uit Millingen aan de Rijn, de TGM,
brachten donderdagavond een eerbetoon aan de jarige Han van den Brink in
Leuth. Han is zelf lid van deze club en
is in het bezit van een 50 jaar oude tractor, een Hurlimann D110. Han werd 60,
Heemkunde Berg en Dal te zien op de
beeldbank:
www.erfgoednetbergendal.nl

de tractor is 50 en samen zijn ze 110
zoals het type van de tractor aangeeft.
Maar dat terzijde. Luid toeterend reden
ze twee keer langs de woning van Han,
terwijl ze hem luid roepend feliciteerden met zijn verjaardag. Een mooi
gebaar.

Het Erfgoednet Berg en Dal is een
samenwerking van historische organisaties in de gemeente Berg en Dal.

Nieuw boek over Market Garden
Onlangs is een nieuw en uniek boek
over ‘operatie Market Garden’ uitgekomen. Het eerste van twee delen
‘Arnhem 1944, een historische slag
herzien’ van de bekende Zweedse historicus Christer Bergström.
Het boek is verkrijgbaar bij de lokale
boekhandel. Groesbeek komt bijvoorbeeld uitgebreid aan bod.
Arnhem 1944 – Deel 1. Tanks en
Paratroepen
door
Christer
Bergstrom
ISBN 9789083086002 Nedvision
Publishing
Geïllustreerd met foto’s en kaarten
Multimedia boek: met tekst, geluid en
film. 400 pagina’s

Prijs EUR 32,50
Voor u, de lezer, hebben we een
mooie actie
De uitgever stelt gratis twee boeken
van deel 1 ter beschikking aan de lezer
van ‘De Rozet’.
De uitgever is benieuwd naar verhalen
uit de oorlog, gehoord van opa en/of
oma of u hebt het zelf meegemaakt. Als
u, uw persoonlijke verhaal met de uitgever wilt delen, maakt u kans op één
van de twee gratis exemplaren van
‘Arnhem 1944’.
Bovendien zullen de twee winnende
verhalen verschijnen in ‘De Rozet’.
(Alleen met uw toestemming).

Eerste Piano Biënnale
Gloednieuw klassiek festival van
13 t/m 16 mei in Arnhem en Nijmegen
Twee weken geleden is het startsein
gegeven voor de kaartverkoop van
de eerste editie van Piano Biënnale.
Het gloednieuwe pianofestival trapt
af op donderdag 13 mei met het openingsconcert Dansen en Trancen met
toppianisten Einav Yarden en
Hannes Minnaar in de hoofdrol.
Aansluitend zien we pianisten Daria
van den Bercken en Julien Brocal in de
dansproductie NEXT!, waarin zij zich
op het podium omringen door de dansers van Introdans in vier nieuwe choreografieën. Daarna volgen nog 3
dagen waarin de piano op vernieuwende wijze centraal staat in én vanuit
Musis & Stadstheater Arnhem en
Concertgebouw De Vereeniging
Nijmegen. Alle concerten, kinderworkshops, online meet & greets en
talkshows zijn te vinden op
pianobiennale.com.
Hoogtepunten programma
Unieke samenwerkingen, uitvoeringen
en presentatievormen. Piano Biënnale
toont de piano in al haar facetten en
legt verbindingen met andere kunstvormen. Zo staat de eerste dag van het festival in het teken van dans. Van een
dansworkshop op pianomuziek voor
kinderen, naar een pianorecital met
dansmuziek, tot de spectaculaire dansproductie NEXT! in samenwerking
met Introdans.
De opbouw van een programma op de
Piano Biënnale is vaak net even anders
dan we gewend zijn in de klassieke
muziek. Een festivalavond bestaat niet

uit één, maar uit wel twee of drie korte
concerten. De vrijdagavond bestaat zo
uit drie toegankelijke concerten die
geheel in het teken van kamermuziek
staan. Pavel Kolesnikov en Samson
Tsoy nemen je in vogelvlucht mee door
de gouden eeuw van de kamermuziek,
maar dan in de concertzaal.
Op de bomvolle zaterdag kan iedere
pianoliefhebber zijn hart ophalen, jong
én oud. De dag start met een familieconcert door Daria van den Bercken,
Pavel Kolesnikov en Samson Tsoy met
muziek voor kinderen en kinderhanden, en met een literaire ode aan verbeeldingskracht door Joke van
Leeuwen. ’s Avonds soleert de winnaar
van de prestigieuze Koningin
Elisabethwedstrijd Lucas Vondráček in
Beethovens Keizersconcert met het
Phion en horen we Tamara Stefanovich
met Amsterdam Sinfonietta in werken
van Busoni, Wagemans en Beethoven.
Online festivalterrein
De Piano Biënnale gaat door, wat er
ook gebeurt. Maar hoogstwaarschijnlijk zal deze editie uitsluitend online
plaatsvinden. De website pianobiennale.com is het online festivalterrein waar
alle concerten live te zien zijn, waar
workshops worden gegeven en waar de
artiesten na afloop klaar zitten voor een
online Meet & Greet. Kaarten voor alle
activiteiten zijn nu te bestellen. Wil je
niks van het festival missen? Een
passe-partout kost slechts 30 euro. De
concerten zijn tot een maand lang nog
terug te kijken.

Foto: Henk Baron

Wyerbergconcert ‘100 jaar Huis
Wylerberg‘ zondag 16 mei
Het monumentale Huis Wylerberg
(gebouwd 1921 – 1924) bestaat 100
jaar en dat gaan we vieren! De aftrap is
op zondag 16 mei met een bijzonder
concert. Violist Kolja Lessing en pianist Sebastiaan Oosthout spelen werken van Johannes Brahms, Arnold
Schönberg en Ursula Mamlok. Het
wordt een gestreamd concert dat u
online kunt volgen vanuit uw huiskamer. Stuur uw mailadres naar
wylerberg@sovon.nl en u ontvangt een
paar dagen voor het concert de link
waarmee u het concert kunt volgen. We
vragen een vrijwillige donatie, om de
organisatie van dit concert mogelijk te
maken.
Wylerbergconcert met werken van
Brahms, Schönberg, Mamlok
Zondag 16 mei, aanvang 15.00 uur

Kolja Lessing
den gebouwd door architect Otto
Bartning in opdracht van Marie
Schuster op destijds Duits grondgebied, tussen de dorpen Wyler en Beek.
In 1949 ging het gebied over in
Nederlandse handen. Deze DuitsNederlandse historie van de villa wordt
in dit concert mooi gesymboliseerd
door de musici, afkomstig
uit Duitsland en Nederland.

Kolja Lessing is Duits violist, pianist, componist en
professor
aan
de
Musikhochschule
in
Stuttgart. Hij geeft wereldHet concert markeert
wijd concerten en voortevens het 70ste sterfjaar
drachten en heeft talloze cd’s
van componist Arnold
op zijn naam staan. Hij heeft
Schönberg. Reeds in de
zich met name verdiept in
jaren 50 en 60 werd
door de naziterreur vervolg‘Schönberg’ gespeeld in
de componisten. Sebastiaan
Huis Wylerberg tijdens
Oosthout is een Nederlands
concerten van de pianis- Sebastiaan Oosterhout concertpianist en muziekdote (en bewoner van de
cent. Hij heeft o.m. gedoWylerberg) Else C. Kraus. In 1960 wer- ceerd aan het Artez Conservatorium.
den in Huis Wylerberg plaatopnamen
gemaakt van haar uitvoering van Dit Wylerbergconcert wordt georganiSchönbergs ‘Gesamte Klavierwerk’.
seerd door de Stichting 100 Jaar Huis
Wylerberg
en
Team
‘Haus Wylerberg’ is honderd jaar gele- Wylerbergconcerten.
Kolja Lessing (viool) &
Sebastiaan Oosthout
(piano)
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MODERDAG ACTIE
KRIJG 10% EXTRA BIJ AANKOOP KADOBON
Uw hovenier,
Voor alle schakeringen
in het groen
Wat wij voor u kunnen
betekenen:
- Advies en ontwerp
- Aanleg en herinrichting
- Groenonderhoud en beheer
- Boomverzorging
- Natuurspeelplekken
- Sport- en recreatieterreinen
- Daktuinen
- Gladheidsbestrijding
- Processierupsbestrijding

9 MEI
MOEDERDAG
Openingstijden

Di t/m Vr
09:30 - 17:30
Zaterdag
09:30 - 16:30
Zondag
gesloten
Maandag
op afspraak

www.overhaag.nl | 024-6631637

U heeft (ver)bouwplannen?

Lingerie By M
Heerbaan 170A
6566 EV
Millingen aan de Rijn
0481-798026

Volg ons ook op
Social Media

LINGERIEBYM.NL

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

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Camera beveiliging

Kennismaken?

Driessen Grondwerken

www.blomtotaalbouw.nl
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Liever een afspraak
aan huis?
Altijd mogelijk!

Ook voor
vloerverwarming
op of onder houten
vloeren!
WIJ ZIJN WEER OPEN,

Contactformulier
invullen
op onze website
MAAR GRAAG
OP AFSPRAAK
en wij
maken direct
eenopafspraak
met u!
Contactformulier
invullen
onze website

Parket stofvrij schuren*
Onderhoudsproducten

Wereldprijzen voor eiken visgraatvloeren in diverse maten!

en wij maken direct een afspraak met u!

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

Kijk op www.gelreparket.nl
voor onze openingstijden
(*zie voorwaarden)
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Jacht op de kroonjuwelen in Beek

Koningsdag in beeld

PAGINA 9

De Rozet

Foto’s: Henk Baron

Still Stay at home edition
Op Koningsdag organiseerde het
Beekse Oranje comité voor de vierde
keer de “Jacht op de Kroonjuwelen”.
Vanwege corona was het de tweede
Still Stay at Home Edition. 24 teams
deden dit jaar mee en konden vanuit
huis of tuin de vragen beantwoorden.
Een deel van deze editie werd rechtstreeks uitgezonden door Omroep Berg
en Dal vanuit de aula van de basis-

school de Biezenkamp in Beek.
Winnaar van “Heel Beek bakt” werd
Anna van de Bent uit Beek. Zij won
met haar thuis gebakken ‘wasvrouwtjes’ – het wasvrouwtje is hét symbool
van het wasserijdorp – de eerste prijs.
Andere winnaars waren Team Manke
Nelis en de Juwelen Jagers van de fotowedstrijd en Team KNArantaine van de
jacht op de kroonjuwelen.

De winnaars met hun anderhalve meter cheque

Stay-at-home braderie bij de Waterstraat in Beek

Mini-vrijmarkt bij de Ooijse Bandijk

IJscoman bij ‘t Meertje nabij Persingen

Maartje (links) en Livia bij hun vrijmarktje in Beek.

Oranjeborreltje op de Ooijse Bandijk

‘Jacht op de Kroonjuwelen’ in de Waterstraat in Beek

Foto: Henk Baron

Koningsspelen bij Opweg in Ooij
Op vrijdag 23 april werden voor de negende keer de Koningsspelen in Nederland
georganiseerd. Vorig jaar ging en ze niet door. Basisschool Opweg in Ooij deed dit
jaar weer mee op de sportvelden van SVO. De spelen zelf werden vrijdagochtend
in Amersfoort geopend door Koning Willem Alexander en koningin Maxima.
Foto: Henk Baron

Nijmeegse Lintjesregen 2021
Koningsspelen basisschool
’t Bijenveld in Leuth
Ook basisschool ’t Bijenveld in Leuth deed vrijdag mee aan de Koningsspelen.
Deze werden gehouden op de voetbalvelden van VVLK.
Foto: Henk Baron

Ook in Nijmegen vond natuurlijk de
jaarlijkse lintjesregen plaats. De meeste uitreikingen vonden maandag 26
april plaats. Bij het Radboud (zowel
UMC als universiteit) vonden enkele
uitrekingen plaats op 23 en 28 april.
Bij het Radboud kregen de volgende
personen een Koninklijke onderscheiding:
dr. Imelda de Groot, kinderrevalidatiearts en universitair hoofddocent,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
René ten Bos-van Holthe (61), Officier
in de Orde van Oranje-Nassau
Angélique Janssens (66), Officier in de
Orde van Oranje-Nassau
Hans de Kroon (61), Officier in de
Orde van Oranje-Nassau
Jan Buitelaar (67), Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw

Heel Leuth kleurt oranje!
In verband met de huidige corona maatregelen konden er dit jaar
op Koningsdag geen
activiteiten plaatsvinden. Het oranjecomité
van Leuth in samenwerking
met
de
Vriendenbingo
had
voor de jonge kinderen
een oranjebingo georganiseerd en een kleurwedstrijd. Voor de
inwoners van Leuth
was er een huizenversierwedstrijd. Familie
Smits
aan
de
Steenheuvelsestraat
hadden op Koningsdag
het mooiste versierde
oranje huis van Leuth
en hebben de oranje
borrelbox gewonnen!
Op naar Koningsdag
2022!

Nicoline Hoogerbrugge-van der
Linden (62), Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw
Jolanda de Vries (53), Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw
Koninklijke onderscheidingen bij
Stichting Kalorama.
Pieter Hermsen (60), Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau
Bets van der Heyden-Hol (82), Lid in
de Orde van Oranje-Nassau
(zie hiernaast)
Andere uitreikingen
Gerard Alofs (71), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau (Stratenmakerstoren)
Cor van Antwerpen (77), Lid in de
Orde van Oranje-Nassau (DVOL)
René van den Broek (73), Lid in de
Orde van Oranje-Nassau (Smash)
Leny Schriks-Derksen (76), Lid in de
Orde van Oranje-Nassau (Zonnebloem
/ KBO)
Theo Koenen (84), Lid in de Orde van

Oranje-Nassau (witpen)

Oranje-Nassau (RKHV Union)

Marieke Kruit (69), Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau (o.a. Limburgs
Landschap / Maastro))

Kees de Ruwe (70), Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau (o.a. IVN / Bastei /
onderwijs)

Wichert de Lange (72), Lid in de Orde
van Oranje-Nassau (o.a. Vierplek /
onderwijs)

Ton Serrarens (70), Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau (arts / tropenarts)

Jan Hein Natrop (74), Lid in de Orde
van Oranje-Nassau (Maria Geboortekerk / H. Maria Magdalena Parochie /
Polencomité Lent-Dobrków / OBG)
Gertie Paas (69), Lid in de Orde van

Hans Veltmeijer (73), Lid in de Orde
van Oranje-Nassau (Bewonersplatform
Tolhuis)
Lolle Wijnia (77), Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
(Ontmoetingskerk
Nijmegen)

Lintje voor Bets van der Heyden
Op maandag 26 april heeft onze vrijwilligster mevrouw Van der Heyden,
voor ons Bets, een koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester
Bruls. Deze onderscheiding kreeg zij,
als inwoonster van Nijmegen, vanwege
haar uitzonderlijke verdiensten binnen
het Centrum voor Doofblinden van
Stichting Kalorama.
Wij willen Bets nogmaals van harte
feliciteren met deze onderscheiding die
zij heeft ontvangen voor de meer dan
25 jaar belangeloze en liefdevolle inzet
voor de bewoners van het Centrum
voor Doof-blinden en met name de
bewoners en medewerkers van 1B.
Van harte gefeliciteerd
Wij, bewoners en medewerkers van 1B
hebben, samen met de coördinator
informele zorg, mevrouw Bets van der
Heyden - Hol, inmiddels zelf 82 jaar,
voorgedragen omdat zij elke zaterdag,
weer of geen weer komt puzzelen met
onze bewoners. Een activiteit waar
onze bewoners telkens naar uitkijken.
We kunnen altijd een beroep doen op
Bets voor andere hulp, zoals begeleiding bij een kerkbezoek, ondersteuning
bij de bingo of koken tijdens een kerstviering of familiedag.
In het verleden bood ze ook ondersteuning bij de doofblindendag, vakanties
en ging ze, samen met haar man,
zwemmen met bewoners van het
Centrum voor Doofblinden.
Onlangs heeft Bets een tweede heupoperatie ondergaan, waardoor ze min-

der actief kan zijn.
Desondanks komt zij nog elke zaterdag
om samen met onze bewoners te puzzelen en hen aansluitend te verwennen
tijdens de broodmaaltijd met uitgeperste sinaasappels of andere lekkernijen.
Omdat Bets al meer dan 25 jaar onze
bewoners verblijdt met haar bezoek,
aandacht en inzet wilden wij haar graag
in het zonnetje zetten.
We zijn blij dat onze voordracht is
gehonoreerd en trots op onze vrijwilligster Bets die zich nog steeds vol liefde, passie en met aandacht inzet als
vrijwilligster voor onze bewoners.

De Rozet
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Géro

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Actie
LEVERANCIER EN INSTALLATEUR VAN
HOOGWAARDIGE ZONNEPANELEN
Voor industrie, agrariers & energiecooperaties.

Gratis SDE aanvraag

Trap stofferen:
se
r
e
v
i
d
t
ui
e
z
u
e
ijt
K
p
a
t
n
e
soort

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage gratis
Ö Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | ц + 31 (0)24-848 01 17 | ѧ info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Buitenzonwering
in vele soorten

Marga Huinink
Strijkcentrale

ACTIE
meten en
montage
gratis.

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

ONDERHOUD

0481- 432054
06 - 24861017

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

VERBOUW AANBOUW

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs

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

Rob van Alst

Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

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

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

Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

Lieskes Wengs 3

Lieskes Wengs 3:

Lieskes Wengs 3a

Bgg.
1e verd.

4 MAALTIJDEN

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

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470

)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

Lieskes Wengs 3a:

5
,9ltijd
4maa
€
per

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal
Feesten voor tieners (LEF) en
Polderpop. Van het tweedaagse
gratis festival Polderpop was Erik
Brugman de initiatiefnemer en de
organisator. Hij is de grote initiator
en de drijvende kracht achter de
Kakatoe: hij was secretaris, penningmeester, PR-man, coördinator,
programmeur en fondsenwerver.
Daarnaast
coördineert
Erik
Brugman de maandelijkse oudpapierinzameling in Leuth en
Erlecom. Sinds 2018 is hij ook als
vrijwilliger betrokken bij de
Dorpsagenda Leuth.

Burgemeester Mark Slinkman
heeft maandag 26 april 6 inwoners
thuis verrast. Hij heeft hun verteld
dat het Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander heeft behaagd
hen Koninklijk te Onderscheiden.
De partners van de gedecoreerden
speldden de onderscheidingen op.
De 6 gedecoreerden hebben zich
op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele
manieren ingezet voor onze
samenleving. Hieronder volgt een
greep uit hun verdiensten.

