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

Energiecoaches Berg en Dal
gaan van start! Ook bij u?

oplage: 25.000

Ruim 100 oldtimers trokken
door de Ooijpolder
Klassiek Mechaniek Zeeland (KMZ)
organiseerde op zondag 1 mei vanuit
Hernen een Voorjaarsoldtimerrit. Na
twee jaar beperkt te zijn door corona,
kon de Brabanste club eindelijk weer
verantwoord een oldtimerrit organiseren.
En bij menig oldtimerbezitter, begon
het alweer behoorlijk te kriebelen om
de geliefde oldtimer of exclusieve auto
weer eens uit te laten.
Ruim 100 oldtimers, klassiekers en

vrachtauto’s zijn om 12.00 uur van start
gaan, voor een route van 90km door
een deel van het Land van Maas &
Waal, de Ooijpolder en Brabant. Vanaf
Nijmegen voerde de rit via de
Ooysedijk, de Ooijse Bandijk,
Kruisstraat, Hezelstraat, Kerkdijk, St.
Hubertusweg,
Thornsestraat,
Steenheuvelsestraat
en
Plezenburgsestraat naar Duitsland.
Onderweg konden de deelnemers picknicken.

De E-coaches met werkgroep en wethouder vlnr: Caro Ermers|Gerhard
Boot|Nelleke van der Pol|Wil Meertens|Alphons Klomberg|Peer Trepels|Martien
van Ewijk|wethouder Nelson Verheul|Jos van Kessel|Henk Jilesen|Alex
Wilbrink|(Jean de Ridder|Henk Thijssen|Tako Rodenburgh, niet op foto)
Foto: Bert Roodbeen
Het DuurzaamheidsCafé Berg en Dal
heeft tien energiecoaches klaargestoomd om gratis huisbezoeken af te
leggen. Op dinsdag 26 april waren de
energiecoaches klaar met hun opleiding
van 5 dagdelen. Het voortraject was
een intensieve training op isolatie/energietechnisch en communicatief
gebied. Initiatief en begeleiding lag in
handen van het DuurzaamheidsCafé
Berg en Dal. Vanaf begin 2021 is het
traject opgezet met werving van
geschikte coaches, aanmelding door
bewoners, inkoop van toolkits, training
en tenslotte de certificering van de Ecoaches. De gemeente Berg en Dal

De Nijmeegse Waalstranden zijn een
fijne plek om elkaar te ontmoeten, te
genieten van het weer en van het uitzicht op stad, rivier en natuur. Dat
willen we op een veilige en verantwoorde manier. Om de veiligheid te
garanderen, herrie voor de omwonenden ’s nachts te beperken en de
natuur ruimte te geven, is recreatie
op de Nijmeegse Waalstranden ook
deze zomer alléén toegestaan tussen
06.00 en 22.30 uur. In de nacht geldt
van 1 mei tot 1 oktober een toegangsverbod.
Vorig jaar werd deze maatregel ingevoerd om groeiende overlast en onveiligheid tegen te gaan op de strandjes,
die deel uitmaken van een natuurgebied. De maatregel liep op 1 oktober af,
omdat het buitenseizoen rond die tijd
ook eindigt. In de winter zijn er dan
ook nauwelijks problemen geweest
rond de strandjes. Direct na 1 oktober
heeft het college van burgemeester en
wethouders van Nijmegen besloten ook

Wethouder
Nelson
Verheul
(Duurzaamheid) heeft hen toegesproken bij de afsluiting van hun opleiding,
die alle E-coaches een certificaat oplevert. Hij was benieuwd naar de motivatie van de deelnemers en sprak waarderende woorden. Het team ontving als
blijk hiervan een duurzame bidon.

Energiecoaches van start

in de zomermaanden van 2022 de toegang tot de strandjes te beperken.
Burgemeester Bruls: “Tijdens de coronatijd leverde de massale toeloop naar
de strandjes nogal wat problemen op,
vandaar dat we toen deze maatregel
hebben genomen. Ook dit jaar blijft het
van kracht. Aankomend najaar bekijken
we dan hoe deze zomer is verlopen en
nemen we nadere besluiten. De strandjes zijn een fijne plek om te zijn. Ik
vraag iedereen eraan bij te dragen dat
dit zo blijft. Houd rekening met anderen, kom lopend of op de fiets, zet uw
fiets op de aangewezen plekken neer en
neem afval mee naar een prullenbak.
Veel plezier aan de Waal!”
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Waterstraat 82
in Beek
024-6844590
Foto: Henk Baron

SVO ‘68 kampioen
na prachtseizoen
OOIJ. Na precies 25 jaar en 4 dagen
(27 april 1997) mag SVO’68 uit Ooij
zich weer kampioen noemen. De
Ooijse voetbalploeg versloeg afgelopen
zondag in Batenburg Batavia met 15-0.
Het afgelopen seizoen won de club met
Martin de Winkel als trainer alle wedstrijden met een doelsaldo van 75 voor
en 7 tegen. Daardoor stond niets hun
kampioenschap meer in de weg.
Volgend seizoen speelt SVO dus (met
VVLK in één team) in de 4de klasse.
Meer dan honderd Ooijse supporters
waren met groen-witte fakkels en spandoeken naar Batenburg gekomen om
het feest met hun ploeg te vieren.
Spelers en stafleden werden massaal

Zondag moederdag 8 mei

toegezongen.
Tegen Batavia, 9e op de ranglijst,
scoorden Daan Lamers, Joris Tax, Rik
Dollevoet, Jasper Scholten, Jurgen
Vink (2), Kadeem Schel (3), Joris
Weeren (3) en Siem Hoogma (3).

extra geopend van
10.00 tot 14.00 uur.
U kunt ook online bestellen via
www.intensbloemen.nl

Komend seizoen gaan de eerste elftallen van SVO en het Leuthse VVLK (nu
nog competitiegenoot) als één ploeg de
competitie in. Een jaar later fuseren de
beide polderclubs.
Bij thuiskomst in Ooij werden de spelers met gejuich ontvangen en even
later maakte het hele gezelschap op een
open bus een kampioensrondgang door
het dorp.

35 jaar
De Rozet
23 april 1987. Spannende dag voor
Albert de Jong en Nicolette Balledux.
Na maanden denken, informeren,
mogelijkheden zoeken, adverteerders
benaderen, financiering rond krijgen...
rolde die dag de allereerste Rozet van
de drukpers. Jaargang 1, nummer 1!
Dank aan alle lezers, adverteerders,
medewerkers, columnisten, fotografen,
die in die 35 jaar een bijdrage geleverd
hebben.
Albert mocht de 25 jaar nog net vieren.
Of Nicolette nog doorgaat tot het 50jarig jubileum? Dan wordt het wel een
oude-besjes-krant :-)
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De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 17 mei
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 13 mei
Vervolg colofon: zie pagina 3

heeft dit financieel mogelijk gemaakt.
Vanaf mei 2022 is een tiental Ecoaches beschikbaar van Millingen tot
Groesbeek om de huisbezoeken in alle
kernen af te leggen. Er worden geen
kosten in rekening gebracht. De winst
is de weg naar een duurzaam huis.

Ook deze zomer recreatie op
Waalstrandjes tot 22.30 uur

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

024 - 397 5052

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

SVO bij aanvang van de kampioensrit

GL02

Foto: Henk Baron

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Zondag 8 mei Moederdag
Verras moeder met een boeket, terrasplant, zomerbloeiers of ...
Heel energiek

Zaterdag geopend van 8 tot 17 uur
Zondag geopend van 9 tot 17 uur

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

Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Vrijdag 13 mei 2022
VCA TRAINING & EXAMEN
VCA Basis, VOL en VIL-VCU Training incl.
aansluitend examen

024-6633100

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

www.frankbv.nl

Locatie: De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
Ruime, gratis parkeergelegenheid
Aanvang training: 08:00 uur
Aanvang examen: 17:00 uur
Incl. lunch, examen en diploma
Is uw VCA Diploma verlopen? Heeft u VCA nodig voor
die nieuwe opdracht of baan?
VCA Training én aansluitend landelijk erkend examen
incl. pasje.
Door gecertificeerd, ervaren én bevlogen docente.
Hoog slagingspercentage.
Kosten
incl. lunch, examen en diploma: € 195,00
Los examen:
€ 89,00
Andere talen op aanvraag

T

Aanmelding:
op tel: 06 521 533 65
of e-mail: info@felineprojects.nl

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

Feline Projects
Veiligheid & Communicatie

TEL: (024) 782 05 44

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

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

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

Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE
Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Pedicurepraktijk
Sta op verzorgde voeten.
Andrea Dalmeijer, Medisch Pedicure
Tel: 0481-354356
Rookvrij en Fitter, individuele en groepsbegeleiding bij het stoppen met roken.
Tel.: 06 50621214, www.rookvrijenfitter.nl
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
DE LUISTERLIJN: 088-0767000.
www.deluisterlijn.nl Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, anoniem, dag en nacht.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 1341 5975
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Postbus 109 6560AC Groesbeek | telefoon
085 040 60 66 | www.fortewelzijn.nl
Stichting SSHB support. Gratis ondersteuning voor mensen met geldzorgen en die hun
thuisadministratie niet op orde kunnen houden. Info@sshb.nl
Www.sshbsupport.nl
Telefoon 06-30006035 of 06-83718053
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.

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke
Thuiszorg Gasthuis Millingen
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Millingen
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955
Ouderadviseurs in de gemeente Berg en
Dal:
u kunt bij ons terecht voor informatie, advies
en ondersteuning in de kerndorpen Berg en
Dal, Groesbeek en de Polder. Wilt u in contact komen met een van de ouderadviseurs?
Bel dan het telefoonnummer: 06-30763931

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)

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

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

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

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende
bellen: 024-3244200

tandarts

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

Kerkdiensten
BEEK
• Protestantse kerk,
- 15.5., 10u. ds. Wouter Slob
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen in:
4 MEI DODENHERDENKING
BEEK
-jeudeboules: ma.19u.; woe.14u.; don.19u.,
zat. 12u. Aldeweteringweg 3, Beek
-t/m 24.7. expo René Maagdenberg,
Kalorama
-7.5. en 29.5. jubileum BVC 110 jaar
-14.5. 11-14u. repaircafé, Kulturhus
-17.5. 19-22u. Job Experience, Kulturhus
-22.5. 13.15u. start Koningsschiet-dag
BUB, wei Höfke
MILLINGEN A/D RIJN
-7.5. 19.15u. + 21.15u. circus Zirkometric,
t.o. basisschool
-7.5. 20u. bingo Ons Genoegen, ver. gebouw
-12.5. Dag vd Zorg, Gasthuis
-14.5. 20u. bingo Juliana, ver.gebouw
-15.5. 20u. bingo Ons Genoegen, ver.
gebouw
LEUTH
-9.5. 10-12u. peutercafé, Kulturhus
-14.5., 20u. concert DES, Kulturhus
KEKERDOM
-7.5. 16u. boekpresentatie “geschiedenis
van Steenfabriek’, Waard v.Kekerdom
-8.5. 15u. bluessessie, Waard v.Kekerdom
-13-15.5. feestweekend EMM
UBBERGEN
-weekenden t/m 22 mei: expo “Water”
galerie NDDA
PERSINGEN
-14+15.5. 10-17u. nationale molendagen,
Thornsche Molen
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-7+8.5. ‘Kijk&Geniet’
-14+15.5. Vereniging Natuurfotografen
GROESBEEK
-3.5. 14u. Anne Frank middag,
Vrijheidsmuseum
-5.5. 10-16u. Bevrijdingsfestival,
Vrijheidsmuseum
-8.5. 14.30u. Back to the Country Show,
Mallemolen
-11.5. 20u. lezing ‘Herstel van het koningschap van Israël’, prot.kerk
-13.5. 13.30u. ‘Koffie met...”, Mallemolen
-14.5.-5.6. expo Metamorfosen, Kapel
Dekkerswald
-14.5. 13-15u. repaircafé, Op de Paap
-15.5. 11u. fotolezing Helma Groenen,
Mallemolen
-15.5. 15u. Lazy Sunday, wijngaard De
Plack
DE HORST
-7.5. 10-14u. openhuis 2ehandszorghulpmiddelen, Reestraat 5
-13.5. 20u. seniorendansen, De Slenk
HEILIG LANDSTICHTING
-12.5. 20u. lezing ‘Verdwenen Heilig
Landstichting, Bosduivel
-12.5. 20u. lezing Orientalis, basiliek
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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
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LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
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Bingo
KRV Juliana
MILLINGEN - Zaterdag 14 mei organiseert KRV Juliana een bingoavond in
het verenigingsgebouw, Heerbaan 93 te
Millingen. De aanvang is om 20.00 uur.
De zaal is om 19.00 uur open.
Het prijzenpakket kan oplopen tot
1555,00 euro.
U bent van harte welkom.

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

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

Rozet op Facebook
facebook.com/derozet
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actieprijs! €17,50 p/u; tel.
06-23113595
Meer verdienen dan in de
supermarkt? Beetje groene
vingers? Baantje voor
scholier! Tuin & bos-werk,
ca. 4 uur per week in Beek.
06-43090566
Te koop: 1 pers. bed.
L:2m, br. 1m.. Lattenbodem,
verstelbaar, zeer goede
staat. 024-6842266

Te koop: vouwwagen
Holtkamper Spacer. Wit,
zonder
keuken.
Vr.pr.
€2000,-. I.z.g.s. Tel. 0637287469
Te koop: mqp zwart leder
jack, maat 50, €90,-. 0644422836
Boot te koop. Type Tengro
motorkruiser. Kajuit 4 slaapplaatsen. Bouwjaar 1976.
Mercedes OM636-motor.
Goed
onderhouden.
Ligplaats Plasmolen. Prijs
notk. Info: 06-14924565

Pianoles
aan
huis?
PianoDouwe komt bij je
langs. Jong / oud, beginners
& gevorderden. Met of zonder bladmuziek. Kijk op
www.PianoDouwe.nl of bel
06-30023131
Wie wil in de zomermaanden onze tuin in Millingen
bijhouden.
Telf.
0626541334

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

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd
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

6,00

EXPOSITIE

LEVEN

za 21 & zo 22 mei 2022
za 28 & zo 29 mei 2022
Tijd: 11:00 - 16:00
Locae:
Vossengraaf 9,
6566 JJ Millingen aan de Rijn

Dankbetuiging

Ilse Lürsen Schilderkunst
www.ilse-lursen.nl

ARNHEM Zon. 8 mei 9-16u.
Parkeerplaats Rijnhal
Inf. woe.-vrij. tel. 06-39108152

Heleen vd Wilt Poëzie & fotograﬁe
www.heleenvanderwilt.nl

animo-vlooienmarkten.nl

Een warmer en mooier afscheid van onze
lieve (bonus-) moeder, oma en overgrootoma



Marietje Koppers - Verduyn

Kees van Raaij Objecten
www.keesvanraaij.com

Nieuw geopend in Kranenburg

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle
blijken van medeleven.
We zijn trots op haar en we houden van
haar. Het is een troost te weten dat deze
gevoelens door velen worden gedeeld.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Bent u op zoek naar
hulp in uw tuin?
Gartenhilfe gesucht?
rufen Sie an.

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

voor al uw familieberichten

… is bij elkaar op de tenen dansen ...

GROTE OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

150 DEELNEMERS

De Rozet

Dankbetuiging
Zoveel kaarten, zoveel warme woorden
en zoveel troost die wij hebben ontvangen
vanwege het overlijden van mijn man,
onze pa en opa.

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

Fanfarekorps
Ons Genoegen

Dit alles heeft ons in deze droevige tijd
veel goed gedaan.

Extra Bingo

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

ZATERDAG

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

7 MEI

Verenigingsgebouw, 20.00 uur
Kunstrijwielvereniging

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

,, Juliana ”
BINGO

14

ZATERDAG
14 MEI
HOOFDPRIJS € 250,00
totaal prijzenpakket oplopend tot
€ 1.555,- (zie omroep Berg en Dal)
Verenigingsgebouw, Heerbaan 93,
Millingen, aanvang 20.00 uur

Marga Huinink
Strijkcentrale
St. Werkcomité
Fanfare
Ons Genoegen

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

0481- 432054
06 - 24861017

Bingo
ZONDAG

15 MEI

Verenigingsgebouw, 20.00 uur

Sido
Si
do
one
ne K
orse
or
se & Eveline
Eve
velliine
ne de
de Lange
Lan
La
nge
ng
Sidone
Korse

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

Theo Strijbos

Namens ons allemaal heel erg bedankt.
Hanny Strijbos
Maurice en Kelly
Amy en Zoë

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en bezoekjes die wij
hebben ontvangen na het overlijden van
mijn man, (schoon)vader en opa

Ben Schel
Dit heeft ons goed gedaan.
Jacomien Schel
Kinderen en kleinkinderen

ZAKELIJK

Leuths
Bierfestival
Zondag 12 juli is er een Leuths
Bierfestival. Het vindt plaats op het
buitenterrein van de Vriendenkring op
zondag 12 juni, van 14.00 – 20.00 uur.
De entree is gratis.
Mensen kunnen alleen met een daarvoor bedoeld festivalglas bij 7 brouwerijen diverse heerlijke en unieke bieren
kopen. De brouwers brengen de meest
uiteenlopende eigen bieren mee. We
hebben een mooi gezelschap aan brouwerijen enthousiast weten te krijgen,
waarvan regionale maar ook uit
Amsterdam en Schoonhoven. Zo
komen brouwerij Biberius, brouwerij
Stollenberg en brouwerij D’n Drul uit
Groesbeek. Brouwerij Bierverbond uit
A’dam, Stadsbrouwerij Argentum uit
Schoonhoven, Brouwerij Jeronimo uit
Elst bij Nijmegen en Guilty monkey
Brewery uit Beneden-Leeuwen. Ook is
er natuurlijk een lekker stukje muziek
van een regionale coverband. En wat
zou een bierfestival zijn zonder food...
Dus ook daar is aan gedacht. Dit zal
mede worden verzorgd door worldwide-bbq uit Leuth. Ook aan de niet bier
koesterende gasten is gedacht... Zo is er
natuurlijk ook een wijn- en fris-bar
aanwezig. Er staat een kraan die een 20
meter brede parachute boven het terrein
laat hangen tegen regen of overvloed
aan zon.

1
12jjuni2
2022

Extra Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 7 mei oorganiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer een extra bingo.
Deze bingo is voor een extra ondersteuning van en voor de jeugdopleiding.
De extra bingo wordt gehouden is het
verenigingsgebouw van fanfare Ons
Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen aan de Rijn.
Ook op deze extra bingo een hoofdprijs
van €250 euro en een bonusprijs van
€125.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Ook deze avond het kienspel en het
trekken van de naam.
De koffie of thee staat voor u klaar,
graag tot ziens op onze extra bingo.

Brocante op
Kasteel
Doornenburg
Op 14 en 15 mei a.s. ben je van harte
welkom op de Brocante Fair op de
Voorburcht van Kasteel Doornenburg.
Met het historische Kasteel op de achtergrond krijgt de brocante fair een
sfeer die het op zijn zachtst gezegd wel
heel bijzonder maakt.
Op 15 mei traint het Doornenburg garnizoen bij Kasteel Doornenburg.
Bezoekers kunnen kijken hoe zij trainen in middeleeuwse vechtkunsten, en
als de coronaregels het toelaten, zelf
onder begeleiding ook op sommige
onderdelen meedoen.
Tijdens de Brocante Fair is het ook
mogelijk om het kasteel te bezoeken.
Hiervoor is reserveren gewenst, dit kan
via de website www.kasteeldoornenburg.nl
Openingstijden: 14 en 15 mei van
10:00-16:30
Entree € 4,50, Parkeren gratis
Info:www.heerenlandenevents.nl
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Lazy Sunday Afternoon bij
Wijngaard De Plack trapt af met
“Mannen in de war”
GROESBEEK. Na het succes van afgelopen jaren organiseert Wijngaard de
Plack als onderdeel van de Zinderende
Zomerweken viermaal een Lazy
Sunday Afternoon.
Op zondag 15 mei wordt het spits afgebeten door het muzikale trio “Mannen
in de war”. De naam komt voort uit het
gegeven dat dit trio met veel passie
liedjes ten gehore brengt over mannen
(en vrouwen) die soms wat in de war
zijn. Vanwege gemiste of mislukte liefdes, verloren en eeuwige liefdes, vergeefse en uitgekomen dromen. Denk
aan werk van artiesten en groepen als
Eddie Vedder, Mumford and sons, Yann
Tiersen, The Nits, Mark Knopfler, De
Kift, Calexico, Tom Petty, en nog veel
meer prachtigs. De mannen brengen er
hun eigen pop/folk-bewerkingen van

en gebruiken daarbij als instrumenten
gitaar, banjo, ukelele (Theo Koster),
contrabas, akoestische bas, (Hammie
Siebes), accordeon en glockenspiel
(Ronald Peters), kickdrum en allerlei
ander ritmespul.
Inloop bij Wijngaard de Plack
(Ketelstraat 36, Groesbeek) is vanaf
14:30 uur en aanvang optreden om
15:30 uur. Kosten voor een ticket zijn
10 euro per persoon inclusief 1 consumptie. Meer informatie en ticketverkoop via www.bergendalbruist.nl.
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Winnaars feestmaandactie
Millingse winkeliers
Vanwege de lockdown in december
2021 moesten we helaas de trekkingsdatum van de feestmaandactie van de
Millingse Winkeliers verplaatsen. De
trekking heeft plaatsgevonden op tweede Paasdag bij Café De Kastanje.
11 prijzen in totaal prijzenpakket
t.w.v. €5000,00
1e prijs E-bike gewonnen door mevr.
Huisman
2e reischeque gewonnen door familie

Schuurman
3e Apple iPad gewonnen door Mevr.
Hekman
De winnaars van de overige 8 prijzen,
waardecheques en boodschappentassen, zijn persoonlijk door ons benaderd.
Wij danken u voor uw deelname, en we
hopen opnieuw op uw massale deelname eind dit jaar!
De Winkeliers Promotie Groep

De andere drie Lazy Sunday
Afternoon’s vinden plaats op 12 juni en
dan speelt Guido Wilbers, op 10 juli
verzorgen Marcel & Erna de muzikale
middag en op 28 augustus sluit
Marieke van Ruitenbeek de serie af.

(Advertorial)

Een heel speciaal cadeau voor je moeder
Op 8 mei is het moederdag. Wat wil jij
je moeder geven? Een mooie bos bloemen doet het altijd goed. Maar misschien wil je een keer iets heel bijzonders geven, dat van blijvende waarde
is voor jullie allebei. Zou het niet mooi
zijn als jouw moeders herinneringen
voor altijd bewaard bleven in een mooi
boek met haar eigen levensverhaal?
Het kan heel betekenisvol zijn voor je
moeder om haar leven nog eens langs
te lopen en haar belevenissen en ervaringen op papier te laten zetten. Ook
voor kinderen en kleinkinderen kan
zo’n verhaal van grote emotionele
waarde zijn: hun verhalen zijn immers
geworteld in de hare. Levensverhalen
verbinden: ze brengen mensen dichterbij zichzelf en dichterbij elkaar.
Vanuit die overtuiging schrijf ik met
Jaarringen levensverhalen. Geen boeken over beroemdheden die zijn
bedoeld voor een groot publiek, maar
de mooie en unieke verhalen van
gewone mensen, die willen terugzien

Nog plaats voor
ondernemers bij
Broodfonds in
Nijmegen en
omgeving
In Nijmegen en omgeving is bij
Broodfondsen nog plaats voor ondernemers. Daarom organiseren ze een
bijeenkomst op donderdag 12 mei.
Voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen
inkomen meer hebben, is dit solidaire vangnet voor en door ondernemers bedacht. Hierin steunen zij
elkaar bij ziekte met schenkingen.
Vertrouwd principe
Het idee van ieder Broodfonds is eenvoudig: deelnemers kennen en vertrouwen elkaar. De maximaal vijftig deelnemers zetten elke maand een vast
bedrag opzij op een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen
schenkingen over. Bij elkaar vormen
die kleine bedragen een maandinkomen
voor de zieke. Het geld dat deelnemers
niet schenken, blijft van henzelf.
Broodfonds
Informatieavond
Nijmegen
De avond is voor mensen die een groep
zoeken om bij aan te sluiten of zelf een
Broodfonds willen starten. Je krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort
filmpje met uitleg staat op de site
www.broodfonds.nl
Tijdstip: donderdag 12 mei a.s. (19.00
uur inloop) start 19.30 uur
Locatie:
StartUp
Nijmegen,
Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen
Entree: aanmelden vooraf via de website.
Het laatste #broodfonds nieuws staat
op
www.broodfonds.nl,
twitter.com/broodfonds en www.facebook.com/broodfonds.

Foto: Peter Hendriks

op hun leven en hun herinneringen
willen delen met hun kinderen, kleinkinderen of andere familie en naasten.
Wil je je moeder een levensverhaal
cadeau doen? Neem dan gerust contact
met mij op of neem een kijkje op mijn
website voor meer informatie over
mijn werkwijze en de mogelijkheden
en prijzen. Indien gewenst heb ik een
mooie cadeaubon beschikbaar, zodat
je iets tastbaars hebt om te overhandigen.
Website: www.jaarringen.nl
Contact: telefoon: 06-12047645
mail: info@jaarringen.nl

-

Asperges Klein Amerika
GROESBEEK. Zodra het eind januari
of begin februari een tijdje droog weer
is worden de aspergebedden opgemaakt. De bedden zijn zo’n 60 centimeter hoog en
worden bedekt
met gerecycled
plasticfolie.
Aan een kant is
het folie zwart,
dit trekt warmte
aan waardoor de
bedden verwarmd worden en de groei
gestimuleerd wordt. De andere kant is
wit, daardoor wordt de groei juist wat

Open dag Zinnig-in
MILLINGEN. Wat hebben we een
gezellige en fijne dag beleefd op 23
april bij de Open dag van Zinnig-in
samen met de sponsoren, familie,
vrienden en andere potentiële klanten.
Ook dank aan alle sponsoren die aanwezig waren om samen met onze creatieve kanjers onze nieuwe aanwinst in
te wijden, want wat zijn we super blij

met onze bus nieuwe voor Zinnig-in.
Blij, omdat onze creatieve kanjers naar
de dagbesteding van Zinnig-in kunnen
blijven komen. Mocht u meer informatie willen over deze vorm van dagbesteding stuur dan een bericht naar
info@zinnig-in.nl of bel naar tel.: 0623974063 www.zinnig-in.nl.
Foto: Hein van Deursen

geremd. Vroege aspergerassen leggen
we dan ‘op zwart’, de late rassen waar
we tot 24 juni van willen steken komen
op wit. Op een aantal bedden komt nog
een extra laag doorzichtig plastic,
ondersteund met
ijzeren boogjes.
Dit wordt een
t u n n e l t j e
genoemd en fungeren als een soort
kastje. Onder deze bedden wordt de
groei nóg wat meer gestimuleerd, hier
verwachten we altijd de eerste asperges. Doorgaans is dat begin april,
afhankelijk van het weer.
Oogsten
In de ochtend worden de plastic zeilen
opgetild met een machine , de zogenaamde spin. Dan worden de bedden
gecontroleerd op scheurtjes, een
scheurtje verraad dat er een asperge
onder de grond groeit. (Witte asperges
groeien onder de grond, omdat ze geen
licht zien blijven ze mooi wit. Zodra
een asperge boven de grond komt
kleurt de kop paars. Dit willen we voorkomen. )
De asperges worden gestoken, een voor
een , allemaal met de hand. Het is de
kunst om de asperge lang genoeg af te
steken met een speciaal mes.
Verwerking
Na het oogsten gaan de asperges in het
water, goed voor de smaak. Na +- 10
uur worden ze gesorteerd. Via een
lopende band gaan ze door de wasstraat
, hier worden ze ook meteen op maat
afgesneden. De computer ziet of we te
maken hebben met een dikke, dunne,
rechte of kromme asperge en zij wordt
in de juiste opvangbak geschoven.
Vervolgens worden de asperges desgewenst voor u geschild en verpakt.
Klein Amerika 3, 6562 KC Groesbeek
024 397 58 39

Grenzland-Draisine weer op de rails
KRANENBURG-KLEEF-GROES-BEEK. Na twee stille
jaren is op 1 april het draisineseizoen weer van start gegaan.
Het voormalig spoortraject Kleef-Kranenburg-Groesbeek
werd in 2008 in gebruik genomen als route voor de fietstrein
(Duits: Draisine) en is inmiddels één van de toeristische trekpleisters in de Nederlands-Duitse grensregio.
Bedrijfsleider Gerd Scholten is optimistisch en verheugt zich
op het nieuwe seizoen: “Corona heeft de afgelopen twee jaar
de bezoekersaantallen doen dalen, maar als alles weer normaal verloopt reken ik weer op veel bezoekers uit Duitsland
en Nederland.” Met diverse acties worden jong en oud naar
de sportieve fietstrein gelokt. Zo mochten in de paasvakantie
kinderen met hun ouders of verzorgers op maandag t/m donderdag gratis mee. En in september kunnen senioren op
maandag t/m donderdag voor de halve prijs mee. Een bijzonder hoogtepunt is de ‘midzomernachttour’ op vrijdag 24
juni: deelnemers starten einde middag in Kleef en genieten
ruim een uur later in Kranenburg van twee gegrilde worstjes

met brood en consumpties naar keus. Aangesterkt gaat het
vervolgens terug naar Kleef. All-in prijs voor volwassenen is
€ 19,90, voor kinderen € 11,90.
Het draisine-programma omvat verder tal van aanbiedingen
en groepsarrangementen met bijvoorbeeld boogschieten,
stadsrondleidingen of boerengolf. De prijzen van de fietstrein zijn dit jaar niet verhoogd. Op maandag t/m donderdag
betalen volwassenen €13, het weekendtarief is €16; kinderen
tot 14 jaar betalen de helft. Op donderdag reizen senioren
vanaf 65 jaar voor de helft van de prijs, en op woensdag reist
per gezin één kind gratis mee. Reserveren kan telefonisch of
per e-mail: 0049 02826-9179900, info@ grenzland-draisine.eu. Online boeken kan ook op www.grenzlanddraisine.eu.
Grenzland-Draisine GmbH * Bahnhofstraße 15, 47599
Kranenburg * Tel.: 0049 2826-9179900 * info@grenzlanddraisine.eu * www. grenzland-draisine.eu
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Leerlingen Biezenkamp op bezoek bij Koekkoek
BEEK. Op dinsdag 19 en donderdag 21 april bezochten leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de Biezenkamp de
tentoonstelling ‘Koekkoek terug in Beek’. De beroemde
landschapschilder uit de 19e eeuw woonde en werkte omstreeks 1828 een jaar in Beek. De tentoonstelling in de Kleine
Bartholomeuskerk liet zien hoe Beek er zo’n tweehonderd
jaar geleden uitzag. Na een korte uitleg konden de leerlingen
de werken van Barend Cornelis Koekkoek bekijken en vragen stellen. Koekkoek zou de belangstelling van de basisschool en de leerlingen zeker gewaardeerd hebben.

BEEK. Voor peuters en kleuters staan
er in mei bij de Bibliotheek Gelderland
Zuid allerlei vrolijke voorstellingen op
het programma. Tijdens de Vrolijke
Verhalenweek voor Ukkies kunnen
kleintjes op zaterdag 21 mei in
Bibliotheek Beek-Ubbergen kijken
naar de voorstelling ‘Peuters naar het
feestje’ van Pat en Pet. Want wat is er
nu leuker dan luisteren naar een verhaal
dat zich voor je neus afspeelt?

Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Biezenkamp op
bezoek bij landschapschilder B.C. Koekkoek in de Kleine
Bartholomeuskerk in Beek.

Culemborgse docent helpt examenkandidaten
uit de brand met ‘Beco-booster’ video's
De Culemborgse docent Frank Hordijk
(56) biedt met ruim 100 YouTube-filmpjes een helpende hand aan alle VWOleerlingen die op 17 mei aanstaande
eindexamen in het vak Bedrijfseconomie doen. Zijn site www.beco-booster.org geeft uitleg bij alle onderwerpen
die in het examen kunnen zijn ver-

werkt. Het materiaal is volledig gratis
te gebruiken.
Rust en vertrouwen
De examenkandidaten van Hordijk
halen steevast cijfers die ruim boven
het landelijke gemiddelde liggen. Door
bij elk onderwerp een tandje dieper te

Vrije Markt in Leuth bij VVLK
In Leuth vond op zondag 1 mei de jaarlijkse Vrije Markt plaats. Dit event
werd voor de 40e keer georganiseerd.
Dit jaar was het voor de tweede keer op
de sportvelden van VVLK, nadat het
daar voor de laatste keer in 2019 was
geweest.

De markt werd druk bezocht. Het
mooie weer trok wel 1000 bezoekers
naar de markt.
De opbrengst van deze dag is bestemd
voor de de activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd van
VVLK.

graven stappen zijn leerlingen in het
algemeen rustig en met veel vertrouwen de examenzaal binnen. Hordijks
filmpjes geven alle relevante informatie, maar dagen leerlingen vooral uit
om zelf de diepgang te zoeken die
nodig is om een goed cijfer te halen.

Agenda

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

Foto: Henk Baron

Ontdek jouw
beroep

Brandweer op bezoek bij
Peutercafé Leuth
Eerder kwamen er twee politieagenten
op bezoek bij het Peutercafé in het
Kulturhus Leuth. Daarna waren het de
vrijwilligers van de EHBO. Nu is het
de beurt aan weer andere hulpverleners. Maandag 9 mei komt van 10:00
tot 11:30 uur de brandweer naar Leuth.
Het Peutercafé heeft twee brandweerlieden die werken in de polder
gevraagd om langs te komen. Zij vertellen hoe het is om bij de brandweer te
werken. Zijn er peuters die later ook
brandweerman- of vrouw willen worden? Dit is hun kans om te vragen hoe
dat is. En misschien mogen ze aan het
eind wel een kijkje nemen in de brandweerwagen, dat is spannend!
Over het Peutercafé
In het Peutercafé kan je kind lekker
spelen en fruit eten. Daarnaast kun je

Vrolijke
Verhalenweek
voor Ukkies

ook andere ouders, opa’s, oma’s of
gastouders ontmoeten. Heb je nog
leuke ideeën voor een bijeenkomst of is
er een onderwerp waarover je meer wil
weten? Laat het weten, dat geeft het
peutercafé inspiratie! Je kunt mailen
naar Jesse Jansen, opbouwwerker Forte
Welzijn, jesse.jansen@fortewelzijn.nl
of hem bellen via 06-82 61 26 12.
Peutercafé Leuth wordt georganiseerd
door een aantal ouders uit Leuth in
samenwerking met Forte Welzijn,
Partou en Kulturhus Leuth. Voor dit
peutercafé hoef je je niet aan te melden.
De activiteit vindt plaats aan de
Reusensestraat 4 in Leuth en is vrij toegankelijk voor inwoners van Leuth en
omliggende dorpen.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

BEEK. Ben je tussen de 12 en 23 jaar
en weet je niet welk beroep het best bij
je past? Kom dan op dinsdag 17 mei
van 19:00 - 22:00 uur naar ‘Job experience’ van Forte Welzijn in Kulturhus
Beek aan de Roerdompstraat 6 in BeekUbbergen. Deze avond kun je een kijkje nemen bij verschillende beroepen.
Ervaar hoe het is om kok of nagelstyliste te zijn of hoe het is om op de
ambulance te werken. Neem gerust je
ouders/verzorgers mee! Meedoen is
gratis en aanmelden is niet nodig.
Voor vragen kun je contact opnemen
met de jongerenwerkers van Forte: Lize
Wubbels 06 82 63 78 31; Fleur Buijs 06
12 42 71 54 of Nourdin Kerkri 06 13 16
71 51. De jongerenwerkers volgen?
Kijk op Instagram: jongerenwerkbergendal.
Meer informatie over Forte Welzijn is
te vinden op www.fortewelzijn.nl.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

De voorstelling in Bibliotheek BeekUbbergen gaat over Vos. Vos hoort dat
er een feestje is in het bos. Dat wil Vos
natuurlijk niet missen! Hij rijdt er naartoe, door kuilen, over stenen, hobbelde-hobbel, nog een bobbel, door plassen, spitter spatter spetter! Als hij bij
het feestje aankomt, is er helemaal niemand. Of….. hebben de andere dieren
stiekem toch mee gereden? Een vrolijke voorstelling speciaal gemaakt voor
peuters, met eigengemaakte liedjes.
De voorstelling duurt van 11.00 tot
11.35 uur en is geschikt voor kinderen
vanaf twee jaar. Een kaartje kost € 3,voor bibliotheekleden en € 4,- voor
overige bezoekers. Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.obgz.nl/agenda of in
de bibliotheek zelf.

In de Marge
Min of meer per ongeluk kijk ik op tv
naar de ‘Sluipschutters’, een satirisch
programma op de publieke omroep.
Vier mensen spelen bijzondere scenes
met een strak en serieus gezicht. Zo
brengen ze bijvoorbeeld de agressie
tegen hulpverleners op onnavolgbare
wijze en totaal absurd in beeld. Op de
één of andere manier raakt het me. De
tranen van het lachen rollen me over
de wangen. Ik kan bijna niet stoppen.
En dan de man die bij zijn buurman
aanbelt omdat hij zichzelf heeft buitengesloten. Misschien heeft zijn overleden- partner ooit een reservesleutel bij de buren afgegeven.
Hilarisch! Eigenlijk is het jammer om
de afzonderlijke onderdelen te bespreken, want juist het geheel van de
sketches maakt het programma zo
sterk. In deze tijden van rampspoed
door corona en vooral een nooit verwachte oorlog op Europese grond,
beleef ik de bizarre en onorthodoxe
kijk op mensen van de sluipschutters
als een verademing. Een manier om
even anders naar de wereld te kijken.
Even de teugels vieren.
Sagittarius

Klösdag 2022
Na een onderbreking van twee jaar
staan 90 leerlingen van vier scholen
in Groesbeek te popelen om 12 mei
in de 12e editie van de WO2-Klösdag
te participeren. Een betekenisvolle
educatieve dag over de oorlog in
Groesbeek met lezingen over
(eu)regionale onderwerpen van
wereldwijde betekenis.
Niet voor niets staat die dag de
Amerikaanse 82nd Airborne Division
in de schijnwerpers, waarvan 5.000
manschappen in februari dit jaar, kort
voor de Russische aanval op Oekraïne,
als interventiemacht in Polen werden
gestationeerd. Hetzelfde aantal manschappen van een toen jonge eenheid
sprong op 17 september 1944 boven
Groesbeek af. Tijdens de “Parachute
Clinic” en de vier kilometer lange wandeling langs bijzondere objecten zal
meer over deze eenheid verteld worden.
Er gaan meer paralellen met Oekraïne
getrokken worden. Zo wordt er een
lezing gegeven over het afschieten van
Duitse V-1 en V-2 raketten vanuit het
bezette deel van Nederland op o.a.
Antwerpen en Londen. Zo’n 1725 kilometer oostwaarts vliegen nu Russische
raketten door de lucht richting
Oekraïense steden.
De Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EOD) zal komen vertellen
over de vele explosieven die 77 jaar
geleden zijn achtergebleven in
Groesbeek En dan te bedenken dat de
EOD nog vrijwel wekelijks in
Groesbeek te vinden is, als er weer eens
een niet geëxplodeerde bom uit de oorlog is gevonden.

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
“Nee, joh.” antwoordde Anneke, toen
Roy haar na afloop van het bezoek aan
de kerk in Berg en Dal vroeg of ze nu
werkelijk dacht dat Poetin zich iets
zou aantrekken van een paar schietgebedjes vanuit Nederland. “Was het
maar zo! Maar zoveel macht heeft God
niet.”
Dat moest Roy beamen en toen ze
even later het kerkplein overstaken
pakte hij Annekes hand vast om deze
voorlopig niet meer los te laten. “Weet
je,” sprak ie toen openhartig, “die beelden uit de Oekraïne gaan mij ook niet
in de kouwe kleren zitten, allesbehalve!”
Met een “Zullen we vanavond chinees
bestellen?” probeerde Anneke het
gesprek een andere wending te geven.
Ze hielden stil voor de Oude
Kleefsebaan, waarop de ene na de
andere auto voortraasde op weg naar
goedkope benzine. “Ik heb namelijk
bijna niets meer in huis. Alleen nog
een paar blikken maaltijdsoep.
Gevulde erwtensoep, dat werk.” “Nou,
als ik toch mag kiezen, doen me dan
maar chinees.” antwoordde Roy. “Babi
pangang.”
En terwijl hij zijn hand om Annekes
middel legde, staken ze met haastige
pas de drukke weg over. Tien minuten
later, thuis op de bank, stelde Anneke
vast dat er de laatste tijd verdomd veel
onrust in haar huisde, al wekenlang
sliep ze bar slecht. En dat terwijl haar
persoonlijke omstandigheden dat volstrekt niet rechtvaardigden. Privé ging
het haar notabene hartstikke voor de
wind! Ze zou niet in constante strijd
met zichzelf moeten zijn over iets wat
zich duizenden kilometers verderop
afspeelde. Want sinds de wereld in een
andere werkelijkheid was beland, wankelde Annekes eens zo vredige
bestaan. Met name ’s-nachts waren
haar gedachten niet te temmen. Als ze
weer het zoveelste bombardement op
TV had gezien, kwamen de angsten
opzetten. Van wat er toch van Betty
terecht moest komen als de oorlog
naar Nederland oversloeg. En wat nou
als Roy wordt opgeroepen om naar het
front te gaan? Zie we mekaar dan nog
wel terug, voor Poetin is een mensenleven immers niets waard. Al die
gedachten stemden haar intens droevig. Er waren nachten bij dat haar hart
in haar oor bonsde op haar hoofdkussen, in nachtmerries zinderde het steevast van de dood. Regelmatig zat ze
plotseling rechtop in bed, geschrokken
van auto’s die ’s-nachts met veel
kabaal door de straat reden. Moeten
we soms weg, ging het dan door haar
heen. Klaarwakker, alle zintuigen
gespannen. En Roy en Betty intussen
maar doorslapen, terwijl de oorlog
Anneke bij de kladden had. Houd er
toch eens mee op, had Roy haar al ’n
paar keer gevraagd, je kunt er toch
niets aan doen, je bent veel te zwaar op
de hand. Maar Anneke was Roy’s
smeekbede diezelfde dag nog vergeten
om ’s-nachts weer geen oog dicht te
doen. De dreiging van een derde
wereldoorlog moest echt ’n keer uit
haar brein. Voorlopig maar eens geen
journaaluitzendingen meer kijken, ik
moet toch ergens beginnen, nam ze
zichzelf voor. Ik kan me toch niet
voortdurend over het lot van die arme
Oekraïners bekommeren, ik heb ook
nog de verantwoording voor mijn
eigen gezin. Zo kan het niet langer
doorgaan.
Op dat moment ging de huistelefoon.
Roy nam op, het was Mary. Of ze vanavond bij haar kwamen kaasfonduen,
Anton was er al en Sylvia en Jacques
konden elk moment arriveren. “Wat
een verrassing, Mary! Natuurlijk
komen we graag.” antwoordde Roy.
“En je uitnodiging komt als geroepen,
Anneke is hoognodig aan een verzetje
toe, al wekenlang zit ze met die oorlog
in d’r maag, ze raakt nog ‘ns overstuur
van al die beelden op TV. Zet die ellende nu eens ’n keer van je af, zeg ik elke
keer, maar niets helpt. Enfin, je kent
Anneke…”
“Fijn dat jullie ook komen.” antwoordde Mary. “Want weet je, Sylvia heeft
groot nieuws!” Bij Anneke ging de
knop meteen om, op slag was ze die
hele oorlog in de Oekraïne vergeten.
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Koningsspelen en Koningsdag
Vrijdag 22 april werden op de basisscholen, op de laatste dag voor de vakantie, de Koningsspelen gehouden. Woensdag 27 april was het een stralende Koningsdag.

Koningsspelen en sponsorloop de Biezenkamp in Beek

Oranjefeesten en Koningsspelen in Berg en Dal

Vrijdag 22 april was een sportieve dag
in Beek, basisschool de Biezenkamp
deed mee aan de Koningsspelen. Na
een gezamenlijke start op het schoolplein waren er allerlei sportieve activiteiten. De groepen 1 en 2 bleven in en
rondom de school. De groepen 3 t/m 8
gingen aan de slag op de velden van
BVC, manage Ebbers, tennisvereniging de Oorsprong, Petanque vereniging Beek en het strand bij het
Wylerbergmeer. Heel fijn dat de verenigingen opnieuw bereid waren om mee
te werken aan deze dag.
Tegen 13.15 uur startte een sponsorloop. Leerlingen van de groepen 5 t/m
8 (en enkele leerlingen uit groep 4) renden in 20 minuten zoveel mogelijk
rondjes rondom de school en het
Kulturhus. De opbrengst van deze loop

Koningsdag in Berg en Dal werd
gevierd in pretpark Tivoli en bij dorpshuis Kerstendal. De kinderen konden
traditiegetrouw op Koningsdag gratis
naar het pretpark waar ze naar hartenlust gebruik van de attracties konden
maken. Van Tivoli kregen ze ook een
ijsje aangeboden.
Vanaf 17.00 uur ging het feest verder in

gaat voor het grootste deel naar hulp
aan Oekraïne, een kleiner deel (max
1000 euro) is voor het natuurkamp het
Woldhuis. De sponsorloop was een initiatief van leerling Wout van der Loo
uit groep 8B. Hij heeft de afgelopen
weken veel tijd besteed aan de organisatie en communicatie. Ook heeft Wout
geregeld dat Nico de Witt drinken en
fruit heeft gesponsord voor de sportieve leerlingen. Het team van de
Biezenkamp bedankt de verenigingen,
Nico de Witt, ouders en uiteraard alle
leerlingen voor deze geslaagde dag.

Op 22 april deed de jeugd in Berg en
Dal ook aan Koningsspelen
Foto: Onno Swart
het dorpshuis, waar ze pannenkoeken
konden eten en van een “rodeo”
gebruik konden maken. Buiten werd
ook gevoetbald.
Foto: Henk Baron

Koningsdag in Groesbeek

Koningsspelen in Beek

Koningsdag in Millingen aan de Rijn

Foto’s: Henk Baron

Oranjefeesten in Beek
Vorige
week
woensdagmorgen
gingen
de
Oranjefeesten in
Beek van start met
muziek
van
KNAgalm en een
optocht met versierde dorpen door
Beek. Daar was
veel belangstelling
voor. De festiviteiten werden daarna
voortgezet in de
stretchtent op de
Kerkberg.

Foto: Gijs Kroes

Foto: Henk Baron

Koningsdag & Koningsspelen in Leuth

In Leuth was het op Koningsdag een challenges en met een megagroot dartfeestelijke en gezellige dag! Om 10.00 voetbal. Ouders konden in het zonnetje
uur ging vanaf het Kerkplein de ver- genieten van een drankje.
sierde fietsenoptocht van start. Er was Het was een super geslaagde dag met
een grote opkomst met vrolijke kinde- fantastisch mooi weer!
ren en ook met prachtige versierde fiet- Op naar volgend jaar!
sen.
Na
de
optocht die fantastisch
werd
begeleid door
DES was er een
programma in de
Vriendenkring.
Voor de jonge
kinderen waren
er allerlei spelletjes
en
een
springkussen en
voor de bovenbouw een leuk In Leuth waren er Koningsspelen voor de jeugd bij VVLK
programma met
Foto: Henk Baron

Vrijmarkt in Groesbeek

Foto’s: Piet Spanjaards

Foto: Hein van Deursen

Oranjefeesten en Koningsspelen in Ooij
Een optocht van kinderen op versierde
fietsen, de fanfare, de burgemeester, het
Wilhelmus, een vendelhulde, oranjebitter, springkussens en kinderspelletjes:
de ingrediënten voor een geslaagde
Koningsdag in Ooij laten zich makkelijk raden.
,,Het is ook leuk om weer een beetje
onder de mensen te zijn”, vindt Geert
Verriet, die de grote trom bespeeld in
drumfanfare Eendracht in Ooij. Twee
jaar konden de muzikanten niet door
het dorp marcheren. ,,Maar dit verleer
je niet zo snel, ik heb het makkelijkste
instrument”, zegt hij lachend.
Om 12.15 uur verzamelden de kinderen
met hun versierde fietsen zich op het
Reiner van Ooiplein en precies om
12.30 uur vertrok het hele gezelschap,
voorafgegaan door de schutterij
Eendracht met de drumfanfare, aangevuld door leden van muziekvereniging
Ooijse Toekomst, voor een korte rondgang door Ooij. Op het plein werd een
vedelhulde gebracht en na enkele toespraken door de voorzitter van het
Oranjecomité Willem Heinen en burgemeester Mark Slinkman werd gestart
met de spelen op het plein.
Voor alle kinderen waren er versnaperingen en konden de kinderen tevens
genieten van Julian’s kindershow. Voor
de ouderen, ouders, opa’s en oma’s was
er een sfeervol terras ingericht. Het
werd weer een geslaagde middag.
Overigens is het Oranjecomité naarstig
op zoek naar jongere leden, want de
meesten leden stoppen na dit festijn.

De Koningsspelen in Ooij op 22 april
werden gehouden op de sportvelden
De Kempkes van SVO

Foto’s: Henk Baron
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(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

Voor WoonClub Villa Cranenburgh te Groesbeek zoeken we woonbegeleiders
met levenservaring. Zet jij graag je talenten in om bewoners met een psychiatrische handicap te begeleiden bij de dagelijkse activiteiten? Word jij
blij van het individueel begeleiden van bewoners maar sta je met net zoveel
plezier op de groep om te ondersteunen bij het ontbijt of de lunch? De
bewoners van Villa Cranenburgh leren je graag kennen!
WoonClub Villa Cranenburgh is een kleinschalig ouderinitiatief dat onlangs is
gestart voor mensen met een psychiatrische handicap. Hier woont een groep
van zeven bewoners waarvan er vier bescherming- en begeleidingbehoevend
zijn tezamen met drie vrijwilligers. De leden van de woongroep hebben elk een
eigen zelfstandige studio en maken daarnaast gebruik van de twee gemeenschappelijke ruimtes voor de gezamenlijke maaltijden en activiteiten.
De begeleiding wordt afgestemd op zowel de individuele behoefte als op het
gemeenschappelijk functioneren in de leefruimte in en rond Villa Cranenburgh.
Wat ga je doen?
WoonClub Villa Cranenburgh zoekt een flexibele, positief ingestelde woonbegeleider voor 20-28 uur per week die ons enthousiaste team komt versterken.
Als woonbegeleider ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de
begeleiding overdag van ’s ochtends 7.00 u tot ’s middags 5.00u (eventueel in
twee diensten per dag). Met alle zeven bewoners bouw je aan een warme, professionele relatie. Je vindt het een uitdaging om de vier zorgbehoevende bewoners op zijn/haar eigen unieke wijze te stimuleren, motiveren en/of te begeleiden. Daarnaast werk je met net zoveel plezier met bewoners als groep tijdens een maaltijd of groepsactiviteit en hebt daarbij oog voor de onderlinge
sfeer en groepsdynamiek.
Van jou als collega vragen we een flinke dosis ‘rustig’ enthousiasme, daadkracht en creativiteit in het vinden van oplossingen om de uitdagingen van de
dag het hoofd te bieden. Daar staat tegenover dat er veel ruimte is om zelf
invulling te geven aan de functie van woonbegeleider. Eigen regie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid wordt door ons gestimuleerd en er zijn diverse
mogelijkheden voor overleg en samenwerking.
Wat heb je nodig?
• MBO-niveau en relevante opleiding in zorg en welzijn (bijvoorbeeld MBO3
verzorgende (IG), MBO MZ).
• Ervaring in het werken met de doelgroep mensen met een psychiatrische
handicap. Ligt jouw werkervaring en opleiding in de ouderenzorg maar heb
je veel affiniteit met volwassenen met een beperking, dan is het ook zeker
zinvol om te reageren.
• In staat om samen te werken met collega’s en de inwonende vrijwilligers,
zonder het belang van de bewoner en/of de bewonersgroep uit het oog te
verliezen.
Wat bieden wij jou?
• Werken in een hecht, gezellig team.
• Een jaarcontract bij Stichting Felix Vita voor 20-28 uur per week (uren worden in overleg vastgesteld) met de intentie op verlenging bij goed functioneren.
• Salariëring volgens de CAO VVT (Thuiszorg). Bij een fulltime dienstverband
ligt je salaris tussen €2.062,32 - €2.836,08,00 bruto per maand. Inschaling is
afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring.
• Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT (o.a.
8% vakantiegeld, dertiende maand en reiskostenvergoeding).
• Ruimte en vrijheid voor je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid en
eigen regie.
Soort dienstverband:
Parttime uren:

Deeltijds, Vaste baan
20-28 per week

Werkschema:
• Dagdiensten, eventueel ook op zon- en feestdagen
Wil je reageren als woonbegeleider bij WoonClub Villa Cranenburgh of meer
weten?
Word jij enhousiast van deze functie als woonbegeleider bij WoonClub Villa
Cranenburgh? Laat ons weten waarom jij bij ons en de bewoners van Villa
Cranenburgh past.
Mail je motivatiebrief met CV voor 12 mei naar info@woonclub.nl. Mocht je vragen hebben dan kun je die ook richten aan dit e-mailadres.

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Landwinkel KleinAmerika

ASPERGES

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

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

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

C U LT U R E E L

Culturele Agenda
Expeditie Pigment
Elke zondag in mei | 11.00-16.00 |
expositie
schilderkunst
|
KunstLokaalMook
Tonny Strik
Tot en met vrijdag 20 mei | maandag
t/m vrijdag 9.00-21.30, zaterdag en
zondag 10.00-16.00 | expositie |
Huygensgebouw
|
Radboud
Universiteit
Edith Ensinck en Van de Ven-Pham
Tot en met 12 juni | zaterdag- en zondagmiddag van 13.00-17.00 | expositie
schilderkunst | Ateliermuseum Jac
Maris in Heumen
Oddstream x Wintertuin – Zero’s
and Ones
Dinsdag 3 mei | 19.30 | € 5,- | lezing |
Studio Oddstream | De Lindenberg
Kinderbevrijdingsfestival 2022
Donderdag 5 mei | 13.00 – 17.00 | gratis, € 3,- of € 5,- | jeugd 3-12 | diverse
locaties | De Lindenberg
Het Onbenoembare
Vrijdag 6 mei | 20.00 |€13,30 | theater,
horror-detective | Theater VIER in
Nijmegen | www.dnao.nl
Djezpes
Zaterdag 7 mei | 14.00 | concert |
Tuinen van Landgoed Mookerheide |
nm.nl/agenda/rijk-van-nijmegen
BWV 112 "Der Herr ist mein getreuer Hirt" - Bach Cantates
Nijmegen
Zondag 8 mei | 19.30 | concert |
Petruskerk in Nijmegen | aanmelden
mogelijk via bachcantate.eventbrite.nl
Ierse sessie Green Galore
Dinsdag 10 mei | 12.00-15.00 | muziek
| Ganzenheuvel 56, Benedenstad
Nijmegen
‘Opdrachtgevers en vroege eigenaren van het werk van Jheronimus

Bosch’ - Dr. Marieke van Wamel
Dinsdag 10 mei | 19.30 – 20:30 | 5 euro
| lezing | Elinor Ostromgebouw, eerste
verdieping, zaal EOS N 01.610,
Radboud Universiteit | www.ru.nl/kkn
Rembrandt Frerichs Trio – Graffiti
Jazz
Woensdag 11 mei | 20.30 uur | € 15,- /
€12,50 | concert | Steigerzaal | De
Lindenberg
East Side Comedy Night
Vrijdag 13 mei | 20.00 uur | €18,50 /
€17,- | cabaret | Lindenbergzaal | De
Lindenberg
Nathalie Baartman – SNAK
Vrijdag 13 mei | 20.30 uur | € 18,50 /
€17,- | cabaret | Steigerzaal | De
Lindenberg
Rodaan
Al
Galidi
in
het
Poëziecentrum
Zaterdag 14 mei | 14.00 | €10,-, aanmelden via poeziecentrumnederland@gmail.com | Poëziecentrum
Nederland | www.rodaanalgalidi.com/
Theatergroep Blic – Backstage
Zaterdag 14 & zondag 15 mei | 20.15,
15.00 & 20.15 uur | € 7,50 | cursuspresentatie | Karolingenzaal | De
Lindenberg
Toneelgroep
Oostpool
i.s.m.
Lindenberg – Spring Awakening
Zaterdag 14 & zondag 15 mei | 20.15,
16.00 & 20.15 uur | €14,- / €11,- |
toneel
en
muziektheater
|
Lindenbergzaal | De Lindenberg
Kreeft - Kitty van Mil-Trepels
Zondag 15 mei | 15.00 | solovoorstelling | Marikenhuis in Nijmegen |
www.marikenhuis.nl
Jubileumconcert Uitvaartensemble
Nijmegen
Zondag 15 mei | 15:00 | gratis, vrijwillige bijdrage | concert | Klooster Sint
Agatha

Expositie René Maagdenberg
bij Kalorama in Beek
René (Geleen, 1957) is als fotograaf
autodidact. Al vanaf zijn twaalfde
maakt René foto’s. In de analoge tijd
fotografeerde hij vooral in zwartwit.
Zwartwit boort een diepere laag aan,
die met kleur in de regel niet geraakt
wordt.
In de huidige tijd fotografeert hij
gezien de aard van het medium in kleur.
Vaak wordt de foto in de nabewerking
nog omgezet naar zwartwit.
Hij maakt graag foto’s van landschappen en de gebouwde omgeving. René
licht er ook graag details uit voor een
abstracter resultaat. De laatste jaren is
de nadruk meer komen te liggen op
portretten.
In deze expositie laat René onder meer
werk zien uit zijn reizen naar ZuidFrankrijk, Spanje en Australië, enkele
samengestelde werken met een meer
spirituele inslag, met architectonische

abstracties en recente portretten.
René woont in Nijmegen.
Voor meer informatie over René: laphotographiepure.nl
De expositie van René Maagdenberg is
te zien vanaf zaterdag 30 april 2022 tot
en met zondag 24 juli 2022 in
Kalorama, Nieuwe Holleweg 12 in
Beek (Berg en Dal). Dagelijks van
10:00 uur tot 19:00 uur.
Tijdens de expositie is er gelegenheid
om René’s werk te kopen.

Zondag 8 mei in De Mallemolen
maal voorbij in een (h)eerlijk muziekavondje. Na de reguliere
show is er nog een
bonus in de vorm van
een ongedwongen
after-party,
een extra
optreden
in
de
foyer van
't theater
waarbij
meezingen mag.
Meer informatie www.mallemolengroesbeek.nl
8 mei, 14.30 uur
Kaartverkoop:
Toegangsprijs voorverkoop € 15,00
Toegangsprijs kassa € 17,50
Kaarten zijn te reserveren via:
info@mallemolengroesbeek.nl
&
reserveringen@dickvanaltena.com
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Expositie ‘Metamorfosen’ in Kapel onder
de Bogen op Dekkerswald te Groesbeek
Er is weer mooie kunst te zien in Kapel onder de Bogen op
Dekkerswald in Groesbeek! Van 14 mei tot en met 5 juni
2022 gaan de deuren van het prachtige gebouw open en kan
iedereen de expositie bezoeken die onder de titel
‘Metamorfosen’ schilderijen, beelden en glasobjecten bijeenbrengt van tien bekende kunstenaars uit het hele land. Er zijn
werken te zien van Ingrid Beemsterboer, Bikkel, Frank
Biemans, Jeroen van de Brug, Marie-Louise Fransen, Ria
Lap, Marjan Leusink, Lydia Schröder, en Tirza Verrips.
Enkele van de meest treffende beelden zijn van de hand van
Pieter van Eck (1959-2021), die ook tijdens de opening van
Kapel onder de Bogen in 2012 zijn indrukwekkende sculpturen tentoonstelde. Daarmee is deze reprise mede een eerbetoon aan deze onlangs overleden unieke Groesbeekse kunstenaar.
De titel Metamorfosen verwijst zowel naar de diversiteit van
de geëxposeerde disciplines en kunstwerken als naar de
plaats en aanleiding van deze expositie. Voor alle scheppende kunst geldt immers dat zij ontstaat uit verandering: van
doek en papier tot schilderij, van steen, metaal en hout tot
beeld, van zand met soda tot glas.
De meer dan honderd jaar oude Kapel onder de Bogen van
de voormalige TBC-kliniek Dekkerswald in Groesbeek
stond tien jaar geleden symbool voor de transformatie van
het oude instellingsterrein. De kapel onderging een grondige
restauratie en werd voorzien van een theehuis; gebouwen
elders op Dekkerswald werden gesloopt; er kwamen nieuwe
appartementen voor wonen en zorg, en het terrein kreeg een

groene makeover tot landschapspark. Het monumentale
hoofdgebouw, in 1913 ontworpen door de Amsterdamse
School architect Eduard Cuypers (behalve architect ook interieurontwerper en decoratief kunstenaar), diende vele jaren
als longkliniek en centrum voor hartrevalidatie van het
Radboudumc. Maar ook hier geldt: Panta rhei, alles stroomt,
niets is blijvend. Deze zomer verhuist dit medisch centrum
voorgoed naar de campus van de universiteit en zal het oude
sanatorium een woonbestemming krijgen. De expositie
‘Metamorfosen’ beoogt mede deze transformatie luister bij
te zetten.
Metamorfosen, een tentoonstelling van schilderijen, beelden
en glasobjecten in Kapel onder de Bogen, Dekkerswald,
Parklaan 273, Groesbeek. Van 14 mei t/m 5 juni, telkens op
zaterdag en zondag, van 12.00 u tot 17.00 u. Toegang vrij,
parkeren gratis bij de kapel.

De brandstofloze motor in Berg en Dal
De periodiek De Gids van Berg en Dal wordt drie keer per
jaar uitgegeven door de Stichting Heemkunde Berg en Dal.
Iedere aflevering beschrijft een cultuurhistorisch onderwerp
van Berg en Dal of directe omgeving. Aflevering 92 gaat o.a.
over de uitvinding van een brandstofloze motor.
Na de ‘ontdekking’ van Wardenier in 1934 kwamen er
berichten dat A.M. Verweij uit
Berg en Dal ook bezig was met de ontwikkeling van een
brandstofloze motor.
Na de artikelen in 1935 zijn er geen verhalen meer opgedoken van de Berg en Dalse brandstofloze motor. Deze anekdote draagt in ieder geval bij aan het Geheim van Berg en
Dal. Het blijft overigens de vraag of een dergelijke motor
wel ooit gerealiseerd kan worden.
Het tweede onderwerp is een restauratie. In 1959 zijn twee
ramen met gebrandschilderd glas in glas-in-loodramen
geplaatst in een nieuwbouwboerderij in Groesbeek. Het
onderwerp is typisch een landbouwthema wat zich ieder seizoen herhaald, zaaien en oogsten.
Het ontwerp van deze ramen is van Herman Leenders (19312013) uit Berg en Dal. Hij werkte in het bedrijf Leenders
Glas-in-Lood dat in 1922 is gesticht door zijn vader Theo
Leenders sr. Begin 2020 zijn bij een verbouwing van de

boerderij de ramen verwijderd. Zij waren er niet best aan toe.
Na een zorgvuldige restauratie door P. Ariaans uit Berg en
Dal zijn de twee ramen weer in een uitstekende staat.
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 heemkunde-bergendal@hetnet.nl ).
Sinds vorig jaar is historisch materiaal uit het archief van
onze stichting te zien op de beeldbank www.erfgoednetbergendal.nl

Exposities in het
Kerkje van Persingen
Expositie Kijk en Beleef op 7 en 8 mei

Back to the Country Show –
De zalen worden voller en de shows
talrijker, Back to the country is inmiddels een vaste waarde in
de schouwburgen en
niet meer weg te
denken uit de
theatercatalogi. Ook in
dit 9e seizoen van
deze meerm a a l s
bekroonde
muziektheaterproductie viert de nostalgie
hoogtij. De band Savannah en solist
Dick van Altena nemen u mee terug
naar de hoogtijdagen van country en
rock & roll. Ruim 30 songs komen
langs in deze 2 uur durende muziekreis
door de tijd. Liedjes die u moeiteloos
mee kunt zingen en verrassende titels
met een hoog ‘o ja’ gehalte. Van Johnny
Cash tot The Mavericks, ze komen alle-
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Voor de derde maal exposeren Ad van
Dingenen (glaskunst en wanddecoraties), Benedicta Akpaca (schilderijen),
en Marion Groenenberg (beelden uit
steen en glaswerk) in het Kerkje van
Persingen. U bent welkom op 7 en 8
mei 2022 van 11.00-17.00.
Ad van Dingenen kenmerkend voor
zijn werken (glaskunst en wanddecoraties) zijn de strakke grafische vormen.
Hij werkt veel met geborsteld aluminium en glas. Hij vindt het een uitdaging
een kunstwerk zo te creëren, dat het
licht het kunstwerk laat leven. Zijn
werken nodigen uit om te kijken en te
genieten en zullen je vaak verbazen.
Meer info: www.advd-art.com
Benedicta Akpaca is geboren in Benin.
Zij maakt schilderijen en bronzen beelden met als bron haar wereldse reizen,
roots, bijzondere herinneringen aan
Afrika en haar jeugd. Haar werken zijn

abstract, soms kleurrijk, soms minder
kleurrijk, soms bijna kinderlijk en soms
grotesk, maar altijd met een vleugje
idyllische nostalgie naar haar Afrika.
Meer
info:
www.galeriebonaventura.nl.
Marion Groenenberg maakt beelden uit
steen. Zij werkt voornamelijk in serpentijn, albast en verder steen die handmatig te bewerken is. Zij gebruikt naast
haar beitels, raspen, vijlen en schuurpapier geen machines. Haar beelden zijn
100% handgemaakt.
Naast haar beelden maakt zij unieke
kandelaars van glas dat een tweede
leven verdient. De kandelaars zijn
samengesteld uit verschillende onderdelen, worden gestapeld en permanent
verbonden om er zo een nieuw mooi
geheel van te maken.
Meer info: www.mg-art.nl

Expositie Vereniging Natuurfotografen-Nijmegen
Zaterdag en zondag 14 en 15 mei, van
11.00 uur ochtends tot 17.00 uur laat de
Vereniging Natuurfotografen Nijmegen
(VNF-N) foto’s zien van de leden in het
mooie kerkje van Persingen. VNF-N is
een amateur-natuurfotografen vereniging met ca 35 leden. De vereniging
heeft onder haar leden zeer ervarenmaar ook minder ervaren fotografen.
Twee keer per maand komen de leden
in Wijkcentrum “De Schakel”
(Nijmegen) bijeen om hun opnamen te
laten zien of te bespreken met als doel
van elkaar te leren. Daarnaast worden
geregeld externe sprekers uitgenodigd
of trekken leden er samen op uit.
Tijdens de expositie kunt u op groot
formaat een foto zien die door elk lid
als zijn of haar beste foto wordt
beschouwd. Voor meer informatie zie
onze website www.vnf-nijmegen.nl, of
social media zoals bv Facebook.