Geert Verweij

Henk Coenen
Henk Coenen uit Groesbeek mocht
de onderscheiding Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij was van 2013 tot
15 april 2021 voorzitter van Fanfare
Jubilate Deo. Naast voorzitter was
hij bij de fanfare lid van de sponsorcommissie en van de muziekcommissie. Hij was ook voorzitter van
de
beheerscommissie
van
gemeenschapsaccomodatie
de
Sleutel. Henk Coenen zat ook in de
organisatie van de Bruukse
Boerenbruiloft en de carnavalsoptocht in Breedeweg. Henk Coenen
is van 1986 tot 2013 voorzitter
geweest bij ZLTO, eerst van de
afdeling Groesbeek en later van de
door samenvoeging ontstane afdeling Rijk van Nijmegen. Hij maakte
ook deel uit van het hoofdbestuur
van ZLTO. Hij was lid van het dagelijks bestuur van Waterschap
Rivierenland. En ook bestuurslid
van Coberco, VION Food Group en
de schattingscommissie van de
Landinrichtingscommissie Groesbeek. Daarnaast is Henk Coenen
ook 7 jaar voorzitter geweest van
de Raad van Commissarissen van
Rabobank Groesbeek-Millingen a/d
Rijn.
Geert Verweij uit Ooij doet sinds
1985 vrijwilligerswerk op het terrein
van het kerkelijk leven. Hij is voorzitter van de torengroep, beheerder
van het kerkhof en begeleider van
uitvaarten. Hij verzorgt tevens rondleidingen in de kerk en verricht
hand –en spandiensten. Geert
Verweij was van 1993 tot 2014
bestuurslid bij de parochie van de
H. Hubertus in Ooij. Na de fusie
ging zijn inzet verder voor de fusieparochie
Maria
ten
Hemelopneming. Sinds 2006 is hij

ook vrijwilliger bij de Stevenskring
van de Stevenskerk in Nijmegen.
Hij helpt daar bij de opbouw van de
kerststal en breekt deze weer af. Hij
verzorgt rondleidingen in de
Stevenskerk, met name voor basisschoolleerlingen die meedoen aan
een project rondom erfgoededucatie. In het verleden is Geert Verweij
ook bestuurslid geweest bij voetbalvereniging SVO en hij is medeorganisator van de jaarlijkse dodenherdenking in Ooij. Door zijn verdiensten is Geert Verweij benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

ontwikkelde een struinrolstoel,
waardoor ook mindervaliden het
natuurgebied kunnen bezoeken.
Johan Bekhuis is vrijwilliger bij
Staatsbosbeheer en is initiatiefnemer en uitvoerder van de jaarlijkse
broedvogeltellingen in de regio
Gelderse Poort. Daarnaast is hij
voortdurend bezig geweest met
(historisch) onderzoek naar feiten
die te maken hebben met het
natuur –en cultuurverleden van de
streek. Hij is oprichter en kartrekker
van de Werkgroep Historisch
Kekerdom. Hij deed cultuur-historisch onderzoek naar de steenfabrieken in de streek. Hij doet onderzoek naar het voormalig kasteel
Spaldrop, de executieplaats in
Millingen en de kloosterboerderij
Stitshof. Hij initieerde het project
‘het stenen tijdperk van Kekerdom’
en organiseerde de themadag in
2018. Hij doet onderzoek naar de
Tweede Wereldoorlog in het dorp.
Hieruit ontstond het project’
Kekerdom in bange dagen’, en de
herdenking van de evacuatie door
de organisatie van een wandeltocht
langs de toenmalige evacuatieroute. Johan Bekhuis heeft 3 boeken

Erik Brugman
Voor zijn tomeloze inzet voor het
welzijn van het dorp Leuth is Erik
Brugman benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Johan Bekhuis uit Kekerdom was
dé man achter de ontwikkeling van
het destijds onbekende natuurgebied Millingerwaard. Hij begeleidde
o.a. de vormgeving van het landbouwgebied naar het huidige
natuurgebied. Hij gaf voorlichting
en verzorgt rondleidingen. Dit deed
hij voor zijn werk, maar hij stak en
steekt er ook veel vrije uren in. Hij

Ger Toonen
Ger Toonen uit Ooij is al jarenlang
actief voor de voetballers en korfbalsters van SVO. Van 1980 tot
2009 was hij bestuurslid (2 jaar
penningmeester, 19 jaar secretaris
en 8 jaar voorzitter) van SVO voetbal. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de privatisering en
verplaatsing van de sportaccommodatie. Aansluitend was hij vanaf
2009 de voorzitter van Stichting de
Kempkes. Deze stichting beheert
de velden en het gebouw van SVO
en stelt deze ter beschikking aan
de gebruikers SVO-voetbal en korfbal. Daarnaast was Ger Toonen
grensrechter, barmedewerker en lid
van het Oranje comité. Ook Ger
Toonen is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Erik Brugman uit Leuth is sinds
1978 actief voor stichting de
Kakatoe. Deze stichting organiseert
al jaren een jongerensoos, kindervakantieactiviteiten (KVA), Leuth en

Johan Bekhuis

geschreven over de oorlogsgeschiedenis van de streek en ook
schreef hij diverse artikelen voor
het Millings jaarboek. Johan
Bekhuis is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van Ophuizen
Jan van Ophuizen uit Millingen aan
de Rijn is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg
deze onderscheiding voor al zijn
verdiensten voor schuttersgenootschap Orde Eendracht en Vreugde
(OEV). Hij was van 1985 tot 1995
bestuurslid van deze schutterij.
Sinds 1985 is Jan van Ophuizen
ook voorzitter en actief meewerkend lid van de bouwcommissie. Bij
alle verbouwingen in het schuttersgebouw was hij degene die het project leidde, de bouwtekeningen
maakte, de materialen en mensen
regelde en ook de werkzaamheden
mee-uitvoerde. Ook de reguliere
onderhoudswerkzaamheden worden al jaren lang door Jan van
Ophuizen uitgevoerd.
De volledige teksten van de 6 toespraken staan op onze website
www.bergendal.nl.

■ Lintjesregen 2022: vóór 1 juni aanmelden
Kent u iemand in de gemeente
Berg en Dal die ook een Koninklijke
Onderscheiding verdient? En wilt u
hem of haar daarvoor voordragen?
Dan moet u dat voor 1 juni 2021
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 organisator 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

06 - 14 62 31 25 of via m.wolsing@bergendal.nl. U kunt ook
terecht bij Merel van Hees via
06 - 38 04 08 82 of via
m.v.hees@bergendal.nl.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen.
De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie
over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Eikstraat 1, plaatsen dakopbouw (aanvraag)
▪ De Ravenberg 54, kap boom (aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 1, uitbreiden woning (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, brandveilig gebruik (ontwerpbesluit)
▪ Rijksstraatweg 153, 155, verbouwen dubbel woonhuis met
voormalige smederij tot vier woningen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 205c, plaatsen opbouw van twee verdiepingen
(aanvraag)
Berg en Dal
▪ Emmalaan 31, plaatsen airco unit (verleend)
Groesbeek
▪ Breitnerweg 14, realiseren dakopbouw (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 73, verbouwen schuur tot verhuurbare ruimte
(verlengen beslistermijn)
▪ Dorpsstraat 37, 39 en 39a, verbouwen winkelpand (aanvraag)
▪ Grafwegen 14, verbouwen/uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Grafwegen 15 en 17, herbouw bestaande schuren (verlengen
beslistermijn)
▪ De Heikant, kadastraal perceel P, perceelnr. 998, realiseren
dakkapellen (intrekken omgevingsvergunning)
▪ Hermelijnstraat 1, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Hoflaan 74 en 76, splitsen groepswoning in vier appartementen
(aanvraag)
▪ Industrieweg 25, plaatsen overkapping (verleend)
▪ Klein Amerika 7, vervangen serre (niet vergunningplichtig)
▪ Mansberg 8, 10 en 12, splitsen van een groepswoning in 6
appartementen (aanvraag)
▪ Pannenstraat 2a, verbouwen kantoorruimte naar twee zelfstandige
woonfuncties (aanvraag)
▪ Siep 4, plaatsen vrijstaand bijgebouw (aanvraag)

■ Tennisvereniging Berg en Dal 2e bij duurzaamheidsprijs
Tennisvereniging Berg en Dal heeft
donderdag 22 april de 2e prijs
gewonnen bij de landelijke verkiezing ‘Sportaccommodatie van het
jaar’. Wethouder Annelies Visser
feliciteerde de vereniging door diezelfde avond een bloemetje te overhandigen aan voorzitter Arjan Zoet.
De tennisvereniging hoorde bij de 3
genomineerden voor de prijs. Er

deden 31 verenigingen mee aan de
verkiezing. Bij de verkiezing draait
het om het verduurzamen van
sportaccommodaties met oog voor
de maatschappelijk rol die accommodaties hebben.
Gezamenlijk initiatief
De jury was erg te spreken over de
tennisvereniging. Ze vond het heel
knap hoe tennisvereniging Berg en

Kekerdom
▪ Weverstraat 1, wijzigen kleur schilderwerk en verrichten van lichte
herstelwerkzaamheden (verleend)
Leuth
▪ Pastoor van Tielstraat 46, aanpassen schutting (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 72, vervangen kozijnen woning (verleend)
▪ Rubensstraat 3, tijdelijk plaatsen mantelzorgwoning (aanvraag)
▪ Van Egmondstraat 16, verbouwen woning (aanvraag)
Ooij
▪ Kerkdijk 26, modernisering telecommunicatie installatie (buiten
behandeling stellen)
▪ Nabij Struikenweg, inrichten van een gronddepot voor werkzaamheden op Nassaustraat en wijk Het Zand (aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 33, verbouwen woning en plaatsen dakramen en kapschuur (verlengen beslistermijn)

Wethouder Annelies Visser en voorzitter Arjan Zoet

Dal een bestaande accommodatie
volledig heeft verduurzaamd, met
veel oog voor circulariteit. Ze vond
ook dat de tennisvereniging al haar
leden heel goed heeft betrokken en
er echt een gezamenlijk initiatief
van heeft gemaakt.
Trots
De tennisvereniging is trots: "Want
iedere sporter is gebaat bij een
krachtige
sportaccommodatie.
Hierin speelt duurzaamheid een
sleutelrol: ons park is nu immers
toekomstbestendig, is effectief en
efficiënt ingericht en creëert optimale sportomstandigheden voor
iedere tennisser. Samen maken we
de wereld duurzamer!”
Ook de gemeente is trots.
Wethouder Visser: “Bij een sportieve gemeente als Berg en Dal horen
toekomstbestendige en duurzame
sportaccommodaties. We feliciteren de leden van TV Berg en Dal
met de 2e prijs voor hun gloednieuwe en duurzame sportaccommodatie. We zijn erg trots op hun succes
en erg trots dat we hier een bijdrage aan hebben kunnen leveren”.

----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook in
de gemeente Berg en Dal. Lijkt het
u leuk om als vrijwilliger aan de slag
te gaan? Dan is een van onderstaande vacatures misschien iets
voor u.

Gezelschap
Zonnebloem, Pluryn, SWOM,
Kalorama en Forte Welzijn zijn op
zoek naar vrijwilligers die een keer
per week bij iemand op bezoek willen gaan. Voor een praatje, een
spelletje, wandelen of fietsen. Hulp

bieden bij computeren, samen
boodschappen doen of andere kleine klusjes. Voor gezelschap, om
het gevoel van eenzaamheid te verminderen of omdat iemand er
alleen voor staat. Heeft u een uurtje
tijd om iets voor een ander te betekenen? Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 – 40 60 66.
Andere vacatures
Misschien zoekt u nog wat anders?
Kijk voor meer vacatures en mogelijkheden op www.geldersehanden.nl/bergendal. Forte Welzijn
gaat graag met u in gesprek.
Contactpersoon is Anke Jacobs.
Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 – 40 60 66.
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■ WhatsUp?! Jongerenchat

■ Nieuwe website gemeente Berg en Dal

Zit uw kind niet zo lekker in zijn vel? Maakt u zich zorgen over uw kind,
maar lukt het niet om er samen over te praten? Wijs uw kind dan eens op
de mogelijkheid om te chatten met een jeugdconsulent van het Sociaal
Team. Uw kind kan dan anoniem zijn zorgen kwijt op een manier die hem
past. Na het gesprek worden de WhatsApp-berichten verwijderd.

De gemeente Berg en Dal heeft
sinds 29 april een nieuwe website.
De nieuwe website was nodig
omdat het systeem achter de oude
website niet meer werd ondersteund. De nieuwe website is overzichtelijker dan de oude. De site is
ook gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor inwoners met een
(visuele) beperking.

De jeugdconsulenten zitten elke dinsdag en donderdag klaar. Kinderen
kunnen van 19.00 tot 20.30 uur met ze chatten via telefoonnummer
06 - 18 70 60 56. Alle appjes worden na het gesprek verwijderd.
Geregistreerd
De jeugdconsulenten zijn geregistreerd in het Beroepsregister voor jeugdprofessionals (SKJ). En opgeleid om met kinderen te werken.
Uw zorgen bespreekbaar maken?
Wil u zelf tips over de omgang met uw kind, of hoe u uw zorgen bespreekbaar kunt maken? Bel dan met het algemene nummer van het Sociaal
Team Berg en Dal op 024 – 751 65 20.

Overzichtelijk
De website is ingericht op basis van
het zoekgedrag van bezoekers.
Onderwerpen waar bezoekers het
vaakst naar zoeken staan vooraan
op de website. Er is ook gekeken
hoe bezoekers zoeken en waar
bezoekers een onderwerp ver-

wachten. Dat is gedaan met een
test waar ruim 100 mensen aan
mee hebben gedaan. Ook is de
zoekfunctie zelf verbeterd waardoor inwoners onderwerpen sneller
vinden.
Toegankelijk
Websites van overheden moeten
voldoen aan strenge toegankelijkseisen. Ze moeten toegankelijk zijn
voor alle inwoners, met en zonder
beperking. Jaarlijks wordt de toegankelijkheid onderzocht door een
onafhankelijke organisatie. De toegankelijkheidseisen gaan bijvoorbeeld over het contrast op de website, maar ook over de opmaak van
de tekst, het kleurgebruik, het zoek-

systeem, enzovoort. De toegankelijkheid van de website is vooruitlopend daarop ook al getest door een
inwoner met een visuele beperking.
Quote burgemeester: “Ik ben blij
met onze nieuwe website. Het is
ontzettend belangrijk dat zowel
inwoners, ondernemers als toeristen snel de informatie vinden die ze
zoeken. Dat geldt zeker ook voor
inwoners met een visuele beperking of oudere inwoners die het
soms lastig vinden om digitaal informatie te vinden. Naast de belangrijke praktische wijzigingen, vind ik de
nieuwe website ook mooier en
beter passen bij onze groene en
gastvrije gemeente.”

De chat is een proef en eindigt 29 juli 2021.

■ Wandel het poëziepad in Berg en Dal
■ Andere ophaaldagen afval door
Hemelvaartsdag
Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) haalt Dar geen afval op. Ook de
milieustraten zijn op deze dag gesloten. Kijk op de digitale afvalwijzer of de
Dar app voor andere ophaaldagen en openingstijden van de milieustraten.

Op 24 april opende wethouder
Annelies Visser het poëziepad in
het dorp Berg en Dal. Een route
langs 9 bankjes met naast elk
bankje een gedicht van een inwoner. De wethouder liep een deel
van de route en ging in gesprek met
enkele schrijvers van gedichten. U
loopt de route binnenkort toch ook?
Trek uw wandelschoenen maar
aan!
Gedichten
Inwoner Dick van den Heuvel kwam
met het idee om gedichten van
mensen uit Berg en Dal te koppelen aan de bestaande bankjesroute. Inwoners konden zelfgemaakte
gedichten voor de banken insturen.
Een jury koos de mooiste 9 gedichten. Die zijn nu naast de bankjes
geplaatst. Bij de bankjes zijn ook
bloemen ingezaaid en struiken
gepland. Deze plekken worden
door buurtbewoners zelf beheerd.

■ Nieuwe beleidsregels terugvordering
en verhaal ter inzage
De gemeente heeft 20 april de nieuwe beleidsregels vastgesteld voor
terugvordering en verhaal. Deze
liggen tot 1 juni 2021 ter inzage.
Wilt u de concept beleidsregels ontvangen en hier op reageren? Stuur
dan
een
e-mail
naar
f.massen@bergendal.nl.
Bij terugvordering gaat het om geld
dat de gemeente terugvraagt van
inwoners. Bij verhaal vraagt de
gemeente bijstand die is verleend
aan een inwoner terug bij bijvoorbeeld de ex-partner.

Maatwerk
De nieuwe beleidsregels passen
beter bij de landelijke wetgeving.
En maken meer maatwerk mogelijk. Zo kan de gemeente voortaan
bij het vaststellen van de hoogte
van de aflossing rekening houden
met de persoonlijke omstandigheden. Voorheen mocht de gemeente
alleen kijken naar de hoogte van
het inkomen van de inwoner. Bij
fraude-vorderingen
blijft
de
gemeente hard optreden.

Hoe loopt u de route?
Op www.bergendal.nl/poeziepad
ziet u de route. U kunt de route printen of digitaal bekijken. Binnenkort
komt de route ook op

www.wandeleninbergendal.nl. U
vindt de route dan door te zoeken
op ‘poëziepad’. Ook kunt u een
flyer ophalen bij de VVV aan het
Dorpsplein 1a in Groesbeek.
Doe de speurtocht
Op www.bergendal.nl/poeziepad
vindt u ook een speurtocht. U ziet 9
verschillende ingezoomde foto’s.

Schrijf bij de foto’s bij welke bank
de foto genomen is. U kunt uw antwoorden voor 1 juni mailen naar
poeziepad@gmail.com. Drie juiste
inzendingen ontvangen een leuk
cadeautje. Vergeet u niet uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) door te geven? Deze
activiteit is ook leuk om met kinderen te doen!

■ Verordening bekostiging leerlingenvervoer Berg en Dal 2021
ter inzage
De gemeente heeft de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021 vrijgeven voor inspraak. In
deze verordening staan regels over de vergoeding van
kosten van vervoer voor leerlingen van huis naar
school en andersom. U kunt tot 8 juni reageren op de
concept verordening.

Uw reactie kunt u richten aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en
Dal
T.a.v. mevrouw E. van Dorst
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

U kunt de concept verordening opvragen bij Esther van
Dorst via e.v.dorst@bergendal.nl of
06 – 14 62 47 78.

Na de inspraak stelt de gemeenteraad het concept
definitief vast.
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■ Hondenpoep opruimen. Natuurlijk is het niet leuk

■ Hoe houdt u inbrekers buiten?

Elke dag laat u uw hond uit. In weer
en wind. Het opruimen van de poep
van uw hond is niet fijn. Zo’n zakje
met een warme drol erin. Maar uw
buren en de kinderen in de buurt
zijn u ontzettend dankbaar als u de
poep opruimt. Wist u dat? Dat is
dan wel weer een fijn gevoel, toch?

Het aantal woninginbraken in de
gemeente Berg en Dal is meer dan
gehalveerd. Van 98 inbraken in
2019 naar 46 inbraken in 2020.
Door corona zijn mensen veel
vaker thuis en krijgen inbrekers
minder kansen om toe te slaan.
Hoe kunt u ervoor zorgen dat de
aantallen inbraken ook na de coronaperiode laag blijven? Hieronder
vindt u tips.

Zelf doen
Wat zijn de regels voor het opruimen van hondenpoep en het loslopen van honden? Hieronder staan
ze netjes bij elkaar. De belangrijkste ….u moet de poep van uw hond
zelf opruimen!
Alle regels op een rij
▪ U moet de poep van uw hond zelf
opruimen. Zodat niemand erin
trapt.
▪ U moet iets bij u hebben waarmee
u de poep kunt opruimen.
▪ U mag een zakje met hondenpoep niet in een afvalbak op straat
gooien, alleen in een speciale
Bello-bak. Is die er niet? Dan
moet u het zakje in uw eigen
afvalton doen. In het buitengebied
mag u het zakje wel in de afvalbakken doen.
▪ Honden mogen niet loslopen in de
bebouwde kom. Sommige inwoners zijn namelijk bang van honden. Zij weten niet dat uw hond
niks doet.
▪ Honden zijn verboden op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en
op speelweiden. Zodat kinderen
niet in de poep trappen.

Hondenpoep kan ook ziektes veroorzaken.
▪ We hebben meerdere veldjes
waar uw hond los mag lopen. De
complete lijst staat op onze website. Bij sommige veldjes ruimt de
gemeente de poep op, bij andere

moet u dat zelf doen. Welke veldjes dat zijn vindt u op onze website www.bergendal.nl.
▪ Wij innen geen hondenbelasting.
Daarom komen er geen extra uitlaatveldjes, bellobakken of andere
faciliteiten.