Expositie
Leven... is bij elkaar
op de tenen dansen
MILLINGEN. In de laatste twee weekenden van mei exposeren Ilse Lürsen
(schilderkunst), Heleen van der Wilt
(poëzie en fotografie) en Kees van
Raaij (objecten) bij Vossengraaf 9 in
Millingen aan de Rijn.
Datum: zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 mei
Tijd: 11.00-16.00 uur
www.ilse-lursen.nl
www.heleenvanderwilt.nl
www.keesvanraaij.nl

Bluessessie in
Kekerdom
Zondag 8 mei is er BluesSessie in de
Waard te Kekerdom
Aanvang : 15.00 uur Entree Gratis.
De Sessieband die de muzikanten deze
middag zal begeleiden, bestaat uit Jan
Trooster – drums, Struik – basgitaar,
Phil Poffe – gitaar / zang en Simon van
der Heijden – gitaar (zie foto). Iedereen
is verder welkom met zijn instrument.
Info: philpoffe@ hotmail.com.
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Lezingen bij Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis zet graag
mensen aan tot denken. In dat kader
organiseert het park een aantal lezingen. Er zijn drie donderdag avonden
gereserveerd
voor
avonturier
Maarten Jan, Andre Stufkens als
deskundige
Maelwael
Van
Lymborchs en pastor Herwi Rikhof.
André Stufkens (voorzitter Maelwael
Van Lymborchs studies) trapte af op
donderdag 28 april.
12 mei: In 2019 reed Maarten Jan
20.000 kilometer van Utrecht naar het
oosten, in de hoop Mongolië te bereiken. Op zijn motor Boris, alleen, zonder telefoon of navigatie. Hij doorkruiste woestijnen, dictaturen, hooggebergtes en in totaal 23 landen. Een bijzonder avontuur. Onbewust werd het
een ontdekkingstocht naar de universele behoefte van ieder mens. En natuurlijk is het een verhaal over letterlijk en
figuurlijk grenzen overschrijden, over

vallen en opstaan. Een verhaal dat
Maarten Jan met veel enthousiasme
deelt op donderdag 12 mei.
19 mei: Prof. dr. Herwi Rikhof, pastor
in de Cenakelkerk en auteur van o.a.
Een schatkamer voor pelgrims vertelt
op donderdag 19 mei over de kruisweg
van Jezus Christus. Aan de hand van
bijzondere objecten en beeldmateriaal
van het museumpark en de begraafplaats, plaatst hij deze in een breed perspectief. Wat symboliseert het drie keer
vallen en opstaan van Jezus? Wat leren
we er vandaag van? Maar ook: hoe is
dit verhaal ontstaan? Hoewel het vallen
en opstaan onderdeel uitmaakt van de
staties van de kruisweg, wordt er in de
bijbel namelijk nergens over gesproken.
Alle lezingen vinden plaats in de Heilig
Hart Basiliek van het museumpark en
starten om 20.00 uur. Inloop is vanaf
19.30. Meer informatie en kaartverkoop: www.museumparkorientalis.nl

Activiteiten bij de Mallemolen

Foto: Helma Groenen

aan door hun intensiteit.
Helma fotografeert het liefst spontane
vondsten, die ze vaak al wandelend
tegenkomt. Soms gaat ze op zoek naar
opvallende dingen, maar regelmatig
loopt ze zomaar tegen een situatie aan
die haar raakt: beelden uit de natuur die
een grote indruk maken vanwege hun
schoonheid en waar velen – door de
haastige cultuur van nu – aan voorbijgaan. Het ontzag voor al wat leeft om
ons heen wil ze graag overbrengen aan
anderen. In de loop der jaren gaat
Helma steeds intuïtiever te werk en
durft ze beter op haar gevoel te vertrouwen. Door het uitvergroten van details
ontstaan abstracte beelden. Dat soort
beelden dagen de kijker uit om te interpreteren. Wat zie ik? Welk wonder voltrekt zich hier? Helma opent met haar
foto’s de ogen voor de natuur en dat is
precies wat ze wil.
Door de Coronatijd zijn we meer in ons
eigen land op stap gegaan. En wellicht
zijn we ons waterland meer gaan waarderen, kijk naar de prachtige beelden
van ons eigen land!
Aanvang 11.00 uur en de toegangsprijs
bedraagt € 5,- inclusief kopje koffie of
thee. Duur ongeveer 2 uur. Bekijk een
voorproefje op de vernieuwde website:
www.wonderendernatuur.nl

Oproep vrijwilligers cultuurhistorisch informatiecentrum Millingen
De Vereniging BIZ
Millingen
Centrum
heeft als doel het ontplooien van activiteiten
die gericht zijn op het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit of
een ander algemeen
publiek belang in de
openbare ruimte van
BIZ Millingen Centrum en Millingen.
BIZ Millingen Centrum werkt nauw
samen met de Millingse Ondernemingsverenging, gemeente Berg en
Dal en Stichting Toerisme en Recreatie
Berg en Dal, aan versterking van de
ruimtelijke kwaliteit van het centrum
van Millingen. In Coronatijd hebben
we niet stil gezeten. Naast het voortzetten van het bloemenplan hebben we
Ommetje Millingen “wandelen van pol
naar pol” en Ommetje Millingen XL
“Grenzeloos wandelen door de
Duffelt” uitgebracht en is een groep
vrijwilligers druk bezig met de opzet
van een cultuurhistorisch informatiecentrum in de H. Antonius van
Paduakerk te Millingen.
Het informatiecentrum streeft ernaar
om de cultuur en de historie van “t
Laag” levendig te houden. Gestreefd
wordt om het informatiecentrum uit te
bouwen naar een permanente vorm die
regelmatig van onderwerp wisselt.
Water is voor Millingen aan de Rijn al
voor vele generaties van groot belang.
Vandaar dat bij de eerste expositie is
gekozen voor bedrijvigheid op en aan
het water. Met dit informatiecentrum
willen we de inwoners van ‘t Laag ,
toeristen en recreanten kennis laten
maken met de rijke cultuurhistorie van
’t Laag. Cultuurhistorie en religie versterken elkaar hierin. Tijdens de open-

foto archief Ben Koenders
stelling van het informatiecentrum
wordt u ook in de gelegenheid gesteld
om de kerk te bezichtigen. Op 22 mei
openen burgemeester Mark Slinkman
en pastoor Rudo Franken het informatiecentrum. Vanaf 24 mei tot eind oktober kunt u het informatiecentrum op
dinsdagen, vrijdagen en zondagen van
13:00 – 17:00 uur bezichtigen.
We zijn op zoek naar materiaal over
veerponten en visserij. Heef u op zolder, in de schuur of oude schoenendoos
nog materiaal liggen wat affiniteit heeft
met veerponten en visserij dan zouden
we dit graag in bruikleen willen hebben. Laat een berichtje achter op
bizmillingen@gmail.nl en we nemen
contact met u op.
Om bezoekers te ontvangen en van
dienst te zijn is BIZ Millingen Centrum
op zoek naar vrijwilligers die willen
supposten. Ben jij geïnteresseerd in
cultuurhistorie en vind je het leuk om
met mensen om te gaan dan zijn wij op
zoek naar jou.
Beschikbaar: gemiddeld 1 keer per 2
weken
Periode: van eind mei tot eind oktober.
Aanmelden: laat het ons weten via:
bizmillingen@gmail.nl of neem telefonisch contact op met Cas Blom 0631952674 of Anneke Neijenhuis 0653745702.

Eerste editie van Ubb HiLL op zondag 29 mei

Kunstroute met concerten tussen Ubbergen en Beek
Op zondag 29 mei vindt de eerste editie van Ubb HiLL
plaats, een kunstroute met concerten tussen Ubbergen en
Beek. Om 12.00u is het openingsconcert van TRIFID in de
kapel van De Refter.
Ubb HiLL vindt plaats op iconische, monumentale locaties
aan de Rijksstraatweg. Op een tiental locaties vinden klassieke & eigentijdse concerten en exposities plaats.
Deelnemende podia zijn o.a. De Refter, Het Supplement,
Huize Wylerberg en het Bartholomeuskerkje in hartje Beek.
Ubb HiLL combineert klassieke & eigentijdse concerten met
exposities van beeldend kunstenaars. Publiek kan een route
volgen langs de optredens, installaties en exposities. Publiek
kan gebruik maken van de pendelbus met passende muziek
aan boord.
Op de locaties is werk te zien van Riëtte Wanders, Wannes
Lecompte, Myrna Rasker, Karin Elfrink, Carine Dokter,
Laura Klinkenberg, Liv Kaya Aabye, Claire Wymer, Nina
van Harskamp, Zippora Martosoewando, Eva van der Zand,
Rob Plattel, Annelies Reijers, Eelko van Iersel, Rose van den
Hurk, Erik Kierkels, Rieke van der Stoep, Anke Birnie, Fons
Uytdehaag, Magna Postma, Esther Leuvenink, Peter
Durieux, Annemarie de Groot, Joost Doornik, Marein
Konijn.
Op de locaties zijn tevens klassieke en eigentijdse concerten.
Zo zijn er optredens van quatre-mains pianoduo Rabbit &
Haas, neoklassiek van BARTH, ‘Orgelvreter’ Thijs
Schrijnemakers, modern violists Maria Cozzani en
Honingbeer, geluidskunstenaar Oscar van Leest, Brusselse
Wannes Lecompte, audiovisueel en electronisch spektakel
van Deltatune, damestrio Fluweel (fluit, altviool, cello),
geluidscompositie van orgel en electronica door Oscar
Peters, het Lunette Saxophone Quartet en van het slagwerk/clarinet duo Samuel González en Femke van den
Bergh.
Na afloop van de klassieke concerten vinden er bij alle cafés
in Beek vanaf 16.30u optredens plaats. Op zullen treden Les
Faux Manouches (gypsy-swing), Caroline Rutten en Dirk

Overbeek (chansons) en het Key May Collective (jazz/folk).
Deze optredens bij de horeca na 16.30u zijn gratis toegankelijk.
Ubb HiLL vindt plaats i.s.m. Galerie Marzee, Expo Bart,
Singular-Art, Zeven Zomers, Atelier Rasecht, Derde Wal,
The Moraine Research Collective, Extrapool en Stadsgalerie
Groningen.
Via de website kan het passe-partout van euro 17,50 aangeschaft worden die tussen 12.00u en 16.00u toegang geeft tot
de locaties en de pendelbus.
Op www.ubbhill.nl programma-info, info over de deelnemende locaties, curatoren en aanvangstijden concerten.
Ubb HiLL is een nieuw initiatief van Stichting Festival de
Oversteek, organisator van het multidisciplinaire
Kunstenfestival de Oversteek dat sinds 2009 jaarlijks plaatsvindt in het eerste weekend van september in Nijmegen
Noord.

Boek ‘De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom
Meer dan 100 jaar steenfabricage in de Kekerdomse Ward’
De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom beschrijft de
ontwikkeling in ruim honderd jaar van een traditionele steenfabriek naar een van de meest efficiënte en grootste steenfabrieken van het land. In 1984 kwam hier een abrupt en pijnlijk einde aan. Door verhalen van onder meer oud-medewerkers wordt een levendig beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken op de fabriek, met name uit de periode na
de Tweede Wereldoorlog. Er wordt stilgestaan bij de verhouding tussen aandeelhouders en de soms lastige relatie tussen
de bedrijfsleiding en de eigenaren. Ook wordt duidelijk dat
de fabriek in het leven van het dorp Kekerdom een grote rol
heeft gespeeld, zowel op sociaal als economisch gebied. Het
boek geeft niet alleen een goede indruk van het reilen en zeilen op vooral de fabriek in Kekerdom, maar geeft tevens
weer hoe het gehele productieproces is geëvolueerd van een
arbeidsintensieve naar een kapitaalsintensieve baksteenindustrie.
Jan Alexander van Weeghel (1950) stamt uit een familie
van steenbakkers; zijn vader was de zesde en laatste generatie die in deze industrie werkzaam is geweest met name op
steenfabriek Kekerdom.
Nadat hij met pensioen is gegaan heeft hij over de geschiedenis van zes generaties steenbakkers het boek “Steen in het
bloed” geschreven. Daarnaast heeft hij de geschiedenis van
een aantal steenfabrieken waar zijn voorvaders hebben
gewerkt zoals in Hattem, Olst en Rheden onderzocht. Jan is
vrijwilliger bij het Gelders Smalspoor Museum bij Heteren
en geeft hier rondleidingen op de voormalige steenfabriek
Randwijk.

De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom beschrijft de
ontwikkeling in ruim honderd jaar van een traditionele steenfabriek
naar een van de meest eﬃciënte en grootste steenfabrieken van
het land. In 1984 kwam hier een abrupt en pijnlijk einde aan.
Door verhalen van onder meer oud-medewerkers wordt een
levendig beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken op de
fabriek, met name uit de periode na de Tweede Wereldoorlog.
Er wordt stilgestaan bij de verhouding tussen aandeelhouders en
de soms lastige relatie tussen de bedrijfsleiding en de eigenaren.
Ook wordt duidelijk dat de fabriek in het leven van het dorp
Kekerdom een grote rol heeft gespeeld, zowel op sociaal als
economisch gebied. Het boek geeft niet alleen een goede indruk
van het reilen en zeilen op vooral de fabriek in Kekerdom, maar
geeft tevens weer hoe het gehele productieproces is geëvolueerd
van een arbeidsintensieve naar een kapitaalsintensieve baksteenindustrie.

DE GESCHIEDENIS VAN STEENFABRIEK KEKERDOM — jan alexander van weeghel

Nederland Waterland
Zondag 15 mei organiseert Helma
Groenen een fotolezing in cultureel
centrum De Mallemolen. Helma
Groenen wordt geboren aan de rand
van het natuurreservaat ‘De Bruuk’ in
Groesbeek. De eerste 25 jaar van haar
leven brengt zij midden in het groen en
tussen vogels en andere dieren door.
Daar worden dan ook de eerste zaadjes
geplant voor een grenzeloze fascinatie
en liefde voor alles wat er in de natuur
gebeurt. Een studie biologie leert haar
nog veel meer de details te zien en
zorgt daarnaast voor veel kennis van
flora en fauna. Helma’s fascinatie voor
de natuur en de grootsheid daarvan wil
ze graag met anderen delen. Als middel
daarvoor kiest ze voor fotografie. Haar
talent voor natuurfotografie blijkt uit
haar gevoelige platen die technisch en
compositorisch goed zijn en spreken
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DE GESCHIEDENIS VAN
STEENFABRIEK KEKERDOM
Meer dan 100 jaar steenfabricage in de
Kekerdomse Ward

jan alexander van weeghel

Hoe te bestellen? Maak € 10.00 over per boek op rekeningnummer NL64 RABO 0134 4025 88 t.n.v. Heemkundekring
De Duffelt met vermelding van uw naam en adres. Als u het
boek tijdig betaalt, kunt u uw boek(en) op de presentatie 7
mei in De Waard van Kekerdom, vanaf 16.00 uur in ontvangst nemen of daarna afhalen bij Paul Remy Prinses
Irenestr. 3 Ooij of bij Bep Buchner, Burg. Hermsenstr. 33,
Millingen
Vanaf 8 mei is het boek is verkrijgbaar voor € 12.50.- bij de
heemkundekring De Duffelt: Primera Beek en Millingen,
Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek, Wijnkoperij Jos
Peters Beek en in de boekhandels in de omgeving. Het boek
is uitgeven door Heemkundekring De Duffelt in samenwerking met Stichting Steen en Natuur.

Groesbeek, het muzikaalste dorp van Nederland
Waarom zingen mensen en maken ze muziek?
In Groesbeek zijn er tientallen koren en veel muziekgezelschappen. Als je aan de leden van deze verenigingen zou vragen, waarom zij muziek maken, zou je veel verschillende
antwoorden krijgen. Bij de meesten zit muziek in de genen
en is het een must om regelmatig muziek te maken. Voor
sommigen is het vooral een sociaal gebeuren: gewoon even
lekker een avondje zingen, weg van de dagelijkse beslommeringen en een keer een avondje níet voor de buis. Voor
anderen is het een uitstekend middel tegen de eenzaamheid.
Anderen kunnen wel een instrument bespelen, maar om dat
nou alleen maar altijd in je eentje te doen…
Dat geldt ook voor zingen. Samen musiceren blijkt een
geweldige kick te geven, en na een avondje muziek maken,
gaat iedereen fluitend of zingend, als herboren weer naar
huis.
Bovendien is het in deze (na-)coronatijd ook erg goed voor
de gezondheid, longen, ademhaling en lichaamshouding.
Het zit ‘m ook in de kracht van de muziek zelf: wanneer je
muziek maakt, druk je je ziel uit in de muziek. Muziek gaat
diep en raakt de mensen in hun hart. Mensen, die samen
muziek maken, geven hart en ziel om tot een perfecte harmonie te komen. En dit zou symbolisch kunnen zijn voor,
waaraan de wereld dringend behoefte heeft.
Een stad, een dorp, een kerk of een school zonder koor is als
een lichaam zonder ziel. Iedereen die muziek maakt, voelt
zich daardoor beter. Voor een moment verdwijnen alle dagelijkse zorgen en ben je onbekommerd aan het muziek maken.
In Groesbeek heb je gelukkig veel keuze: er zijn maar liefst
3 fanfares, dweilorkesten, popbands en er zijn veel lesmogelijkheden. Op het gebied van koren kun je ook alle kanten
uit: kerkkoren en niet-kerkelijke koren, smartlappenkoor,

kinderkoren, middenkoren, ouderenkoren; kortom: voor elk
wat wils.
Wat zou het heerlijk zijn, wanneer iedereen in Groesbeek
minstens één keer per week op welke manier dan ook heerlijk muziek zou maken. In plaats van wéér een avondje naar
een scherm turen…
Als dirigent van verschillende koren in Groesbeek zou ik dus
reclame willen maken voor álle muziekverenigingen in
Groesbeek. Zoek eens een vereniging uit van je eigen gading
en smaak, ga eens een keer naar een repetitie en doe lekker
mee.
Wat betreft mijn eigen koren:
Kerkkoor Sint Caecilia is erg gezellig en repeteert iedere
donderdag van 19.30u-21.00u in de kapel van de
Kloostertuin (Mariëndaal).
Jeugkoor Mikado is voor kinderen van 7 tot 15 en repeteert
iedere vrijdag van 16.00u-17.00u in de kantine van het DAC
aan de Zevenheuvelenweg 16 in Groesbeek.
De Wielewaal is het bewonerskoor van de Groesbeekse
tehuizen en repeteert ’s maandags van 18.00u-19.00u in de
kantine van het DAC aan de Zevenheuvelenweg 16.
Regiokoor Tamtam is een nog jong koor, dat voor 90%
bestaat uit twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers. De repetities zijn op de maandagavond van 19.30u21.00u in Basisschool Adelbrecht-Windekind aan de
Cranenburgsestraat 112c in Groesbeek.
De Schola Cantorum zingt mooie gregoriaanse gezangen en
luistert ongeveer 8 keer per jaar de viering in de Cosmas op
en repeteert op de donderdag avond ervóór in de kapel van
de Kloostertuin.
Van harte welkom!
Eugène Ceulemans (eugeneceulemans@xs4all.nl)
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Dansavonden met Aldörum
DE HORST. Aldörum begint na twee
jaar Covid-19 weer met Dansen voor
Senioren!
Theo, Bart, Harry, Piet en Joop hebben
echt zin om weer muziek te maken om
mensen een avond dansplezier te bezorgen met muziek van Toen en Nu.
Op vrijdag 13 mei en vrijdag 3 juni van
20:00 tot 23:00 uur kunnen de beentjes weer van de vloer!

De Grote zaal van dorpshuis De Slenk
gaat open vanaf 19:30 uur.
Reestraat 2, 6562 LK, Groesbeek – De
Horst.
De entree bedraagt € 5,00; drankjes
1,50 voor koffie, thee of fris of 2,00
voor een flesje bier of een glas wijn.
We hopen dat u er ook weer zin in
heeft. Aldörum in ieder geval wel.
Tot vrijdag 13 mei en/of 3 juni.

3 mei 2022

Noëlle Koppers exposeert samen met
cursisten van TINT teken- en schilderschool Nijmegen tekeningen en schilderijen met het thema ‘water’.

LEUTH. Na twee kleine voorproefjes
op koningsdag en een bijdrage van de
slagwerkgroep op het jubileumconcert
van
KNA
mag
het
weer.
Muziekvereniging DES presenteert
zich op zaterdagavond 14 mei weer
muzikaal in optima forma. Het belooft
om verschillende redenen een bijzondere avond te worden. Om te beginnen
hebben wij er na 2 jaar gewoon heel
veel zin om ons te laten horen met een
volledig programma!
De avond zal worden geopend door de
slagwerkgroep. Zij zijn de afgelopen
periode een pilot aangegaan met de
slagwerkers van KNA. Hierdoor kan
een breder repertoire en instrumentatie
worden toegepast. Het resultaat mag er
wezen en ze staan te stralen op het
podium. Laat je verrassen door de
diverse klanken en ritmes van een
moderne slagwerkgroep! Na de pauze
zal het orkest in vol ornaat aantreden.
Daar dit het laatste ‘grote’ optreden is
met dirigent Andy Kievits hebben zij
extra hun best gedaan om nog eenmaal
samen te schitteren met een concertprogramma. Het programma neemt je

onder andere mee naar avonturen op de
verschillende eilanden uit Gullivers travels en How to train a dragon, een mooi
gedragen ballade van Philip Sparke en
de hits van Ed Sheeran.
Een andere primeur is de locatie. Deze
keer niet de vertrouwde Vriendenkring,
maar het Kulturhus (Reusensestraat 4,
Leuth). Een mooie knusse locatie om
elkaar weer eens te ontmoeten. Het
concert begint om 20h en de toegang is
gratis. De zaal is geopend vanaf
19.30h. Trakteer jezelf eens op een
mooie muzikale avond en nog wel in
eigen dorp.
DES is nog op zoek naar een aantal
muzikale versterkingen. Altijd al een
instrument willen spelen of kriebelt het
na jaren weer en zou je het wel weer
willen proberen neem dan contact op
(des-leuth@hotmail.nl). Het blijkt dat
volwassen in een relatief korte periode
al muziek kunnen maken. Hiervoor zijn
korte lesprogramma’s die je (deels
online) snel op weg helpen. U kunt de
vereniging ook financieel steunen door
‘Vriend van DES’ te worden of lever je
oude metalen gratis bij ons in.

Nationale Molendagen bij
De Thornsche Molen
Op 14 en 15 mei van 10.00 tot 17.00 uur
PERSINGEN. Dit jaar worden er weer
de Nationale Molendagen gehouden en
De Thornsche Molen is natuurlijk weer
van de partij en wel op zaterdag 14 mei
en zondag 15 mei van 10.00 tot 17.00
uur.
Natuurlijk zijn onze vrijwillige molenaars ook aanwezig en zij zorgen
ervoor dat de molen draait en graag
geven ze uitleg en eventueel een rondleiding voor degenen die geïnteresseerd
zijn.
Dit jaar worden er nog meer activiteiten georganiseerd om het geheel nog
feestelijker te maken want 2019 was de
laatste keer dat deze dagen georganiseerd werden.
We hebben als thema “Oude
Ambachten” gekozen met mandenmakers Kees van Kuppeveld en Johannes
de Bennemaker op zondag, beide
dagen wordt er met klei gewerkt,
Wilbert Verriet scheert elk uur een
schaap en er wordt zaterdag balkenbrij
gemaakt.
Daarnaast is er in het restaurant de
expositie over de vogels in de
Ooijpolder en draait er continue een
presentatie over de geschiedenis van
De Thornsche Molen.
Ook boerderijwinkel & camping De
Hazelaarshof uit Kekerdom heeft een
kraam gedurende beide dagen en op
zondagmorgen staat Larger Than Life
met handboogschieten.
Ook onze nieuwe buurman beeldend
kunstenaar Bart Elfrink houdt zaterdag

een workshop vogels schilderen in zijn
Galerie Unita die iedereen beide dagen
mag bezoeken.
Om het geheel muzikaal te omlijsten
komt zondagmiddag “Ök Woarum
Nie” met hun trekharmonica’s om liedjes van vroeger te vertolken.
De Stichting Thornsche Molen staat
ook met een kraam waar, naast een
mogelijkheid voor een donatie, er ook
een aantal items te koop zijn met o.a.
meel van de molen, het boek “Uit de as
herrezen” en mini kunstwerken van
Anne Thoss. Alle inkomsten komen ten
goede van het onderhoud van de molen.
Voor de kinderen hebben wij een kleine
verassing, zolang de voorraad strekt.
En natuurlijk is het restaurant ook open
voor een hapje en/of een drankje en
staat er speciaal een molenpannenkoek
voor de kinderen op het menu.
Tot 14 of 15 mei.
Bestuur Stichting De Thornsche
Molen

De Rozet

Laurence Jones live bij Bluesmoose Radio
Bluesmoose Radio, het blues radio programma van Omroep Berg en Dal en
GL8 heeft op donderdag 5 mei niemand minder dan Laurence Jones op
bezoek voor een intieme Live
Registratie.
Laurence Jones heeft zichzelf ontwikkeld als de populairste jonge bluesgitarist van het moment. Zijn pakkende
songs met vette riffs, virtuoze solo’s en
vette cross-over sound leverde hem
vele grote prijzen op waaronder een
plek bij de top-10 beste bluesgitaristen
ter wereld!
Laurence Jones was op het podium te
zien met wereldsterren als Van
Morrison, Sir Ringo Starr, Status Quo,
Buddy Guy, Jeff Beck, Johnny Winter

en Kenny Wayne Sheppard. Ook Johan
Derksen is groot fan van Laurence,
noemde hem een jonge Eric Clapton en
nodigde hem al vijf keer uit voor zijn
tv-show Veronica Inside. In 2015 gaf
een nog onbekende Laurence een spetterende show in het Bluesmoose-café.
Hij vond het tijd om weer eens voorbij
te komen en nam zelf met ons contact
op. Hij wilde er een intieme video registratie van maken en dat gaan we doen
en hopen dat jullie er ook bij zijn.
Iedereen die daar bij was en hem maar
ook maar een beetje volgt snapt dat we
hem opnieuw graag verwelkomen!
Tickets kunnen besteld worden via de
website van Bluesmoose radio. Het
optreden vind plaats in de zaal van café

Expositie tekeningen en
schilderijen van "Water"

DES Leuth staat 14 mei
weer bol van de muziek!
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Noëlle Koppers, beeldend kunstenaar
en docent bij TINT Teken- en
Schilderschool Nijmegen, exposeert
samen met meer dan 40 van haar cursisten in Galerie Notre Dame des Arts
in Ubbergen in de maand mei.
De cursisten hebben speciaal voor deze
tentoonstelling schilderijen en tekeningen gemaakt met het thema WATER.
Dit thema is al meer dan 40 jaar haar
eigen onderwerp. Van elke cursist is
(zijn) een of meerdere werken te zien in
verschillende technieken en stijlen en
vanuit verschillende invalshoeken
belicht.
Noëlle Koppers uit Nijmegen geeft les
bij TINT Teken- en Schilderschool, die
ze heeft opgericht in 2013 samen met
Christine Elkhuizen uit Ooij. Ze is
beeldend kunstenaar en docent en is
gespecialiseerd in olieverf met gelaag-

de opbouw (glaceren) en in de fijntekentechnieken.
De meeste schilderijen, die te zien zijn
op de tentoonstelling, zijn gemaakt met
deze arbeidsintensieve olieverftechniek. Er zijn ook werken te zien die
gemaakt zijn met acrylverf, die door de
kortere droogtijd meestal sneller tot
stand komen. Haar cursisten hebben de
vrijheid om te experimenteren met
allerlei materialen en technieken, zoals
te zien is op de expositie.
De expositie is geopend t/m 22 mei op
zaterdag en zondag.
Openingstijden van 13.00-17.00 uur
Officiële Opening 1 mei om 15.00 uur
(alleen voor genodigden)
Galerie NDDA
Notre Dame des Arts
Rijksstraatweg 37
6574 AC Ubbergen
www.notredamesdesarts.nl
www.noellekoppers.nl
www.tint-nijmegen.nl

Een ‘spirituele douche’ van
klanken in Kerstendal
Zeker in deze tijden zijn we allemaal
op zoek naar rust, vreugde en harmonie. Een heel goede manier om dit te
bereiken is het zingen van mantra’s,
woorden waaraan helende krachten
worden toegekend. Daarom verzorgt
kirtangroep Berg en Dal zondag 15 mei
weer een kirtanmiddag in Dorpshuis
Kerstendal, Kerstendalseweg 17, Berg
en Dal.
Kirtan is een eeuwenoude Indiase
yoga-traditie. De mantra's worden
voorgezongen door de kirtaneers Leo

zaal de Comm ingang pompweg 2b.
http://www.bluesmoose.nl

Hezelkunst
In het weekend van 14 & 15 mei staat
het Hezelstraatkwartier in het teken van
de kunst!
Ooit bestemde de gemeente Nijmegen
deze wijk tot het ‘Montmartre van
Nijmegen’. En nu, Corona lijkt alweer
vergeten, is het eindelijk zover, 14 kunstenaars en galeristen openen hun deuren voor het publiek!
We hebben te maken met een primeur,
de eerste keer dat de handen bijeen
geslagen zijn om zo’n evenement op
deze plek mogelijk te maken.
Bij Cis Bakker, van Galerie Felix solo,
Lange Hezelstraat 93, borrelde het idee
al een tijdje. Na her en der wat gepolst
te hebben kwamen in januari een aantal
enthousiaste Hezelstraatkwartierders
bij elkaar. Bij Hettie Laarakker, eigenaar van ‘Ruimte voor Kunst’, werden
plannen gesmeed die razendsnel resulteerden in de oprichting van een nieuw
evenement met de naam ‘Hezelkunst’.
De organisatie is in handen van 5 mensen; Karin van Dooren van Kunstkamer
Kraai, Bottelstraat 8 a, Caroline
Koenders, SLAK atelier Hessenberg 1,
Freek van Ginkel, kunstenaar woonachtig in de Pijkestraat 21, Hettie
Laarakker, Ruimte voor Kunst, Lange
Hezelstraat 46, en Yvonne Halfens,
kunstenaar met een atelier op de
Pijkestraat 6.
Het startpunt van de route is Lange
Hezelstraat 46, waar van alle deelnemers minimaal een werk te zien zal
zijn. Folders met alle open ateliers en
een looproute zijn daar ook verkrijgbaar.
De organisatie hoopt hiermee eenieder
te laten kennismaken met kunst in het
Hezelstraatkwartier waarbij het streven
is dat het een jaarlijks terugkerend
gebeuren zal worden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Karin van Dooren
06651123362 of Hettie Laarakker
0610183252.

en Tonny en de deelnemers “antwoorden” hierop.
Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie.
De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur,
met een pauze na ca. 45 minuten.
Inloop vanaf 13:45 uur.
Wie zondag 15 mei deel wil nemen aan
dit bijzondere evenement, moet zich
wel vooraf aanmelden bij Tonny Bol:
email namahatta.kirtan@gmail.com of
bel/sms/app naar 06-30883292.
Entree is een vrijwillige bijdrage.

Bericht uit Telpost Millingen

Sporen zoeken: een kunstproject van
Panka Chirer-Geyer en Helga Merits
In Millingen, bij de Telpost, glijden de schepen voorbij:
Nederland uit, Duitsland binnen en Duitsland uit, Nederland
binnen. Statig, traag, passeren de schepen elkaar. De dagen
worden gekenmerkt door wisselende kleuren van lucht, van
water. Weinig doet denken aan een grensgebied en alle conflicten die daarmee gepaard zijn gegaan.
De ouders van Panka Chirer-Geyer, beeldend kunstenares,
komen uit Budapest, Hongarije, waar de Donau de stad in
tweeën deelt. Ik (Helga) ben documentairemaakster. Mijn
vader kwam uit Tartu, Estland, waar de Emajõgi (moeder
rivier), de stad doorkruist. Tijdens de oorlog werden in beide
steden de bruggen verwoest, om oprukkende legers – dan
toch tijdelijk - een halt toe te kunnen roepen. Maar daardoor
raakten ook families gescheiden aan beide kanten van de
rivier: de mensen die waren gebleven en de mensen die
waren gevlucht.
Hier in Millingen, in de Telpost, is geen brug te zien. Maar
aan de overkant is een steenfabriek, waar je vele stapels stenen kunt zien liggen, om bruggen te kunnen bouwen en twee
oevers met elkaar te verbinden. Hemelsbreed is de fabriek
dichtbij, maar de weg ernaar toe is vele malen langer.
Ons uitgangspunt was onverwacht actueel: hoe willen we
vorm geven aan het idee van de verwoeste bruggen die nog
altijd symbool staan voor al die verbroken verbindingen? Is
de cesuur tussen verleden en heden, tussen voor en na de oorlog, tussen hier in Nederland en daar waar de families vandaan kwamen te herstellen? Het water is de continuïteit, de
bakstenen staan zowel voor verwoesting als opbouw, sterk en
fragiel tegelijk.
De geschiedenis van de steenfabrieken hebben sporen in het
landschap achtergelaten en daar gingen we naar op zoek.
Tegelijk zijn er nog de moderne fabrieken. In de steenfabriek
van Erlecom kregen we uitgebreide uitleg van een oudere
werknemer, die vertelde over de vroegere en huidige werkwijze en over zijn passie voor het stoken. Ook stenen hebben

verschillende kleuren, afhankelijk van het bakproces en de
oxidatie.
Zo kwamen alle elementen samen: aarde, vuur, lucht en
water. Met stenen uit de fabriek, zowel nieuwe als oude, zijn
we aan de slag gegaan: monument, graf, huis en brug, met
hele en kapotte stenen, om de vergankelijkheid in het maakproces mee te nemen: constructie en destructie tegelijk.
Citaten van arbeiders uit de steenfabrieken, foto’s van de
oude, soms verlaten plekken, waar fabrieken hebben gestaan,
hebben we naast elkaar gezet voor de ramen van de Telpost,
waarbij op de achtergrond de nog werkende, moderne steenfabriek te zien was, om oud en nieuw samen te laten komen.
We hebben ook citaten gebruikt uit de vluchtverhalen van
onze ouders en foto’s van voor en tijdens de oorlog: van onze
families, maar ook van de kapot geschoten bruggen in Tartu
en Budapest. Daaroverheen legden we transparante foto’s
van water of van bouwstenen die we hier in Millingen hadden gemaakt. Met de foto’s van stapels nieuwe stenen wilden
we uitdrukking geven aan de mogelijkheid op wederopbouw
- hoopgevend in een tijd waarin opnieuw zoveel verwoest
wordt.
Tekst: Helga Merits
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Sta jij ‘je mannetje’ als

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

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

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

Groesbeek
Wijk: tussen Nieuweweg, Zevenheuvelenweg,
Molenweg en B.Ottenhofstraat
Wijk: tussen Molenweg, Hoflaan, Cranenburgsestraat
Wijk: Binnenveld, Kerkstraat, Mooksestraat, Houtlaan

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

Personeel
Gevraagd

bezorgdienstderozet@gmail.com

Voor ons team in Millingen aan de Rijn
zijn wij op zoek naar een

ALWAYS
ON YOUR
SIDE

DEPOTMEDEWERKER
REINPLUS FIWADO Bunker

Wat zoeken wij

Wat bieden wij

REINPLUS FIWADO is dé leverancier
van brandstoffen, smeermiddelen,
drinkwater en scheepsmaterialen aan
de binnenscheepvaart. Het depot in
Millingen aan de Rijn is een tankstation
voor binnenvaartschepen. Hier werkt een
enthousiast en betrokken team
van depotmedewerkers en schippers.

• Een positieve, klantgerichte en
commerciële instelling
• Flexibel (werken in ploegendienst)
en collegiaal
• Woonachtig in de omgeving van
Millingen aan de Rijn
• In bezit van ADN of de wil om dit
certificaat te behalen (vervoer
van gevaarlijke stoffen op de
binnenwateren)

• Een afwisselende functie op een
toplocatie aan het water
• Een prettige informele werkomgeving
met een klein en betrokken team
• Doorgroeimogelijkheden naar de
functie van schipper
• Een salaris tussen de € 2.000,en € 2.500,- bruto

Jouw taken
Jij bent het eerste gezicht en
aanspreekpunt voor onze klanten. Je helpt
klanten met het bunkeren (tanken van
schepen) en bij de verkoop van artikelen
uit onze shop. Denk hierbij aan de verkoop
van diesel tot aan onderhoudsartikelen
en een blikje Red Bull. Ook het klein
onderhoud van het depot en de winkel
horen erbij. Kortom een belangrijke en
afwisselende functie.

Heb je het naar je zin en wil je doorgroeien?
Dan bieden wij ook de mogelijkheid om een
opleiding te volgen om je groot vaarbewijs
te behalen, zodat je op termijn ook als
schipper aan de slag kunt om onze klanten
op locatie te bunkeren.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Dan komen
we graag met je in contact! Je kunt
je motivatie en CV sturen naar
info@reinplusfiwado.com t.a.v Geert
van der Hoeff (depotmanager). Als je
vragen hebt, kun je hem ook bellen op
het telefoonnummer 06-52 85 54 36.

REINPLUSFIWADO.COM
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4 & 5 mei (zie ook de gemeentepagina)
Meiprogramma Vrijheidsmuseum
3 mei: Anne Frank middag
Wie was Anne eigenlijk en in wat voor wereld groeide zij op? Kinderen (10 – 12 jaar) worden aan de
hand van verschillende thema’s meegenomen door
het verhaal van Anne Frank en het
Vrijheidsmuseum. Gedurende deze interactieve en
educatieve middag leren kinderen ook meer over het
verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Het programma start om 14.00 uur en is om 15.30 uur afgelopen.
Deelname is € 6,50 p.p.
Reserveren noodzakelijk en kan via 024-3974404 of
welkom@vrijheidsmuseum.nl.
5 mei: Bevrijdingsfestival van 10-16 uur

Knutsel je eigen feestrok, leer hoe je een echte cartoon tekent of luister naar de verhalen van opa’s en
oma’s over de Tweede Wereldoorlog. Geniet van de
live muziekoptredens, maak een foto voor een green
screen of neem deel aan een van de korte highlight
tours door de vaste expositie van het
Vrijheidsmuseum. Entreeprijs volwassenen: € 5,p.p. voor festiviteiten én bezoek museum. Kinderen
t/m 6 jaar gratis, kinderen 7 t/m 17 jaar: € 2,50 p.p.
Ten slotte organiseert Grateful Generation Tours op
5 mei spannende fieldtrips in een authentieke Willy's
MB uit WO2 (2 tot 3 personen) langs de slagvelden
van Market Garden.
Kosten fieldtrip: € 8,50 pp, alleen contant te betalen.
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Schutterij EMM Kekerdom 75 jaar
In het weekend van vrijdag 13 mei is
het eindelijk zover.
In samenwerking met vele vrijwilligers organiseert schutterij EMM
Kekerdom een “ouderwets” feestweekend om haar 75-jarig bestaan te
vieren.

Programma jubileumweekend
Vrijdag: receptie met DJ Mike, aanvang 19.30
Zaterdag: Keizerschieten, aanvang 14.30
Feestavond met MMOOZZ, aanvang 18.00
Zondag: brunch + pubquiz (alleen leden), aanvang
11.30
Matinee met Marco Verriet, aanvang 15.00

Stichting Reünie Paratroopers Beek

Herdenking in Beek 4 mei
Wij heten u van harte welkom bij de Nationale
Herdenking op woensdag 4 mei. We mogen en kunnen weer samen komen om te herdenken dat 77 jaar
geleden ons land werd bevrijd.
Hieronder een beknopt tijdsoverzicht voor deze bijeenkomst bij het bevrijdingsmonument aan het Lt. J.
P. Foleyplantsoen in Beek-Ubbergen.
De tijden zijn bij benadering aangegeven. Er is geen
oecumenische kerkdienst meer.
19.45 uur - Klok op het kerkhof gaat luiden
19.55 uur - Welkomstwoord door voorzitter
Stichting Reünie Paratroopers
- Vlaggen hangen halfstok (officieren Schutterij
BUB)
19.59 uur - Signaal Taptoe, gespeeld door trompettist van Harmonie KNA
20.00 uur - Twee minuten stilte
20.02 uur - Wilhelmus, eerste couplet (allen)
20.05 uur - toespraak voorzitter Stichting Reünie
Paratroopers
20.10 uur - Тебе поем (Tébjé Pojem) koor Small
Stream & Rush Camp Carolsingers

20.15 uur - Toespraak door afgevaardigde van de
gemeente Berg en Dal,
20.20 uur - Prayer for Ukraïne door Harmonie KNA
20.25 uur - leerling HAVO Notre Dame: tekst die op
de Dam wordt voorgedragen
20.30 uur - Koor Biezenkamp
20.35 uur - leggen van kransen en bloemstukken
20.40 uur - Meadow in the mountain ter afsluiting
door Harmonie KNA
20.45 uur - Sluiting
De bloemen en bloemstukken kunnen op woensdag
4 mei vanaf 19.30 uur worden afgegeven bij het
monument. U wordt verzocht hierbij duidelijk aan te
geven van wie ze zijn en wie de bloemen gaat of
gaan leggen.
Na de herdenking is er gelegenheid tot het drinken
van een kopje koffie in het nabij gelegen hotel-restaurant ’t Spijker.
Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar weer aanwezig bent bij deze herdenking.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Reünie Paratroopers

“Leuthweetunog”
Schoolfoto’s en andere Leuthse bijzonderheden
Het is alweer 5 jaar geleden dat de expositie
“ze zijn er niet meer” plaats vond. Nu na alle
coronaperikelen is het weer mogelijk om
elkaar te ontmoeten. Voor deze gelegenheid
hebben wij onze archieven geopend en een
keuze gemaakt uit de duizenden foto’s.
Schoolfoto’s, dat is het hoofdthema van
deze expositie. Afbeeldingen van klassen,
groepen, uitstapjes, onderwijzers en de gebouwen en dat over een tijdpad van bijna 100 jaar.
Daarnaast bijzondere foto’s en doeken door
hun afmetingen en herkomst. En natuurlijk
wat niet mag ontbreken; het gehele fotoarchief in mappen is aanwezig. Veel mappen
over Leuthse families, verenigingen, kerk,
orgel ga zo maar door.
Heel interessant voor de inwoners die hier al
heel lang zijn gevestigd, maar zeker zo interessant voor de nieuwe bewoners. Zij kunnen
kennismaken met het dorp op een unieke

manier.
Tel daar bij op dat het gehouden wordt op een
nostalgische locatie, dat de koffie klaar zal
staan en dat de entree vrij is. Reden genoeg
dus, om ons op een van de dagen te bezoeken.
De informele opening is op:
Woensdag 25 mei aanvang 15.00 uur tot 22.00
uur.
Daarna zijn wij open op:
Donderdag 26 mei tot en met maandag 30 mei
van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie;
“De voormalige Rosmolen” aan het Kerkplein
te Leuth.
Wij heten u van harte welkom
“Leuthweetunog.nl”
Wim Megens en Geert Seegers

Dodenherdenking Nijmegen
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei zal
Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud
Universiteit, aanwezig zijn en in de Sint Stevenskerk
een toespraak houden. Op het Keizer Traianusplein
spreekt burgemeester Bruls.
Zoals elk jaar herdenkt de gemeente op 4 mei hen
die omgekomen zijn bij oorlogshandelingen, terreur
of internationale vredesmissies.
Om 18.00 uur zullen leden van het college van
Burgemeester en Wethouders aanwezig zijn bij de
herdenking van de Nijmeegse Joodse slachtoffers op
de Kitty de Wijzeplaats. Burgemeester Bruls leest
hier samen met anderen de namen voor van mensen
uit de Nijmeegse joodse gemeenschap die de oorlog
niet overleefden. Aansluitend vindt om 19.00 uur
een openbare herdenkingsbijeenkomst plaats in de

Sint Stevenskerk. Hier wordt door Han van Krieken
de overweging uitgesproken.
Kranslegging
Vanaf de Sint Stevenskerk gaan de aanwezigen in
een stoet naar het Keizer Traianusplein. Hier start
om ongeveer 19.55 uur de officiële herdenking en
kranslegging. Iedereen is welkom om hierbij aan te
sluiten. Om exact 20.00 uur is iedereen twee minuten stil. Daarna houdt burgemeester Bruls een toespraak. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
drumfanfare Michaël uit Nijmegen.
Na de herdenkingsplechtigheid zijn de inwoners van
Nijmegen welkom bij een gratis herdenkingsconcert. Dit concert vindt plaats in Concertgebouw De
Vereeniging en begint om 21.00 uur.

Kinderbevrijdingsfestival 2022
NIJMEGEN. Elk jaar op 5 mei vindt in de
Lindenberg het Kinderbevrijdings-festival
plaats, georganiseerd door de Lindenberg en de
Stichting Stedelijk vier en vijf mei Comité
Nijmegen.
Voor alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar vieren we
tijdens het Kinder-bevrijdingsfestival dat we leven in
een (be)vrij(d) land. We doen dat met mooie, bijzondere en feestelijke activiteiten, zoals voorstellingen,
workshops en muziek. Feest je mee?
Programma 3+
Tijdens het Kinderbevrijdingsfestival 2022 zijn er
voor de kleintjes een aantal boeiende workshops en
gratis activiteiten. Leer bijvoorbeeld meer over stopmotion (6+), knutsel een vredesduif (5+), maak een
tijdreis (4+) of doe mee aan het circus (5+). Ook kan
je met het hele gezin naar de familievoorstelling
Ietje en Fietje, het vergeten liedje - over twee oude
vrouwtjes die constant in de meest grappige situaties
belanden, waardoor ze zich nooit vervelen en eeu-

wig jong blijven.
Programma 9+
Nieuw dit jaar is het programma voor 9+’ers. Ook
voor hen zijn er gave workshops, zoals het bouwen
van jouw ideale VR-wereld of het koken van een bijzondere maaltijd met tulpenbollen, samen met de
chef van de Lindenberg. Daarnaast wordt er een speciale 9+-voorstelling gespeeld: Maral, het meisje dat
in een vogel veranderde – een indrukwekkend, spannend en adembenemend verhaal over grenzen, vrijheid en een meisje dat vluchtte.
Praktische informatie
Kaarten voor de betaalde workshops en voorstellingen
zijn
te
bestellen
via
www.delindenberg.com/theater. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Op 5 mei is de kassa geopend
vanaf 12.00 uur.
Programma Kinderbevrijdingsfestival 2022 vind je
op www.delindenberg.com

Lindenberg staat stil bij vrijheid met Vrijheidssoep
Op 5 mei sluit Lindenberg Cultuurhuis ook dit
jaar aan bij de landelijke actie Vrijheidssoep van
het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Het Comité heeft schrijver en tv-kok Nadia Zerouali
gevraagd om dit jaar het recept voor deze soep te
maken. Deze Vrijheidssoep gaat de Lindenberg uitdelen en verkopen op 5 mei om stil te staan bij de
Vrijheid. Voor elk blik soep dat de Lindenberg uitdeelt of verkoopt, doneert het Cultuurhuis €2,- aan
Stichting Vluchteling.
Soep uitdelen
In diverse wijken van Nijmegen zal de Lindenberg
zo'n 600 blikken Vrijheidssoep uitdelen in samen-

werking met Bindkracht10. In een aantal wijken
wordt de soep samen gegeten, en wordt een gesprek
over vrijheid gefaciliteerd en aangemoedigd.
De soep wordt uitgedeeld in de wijken Zellersakker,
Gildekamp, Meijhorst,
Lankforst, Hatert en De Ganzenheuvel. Voor elk uitgedeeld blik soep, gaat €2,- naar Stichting
Vluchteling.
Soep verkopen
Daarnaast verkoopt de Lindenberg blikken
Vrijheidssoep vanuit het Lindenberg Café voor €4,-,
waarvan €2,- naar Stichting Vluchteling gaat. Die
blikken zijn t/m donderdag 19 mei te koop.

Ooijse Klinkertjes
Terug van even weggeweest, had het gewoon een beetje druk. Daardoor bleven er een
paar, wat onderwerpen, op de plank liggen, waarvan ik er nu een op de korrel neem. Het
gaat over de noeste werkers op het Ooijse “Roland Garros”. Deze mannen zijn namelijk
echte gravelbijters, die soms onder erbarmelijke omstandigheden de door de winter
geteisterde banen weer in het gareel proberen te krijgen. Zij hebben ruime baan en vijfde
baan ervaringen. Je walst dus niet zomaar over hen heen. Hun lijfspreuk is: Tennis-banen
kun je niet vergelijken met boerenkool, want daar moet, in tegenstelling tot gravelbanen,
wel de vorst over. Ik moet zeggen, de grijze eminenties slagen er elke keer weer in, om
de oranjebanen vorstvrij op te leveren. Elk gravelkorreltje ziet er na zo’n workshop fris en
opgepoetst uit, terwijl de belijning, zeker van enige afstand, lelieblank lijkt. De sleepnetten worden zelfs tot tussen de mazen schoongemaakt, terwijl de sproeiers, na een grondige ontkalking, keurig met koperpoets hoogglanzend worden gemaakt. The “Chief
groundsman” is ene Antoine Maison l’Homme van de boulevard l’Irene. Zijn huidige assistenten zijn Jean l’Eté van rue le Beatriex und der Johann Rein van Ooij Alexanderplatz. Zij
harken, frezen sproeien etc. dat het een lieve lust is. Zij gaan door, totdat alles er weer
strak gestukadoord bijligt. Zelfs de grassprietjes tussen de tegels worden er minutieus,
zoals Ton van Duinhoven dat bij Feijenoord met een nagelschaartje deed, rücksichtslos verwijderd. Ook de entree wordt niet vergeten, het slot van de poort wordt goed geolied,
zodat alles weer gesmeerd loopt. Dit alles heeft te maken, om het openingstoernooi op
een “spic en span” Ooijs Melkhuisje te laten verlopen. De deelnemers waren dan ook
uiterst tevreden met hun tot tennisparadijs omgetoverde complex. Om de feestvreugde te
verhogen hadden de “mappers” die dag een tennisshirt aan, waarop met grote letters het
rugnummer 14 prijkte. Niet, dat zij zo goed kunnen tennissen, als de beroemdste nummer 14 ooit kon voetballen. Nee, dit had meer te maken met het aantal inschrijvingen, dat
bij dit welkom toernooi werd ingeschreven. Het herinnerde de toernooispelers de hele dag
eraan, dat zij deze dag maar met zijn veertienen waren. Daarnaast vonden ze het een
unieke manier, om na afloop te controleren, of iedereen het sportcomplex had verlaten.
Het kan natuurlijk gebeuren, dat, als je gezellig aan het evalueren bent, tijd in vergetelheid raakt. De een is nu eenmaal wat langer van stof als de ander. Zo kon het gebeuren,
dat er in een klein “duuster” hoekje van de kantine, door een select gezelschap nog uitvoerig uitgeweid werd over hun heroïsche tennisdaden. Zij zaten zo verdekt opgesteld,
dat ze vanaf de straat niet opgemerkt konden worden. “Groundsman” Antoine, opgeschrikt door het weerbericht, hees zich thuis op zijn snelle Gazelle. Hij had vernomen,
ondanks dat Koningsdag pas over ruim drie weken was, toch de vorst in aantocht was.
Zoals ik al schreef, gravel is geen boerenkool, dus moesten er drastische maatregelen
genomen worden. Hij fietste naar het tenniscomplex en sloot onverbiddelijk en hermetisch
het toegangshek af. De “toernooiëlingen” zaten vanaf dat moment achter de tralies. Toch
had niemand van hen zo’n afgezakte aanvoerdersband om de enkel, terwijl ook hun nummer 14 shirt niet “boevig” gestreept was. Om te ontsnappen, kunnen ze natuurlijk over
het hek klimmen. Klimcapaciteiten van de “arrestanten” worden er na een dag kantine
niet beter op. Gelukkig vonden ene Maria en haar Jozef-Jory een oplossing voor een
“Sesam open U”. Het zou toch wat geweest zijn, als de plakkers er tegen Kerstmis nog
gezeten hadden. Dan zouden Maria en Jozef-Jory in hun achtertuin nog de smartlap van
Hazes kunnen horen; “Ik zit hier heel alleen Kerstfeest te vieren!”
Groetjes medeklinker.
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Personeel
Gevraagd
Wij zijn opzoek naar nieuwe enthousiaste collega’s!

Kom jij ons team versterken?
Solliciteer direct via
www.werkenbijplus.nl
of mail naar
info.385@plus.nl

Scan mij!

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

www.dethornschemolen.nl
•
•
•
•
•
•

Dagelijks 10 uur geopend
Lunch & a la carte diner
Menu’s voor groepen
Groot terras
Asperges vanaf 5 mei
High tea

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

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

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

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

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

Rijwielhandel
Bruinewoud

Mogelijk in ons hele
verspreidingsgebied

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

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

Ook verkoop van nieuwe en gebruikte
elektrische fietsen vanaf €1499,-
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Lintjesregen gemeente Berg en Dal
Bij de Lintjesregen 2022 zijn in
de gemeente Berg en Dal maar
liefst 10 lintjes uitgereikt.
Burgemeester Mark Slinkman
heeft vanmorgen 9 inwoners in
het gemeentehuis verteld dat het
Zijne Majesteit heeft behaagd
hen te benoemen in de Orde van
Oranje-Nassau. De tiende decorandus kreeg het lintje al voor de
bijeenkomst.
De 10 gedecoreerden hebben zich
op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele
manieren ingezet voor onze
samenleving. Aan hen hebben we
te danken dat onze gemeenschap
een leefbare gemeenschap blijft.
Hieronder volgt een greep uit hun
verdiensten.
Piet Eggermont uit Oosterhout
mocht de onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij woonde nog in
Kekerdom toen de aanvraag voor
hem gedaan werd. Piet Eggermont
was voorzitter van volleybalvereniging Aksios in Millingen. Na de
fusie met Set Up ’68 was hij jarenlang voorzitter van volleybalvereniging Switch ’87. Hij zette zich naast
het voorzitterschap o.a. in voor de
sponsorwerving, coaching en training van teams. Hij was ook de
webmaster en ontwikkelaar van
een computermodel voor de boekhouding. Al 30 jaar is Piet
Eggermont de spil bij de organisatie van het 2-daagse buitentoernooi, georganiseerd door de
Stichting
Toernooiactiviteiten
(STAM). Sinds 2012 is hij penningmeester van de Stichting Vrienden
van het Kerkje van Kekerdom.
Buiten onze gemeente is hij 2 jaar
bestuurslid geweest van volleybalvereniging Pegasus en is hij sinds
2016 secretaris van volleybalvereniging Vocasa.
Thea van Driel-Maas uit Beek is
sinds 2001 secretaris bij de harmonie Kunst Na Arbeid (K.N.A.) uit
Beek. Voor 1989 heeft ze ook al
deel uitgemaakt van het bestuur.
Thea van Driel doet veel meer dan
alleen het normale werk van de
secretaris. Ze is een belangrijke spil
die de contacten met de leden en
andere verenigingen onderhoudt.
Ze is ‘het geheugen’ van de vereniging en verantwoordelijk voor de
uniformen. Ze heeft een coördinerende en aanjagende rol, maar
doet ook heel veel werk zelf. Thea
van Driel is ook secretaris van de
Stichting Reünie Paratroopers
Beek, die de jaarlijkse dodenherdenking en de herdenking Market
Garden in Beek organiseert. Dit
alles doet ze naast haar mantelzorgtaken. Door haar verdiensten is
Thea van Driel benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Jos Orval uit Beek is ook al jarenlang actief voor harmonie K.N.A. Hij
was in het verleden bestuurslid en
is sinds 2008 de penningmeester.
Hij zet zich in voor fondsenwerving
en subsidieaanvragen. Daarnaast
is hij mede-organisator van en
actief meewerkend lid bij vele acti-

viteiten. Hij beheert het instrumentarium van K.N.A. en voert overleg
met het Kulturhus. Hij heeft jaarlijks
terugkerende basisschoolprojecten
opgezet en begeleidt deze. Hij
geeft muzieklessen en vervangt de
dirigent indien nodig. Jos Orval is
de oprichter van dweilorkest ‘KNAgalm’, het dweilorkest dat onder zijn
leiding oefent. Ook Jos Orval is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

monie K.N.A. was hij teamlid van
het muziekproject op de basisschool, lid van de redactie van de
nieuwsbrief en fotograaf. Vanaf
2014 is Gerard van der Pluim ook
bestuurder en vrijwilliger bij de
KBO. Gerard van der Pluim is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

zet zich in voor vele andere verenigingen en groepen uit Groesbeek.
Daarnaast is Joop Verstraaten correspondent voor de Gelderlander
en Hét Gemeentenieuws. Zijn totale inzet werd gehonoreerd met een
benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Diny van Loon-Driessen uit
Groesbeek is sinds 1981 actief lid
van het gemengd kerkkoor SintCaecilia. Ze is koorlid, maar zorgt
ook voor de koffie en houdt de
repetitieruimte schoon. Diny van
Loon is sinds 1999 vrijwilliger bij het
zorgcentrum De Meent en de
parochie
H.H.
Cosmas
en
Damianus te Groesbeek. Ze is koster en coördinator van de kostergroep, die de weekendvieringen bij
het woonzorgcentrum mede verzorgt. Ze wast, strijkt en herstelt het
liturgisch linnengoed, bezoekt
ouderen en bezorgt het tweemaandelijkse parochieblad. Diny van
Loon is van 1985 tot 1993 mantelzorger geweest van haar moeder
en broer. Daarnaast was zij collectant voor diverse goede doelen.
Voor haar inzet is Diny van Loon
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Hennie Smit-Locht uit Groesbeek
is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Zij kreeg deze
onderscheiding voor al haar verdiensten. Sinds 1980 is zij vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente
Groesbeek. Ze fungeerde als lid
van de kerkenraad en bezoekt eenzame of zieke gemeenteleden. Ze
ontwikkelde activiteitenprogramma’s naast de diensten en begeleidde mensen uit het asielzoekerscentrum. Sinds 1998 is Hennie Smit
beheerder en coördinator van
Stichting Protestantse begraafplaats Groesbeek. Ze was ook
jarenlang vrijwilliger bij het
Bevrijdingsmuseum Groesbeek,
waar ze ondersteunde bij herdenkingen en andere activiteiten. Sinds
2018 is ze interim-voorzitter van de
kringloopwinkel Sint Michael in
Groesbeek. Sinds 1975 is Hennie
Smit al bestuurslid en vrijwilliger bij
de serviceclub Inner Wheel
Nijmegen. Daar werft ze fondsen
voor goede doelen.

Peter Hendriks uit Millingen aan
de Rijn is o.a. als fotograaf en
videograaf actief voor basisschool
Op de Horst, de 4 sociaal-democratische partijen in de grensregio, de
politieke partij VOLG, de dialectzanggroep de Siesmejénnekes en
het Sankt Cäcilienchor uit Wyler.
Ook de Internationaler Karl Leisner
Kreis, het Internationaal Euregio
Rijn-Waal Studentenfestival, de
Vereniging Behoud Dorpsgezichten
en de Stichting Groesbeek Airborne
Vrienden maken dankbaar gebruik
van zijn diensten. Peter Hendriks
maakt jaarlijks de toren van de H.
Antonius van Paduakerk in
Millingen schoon en toont daarna in
deze schone toren een film aan de
vormelingen. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de
lokale Omroep Berg en Dal. Hier is
hij medeverantwoordelijk voor de
kabelkrant en is hij actief als fotograaf, cameraman en beeld –en
geluidbewerker. Peter Hendriks is
hiervoor benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Gerard van der Pluijm uit Beek
doet vrijwilligerswerk bij meerdere
organisaties in Beek. Hij was ruim
30 jaar bestuurslid van de EHBOvereniging Beek, waarvan 11 jaar
als voorzitter. Hij was ook bestuurslid bij ’het Rayon’, de overkoepelende EHBO-organisatie. Vanaf 1995
is hij vrijwilliger bij tennisvereniging
De Oorsprong. Hij is daar teamleider van de barmedewerkers en
draagt bij aan het onderhoud van
het clubhuis en de terreinen. Hij
was fotograaf voor de website van
de tennisvereniging en beheerder
van de EHBO-materialen. Bij har-

Joop Verstraaten uit Groesbeek
haalt als acquisitiemedewerker
reclamegeld binnen voor Omroep
Berg en Dal. Hij was 30 jaar vrijwilliger, waarvan 14 jaar bestuurslid,
bij voetbalvereniging De Treffers.
Hij gaf de commissie Communicatie & PR van de Treffers vorm en
was verantwoordelijk voor de sponsorcommissie. Sinds 1992 ondersteunt hij een Chinees echtpaar bij
de inburgering en (de start van) hun
restaurant. Hij was mede-oprichter,
bestuurslid en drijvende kracht van
het overkoepelende Samenwerkend Orgaan Karnaval (SOK). Hij

Mariken de Kroes-Sünnen uit
Berg en Dal is van 2003 tot 2017
als lid en bestuurslid van de
Stichting Berg en Dals Bloei betrokken geweest bij de organisatie van
activiteiten voor jong en oud. Ze is
de belangrijkste initiator en
bestuurslid van Stichting de Toek
Toek Berg en Dal. Ze heeft de aanschaf van de Toek Toek geregeld.
De Toek Toek is een soort elektrisch golfkarretje waarmee oudere
en minder mobiele dorpsbewoners
worden vervoerd naar hun afspraken. Mariken Sünnen regelt alles
rondom de Toek Toek zoals verze-

kering, stalling, onderhoud en (de
roosters van) de vrijwilligers. Maar
ook acties om geld binnen te halen
om de Toek Toek te kunnen bekostigen. Daarnaast is zij lid van de
Heemkundestichting en de werkgroep communicatie van Berg en
Dal. Mariken Sünnen is benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau.
Jessica Thonen-Velthuizen uit
Groesbeek is als enige benoemd
tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Zij kreeg deze hogere
onderscheiding omdat zij zich
enorm heeft ingezet om de ziekte
sclerodermie meer naamsbekendheid te geven, zowel bij medici als
bij
het
algemene
publiek.
Sclerodermie is een zeldzame en
ongeneeslijke reumatische aandoening, die wordt veroorzaakt
door een defect in het immuunsysteem. Om meer bekendheid te
bereiken organiseerde ze de reizende expositie ‘Scleroderma in
beeld’ en richtte ze in 2011 de
Stichting Scleroderma Framed op.
Deze stichting presenteert fotomateriaal van modellen met sclerodermie op tentoonstellingen in
Nederlandse ziekenhuizen en op
nationale en internationale congressen. Er zijn fotoboeken
gemaakt die op ruime schaal worden verspreid om zo medici, paramedici en een breder publiek te
bereiken. Jessica Thonen is het
gezicht en het boegbeeld van de
stichting. Ze spreekt op congressen
in het binnen- en buitenland om het
bewustzijn van de ziekte op een
kunstzinnige wijze te vergroten. Ze
is ook voorzitter van de commissie
sclerodermie geweest van de nationale vereniging NVLE. Ook heeft
ze columns geschreven voor het
reumamagazine. Met al dit werk
heeft Jessica Thonen er voor
gezorgd dat er meer bekendheid
komt voor de zeldzame en vaak
dodelijke ziekte sclerodermie.
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Mededelingen

■ Koninklijke Onderscheiding voor Hein Vrijdag

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/berichten-over-uw-buurt. U kunt zich via die pagina ook abonneren op de e-mailservice. Zo blijft u op de hoogte van
bekendmakingen in uw buurt.

Zaterdag 23 april kreeg Hein Vrijdag uit Kleve een
Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark
Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding
uit. Dit deed hij na afloop van een concert van het
muziektheaterkoor Carmina Ludens in de
Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Hein Vrijdag is
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Omgevingsvergunningen

In 1991 richtte Hein Vrijdag het Carmina Ludens koor
op. Hij is de artistiek leider en dirigent, de inspirator,
drijvende kracht, dramaturg en decorontwerper -en
bouwer. Daarnaast was hij decennialang in diverse rollen betrokken bij het kerkelijke en maatschappelijke
leven.