Wat kunt u zelf doen?
Nu het einde van de pandemie
nadert en er meer mogelijkheden
komen om erop uit te gaan, nemen
ook de kansen op een inbraak weer
toe. De politie is uiteraard waakzaam, maar zelf kunt u als inwoner
het meeste verschil maken bij de
bescherming van uw bezittingen.
▪ Het is belangrijk om altijd alle
ramen en deuren te sluiten en op
slot te doen. Omdat de meeste
inbraken in slechts enkele minuten worden gepleegd, is dat ook
belangrijk als u uw woning maar
kort verlaat. Veel inbraken vinden
namelijk overdag en ’s avonds

plaats. Vaak komen inbrekers binnen via de achter- of zijkant van
uw woning. Juist de deuren en
ramen die niet direct in het zicht
staan zijn aantrekkelijk.
▪ Laat een bewoonde indruk achter
als u uw woning verlaat. Zorg als
het donker is voor verlichting in de
woning en plaats buiten lampen
met bewegingssensoren.
▪ Voor meer tips tegen inbraak en
om woningen beter te beveiligen:
https://www.politiekeurmerk.nl of
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Wat vindt de burgemeester?
Burgemeester Mark Slinkman:
“Laten we deze periode aangrijpen
om inbrekers ook na corona buiten
de deur te houden. Met een paar
kleine ingrepen kunnen we het
inbrekers al veel moeilijker maken.
Met goede sloten, slimme verlichting en alert zijn op het afsluiten van
ramen en deuren. En sluit je aan bij
je eigen WhatsApp buurtpreventiegroep.”

De boetes
Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een flinke boete krijgen.
Onze toezichthouders controleren hier regelmatig op. Dit zijn de boetes:
Uw hond niet aan de lijn binnen de bebouwde kom
Hond op bijvoorbeeld speelplaats, zandbak of speelweide
(aan de lijn mag ook niet)
Niet direct opruimen van de poep van uw hond

€ 100
€ 150
€ 150

Bij de boetes komt nog € 9,- administratiekosten.

■ Heeft u een klus? Bel de buurtklus
Woont u in Groesbeek, De Horst of
Breedeweg? En heeft u een klus in
of rondom het huis, maar niemand
die daarbij kan helpen? Of heeft u
geen geld om iemand in te huren?
Dan kunt u bij de vrijwilligers van de
Buurtklus terecht.
De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld
bij het ophangen van een lampje,
klussen in de tuin of andere klusjes
die in een paar uurtjes gedaan kunnen worden.
Heeft u een klusje dat gedaan moet
worden of wilt u zelf vrijwilliger bij
de Buurtklus worden? Stuur dan
een e-mail naar
lisanne.bron@fortewelzijn.nl
of
bel/app naar 06 - 83 54 40 53.

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

Drugspand in Millingen gesloten
Burgemeester Mark Slinkman heeft
een woning in Millingen aan de Rijn
gesloten voor de duur van bijna drie
maanden. De politie trof onlangs een
handelshoeveelheid harddrugs aan
in dat pand.
Wat heeft de politie aangetroffen?
In de woning werden drie potten met
GHB aangetroffen. In totaal 285 milliliter, waar meer dan 5 milliliter als een
handelshoeveelheid wordt gezien.
Daarnaast zijn in de auto van één van
de bewoners ook harddrugs aangetroffen, die bestemd waren voor de handel.
De politie heeft alle aangetroffen drugs
in beslag genomen.
Wat betekent deze sluiting?
Tot 11 juli 2021 mogen het pand en alle
daarbij horende ruimten en het erf niet
gebruikt worden. Ze moeten bovendien
zichtbaar afgesloten zijn; de deuren
zijn daarom verzegeld. Het toch betreden van het pand is verboden en strafbaar. Dit is voor iedereen duidelijk

door de op het pand aangebrachte affiches.
Waarom
sluit
burgemeester
Slinkman dit pand?
De burgemeester sluit dit pand tijdelijk
vanwege een overtreding van de
Opiumwet. De aanwezigheid van harddrugs en de handel daarin kan bovendien leiden tot onveiligheid voor de
omwonenden vanwege overlast. En het
kan een aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig
gevaar op voor de openbare orde en
veiligheid.
Burgemeester
Mark
Slinkman licht zijn besluit toe: ”In
onze gemeente treden we hard op tegen
de productie van en handel in drugs en
alle overlastvormen die dat met zich
meebrengt. Het veiligheidsgevoel van
onze inwoners en de leefbaarheid in
wijken en dorpen staan daarbij bij mij
voorop. Ik roep onze inwoners op om
drugsactiviteiten te blijven melden,
zodat we samen onze gemeenschap veilig houden.”

Covid-19-dashboard voor
Nederlands-Duitse grensregio nu live
Grenspost Düsseldorf heeft in april
een Covid-19-dashboard voor de
Nederlands-Duitse grensregio gelanceerd. Dit dashboard geeft in één
oogopslag inzicht in de besmettingscijfers in de Nederlandse grensgemeenten en de Kreise aan de Duitse
kant van de grens. Zeker nu
Duitsland Nederland heeft aangewezen als ‘hoogincidentgebied’ is deze
informatie zeer relevant.
Sinds begin april is Nederland door
Duitsland als hoogincidentgebied ingeschaald. Daardoor gelden er strenge
inreisbeperkingen voor personen die
vanuit Nederland naar Duitsland willen
reizen. Het nieuwe dashboard laat zien
hoe het aantal besmettingen met het
coronavirus zich aan beide zijden van
de grens ontwikkelt. Tevens bevat het
dashboard een overzicht van het totale
aantal besmettingen in heel Nederland
en Duitsland. Het dashboard is te vinden via deze link: www.grenspostdus-

seldorf.nl/coronadashboard
Verantwoording data
Het grensoverschrijdende Covid-19dashboard gebruikt openbare data van
het Nederlandse Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
het Duitse Robert Koch-Institut (RKI)
en de Johns Hopkins University. Op het
dashboard worden de Nederlandse en
Duitse data naast elkaar gelegd om zo
de verspreiding van het coronavirus in
de grensregio’s weer te kunnen geven.
De coronacijfers in de Nederlandse
gemeenten en Duitse Kreise kunnen
hier goed met elkaar vergeleken worden, doordat het aantal besmettingen
op dezelfde manier wordt weergegeven: het dashboard laat zien hoeveel
besmettingen er per 7 dagen per
100.000 inwoners zijn.
Het dashboard is geïntegreerd in de
website van Grenspost Düsseldorf.

Onder de naam Grenspost Düsseldorf
zetten de ‘Deutschlandbeauftragten’
van de provincies Gelderland,
Limburg, Overijssel en Zuid-Holland
zich in voor het versterken van de
grensoverschrijdende samenwerking
met Duitsland.
Commissaris van de Koning Andries
Heidema van Overijssel vindt het goed
dat het dashboard er juist nu is.
“Natuurlijk zijn de nieuwe maatregelen
vanuit Duitsland voor iedereen die de
grens regelmatig moet passeren erg
vervelend. Juist omdat we zo graag met
onze Duitse buren samenwerken. Toch
moeten we ook de eerlijke conclusie
trekken dat we hier aan de Nederlandse
kant aan de bak moeten om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen. Ik
roep daarom iedereen écht op om zich
als goede ‘Nachbarn’ aan alle maatregelen te houden. Want alleen zo krijgen
we weer zicht op vrij grensverkeer.”

SENIOREN

Boegbeeld van Eendracht Ooij,
Geert Basten overleden

4 mei 2021
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Amerikaanse ‘Waalcrosser’ Francis Keefe
op 96-jarige leeftijd overleden
Frances Keefe is de afgelopen week op
96-jarige leeftijd in de Verenigde Staten
overleden. Hij vocht in de Tweede
Wereldoorlog rond Nijmegen en overleefde op 20 september 1944 de gevaarlijke oversteek over de Waal.
Hij is meerdere keren in Nederland
geweest voor herdenkingen en opende
op 23 november 2013 stadsbrug “De
Oversteek”. De stadsbrug is tevens een
monument voor deze heroïsche militaire actie.
Keefe en de Nederlander Ben Bouman
gingen bij de opening als eersten in een
legerjeep de brug over, gevolgd door
historische militaire voertuigen. ,,Het is
heel emotioneel om hier te zijn”, vertelde Keefe in 2013. Hij maakte deel uit
van de Amerikaanse luchtlandingstroepen die de Waalbrug bij Nijmegen
moesten veroveren.

OOIJ. Afgelopen zondag, 2 mei, is na
een kort ziekbed, Geert Basten uit Ooij
op 74-jarige leeftijd in het ziekenhuis
in Nijmegen overleden.
Geert was sinds mensenheugenis het
boegbeeld van schutterij Eendracht uit
Ooij. Hij was al ruim 50 jaar de tambour-maître van de drumfanfare van de
schutterij en 52 jaar bestuurslid/ penningmeester van de vereniging. In 2018
werd hij o.a. daarvoor benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau. In 2020
nam Geert afscheid als bestuurslid.
Wij wensen zijn levenspartner
Jacqueline, zijn beide dochters Diana
en Bianca en hun mannen, alsmede de
overige familieleden en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Foto: Henk Baron

Keefe bij de opening van De Oversteek in Nijmegen in 2013
De actie was onderdeel van de grootscheepse Operatie Market Garden
waarmee de geallieerden wilden oprukken naar Duitsland. Controle over de

Zes baby ooievaars in Ooij
Afgelopen dagen zijn alle 6 eieren van de ooievaars bij Oortjeshekken uitgekomen. Als ze het overleven dan is dat de eerste keer dat er zes jonge ooievaars zijn
grootgebracht in de Ooijpolder.

bruggen over Maas, Waal en Rijn was
daarbij cruciaal.
Keefe was bij de oversteek en overleef-

de deze. Bij de gevechten daarna raakte hij zwaargewond en moest hij terugkeren naar Amerika.

KBO Beek nieuws
BEEK. Beste leden, lezers, afgelopen woensdag, 28 april,
mochten de terrassen weer beperkt open, een klein maar
ondanks alles toch een goed begin. Onze fietsgroep deed
zich in de voorgaande jaren ook te goed op een terrasje (zie
de foto van René Hendriks).
De versoepeling geeft toch weer een beetje vertrouwen voor
onze eigen toekomst.
Ook de activiteitencommissie en het bestuur kijken er naar
uit om voor u weer een activiteit te mogen organiseren,
elkaar weer kunnen ontmoeten, dat is wat iedereen graag wil,
al is het dan nog op gepaste afstand. In de diverse gesprekken met u, geeft u ook altijd aan dat u zelf ook uitkijkt naar
een fijne bijeenkomst. Heeft u een zelf een idee voor onze
vereniging waar iedereen van mee kan genieten, laat u het
aan ons weten, wij zijn er voor u.
De KBO Beek dankt iedereen die de lege flessen gedoneerd
heeft aan onze verenging, het bedrag komt in zijn geheel ten
goede aan onze senioren, nogmaals dank.
Onze B.O.F. Groep, Bewust Ouderen Fitness, gaat ook
gebruik maken van het tennisveld, zo kunnen de spel en sport
activiteiten tijden de les worden uitgebreid.
Wilt u ook eens meedoen, meldt u dan aan bij Chiquita 024

Foto: Ton Rutten. Zie ook zijn filmpjes op YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCADMklpntg2la9MLl7OYauQ

Foto: Henk Baron

3236479. De eerste twee lessen zijn gratis.
Voor 20 euro per kalender jaar steunt u de KBO Beek en
geniet u van alles wat de KBO Beek u iedere keer weer
opnieuw biedt. O.a. tien maal per jaar een mooi Magazine
met onze nieuwsbrief. De KBO Beek de vereniging waar je
bij wilt horen.
Gérard Tesser, voorzitter van de KBO Beek. 024 3226377
voor alle info.

Bezorger gezocht
voor De

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Wij zijn gesloten van
donderdag 13 mei
tot en met
maandag 17 mei
Heerbaan 132b - Millingen a/d Rijn - tel. 0481-769113
info@mol-optiek.nl - www.mol-optiek.nl

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Brompton-dealer

Service en onderhoud

van Nijmegen en omstreken

Duurzame oplossingen

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

Installatietechniek

Rijwielhandel
Bruinewoud

UW opticien
• Brillen • contactlenzen
• zonnebrillen • hoortoestellen

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

Rozet in Ubbergen
(vanaf juni)

De Rozet
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Lenteplaatjes

Foto’s: Henk Baron

‘t Meertje nabij Persingen

Ook Ooievaarsnest bij
dierenweitje Beek nu bewoond

Lente in het bos (Natte Beek) in Beek

BEEK. We hebben er
ruim 28 maanden op
moeten wachten, maar
nu is dan eindelijk ook
het Ooievaarsnest dat 5
november
2018
geplaatst is bij het dierenweitje
aan
de
Gruttostraat bewoond.
Volgens getuigen zijn
er eieren gelegd. Het
aantal is nog niet
bekend. Nu afwachten
tot de eerste kopjes
boven de rand uitkomen.

Foto: René Hendriks

'Godin Flora' als wandelpad
door Kwakkenberg bos

Ooievaars zijn direct van de partij als de boer ploegt in
Persingen

Gele bloemen nabij Koffiehuis De Oude Waal langs de
Ooijse Bandijk

Gelderse Natuurfotowedstrijd 2021 gaat van start!
ARNHEM. Ben jij een natuurliefhebber in hart en nieren? En probeer je altijd de mooiste natuurverschijnselen vast te leggen? Doe dan
mee
aan
de
Gelderse
Natuurfotowedstrijd
2021.
BuitenGewoon, het natuurplatform
van Omroep Gelderland, is op zoek
naar de mooiste natuurfoto van het
afgelopen jaar.
Vanaf nu kun je jouw mooiste foto
insturen via de website van
BuitenGewoon. De fotowedstrijd
bestaat dit jaar uit 5 categorieën: landschap, macro, dieren, vogels en het
jaarthema: de natuur dichtbij. Een kritische blik is geboden want in iedere
categorie kan je maar met één foto
deelnemen. Insturen kan tot en met 31
mei.
De prijzen
De inzendingen worden beoordeeld
door een driekoppige jury bestaande uit
Johan van der Wielen, Harvey van Diek
(natuurfotografen) en Jennie Burgers
(redactielid van Mooi Gelderland).
Voor iedere categorie worden daarbij
10 kanshebbers gekozen die kans
maken op de volgende prijzen: winnaar
per categorie, de juryprijs en de
publieksprijs. De foto’s worden op 28
juni gepubliceerd op onze website.

Juryprijs
Is jouw foto de
mooiste Gelderse
natuurfoto van het
jaar? Dan win je
een
exclusieve
privé masterclass
naar keuze (landschap, macro of
n a c h t f o t o g r a fi e )
van natuurfotograaf
en jurylid Johan
van der Wielen én
een publicatie in
Mooi Gelderland. Het natuurmagazine
van Gelderland dat elk kwartaal op de
mat van bijna 50.000 donateurs van
Geldersch Landschap & Kasteelen valt.
Publieksprijs
Van 28 juni tot en met 1 september kan
het publiek haar stem uitbrengen op de
50 geselecteerde foto’s. De foto met de
meeste stemmen wint de publieksprijs:
jouw foto afgedrukt in groot formaat
op hoogwaardig materiaal.
Winnaar per categorie
Ook de winnaars van één van de vijf
categorieën gaan niet met lege handen
naar huis: hun foto wordt opgenomen
als ansichtkaart in de Geldersch
Landschap en Kasteelen kalender
2022.

Op dit wandelpad door de bossen kwamen wij ook leuke informatie borden
tegen, waarover men kon lezen over de
oude historische Grafheuvels, die destijds aldaar waren gevonden.( uit de
periode van de late en vroege ijstijd). In
dit prachtige heuvelachtige bos, heerste
een serene rust vol zingende vogels die
de lente aankondigde bij een broedseizoen die nu al volop was begonnen. Al
was het tijdens onze wandeling wel
weer iets kouder geworden en hebben
wij onze jassen daarom moeten aanhouden.
Tijdens de prijsuitreiking op zondag 5
september 2021 zal de jury nog een
extra prijs bekend maken. De drie favorieten per categorie en de winnaar van
de publieksprijs zijn na de uitreiking
als reizende expositie in de provincie te
zien.
De Gelderse Natuurfotowedstrijd is
een samenwerking tussen Omroep
Gelderland, Buitengewoon, Geldersch
Landschap en Kasteelen en de
Provincie Gelderland.

Supermaan op
Koningsdag

Bedrijfsnatuurplannen
Natuurinclusieve Landbouw
Provincie Gelderland
Beste boeren uit Berg en Dal. Boer je
(nog) niet biologisch, maar zou je wel
graag natuurinclusiever boeren om zo
ook de biodiversiteit van je grond te
verhogen? Dan is het project
Bedrijfsnatuurplannen
Natuurinclusieve Landbouw van de
Provincie Gelderland mogelijk interessant. In het werkgebied van ANV De
Ploegdriever kunnen boeren zich opgeven om, volledig gesubsidieerd, een
duurzaamheidsplan te laten maken,
toegesneden op het eigen bedrijf. Dit
plan bestaat uit drie verschillende
onderdelen, waarbij het bedrijf zelf kan
kiezen welke onderdelen zij al dan niet
verder uitgewerkt zouden willen zien.
De betreffende onderdelen zijn:

worden middels bodem-, gewasonderzoek en veldonderzoek de mogelijkheden voor verbeteringen van het bodemleven, organische stoffen en waterhuishouding opgenomen.
Om de wensen van individuele boerenbedrijven in kaart te brengen en te
bepalen welke onderdelen van het plan
het bedrijf verder uitgewerkt wil zien
wordt een intakegesprek met het
Collectief Rivierenland gepland. Per
bedrijf is er een budget van €1500, die
voor 100% gesubsidieerd wordt. De
uitvoering van de plannen wordt
gedaan door veldmedewerkers van het
Collectief Rivierenland, met ondersteuning van o.a. deskundigen van het PPPAgro Advies.

1) Een biodiversiteitsplan; hierin worden de kansen voor verbetering van
natuur en landschap binnen het bedrijf
in kaart gebracht. Er wordt tevens
gewezen op subsidies en vergoedingen
die hierbij van toepassing kunnen zijn.
2) Een kringloopplan; hierin worden de
mogelijkheden voor een betere grondstoffen- en nutriëntenhuishouding op
een rij gezet.
3) Een bodem- en waterplan; hierin

Mocht je geïnteresseerd zijn in een persoonlijk Bedrijfsnatuurplan, meld je
dan aan bij het Collectief Rivierenland
via info@collectiefrivierenland.nl.
Voor De Ploegdriever is Tijn van de
Steeg de contactpersoon van het
Collectief Rivierenland. Tijn is te
bereiken via tijn.vandesteeg@collectiefrivierenland.nl. Voor meer informatie zie: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl.

Tijdens een mooie wandeling op 26
april vanaf station Heijendaal kwamen
wij uiteindelijk terecht bij het Afrika
museum in Berg en Dal. Vanaf het
Afrika museum hebben wij de wandelroute voortgezet langs mooie bloeiende
bermen en weilanden met vele mooie
goudgele paardenbloemen. Deze bloeiende paardenbloemenvelden waren
zoals vroeger weleer, ouderwets goudgeel van kleur. Het was weer genieten
waar onze uitgestippelde route ons
door de bossen van de Kwakkenberg
verder bracht.