Beek
▪ Esdoornstraat 35, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ De Geest 2, vervangen monumentale stalen ramen met enkel glas
door houten ramen met isolatieglas (verlengen beslistermijn)
▪ De Ravenberg 54, kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 73-1, uitbreiden bestaand bouwwerk (weigering)
▪ Rijksstraatweg 109, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 225a, realiseren overkapping en isoleren van voor- en
zijgevels (aanvraag)

Groesbeek
▪ Bredeweg 2, tijdelijk afwijkend gebruik van gronden en bouwwerken
(verlengen beslistermijn)
▪ Cranenburgsestraat 23a, aanleggen 2 padelbanen, terrein
Tennisvereniging Groesbeek (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 57, bouw schuur (verleend)
▪ Gooiseweg 5, plaatsen erker voorgevel (aanvraag)
▪ Houtlaan 10, bouw schuur (aanvraag)
▪ Kruispad 7, plaatsen overkapping (verleend)
▪ Nieuweweg 9, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Nieuweweg 45, aanleggen inrit (verleend)
▪ Pannenstraat 20, isoleren dak (aanvraag)
▪ Waldgraaf 6, uitbreiden stallen (verleend)

Nederlandse Koninklijke Onderscheiding voor
inwoner Duitsland
Hein Vrijdag woont niet in Nederland, maar heeft wel
veel betekend voor de gemeente Berg en Dal. Ook
voor mensen die niet in Nederland wonen kunnen
Koninklijke Onderscheidingen worden aangevraagd.
De aanvraag loopt dan niet via de gemeente, maar via
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat Hein
Vrijdag veel heeft gedaan in de gemeente Berg en Dal,
is burgemeester Slinkman gevraagd de uitreiking te
doen.

Heilig Landstichting
▪ Petruslaan 19, verbouwen/uitbreiden woning (verlengen
beslistermijn)

Ooij
▪ Pr. Beatrixstraat 53b, realiseren BSO in bestaande sportzaal
(aanvraag)
Ubbergen
▪ Rijksstraatweg 12, uitbreiden/verbouwen woning (aanvraag)
▪ Ubbergensedijk 1, vervangen enkel glas door vacuümglas (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden:
▪ Koningin Wilhelminaweg 41a, 43 en Mies 17, Groesbeek
▪ Hoge Horst 36a, Groesbeek
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024
- 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke Ordening en
Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via telefoonnummer 14 024.

Focolare beweging
Hein Vrijdag heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de Focolare beweging. Dit is een maatschappelijke organisatie. Het doel van deze organisatie is het
verbinden en samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, vanuit verschillende culturen
en met diverse geloofsovertuigingen. Hein Vrijdag is al
50 jaar met muziek, theater en inhoudelijke en liturgische bijdragen betrokken bij de Focolare beweging.
Kerkelijke instelling St. Gregorius
Hein Vrijdag organiseert en leidt cursussen, werkgroepen en bijscholingsdagen voor musici. Hij schrijft ook
boeken om zo zijn liefde voor muziek te delen. Deze
boeken zijn vast lesmateriaal voor de cursussen van
het Katholiek Instituut Sint Gregorius in ’sHertogenbosch.

Berg en Dal
▪ Pr. Beatrixlaan 6, plaatsen nokverhoging (verlengen beslistermijn)

Millingen aan de Rijn
▪ Bachstraat 15, plaatsen tuinhuisje (niet vergunningplichtig)
▪ Molenveld 6, bouw loods (verlengen beslistermijn)
▪ Nabij CR Waiboerweg, verlengen instandhoudingstermijn tijdelijk
depot (verleend)
▪ Zeelandsestraat 1, vervangen rieten kap en plaatsen 2 dakvensters
achterzijde (aanvraag)

Parochie Heilige Antonius van Padua
Hein Vrijdag heeft zich jarenlang ingezet voor de
Rooms-Katholieke kerk, zoals de parochie Heilige
Antonius van Padua in Millingen aan de Rijn. Hij was
cantor (voorzanger), lector en pastoraal medewerker
en vrijwilliger in vele andere functies. Hij is ook al 25
jaar dirigent van het door hem opgerichte Millings koor
‘De Cantorij’.

■ Lintjesregen 2023: vóór 1 juni aanmelden
Kent u iemand in de gemeente
Berg en Dal die een Koninklijke
Onderscheiding verdient? En
wilt u hem of haar daarvoor voordragen? Dan moet u dat voor 1
juni 2022 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. Op
de vorige pagina staan de vrijwilligers die dit jaar bij de Lintjesregen
voor hun verdiensten een lintje kregen. Kent u ook zo’n vrijwilliger die
zich al jarenlang inzet?
Neem contact op met de
gemeente
Kent u een vrijwilliger waarvoor u
een lintje wilt aanvragen?
▪ Kijk dan (indien mogelijk) eerst op
www.lintjes.nl. Daar staat uitgelegd hoe u een aanvraag kunt
doen en wat u allemaal moet aanleveren.
▪ Let op! Neem voordat u iets invult
eerst contact op met de gemeente. Dan bekijken we samen of uw

aanvraag kansrijk is. Het is zonde
van uw tijd en werk als u een aanvraag doet, waarvan vooraf vaststaat dat deze zeker niet tot een
lintje leidt.
Om te laten bekijken of uw aanvraag kans maakt, en voor andere
vragen
over
Koninklijke

■ Week van de digitale veiligheid
Internet biedt veel kansen. Maar helaas
neemt criminaliteit via het internet sterk
toe. U kunt zelf veel ellende voorkomen.
Kijk op https://veiliginternetten.nl voor
informatie en tips. Bijvoorbeeld over hoe
u een phishing mail herkent. Hieronder
staan al wat handige tips. Bent u ondernemer? Kom dan naar de bijeenkomst op 10
mei!
Handige tips
▪ Krijgt u een link gestuurd? Controleer de
URL (het adres van de website) door met
uw muis op de link te gaan staan (niet klik-

ken natuurlijk!). Kijk goed of u rare tekens of
vreemde woorden in de URL ziet staan.
▪ Controleer het e-mailadres van de afzender.
▪ Krijgt u een onverwacht betaalverzoek van
een (on)bekende of een bedrijf? Bel op en
vraag of het klopt.
10 mei: bijeenkomst digitale veiligheid
MKB
Bent u ondernemer en wilt u online veilig
ondernemen? Kom dan naar de bijeenkomst
‘Digitale veiligheid voor het MKB’ op dinsdag
10 mei 2022 in de Bogerd in Druten. Schrijf u
snel in, want vol = vol. De bijeenkomst duurt

van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19:30
uur.
Inschrijven kan via:
www.pvo-oostnederland.nl/agenda/cybercrime-alert-gelderland-zuid.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u tips en adviezen. U kunt ook netwerken tijdens een ‘boefproof’ controle van uw telefoon of tablet.
Neem die dus mee ter controle en maak uzelf
minder kwetsbaar. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de gemeenten, de politie
en Platform Veilig Ondernemen.

Onderscheidingen, kunt u van
maandag t/m donderdag terecht bij
Monique Wolsing of Marielle van
Heertum. Monique is bereikbaar via
06 -14 62 31 25 of
m.wolsing@bergendal.nl. Marielle
via m.v.heertum@bergendal.nl of
06 -14 62 48 28.
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■ Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag
inkomen
Woont u in de gemeente Berg en
Dal en heeft u een laag inkomen?
Dan krijgt u van de gemeente
mogelijk een eenmalige energietoeslag van € 800,-. De toeslag is
bedoeld om de stijgende energielasten in 2022 te betalen.
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■ Word jij binnenkort 18 jaar?
Word jij binnenkort 18 jaar? Dat is een bijzondere en belangrijke
gebeurtenis. Voor de wet ben je vanaf je 18de namelijk volwassen.
Dat betekent dat je vanaf dan veel zaken zelf moet en mag regelen.
Daarom ontvang je van de gemeente een kaart. Daarop hebben wij de
belangrijkste zaken voor jou op een rijtje gezet. Handig, toch?
Maak je je zorgen? Of kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal via 024 - 751 65 20.

Wethouder Irma van de Scheur:
“De prijzen van gas en elektriciteit
zijn natuurlijk hard gestegen. Dat is
vooral zwaar voor inwoners die al
een laag inkomen hebben. Wij willen financiële problemen zoveel
mogelijk voorkomen. En zijn daarom blij dat we hiermee deze inwoners de helpende hand kunnen bieden.”
Wie komen in aanmerking voor
de toeslag?
Heeft
u
een
uitkering
Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ
van de gemeente en voldoet u aan
de voorwaarden? Dan krijgt u de
energietoeslag automatisch eind
april/begin mei.
Heeft u geen uitkering van de
gemeente, maar wel een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm)? Dan kunt u de energietoe-

slag mogelijk ook krijgen. Op
www.bergendal.nl/energietoeslag
kunt u nakijken of u voldoet aan de
voorwaarden om de toeslag te krijgen. Vanaf 16 mei kunt de toeslag
aanvragen via een formulier op die
pagina of met een papieren formulier.

van het formulier? Maak dan een
afspraak
met
de
Formulierenbrigade. U kunt ze
bereiken
via
www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur. U kunt ze ook bellen
voor het maken van een afspraak
via 06 - 23 84 29 64.

Hulp bij de aanvraag
Heeft u hulp nodig bij het invullen

U kunt de energietoeslag tot en met
31 december 2022 aanvragen.

■ Dodenherdenkingen in de gemeente Berg en Dal
Op woensdag 4 mei 2022 staat
Nederland stil bij de slachtoffers
van oorlogsgeweld. Ook in de
gemeente Berg en Dal zijn er verschillende herdenkingsplechtigheden.

■ Met een kruiwagen aarde naar Parijs
Henry Mentink loopt in 45 dagen
met een kruiwagen vol aarde
naar Parijs. Daar gaat hij bij het
hoofdkantoor van UNESCO de
hele aarde voordragen als werelderfgoed. Stichting Walk of
Wisdom ondersteunt het initiatief
van Henry. Daarom organiseerden ze vrijdag 15 april een proefloop voor Henry’s kruiwagentocht. Ook burgemeester Mark
Slinkman deed symbolisch een

eetlepel Berg en Dalse aarde in
de kruiwagen.
Namens Walk of Wisdom nam Rob
van Sprang de Berg en Dalse aarde
mee. Burgemeester Slinkman: "We
ondersteunen het streven om de
aarde als werelderfgoed erkend te
krijgen van harte. We hopen dat
deze actie in goede aarde valt."

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

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

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

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

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

■ De paddentrek zit er weer op
De paddentrek is weer voorbij.
Bedankt, alle vrijwilligers! Jullie
helpen de beestjes ieder jaar veilig naar de overkant van de weg.
Het resultaat dit jaar was geweldig.
In totaal zijn er ruim 1400 padden,
780 bruine kikkers, 16 kleine watersalamanders en 5 alpenwatersalamanders overgezet.
We hebben de hekken en borden
inmiddels weer opgehaald en opgeborgen tot volgend jaar.

■ Dementievriendelijk. Wat kunt u
doen?
Gemeente Berg en Dal wil
dementievriendelijk zijn. We
laten vanuit verschillende oogpunten zien waarom dat zo
belangrijk is. Ook u kunt wat
doen! Kijk op onze website
www.dementievriendelijkbergendal.nl.
Jan: “Sinds een paar maanden
weet ik dat mijn overbuurman
Alzheimer heeft, zijn vrouw vertelde
het mij toen ze terugkwam van de
boodschappen. Ik vond het al raar
dat ik hem zo weinig zag. De overbuurvrouw zag er moe uit. Ik wilde
wel iets doen maar wist niet goed
wat omdat ik geen anderen ken die
dementie hebben.”
Dit is voor veel mensen herkenbaar: u wilt wel wat doen maar weet
niet wat. In de online-training ‘in je
buurt’ leert u dat het niet zo moeilijk
is als u misschien denkt. Kijk hiervoor op de website www.samende-

mentievriendelijk.nl. Een klein
gebaar of een half uurtje van uw tijd
is vaak al genoeg.
Een paar ideeën: kopje koffie drinken, korte wandeling maken, eventueel samen met de hond, in de tuin
werken, foto’s van vroeger bekijken, meehelpen boodschappen
doen, iemand meenemen naar de
sportvereniging of het buurthuis.
Voor de volgende aflevering zijn we
op zoek naar een inwoner die een
vorm van dementie heeft en kan
aangeven wat belangrijk is voor
hem of haar. U kunt hiervoor bellen
naar Mirjam Weima 06 – 29 41 41
33 of mailen naar dementievriendelijkbergendal@gmail.nl.
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■ Uw huis verduurzamen? Vraag een
gratis energiecoach om hulp!
Wilt u uw huis verduurzamen,
maar weet u niet goed hoe? Dan
kunt u de hulp inschakelen van
een gratis energiecoach uit onze
gemeente.
De vrijwilligersorganisatie DuurzaamheidsCafé Berg en Dal heeft
hiervoor energiecoaches opgeleid.
En organiseert en faciliteert de
huisbezoeken. De energiecoach
helpt u om de kansen en mogelijkheden in uw huis te verkennen. Hoe
kunt u uw energiegebruik zo laag
mogelijk krijgen? Welke kleine
maatregelen kunnen hierbij helpen? Hoe kunt u in uw situatie het
best de woning isoleren? Hoe
draagt u op die manier bij aan het
beperken van gasverbruik en de
CO2-uitstoot?
Wat doet de energiecoach?
De energiecoach bekijkt met u uw
huis en vertelt u welke verbeterpunten er zijn. Hij/zij stelt samen met u
een stappenplan op en maakt hiervan een rapport. Dit krijgt u daarna
toegestuurd. Zo bekijkt u samen
waar winst te behalen valt. Na een
afgesproken periode neemt de
energiecoach weer contact met u
op om de geplande maatregelen
door te nemen. Bij tussentijdse vragen kunt u de coach per mail om
informatie vragen.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Wilt u ook aan de slag met het
energiezuiniger maken van uw
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■ Geen stroom, geen water, geen gas, geen internet?
Water, verwarming, licht, internet; we vinden het de normaalste
zaak van de wereld. Het uitvallen
van één of meer van deze voorzieningen kan flinke overlast
geven. De overheid wil u dan
snel en zo goed mogelijk informeren. Dat gebeurt via de crisiskanalen van de Veiligheidsregio,
NL-Alert en de website van de
gemeente. Raadpleeg bij korte
storingen de website van uw
nutsbedrijf.

Kortdurende uitval
Nutsbedrijven kunnen kleine of
kortdurende uitvallen van elektriciteit, water of gas relatief makkelijk
oplossen. Denk aan Liander voor
gas en elektriciteit en Vitens voor
(drink)water. Beide nutsbedrijven
beschikken over noodplannen voor
storingen.
Langdurige uitval
De hulpdiensten komen in beeld bij
een grootschalige of langdurige uitval van één of meerdere nutsvoor-

huis? Meld u dan aan via
ecoachbend@gmail.com. Vermeld
daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt
daarna informatie ter voorbereiding
van het bezoek. Nogmaals: er zijn
geen kosten aan verbonden. Wij
verwachten wel dat de energiescan
u aanspoort stappen te zetten.
10 vrijwillige energiecoaches
Het DuurzaamheidsCafé Berg en
Dal heeft eind 2021 een oproep
gedaan binnen de gemeente voor
de werving van energiecoaches.
De gemeente Berg en Dal heeft de
kosten voor de opleiding van de
energiecoaches en het adviestraject betaald. 10 enthousiaste vrijwilligers hebben de opleiding gevolgd
tot energiecoach. Zij zijn vanaf eind
april 2022 inzetbaar voor huisbezoeken als gecertificeerd E-coach.

zieningen. Gemeenten, veiligheidsregio’s en de nutsbedrijven bereiden zich voor op dit risico. Daarbij
proberen ze tijdens een mogelijke
uitval de (ernstige) gevolgen voor
inwoners zoveel mogelijk te beperken.
Bij langdurige stroomuitval bepalen
de Veiligheidsregio GelderlandZuid, de getroffen gemeente(n) en
het nutsbedrijf samen welke organisaties en instellingen voorrang hebben op noodstroom. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook bij langdurige uitval
van drinkwater worden noodvoorzieningen getroffen. Zo kunnen in
gemeenten bijvoorbeeld tijdelijke
distributiepunten voor drinkwater
worden opgezet.
Meer informatie
www.vrgz.nl/nieuws/wat-te-doenbij-uitval-gas-water-of-elektriciteit.

✁
■ Praat mee over vrijetijdsbesteding!
Hieronder vindt u een vragenlijst die gaat over
vrijetijdsbesteding. De seniorenraad Berg en Dal,
bibliotheek Gelderland Zuid, Forte Welzijn en de
gemeente zijn benieuwd wat u leuk vindt om te
doen in uw vrije tijd. Op basis van de antwoorden
willen we activiteiten organiseren. Wilt u de vragenlijst invullen?
We geven hieronder voorbeelden van activiteiten.
Per activiteit staat een score : 1 = niet leuk, 2 = leuk
en 3 = héél leuk. U mag één van de scores omcirkelen. En bij de laatste vragen mag u het goede antwoord onderstrepen of opschrijven. Wilt u de vragenlijst uiterlijk 15 juni terugsturen? Dan kan naar:
Gemeente Berg en Dal, antwoordnummer 20, 6560
VB Groesbeek. U kunt de vragenlijst ook digitaal
invullen. Scan daarvoor de QR-code hiernaast.

Sociaal Team Berg en Dal

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

Wat vindt u van:
▪ Een studiekring voor 50+’ers. Praten over onderwerpen uit het nieuws met andere mensen.
1. niet leuk
2. leuk
3. héél leuk
▪ Kunst en cultuur. Bijvoorbeeld samen muziek
maken, concerten of toneelvoorstellingen bezoeken, over boeken praten of naar een museum
gaan.
1. niet leuk
2. leuk
3. héél leuk
▪ Gesprekken over uw toekomst. Praten met andere
mensen over belangrijke dingen in het leven, zoals
werk, gezondheid, ouder worden, geld, enzovoort.
1. niet leuk
2. leuk
3. héél leuk
▪ Sporten bij een sportclub.
1. niet leuk
2. leuk
3. héél leuk
▪ Met buurtgenoten samen bewegen. Bijvoorbeeld
op een beweegroute.
o niet leuk
o leuk
o héél leuk

✁

▪ Anders: zijn er andere dingen die u graag zou willen doen in uw vrije tijd? Schrijf ze hier op:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
▪ Heeft u wel interesse in bovenstaande activiteiten,
maar kunt u niet meedoen?
o Nee
o Ja, maar ik heb geen vervoer
o Ja, maar ik heb meer informatie nodig over
de activiteiten
o Ja, maar ik kan niet overdag
o Ja, maar ik kan niet in de avond
o Ja, maar ik ken niemand in de groep
o Ja, maar ik kan om een andere reden niet
meedoen, namelijk
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
▪ Wilt u ons verder nog iets meegeven?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Bedankt voor het invullen. Er komt nog een vervolg.

✁
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■ Wandeling Herinneringsroute

■ Maai Mei Niet

Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren
we de bevrijding van Nederland in 1945. Heeft u plannen om de
komende dagen te gaan wandelen? Denk dan ook eens aan de
Herinneringsroute door de Ooijpolder. Hier wandelt u langs 14 panelen met informatie en verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

De afgelopen jaren is driekwart van de insecten
verdwenen. U kunt daar iets aan doen, namelijk
door niets te doen! Tijdens de hele maand mei
laten we het gras groeien en maaien we niet.

aangepast. We gaan de bermen buiten de bebouwde
kom pas vanaf juli weer maaien. De eerste meter vanaf
de wegkant maaien we nog wel in mei. Dit is nodig voor
de verkeersveiligheid.

Door minder te maaien groeien er weer bloemetjes in
het gazon. En in een bloemrijk grasland krijgen bijen,
vlinders en hommels meer voedsel.

Maai minder
Wilt u ook de rest van de zomer meer bijen aantrekken? Maai het gras dan niet iedere week, maar om de
3 à 4 weken. U kunt tot tien keer meer bijen aantrekken
in uw gazon door het niet elke week te maaien.

Of doe de wandeling rondom het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Deze
wandeling gaat door het gebied waar vele parachutisten in 1944 zijn
geland.
Meer wandelingen op www.visitnijmegen.com/berg-en-dal.

Maaibeleid gemeente aangepast
De gemeente heeft haar bermenbeheer dit jaar ook

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

Kettingbotsing op Thornsestraat
Vrijdagmiddag 29 april zijn drie auto’s
met elkaar in botsing gekomen op de
Thornsestraat in Persingen. Alle drie de
auto’s kwamen vanuit de richting Leuth
en ter hoogte van de Wercherensestraat
sloeg een vierde auto linksaf de oprit
naar een woning in. Deze werd niet
geraakt, maar de bestuurder van de

laatste auto, een bestelauto, kon niet
meer op tijd remmen en botste op zijn
beurt op de voorganger, die vervolgens
ook de derde auto raakte. De bestuurster van de middelste auto had nekklachten en is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Ze hoefde
niet mee naar het ziekenhuis.

Asiel-noodopvang Nijmegen
Tarweweg 2 wordt nieuwe noodopvang; crisisnoodopvang in Jan
Massinkhal eindigt
Het is nog altijd oorlog in Oekraïne en
er is een landelijk tekort aan opvangplekken voor een iets langere tijd.
Gemeente Nijmegen maakt nog een
gebouw klaar voor noodopvang. Dit
keer gaat het om het pand aan de
Tarweweg 2 – tegenover het CWZ. Het
pand zal over enkele weken plek bieden voor zo’n 300 personen. Daarnaast
gaat de crisisnoodopvang in de Jan
Massinkhal sluiten.
In het pand aan de Tarweweg komen tot
300 opvangplekken tot eind 2023. In
het pand zijn al basisvoorzieningen
aanwezig maar er zijn nog wel enkele
aanpassingen nodig. Vanaf volgende
week starten daarom de werkzaamheden en korte tijd later zullen ook de
huidige gebruikers verhuizen. Voor hen

Twee van de drie beschadigde voertuigen

Foto: Henk Baron

Vier het voorjaar op de
Plantenmarkt van Werkenrode
Kleurrijke borders, potten en plantenbakken zorgen voor een heerlijk voorjaarsgevoel.
Op
de
jaarlijkse
Plantenmarkt rondom de kassen op het
terrein van Pluryn-locatie Werkenrode
Jeugd in Groesbeek vind je een uitgebreid assortiment vaste planten en
perkgoed. Daarmee breng je de
tuin, het terras of je balkon
helemaal in lentesfeer. De plantenmarkt wordt georganiseerd
door de Groenopleiding van
REA College en vindt dit jaar
plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei. Iedereen is welkom, ook voor een kopje koffie
of thee met iets lekkers.
Tijdens de Plantenmarkt verkopen studenten de planten die zij
bij hun opleiding of bij hun stagebedrijf hebben gekweekt.
Verkrijgbaar zijn onder andere
planten als de Petunia,
Verbena, Geranium, Salvia,
mini-tomaat, 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
13 mei van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 14 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.

is al een vervangende plek gevonden.
Naar verwachting is de locatie na een
aantal weken klaar om vluchtelingen
onderdak te bieden.
Crisisnoodopvang
In de Jan Massinkhal is een crisisnoodopvanglocatie ingericht, waar mensen
korte tijd kunnen verblijven. Omdat er
in Nijmegen en ook in de regio steeds
meer opvangplekken komen, kan de
crisisnoodopvang in de Jan Massinkhal
afgebouwd worden. Deze zal uiterlijk
per 1 juni sluiten. Kort daarna kunnen
daar weer de normale activiteiten
plaatsvinden.
Noodopvang in de stad
In Nijmegen is er ook op andere plaatsen opvang in voorbereiding of al in
gebruik. Denk aan de cruiseschepen in
de Waalhaven. Er worden meer plekken
in de stad voorbereid:
- twee verdiepingen in het voormalig

Gelderse Natuurfotowedstrijd
2022 gaat van start!
ARNHEM – Het is weer tijd voor de
jaarlijkse Gelderse Natuurfotowedstrijd. Dé wedstrijd voor natuurliefhebbers die de mooiste natuurverschijnselen proberen vast te leggen. Maar ook
voor degenen die bij toeval een ‘lucky
shot’ hebben gemaakt. BuitenGewoon,
het natuurplatform van Omroep
Gelderland, is op zoek naar de mooiste
natuurfoto van het afgelopen jaar.
Vanaf vandaag is het mogelijk om je
mooiste natuurfoto’s in te sturen via
BuitenGewoon. De wedstrijd bestaat
uit de volgende categorieën: dieren,
landschap, macro en het jaarthema ‘de
natuur ontwaakt’. Daarnaast is er dit
jaar een aparte categorie met een eigen
prijs voor fotografen t/m 18 jaar. Een
kritische blik is geboden want in iedere
categorie kan je maar met één foto
deelnemen. Insturen kan tot en met 31
mei 2022.
De prijzen
De inzendingen worden beoordeeld
door een driekoppige jury bestaande uit
natuurfotograferen Johan van der
Wielen en Harvey van Diek en boswachter publiek bij Geldersch
Landschap en Kasteelen Clara Wilken.
Voor iedere categorie kiest de jury 10
kanshebbers. Deze worden op 5 juli
gepubliceerd op onze website. De prijzen zijn als volgt:
1. Juryprijs
De fotograaf met de mooiste Gelderse
natuurfoto van het jaar wint een exclusieve privé masterclass van natuurfoto-

graaf en jurylid Johan van der Wielen
én een publicatie in Mooi Gelderland.
2. Publieksprijs
De foto met de meeste stemmen van
het publiek wint een verblijf van twee
nachten inclusief ontbijt in het
Wikkelhouse Apeldoorn én een online
cursus van Natuurfotografie Magazine.
3. Winnaar per categorie
De winnaar van één van de vier categorieën gaat ervandoor met het boek ‘De
mooiste fotolocaties van OostNederland’. In het boek staan 145
gebieden en 600 locaties tot in detail
beschreven.
4. Jeugd t/m 18 jaar
De winnaar van de categorie jeugd wint
een cheque om de fotografie-uitrusting
uit te breiden en daarnaast een jaar lang
het Natuurfotografie Magazine.
Alle winnaars krijgen daarnaast één
jaar gratis donateurschap van
Geldersch Landschap & Kasteelen.
Het natuurplatform BuitenGewoon is
opgericht als initiatief van Omroep
Gelderland en is te volgen via buitengewoon.nl waar een diversiteit aan
natuurnieuws, indrukwekkende natuurfoto’s en wandelroutes is te vinden.
Daarnaast is BuitenGewoon vanaf 7
mei iedere zaterdag te zien op TV
Gelderland.
https://www.gld.nl/buitengewoon/buitengewoon-fotowedstrijd

belastingkantoor aan de Stieltjesstraat
(160 plekken)
- twee verdiepingen boven bioscoop
VUE (80 plekken)
- de Daniëlskerk aan de Daniëlsweg
(100 plekken)
- voormalig schippersinternaat achter
het CWZ (30 plekken)
De situatie in Oekraïne blijft ernstig.
Voor welke periode de opvanglocaties
nodig zijn, is op dit moment niet duidelijk. Net als op de andere locaties zal
gemeente Nijmegen samenwerken met
Bindkracht10, het Rode Kruis, vrijwilligers, zorgaanbieders en andere partners om ook deze opvang zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Meer opvangplekken
Er zijn nog meer opvangplekken nodig.
Niet alleen vanwege de verwachte
komst van personen uit Oekraïne. Ook
voor personen uit andere landen die een
asielaanvraag doen, zijn dringend meer
opvangplekken nodig in het land.
Daarom gaat Nijmegen vooralsnog
door met de zoektocht naar opvanglocaties.
Antwoorden op veelgestelde vragen
staan op nijmegen.nl/oekraine.

De verdwenen
Heilig
Landstichting
PowerPoint presentatie op donderdag
12 mei door dr. Leo Ewalds, in de
Bosduivel; Heilig Landstichting.
Het huidige Museumpark Orientalis is
opgericht in 1911 als devotiepark,
waarin het leven van Jezus Christus in
3 fasen in beeld werd gebracht.
a. Het verborgen leven ; b Het openbare leven ; c Het lijden.
De ideeën van de drie grondleggers:
Priester Arnold Suys, Architect Jan
Stuyt en last but not least, beeldend
kunstenaar Piet Gerrits, kregen gestalte in gebouwen, beelden en schilderingen in de periode tussen 1911 en 1957.
Na de dood van Piet Gerrits die als laatste van de grondleggers overleed veranderde de visie op wat getoond en verteld moest worden en had er een soort
beeldenstorm plaats, waarbij ook
prachtige muurschilderingen verdwenen. Leo Ewalds zal aandacht besteden
aan datgene wat verdwenen is en aan
dingen die nooit konden worden gerealiseerd.
Donderdag 12 mei; 20.00 uur in de
“Bosduivel”, Joanneslaan 4; 6564AG
Heilig Landstichting.
Toegang: €4.00, inclusief koffie of thee

De Rozet
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Met jouw inzet gebruiken we
al ons gft-afval opnieuw!
Electro installaties

Wij halen steeds meer etensresten, groente-,
e , fruit en
tuinafval (gft-afval) op in de gemeente Berg
g en Dal.
De kwaliteit van dit gft-afval kan wel een stuk
uk beter.
Er zit helaas nog veel ander afval bij het gft-afval
t-afval en
dat is zonde. Denk bijvoorbeeld aan glas, plastic of
grond.

Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

GFT

DA A R

WINNEN
WE MEE!

Wat doen wij?
al acties voor
We houden in de gemeente Berg en Dal
het beter scheiden van gft-afval.
Wij helpen bij het beter scheiden van gft-afval.
ft-afval.
val.
Bijvoorbeeld met extra informatie of een
n
speciale containersticker.
Twijfel je welk afval waar hoort?
Kijk in de Dar app of op
www.dar.nl/afvalwijzer.
Wij helpen graag!

U heeft (ver)bouwplannen?

Samen met jou gaan we voor de winst!

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

De Treffers – Kozakken Boys

Actie
Horren in vele soorten

Zaterdag 7 mei - Aanvang: 18.00
Locatie: Sportpark Zuid, Nijerf 1 Groesbeek

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

Albert Heijn van den Hatert

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

s
Bonuler
knal

Buitenzonwering

3 stuks
Campina Langlekker literpakken
Alle varianten

in vele soorten

2.⁵ ⁰

Dat is het

van Albert Heijn

Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

4.¹⁷-4.⁶⁵

Voor aanbiedingen met 2 of meer productvarianten geldt: combineren mogelijk.

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Bonu
knal s
ler

AH Bakkersbrood
vloer en tijger heel
Alle varianten
Bijv. tijgerbrood volkoren
2 stuks
De actieprijzen
variëren van 1.99-2.69

⒈⁹⁹

3.⁹⁸

1+1
gratis
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Aanbiedingen geldig t/m zondag 8 mei
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Fijne moederdag!

N AT U U R

Meerbericht Wylerbergmeer
Het is iets totaal nieuws. Geen weerbericht, maar een “meerbericht” in en bij
het Wylerbergmeer in Beek. Daar is 7
arpil in het meer een meetboei in het
water geplaatst die precies moet monitoren of er gezwommen kan worden of
dat er blauwalg in het meer zit. Op de
wal is ook een meetstation van het
KNMI gebouwd.
Het doel is om zo in modellen de groei
van blauwalg te voorspellen. Zo kan
veel eerder worden besloten of een
recreatieplas toegankelijk is voor
publiek. Deze aanpak is nieuw, maar

Natuurexcursie: wandelen
in Heumensoord

Al jarenlang zit er zomers blauwalg in
het zwemwater van recreatieplas
Wylerbergmeer. Drie jaar geleden is er
gebaggerd. “Dat heeft onvoldoende
gedaan, we gaan nu een vervolgaanpak
opstellen”, zegt beheerder Adriaan van
der Linden. “Het is een populair meer,
we trekken wel duizenden bezoekers in
het zwemseizoen. Door deze nieuwe
aanpak krijgen we in ieder geval beter
zicht op het blauwalgprobleem.”

Zondag 15 mei is er een IVN excursie
in Heumensoord. De wandeling met
gids start om 14.00 en duurt zo’n 2 uur.
Gestart wordt er vanaf de parkeerplaats aan het spoor vlakbij het
Zweefvliegveld
(Groesbeekseweg,
Molenhoek). Hier zullen we ook weer
eindigen.
Mei is de bloeimaand en de natuur is op
haar hoogtepunt. Je hoort en ruikt nu
overal de levenslust van zoemende
insecten, zingende vogels en jonge dieren. In het bos is het bladerdek nu ook
bijna volgroeid en gesloten. Tijdens
deze wandeling gaan we op zoek naar
wat we niet alleen kunnen ruiken en
horen, maar ook wat we kunnen zien.
We gaan op zoek naar kleine en wat
grotere diersporen. Zonder deze dieren
te verstoren!
Graag aanmelden voor deze excursie:
maximaal 10 deelnemers. Dit kan via
mailadres excursie@ivnnijmegen.nl tot
vijf dagen vantevoren. Denk aan
goede schoenen en goede kleding. Op
ongeveer 5 minuten lopen van het starten eindpunt ligt restaurant Zweef-Inn
waar na afloop – op eigen kosten - wat
genuttigd kan worden.
De kosten zijn € 2,-. per persoon. Het is
gratis voor jongeren onder de 16 jaar,
voor IVN leden, voor leden van de
KNNV en leden van Groei en Bloei.

De meetboei wordt naar zijn plaats gebracht

Foto: Henk Baron

Kraampje onder de boom
GROESBEEK. Vanaf 10
mei iedere dinsdag ons
kraampje-onder-de-boom
in de Kloostertuin van
Mariëndaal. Van 14.0016.00 uur
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
midden
in
Groesbeek
Wat is er allemaal te
koop:
Moestuinplanten zoals: tomaten, pompoenen, courgettes, slasoorten, witte en
rode kolen, paksoi. 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, komkommerkruid (borage) en
aardpeer en de bessenstruikjes
Daarnaast hebben we vergeten groenten zoals palmkool, Nieuw-Zeelandse

IVN-excursies

verhelpt het probleem van blauwalg
nog niet.

spinazie, rode en gele snijbiet en
melde. eenjarige bloemen zoals mirabilis, en leeuwenbekjes.
En tot slot onze jams, dressings, vruchtensaus, gedroogde kruiden en zaden
van bloemen, groenten en kruiden.
Het aanbod hangt af van het seizoen.
De kleine plantjes kosten € 0,50. De
grote planten en de bessen kosten € 1,Graag met contant geld betalen.

Voedselbossen op de fiets
Zaterdag 21 mei 2022 10.30 – 15.00
uur. Aanmelden noodzakelijk!
De gangbare landbouw loopt tegen
haar grenzen.
Door de teelt van eenjarige gewassen
met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
degradeert de bodem en lijdt de natuur
onder hoge stikstofbelasting. Dat het
anders kan tonen voedselbossen. Dit is
een manier van voedsel produceren die
samenwerkt met de natuur. Ben je
benieuwd hoe een voedselbos eruit ziet,
wil je meer weten over de achtergronden van voedselbossen of denk je er
over na om er een aan te leggen, dan is
deze excursie iets voor jou.
De excursie is op de fiets. We starten
om 10.30 uur bij het Kulturhus in Beek
en eindigen om 15.00 uur bij het
Ketelbroek aan de Plakseweg in
Groesbeek de Horst.
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen aan deze excursie.
Is de excursie volgeboekt, dan kun je
op een wachtlijst geplaatst worden.
Aanmelden kan via:
IVN_Fietstocht_voedselbossen@outlook.com
Neem je eigen lunchpakketje, een
fiets en je identiteitsbewijs mee, want
we rijden ook een stukje door
Duitsland.
Kosten: € 2,-. per persoon.
Het is gratis voor jongeren onder de 16
jaar, voor IVN leden, voor leden van de
KNNV en leden van Groei en Bloei.

Wandelen op natuurbegraafplaats Mookerheide
Wil je met eigen ogen zien hoe mooi de lente is op het landgoed en op een vrijblijvende manier kennismaken met
natuurbegraven? Kom wandelen op natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide tijdens de Week van de Wandeling
van 16 tot en met 22 mei.
Tijdens de Week van de Wandeling is het mogelijk om een
persoonlijke wandeling met een medewerker van de natuurbegraafplaats te maken. Na ontvangst in het informatiecentrum ga je meteen op pad. Samen met een medewerker wandel je ongeveer een uur door het prachtige natuurgebied. Na
afloop staat de koffie of thee klaar. Je kunt alleen komen, of

samen met je partner, gezin of vrienden. Je hoort meer over
de geschiedenis van het landgoed en over de ontwikkeling
van de natuur. Daarnaast kom je alles te weten over natuurbegraven en een laatste rustplaats in de natuur.
Een rondleiding is op verschillende tijdstippen mogelijk.
Bel voor een afspraak 024-2036230 of stuur een mail naar
contact@landgoedmookerheide.nl
Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide
Heumensebaan 18, 6584 CL Molenhoek
www.mookerheide.nl

Paasvuur in Kranenburg
Nadat het vuur was aangestoken door de brandweer en was ingezegend, kon onder de muzikale begeleiding van Musikverein
Kranenburg op eerste Paasdag het paasfeest beginnen. Iedere bezoeker mocht een gekleurd paasei in ontvangst nemen .
Foto’s en tekst: Henk Burgers
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Start zondagse ritten zonnetrein

Sinds zondag 1 mei rijdt de zonnetrein
weer vanaf hotel Spijker te BeekUbbergen een rondrit door de
Ooijpolder. Een origineel cadeau voor
moeder met moederdag. Geef haar een
rondrit in de prachtige Ooijpolder in
een fluisterstille wegtrein op zonneenergie.
De zonnetrein vertrekt op zondag om
12.00
uur
(kaartverkoop
via
www.steenennatuur.nl).

Kaartjes kosten € 6,50 voor volwassenen en € 4,50 voor kinderen tot 12 jaar.
De trein is op andere tijden ook
beschikbaar voor groepen, Voor meer
informatie zie www.steenennatuur.nl.
Of bel 06 55370089.
De stichting kan ook nog steeds gidsen
gebruiken. Belangstellenden kunnen
zich
melden
via
info@steenennatuur.nl.

Kaalslag bij De Lange Paal
Aan de overkant van het
parkeerterrein
De
Lange Paal, tussen
Kekerdom en Millingen
aan de Rijn, zijn vijf
grote
bomen
kort
gezaagd.
Vreemd dat als er bij de
Bisonbaai wat bomen
gekapt worden iedereen
protesteert, maar hier
kan het zomaar. De
entree van Millingen
ziet er zo niet zo niet
mooi uit. Er komen toch
ook gemeenteraadsleden geregeld langs.
Zien zij dat niet?

Foto en Tekst: Jan Leijn

Hanging Baskets Berg en Dal
In het dorp Berg en Dal is de
stichting tot verfraaiing van
Berg en Dal actief. De vrijwilligers van deze stichting
fleuren Berg en Dal op met
meer dan 250 baskets die zij
jaarlijks vullen met geraniums. De mensen die een basket in de tuin hebben staan
hoeven hier niets voor te betalen. Ze
moeten de basket wel dagelijks van
water te voorzien.
Rond 21 mei wordt begonnen met het
vullen van deze baskets. Iedereen die
een basket heeft wordt gevraagd ‘hun’
basket voor deze datum leeg te maken.
Maar de stichting tot verfraaiing van
Berg en Dal doet meer. Bij grote evenementen voorzien zij de Oude

In de Marge
Eenzaam en desolaat ligt het bleke
vogellijkje aan de rand van het donkergroene gazon. Zinloos geweld is
niet alleen voorbehouden aan mensen.
Het jonge mereltje heeft al wat zwarte
veertjes aan de randen van de vleugels
en ziet er verder gaaf uit. Vanuit het
dakraam had ik de ekster de aanval op
het merelnest zien openen en was
direct naar beneden gerend. Maar ik
was helaas te laat om het prille leven
van dit vogeltje nog te kunnen redden.
De ekster had hem al uit het nest
getrokken, op het gras gegooid en
daar met een paar snelle snavelstoten
dood gemaakt. Toen ik de achterdeur
open gooide en naar buiten stormde
vloog de ekster onmiddellijk luid protesterend weg. Jammer, want ik had
hem graag mores geleerd. Als een
roofvogel toeslaat heb ik er geen
moeite mee, die doet het om zelf te
overleven. Maar zo’n ekster die zonder noodzaak lijkt te doden, hoeft niet
op mijn sympathie te rekenen. U mag
zelf inschatten hoe ik daarom denk
over het buitensporige geweld van de
Russische beer in Oekraïne.
Sagittarius

Kleefsebaan van vrolijke vlaggen. Het
ziet ernaar uit dat er dit jaar eindelijk
weer vlaggen kunnen wapperen.
Onderhoud van de baskets en vullen
hiervan is duur, evenals de aanschaf
van vlaggen. Wilt u de projecten ondersteunen, dan is een donatie is altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op
nummer NL51RABO 0142 0737 76
t.n.v. Stichting tot verfraaiing van Berg
en Dal.
Woont u in het dorp Berg en Dal en wilt
u een basket? Soms komt er een basket
beschikbaar. Heeft u interesse dan kunt
u een mail sturen naar
takoderoest@hotmail.com of contact
opnemen met:
Hans Hermsen, 06-55167562
Stephano Jansen, 06-31790184
Tako de Roest, 06-54356852

Bingo
Ons Genoegen
MILLINGEN- Op zondag 15 mei organiseert st. werkcomite Ons Genoegen
weer haar maandelijkse bingo.
De bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw van fanfare Ons Genoegen, Ons Genoegenpad 4 te Millingen
aan de Rijn. Aanvang is om 20.00 uur,
zaal open om 19.00 uur.
De 1e prijs in de hoofdronde bedraagt
€250,- en de 1e prijs in de bonusronde
€125,-.
Verder nog andere mooie 1e, 2e en 3e
prijzen.
Daarnaast is er het kienspel en het trekken van de naam.
De koffie of thee staat voor u klaar.
Graag tot ziens op onze bingo.
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Dorpshuis van het jaar
Voor de vijfde keer wordt hét Dorpshuis
van het Jaar gezocht. Voor de verkiezing
wordt gezocht naar hét dorpshuis dat in
een bijzonder gebouw zit, vroeger een
andere functie had voor het dorp of de
buurt en dat nu een tweede leven gekregen
heeft. Een plek voor en door inwoners.
Net als in voorgaande jaren zullen in 2022
zes dorpshuizen strijden om deze prestigieuze titel. De wedstrijd mag dan
Dorpshuis van het Jaar heten, maar alle
ontmoetingsplekken in Gelderland –

zowel in stad als in dorp – kunnen zich
aanmelden.
Ook dit jaar zijn er weer thema’s waarop
de finalisten beoordeeld worden. Zo staat
het thema ‘herbestemming’ centraal in
2022. Daarnaast wordt er door de vakjury
gekeken naar veerkracht, toekomstbestendigheid en duurzaamheid.
Aanmelden kan via www.dorpshuisvanhetjaar.nl. Aanmelden is mogelijk tot 30
mei.

Genieten in
het groen

Niet weggooien, maar repareren en
opnieuw gebruiken!
Na twee jaar van gedwongen
sluiting vanwege Covid is er op
zaterdag 14 mei van 13.00-15.00
uur weer een RepairCafé in
Inloop Op de Paap, Op de Paap
1, Groesbeek.
In het RepairCafé staan onze vrijwilligers voor u klaar voor reparaties aan huishoudelijke apparaten,
computers en fietsen, maar ook
voor verstelwerk e.d.
Bij huishoudelijke apparaten kunt u
denken aan koffiezetapparaten
(Senseo!), stofzuigers, strijkijzers
etc., maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks en
platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt bij
hen terecht met vragen over de
werking van uw smartphone, tablet
of laptop. Bij een ‘ouderwetse’
desktop is het mogelijk om onderdelen te vervangen of bij te plaatsen,
zoals een harde schijf of een videokaart. Wij adviseren u graag en zo
mogelijk voeren wij dit ook voor u
uit.
Daarnaast zijn er vrijwilligsters die
achter de naaimachine voor u klaar
zitten om verstelwerk te doen en er
is een fietsenmaker.
De reparaties worden kosteloos uit-

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

RepairCafé Groesbeek:

www.duivelsberg.nl

Repair Café
Beek
Volgende week zijn de ijsheiligen, tijd
voor zomer kleding en buiten activiteiten en zijn die spullen allemaal nog in
orde? Je bent weer welkom bij het
Repair Café op 14 mei van 11:00-14:00
in het Kulturhus in Beek. We zijn
benieuwd naar wat er deze keer meegenomen wordt, meestal zit er wel iets
bijzonders tussen waar onze creativiteit
bij aangesproken wordt. Deskundige
vrijwilligers bekijken wat het probleem
is en wat er aan te repareren valt. Je
kunt ook met het advies van de vrijwilliger zelf aan de slag. Zo leer je met de
kennis van de vrijwilligers om zelf te
repareren. Wij repareren elektrische
apparaten, kleding, fietsen en klein
meubilair. Je kunt ook weer voor de
gezelligheid langs komen. Samen met
de deskundige reparatievrijwilligers
gaan we zoveel mogelijk spullen van de
afvalberg redden. Een kleine gift wordt
op prijs gesteld.
repaircafebeek@upcmail.nl
http://www.repaircafenijmegen.nl/

gevoerd, met natuurlijk wel een
gepaste vergoeding voor de onderdelen en een vrijwillige bijdrage aan
het RepairCafé.
Ook zonder kapot apparaat bent u
welkom om binnen te lopen en
gewoon eens te komen kijken en een
kopje koffie te drinken.
Voor meer informatie: Metty
Kainama, 06 10 47 45 89 of Piet
Visser, 06 41 22 67 99.

Activiteitenkalender (mei) in Leuth Vriendenkring & Kulturhus
Al
50 jaar
vertrouwde
adresvoor:
voor:
Albijna
50 jaar
het het
vertrouwde
adres

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

MOEDERDAG
8 MEI
GEOPEND
KONINGSDAG
EN ZONDAG
28 APRIL
GEOPEND!

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

Neem contact met ons op
als u een onderneming
gestart bent of dit van
plan bentZóRQW]RUJHQX

- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Agenda:
- Dinsdag 3 en 31 mei: Serviceloket gemeente van 09.0012.00 uur in Kulturhus (afspraak maken: tel.14024 of via
www.bergendal.nl)
- Woensdag 4 mei: Dodenherdenking, 19.30 uur verzamelen op plein voor Kulturhus
- Maandag 9 mei: Peutercafé van 10.00-11.30 uur bij
Partou in Kulturhus
- Zaterdag 14 mei: DES-concert om 20.00 uur in
Kulturhus
- Maandag 23 mei: Mantelzorgmiddag (aanvragen van
zorg) om 14.00 uur in Kulturhus
- Maandag 30 mei: Bingo KBO om 14.00 uur in de
Vriendenkring
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30 uur in het
Kulturhus (info: 06 20322490)
- Volleybal Switch (MC1) van 18.30-20.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke dinsdag
- Inloop en Ontmoeting van 14.00-19.00 uur in het
Kulturhus (in oneven weken om 17.30 uur warme maaltijd. Aanmelden: 06 50681067)
- Bewegen op muziek (senioren) van 15.15-16.15 uur in
sportzaal/Kulturhus (info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30 uur in het
Kulturhus (info: 06 20322490)
- Koersbal KBO van 14.00-16.00 uur in de Vriendenkring
(info 024 6631727)
- Biljarten Senioren om 19.00 uur in oneven weken in
Vriendenkring (info:024 6631727)
- Vox Virorum, mannenkoor repeteert van 19.30-21.30
uur in het Kulturhus

- Volleybal Switch (recreanten dames) van 20.30 – 22.00
uur in sportzaal/Kulturhus
- Yoga van 20.00-21.00 uur (even weken) in
Vriendenkring, digitale yoga (oneven weken) (info:
Angelique Verhoeven: 024-3249700 of yogaindepolder@hotmail.com)
Elke donderdag
- Prikpost CWZ van 08:00-09.00 uur in het Kulturhus
(afspraak maken: cwz.nl/bloedprikken)
- Gym senioren van 09.30-10.30 uur in Vriendenkring
o.l.v. Rik Kremer (info 024 6631727)
- Biljarten senioren van 13.00-17.00 uur in
Vriendenkring (info: 024 6631727)
- Vertel eens….verhalen delen met anderen van 15.0016.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- HipHop 10+ o.l.v. Manuel Teca van 17.00-18.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v. Patricia Winteraeken van 19.4520.45 uur in sportzaal/Kulturhus
Elke vrijdag
- Taalcafé van 10.00-12.00 uur in bibliotheek/Kulturhus
- Volleybal Switch (jeugd) van 18.30-20.00 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.00
uur (m.u.v. woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor informatie en
advies op maandag van 10.00-12.00 uur en op donderdag
van 12.30-14.30 uur. U kunt elke dag m.u.v. woensdagmiddag terecht om boeken op te halen of terug te brengen
m.b.v. selfservicepunt of om een tijdschrift of krant te
lezen.
Contact: mensen of organisaties die gebruik willen
maken van een ruimte in een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (06 18514735)
en voor de Vriendenkring (024-3789351).

Spaces van Wil
administratie belastingen
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Sinds eind maart 2022 zijn er weer meerdere evenementen bezocht. Koningsdag in Millingen was na de coronatijd een zonnige dag! Een hoogtepunt was weer het
Juliana Bicycle Team, van kleine fiets naar de hoogste
eenwieler. In Persingen zijn er weer veel kunstenaars die
op zaterdag en zondag hun kunst laten zien. De wandeling op de Heuvelrug in Kleef met familie was erg gezellig. Aan de voorkant van de obelisk is een herdenkingsbord van de oorlog Duitsland - Frankrijk. De tekst op dat
bord was beschadigd na vele jaren, maar na zoeken op
internet kwam een Duitse uitleg die vertaald is.
Het Millings jaarboek 2022 was een herdruk,
maar weer een mooie terugblik! Vul op internet
in om alles te zien: Spaces van Wil.
27 april 2022 Koningsdag in Millingen aan de
Rijn
26 april 2022 Onderscheidingen in de gemeente Berg en Dal.
26 april 2022 Weer een rondje in Polder en over
de dam
23 april 2022 Koninklijke Onderscheiding voor
de heer Vrijdag
23 april 2022 gevarieerde Kunst in het Kerkje
van Persingen
16 april 2022 TRIO Kunst in het Kerkje van
Persingen

14 april 2022 Pers Bijeenkomst in het Bevrijdings
Museum
10 april 2022 Drie Kunstenaars in Kapel Notre Dame des
Arts
9 april 2022 v.d. Heiden Kunst in het Kerkje van
Persingen
3 april 2022 Wandeling op de Heuvelrug van Kleef
Millings jaarboek 2022 Geschiedenis van Millingen aan
de Rijn

Schuttersgenootschap OEV1 in Millingen aan de Rijn

SENIOREN

Een bijzonder gebeurtenis!

Martien en Gerda Seegers allebei 40 jaar lotus
LEUTH. Lotus staat voor: Landelijke Opleiding Tot
Uitbeelding slachtoffers, dit is bij heel veel EHBO-ers een
bekende term. Tijdens het volgen van een EHBO cursus spelen een of meerdere Lotussen een slachtoffer zodat een hulpverlener een beeld heeft bij een letsel wat hij of zij mogelijk
in het echt tegen zou kunnen komen. Ook tijdens opleidingen
in ziekenhuizen worden voor de beeldvorming van verpleegkundige of artsen lotus slachtoffers ingezet.

Foto: Henk Baron

Lotussen beginnen zelf als EHBO-er en krijgen dan de
koorts te pakken! Want het is niet zomaar een beroep, dit
moet je doen vol overgave. En daar kunnen Martien en Gerda
Seegers uit Leuth over mee praten. Lotus is een deel van hun
leven. Zij volgden samen de lotus trainingen en zelfs toen al
werd duidelijk dat zij over een bijzonder talent beschikten.
Ze werden lotus in hart en nieren. Gerda was naast haar inzet
als lotus ook druk bezig met alle administratie.
Het werk van Martien en Gerda werd niet alleen bij bedrijven zeer gewaardeerd, veel EHBO verenigingen mochten
met hun hulp de lessen verzorgen. De verbanden ( materialen )werden door Gerda bijgehouden. Zij speelde beiden vele
keren voor de opleidingen voor artsen in het ziekenhuis in
Tilburg en Gerda als coördinator, regelde hiervoor ook de
andere lotussen.
Een echtpaar 40 jaar lotus…
Is dit bijzonder? Zij zelf zullen vinden van niet, want je staat
klaar voor je medemens. Maar bijzonder is het zeker!
Bijzondere wonden, bijzonder spel om het slachtoffer uit te
beelden, bijzondere leerzame uitleg over het letsel, bijzondere nazorg voor mensen die een moeilijke hulpverlening hadden gehad. Een bijzonder verhaal waarbij deze beiden lotussen 40 jaar met een gedrevenheid werkten die uniek is!

Met de Zonnebloem naar
het Museum voor Nostalgie en Techniek
De Zonnebloem van de afdeling Ooij
heeft afgelopen donderdagmorgen een
bezoek gebracht aan het Museum voor
Nostalgie en Techniek in het Brabantse
Langenboom. Hierin is ook het
Politiemuseum gevestigd. Iedereen was
enthousiast en was het er over eens dat
ze er zeker nog een keer heen moesten
gaan.
Na het bezoek lunchte het gezelschap
in Herberg de Brouwer te Zeeland, het
geboortehuis van Moniek van de Ven.
Omstreeks 15.30 uur was waren ze
weer terug in Ooij. Foto: Henk Baron
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KBO Ooij schrijft geschiedenis
met mevrouw J. J. Bosgra
OOIJ. De KBO Ooij is bijzonder trots
dat er deze maand een 100-jarig op de
ledenlijst is komen te staan. Dit is nog
nooit eerder in het 70-jarig bestaan van
de vereniging gebeurd. Mevrouw Jettie
Bosgra woonachtig in appartementencomplex “Groot Berg en Dal” vierde
haar verjaardag op 18 april en dat was
voor het bestuur van de KBO een reden
om haar op maandag 2e paasdag op te
zoeken en haar te feliciteren met deze
mijlpaal.
Vicevoorzitter
Arnold
Wulterkens benoemde haar tot Erelid
van de Ooijse KBO. Dit ging vergezeld
van de daarbij horende oorkonde en
natuurlijk met prachtige bos bloemen.
Normaal wordt een lid bij de KBO
Ooij bij het behalen van de 90 jarige
leeftijd benoemd tot Erelid maar
mevrouw Bosgra is pas op haar 92e
levensjaar lid geworden van onze vereniging. Speciaal om mee te kunnen
doen bij de lessen van het internet café.
Ze was daar regelmatig te gast om vaardigheden op te doen op haar tablet.
Facetimen was haar favoriete bezigheid
en dit had ze dan ook snel onder de
knie.
Mevrouw Jettie Bosgra werd geboren
in het Friese dorp Bergum en is nooit
getrouwd geweest. In haar werkzame
leven heeft zij op het kantoor van
scheepvaartmaatschappij Nedlloyd
gewerkt, wat haar de mogelijkheid gaf
om tegen een mooie reductie mee
mogen varen op diverse vrachtschepen.

Zo heeft ze veel van de wereld gezien.
Zij heeft voor haar werk ook enkele
jaren in Nederlands Indië gewoond
maar ook India was een tijdelijk werkgebied voor haar.
Volgens haar familie heeft ze een mooi
en avontuurlijk leven gehad en is vele
uitdagingen aangegaan. Ze heeft alles
aan gepakt wat op haar pad kwam.
Haar levensmotto was: “als het niet is
gelukt probeer iets nieuws”. Een goede
les voor het leven en zo staat ze er nog
steeds in.
Helaas woont Mevrouw Bosgra nu
even niet in haar appartement. Door
een ongevalletje in het restaurant moest
ze naar het ziekenhuis. Na twee weken
volgde overplaatsing voor verder herstel naar verpleeghuis Kalorama.
Om de verjaardag te vieren haalde de
familie van neven en nichten haar op
om in het restaurant van “Groot Berg
en Dal” de verjaardag te vieren, waar
ook mede bewoners van Groot Berg en
Dal haar kwamen feliciteren. Een dag
eerder was ze door “Kalorama” in het
zonnetje gezet. Er moest een groepsfoto gemaakt worden van alle aanwezigen, inclusief het KBO bestuur.
Omdat burgemeester Mark Slinkman
van de gemeente Berg en Dal op deze
dag verhinderd was, had de gemeente
een mooie bos bloemen laten bezorgen.
Van Koning Willem Alexander had ze
de felicitaties per brief ontvangen,
evenals van de provincie Gelderland.

De Zonnebloem in de kantine van het museum in Langenboom

KBO Beek themamiddag “cartamore”
Donderdagmiddag 14.30 uur in het
hotel `t Spijker, feliciteerde aan het
begin van de middag Gérard , Gerard
van der Pluijm met z`n Koninklijke
onderscheiding, na het applaus, de
Oranjebitter en verdere felicitaties, kregen de aanwezigen uitleg van een uniek
spel, genaamd Cartamore (liefde voor
het kaartspel). Het wordt gespeeld met
een stok gewone kaarten (dus 52 stuks).
Normaal speel je het met z`n tweeën
maar je kunt het ook alleen spelen.
Het is met geen ander kaartspel te vergelijken. Het spel bestaat uit met twee
blokken met ieder 16 gleuven in vier
rijen en vier kolommen. Met een compleet spel, drie sets, met score ben je `n
uurtje onder de panne.
Cartamore is niet alleen een mooi
kaartspel voor senioren maar ook een
fantastisch spel om te spelen met uw

Foto: René Hendriks
(klein)kinderen. Vorig jaar stond er in
het Magazine van de KBO/PCOB een
aardig stukje over.
Piet Eekelen maakte deze donderdagmiddag voor ons vrij om dit geweldige
spel aan ons uit te leggen en met ons de
eerste partijtjes te spelen. De handleidingen bij dit spel en de benodigde

10 en 24 mei: dansavonden in
Seniorencafé Burgerlust in OBG
Dinsdag 10 en 24 mei
zijn 60-plussers uit
Nijmegen en omgeving
weer
welkom
in
Seniorencafé
Burgerlust in OBG
Nijmegen. Allround
muziek-entertainers
Cor Kersten en Jersey
maken er met hun gasten weer een gezellige
avond van. Toegang is
gratis. Ook nieuwkomers en alleengaanden
zijn meer dan welkom.
Seniorencafé Burgerlust organiseert Foto: Esther Otten, Nieuws uit Nijmegen
elke tweede en vierde dinsdag van de
maand een dans- en muziekavond in doen wat ze leuk vinden en waar ze
OBG Nijmegen. De avonden zijn voor goed in zijn.
60-plussers die houden van een dansje Daarom stelt OBG het gezellige Grand
en een praatje. Vaste entertainers staan café graag open voor deze dansavongarant voor een gevarieerde en gezelli- den. Niet alleen voor eigen bezoekers,
ge avond met foxtrot, wals; maar ook maar ook voor gasten van buiten.
beat en line dance horen tot het reper- Ervaar het zelf en loop eens binnen
toire. Burgerlustvrijwilligers zorgen voor een kopje koffie of een broodje.
beurtelings voor de bar, bediening en Van harte welkom!
(gratis) hapjes.
Seniorencafé Burgerlust, elke 2e en 4e
dinsdagavond tussen 19.30 en 22.30
OBG Nijmegen
uur, OBG, Prof. Cornelissenstraat 2,
OBG is er voor iedereen die actief en 6524 PJ Nijmegen. Zaal open vanaf
gezond wil leven en ouder worden. 19.00 uur.
OBG biedt hulp en zorg als het leven
niet meer vanzelf gaat. Het organiseert Programma
activiteiten en helpt mensen elkaar te 10 mei Cor Kersten; 24 mei Jersey;
ontmoeten.
14 juni Compact live Muziek;
Zo kunnen ze zoveel mogelijk blijven 28 juni Tom Meuwese

blokken bracht Piet uiteraard mee.
Het werd een aardige educatieve middag, die met een kopje koffie of thee bij
ontvangst begon en in de pauze werd er
nog `n consumptie aangeboden aan
onze leden.
De KBO Beek heeft steeds weer iets
nieuws voor haar leden. Ook u kunt
meegenieten van alle noviteiten, dat
kan door voor maar €20,- per kalender
jaar lid te worden van de KBO Beek,
succes verzekerd.
Donderdagmiddag 12 mei om 14.30
uur een themamiddag over de gebroeders van Lymborch in hotel `t Spijker.
Donderdag 19 mei bustocht.
GérardTesser voorzitter van de KBO
Beek, alle info tessersenior@hotmail.nl

Overleden
Rob Jansen Sr uit Beek
Op 18 april is
Rob Jansen Sr
(van Hotel restaurant
’t
Spijker) op 97jarige leeftijd
overleden.
Rob Jansen
woonde
de
laatste jaren in
zorgcentrum ’t
Höfke
in
Beek.
Wij wensen
zijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen, alsmede
de overige familieleden en vrienden
heel veel sterkte bij het verwerken van
dit grote verlies.

Foto: Bert Roodbeen. Meer op www.inhetlaag.nl

SWOM viert 40-jarig bestaan
met haar vrijwilligers
MILLINGEN. Op zondag 10 april vierde SWOM dat het op 2 april 1982 is
opgericht.
Dit werd samen met de vrijwilligers
gedaan. Guus Hakvoort, de medeoprichter van SWOM, was uitgenodigd
en werd door Cor Broekhuizen, de huidige voorzitter, in het zonnetje gezet.
Samen keken ze terug op het begin toen
de warme maaltijden vanuit het
Gasthuis in Millingen werden bezorgd
door de vrijwilligers van Stichting
Warme Maaltijden. Later kwamen er
veel voorzieningen bij waarover voor
de
vrijwilligers
een
mooie
PowerPointpresentatie was gemaakt.
De naam SWOM dateert uit 1991 toen
ook de vervoersservice er bij kwam.

Annie Jordens uit Ooij
Op dinsdag 19 april is Annie Jordens
uit Ooij op
82-jarige leeftijd overleden.
Annie
was
sinds februari
2016 weduwe
van
Wim
Jordens.
We wensen
haar kinderen
en kleinkinderen heel veel
sterkte bij het
verwerken
van dit grote verlies.
Foto’s: Henk Baron

Ook werd Ans Frederiks in de feestvreugde betrokken. Zij bezorgt inmiddels al 20 jaar de maaltijden en springt
waar nodig in bij de vervoersservice.
Hierna was het moment aangebroken
om de nieuwe vervoersauto officieel in
gebruik te nemen. Willem Derksen
heeft bij zijn afscheid van Burgers
makelaardij en assurantiën gevraagd
om een gift voor SWOM in plaats van
bloemen en andere geschenken.
SWOM mocht € 3.000,- in ontvangst
nemen, wat gereserveerd is voor de
aanschaf van een vervangende auto
voor het vervoer.

Onder het toeziend oog van de vrijwilligers overhandigde Willem de sleutel
aan Heleen van Dijk die de met ballonnen versierde auto onder applaus wegreed.

Leden van de Millingse toneelvereniging “Zeg maar Pang” waren aanwezig
om een extra feestelijk tintje aan deze
dag te geven. Zij ontvingen de gasten,
waren behulpzaam waar nodig en
speelden een muzikale bingo waarbij
o.a. geurende prijzen te winnen waren.
Na afloop van het officiële programma
was het tijd voor een heerlijk pannetjes
diner. Dit alles zeer goed verzorgd door
Hotel Millingen.
Op 1 april zijn de sponsoren bedankt
door het aanreiken van een kleine
attentie. Op dezelfde dag mocht onze
coördinator uit handen van wethouder
Irma van de Scheur namens de
gemeente een mooi boeket bloemen in
ontvangst nemen als felicitatie voor
alle vrijwilligers.
Vrijwilligers en sponsoren die alle
voorzieningen van SWOM in de afgelopen 40 jaar mogelijk hebben
gemaakt, BEDANKT!
We kunnen terugkijken op een mooie
dag en wensen dat SWOM er nog lang
mag zijn voor de senioren van
Kekerdom, Leuth en Millingen.
Bestuur SWOM
Foto’s: Peter Hendriks
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen:
https://www.youtube.com/c/kerkmillingen/live
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Gelegenheid voor
Thuisbezorging Misboekje: Brigit van Raaij, gebed en kaarsje:
0623304932
Leuth Mariakapel elke
Rondleiding kerk Millingen: Cas Blom, 0631952674 dag 9.00-17.00 uur
Misintenties (€12,50)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653

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

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

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

Eerste Communie
Op zondag 8 mei ontvangen Andreas,
Dex, Hugo, Lois, Lucas, Nia, Olivia,
Oskar, Sara,
Vanessa en Yoeri hun eerste heilige
Communie tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur in de kerk van
Millingen. Van harte proficiat en een
mooie dag. Fijn dat we dit feest weer
gewoon kunnen vieren als geloofsgemeenschap.

Bedevaart
Banneux
en
Munstergeleen 15 mei
Op zondag 15 mei a.s. gaan we weer op
bedevaart naar Banneux. ’s Middags
gaan we langs Munstergeleen, waar we
de Pater Karel kapel bezoeken. Eten
doen we in de abdijhoeve aldaar.
Pastoor Rudo Franken gaat mee met
deze bedevaart.
U kunt zich nog aanmelden, zie vorige
kerkberichten of website.