Foto: Henk Baron
Iedere maand is er een volle maan te
zien, maar die van 27 april was wel heel
bijzonder! Een supermaan op
Koningsdag. Bovendien was het een
kraakheldere nacht, dus de maan was
zeer mooi zichtbaar. Zo’n supermaan is
er maar een paar keer per jaar. De maan
staat dan dichter bij de aarde dan normaal. Op een normale dag staat de
maan zo’n 384.000 kilometer bij ons
vandaan. Maar tijdens een supermaan
komt ‘ie ongeveer 27.000 kilometer
dichterbij! Daardoor lijkt de maan 7
procent groter en 14 procent helderder.
In 1909 was het de laatste keer dat er
een supermaan op een koninklijke
feestdag viel. En als we Koningsdag
voorlopig op 27 april vieren, is de
eerstvolgende
‘superkoningsmaan’
weer in 2127.

Door het ijzeren poortje uit het bos
richting Vijverhof
Onze wandeling eindigde bij een ijzeren poortje, die toegankelijk bleek te
zijn voor wandelaars waar de bewoonde wereld ons weer tegemoet zouden
treden rondom in het groen. Bij deze
korte wandeling op het terrein van het
Vijverhof kwamen wij bij het mooie
gezellige Huiskamerpaviljoen aan. Wij
mochten op uitnodiging nog even naar
binnen kijken, om het bijzonder paviljoen te mogen bewonderen, wat ons
vervolgens naar een mooi plafond ons
even de aandacht trok van het speelse
balken plafond die een architectonische
samenhang bleken te hebben
Paviljoen Vijverhof
Bij een volgende keer komen wij zeker
weer eens terug, maar dan met onze
nieuwe 'Godin van de Flora' wandelpad
route op zak. Het speciale balken plafond van dit paviljoen willen wij dan
gebruiken om onze gedrukte wandelroute als een groot kunstwerk te doen
laten uitvouwen tot op de vloer.
Werkgroep, 'Hortus Civitatis'

Een nieuwe generatie
Natuur in beeld
Hoewel de weersomstandigheden in april nog wel eens
winters aandeden, met
hevige hagelbuien en nachtvorst, is de lente inmiddels
toch echt aangebroken.
Overal komt de natuur tot
leven; de dagen worden
langer, zoogdieren laten
zich meer zien, vogels zingen uit volle borst, reptielen
verlaten hun winterverblijven, insecten vliegen rond
en bloemen bloeien! Dit
alles dient hetzelfde doel: Een reekalfje van nog geen week oud ligt verstopt
een nieuwe generatie op de tussen de bomen.
Foto: Jeroen van Wijk voor Geldersch Landschap
wereld zetten.
& Kasteelen
Dubbel genieten
voor. Door regelmatig een natuurgeTussen half april en eind mei wordende bied te bezoeken is de kans om zo’n
meeste reekalfjes geboren. Na een aandoenlijk kalfje met eigen ogen te
draagtijd van bijna 300 dagen bevalt zien dus zeer reëel. Wees echter vooreen reegeit doorgaans van een twee- zichtig! Tref je een verstopt kalfje aan,
ling. Een een- of drieling kan echter geniet dan kort, blijf op afstand , aai
ook voorkomen! Direct na de geboorte ze niet en laat het daarna weer met
likt de moeder haar kalf schoon en eet rust. Zo voorkom je geuroverdracht en
ze de nageboorte op. Het kalf blijft de verstotingdoor de moeder. En neem het
eerste weken dan ook geurloos, waar- kalfje zeker niet mee, hoe goed de
door het beschermd is tegen predatoren bedoeling ook is! De moeder is altijd in
als vossen en zwijnen. In deze periode de buurt en zal haar kalf, als de kust
liggen de kalfjes overdag verstopt tus- veilig is, regelmatig opzoeken. Houd je
sen het hoge gras, struiken of bomen en hiernaast aan alle andere regels in de
worden ze enkele keren gezoogd door natuurgebieden gelden. Vooral in de
de moeder. De witte vlekjes op de periode dat de natuur haar toekomst
vacht, die aanwezig blijven tot het kalf veilig moet stellen, is dit van enorm
zo’n zes maanden oud is, bieden hierbij belang. Blijf dus op de paden en houd
extra camouflage. Naarmate de kalfjes honden ten alle tijde aan de lijn! Niet
ouder worden, verlaten ze vaker hun alleen voor die schattige reekalfjes,
schuilplaats. Steeds beter kunnen de maar voor alle dieren en planten die om
kalfjes hun eigen voedsel zoeken en ons heen proberen op te groeien. Zo
langzaam maar zeker worden ze min- kunnen wij ook in de toekomst blijven
der afhankelijk van hun moeder. Na zes genieten van het nieuwe leven in de
tot tien weken zullen de moeders dan Kraamkamer van Moeder Natuur.
ook niet meer zogen. Toch zal de moeder haar jongen in de gaten blijven hou- Jeroen van Wijk is een jonge natuurfoden en bij onraad naar een veilige plek tograaf met een masteropleiding in
dirigeren. Een kalf blijft ongeveer één bos- en natuurbeheer. Zes keer per jaar
jaar bij de moeder.
gaat hij voor Geldersch Landschap &
Kasteelen op pad en doet hij door midZelf een reekalfje zien?
del van tekst en beeld actueel verslag
Reeën komen in vrijwel ieder terrein van het moois dat de natuur in
van Geldersch Landschap & Kasteelen Gelderland te bieden heeft.

WELZIJN

Nieuwe start voor Vlierhof
Jonge energie op een oude, prachtige locatie

KLEVE. Vlierhof is een kleinschalige
woongemeenschap en holistisch
gezondheidscentrum met als pijlers
bewustzijn, harmonieus samenleven,
co-creëren, duurzaamheid en ecologie. Sinds haar oprichting in 2002 is
er een hoop gebeurd en veranderd.
Op 1 september 2020 maakte Vlierhof
een nieuwe start en trapte ze af met een
nieuw bestuur en team, een nieuwe
visie, missie en bijbehorende plannen.
Hiermee waait er een frisse wind door
de bestaande plek. Vlierhof wil een veilige en inspirerende plek zijn die midden in de samenleving staat, verbonden
met haar omgeving. Een plek waar je je
kunt terugtrekken en waar je je tegelijkertijd kunt verbinden met gelijkgestemden: mensen, dieren en natuur. Op
het terrein bevindt zich een boomgaard,
groentetuin en grote kas, diverse
workshopruimtes, zweethut, sauna,
natuurcamping en B&B.
Nieuwe team en bestuur
"Wij zijn Roos, Tijs, Eric, Ralph en
Karen, de teamleden van de vereniging.
We dragen zorg voor alle activiteiten
op en rond Vlierhof. We hebben allemaal onze eigen talenten, skills en
levenservaring en vormen een schakel
in het dagelijkse bestuur. We wonen en
werken samen op deze mooie plek en
doen dat op basis van vertrouwen en
verantwoordelijkheid. Hart gedragen
ondernemen, open en duidelijke communicatie, transparantie en flexibiliteit
zijn voor ons belangrijk."
Vlierhof Tribe
Op Vlierhof is ruimte voor allerlei vormen van vrijwilligerswerk en persoonlijke ontwikkeling. We bieden een
inspirerende locatie waar mensen zich
welkom voelen en tot bloei kunnen
komen. Biologische tuinbouw, permacultuur, gezonde en lekkere voeding,
bewustzijnsontwikkeling, beweging,

creativiteit: dit en nog meer zijn de
gebieden waarvoor je bij ons terecht
kunt. Op het terrein van Vlierhof kunnen de leden van onze ‘Tribe’ zich met
elkaar verbinden, samenwerken, cocreëren en samenleven. De Tribe
bestaat uit bewoners, verenigingsleden,
vrijwilligers, bezoekers, ondernemers
en de omliggende gemeenschap.
Midden in de samenleving
De verbinding met onze omgeving is
belangrijk en die willen we graag
nieuw leven inblazen met onder andere
buurtactiviteiten zoals speciale markten, biologische pop-up eetcafe’s,
thema-avonden en vrijwilligersdagen
voor jong en oud. Vlierhof heeft op
haar terrein een prachtige locatie ter
beschikking en te huur voor events van
buitenaf, bijvoorbeeld van buurtverenigingen (met inachtneming van de corona-maatregelen). We komen graag in
contact met mensen die hierin interesse
hebben.
Vrijwilligers en stage
Vrijwilligers of ‘blijdragers’ zijn een
belangrijk onderdeel voor Vlierhof. We
zijn volop in beweging en kunnen altijd
extra handjes gebruiken, ook van mensen uit de buurt. We staan bovendien
open voor nieuwe inbreng. Deelnemen
aan onze Tribe geeft je de mogelijkheid
tot leren kennen van en het verbinden
met mensen; het geeft je inzichten,
kennis en ervaring. Ook bieden we stageplekken aan voor jongeren met een
opleiding die aansluit bij wat wij doen.
Samenwerking tussen Nederland en
Duitsland
Vlierhof ligt in een grensgebied waardoor de mogelijkheid ontstaat tot
samenwerkingen tussen Nederlandse
en Duitse bedrijven en/of organisaties.
Ook hier willen we onze aandacht aan
geven.

Online thema-avond ‘de eerste
weken met je baby’
Speciaal voor aanstaande ouders uit de
gemeente Berg en Dal hebben Zoë van
den Berg en Marloes Jonge Poerink
van de GGD Gelderland Zuid een
online thema-avond ontwikkeld. Dit
doen zij in samenwerking met de
gemeente Berg en Dal en met kraamzorg Zuid-Gelderland.
Marloes en Zoë werken zelf als jeugdverpleegkundigen op het consultatiebureau in Groesbeek. Zij merken dat er
tijdens de zwangerschap veel aandacht
is voor de moeder en de bevalling, maar
dat er nog weinig informatie wordt
gegeven over wat je kunt verwachten
van de eerste weken met je baby. In de

eerste weken komt er als ouder ontzettend veel op je af. Hoe fijn is het als je
daar dan wat meer voorbereid in kunt
gaan! Deze bijeenkomst kan hier aan
bijdragen. Er wordt uitleg gegeven over
de kraamweek en het consultatiebureau
en daarnaast krijg je praktische informatie over wat je kunt verwachten van
een baby in de eerste weken en van het
ouderschap.
Lijkt het je/jullie fijn om deze online
thema-avond bij te wonen op 23 juni
om 19.30, dan kun je je gratis aanmelden via:
cbgroesbeek@ggdgelderlandzuid.nl.

Alzheimercafé Berg en Dal
nog niet open
“Er lijkt geen einde aan te komen, aan
die Coronatijd”. Hebt u dat ook wel
eens gedacht?
Toch komt er echt een eind aan.
Alhoewel Corona nog in volle hevigheid onder ons is, zijn de meeste ouderen, de mensen boven de 65, inmiddels
gevaccineerd. En laten we hopen dat
iedereen zo slim is geweest om zich
ook daadwerkelijk te laten vaccineren.
De vrijwilligers van het Alzheimercafé
Berg en Dal hebben ook zin in een
‘gewoon’ leven, maar zover is het nog
niet. De terrasjes mogen dan open zijn,
maar een Alzheimercafé? Nee, we
moeten echt wachten tot het verant-

woord is om te starten. Alle hoop is
gericht op na de zomer. Via de huisaan-huisbladen en flyers leest u vanzelf
wanneer u weer welkom bent. Tot die
tijd wensen we dat iedereen voorzichtig
aan doet en gezond blijft. We hopen op
een maatschappij met begrip voor mensen met Dementie en we wensen de
mantelzorgers kracht, begrip en liefde
toe!
Voor een praatje of voor meer informatie kunt u mailen of bellen. g.poorterman@alzheimervrijwilligers.nl
tel.
06-44900806.
Het team van het Alzheimercafé Berg
en Dal hoopt u snel weer te zien!
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Vrijwilligers gezocht
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiële vrijwilligers aan
organisaties.
Zorggroep ZZG (Dekkerswald)
zoekt een gastvrouw/heer bij de portier.
Ontvang je graag mensen en ben je gastvrij en representatief? Dan zou je een
rol kunnen hebben in het gastvrij ontvangen van de bezoekers en patiënten
van Zorggroep ZZG. Je laat bezoekers
binnen en verwijst hen door naar de
portier. In deze periode willen ze dit
gestructureerd laten verlopen zodat het
helemaal veilig gaat. Je staat op deze
plek niet alleen, want naast de portier is
er ook een receptioniste aanwezig met
wie je samenwerkt en contact hebt.
Interesse? Neem dan contact op met
Monique Broeder via 024-3017474 of
m.broeder@zzgzorggroep.nl.
Buurtgezinnen Berg en Dal zoekt
opa’s, oma’s, ooms, en tantes die gezinnen willen helpen die moeite hebben
het hoofd boven water te houden.
Vanuit de gedachte “Opvoeden doen
we samen” kan een steungezin helpen
door een of meerdere kinderen thuis te
ontvangen. Samen activiteiten ondernemen is ook mogelijk. Heb je opvoedervaring, kun je een stabiele, warme
omgeving bieden en wil je je gemiddeld 1 dagdeel per week inzetten voor
langere tijd?
Neem dan contact op met Marloes
Bazuin via 06-42921883 of mar-

Behandelprogramma
Hersenz
Online bijeenkomst voor
mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase
Niet-aangeboren hersenletsel heeft
een gigantische impact op het leven
van de getroffene en zijn/haar naasten. Van het ene op het andere
moment - door bijvoorbeeld een
beroerte of ernstig ongeluk – staat
het leven op z’n kop.
Meer hoe pak je na je revalidatie van je
niet-aangeboren hersenletsel de draad
weer op? Voor volwassenen met nietaangeboren hersenletsel (NAH) in deze
chronische fase organiseert Pluryn op
maandagmiddag 17 mei een online
informatiebijeenkomst over het behandelprogramma Hersenz.
Hoe ga je om met de plotselinge veranderingen en beperkingen van je nietaangeboren hersenletsel? En hoe verwerk je het verlies en (her)vind je de
balans? Met die vraagstukken gaan jij
en je naasten tijdens een Hersenzbehandeling aan de slag. De online
informatiebijeenkomst vindt plaats via
Microsoft Teams en start om 16.00 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomst is
noodzakelijk en kan door te mailen
naar hersenz@pluryn.nl. Een aantal
dagen voorafgaand aan de bijeenkomst
ontvang je een link naar de online meeting in de mail.
Kijk voor meer informatie over een
behandeling voor niet-aangeboren hersenletsel op www.pluryn.nl. Pluryn
heeft NAH-centra in Tiel en in
Nijmegen.

loes@buurtgezinnen.nl.
Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor leuke actuele vrijwillige
vacatures
op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Staat er geen geschikte vacature voor je
bij maar wil je wel graag iets doen?
Neem dan contact op met Theo Zegers
via vspbergendal@fortewelzijn.nl of
06-28779192.
80-jarige uit Beek zoekt wandelmaatje
Heb jij een uurtje per dag vrij om met
een actieve meneer van 80 jaar uit Beek
te gaan wandelen? Deze meneer heeft
een beenamputatie gehad en moet nu
elke dag oefenen met zijn prothese.
Omdat hij bang is om te vallen, zoekt
hij iemand die samen met hem wil
wandelen.
Hou jij van wandelen en wil je graag
iets voor iemand iets doen? Geef je dan
op via Petra Kregting 06-53764809 of
petra.kregting@fortewelzijn.nl.
Mevrouw uit Beek zoekt hulp bij het
leggen van een vinyl vloer.
Ben jij handig en wil je een mevrouw
die recent in Beek is komen wonen helpen met het schilderen van deuren en
het leggen van een vloer van vinyl?
Mevrouw is recent in Beek komen
wonen en heeft hier nog geen kennissen kring. Mevrouw doet zelf wat ze
kan maar kan door een beperking niet
hoog reiken of alle bewegingen maken.
Daarom vraagt ze hulp.
Wil jij graag helpen? Geef je dan op via

of

Inloop en ontmoeting Berg en Dal
zoekt een vrijwilliger
In de huiskamer van Berg en Dal kunnen mensen elke maandag, woensdag
en donderdag binnen lopen voor een
kopje koffie, een spelletje, een praatje
en om samen te eten. We zoeken voor
de woensdag een vrijwilliger. Lijkt het
je leuk om als vrijwilliger hier aan de
slag te gaan tussen 10.00- en 14.00 uur
neem dan contact op met Ester Greve
via,
e.greve@kalorama.nl, 0622189214.
Maatjes in polder gezocht
Forte Welzijn is voor een aantal inwoners uit Millingen en Leuth op zoek
naar een maatje. Vind jij het leuk om
één keer per week of twee weken bij
iemand op bezoek te gaan voor een kop
koffie en een praatje? Of er met mooi
weer op uit te gaan voor een heerlijke
wandeling of fietsrit door de polder? Of
misschien ben je handig met computers
en wil je iemand daarbij helpen? Dan is
Forte op zoek naar jou!
Wil jij er voor iemand anders zijn en
maatje worden? Neem dan contact op
met Jesse Jansen, opbouwwerker bij
Forte
(06
82612612
of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl). Een
klein beetje aandacht maakt een wereld
van verschil.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Workshop over gezonde voeding
bij het Marikenhuis
Op dinsdag 11 mei van 19.30 - 21.00
uur verzorgen diëtisten en leefstijlcoaches van ProFitt in het
Marikenhuis een workshop rond het
thema 'Voeding bij kanker', over feiten en fabels.
Workshop over gezonde voeding bij
kanker
Vraag jij je ook af of het eten van biologische producten beter is bij kanker?
Of dat het eten van grapefruit de kans
op het krijgen van borstkanker vergroot?
Veel van deze vragen horen diëtisten
dagelijks op hun spreekuur. Heel
begrijpelijk, want heel internet staat vol
met informatie. Als je op google invult:
bietensap bij kanker, krijg je al 21.300
resultaten. Zijn deze resultaten feiten of
fabels? In hun workshop laten Veerle
Zeller, Pleun Houwen en Jolien Slegers
(diëtisten en leefstijlcoaches) zien wat
voeding voor u kan betekenen voor, tijdens of na de behandeling van kanker.
Hierbij staat kwaliteit van leven voorop.
Graag beantwoorden zij al uw vragen
rondom voeding. Dit kunnen vragen
zijn over afvallen, aankomen, slikproblemen of hoe om te gaan met smaakproblematiek vóór of na een operatie.
Kortom, iedereen die vragen heeft over

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Opbrengst collecte hartstichting
jaar 2021 in Leuth en Erlecom
Vijftien collectanten hebben in de week
van 11-17 april gecollecteerd voor de
Nederlandse Hartstichting. Ze hebben
samen een bedrag van €1.037,58 opgehaald. Dat is een zeer mooi resultaat.
De opbrengst van het jaar 2019 was
€802,-.
Ten eerste wil ik een woord van dank
brengen aan de collectanten. Ze hebben
opnieuw enkele uren van hun vrije tijd
opgeofferd voor het goede doel. Ook
wil ik de gulle gevers bedanken. Zij
maken het mogelijk dat de
Hartstichting door kan gaan met het

Petra Kregting 06-53764809
petra.kregting@fortewelzijn.nl.

steunen van het belangrijke onderzoekswerk. Heel veel dank!
Oproep
Daar er enkele collectanten te kennen
hebben gegeven te zullen stoppen, doe
ik bij deze een oproep aan de jongeren
om de ouderen die stoppen op te volgen. Niet denken: er zullen zich vast
wel genoeg mensen aanmelden. Meld
je gewoon aan: Theo Lamers, de Hoge
Kamp 9, 6578 BB Leuth, tel. 0246631435.
Bij voorbaat dank.

voeding bij kanker - voor, tijdens of na
de behandeling voor kanker - is welkom!
Voor aanmelding, vragen over de
workshop of over hoe het in zijn werk
gaat, stuur een mail naar info@profitt.nl
*Maximaal aantal deelnemers: 6. Bij
meer aanmeldingen ook online mogelijkheid.
Dinsdag 11 mei | 19.30 - 21.00 uur |
Workshop over voeding bij kanker |
Marikenhuis,
Slotemaker
de
Bruïneweg 163, Nijmegen
www.marikenhuis.nl

Wat doet
corona met jou
MILLINGEN. Het coronavirus heeft
invloed op ons leven en hoe we ons
voelen. Het is moeilijker om goed contact met mensen te houden. Je voelt je
misschien somber of hebt last van alle
maatregelen. Ixta Noa en Forte Welzijn
geven je tijdens de workshop corona
een luisterend oor, tips en handvatten
om hiermee om te gaan. Verder hoor je
van anderen hun verhaal. Doe op donderdag 20 mei van 14:00 - 16:00 uur
mee met de workshop corona!
De bijeenkomst is in de MOK-ruimte,
gevestigd in de Sint Martinusschool in
Millingen. Het adres is Chopinstraat 2,
als je voor de ingang van de school
staat bevindt de MOK zich links om de
hoek.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er een beperkt aantal deelnemers in
de ruimte worden ontvangen, daarom is
aanmelden verplicht. Dit kan via
MOK@fortewelzijn.nl of 06-15456861
(Astrid Verbiest). Wil je meer weten?
Neem dan vooral even contact met op.
Tot de zomer organiseren Ixta Noa en
Forte nog twee andere bijeenkomsten.
Elke keer staat er een ander thema centraal. Wil je meer weten? Neem dan
contact op met Astrid Verbiest 06-15 45
68 61 of Jesse Jansen, Opbouwwerker
Forte, 06- 82 61 26 12.
Meer informatie over Ixta Noa is te vinden op www.ixtanoa.nl en over Forte
op www.fortewelzijn.nl.
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Kraampje-onder-de-boom
GROESBEEK. Vanaf 4
mei iedere dinsdag ons
kraampje-onder-de-boom
in de Kloostertuin van
Mariëndaal. Van 14.0016.00 uur.

De
werkzaamheden
voor de herinrichting
van de Nassaustraat in
Ooij zijn maandag 26
april weer begonnen.
Dat gaat in drie fases
gebeuren en daarom zal
steeds een deel van de
Nassaustraat worden
afgesloten. Doorgaand
verkeer is dan enkele
maanden niet mogelijk.
De straat heeft al enkele maanden open gelegen voor de werkzaamheden onder de grond. Nu zijn de bovengrondse aanpassingen aan de beurt.
Foto: Henk Baron

De vrijwilligers van de
Kloostertuin werken wekelijks in hun moes-, bloemen
en pluktuin. Daar komen
mooie producten uit voort.
Die verkopen we om weer
nieuwe materialen aan te
kunnen schaffen. We staan
met ons kraampje bij de
moestuinbakken van de
Kloostertuin (Mariëndaal)
aan de achterkant van de
Gasterij.
Wat is er allemaal te koop:
Moestuinplanten
zoals:
tomaten, flespompoenen,
witte en rode kolen. Later in
het jaar ook boerenkool,
spruiten etc.
Kruiden zoals peterselie, selderij, tijm,
rozemarijn, bieslook, basilicum, oregano en munt. Er zijn ook eetbare bloemen zoals Oost-Indische kers, goudsbloem, borage en aardpeer en de bessenstruikjes
Daarnaast hebben we vergeten groenten zoals palmkool, Nieuw-Zeelandse
spinazie, rode en gele snijbiet en
melde. eenjarige bloemen zoals mirabilis, en leeuwenbekjes

Start vervolgwerkzaamheden
Nassaustraat in Ooij

Weggeefwinkel in
Groesbeek geopend
En tot slot onze jams, dressings, vruchtensaus, gedroogde kruiden en zaden
van bloemen, groenten en kruiden.
Het aanbod zal seizoensgeweijs variëren.

Dinsdagmorgen 20 april is de kledingweggeefwinkel in het voormalige
Hemapand in Groesbeek geopend. De
winkel is op afspraak te bezoeken op
dinsdag en op vrijdag, van 10.00 uur tot

14.00 uur. Het is ingericht door een
aantal vrijwilligers en enkele sympathisanten. Direct om 10.00 uur waren de
eerste bezoekers al aanwezig.
Foto: Henk Baron

De kleine plantjes kosten €0,50. De
grote planten en de bessen kosten € 1,We houden ons aan de 1½ meter
afstand van elkaar. Graag met contant
geld betalen.

Wateroverlast in Beek
De brandweer van Ubbergen heeft afgelopen zondag rond het middaguur assistentie verleend na een melding van wateroverlast in een appartementengebouw aan
de Nesciostraat in Beek. De hoofdwaterleiding was gesprongen.
Foto: Henk Baron

Het interieur van de kledingweggeefwinkel

Brand bij de Lange Paal in
Millingen/Kekerdom
Op de grens van Millingen aan de Rijn
en Kekerdom, bij de Lange Paal tegenover de parkeerplaats voor de
Millingerwaard, is vorige week dinsdag brand uitgebroken in een caravan.
De caravan stond in de wei als opslag
voor de koeien, die daar al enkele jaren

bivakkeren. Volgens getuigen was de
boer het een en ander aan het verbranden en sloeg het vuur over naar de caravan. De gewaarschuwde brandweer van
Millingen aan de Rijn heeft de laatste
restjes van de caravan geblust.
Foto: Henk Baron

Werkzaamheden in de
Vissenbuurt in Ooij begonnen
OOIJ. Op maandag 19 april zijn de
werkzaamheden aan de riolering in de
Vissenbuurt in Ooij begonnen. Deze
werkzaamheden zullen ongeveer 5 a 6
maanden in beslag nemen. Omdat ook
de riolering bij de aansluiting van de
Goudwindestraat met de Koningin
Julianalaan vervangen moet worden, is
de Koningin Julianalaan daar ter plaatse de hele week afgesloten. Het verkeer
wordt omgeleid via de Bleistraat en de
Rietvoornstraat. De gemeente meldde
op haar website het volgende:
'We gaan Het Zand (de Vissenbuurt) in
Ooij vernieuwen.
• Op 12 februari 2020 was hiervoor

een inloopavond. Aanwonenden konden toen reageren op het voorlopig ontwerp. Van de avond is een verslag
gemaakt.
• Met de opmerkingen die zijn gemaakt
tijdens de inloopavond hebben we een
aangepast ontwerp gemaakt.
• Met de reacties op het aangepast ontwerp hebben we nu een definitief ontwerp gemaakt.
Vragen of opmerkingen: Heeft u vragen
of opmerkingen over het ontwerp? Dan
kunt u die mailen naar projectleider
Pierre Kersten via p.kersten@bergendal.nl. U kunt hem ook bellen via telefoonnummer 14 024.'

Reparatie dak dorpshuis Ooij
In Ooij wordt het dak van het dorpshuis De Sprong gerenoveerd.
Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

Ooijse
Klinkertjes
Uit mijn jeugd kan ik nog drie fenomenale acties van de Erlecomse oudwethouder Theo Jeuken herinneren.
Dat is op de eerste plaats natuurlijk
het “Gat van Jeuken”. Daarmee
wordt heel denigrerend de tunnel
onder de Rijksweg naar de sportvelden van B.V.C.’12 bedoeld. Ook de
“Nyma-betonblokken”,
welke
gestort werden in de fraaie Ooiijse
plas, dat wel heel oneerbiedig het
Wilhelminagat werd genoemd, worden op zijn conto geschreven. De
plas moest worden gedempt, om er
nieuwe huizen op te bouwen. Dat
plan sneuvelde door hevig verzet in
de buurt. .Aan die gevaarlijke betonblokken schijnt nu voor de tweede
keer iets te gaan gebeuren. Het
derde punt waar ik het deze keer
over wil hebben is de door de heer
Jeuken binnengehaalde wapenindustrie in het altijd zo vredige dorp
Ooij. De laatste maanden was er op
dat oude steenfabrieksterrein veel
wapengekletter te horen. Dacht
eerst onschuldig, staat “De Pruus”
weer voor de deur. Maar nee, na
enig speurwerk kwam ik erachter,
dat de Ooijse wapenfabriek werd
ontmanteld. Duizenden banden en
miljoenen kilo’s staal werden op een
niet zachtzinnige wijze gestapeld.
Als Johnny Vernooij al dat ijzer nu
eens gegund was, dan was, qua vermogen, Johnny zeker de “Bill Gates
van het Ooijse universum geweest.
Helaas voor John, het mocht niet zo
zijn. Nu het omvangrijke terrein eindelijk is “schoongemaakt”, zijn er
grote bouwplannen in de ontwikkeling. Als ik alles mag geloven, is het
de bedoeling, om aan Ooij City een
grote uitbreiding te geven. Als dat
allemaal bewaarheid wordt, is dat
goed voor bijvoorbeeld het verenigingsleven en zeker ook voor de
winkelpromenade op het Reiner van
Ooiplein. Planologisch zal het nog
wel enige voeten in de aarde hebben, om het voor elkaar te krijgen.
Maar de “stratologen” zullen zich
nu al over de verkavelingen buigen,
om tot een verantwoorde straatnaamgeving te komen. De namen
zullen toch niet gerelateerd worden,
aan de laatste industrie die daar
gevestigd was. Ik moet er niet aan
denken, dat wij over enige tijd door
de “stratologen” opgescheept zitten
met straatnamen, als: Kanondreef,
Houwitserallee,
Karabijnstraat,
Raketmelkweg of Pistoolgasje. Tja,
als dat zou gebeuren, wordt het terrein natuurlijk “bomvol” gebouwd
Het hele plan zou onder de naam
“Het Schuttersputje” wereldberoemd worden. Persoonlijk zou ik
toch liever opteren naar oude steenfabrieksberoepen. Die zouden, wat
de geschiedenis betreft, meer eer
doen aan de daar door de werknemers gelaten emmers vol zweetdruppels. Zeker de autochtonen zouden
zich helemaal herkenbaar voelen als
zij kwamen te wonen aan: De
Stalknecht, De Stoker, De Uitkruier,
De Modderkruier of de Handvormer.
Het bouwplan, gelegen naast ”De
Ooijse Graaf” zou dan heel illustratief “De Lange Pijp” kunnen worden
genoemd. Maar deze wens zal wel
de vader van de geachte zijn. Het
zou mij niets verbazen als voormalige steenfabrieken met de eer gaan
strijken. Ik denk wel als je beweert,
dat je aan de Vlietberg, De
Groenlanden,
De
Ooij,
De
Bouwkamp of De Erlecom woont,
mensen je jaloers zullen aankijken.
Het bouwplan zal dan waarschijnlijk
wel “De Wienerberger” gaan heten.
Ik denk, dat de “Steenfabriek
Heren” toch wel weer naar de voorgrond geschoven zullen worden.
Dan komen er namen als: De
Koningsstraat,
De
Robert
Janssensteeg, Het Burryavenue, De
Jurgenslaan, Het Arntzplein, etc. etc.
Het algehele bouwplan zal bekend
worden gemaakt onder de naam:
“De Hooghe Heeren van Ooy”. Ik
ben een naam vergeten, steenfabriek Terwindt & Arntz, “Terwindt”
mag in dit rijtje niet ontbreken. Ik
kom dan tot slotsom bij de naam
Terwindtgasje, wat dan als alternatieve plaats gaat dienen voor de uitzichttoren van “De Sterrenberg”.
Groetjes medeklinker.
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Nieuws uit Nijmegen
Sporen van Romeinse begraafplaats en militaire
stad blootgelegd rond Museum Kam in Nijmegen
den, twee bakjes, drie kruiken en twee
bekers. “De vondsten zijn, misschien
wel boven verwachting, interessant. Ze
vormen een welkome aanvulling op
ons beeld van Romeins Nijmegen in
het algemeen en op dat van het grafveld
op de Hunerberg en de canabae legionis in het bijzonder.” Erik Verhelst,
senior projectleider RAAP archeologisch adviesbureau.

In de tuin van het Nijmeegse
Museum Kam zijn tijdens een
archeologische opgraving sporen
gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10-70 na Chr. Ook zijn er
sporen gevonden van de militaire
stad rond het kamp van het 10e
legioen uit 71-105 na Chr. Dit legioen
opgericht door Julius Caesar is de
bekendste militaire basiseenheid in
het Romeinse leger van Nederland.
De opgraving is uitgevoerd door
archeologisch adviesbureau RAAP
in
opdracht
van
provincie
Gelderland.
Renovatie museum Kam
De archeologische opgraving is nodig
vanwege de renovatie van het museumgebouw. Provincie Gelderland, sinds
1987 eigenaar van het gebouw, laat het
museum renoveren. Hierbij wordt het
bestaande gebouw aangepast aan de
duurzame eisen van deze tijd.
Daarnaast wordt een nieuw entreegebouw opgetrokken en wordt de tuin
opnieuw ingericht. Vanwege belangrijke Romeinse sporen en vondsten in de
bodem maakt het museumterrein deel
uit van de archeologische bufferzone
die hoort bij de nominatie voor UNESCO werelderfgoed van de Limes op de
Hunerberg.

Onverwachte rijkgevulde grafkuilen
Sinds 1883 is bekend dat op het terrein
van het huidige museum een Romeins
grafveld lag. Toen de oprichter van het
museum, Gerard Kam, het stuk grond
in 1904 kocht, liet hij de bodem systematisch doorgraven en voegde de
inhoud van de graven toe aan zijn verzameling. De verrassing was dan ook
groot toen bleek dat in de voortuin van
Museum Kam nog niet alles was opgegraven en vijf intacte Romeinse graven
werden gevonden. In een van de grafkuilen stonden maar liefst 12 stukken
aardewerk, waarvan de grootste pot is
gebruikt als urn. De rest van de inventaris bestond uit een olielamp, drie bor-

Een godenbeeldje in een militaire
stad
De recente opgravingen hebben ook
talrijke bewoningssporen en vondsten
opgeleverd van een militaire stad, die
hoorde bij het kamp van het Legio X
Gemina, het 10e legioen van Julius
Caesar. Er zijn onder andere sporen
gevonden van een langgerekt gebouw,
dat opgetrokken was van hout en leem.
Een extra bijzondere vondst, die waarschijnlijk uit de tijd van het tiende
legioen stamt, is een bronzen kopje van
een godenbeeldje. Het gaat om een
inheemse god die door de Romeinen
gelijkgesteld werd aan Mercurius, de
god van de handel en het reizen.
Voorstellingen
van
dergelijke
Romeinse interpretaties van inheemse
goden zijn uiterst zeldzaam. Alle vondsten van de opgraving worden in de
komende tijd onderzocht en zijn nog
niet tentoongesteld.

Indische Melati verbindt 5 mei en 15 augustus
Net als vorig jaar draagt een groot aantal Nijmegenaren vanaf 5 mei t/m 15
augustus weer de Indische Melatispeld. Daarmee verbinden zij twee
belangrijke herdenkingsdatums met
elkaar: de bevrijding van Nederland op
5 mei 1945 en de bevrijding van
Nederlands-Indië op 15 augustus 1945.
De Melati-speld staat symbool voor
herdenking en troost en staat stil bij de
slachtoffers van WOII in het voormalig
Nederlands-Indië. Voor hen kwam
namelijk pas veel later een eind aan een
bijna vier jaar durende bezetting. Op 15
augustus 1945 maakte Keizer Hirohito
bekend dat Japan capituleerde en
kwam formeel een einde aan de
Tweede Wereldoorlog. Vele tienduizenden Nederlanders in de Oost, waaronder ook verwanten van Nijmegenaren,

aandacht
voor
hun
IndischNederlandse stadgenoten, die op een
heel andere datum stilstaan bij het
einde van WOII, namelijk op 15 augustus. Zij dragen de Melati als blijk van
solidariteit met de slachtoffers en hun
nabestaanden.
Of dit jaar op 15 augustus een publieke
herdenking zal plaatsvinden is nog niet
bekend. Afgelopen jaar werd tijdens
een besloten plechtigheid, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de
Indische gemeenschap, door burgemeester Bruls een krans gelegd bij het
Indisch
monument
op
de
Gedeputeerdenplaats in het gemeentehuis.
zouden die dag echter niet halen. Ook
dit jaar vraagt de Indische gemeenschap van Nijmegen met deze speld om

Meer informatie over de Indië-herdenking: www.stichtingpion.nl.

Kwatta presenteert derde thuistheater-ervaring
van het seizoen met Even Niet (6+)
Soms heb ik duizend namen
maar geen een die klopt met wie ik ben
dan ga ik zonder echt weg te gaan
knijp mijn ogen dicht tot ik ren
Even Niet is een voorstelling van Mirthe Dokter die tot stand
kwam binnen Kwatta’s talentontwikkelingstraject. De voorstelling is ook onderdeel van Kwatta’s prikkelarm aanbod.
In Even Niet laat Mirthe de boel de boel. Ze gaat rennen, zingen en schilderen. En alles wat moet, hoeft Even niet. Voor
je ogen ontstaat een kleurrijk portret van Mirthe, met een
sprankelende tekst van Helena Hoogenkamp (‘Ik ben een
wolkje, maar ik kan een storm zijn’) en sfeervolle muziek
van Tim Hammer. Even Niet is een uitnodiging aan het
publiek om er ook Even niet te zijn. En om mee te doen. Dus
leg de vilstiften, verfkwasten en potloden maar klaar. En laat
je verrassen door Mirthe:
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De afgelopen maanden werden
diverse scenario’s uitgewerkt om
ervoor
te
zorgen
dat
de
Vierdaagsefeesten in welke vorm dan
ook door zouden kunnen gaan. Er
liggen drie plannen klaar: een volwaardige editie, Vierdaagsefeesten
op anderhalve meter afstand en een
vorm van sfeerbeheer. Helaas blijft
alleen het laatste scenario overeind:
er zijn geen Vierdaagsefeesten dit
jaar, maar het wordt toch een beetje
feest van 17 t/m 23 juli 2021.
De kans op reguliere Vierdaagsefeesten
werd gaandeweg steeds kleiner. De
openingsstrategie van de rijksoverheid
zoals die er nu ligt, biedt te weinig
zekerheid voor evenementen in het
begin van de zomer, zo is de gezamenlijke conclusie van gemeente, hulpdiensten en organisatie. Nog langer
wachten met de concrete voorbereiding
van het grootste evenement van
Nederland is helaas geen optie meer, en
ook uitstel naar het najaar blijkt niet
haalbaar.
Als alternatief werd er ook een scenario
voorbereid waarbij iedereen anderhalve
meter afstand kan houden. Zittend op
de terrassen en in een aantal omheinde
parken en pleinen, met aangepaste programmering. Alles met reservering en
kaartverkoop vooraf, een ‘limited edition’. Helaas valt ook voor dat scenario
nu definitief het doek. Stichting
Vierdaagsefeesten heeft het scenario
uitgebreid besproken met de hulpdiensten en gemeente, maar de plannen blijken niet haalbaar.
De hulpdiensten adviseren de gemeente over veiligheid en gezondheid bij
evenementen. De inschatting is dat de
aantrekkingskracht
van
de
Vierdaagsefeesten, ondanks een ‘limited edition’, deze zomer zal leiden tot
onbeheersbaar grote aantallen mensen
in de binnenstad. Niet alleen bezoekers
van de feesten, maar ook mensen die

wonen en werken in het centrum en
dagjesmensen. Normaal is dit te reguleren met crowdcontrolmaatregelen,
maar niet met de waarschijnlijk nog
geldende 1,5 meter afstandsnorm.
Daardoor wordt het risico op besmettingen onaanvaardbaar.
Joris Bouwmeister, directeur-bestuurder Stichting Vierdaagsefeesten: “Het
open karakter van een hele stad als festivalterrein én de aantrekkingskracht
van de feesten is iets waar we normaal
gesproken enorm trots op zijn, maar
wat het nu juist onmogelijk maakt.
Zelfs in een beperkte vorm. Dat begrijpen we, hoe ontzettend we er ook van
balen. Een ontzettende domper, niet
alleen voor ons en onze bezoekers,
maar ook voor alle horeca-ondernemers en culturele partijen die met ons
mooie plannen hebben gemaakt. Maar
veiligheid en gezondheid staan uiteraard in deze tijden voorop.”
Hubert Bruls, burgemeester van
Nijmegen: “Ik gunde het alle
Nijmegenaren en Nijmeegse ondernemers zo om uit te kunnen kijken naar
de Vierdaagsefeesten, zeker nu we er al
twee jaar op wachten, maar ik zie geen
andere mogelijkheid, hoe spijtig ook.
Maar de Vierdaagsefeesten en de marsen houden een plekje in ons hart. We
kijken daarom extra uit naar de editie
van 2022!”
Wat
over
blijft,
is
het
Vierdaagsefeestengevoel delen, met
sfeer in de stad en online. Via de website
en
social
media
van
Vierdaagsefeesten word je op de hoogte gehouden van wat er op dat moment
wél kan. De eerste aangekondigde versoepelingen bieden hier perspectief
voor. 17 t/m 23 juli wordt een moment
om de slingers op te hangen en te
proosten, live of niet, op betere tijden.
Ook in 2021: geen Vierdaagsefeesten,
toch een beetje feest!