Heiligverklaring Titus Brandsma
Op 15 mei aanstaande wordt Titus
Brandsma door paus Franciscus in
Rome heiligverklaard. Aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen wordt
veel aandacht besteed aan de heiligverklaring van Titus Brandsma, die precies
op deze universiteit hoogleraar en rector was. Een heiligverklaring van
iemand uit onze streken gebeurt niet zo
vaak. Bovendien is hij een van de talrijke in Dachau gestorven geestelijken, de
eerste die nu officieel als heilige martelaar wordt beschouwd.
Titus Brandsma is vooral bekend als
verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn onverzettelijke houding
spreekt mensen aan. Maar hij was ook
een veelzijdig en diepgelovig mysticus,
een Godzoeker, een man van gebed,
maar ook een man van de daad. Zijn
leven laat zien dat gebed en beschouwing, meditatie niet los staan van het
dagelijks leven. Integendeel: het kan
een mens juist activeren en strijdbaar
maken.
Op 10 mei 1940, bij de inval van NaziDuitsland in Nederland, bleef Brandsma opvallend rustig. Hij probeerde zijn
gewoontes overeind te houden die hij
had als kloosterling, als hoogleraar en
rector van de universiteit van Nijmegen
en als journalist. Zoals velen had
Brandsma het onheil zien aankomen.
Hij was, als het ware, gereed om erop
te reageren. Brandsma’s kalme reactie
op de Duitse inval is kenmerkend voor
het gedrag dat hij tot zijn verschrikkelijke dood in Dachau zou blijven vertonen. Een grenzeloos godsvertrouwen
koesterde hij zelfs in de donkerste dieptes van vernedering, pijn, honger en
ziekte. Hij volgde Christus met een
bijna kinderlijke directheid. Voor velen
is hij daardoor een inspiratiebron.

Online misintenties en collecte
Ook als u online meeviert, kunt u deelnemen aan de collecte. Bij voorbaat
dank voor wat u geeft. Graag t.n.v.
Penningmeester parochiebestuur o.v.v.
collecte NL36RABO 0134 402316;
eveneens kunt u misintenties opgeven:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl

Nieuw parochieblad
Begin mei komt de nieuwe uitgave van
het parochieblad uit. Wilt u het
parochieblad ontvangen bij u in de
brievenbus en/of digitaal en hebt u dit
nog niet doorgegeven, dan kunt u dit
graag doorgeven: Schoolstraat 21, 6579
AN
Kekerdom
of
m.g.b.oosterwijk@gmail.com

H. Missen en Misintenties
Woensdag 4 mei 9.00 uur H. Mis Beek
kl.Bartholomeus: Hand.8,1-8, ps.66,13a.4-7a, Joh.6,35-40.
Woensdag 4 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
Nationale Herdenking (Gemengd Koor
Ooij,
Muziekvereniging
Ooijse
Toekomst en Schutterij Eendracht)
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
Huisman.
Woensdag 4 mei 19.00 uur bijeenkomst
Nationale Herdenking in kerk
Millingen
Woensdag 4 mei Nationale Herdenking
Leuth (vanaf 19.30 uur verzamelen op
schoolpein)
Woensdag 4 mei Nationale Herdenking
Beek (zie publicatie elders)
Donderdag 5 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.8,26-40, ps.66,8-9.1617.20, Joh.6,44-51.
Vrijdag 6 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hand.9,1-20, ps.117,1-2,
Joh.6,52-59.
Vrijdag 6 mei 19.00 uur Marialof
Millingen
Zaterdag 7 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.9,31-42, ps.116,12-17,
Joh.6,60-69.
Zaterdag 7 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel met samenzang) - 4e zondag van
Pasen C: Hand.13,14.43-52, ps.100,
2.3.5, Apok.7,9.14b-17, Joh.10,27-30.
Wilma Donderwinkel-Ten Haaff, Toos
Geurjes-Jansen jaargetijde, Willeke
Terwindt-Groothuizen, namens de
KBO, Overleden ouders Verriet-van
Steen, Leo, Wim en Lies, Ronald
Rikken.
Zondag 8 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen met eerste communicanten
(Familiekoor) (zie boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dpra, Toon en Gert, Theo en

Andy Lemmens en Leo Heesbeen opa’s
en oom van Yoeri, Nellie Seerden,
Hanspeter Stauben Jo Staub-Lelie,
Marina Bach en de ouders Jan Bach en
Emma Bach-Thunnissen, Albert
Janssen en Marietje Janssen-van Wijk
opa en oma van Nia.
Dinsdag 10 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: Hand.11,19-26,
ps.87,1-7, Joh.10,22-30.
Woensdag 11 mei 09.00 uur H. Mis
Beek kl.Bartholomeus: Hand.12,2413,5a, ps.67,2-3.5.6.8, Joh.12,44-50.
Donderdag 12 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Hand.13,13-25, ps.89,23.21-22.25.27, Joh.13,16-20.
Vrijdag 13 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; Hand.13,26-33, ps.2,6-7.89.10-11, Joh.14,1-6.
Zaterdag 14 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.1,15-17.20-26, ps.113,1-8,
Joh.15,9-17.
Zaterdag 14 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(Mannenkoor Beek) – 5e zondag van
Pasen C: Hand.14,21-27, ps.145,813ab, Apok.21,1-5a, Joh.13,31-33a.3435.
Wilma Donderdwinkel-ten Haaff,
Hetty Huisman-van Thiel, jaargetijde,
Ida enPiet van Thiel-Hoenselaar,
Maarten Oteman.
Zondag 15 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (Cantorij) (zie boven)
Dinsdag 17 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth. Hand.14,19-28,
ps.145,10-13b.21, Joh.14,27-31a.

Gedoopt:
Ooij: Edward de Waal op 2e Paasdag
18 april

Overleden:
Wiesje Bach-Meeuwissen 87 jaar,
Beek. Tijdens een crematiedienst op
donderdag 21 april in Jonkerbos,
Nijmegen hebben wij afscheid van haar
genomen.
Wil Knuiman-van Elferen 79 jaar, Berg
en Dal. In de kleine Bartholomeus in
Beek hebben wij op dinsdag 26 april
hebben wij afscheid van haar genomen,
waarna crematie in Nijmegen.

Lente-Fair in
Antonius van
Paduakerk
NIJMEGEN. Welkom op de Lente-Fair
en het Lente-Concert 2022 in de
Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 in Nijmegen
Op 21 en 22 mei 2022 is er in en bij de
Antonius van Paduakerk voor de eerste
keer een Lente-Fair.
Er zullen vooral lentespullen verkocht
worden. We zijn nog op zoek naar wat
goed verkoopbare spullen, dus zeker
geen rommel, want de lentefair is zeker
geen rommelmarkt. Heeft u nog wat
spullen, of plantenstekjes voor buiten
of binnen, tuinspullen, of wilt u liever
iets bakken voor bij de koffie die
geschonken wordt, meldt dat dan bij
Beppie Peters 06304831 of Addy
Groos 0628284700.
We zijn ook op zoek naar allerlei spullen die in de tuin gebruikt kunnen worden of de tuin kunnen opvrolijken. Ook
tuinboeken zijn welkom. Wilt U deze
afleveren dan kan dat tijdens de openstellings woensdagmiddagen 14.00 –
16.00 uur (4, 11 en 18 mei as). en
Zondag na de viering om 11.00 uur (8
en 15 Mei as).
De Lente-Fair wordt op Zondag 22 Mei
om 14.30 afgesloten met het LenteConcert
Een gevarieerd concert met medewerking van allerlei mensen die op een of
andere manier verbonden zijn aan onze
gemeenschap. Noteer vast 22 mei om
14.30 uur.
Toegang; vrijwillige bijdrage. Van
harte welkom.
Info: www.avpnijmegen.nl
Addy Groos
Beppie Peters 0630483180

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Iedereen is van harte welkom in de vieringen:
Zondag 8 mei. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Berber Overdijk uit
Nijmegen. Viering van het H.
Avondmaal.
Diaconiecollecte voor Harmonergy in
Mozambique: deze stichting werkt aan
duurzame lokale projecten ter ondersteuning van bewoners bij het opzetten
van een eigen bedrijf. Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek O.v.v.
Harmonergy
Na de dienst is er koffie- en theedrinken in de Serre

Zondag 15 mei. Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: da. Janneke Ruijs
Ook deze zondag is de diaconiecollecte voor Harmonergy in Mozambique;
info: zie hierboven. Digitaal doneren?
NL 08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Groesbeek O.v.v.
Vakantieparken
De vieringen zijn ook online mee te
vieren en later terug te kijken:
Ga naar kerkdienstgemist.nl en vul bij
Vind uw kerk "Groesbeek" in en kies
daarna PKN-Groesbeek
Voor verdere informatie zie www.pkngroesbeek

Studieavond met ds. van Velzen
‘Herstel van het koningschap van Israël’
Op woensdag 11 mei is er in
Groesbeek een studieavond met spreker ds. Kees van Velzen. Het onderwerp
waarover hij spreekt is: Herstel van het
koningschap van Israël. De bijeenkomst wordt georganiseerd door
Christenen voor Israël en vindt plaats
in de Serre, Kerkstraat 18, 6561CC
Groesbeek. Aanvang om 20:00 uur,
toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Thema
“Dit was de vraag van de discipelen
aan de Here Jezus in Hand. 1: Here her-

stelt Gij in deze tijd het koninkrijk voor
Israël? Israël is verstrooid geweest
onder alle volken en keert weer terug
naar Israël.
Het is het enige volk uit de oudheid dat
nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen.
De Here God vertrouwde dit volk Zijn
onfeilbare Woord toe. Onze verlosser
en Koning Jezus Christus is Jood uit de
Joden, geboren en getogen in Israël.
Zijn wederkomst is nabij gekomen en
ook het koningschap over Israël komt
weer in zicht.”

Karl-Leisner-Mariëndaalkapel:

onthulling portret Titus Brandsma
GROESBEEK. Tijdens de eucharistieviering op 6 mei zal een portret van
Titus Brandsma dat geschilderd is door
kunstenares Yvonne van Dalen onthuld
worden. Zij schenkt dit portret aan de
Karl-Leisner-Mariëndaalkapel. Titus
Brandsma wordt op 15 mei heilig verklaard door paus Franciscus. Na afloop
van de viering is er trouwens gratis koffie of thee voor iedereen.
Al enkele jaren wordt op elke eerste
vrijdag van de maand een eucharistieviering gehouden in de Karl-LeisnerMariëndaalkapel. De viering op 6 mei
begint om 19.00 uur. De voorganger is
Aloys van Velthoven, de pastoor van de
Cosmas en Damianuskerk. Louise
Wijninga is lector en het orgel wordt
bespeeld door Lisette Cillessen en

Martijn Pouwelsen zingt. Tevens wordt
er aandacht besteed aan Karl Leisner en
Titus Brandsma. Het is geweldig dat de
kapel haar functie behouden heeft en
het beheer van de kapel uitgevoerd
wordt door de Sint Michael Stichting
Groesbeek met als doelen: viering en
verdieping in het katholieke geloof in
Groesbeek en de bevordering van de
devotie tot de zalige Karl Leisner.
De pas gepresenteerde brochure “Karl
Leisner en Titus Brandsma eindelijk
samen verenigd” ligt voor geïnteresseerden achter in de kapel. In principe
zijn de brochures gratis maar een kleine gift in de offerblok bij Maria wordt
ten zeerste op prijs gesteld.
U wordt van harte uitgenodigd voor
deze viering.

Liturgieviering volgens de
Slavisch-Byzantijnse ritus
NIJMEGEN. Het Nijmeegs Byzantijns Koor o.l.v. Svetlana v Wielink verzorgd op
zaterdag 14 mei een liturgieviering volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus. Dit
vindt plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein.
Aanvang: 19:00. Het koor verzorgt elke tweede zaterdag van de maand een
Byzantijnse viering met uitzondering van de maanden juli en augustus.
www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl

Priesterjubileum voor Pieter Scheepers
Op dinsdag 24 mei is het precies 25
jaar geleden dat pastoor Pieter
Scheepers in de Sint-Janskathedraal in
‘s-Hertogenbosch door bisschop J.G.
Ter Schure sdb tot priester werd
gewijd.
Pieter Scheepers begon in september
1996 in de st. Remigiuskerk van Leuth
en de st. Hubertuskerk van Ooij aan
zijn pastorale werk. Op 9 november
1996 werd hij in de Bossche kathedraal
tot diaken gewijd. De dag na zijn priesterwijding vierde hij zijn Eerste Heilige
Mis in de St. Luciakerk van MierloHout. Op 31 mei volgde zijn Eerste Mis
in Leuth en op 1 juni in Ooij.
Op 28 september 1999 nam hij afscheid
van de Ooijpolder. Pieter was per
ingang van 1 oktober 1999 benoemd tot
pastoor van de H. Maria Magdalenaparochie te Geffen en de Onze Lieve
Vrouwe van de Rozenkransparochie te
Vinkel. De installatie was op 3 oktober.
Zes jaar lang werkte hij met veel plezier in Maasdonk totdat hij gevraagd
werd om pastoor te worden in BerkelEnschot. Op 16 oktober 2005 vond de
installatie plaats. ’s-Morgens in
Enschot en in de middag in Berkel. Het
was voor de eerste keer in het bisdom
dat een priester op één dag twee keer
tot pastoor werd geïnstalleerd.
De parochie Berkel en Enschot werden
in 2012 gefuseerd tot de Johannes

XXIII-parochie samen met Udenhout
en Biezenmortel. Pastoor Scheepers
werd de eerste pastoor.
Op 19 december 2015 werd Pieter
geïnstalleerd tot pastoor van de
Franciscusparochie Asten en Someren
en op 1 januari 2021 werd hij geïnstalleerd
tot
pastoor
van
de
Damiaanparochie te Helmond.
Op dinsdagavond 24 mei is er een
feestelijke jubileummis om 19.00 uur
in de Sint-Luciakerk te Mierlo-Hout;
de kerk waar hij gedoopt werd en 25
jaar geleden ook zijn Eerste Heilige
Mis mocht vieren. Voor de kinderen is
er een aparte kinderkerk.
Aansluitend aan deze Eucharistieviering zal er in gemeenschapshuis “De
Geseldonk”, Cederhoutstraat 44, 5706
XC te Helmond/Mierlo-Hout een informele ontvangst zijn.
Parkeren is mogelijk bij het voetbalveld
op loopafstand van De Geseldonk:
Wilgehoutstraat 2, 5706 VW Helmond.
Iedereen die de pastoor wil feliciteren,
is uitgenodigd!
Als u even moet wachten: maak het
gezellig met de andere receptiegangers,
met een drankje en een hapje.
Het thema van dit jubileumfeest is:
Samen ontmoeten!
Correspondentieadres:
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond

WELZIJN

Bijeenkomst parkinsoncafé regio Nijmegen
Op vrijdag 13 mei 2022 is er weer een
bijeenkomst van ons Parkinson Café.
Het thema is:
Hoe om te gaan met de psychische en
emotionele veranderingen bij de ziekte
van Parkinson, een workshop voor
mensen die lijden aan de ziekte van
Parkinson en hun naasten. In deze
workshop worden de gevolgen besproken en zullen enkele oefeningen aan
bod komen die je kunt inzetten om de

veerkracht te vergroten.
Spreker Gabriël Roodbol is verpleegkundig specialist GGZ. Hij is hoofddocent voor de opleiding van verpleegkundig specialisten in Nijmegen.
De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Ark van Oost, Cipresstraat
154, 6523 HR te Nijmegen van 14.00
tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf
13.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Wel vragen wij u

om zich vooraf aan te melden via
info@parkinsoncafenijmegen.nl. We
hebben plaats voor maximaal 75 personen. Bij overschrijding van dit aantal
moeten wij u op een wachtlijst plaatsen. Maar zonder tegenbericht bent u
van harte welkom. Toegang is gratis,
munten voor koffie/thee € 2,00 per stuk
(contant betalen).
Meer info: www.parkinsoncafenijmegen.nl

Dertigers doe mee aan de Buurtcompetitie
van de Healthy Brain Study!
Een huis kopen, gezinsuitbreiding,
een carrièreswitch, corona… in het
leven van een dertiger kan binnen
één jaar veel veranderen. Om het
brein van dertigers te ontrafelen,
hebben Radboud Universiteit,
Radboudumc en het Max Planck
Instituut voor Psycholinguïstiek de
Healthy Brain Study opgezet. Ook
dertigers uit de gemeente Berg en
Dal doen mee!
Inge (39 jaar, Millingen aan de Rijn)
heeft nogal een turbulent jaar achter de
rug. ‘Ik heb mijn HBO Verpleegkunde
afgerond, ik ben meer gaan werken en
naast het moeder zijn van een jongetje,
hebben we 10 maanden geleden een
meisje uit Thailand geadopteerd! Door
corona kregen we minder hulp dan in
het begin de bedoeling was. Maar toch
gingen we door! Ik vraag me echt af,
waar hebben we die energie in deze
periode vandaan gehaald?’ En dat is
één van de vragen waar onderzoekers
straks mee aan de slag gaan. Hoe kan
het dat de ene dertiger beter met stressvolle situaties om kan gaan, dan de
andere?
Ook Mark (32 jaar, Groesbeek) deed
mee. Dat door het thuis werken een
groot deel van Marks werk wegviel,
zette hem aan het denken. ‘Ik was al
negen jaar werkzaam als werktuigbouwkundige. Door corona werkte ik
veel thuis en ik merkte dat er daardoor
veel sociale dingen van het werk wegvielen. Eigenlijk vond ik nog maar
20% van mijn werk leuk!’ Hij twijfelde

Tijd en aandach
De kinderen komen uit gezinnen met
sociale en/of financiële problemen, zij
kunnen het goed gebruiken om even
onbezorgd kind te kunnen zijn. Tijdens
de vakantie gaat het dan ook niet om
dure uitjes, maar om tijd en aandacht.
Lekker een stuk fietsen, samen knutse-
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Koffie met… de laatste levensfase
GROESBEEK. Op vrijdag 13 mei
organiseert mantelzorg Berg en Dal een
informatieve bijeenkomst over de laatste levensfase.
Voor veel mantelzorgers is een naderend afscheid iets waarmee zij ongewild maar onvermijdelijk geconfronteerd zijn of worden.
Als je dierbare thuis gaat sterven komt
er van alles op je af. Wanneer schakel je
de huisarts in? Hoe ziet een stervensproces eruit? Hoe gaat nachtzorg? Wie
kan ondersteunend zijn? Wat is palliatieve zorg? Het gebruik van medicatie?
Deze en andere vragen zullen aan bod
komen tijdens deze bijeenkomst.
Huisarts Carel Veldhoven vertelt over
de laatste levensfase en palliatieve
zorg.
Na de presentatie is de gelegenheid om
vragen te stellen en te vertellen over

jouw mantelzorg. Ook kun je met
elkaar in gesprek.
Vrijwilliger Miel Fransen is er namens
Mantelzorg Berg en Dal.
Waar
Op Vrijdag 13 mei 13.30u – 15:30u
Cultureel Centrum De Mallemolen,
Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek
Aanmelden
Wil je graag komen? Meld je dan een
week vooraf aan via info@mantelzorgbergendal.nl of 085 0406066.
Heb je vooraf specifieke vragen die je
graag besproken wilt hebben? Die kun
je bij aanmelding doorgeven.
Meer informatie over Mantelzorg Berg
en Dal is te vinden op www.mantelzorgbergendal.nl

Steun de strijd tegen de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen

Mark en Inge
over een studie biomedische wetenschappen, omdat gezondheid hem interesseerde, maar uiteindelijk is hij
begonnen met een omscholingstraject
tot software developer. ‘Sinds 6 maanden werk ik als software engineer en
haal ik echt weer voldoening uit mijn
werk, dat is heel fijn! Met mijn deelname hoop ik dus bij te dragen aan meer
inzicht op wat een werkomgeving voor
invloed op de mens kan hebben.’
De studie
Deelnemers doen mee aan drie meetmomenten in het jaar. Tussen deze
meetmomenten zit zo'n vier maanden

tijd. Er worden iedere keer analyses
gemaakt van hun bloed, urine, ontlasting, haar en speeksel. Daarnaast meten
deelnemers thuis hoeveel ze bijvoorbeeld bewegen en hoe ze slapen.
Tijdens een testdag op het lab wordt
onder andere een hersenfoto gemaakt
en doen deelnemers een fietstest. Na
afloop van de dag op de Radboud
Campus vullen deelnemers vragenlijsten in over bijvoorbeeld voeding,
levensgebeurtenissen of werk.
Vergoeding
Deelnemers krijgen uiteraard ook wat
terug voor hun deelname. Naast drie
hele leuke dagen op het lab ontvangen
zij een hersenfoto, meer inzicht in hun
leefstijl met MijnDertigersbrein en een
vrijwilligersvergoeding van 500 euro
bij het volledig afronden van de studie.
Buurtcompetitie
Deelnemers uit de gemeente Berg en
Dal maken bovendien nog kans op een
bol.com of Thermen bon. Op www.dertigersbrein.nl/buurtcompetitie/bergendal vind je alle informatie over de
buurtcompetitie en kun je je aanmelden
voor de studie.

Multiple Sclerose (MS) is een
progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er
is nog geen genezing mogelijk.
Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot
en met 2 juli langs de deuren willen
gaan om geld in te zamelen. Maar je
kan ook collecteren met je mobiele
telefoon door een betaalverzoek met
vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?
Met de opbrengst van de collecte maakt
het Nationaal MS Fonds onder andere
wetenschappelijk onderzoek mogelijk
naar de oorzaak van en de oplossing
voor MS. Ook zetten we ons in voor het
continu verbeteren van de kwaliteit van
leven van mensen met MS en hun zorg.
Kijk voor meer informatie hierover op

onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u
hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe
en hoe lang u collecteert. Voor iedereen
is er een passende manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs
de deuren in uw buurt. Maar ook thuis
op de bank met uw mobiele telefoon
kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.
Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in
de MS Collecteweek of wilt u meer
informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in
actie komen kan natuurlijk ook. Maak
dan een digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl.
Zo kunt u het hele jaar door collecteren!

Vrijwilligers aan zet bij Forte welzijn
Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 12
april in Lent hebben de vrijwilligers
van Forte Welzijn actief meegedacht
over het vrijwilligersbeleid. In het vrijwilligersbeleid staan punten zoals hoe
de begeleiding is geregeld en wat er
van je wordt verwacht.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk en
onmisbaar voor een organisatie als
Forte. Elke dag zetten bijna driehonderd vrijwilligers zich in voor inwoners
uit gemeente Berg en Dal of

Overbetuwe.
Na het openingswoord door directeurbestuurder Lucien Peeters gingen vrijwilligers aan de slag. Er werd volop
meegelezen en gedacht. Forte kijkt
terug op een mooie en waardevolle
avond waarbij kritisch is meegekeken
en goede aanvullingen zijn gegeven op
dit beleid.
Meer informatie over Forte is te vinden
op www.fortewelzijn.nl.

Schrijfavond
Amnesty
hanteren). Maak een telefonische
afspraak op 06 – 4289 8537 of stuur
een mail naar info@2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
U kunt bij ons niet pinnen! Ons aanbod
wisselt.
De opbrengst wordt geheel aan een
goed doel geschonken: “fun” voor
gehandicapte kinderen (denk aan aangepast paardrijden, speciaal spelmateriaal, speelweek, atletiek).

Gelderse vakantiegezinnen gezocht
Elke zomer komen er ruim zeventig
kwetsbare kinderen uit verschillende
Europese landen op vakantie bij
Gelderse gezinnen. Deze speciale kinderreizen bestaan al 60 jaar en worden
georganiseerd
door
Europa
Kinderhulp. Voor aankomende zomer
zoeken wij nog nieuwe vakantiegezinnen in Gelderland voor kinderen uit
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.
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Gezocht: collectanten in de week
van 27 juni tot en met 2 juli!

Open Huis zaterdag 7 mei bij stichting 2ehands-zorghulpmiddelen
GROESBEEK. Zaterdag
7 mei is het weer zover:
“Open Huis” bij stichting
2ehands-zorghulpmiddelen aan de Reestraat 5 te
Groesbeek, een specifieke kringloop voor zorghulpmiddelen.
U bent van harte welkom,
maar houdt afstand tot
elkaar.
Tijd: van 10.00 t/m 14.00
uur.
U kunt dan (zonder
afspraak vooraf) komen
kijken naar onze rollators
– douchezitjes – rolstoelen – toilet-douchestoelen – toiletsteunen – tilliften – wandsteunen – scootmobielen – sta-op-stoelen – etc..
De ruimte is beperkt, en onze artikelen
liggen deels in kasten en opgestapeld.
Raadpleeg daarom zo mogelijk onze
website, www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl.
Ons Open Huis is een extraatje, we
handelen verder op afspraak (want
mogen geen winkel-openingstijden
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len of een middagje zwemmen; het zijn
de kleine dingen die het doen. Veel
gezinnen nodigen jaren achtereen hetzelfde vakantiekind uit, waardoor er
een hechte band opgebouwd kan worden.
Onvergetelijke zomer
Door corona konden de reizen de afgelopen jaren niet allemaal doorgaan.
Daarom zijn er helaas wat vakantiegezinnen gestopt. Voor dit jaar zijn de
perspectieven gunstig en zijn wij op
zoek naar nieuwe vakantieouders in
Gelderland! Lijkt het jou leuk om deze
zomer een kwetsbaar kind een onbezorgde zomer te geven? Kijk dan op
www.europakinderhulp.nl voor meer
informatie.

Schrijfavond
voor
Amnesty
International in de Serre van de NH
kerk in Groesbeek.
Op dinsdag 24 mei liggen in het oude
kerkje in het centrum van Groesbeek
vanaf 19.30 uur brieven klaar voor de
schrijfacties van Amnesty.
Sinds bijna 30 jaar schrijft een groep
vrijwilligers elke maand brieven naar
regeringsleiders van landen waar de
rechten van mensen worden geschonden.
Mensen worden bijvoorbeeld opgepakt
bij demonstraties en verdwijnen vaak in
gevangenissen waar hen elk recht op
hulp, van familie, medisch of juridisch,
wordt ontnomen.
Kom meeschrijven, iedereen is welkom. Wil je eerst meer informatie, bel
naar Anne, 024 3978225.

Dag van de Zorg
Op donderdag 12 mei zetten we vanuit
het Gasthuis Millingen iedereen uit de
hele Ooijpolder in het zonnetje die druk
is met zorg. Op die dag staan er 2 foodtrucks voor het terras, en zijn de hapjes
en drankjes voor onze rekening. Of je
nu medewerker of vrijwilliger bent van
het Gasthuis, of bewoner. Maar ook als
je mantelzorger bent ergens in de hele
Ooijpolder: van harte welkom. De kantoormensen van het Gasthuis zorgen
die middag een keer voor jullie. Want
zorgen doen we immers samen!

“Wij maken hier veel grapjes”
Initiatiefnemer en gastheer Inn de
Natuur Hans Hocksenar: “Voor onze
gasten én voor onze vrijwilligers moet
het hier veilig zijn én vrolijk!”
De doelgroep komt graag bij Inn de
Natuur in gemeenschapshuis De
Sleutel, gasten en vrijwilligers.
Vrijwilliger Joyce brengt thee en taart
en zegt serieus: “Ja, we maken veel
grapjes met elkaar. Het is echt leuk om
hier te werken.”
Samen met haar vrouw en twee kinderen woont ze vijf jaar, “Met plezier,” in
Groesbeek en sinds kort in Breedeweg.
“Lekker dichtbij De Sleutel.”
In haar jeugd miste ze afslagen waardoor haar spoor niet gemakkelijk was.
Gelukkig weer alles op de rit: “Bij Inn
de Natuur heb ik kansen gekregen om
mij meer te ontwikkelen. Hier als vrijwilliger werken en van betekenis zijn is
fijn.”

Hans: “We hebben een gast uit Mook,
die komt hier zeven jaar, drie keer in de
week. Hij komt graag, dat geeft zijn
vrouw en kinderen rust en energie.” De
desbetreffende gast knikt instemmend.
Vrijwilliger
Rozita
woont
in
Groesbeek, haar wieg stond in Iran.
Door Corona moest zij Nederlandse
lessen missen. Sinds een paar weken
helpt zij een dag in de week mee, daardoor wordt haar taalvaardigheid verbeterd. “Wij zijn blij met haar en Rozita
met ons!”
Stichting Inn de Natuur is een dagbesteding voor mensen met een lichte
vorm van dementie en helpt mensen die
het soms lastig hebben in hun goede
doen te zetten. Welkom gasten en vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op
www.inndenatuur.nl of bel met Hans
Hocksenar: 024 3974495.

De Rozet
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Nieuws uit Nijmegen
Het bedrijventerrein TPN-West houdt ‘Open Dag’
Beleef de kracht van TPN-West op 14 mei
Altijd al nieuwsgierig geweest naar
wat zich zoal afspeelt op TPN-West,
het bedrijventerrein van NijmegenWest en Beuningen/Weurt? Kom dan
zaterdag 14 mei naar de open dag.
Tussen 10.00 en 17.00 uur kan het
bedrijventerrein vanuit het terrein
bij Planet Awesome (naast ANAC)
worden ontdekt met product-demonstraties, presentaties en diverse tours
waaronder een boottocht door de
binnenhaven van Nijmegen.
Een straat leren aanleggen of met een
minigraver in een zandberg op zoek
naar goud met de Gebr. van Venrooij.
Een mega heftruck van Hyster bewonderen of eens in de cabine kijken van

een supergrote vrachtwagencombinatie
van Cornelissen. Eens goed diep in de
perswagen van de Dar kijken. Of wil je
graag zien hoe dat een elektrische
‘lelijke eend’ als koerier door
Nijmegen gaat toeren? Maar misschien
wil je wel meedoen aan de prijsvraag
van Volvo Scholten Nijmegen. Er staat
namelijk een ultra nieuw elektrisch
model van Volvo met de achterbak vol
met hockeyballen. Als jij het aantal
raadt, win je een weekend rijden in een
Volvo. Of ben je meer geïnteresseerd in
hoe milieukundig bodemonderzoek
wordt gedaan. Ortageo laat het je zien.
En… heb je wel eens gezeten op een
terras met verwarmde kussens van
Sit&Heat?

Koor Surplus

Festivalterrein
Op het terrein van Planet Awesome aan
de Energieweg 102 te Nijmegen
(Achter de ANAC Carwash) wordt een
waar festivalterrein ingericht met tenten, muziek, een foodtruck en productpresentaties. En…. een podium met
presentaties en optredens. Je kunt daar
neerstrijken op het terras met een hapje
en drankje. Er is ook een speciaal programma met kinderspelen en kunstworkshops met de restproductie van EKI,
de rubber- en foamproducent. Je kunt
ook zelf een vogelhuisje bouwen onder

De nieuwe wereld
Koor Surplus voert op zondag 22 mei
om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk te
Nijmegen het voorjaarsconcert ‘De
nieuwe wereld’ uit. Geïnspireerd door
het ontwaakte lenteleven bezingen we
groei en bloei, geuren en kleuren,
vreugde en liefde. We laten ons ook leiden door belangrijke thema’s in de
maand mei: dodenherdenking, bevrijdings¬dag, mariamaand en moederdag.
Op het programma staan werken van
onder anderen Dvo ák, Bruckner,
Purcell, Sibelius, Rheinberger en Bizet.
Dirigent is José Doodkorte.
Voor meer informatie en kaarten:
www.koorsurplus.nl.

Tours en boottocht
Vanaf Planet Awesome gaan acht verschillende tours naar onder andere de
EKI/Papierfabriek, BCTN, ENGIE,
Hyster en de ARN. Zo krijg je de kans
om achter de schermen te kijken en
kennis te maken met hun business, het
logistieke proces en de verschillende
functies/beroepen. Maar je kunt ook
met een boot door de binnenhaven van
Nijmegen varen.
Banenmarkt
Al onder de indruk van al deze bedrijven en zou je er wellicht wel willen
werken of stage willen lopen? In onze
First Dates coffee corner kun je met
deze bedrijven geheel vrijblijvend in
gesprek om wat extra informatie in te
winnen.
Kijk op www.tpnwest.nl

Donderdag 5 mei dansen in wijkcentrum Ark van Oost, Cypresstraat 154
Nijmegen, tussen 14:00 en 17:00 uur met "live-muziek". Entree €3
Info:0610748973.

GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 starten de
onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord

De onderhandelende partijen gaan de komende weken aan de
slag om te komen tot een gedragen coalitieakkoord dat antwoorden geeft op de grote opgaven voor Nijmegen.
Het is de wens van de onderhandelende partijen om alle

Nijmegenaren ruim bij de totstandkoming van het coalitieakkoord te betrekken. Zij hebben daarom Ronald Migo
gevraagd als stadsverkenner. Samen gaan ze op verschillende manieren met de stad in gesprek. Dit wordt de komende
periode verder vormgegeven.
De partijen willen het akkoord op 9 juni a.s. presenteren.
Vervolgens zal het op 22 juni als raadsvoorstel in een raadsvergadering besproken worden. Het voorstel van de onderhandelende partijen is om het coalitieakkoord te presenteren
als vervanging van het koersdocument, dat de gemeenteraad
normaal gesproken vaststelt als richtinggevend document
voor de begroting 2023. Vandaar dat er gekozen wordt voor
een coalitieakkoord in de vorm van een raadsvoorstel.