Mindfulness yoga weer
van start in binnenzaal
Na meivakantie gaan we eindelijk weer
van start met mindfulness yoga in de
binnenzaal. Tot die tijd is er nog wekelijks een video yoga les via YouTube.
Maar vanaf dinsdag 11 mei en donderdag 13 mei zijn er in de avond weer
deze heerlijke lessen in de hele groep
met elkaar. Wel met de juiste voorzorg

zoals ruime afstand en goede ventilatie.
In de mindfulness yoga staat aandacht
vóór en invoelen ín lijf en geest staan
centraal. Meer info op de website van
het Han Fortmanncentrum namelijk
www.fortmanncentrum.nl of mail naar
docent Peter Kooij via
p.kooy@worldonline.nl.

Themamiddag - Angst voor UWV
Donderdag 20 mei

Zullen we even
het samen niet proberen
heel even?
Even Niet is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.

Extra aandacht voor afstand houden in binnenstad
Sinds afgelopen woensdag is het
drukker in de stad. Winkels en terrassen zijn dan onder voorwaarden
weer open. Juist met deze versoepe-

Opnieuw geen Vierdaagsefeesten,
toch een beetje feest

lingen blijft het belangrijk om de
basisregels na te leven. Gemeente
Nijmegen helpt daarbij samen met
het Huis voor de Binnenstad. Bij de
ingangen van het centrum vragen we
met banners om rekening te houden
met elkaar en 1,5 meter afstand te
houden.
En
in
het
Kronenburgerpark is een proef met
krijtcirkels om bezoekers te helpen
afstand te bewaren. Deze worden
maandagmiddag aangebracht.

lasting te heffen.
In het Kronenburgerpark komen krijtcirkels op het gras om bezoekers te helpen om afstand te houden. Zowel met
koud als warm weer bleek dit park
afgelopen maanden een trekpleister en
kon het te druk worden. De cirkels zijn
een proef om mensen te helpen afstand
te houden en drukte in te schatten. In
verschillende andere steden wordt hier
ook mee gewerkt zoals Utrecht en
Rotterdam.

Samen met horeca, winkeliers en het
Huis voor de Binnenstad willen we
bezoekers, rekening houdend met de
coronamaatregelen, gastvrij ontvangen.
De gemeente ondersteunt de horeca net
als vorig jaar door grotere terrassen
mogelijk te maken en geen precariobe-

Mocht het echt druk worden op plekken in de stad dan kan de gemeente
bezoekers waarschuwen met verlichte
tekstborden, borden en social media.
Politie en handhavers zullen dat ondersteunen, samen met stagiaires van
ROC.

Met knikkende knietjes pakte Helen de
telefoon, bang dat de arbeidsdeskundige zou zeggen, “nee in jou gaan we niet
investeren” of het andere uiterste “jij
kunt toch wel betaald werken”.
Gelukkig kwam Helen in contact met
ervaringsdeskundige Marieke van
UWV Werkbedrijf Nijmegen en werd
de angst en weerstand weggenomen.
Sterker nog ze voelde zich gesteund.
Deze ervaring is de inspiratie geworden
voor deze middag en hiermee hopen we
een brug te slaan tussen de psychisch
kwetsbare werkzoekende en het UWV
Werkbedrijf Nijmegen.
Heb jij ook angst voor het UWV
Werkbedrijf of ben je nieuwsgierig
naar de mogelijkheden?
Kom dan naar Ixta Noa Nijmegen voor
de themamiddag Angst voor UWV!
Vier ervaringsdeskundige van UWV
Werkbedrijf en Ixta Noa organiseren
deze middag. Samen hopen zij de menselijke kant van UWV Werkbedrijf
Nijmegen te laten zien. Ook is er de
gelegenheid tot het stellen van vragen
en je eigen verhaal te delen met betrekking tot werk en participatie.

Het Coronavirus dwingt ons creatief te
zijn en daarom kun je deze middag
zowel fysiek als online bijwonen. Voor
de online deelnemers vragen we de
camera aan te zetten, verder hebben we
van tevoren een MS Teams testmoment
georganiseerd.
Tijd
14.00 tot 16.00
Programma ziet er als volgt uit
11.00 – 12.00 Mogelijkheid tot testen
van MS Teams
13.45 – 14.00 Inloop digitaal/fysiek
14.00 – 15.00 Presentatie
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Ruimte voor uitwisseling
en het stellen van vragen
Begeleiders
Marieke en Joep (UWV Werkbedrijf
Nijmegen) Tim en Helen (Ixta Noa
Nijmegen)
Aanmelden
Wil je deelnemen? Meld je dan aan via
nijmegen@ixtanoa.nl. Geef bij de aanmelding aan of je digitaal wenst deel te
nemen of fysiek aanwezig wilt zijn
(fysiek slechts beperkt aantal plaatsen
beschikbaar).
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn

PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com. Uiteraard kunt u
het parochieblad ook lezen op onze
website.

Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
BID JE MEE OM DE HEILIGE
GEEST?
Met Pinksteren kwam de heilige Geest
in de vrienden van Jezus. Door de heilige Geest waren ze niet meer bang. Ze
hadden ervaren dat Jezus die gekruisigd was, uit de dood was opgestaan.
Zij merkten ook dat Hij in en door hen
werkte, ook al zagen ze Hem niet. Door
hun woorden en daden kwamen velen
tot geloof. Er ging een geweldige
kracht en vreugde uit van deze gemeenschap.
Voor ons als gelovigen en als gemeenschap zal het natuurlijk ook goed zijn
als wij in onze voorbereiding op
Pinksteren verlangend bidden om de
komst van de heilige Geest. En dat deze
Geest zo nog meer in en door ons zijn
goede werk kan doen, voor ieder wat
bij hem of haar past, tot opbouw van
het geheel.
Graag nodigen we je uit om van
Hemelvaart tot Pinksteren (13-23 mei)
mee te bidden om de komst van de heilige Geest in ons leven en in onze
gemeenschap.
Vorig jaar hebben we met enkele mensen negen avonden op rij een kwartiertje via zoom gebeden om de heilige
Geest in onze voorbereiding op
Pinksteren. Dat willen we dit jaar weer
doen. Heb je interesse, stuur dan een
mail
naar
m . g . b. o o s t e r w i j k @ g m a i l . c o m .
Daarnaast is er een boekje met woorden voor deze negen dagen voor een
meer persoonlijke voorbereiding. Dit
boekje is beschikbaar in de kerken en
kapellen van onze parochie.

ken. Voor de viering door de week is
een standaard Mis- en gezangenboekje
beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.

Gelegenheid voor
gebed en kaarsje:
Leuth Mariakapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Beek Mariakapel Grote
Bartholomaeus elke dag
9.30-17.30 uur
Beek kapel kerkhof elke
dag
Millingen dagkapel elke
dag 9.00-17.00 uur
Millingen Fatimakapel,
Schoolstraat 4, elke dag

EERSTE COMMUNIE
Op zondag 16 mei om 10.30 uur is in
de kerk van Millingen een eucharistieviering waarin drie kinderen voor het
eerst de heilige Hostie zullen ontvangen. Fijn dat het voor deze kinderen nu
eindelijk zo ver is, na het uitstel van
vorig jaar vanwege corona. Gelukkig
mogen we in onze kerk in Millingen
sinds eind april 60 mensen ontvangen
(i.p.v. 30). Mooi als deze kinderen op
deze zondag kunnen ervaren hoe welkom ze zijn bij Jezus, mede door u
allen die gewoonlijk mee de eucharistie
viert. Aanmelden blijft wel verplicht.
MARIAVIERING
Op vrijdag 7 mei, de eerste vrijdag in
mei, is om 19.00 uur in de kerk van
Millingen een Mariaviering. Onder het
bidden van de rozenkrans en het zingen
van Marialiederen trekken we ook
langs het onlangs achter het tabernakel
nieuwe beeld van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes dat dan tevens wordt ingezegend. Mooi dat we op deze manier
toch ‘in Lourdes komen’.
MISBOEKJES
VOOR
LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigit van Raaij, telefoon 0623304932.
Zij zal u graag een Misboekje aanrei-

H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 5 mei 09.00 uur H. Mis Beek
kl.
Bartholomeus;
Hand.15,1-6,
ps.122,1-5. Joh.15,1-8.
Donderdag 6 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.15, 7-21, ps.96,1-3.10,
Joh.15,9-11.
Vrijdag 7 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hand.15,22-31, ps.57,8-12,
Joh.15,12-17.
Vrijdag 7 mei 19.00 uur Marialof 1e
vrijdag van mei
Zaterdag 8 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.16,1-10, ps.100,2.3.5,
Joh.15,18-21.
Zaterdag 8 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 6e zondag van
Pasen B: Hand.10,25-26.34-35.44-48,
ps.98,1-4, 1Joh.4,7-10, Joh.15,9-17.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Toos
Geutjes-Jansen, jaargetijde, Mini SackArts, van Gerda voor Moederdag,
Tonny Reijnen-van Wijck, Wiel en Ger
Vink-Groothuizen, Overleden ouders
Verriet-van Steen,Leo Wim en Lies,
Ronald Rikken, Overleden ouders van
Steen-Geutjes, Mia Rutten- van Steen.
Zondag 9 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel dameskoor) (zie boven)
Gerit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Fred van
Eck, Marina Staub-Bach, Jan Bach en
Emma Bach-Thunnissen.
Dinsdag 11 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hand.16,22-34,
ps.138,1-3.7c-8, Joh.16,5-11.
Woensdag 12 mei 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Hand.17,15.22
-18,1, ps.148,1-2.11-14d, Joh16,12-15.
Donderdag 13 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen - Hemelvaart; vandaag geen
aanbidding. Hand.1,1-11, ps.47,3.6-9,
Ef.1,17-23, Mc.16,15-20.
Vrijdag 14 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen:
Hand.1,15-17.20-26,
ps.113,1-8, Joh.15,9-17.
Zaterdag 15 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed . Hand.18,23-28, ps.47,2-3.8-10,
Joh.16,23b-28.
Zaterdag 15 mei 17.00 uur H. Mis Beek
(orgel en voorzang) – 7e zondag van
Pasen B: Hand.1,15-17.20a.20c-26,
ps.103,1-2.11-12.19-20ab, 1Joh.4,1116, Joh.17,11b-19.
Henny Peijnenburg, Bert en Thea van
der Heide.
Zaterdag 15 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) (zie boven)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff.
Zaterdag 15 mei 20.30 uur Taizéviering
Millingen
Zondag 16 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen waarin Eerste Communie
van enkele kinderen (deel Familiekoor)
(zie boven)
Dinsdag 18 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; Hand.20,17-27,
ps.68,10-11.20-21, Joh.17,1-11a.

Sociaal Culturele Projecten

Aanvragen subsidie 2021 mogelijk
De Stichting Steunfonds Buurt- en Klubhuiswerk (SSBK)
start vanaf begin 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
verdeeld over meerdere projecten.
Het werkgebied van de SSBK is het Rijk van Nijmegen.
Dit jaar kunnen weer aanvragen worden ingediend. De sluitingstermijn is 7 juni.
Daarna worden de aanvragen in een bestuursvergadering
beoordeeld en krijgen de aanvragers vervolgens in de maand
juni een reactie. Vanwege de onzekere situatie door corona
zullen ook aanvragen die tot 21 juni worden ingediend in een
tweede bestuursvergadering eind juni nog worden beoordeeld.
In het verleden heeft de SSBK bijvoorbeeld aan de volgende

projecten subsidie verstrekt:
-Koersbalmat
voor
de
Seniorenvereniging in Kekerdom
-Zomeractiviteiten Kindervakantie-week 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
Het zal vanzelfsprekend zijn dat activiteiten alleen uitgevoerd kunnen worden binnen de op het moment van uitvoering geldende coronamaatregelen.
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.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege de coronamaatregelen zijn tot
nader bericht alle vieringen alleen
online mee te vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en daaronder "Deze maand". U ziet daar de
link
Zondag 9 mei, aanvang 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor Steunfonds Het Vakantiebureau.
Zij organiseren begeleide vakanties
voor mensen die in het dagelijks leven
zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n
1.500 vrijwilligers per jaar maken deze
vakanties mogelijk.
Digitaal doneren kan via NL 08 NLGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. Vakantiebureau

Zondag 16 mei, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. D. Blom uit Cuijk
De diaconiecollecte is ook deze zondag bestemd voor Steunfonds Het
Vakantiebureau. Voor info en digitaal
doneren: zie boven
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Nieuwsberichten uit
parochie Groesbeek
Gerard van Gorkum
gestopt als vicevoorzitter
Nu de overdracht van de kerk op De
Horst in een eindfase zit, heeft Gerard
van Gorkum verzocht om ontslag als
vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Hij heeft 26 jaar in het parochiebestuur
gezeten, eerst in Breedeweg, en vanaf
2014 in de gefuseerde parochie H.H.
Cosmas en Damianus van Groesbeek,
Breedeweg en De Horst. Hij heeft veel
gedaan voor de parochie. Er zal op een
later moment passend afscheid genomen worden.

Ton Lansdaal is de nieuwe
vicevoorzitter
In verband met de bestuurlijke en
financiële problematiek waarin de
parochie zich bevindt, heeft pastoor
Aloys van Velthoven aan de bisschop
ondersteuning gevraagd. De bisschop
heeft dat verzoek gehonoreerd en
besloten om bisdom medewerker Ton
Lansdaal voor de komende tijd te
benoemen als vicevoorzitter van het
parochiebestuur.

Bisdom stemt niet in met
zorgappartementen in pastorie
Het bisdom stemt niet in met het initiatief om de pastorie in Groesbeek grondig te verbouwen en er zes zorgappar-

tementen in te vestigen. Voor zo’n ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande grote investering door de parochie
heeft het parochiebestuur voorafgaand
toestemming nodig van het bisdom.
Het bisdom heeft, na het bestuderen
van de inhoudelijke en financiële stukken, aangegeven dat die toestemming
er niet komt. De belangrijkste factoren
bij het onthouden van toestemming
zijn: de grote financiële investering
afgezet tegen het vermogen en de
exploitatie van de parochie, de financiële en beheersmatige risico’s voor de
parochie, de benodigde middelen voor
het pastoraat. De parochie heeft de
afgelopen jaren te maken met financiële tekorten. Het doel is om een vitale
parochie te blijven. De inzet van de
financiële middelen zal gericht worden
op het pastoraat, vieren van het geloof,
catechese, gemeenschapsvorming, diaconie en onderhoud gebouwen.

Arnhemse documentaire
‘Geheim aan de Rijn’ in première
De
spannende
documentaire
‘Geheim aan de Rijn: verhalen over
de Defensiehaven’ gaat donderdagavond 6 mei in première. De film ontrafelt in ongeveer dertig minuten de
mysterieuze geschiedenis achter de
Defensiehaven in Arnhem. Oud-militairen vertellen, soms voor het allereerst, over hun ervaringen rondom
deze geheime haven aan de Rijn. Om
20.00 uur kunnen kijkers de voorstelling
live
volgen
via
mijnGelderland Facebook en website.
Verborgen geschiedenis
De Defensiehaven was onderdeel van
de IJssellinie: een waterlinie uit de
Koude Oorlog die het land moest
beschermen tegen een mogelijke invasie van de Sovjet Unie. De IJssellinie
en daarmee de Arnhemse haven waren
tot het einde van de Koude Oorlog
uiterst geheim. Verhalen over deze tijd
zijn daarom heel schaars. En de verhalen die er zijn, zijn nog onbekend bij
veel mensen. De documentaire
‘Geheim aan de Rijn’ gaat daar verandering in brengen. Voor de Gemeente
Arnhem
interviewde
Erfgoed
Gelderland oud-militairen die getuige
waren van deze verborgen geschiedenis. Alletun Producties bracht de interviews samen tot een unieke documentaire.
Verhalen en film
Naast de documentaire zijn er tientallen verhalen geschreven op basis van

de interviews. In aanloop naar de première worden deze verhalen gedeeld op
de
Facebook-,
Twitteren
Instagrampagina van mijnGelderland.
De première vindt online plaats op 6
mei om 20.00u via een Facebook-evenement van mijnGelderland en via
mijnGelderland.nl/defensiehaven-arnhem. Alle Arnhemmers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd
om bij de première aanwezig te zijn.
Deelnemers aan het Facebook-evenement ontvangen voor aanvang een herinnering, zodat zij niets missen van de
film.
Meer
informatie:
mijnGelderland.nl/defensiehaven-arnhem.
Totstandkoming
In het voorjaar heeft de gemeente
Arnhem de Defensiehaven uitgebaggerd. Dat was een directe aanleiding
om de verhalen achter de haven te verzamelen en toegankelijk te maken voor
inwoners. Met behulp van het
Ministerie van Defensie en Stichting
Menno van Coehoorn zijn mensen
opgespoord die nog herinneringen hebben aan de haven en aan de IJssellinie.
Erfgoed Gelderland heeft die verhalen
door middel van oral history interviews
vervolgens opgehaald en vastgelegd.
De interviews, in beeld gebracht en
door Alletun Producties, vormen de
kern van de documentaire.
De documentaire is na 6 mei terug te
kijken via mijngelderland.nl/defensiehaven-arnhem.
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Range Rover Evoque P300e
Range Rover verkoopt haar Evoque met alleen voorwielaandrijving om het
brandstofverbruik en de aanschafprijs zo laag mogelijk te houden. De goedkoopste versie op de prijslijst heeft gelukkig wel weer vierwielaandrijving,
maar dat is dan ook een plug-in hybride, waarbij naast de benzinemotor
onder de motorkap een elektromotor (109 pk) bij de achterwielen de voortstuwing verzorgt Dit verklaart de standaard vierwielaandrijving. De aandrijving tussen achter- en voorwielaandrijving is onafhankelijk en door het ontbreken van die verbindings-as kan het batterijenpakket van 15 kWh onder de
auto ter hoogte van de achterbank worden ingebouwd. Deze oplossing kost
wat bodemvrijheid, maar geen interieur- noch bagageruimte.

De hybride Range Rover Evoque P300e mag een geremde aanhanger trekken tot
1600 kg.
De vierwiel-aangedreven Range Rover
Evoque P300e heeft als verbrandingsmotor een 1,5 liter driecilinder benzinemotor. Dat is serieuze downsizing
voor het luxe-merk Range Rover, waar
we een achtcilinder prefereren. Range
Rover kennen we vanwege haar luxe,
comfort en prestaties. De hybride
Range Rover Evoque P300e rijdt overwegend soepel en krachtig als een
echte Range Rover. Het relatief lage
verbruik (testverbruik 1 op 13) en schonere emissies zijn daarbij de bonus, die
door de beduidend lager BPM en daarmee de verkoopprijs beduidend naar
beneden brengt. In theorie zou men met
deze Evoque een brandstofverbruik van
1 op 50 kunnen halen. In de praktijk
lukt dat uiteraard niet. Met volledig
opgeladen accu kan de Range Rover
Evoque maximaal 55 kilometer ver

komen. Daarin zit met name de brandstofbesparing.
Cilinder minder en elektromotor erbij
Range Rover Evoque P300e is als pluginhybride schoner, zuiniger en goedkoper in aanschaf dankzij de lagere BPM
en daarbij profiteert deze hybride uitvoering ook nog van de halvering van
de wegenbelasting. En dat is zeer welkom, want deze auto weegt 2157 kg.
Het is wel een driecilinder en dat hoort
men ook, alhoewel de akoestiek dusdanig is aangepast, dat het als een sportief
geluid kan worden opgepakt. De 200
pk 1,5-liter Ingenium-turbomotor in de
Evoque is in feite een tweeliter viercilinder waar een cilinder vanaf is
geknipt. De redding van de verwachte
rijprestaties, zoals een Range Rover
behoort te bieden, komt van een elek-

Suzuki Swace 1.8 Hybrid E-CVT
Suzuki heeft de Swace omarmd om dezelfde reden als de al eerder geteste
Suzuki Across. Het zijn door de dreigende CO2-boetes van de Europese Unie
ingegeven oplossingen. Deze zuinige modellen brengen het gemiddelde brandstofverbruik van de Suzuki automobielen op een lager peil. Eigenlijk is de
Swace geen Suzuki, maar een Toyota. De Suzuki Swace komt overeen met de
al eerder in deze rubriek geteste Toyota Corolla Touring Sports met hybride
1,8 liter-krachtbron, goed voor een systeemvermogen van 122 pk en een
gecombineerd maximumkoppel van 142 Nm.

De aanschaf van de Suzuki Swace is een verstandige aankoop als men een grote
en zuinige stationwagon wenst. De sfeer in het interieur van de Swace serieus en
zakelijk.
Het is voornamelijk een andere voorbumper waarmee deze Suzuki verschilt
van de Toyota waarop hij is gebaseerd.
Suzuki biedt minder keuze, maar wel
voor de meeste automobilisten de beste
keuze. Onder de motorkap van deze
Suzuki ligt altijd een 72 pk sterke elektromotor en 1,8-liter viercilinder benzinemotor met 98 pk, samen goed voor
122 pk. De Swace 1.8 Hybrid heeft
altijd een CVT-automaat en drie verschillende rijmodi: Normal, Eco en
Sport. Verder is er nog een EV drive
mode beschikbaar, waarmee de accu
leeg gereden kan worden, maar puur
elektrisch overbrugt de Swace hooguit
een paar kilometer.

Extreem zuinig
De Suzuki Swace wint tijdens remmen
en uitrollen energie terug. Deze teruggewonnen elektriciteit wordt zo nodig
ingezet om de benzinemotor elektrisch
te ondersteunen. Toyota heeft met deze
technologie inmiddels decennia ervaring en patentvoordelen. Dat merkt
men overduidelijk. De twee motoren
werken in welhaast perfecte harmonie
samen.
De prestaties van de 122 pk / 163 Nm
sterke aandrijflijn zijn ruim voldoende.
Tijdens de testperiode hebben we een
gemiddeld brandstofverbruik van 1 op
20 behaald. Daarnaast is de Suzuki

Road Test
Range Rover Evoque P300e
Koets: 5-deurs
Prijs: € 56.380,Gewicht: 2157 kg
Cil.inh.: 1498 cc
Vermogen: 309 pk
Top: 213 km/uur
Acc.0-100: 6,4 sec.
Gem. verbr.: 1 : 10-50 (hybride)
Lengte: 436,1 cm
Breedte: 199,6 cm (ingeklapte buitenspiegels)
Kofferruimte: 472 liter
Aanhangergewicht: 1600 kg
tromotor, die aan de achteras 109 pk
bijlevert. Het totale resultaat is 309 pk
en 540 Nm. Dat zijn mooie cijfers. De
Range Rover Evoque P300e weegt echter wel 2.157 kg en dat is vanwege de
15-kWh accu 365 kg zwaarder ten
opzichte van de puur benzine aangedreven versie.
Met de combinatie van motoren sprint
de Range Rover vanuit stilstand naar de
100 km/u in 6,4 seconden en de topsnelheid ligt bij 213 km/u. Bij voldoende accucapaciteit krijgt de brandstofmotor bij accelereren altijd ondersteuning van de elektromotor. Hierdoor zijn
schakelmomenten nauwelijks waarneembaar. Ondanks dat een driecilinder motor Range Rover onwaardig
klinkt, doet het motorblokje in alle rust
wat men bij het luxe-merk verwacht.
De geluidsproductie is goed gedempt
en daarbij helpt ook de automatische
achtversnellingsbak, die bij 120 km/u
zorgt voor toerental van net boven de
2.000 toeren. Dat kan, want het koppel
komt van de elektromotor. Met deze
auto kan men een geremde aanhanger
trekken tot 1600 kg.
Rijeigenschappen
De Range Rover Evoque P300e levert
bij het merk passende prestaties. Echter
de combinatie van de twee aandrijvingen geeft bij optrekken of afremmen zo
nu en dan een wat weifelend of rommelig gevoel. De elektromotor ondersteunt uitstekend daar waar de driecilinder tekort schiet. Het onderstel is op

Road Test
Suzuki Swace 1.8 Hybrid ECVT
Koets: 5-deurs stationwagon
Prijs: € 31.800,Gewicht: 1375 kg
Cil.inh.: 1798 cc
Vermogen: 98 pk / 122 pk (gecombineerd)
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 11,1 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20
Lengte: 465,5 cm
Breedte: 179,0 cm (ingeklapte buitenspiegels)
Kofferruimte: 596 liter
Aanhangergewicht: 750 kg
Swace stiller en met de automatische
CVT automaat merkbaar soepeler ten
opzichte van conventionele auto's met
alleen een benzinemotor.
De prestaties zijn toch indrukwekkend.
De 1375 kg zware Suzuki Swace sprint
in 11,1 seconden vanuit stilstand naar
de 100 km/uur en de topsnelheid ligt
bij de 180 km/uur. Men mag een aanhanger van maximaal 750 kg aankoppelen.

comfortabel afgesteld en de besturing
met de snelheidsafhankelijke bekrachtiging voelt degelijk
aan. Door de configuratie is de Range
Rover Evoque P300e
geen echte off-road
krachtpatser voor rotsige ondergronden,
maar biedt wel de
gebruikelijke 4WDmodi voor gras,
grind, sneeuw, modder en zand.
Interieur
We reden met de In tegenstelling tot de meeste plug-in hybrides kan men met
Range Rover Evoque de Range Rover Evoque P300e ook bij snelladers terecht.
P300e, die vanaf € Bijzonder, want die optie is meestal alleen aan volledig
56.380 in de prijslijst elektrische auto’s voorbehouden.
staat. De geteste auto
heeft het iets rijkere S-uitrustingsni- conventioneel aangedreven modellen.
veau, waarmee zijn prijs op € 60.905 Met de achterbank ingeklapt kan men
komt. De testauto beschikt helaas nog ruim 1.300 liter bagage meenemen. De
niet over het nieuwe PIVI-infotain- laadkabel kan men opbergen in een
ment, zodat we helaas weinig kunnen speciaal vak onder de vloer. Mooi wegzeggen over de werking daarvan. We gewerkt, maar niet gemakkelijk toereden een pre-productie versie. De gankelijk als er veel spullen in de bagaoptionele Touch Pro Duo-schermen geruimte liggen.
zijn al wel present. Het bovenste
scherm is dan elektrisch kantelbaar en Conclusie
wordt aangevuld met een tweede exem- Dankzij de fiscale regelingen is de
plaar lager op de middenconsole.
hybride- en daarmee de echt vierwiel
De Range Rover Evoque P300e biedt aangedreven Range Rover Evoque
472 liter bagageruimte. Evenveel als de P300e het instapmodel voor de lijn
geworden. Het is
even wennen dat er
een
driecilinder
benzinemotor in
een Range Rover
zit, maar de elektrische ondersteuning
maakt dat weer
goed. Dit hybride
model biedt gelijk
de dynamiek, die
men dankzij het
hoge koppel van de
elektromotor verkrijgt en maakt de
Onder motorkap van de Range Rover Evoque P300e zit een auto
financieel
1 ,5-liter driecilinder turbo met 200 pk op de voorwielen en bereikbaar
voor
een elektromotor van 109 pk op de achterwielen. Ertussenin een grotere groep
(onder de vloer en achterbank) zit een 15-kWh accu waar- Range Rover liefmee men 55 kilometer puur elektrisch kan rijden.
hebbers.
tenden biedt de Suzuki
Swace
voldoende
been- en hoofdruimte.
Het dashboarddesign
komt overeen met de
Toyota, waarbij ook
hier alles goed in
elkaar steekt en degelijk aanvoelt. In de
Suzuki Swace is de
geïntrigeerde navigatie van Toyota ontkoppeld. Daarvoor moet
men via Google Maps
via Android Auto of
Apple CarPlay met de
eigen
smartphone
navigeren. De naviga- De Suzuki Swace bleek bij onze test dankzij de vernuftige
tie van de smartphone hybride techniek extreem zuinig te rijden.
is momenteel vaak
beter dan de voor-geïnstalleerde pro- de basisversie met prijskaartje van €
gramma’s en dus niet bezwaarlijk.
31.800,- kost. De luxer uitgevoerde
Suzuki Swace 1.8 Hybrid E-CVT
Standaarduitrusting Suzuki Swace
Style, die wij reden is tweeduizend
De Swace is standaard uitgevoerd als Euro duurder en nog rijker uitgerust.
stationcar met standaard adaptieve
cruise control, LED-verlichting inclu- Standaard 6 jaar garantie geeft het
sief grootlichtassistent, geregelde air- vertrouwen aan
conditioning, verwarmd stuurwiel en Een belangrijke reden om voor deze
een 8-inch touchscreen met Bluetooth, Swace te gaan is de degelijkheid van de
Apple CarPlay en Android Auto. Een auto, waardoor de fabrikant maar liefst
botspreventiesysteem, verkeersborden- zes jaar volledige fabrieksgarantie
herkenning en een rijstrookassistent krijgt. Met ingang van 2021 heeft
zijn ook standaard in de Swace Select, Suzuki de garantietermijn op nieuwe
auto’s verhoogd van 3 jaar garantie
naar 6 jaar garantie. Weliswaar tot
een maximum van 150.000 kilometer. Vooral voor de particulier is
dit een interessant aanbod.

Ruim
De Suzuki Swace is een ruime
auto van 4,655 meter lang en met
een wielbasis van 2,7 meter. De
bagageruimte meet 596 liter
(1.606 liter met neergeklapte rugleuning). De bagageruimte van de
Conclusie
Swace is goed bruikbaar met
De Suzuki Swace is een keurige
brede toegang en zonder tildremauto met veel ruimte en rijdt heel
pel. Door aan twee hendels te
erg zuinig. Ten opzichte van de
trekken kan men de achterbankToyota evenknie vormt de geteste
leuning eenvoudig omklappen. In
Suzuki Swace budgetair gezien een
het interieur vindt men diverse
uitstekend alternatief. Men koopt
mogelijkheden om kleine spullen
in feite dezelfde auto, met dezelfde
De Suzuki Swace biedt veel binnenruimte met een fijne stoelen, hetzelfde ruimte-aanvast te zetten of op te bergen.
Voor de bestuurder en alle inzit- praktische laadopening achter.
bod en prima rijeigenschappen.
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Zwischen Rhein & Maahs
Bischof Felix Genn segnet den
neuen Bildstock in Mehr
MEHR. Alle hatten sich natürlich einen
schönen, sonnigen Sonntagmorgen
erhofft. Aber auch bei Wind und
Wolken fand in Kranenburg-Mehr am
Sonntag, den 25. April unter großem
Interesse das Pontifikalamt zum 1300
jährigen Ortsjubiläum mit Segnung des
neuen Willibrord-Bildstocks durch
Bischof Felix Genn (Bistum Münster)

statt. Die Messe wurde direkt am
Bildstock (Stüvenest) im Freien
(coronabedingt) gefeiert und auch im
Internet übertragen. Der Bildstock
wurde vom Künstler Dieter von
Leventzow geschaffen. Auf dem
Monument ist zu lesen: „Graf Ebroin
schenkte Teile von mehr an Bischof
Willibrord in Rindern – AD 721.“

Stadt Kleve verleiht Heimat-Preis 2021
KLEVE. „Wir fördern, was Menschen
verbindet“, diesem Slogan des
F ö r d e r p r o g r a m m s
„Heimat.Zukunft.NordrheinWestfalen“ vom Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NRW folgt
und unterstützt die Stadt Kleve gerne.
Der Preis wurde im Jahr 2019 erstmalig verliehen. Preisträger in den Jahren
2019 und 2020 waren das Haus der
Begegnung - Beth HaMifgash e.V.,
ARENACUM - Verein für Kultur und
Geschichte in Rindern e.V., der St.
Martinsverein für den Bereich der
Innenstadt Kleve, Kleefe Schüsterkes
e.V., der Verein Deutsche Waldjugend –
Horst Kleve und der Heimatverein
Schenkenschanz e.V..
Auch im diesem Jahr soll der „HeimatPreis“ vergeben werden. Er wird in
Form eines Preisgeldes in Höhe von

insgesamt 7.000 Euro verliehen. Der
Betrag wird aus Mitteln des
Ministeriums
für
Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes NRW in Höhe von 5.000
EUR und dem Anteil der Stadt Kleve
mit 2.000 EUR ausgelobt. Das
Preisgeld staffelt sich je nach Anzahl
der Preisträger wie folgt:
3 Preisträger: 1. 3.000; 2. 2.500; 3.
1.500 Euro
2 Preisträger: 1. 4.000; 2. 3.000 Euro
1 Preisträger: 7.000 Euro
Der Preis kann ehrenamtlich tätigen,
natürlichen
Personen
oder
Personengruppen,
insbesondere
Vereinen
und/oder
einzelnen
Abteilungen von Vereinen oder
Bürgergruppen verliehen werden, die
sich für die Heimat im besonderen
Maße verdient gemacht haben.
Vorschlagsberechtigt
sind
alle

Kranenburger Trainsteps schreiben
Briefe an die Seniorenresidenz

Ein Pontifikalamt im Freien

Foto: Heinz Maahs

Neu: Dorfpostille Nr.1 in
Kranenburg-Mehr gerade erschienen!
KRANENBURG-MEHR. In der
Pandemie Kontakt zu halten ist für alle
Vereine schwer - Versammlungen,
Vorstandssitzungen – alles digital. Da
muss doch eigentlich etwas gegen
getan werden! Wenn dazu das Dorf
noch 1300-jähriges Jubiläum feiert und
alle geplanten Festlichkeiten ausfallen
und der eigene Verein „MehrMiteinander“ heißt und dazu noch aus
Mehr kommt, dann erst recht: Denn bei
diesem Verein ist der Name Konzept!
Kurzerhand
wurde
also
eine
Dorfpostille gegründet, ein Dorfblatt,
das kostenlos an alle Dörfler verteilt
wird, egal, ob Vereinsmitglied oder
nicht. Denn viel passiert im kleinen
Dorf in der Düffel. So wurde ein
Jubiläumspfad
mit
den
Themenschwerpunkten
Kommunikation, Geschichte und
Gedenken geplant und z.T. schon
umgesetzt. Für die Kommunikation
wurde eine kunstvoll geschwungene
Bank geschaffen, für die Geschichte
wird gerade ein altes Trafohäuschen zu
einem kleinen Museum umgerüstet und
für das Gedenken an das Jubiläum ist
ein neuer Bildstock eingerichtet, der an
eine Schenkung des Grafen Ebroin an
Bischof Willibrord vor 1300 Jahren
erinnert. Diese Geschichte ist daher ein
Schwerpunkt in der Nr. 1 der Postille.
Weiterhin
haben
die
kalte
Winterwochen als auch Corona ihre
Spuren in der Postille hinterlassen.
Zum Miteinander werden NeuZugezogene und Vereine vorgestellt.
Dörflichem Brauchtum wird nachgegangen und der Humor darf auch nicht
zu kurz kommen, wenn der Weihrauch
der außen stattfindenden Messe als
Angst- und Depressionslöser in
Coronazeiten entdeckt wird.
Auch auswärtige Interessenten können
die Postille gegen eine geringe Gebühr

KRANENBURG. Trainsteps, so nennt
sich
die
Mädchengruppe
des
Jugendfreizeitheimes Trainstop, für
Mädchen im Alter von 9 -14 Jahren.
Der gemeinsame Spaß am Tanz und
viele andere Interessen verbindet die 10
Mädchen aus Kranenburg. Die Gruppe
besteht bereits seit April 2019 und wird
von Lara Hollands und Jessy Peters
begleitet. Normalerweise trifft sich die
Gruppe einmal wöchentlich im
Jugendfreizeitheim Trainstop. Zu
Corona Zeiten ist das leider nicht möglich, weshalb die Gruppe sich zur
gewohnten Zeit Online trifft. Schon vor
über einem Jahr entstand die Idee, bei
der Seniorenresidenz anzufragen, ob
dort ein Auftritt gewünscht ist. Leider
verhindert Corona dies im Moment.
Die Gruppe hat nun einen Weg gesucht,
trotzdem mit den Bewohnern der
Seniorenresidenz in Kontakt zu kommen. Die Mädchen haben Briefe
geschrieben, um auf diesem Wege den
Bewohnern der Seniorenresidenz eine
Freude zu machen. Gaby van Brakel,
Leiterin des Betreuungsteams der
Seniorenresidenz und Birgit Basler,
verantwortlich für die Mädchenarbeit
im Trainstop, freuen sich sehr über die
schöne Idee der Mädchen.
Die
Mitarbeiter
des
Jugendfreizeitheimes Trainstop sind
auch während der Corona Zeit für die

Auch auswärtige Interessenten können
die Postille gegen eine geringe Gebühr
von mindestens 3 € erwerben, durch
die die Arbeit des Vereins und der
Redaktion unterstützt wird.
von mindestens 3 € erwerben, durch
die die Arbeit des Vereins und der
Redaktion unterstützt wird. In halbjährlichem Abstand zu erscheinen ist die
selbst gesetzte Aufgabe, aber nur wenn
ausreichend Inhalt vorliegt. Daran wird
es jedoch - so erste Reaktionen aus dem
Dorf - wahrlich nicht mangeln.
Ausgeliefert wird im 30 km Umkreis
ökologisch sinnvoll nur per Fahrrad
oder zu Fuß.
Die Redaktion: Julia Stempel, Ferdi
van Heukelum, Dr. Philipp Kamps und
Friedhelm Kahm. Weitere Infos:
Friedhelm Kahm, Wibbeltstr. 21,
Kranenburg/Mehr,
02826-92216,
0163-1327053, fkahm@t-online.de

Schaufensterkunst in Kranenburg
KRANENBURG. Da das Projekt Heinz Nielen, Tel.: 02826 1733,
„Schaufensterkunst“ im letzten Jahr ein heinz.nielen@online.de oder bei Jenny
großer Erfolg war, möchte der Ernst-Petit, 02826 5501, jenny.ernstInitiativkreis „von Bürgern für Bürger“ petit@t-online.de, melden.
trotz der Corona-Pandemie die
Aktion wiederholen. In diesem
Jahr soll der Start zeitgleich mit
der Aktion des Touristikbüros
der Gemeinde Kranenburg „100
Jahre Beuys“ sein, also am
Wochenende von 19/20. Juni.
Das
Thema
des
Schaufensterprojektes passt zur
Beuys’ Ansicht dass „jeder
Mensch ein Künstler ist“. Den
KünstlerInnen
soll
die
Möglichkeit gegeben werden,
die
Kunstobjekte
der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Projekt Schaufensterkunst in Kranenburg
Wer Interesse hat, kann sich bei startet im Juni.

Die Trainsteps haben Briefe geschrieben, um auf diesem Wege den
Bewohnern der Seniorenresidenz eine
Freude zu machen.
Kinder und Jugendlichen der
Gemeinde Kranenburg aktiv.
Es wurden mehrfach Bastelpakete
gepackt und den Kindern, die die
Einrichtung sonst regelmäßig besuchen
nach Hause gebracht. Täglich wird
über Facebook bekanntgegeben, zu
welchen Zeiten das Team im Trainstop
vor Ort und entsprechend erreichbar
ist. Erreichbar ist das Team des
Jugendfreizeitheimes
unter
02826/1315 oder jugendheimtrainstop@gmail.com.

bei Michael Baumann Matthäus,
Kranenburg)

Der Mühlenturm soll komplett umgestaltet werden.

Roms fließende Grenzen
NIEDERRHEIN.
„Roms
fließende
Grenzen“ lautet der Titel
der Archäologischen
Landesausstellung die
ab September 2021 bis
Oktober
2022
in
Detmold, Xanten, Bonn,
Haltern am See, Köln zu
besuchen
ist.
Der
Niedergermanische
Limes war eine der
wichtigsten Grenzen des
Römischen Reiches. Er
verlief
über
220
Kilometern auch durch NordrheinWestfalen. Voraussichtlich 2021 entscheidet die UNESCO-Kommission
über seine Anerkennung als Welterbe.
Von September 2021 bis Oktober 2022
machen an fünf Ausstellungsorten

Einwohnerinnen und Einwohner der
Stadt Kleve, sowie Vereine und
Institutionen mit Sitz in Kleve. Darüber
hinaus steht den im Rat der Stadt Kleve
vertretenen
Fraktionen
ein
Vorschlagsrecht zu.
Der Vorschlag erfolgt über ein
Formblatt, das auf der Internetseite der
Stadt Kleve www.kleve.de abrufbar ist.
Vorschläge können bis zum 30.06.2021
bei der Stadt Kleve eingereicht werden.
Preiskriterien sind hierbei Verdienste
um die Heimat, Erhalt, Pflege und
Förderung von Bräuchen, sowie das
Engagement für die Kultur und
Tradition. Es muss mindestens ein
Preiskriterium erfüllt werden. Über die
Zuerkennung des Heimat-Preises entscheidet der Rat auf Grundlage des
Vorschlages eines unabhängigen
Preisgerichts.

Betreuer für die
Sommerferien
gesucht

Arbeiten am Mühlenturm
KRANENBURG. Die momentanen
Arbeiten am Mühlenturm sind Teil
einer Sanierung des Turms, der
Feuchtigkeitsschäden aufwies. Es handelt sich um eine Erneuerung der
Fugen in der Fassade. Insgesamt aber
wird der Mühlenturm komplett umgestaltet.
Vorgesehen
war
eine
Neueröffnung mit einem modernen,
zeitgemäßen Ausstellungskonzept in
2022. Leider vollziehen sich die
Arbeiten unter den bekannten
Bedingungen nur schleppend. Man
hofft jedoch, dass der Turm dann wieder geöffnet werden kann. Dann werden zwar leere Räume zu sehen sein,
damit aber auch der Turm als solches
im Mittelpunkt stehen, dessen Erhalt
und Wiederaufbau ja auch Auslöser der
Gründung des Vereins (1922) war. (Für
die Information bedankt sich de Rozet

Vorschläge können bis zum 30.06.2021
bei der Stadt Kleve eingereicht werden.

KLEVE. Der Fachbereich Jugend und
Familie der Stadt Kleve plant in den
Sommerferien vom 05. Juli bis zum 23.
Juli 2021 eine ganztätige Ferienfreizeit
für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren.
Für dieses Ferienangebot werden noch
Betreuerinnen und Betreuer gesucht.
Voraussetzung dafür sind neben dem
Mindestalter von 18 Jahren, möglichst
Erfahrungen im Bereich der Kinderund
Jugendarbeit.
Engagement,
Kreativität und Interesse am Umgang
mit Kindern werden bei der Bewerbung
vorausgesetzt. Für die verantwortungsvolle Betreuertätigkeit wird eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von
45 € pro Tag gezahlt. Vor der
Ferienmaßnahme
findet
ein
Vorbereitungstag
mit
einer
Betreuerschulung statt. Die Teilnahme
daran ist verpflichtend.
„Wir
hoffen,
dass
das
Infektionsgeschehen
unsere
Ferienmaßnahme zulässt.“, sagt die
Jugendpflegerin der Stadt Kleve, Lisa
Broza.
„Im
Rahmen
der
Schutzvorschriften werden wir eine
verantwortbare Freizeit auf die Beine
stellen. Besonders Kindern fehlen seit
über einem Jahr zahlreiche wichtige
Angebote und Kontakte. Das möchten
wir mit unseren Möglichkeiten
ändern.“, so Broza weiter.
Interessierte können ihre Bewerbung
mit Lebenslauf bis zum 07.05.2021 an
den Fachbereich Jugend und Familie,
Lindenallee 33, Frau Lisa-Christin
Broza (Tel. 02821-84617) oder per EMail an lisa-christin.broza@kleve.de
senden.
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spektakuläre Neufunde, Modelle und
Aktionen den Alltag in der ehemaligen
römischen Provinz Niedergermanien
und den angrenzenden Gebieten lebendig. Alle Infos zu diesem Projekt unter
www.roemer.nrw

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 18. Mai
Redaktionsschluß: Freitag 14 Mai
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com
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SPORT
Zeil-3-daagse 2021
Ook dit jaar zal de
Zeil-3-daagse
weer
plaatsvinden van 13
mei tot en met 15 mei
op de Mookse plassen.
De Zeil-3-daagse is
voor jongens en meiden tussen de 10 en de
14 jaar uit de regio die
op een leuke en gezellige manier kennis willen maken met de
watersport. In deze 3
dagen worden de kinderen de kunst van het
zeilen bijgebracht door
enthousiaste instructeurs. Er is geen zeilervaring benodigd!
Het programma bestaat uit zwemmen,
zeilen, roeien en spellen, kortom alles
wat op en rond het water kan.
De kosten voor de Zeil-3-daagse zijn €
75 per persoon. Hiervoor krijg je buiten
3 te gekke dagen op en rond het water
ook een instructieboekje + touwtjes om
knopen te oefenen en een programmaboekje.
Door het Covid-19 virus is veel onzeker, half april hebben wij van de
gemeente groen licht gekregen om de
Zeil-3-daagse door te laten gaan. Alle

Frans heeft vanuit zijn loopbaan in het onderwijs ruime
bestuurlijke ervaring. Hij heeft diverse directie- en bestuursfuncties bekleed en zal zich nu gaan inzetten voor de tennisvereniging. Hij zal in eerste instantie de functie als interim
voorzitter vervullen en bij goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering en bij afwezigheid van tegenkandidaten,
officieel geïnstalleerd kunnen worden.

50 jarig jubileum Tennisvereniging
Groesbeek

activiteiten vinden zo veel mogelijk
plaats in de buitenlucht en de instructeurs zijn ruim onder de 27 jaar.
Voor meer informatie, vragen en
inschrijven kun je een kijkje nemen op
de website www.zeil3daagse.nl, te emailen naar: zeil3daagse@zvcanisius.nl of bellen naar Matthieu
Bouwman: 06-25377629.
Ook kan je kijken op Facebook (facebook.com/Zeil3Daagse) & Instagram
(instagram.com/zeil3daagse).

Start Gelders zwemseizoen 2021
Afgelopen weekeinde (1 mei) startte
het zwemseizoen voor zwemmen in
oppervlaktewater. Zwemmen betekent
plezier voor jong en oud en is vooral
gezond. In Nederland zijn meer dan
zevenhonderd officieel aangewezen
zwemwaterlocaties waar je veilig kunt
zwemmen. Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. Houd er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen
rekening mee dat het water nog erg
koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken.
Zo veilig mogelijk zwemmen
Zwem uitsluitend bij aangewezen
zwemwaterlocaties. Op deze locaties
worden waterkwaliteit en veiligheid
gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties zijn opgenomen op www.zwemwater.nl en zijn bij
de zwemwater-locatie te herkennen aan
een blauw informatiebord van de provincie.
Informatieborden
Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EUrichtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren.
Daarnaast wordt informatie gegeven
over de actuele kwaliteit.

Nieuws van tennisvereniging Groesbeek

Gezondheidsrisico’s
Zwemmen in oppervlaktewater kan
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en
darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de Ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties
controleert de overheid de waterkwaliteit. Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s zie www.zwemwater.nl.
Ga goed voorbereid zwemmen
Maak de komende maanden gebruik
van de vele mooie zwemwaterlocaties
in ons land. Kijk op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp (zie Google
Play en App Store) voordat je op pad
gaat. Je ziet dan vooraf of er bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s zijn waardoor je beter een andere locatie kunt
kiezen. Op het bord bij de locatie kun
je dat natuurlijk ook zien, maar dat is
wellicht wat laat. Door de sluiting van
de zwembaden is het de afgelopen
periode lastig geweest om de zwemvaardigheid op peil te houden. Wees je
daarvan bewust en houd vooral kleine
kinderen extra in de gaten.
Eigen risico
Zwemmen in oppervlaktewater is altijd
op eigen risico.

Opening beweegroute
Montessori College Nijmegen

Sportief welkomstpakket bij
Tennisvereniging Groesbeek
Wie jarig is trakteert: Tennisvereniging Groesbeek bestaat dit
jaar al weer 50 jaar! En daarom ontvangen alle nieuwe leden
die een jaarlidmaatschap aanschaffen bij Tennisvereniging
Groesbeek een leuk welkomstpakket! Dit welkomstpakket
bestaat uit een sportieve sporttas, een unieke handdoek, een
bidon, een blik Dunlop tennisballen en het inschrijfgeld van
€ 10,- komt te vervallen.
Een flexibel zomerlidmaatschap
Voor diegene die nog niet zeker zijn van een toekomstige
tenniscarrière, is er ook de mogelijkheid om een zomerlidmaatschap van 3 maanden aan te schaffen. zie hieronder.

Oud directeur van basisschool “De
Sieppe” wordt nieuwe (interim) voorzitter
Frans Geurts, al bijna 25 jaar lid van TV Groesbeek, heeft
per 1 april 2021 de voorzittershamer van Tom Weber overgenomen bij Tennisvereniging Groesbeek.

Zaterdagmorgen opende wethouder
Grete Visser van de gemeente
Nijmegen de beweegroute bij het
Montessori
College
aan
de
Kwakkenbergweg in Nijmegen.
De beweegroute is een initiatief van het

Montessori College en de gemeente
Nijmegen en bestaat uit verschillende
toestellen waarmee men buiten kan
sporten. De beweegroute is bedoeld
voor zowel scholieren van het
Montessori College als voor buurtbewoners.

Variabel zomerlidmaatschap
Speel je een teamsport en heb je een zomerstop, maar wil je
toch graag fit blijven in de zomer? Of kun je vanwege
Corona niet sporten en wil je in de zomer graag naar buiten?
Maak dan gebruik van een zomerlidmaatschap bij
Tennisvereniging Groesbeek! Dit is een lidmaatschap, voor
jong en oud, waarbij je drie aaneengesloten maanden vrij
kunt tennissen wanneer het jou uitkomt. De ingangsdatum is
altijd de 1e van de maand. Dit kan in de periode van 1 mei
tot 1 oktober 2021.
Vanwege het 50jarig jubileum van Tennisvereniging
Groesbeek, kost dit zomerlidmaatschap slechts € 37,50 voor
3 maanden. Stuur een mail naar info@tvgroesbeek.nl voor
meer info of kijk op de website www.tvgroesbeek.nl

Tennis coronaproof
Tennis is bij uitstek een sport die coronaproof is. Bij
Tennisvereniging Groesbeek wordt er in de buitenlucht
gespeeld en op de baan kan er voldoende afstand bewaard
worden. Dubbelen en trainen met 4 personen is daarom toegestaan. Als je wat aan je conditie wilt doen en genieten van
het tennisspel, van harte welkom. Tennis is goed voor je
gezondheid en geschikt voor alle leeftijden.
Wilt u meer informatie over de tennisvereniging? Neem
dan eens een kijkje op de website www.tvgroesbeek.nl of
stuur uw vraag naar info@tvgroesbeek.nl

Mountainbikeroute Westermeerwijk ingekort
voor onderzoek Vliegend Hert
De mountainbikeroute (MTB) route
in Westermeerwijk wordt aangepast.
Deze wordt een paar honderd meter
ingekort om onderzoek te doen naar
de broedplaatsen van het Vliegend
Hert, een zeldzame en beschermde
kever. De aanpassing gebeurt deze
week. De stichting die de MTB-route
heeft aangelegd helpt bij de verlegging ervan.
Vorig jaar heeft Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen een
Mountainbike (MTB) route aangelegd
in het bos van Westermeerwijk. Het bos
Westermeerwijk is eigendom van
gemeente Nijmegen, maar ligt op
grondgebied van gemeente Berg en
Dal. Het doel van goede routes is om
het gebruik van de bossen in het Rijk

Bridge

Foto: Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen)

Voor Tennisvereniging Groesbeek is 2021 een bijzonder jaar,
aangezien de vereniging het 50 jarig jubileum mag vieren!
We gaan natuurlijk dit bijzondere jubileum vieren. De festiviteiten zijn (vanwege Corona maatregelen) voorlopig uitgesteld tot eind augustus, maar we gaan ervan uit dat dan het
feest kan losbarsten.
We willen toch nu al trakteren!
Daarom ontvangt ieder nieuwe tennis lid (na aanschaf van
een jaarlidmaatschap) een welkomst pakket. Dit is een speciale sporttas gevuld met een blik tennisballen, een
Tennisvereniging Groesbeek bidon en handdoek! Tevens
komt ook het inschrijfgeld te vervallen.
Voor diegene die nog niet zeker zijn van een toekomstige
tenniscarrière, is er ook de mogelijkheid om een zomerlidmaatschap van 3 maanden aan te schaffen. zie hieronder

Beste
bridgers,
Nu de
terrassen
open zijn
en de
avondklok
is afgeschaft, is
het fysieke bridgen weer een stapje
dichterbij.
Uitslagen BBD 26-4-2021:
1. Corry en Johannes Mulder 64,17%
2. Loes Janssen en Ronald Post 59,17%
3. Carola en Kees 57,50%
4. Jan Jacobs en Arnold Raats 56,25%
5. Gerard van het Erve en Antoon
Kuhlmann 52,08%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie Berichten/Stepbridge.

van Nijmegen goed te verdelen onder
wandelaars, MTB’ers, ruiters etc. Door
een aantrekkelijke en afwisselende
MTB-route aan te leggen door het Rijk
van Nijmegen worden gebruikers van
het bos zoveel mogelijk gescheiden.
Ook ontstaat er rust en ruimte voor de
natuur in overige gebieden.
Na de aanleg van deze route zijn vragen gesteld over de aanwezigheid van
het Vliegend Hert. Het Vliegend Hert is
de grootste kever van Nederland en een
beschermde diersoort. De MTB route
ligt waarschijnlijk te dicht langs een
mogelijke broedboom waar het
Vliegend Hert is waargenomen.

De provincie heeft dit onderzocht en
wil nu ook nader onderzoek laten uitvoeren naar de beschermde diersoorten
in het hele bosgebied van Rijk van
Nijmegen. De MTB-route wordt daarom op de locatie waar het Vliegend
Hert mogelijk kan voorkomen aangepast, van 1 mei tot 1 september. De
recreanten blijven zo voldoende uit de
buurt van de broedboom. De route kan
hierdoor toch behouden blijven en het
Vliegend Hert wordt hierdoor ontzien.
Deze aanpassing is gedaan in overleg
met de provincie. Het natuuronderzoek
wordt deze zomer uitgevoerd. Daaruit
volgen de vervolgstappen.

Samen fit de zomer in met
Run for KiKa Summer Fun
Ga samen met familie, vrienden en
collega's de uitdaging aan van 20 t/m
30 juni tijdens Run for KiKa
Summer Fun. Ren gezamenlijk of
alleen in totaal 25 km in 10 dagen
voor kinderen met kanker. Op dit
moment geneest 25% van de kinderen niet: tijd om in actie te komen in
de strijd tegen kinderkanker.
Run for KiKa Summer Fun is voor
iedereen, jij bepaalt op welke manier
en met wie je de 25 km rent. Loop bijvoorbeeld samen met je gezin in totaal
25 km of ren individueel op je eigen
manier 25 km. Stippel je eigen routes
uit, plan wanneer en met wie je gaat
lopen en ren met de zon op je toet de
zomer tegemoet.
Jij maakt hét verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het
genezingspercentage van kinderen met
kanker met ruim 5%. Concreet bete-

kent dit dat er jaarlijks meer dan 25
kinderen extra genezen. Dat zijn 25
kinderen die weer een toekomst hebben, 25 gezinnen die samen blijven en
25 klaslokalen waar geen lege stoel
staat.
De harde realiteit is echter dat op dit
moment 25% van de kinderen met de
diagnose kinderkanker niet geneest.
Daarom is er nog steeds veel geld
nodig voor onderzoek naar kinderkanker. Deelnemers aan Run for Kika
Summer Fun helpen mee om die laatste
25% genezingskans te realiseren, zodat
nog meer kinderen met kanker een toekomst hebben.
Deelname is gratis!
Kom in actie en daag vrienden, familie
en collega's uit om samen de uitdaging
aan te gaan tijdens Run for KiKa
Summer Fun! Schrijf je nu gratis in via
www.runforkika.nl en draag bij!
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Wij zoeken:
Administratieve ondersteuning
voor verkoop en
service activiteiten.
Kernwoorden: Flexibel, commercieel, technische affiniteit,
meertalig en parttime.
Wie durft deze functie aan?
(zie ook www.vccbv.nl en www.aserepair.nl)
Stuur uw bericht en CV aan: jeffrey@vccbv.nl
De Bouwkamp 1L, Ooij
t 024 - 37 33 884
e info@vccbv.nl

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

2e halve prijs

s
Bonuler
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Alle Douwe Egberts,
L'OR en Senseo*
Combineren mogelijk
Bijv. Douwe Egberts aroma rood snelfiltermaling
2 pakken à 500 gram

8.⁹ ⁸

*M.u.v. 20 stuks capsules
De actieprijzen
variëren van
1.57-17.68

11.⁹⁸

per krat
Hertog Jan, Jupiler
of Warsteiner krat

Alle varianten
Krat 24 flesjes à 0.25 of 0.3 liter*

9.⁹⁹

Gratis Douwe Egberts
G
k
koffiereceptenboek
B 2 actieproducten*
Bij
v Douwe Egberts ,
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LL'OR* en Senseo
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*M.u.v. capsules

op geselecteerde
Ontvang € 20 korting
.com
achines op BOL
Philips kof fiem
codee op je kassabon
gscod
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d kortin
met de

Tot 6% rente op je spaargeld met Koopzegels

*Voor
**Voo
*V
Voo
Vo
oor deze
de aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant.

16.²⁹-1⁴⁹

Kies elke week 5 extra aanbiedingen in Mijn Bonus Box

Aanbiedingen geldig t/m zondag 9 mei
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