Openluchttheater Podium aan de Waal
Een initiatief van de Lindenberg en De Schoenfabriek
in opdracht van de Gemeente Nijmegen
In januari deden Lindenberg Cultuurhuis, De
Schoenfabriek en Hartje Nijmegen een oproep voor
artiesten voor het nieuwe initiatief ‘Podium aan de
Waal’: een openluchttheater op de Waalkade.
Op zondagen varieert het programma van straattheater tot
drumfanfares, koren, dansgroepen, klassieke muziekgroepen
en woordkunstenaars. Van zondag 1 mei tot en met zondag

28 augustus is er iedere week een optreden te zien, behalve
de drie weken rondom de Vierdaagsefeesten.
Podium aan de Waal
Het nieuwe ‘Podium aan de Waal’ is ontstaan vanuit de wens
om de Nijmeegse binnenstad nóg aantrekkelijker en bruisender te maken. Hartje Nijmegen – een initiatief en onderdeel
van de gemeente Nijmegen – maakt zich hier sterk voor. Het
doel is om de inwoners van Nijmegen te verrassen, verbinden en verblijden met een innovatief programma. Met
‘Podium aan de Waal’ wordt de samenwerking met de stad
actief opgezocht door niet alleen professionele acts te programmeren, maar juist ook amateurs en amateurgezelschappen uit de regio de kans te geven om het podium te betreden.
Praktische informatie
‘Podium aan de Waal’ vindt iedere zondag van mei tot en met
augustus (m.u.v. de zondagen rondom de Vierdaagsefeesten)
plaats in het Amfitheater op de Waalkade (ter hoogte van de
Lindenberghaven) en is gratis toegankelijk voor iedereen.
Het hele programma is te zien op de website van de
Lindenberg:
www.delindenberg.com/podium-aan-de-waal-2022

StartUp Nijmegen organiseert een pitchwedstrijd
om startende ondernemers te helpen groeien
NIJMEGEN. StartUp Nijmegen organiseert het event
Pitch for the Future. Dit event biedt startende ondernemers in het rijk van Nijmegen de mogelijkheid om zijn of
haar ondernemingsidee te pitchen voor ervaren juryleden. De winnaar ontvangt een prijzenpakket. Het is een
écht ondernemersevent waarbij zelfontplooiing, uitdaging en netwerken centraal staan. Pitch for the Future
vindt plaats op dinsdagavond 31 mei op de HAN Laan
van Scheut 10.
Jouw ondernemingsidee is de toekomst
Uit onderzoek blijkt dat 50% van de startende ondernemers

over de juiste verzorging voorzien.
Naast deze plantenmarkt is er ook een
terras en een cultureel programma met
muziek in een tipitent, verteltheater in
de schuilkelder en activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis en de markt
duurt van 13:00u en 16:00u.
Informatie:
http://www.groengroeplimos.nl

leiding van een timmerman van bouwbedrijf Cuppens.

Dansen wijkcentrum Ark van Oost

De Nijmeegse raadsfracties van GroenLinks, Stadspartij
Nijmegen en D66 zijn gestart met de onderhandelingen
voor een nieuw coalitie-akkoord . Zij worden daarbij
ondersteund door formateur Bram van Ojik. Om de stad
de komende weken goed bij de totstandkoming van het
akkoord te betrekken, komt er ook een stadsverkenner in
de persoon van Ronald Migo. De partijen willen het
akkoord op 9 juni a.s. presenteren.

Plantenfestival in het Limospark
Zondagmiddag 15 mei kunnen plantenliefhebbers in het Limospark,
Limoslaan 10, in Nijmegen-Oost weer
op zoek naar planten voor hun tuin tijdens de jaarlijkse plantenmarkt. In
veertien kramen zorgen hobbytuinders
voor de koopwaar en omdat deze ‘kwekers’ zelf aanwezig zijn, kunnen zij
hun klanten meteen van informatie

binnen vijf jaar stopt. Daarom komt StartUp Nijmegen met
een nieuwe editie van Pitch for the Future. Dit is een event
waar the road to success voor startende ondernemers in het
rijk van Nijmegen begint. Op 31 mei gaan zij hun ondernemingsidee blind pitchen aan een vakjury. De vakjury ziet de
deelnemers niet en beoordeelt puur op inhoud. Uiteindelijk
kiest de vakjury één winnaar. Deze ondernemer krijgt een
prijzenpakket met o.a.12 maanden gratis begeleiding van
StartUp Nijmegen en nog veel (geld)prijzen!
Daarnaast is het leggen van nieuwe contacten ook een
belangrijk doel van het event. Na afloop van de pitchwedstrijd is er een netwerkborrel.

Nijmeegse Lintjesregen 2022
Burgemeester Bruls reikte op dinsdagochtend 26 april ter gelegenheid
van Koningsdag negen Koninklijke
onderscheidingen uit. Twee onderscheidingen zijn bij RadboudUMC
/Radboud Universiteit uitgereikt.
Eén Nijmegenaar is door de burgemeester telefonisch op de hoogte
gebracht en ontvangt de onderscheiding wanneer hij terug is uit het buitenland.
• Gerard (G.J.J.) Bal (78) - Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
• Drs. Piet (P.J.M.) Biemans (76) - Lid
in de Orde van Oranje-Nassau
• Yvonne (Y.M.M.) Demouge-Janssen
(71) - Lid in de Orde van OranjeNassau

• Prof. dr. Guillén (G.S.E.) Fernández
Reumann (57) - Ridder in de Orde van
de Nederlandse Leeuw
• Piet (P.G.) van der Heide (74) - Lid in
de Orde van Oranje-Nassau
• Marlies (M.E.) van den Ing (69) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
• Hans (H.H.) Knoop (83) - Lid in de
Orde van Oranje-Nassau
• Prof. dr. Gerard (G.J.M.) Martens
(67) - Officier in de Orde van OranjeNassau
• Mr. François (F.H.P.) van Schaik (56)
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau
• Jeroen (J.P.J.M.) Smits (67) - Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw
• Maartje (M.C.) Theunis-Schuller (61)
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Symposium ‘Naar een verbonden
stad’ met burgemeester Bruls
Sinds
1982
organiseert
het
Albertinumgenootschap in Nijmegen
lezingen op het snijvlak van religie/zingeving en samenleving/cultuur. Het
genootschap viert op 20 mei zijn veertigjarig bestaan met een symposium
‘Naar
een
verbonden
stad’.
Hoofdspreker is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. De burgemeester
zal in zijn toespraak de mogelijkheden
en moeilijkheden belichten die hij ziet
om van Nijmegen een ‘verbonden stad’
te maken. Hij zal daarbij ingaan op zijn
eigen rol als bestuurder en op zijn persoonlijke motivatie, ook vanuit zijn
religieuze achtergrond als katholiek.
Arts-filosoof Paul Juffermans, voorzitter van het Albertinumgenootschap:
“Het thema ‘verbinding’ sluit aan bij de

religieuze traditie van de dominicanen
waaraan het Albertinumgenootschap
schatplichtig is. Broeder- en zusterschap staan daarin centraal. Het is tegelijkertijd ook een hoogst actueel thema:
Hoe zijn we anno 2022 als
Nijmegenaren met elkaar verbonden?
Wat hebben we (nog) gemeenschappelijk? Laten we ons aan elkaar wat gelegen liggen? Hoe gastvrij zijn we voor
vreemdelingen en vluchtelingen?”
Het jubileumsymposium vindt plaats
op vrijdag 20 mei 2022, van 14-17 uur,
in
de
Dominicuskerk,
Prof.
Molkenboerstraat 7, Nijmegen. Het
volledige programma is te vinden op
www.albertinumgenootschap.nl.
Deelnemers kunnen zich op de website
aanmelden.

Jelle Brandt Corstius geeft
theatercollege langs de grenzen
van Oekraïne en Rusland
Op donderdag 19 mei geeft journalist, programmamaker en Ruslandkenner Jelle Brandt Corstius een
theatercollege langs de grenzen van
Oekraïne en Rusland in de
Lindenberg. Brandt Corstius gaat in
dit college in op de huidige oorlog in
Europa en de grote gevolgen die deze
oorlog gaat hebben, ook voor
Nederland.
Het theatercollege gaat ook in op andere grenslanden. Want wie zegt dat
Poetin stopt bij Kiev? Brandt Corstius

Repareercafé
Hengstdal gaat
niet door
Door omstandigheden kan de bijeenkomst van het Repareercafé Hengstdal,
met als thuisbasis De Kentering
(Limoslaan10), op zaterdag 14 mei
helaas geen doorgang vinden.
Vervelend, maar op zaterdag 9 juni zijn
we weer te bezoeken tussen 13.00 en
15.30 uur. U bent dan weer van harte
welkom!

kijkt ook naar de Baltische staten,
Polen en Georgië. Wordt hun soevereiniteit bedreigd? Hoe bereiden zij
zich voor op een invasie? En waar
smeult het nog meer…?
Praktische informatie
Grensland is op donderdag 19 mei om
20.00 uur te zien in de Lindenbergzaal.
Kaarten zijn te koop via www.delindenberg.com/theater voor € 21,50, met
een kortingsprijs van € 20,- voor CJPhouders, 65+’ers en studenten. Voor
studenten geldt ook een last-minute
prijs van € 10,- per kaartje wanneer de
voorstelling niet uitverkocht is.
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Nieuws uit Nijmegen
Rob Jaspers gidst weer over der Waal
De Waal en het groeiende Nijmegen beleven vanaf
het midden van de rivier met uitleg van de oud-journalist Rob Jaspers is dit voorjaar weer mogelijk.
Vanaf medio mei zijn er weer speciale Waaltochten
waarop Jaspers deelnemers bijpraat over de ontwikkelingen langs en op de rivier, de historie en toekomst van de oevers. Ditmaal gaat bovendien van
elke deelnemer aan de tocht drie euro naar het fonds
Hoop voor Oekraïne.
De Nijmeegse Waalkade, Waalhaven, Waalfront zijn
de afgelopen decennia enorm veranderd. Het zijn nu
plekken van plezier, recreatie en vooral wonen. Maar ooit
waren het belangrijke werklocaties met de Waal als verbindingsroute voor de aanvoer van materialen. Maar onlangs
verdween zelfs de laatste schoorsteen, die bij de resten van
de oude in 2016 gesloten kolencentrale. Twee windmolens
bepalen hier nu het beeld. Vanaf de pannenkoekenboot zie je
ook bij de terminal van BCTN ook de vele containers, ladingen afkomstig uit alle delen van de wereld.
Op de Waal is een dag nooit hetzelfde, altijd andere luchten,

altijd wisselende waterstanden (soms enorm
(meters) variërend. De rivier is altijd spannend,
zeker door vele schepen die passeren.
Nijmegen heeft in een hoog tempo een nieuw
gezicht aan de Waal gekregen. De nieuwbouw,
de bouwkranen kun je niet meer missen. Jaspers
neemt de deelnemers mee in die vernieuwing,
de groei van de waterstad. Hij vertelt ook over
de impuls die het rivierpark bij Lent aan
Nijmegen heeft gegeven. De natuur- en recreatiekansen zijn hier enorm gegroeid. De
Spiegelwaal is geweldige trekker.
Jaspers staat op de Waaltochten ook stil bij de vele veranderingen in de omliggende polders.
Deelname aan de Waaltochten van anderhalf uur met gids
Rob Jaspers, prijs 14,50 euro, is mogelijk op zondag 15 mei
10.30 uur, donderdag 19 mei 16.30 uur, zaterdag 21 mei
10.30 uur, zondag 5 juni 10.30 uur, donderdag 16 juni.
Boeken kan alleen online zie hiervoor de site nijmegen.pannenkoekenboot.nl

Guus de Bruijn, Het gezicht van Zwembad Oost
Wie kent hem eigenlijk niet in
Nijmegen Oost? Wiens kind heeft er
geen zwemles van hem gehad, of kwam
in aanmerking voor extra aandacht om
via zijn kundige toverkunsten een stapje verder te komen? Guus heeft een
ongelooflijke toverdoos en trukendoos
om deze kleintjes te krijgen waar hij ze
hebben wil. Altijd rustig, altijd gemoedelijk en relaxed. Kinderen voelen zich
veilig en rustig bij hem. Dat is een
grote kwaliteit.
Na 47 jaar gaat hij eind mei het zwembad verlaten. Lang heeft hij op het
“Oude Oost” gewerkt en de laatste
jaren op het Erica Terpstra bad. Als
jong broekje in de vorm van zwemle-

raar begonnen en later was hij de coordinator van de zwemlessen. Bovendien
nog zo’n echte collega van het ouderwetse soort; een maatje die klaarstaat
daar waar het nodig is. Kortom toffe
peer die Guus. Hij gaat gemist worden,
maar een fijn pensioen wordt hem van
harte toegewenst.
Guus houdt niet van tamtam en opgedirkte toestanden daarom komt er geen
receptie voor hem. Maar loop gerust de
laatste weken van mei binnen, om een
hand te schudden, of een anekdote achter te laten in een boek wat bij de receptie ligt.
Gouden kerel! Gouden toekomst
gewenst voor jou!

Expositie Mieke Koenen in
Bibliotheek de Marienburg
De expositie is van 2 t/m 30 mei.
Open ma di woe vrij 09:00-18:00
uur, do 09:00-21:00 uur, za
09:00-17:00 uur, zo 13:00-17:00
uur. 26 mei gesloten.
De Wereld in Verwarring
Mieke Koenen schildert gewone
mensen, dat doet ze haar hele
kunstenaarsleven al en dat zal ze
blijven doen. Alles wat ze te zeggen heeft kan ze erin kwijt. Het
klassiekste van de klassieke
schilderkunstige onderwerpen: het
menselijk lichaam.
De laatste tijd gebeurt er iets wonderlijks op haar doeken, haar mensen vallen min of meer uit elkaar, alsof we verstrikt raken in onze onzekerheden.
Niets zit nog op de juiste plek, niets
komt 'kloppend' op het doek terecht.
Misschien doet ze dit om uitdrukking te
geven aan haar blik op de wereld van
dit moment. De serie schilderijen heet

Foto: Mieke Koenen
immers: 'De Wereld in Verwarring'.
Het is verrassend hoe sterk de sfeer, de
blik, de houding van de mensen duidelijk en veelzeggend blijft.
De mensen van Koenen vallen min of
meer uiteen, maar de beelden blijven
helder sprekend. Kennelijk is volgens
Koenen ook met die verwarring ons
leven best te leven.

Herdenking bij de Pelikaan
Vrijdagmiddag vond de jaarlijkse herdenking bij het verzetsmonument De
Pelikaan aan de Bart Hendrikstraat in
Nijmegen plaats. Het verzetsmonument
in Nijmegen is opgericht ter nagedachtenis aan vier leden van de verzetsgroep van de Nijmeegse politie (drie
agenten en een rechercheur) en aan een
Nijmeegse burger. Bij het monument
werden Albert Marcuse, Bart Hendriks,
Cees de Jong, Herman Oolbekkink en

Wim Beerman herdacht.
De verzetshelden -vier agenten en één
handelaar- werden op 6 juni 1944
gefusilleerd. De straten rondom het
monument zijn vernoemd naar de vijf
mannen. Er werden toespraken gehouden door onder andere locoburgemeester Noël Vergunst. Hij legde namens de
gemeente
een
krans.
Vertegenwoordigers van de politie legden een eigen krans.

Foto: Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen)

Expositie Marikenhuis Het onzegbare zichtbaar
In november 2020 krijgt Henny de
diagnose borstkanker. Willy, haar zus,
fotografeert haar en Henny maakt een
tekening naar de foto. Zo wordt een
moment gemarkeerd en start een uniek
traject van twee zussen.
Henny en Willy lezen en kijken naar
beeldende kunst. Ze vinden daarin
gedachten en beelden die emoties uitdrukken waar woorden soms tekortschieten. Ze gaan naar buiten, de natuur
in. Natuur is voor Henny altijd al een
bron van inspiratie en levensvreugde en
de metaforen die de natuur biedt,
gebruiken ze nu als inspiratie en locatie
om foto’s te maken. Willy fotografeert.
Henny tekent, schildert en werkt met
textiel.
Het project voegt betekenis toe aan het
ziek zijn, aan de chemo behandelingen,
de bestralingen en de ontluistering van
verlies. Het is een zoeken naar zingeving.
De beelden volgen Henny door 4 seizoenen met vallen en opstaan, volhouden en verduren, slecht nieuws en
sprankjes hoop, weer kleur op de wangen en schoorvoetend vooruitkijken.
Kunst als veilige haven. Of zoals
Henny het uitdrukt: ”Als ik dit niet had
gehad, dan had ik niet geweten hoe ik
hierdoor heen had moeten komen”.
Vanaf 1 mei t/m 29 juni willen zij hun

werk met u delen in een tentoonstelling
in het Marikenhuis, inloophuis voor
mensen die geraakt zijn door kanker.
Op deze manier willen ze zichtbaar
maken hoe helpend het kan zijn om het
onzegbare, op een of andere manier,
uitdrukking te geven. Dit is hun manier.
U bent van harte welkom.
Het Marikenhuis is gevestigd aan de
Slotemaker de Bruïneweg 163, 6532
AC Nijmegen.
Voor de openingstijden kijkt u op onze
website. www.marikenhuis.nl

Stenen eruit, GROEN erin!
e

2 ronde tuinadviesweken Operatie Steenbreek

Swingjevrij
begint weer!
Na een lange tijd niet kunnen dansen
vanwege corona kunnen we weer:
zaterdag 14 mei is onze volgende
swingavond. In het Cultuurcafé in
Nijmegen (Pieter Bondamplein), van
20 tot 0.00 u. Met DJ Arkasan. Entree
is €10. Kaartverkoop vooraf via
www.hipsy.nl. Zie ook onze website:
www.swingjevrij.nl.
We hopen weer op een heerlijke avond
met veel dans enthousiastelingen.

Op avontuur in
de natuur
is de titel van een cursus in de natuur,
vanaf 10 juni, 4 keer op vrijdagen van
15-17 uur.
Deze cursus wordt aangeboden via De
Opstap in Nijmegen Oost en verzorgd
door Dorothee Helmert van Het
Berenhol.
Een inspirerende cursus - geheel buiten
in de Natuur. We staan stil bij inheemse
(oer-) planten en bomen en zetten de
stap voorbij de kruidengeneeskunde
naar de energetische werking van het
plantenrijk. Bovendien maken we
wezenscontact met de Zon, de Wind en
de Vogelen. Voorop staat je eigen ervaring naar aanleiding van speelse creatieve ingangen. Daarnaast deelt de
docente inzichten over de bijzondere
steun vanuit de natuur voor holistische
heling. Thema’s die in deze cursus aan
bod komen:
• je hoofd buigen voor een diepe
lichaamswijsheid
• voorbij macht en onmacht: oerkracht
laten zegevieren
• oerspronkelijke lichaamshouding en
levenshouding her-inneren: een weg
naar holistische heling vooraf houdingsklachten; tevens groen licht voor
een natuurlijke ontplooiing van je
(innerlijk) kind
• zingen zoals je gebekt bent: de pure
lichaamstaal van je (innerlijk) kind in
eer herstellen en blokkades in expressie
helen
Er kan een hele nieuwe wereld voor je
opengaan – dichtbij huis. Er zijn nog
vrije plaatsen. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via De Opstap,
Telefoon 024 - 323811

NIJMEGEN. Het is voorjaar! Een
goed moment om aan de slag te gaan
in de tuin. De tuinadviseurs van
Operatie Steenbreek kunnen je daarbij helpen. Samen met jou bedenken
ze een plan hoe je tegels in je tuin
kunt vervangen door groen. Daarna
kun je zelf aan de slag. De eerstvolgende tuinadviesweken zijn half mei.
Meld je snel aan!
Wil je meer vogels en vlinders in je
tuin? Of vind je het belangrijk dat je
tuin ‘s zomers minder heet is en na een
hoosbui minder nat? Of lijkt het je
gewoon gezelliger, een tuin met
bomen, struiken en planten in plaats
van steen? Hoe dan ook: kijk eens goed
in je tuin waar je tegels kunt vervangen
door groen. Heb je daar wat hulp bij
nodig? Schakel dan de hulp in van de
Steenbreek-tuinadviseurs!
Tuinadviezen en tegeltaxi
In totaal kunnen veertig Nijmeegse
huishoudens gebruikmaken van het
gratis tuinadvies. De eerste tuinadviesweken in maart zaten al snel vol, de
volgende ronde is van 16 t/m 27 mei. In
het najaar zijn er ook nog tuinadviesweken. Professioneel tuinontwerpers

Sytske van der Kooi van ontwerpburo
StaLa en Ine Voets van advies- en tuinontwerpbureau INVO geven dan gratis
tuinadvies. De tegels die je uit je tuin
haalt, kun je gratis op laten halen door
de tegeltaxi van Operatie Steenbreek.
Voorwaarden
Aan het Steenbreek-tuinadvies zijn wel
een paar voorwaarden verbonden.
Minimaal 60 procent van de tuin wordt
groen. In geval van een nieuwe tuin:
voor minimaal 60 procent met groen
aanleggen (bij een heel kleine tuin kan
daarvan worden afgeweken). En maak
een foto van de tuin vóórdat de stenen
eruit zijn en één als het nieuwe groen is
aangeplant.
Aanmelden
De eerstvolgende tuinadviesweken zijn
van 16 t/m 27 mei. In het najaar is er
nog een ronde van 19 t/m 30 september.
Een aanmeldformulier voor de tuinadviesweken en/of de tegeltaxi kun je
aanvragen
via
netwerk.steenbreek@debastei.nl.
Voor informatie en inspiratie, neem een
kijkje op www.steenbreeknijmegen.nl.

Historisch transport in Nijmegen
Tegenwoordig vinden we onze weg
door Nijmegen per fiets. Toeteren we in
de file op het Keizer Karelplein tegen
iedereen die de verkeerssituatie niet
kent. Maar hoe verplaatste mensen zich
vroeger? Aan de hand van foto’s, filmbeelden en historische vervoersmiddelen toont het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis vanaf 11 mei tot en met
24 juni een expositie over historisch
transport in Nijmegen. Tegen de achtergrond van herkenbare Nijmeegse locaties en bestuurt door voormalige stadgenoten passeren koetsen, karren, hon-

denkarren, mandfietsen, vracht- en personenauto’s trams en bussen de revue.

Het brede gezicht van de bibliotheek van nu:

“meer dan alleen een boek lenen”
WOUW organiseert woensdag 11 mei van 14.00 – 16.00 uur een gratis lezing over
alle activiteiten van de Bibliotheek Gelderland Zuid door Monique de Koning.
Alleen voor 50+ vrouwen. Wijkcentrum de Ark van Oost, Cipresstraat 154
Nijmegen. www.wouw-nijmegen.nl

Gezelligheidskoor De Daalse nootjes
Voor iedereen die plezier heeft in zingen. Iedereen is welkom. Geen repetities, de
muzikale begeleiding en aanwezigen bepalen het repertoire.Iedere tweede en vierde maandag v.d. Maand tussen 19:30-21:30 in wijkcentrum "Daalsehof",
Nijmegen-Oost. Nu: maandag 9 mei 2022. Info: Marinus, tel: 0610748973.
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Zwischen Rhein & Maahs
Kranenburg à la carte
Kranenburger "Schnuppertour" – 7.
Mai (15.00-15.45 Uhr)
Entdecken und staunen Sie auf diesem
ca. 1,5 km langen Spaziergang durch
und entlang des historischen Ortskerns.
Treffpunkt: Tourist Info Center Alter
bahnhof. Veranstalter: Tourist Info
Center vAlter Bahnhof, Kranenburg,
Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 6 €, Kinder bis 12
Jahre frei.
7 Quellen Feuer – 20. Mai (18.30
Uhr)
Sommerfest für Jung und Alt mit dem
Musikzug der ASG Nütterden, Green
Carpet und DJ Björn. Wo: Beekscher
Weg 10, Kranenburg-Nütterden,
Feuerwehrhaus;
Veranstalter:
Feuerwehr Nütterden
Segway-Tour
durch
die
Kranenburger Landschaft – 22. Mai
(15.00-17.00 Uhr)
Lernen Sie die schöne Umgebung
Kranenburgs auf eine völlig neue Art
und Weise kennen - fast geräuschfrei
und umweltfreundlich per Segway lassen Sie sich faszinieren. Treffpunkt:
Tourist Info Center Alter Bahnhof.
Veranstalter: Tourist Info Center Alter
Bahnhof, Kranenburg, Tel: 028267959, touristik@kranenburg.de; inkl.
Einweisung pro Person 54 €;
Voraussetzungen bitte im Tourist Info
Center Alter Bahnhof erfragen
Wasser,
Deiche
und
schöne

Kranenburger Schnuppertour am 7.
Mai: Entdecken und staunen Sie auf
diesem ca. 1,5 km langen Spaziergang
durch und entlang des historischen
Ortskerns.
Naturlandschaft – 24. Mai (11.0017.00 Uhr)
Die Fahrrad-Tagesroute führt durch die
Düffellandschaft vorbei an der
Thornschen Mühle und durch die
Ooijpolder nach Nimwegen. Dort besteht die Möglichkeit zum Aufenthalt.
Zurück geht es entlang der Waal zum
Fort
Pannerden
mit
Außenbesichtigung.
Nach
der
Überquerung des Pannerdeschen
Kanals geht es weiter mit der Fähre
über den Rhein nach Millingen und
zurück nach Kranenburg. Veranstalter:
Tourist Info Center Alter Bahnhof,
Kranenburg,
Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de; pro Person 8 €, exkl.
Fährgebühren

Freiheitssuppe in Kleve
Seit mehrere Jahren wird in die Niederlanden am 5. Mai einen Freiheits-Mahlzeit
organisiert: Für Groß und Klein, mit Leckerbissen oder kulinarischen Hochstand.
Die Freiheitsmahlzeiten werden ganz unterschiedlich dargeboten. Es ist eine besondere Begegnung am Tisch, wobei die Gäste über Freiheit und Verbundenheit
sprechen. Es sind Themen die man nicht täglich überdenkt, wodurch insbesondere am Freiheitstag der Anlass dafür gegeben ist, darauf aufmerksam zu machen.
In Deutschland feiert man am 8. Mai die Befreiung vom 2. Weltkrieg und das
Nazismus.
Haus der Begegnung BethHaMifgash organisiert am Sontag 8. Mai in
Zusammenarbeit mit ASTA (Studentenverein der Hochshule Rhein-Waal) eine
Freiheitsmahlzeit. Jede*r ist herzlich willkommen und wird eingeladen mit uns die
Freiheitssuppe zu essen. Wir fangen um 11.30 Uhr an gemeinsam die Suppe zu
kochen und ab 13 Uhr zusammen zu essen. Untermalt wird das ganze mit Musik
von KLEFOR&Gäste, sowie Reden zum Thema Freiheit.

Hiep, hiep hoera! Hipp, hipp,
hurra! Hip hip hurrah!

Rinderner Maibäume werden prämiert
In vielen Regionen Deutschlands ist es
Brauch, dass junge Männer an den
Häusern unverheirateter Frauen kleinere Maibäume anbringen. Die sogenannten Maien oder Liebesmaien, meistens mit Krepppapier geschmückte
Birken, werden als „Gunstbeweis“ aufgestellt oder direkt am Haus angebracht. Auch im Rheinland existiert
dieser Brauch seit Jahrhunderten. Der
älteste schriftliche Hinweis stammt aus
dem
Mittelalter.
Der
Zisterziensermönch Caesarius von
Heisterbach beschreibt bereits vor 800
Jahren in einer Schrift über Sitten und
Bräche im Rheinland auch die
Errichtung von Maibäumen.
Viele Nachbarschaften in der Ortschaft
Rindern gaben dieser Tradition in den
vergangenen Jahren eine andere
Richtung. Gemeinsam trafen sie sich in
geselliger Runde zur Pflege der
Nachbarschaft
und
errichteten

Maibäume in unterschiedlichsten
Varianten. Vorstandsmitglieder von
ARENACUM – Verein für Kultur und
Geschichte in Rindern waren dann am
1. Mai unterwegs und prämierten die
schönsten
Maibäume.
Pandemiebedingt musste diese Aktion
in den vergangenen zwei Jahren leider
ausfallen. Dieses Jahr wird ARENACUM wieder eine Tour durch das Dorf
unternehmen und die aufgestellten
Maibäume unter die Lupe nehmen. Der
ARENACUM-Vorsitzende
Josef
Gietemann freut sich mit der Jury auf
die diesjährige Tour. „Ob traditionell
oder ungewöhnlich, wir werden uns
jeden Maibaum genau anschauen.“, so
Gietemann. Auch dieses Jahr sind wieder drei Preise zu vergeben.
Die Nachbarschaft Theodorstraße
belegte 2019 den 1. Platz

kfd Kranenburg: Maiandachten und Spendenaktion
KRANENBURG. Wie alljährlich, so lädt das kfd-Team
Kranenburg auch in diesem Jahr nicht nur seine Mitglieder
gleich zweimal wieder zur Maiandacht ein, und zwar für
Montag, den 9. Mai und ebenfalls für Montag, den 30. Mai.
Die Andachten finden jeweils um 19.00 Uhr statt, und zwar
zum einen in der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und
Paul Kranenburg und zum anderen Ende Mai im
Außenbereich des Pfarrheims Helleg Krüß statt. Nach wie
vor wird um Einhaltung der Corona Abstandsregeln gebeten.
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird weiterhin

empfohlen. Im Anschluss dürfen sich die „Beter/innen“ auf
ein gemütliches Beisammensein mit Maibowle und
Stockbrot oder Knabbereien freuen. „Gemeinsam füreinander und miteinander“ - dieses Motto hat sich –wie bekanntdie kfd Kranenburg seit einigen Jahren auf die Fahne
geschrieben. Daher wird auch in diesem Jahr wieder sowohl
am Muttertag (08.05) und als auch am Vortag (07.05) jeweils
nach den Gottesdiensten eine Türkollekte zugunsten des
Müttergenesungswerks durchgeführt. Das kfd-Team hofft
auf spendenfreudige Gottesdienstbesucher.

„Frisch beflügelt“: Schöler Trio in Kleve
KLEVE. Der Lack war nicht ab, aber
über Jahrzehnte sehr unansehnlich
geworden. Der Steinway-Flügel der
Stadthalle klingt fantastisch und sah
aus, wie ein altes Möbel. Im vergangenen Jahr wurde er zum Lackierer
gebracht und kam nach Wochen der
Abwesenheit endlich frisch lackiert
„nach Hause“.
Die Coronazeiten waren jedoch nicht
günstig
für
zusätzliche
Konzertplanungen, und so wartete das
Instrument darauf, im neuen Gewand
auch musikalisch erneut zum Leben
erweckt zu werden. Dies übernimmt
am Freitag, 13. Mai, 20 Uhr, im ebenerdigen Stadthallenparkett das Stefan
Schöler Trio um den in Kleve lebenden
Pianisten. Das Publikum darf lauschen,
schauen und näher treten- und ist bei
freiem Eintritt eingeladen.
Mit Finn Wiest am Schlagzeug und
Lukas Keller am Kontrabass wärmt die
dreiköpfige Formation um Jazzpianist
Stefan Schöler, die gerade ihre CD

„Wiedersehen“ veröffentlicht hat, den
Flügel ordentlich auf. Schölers Musik
atmet Luft und Zeit seiner Umgebung,
spielt mit Kellers kontrapunktischem
Gegengewicht auf dem Bass, schwebt
über dem garantiert bodenständigen
Groove von Schlagzeuger Wiest. In seinen Improvisationen schöpft er aus
einem erstaunlichen Schatz an
Spielarten,
weitet
musikalische
Spannungsfelder mit einer Vielfalt an
Klängen und deren „Familien“ aus und
spricht hier von „wunderlichen und
überraschenden Feierlichkeiten“ – das
passt perfekt zum Klangspektrum der
Flügeltastatur und zum Anlass, dieses
Konzert zu feiern.

Klassik hautnah: der
Mozart(k)ring lädt ein
Wilkommen beim Mozart(k)ring
Gelre-Niederrhein. Acht wunderschöne
Konzerte (nicht nur Mozart!) für 67,50
€. Nächstes Konzert: Sonntag 22. Mai
2022, 15.00 Uhr Vredebergkerk, Van
Toulon van der Koogweg 3,
Oosterbeek.
Eintritt
frei
für
Mozart(k)ring-Mitglieder; 18 € für

Viele Gründe zu feiern
Die Christophorus Grundschule – einzige Grundschule mit bilingualem
Lernen D-NL - feiert in diesem Jahr
ihren 60. Geburtstag und strahlt im
neuen Glanz. Nach mehreren Jahren
An- und Umbaumaßnahmen ist sie
gerüstet für die Zukunft. Das wurde am
Mittwoch, den 27.4.2022, dem
Koningsdag (Geburtstag des niederländischen Königs Willem-Alexander)
gefeiert.
Schon um 8 Uhr morgens wurden von
vielen fleißigen Helfer*innen eine
lange Tafel königlich gedeckt.
Hagelslag, beschuit und pindakaas
wurde von vielen Kindern genossen.
Alle Kinder, Lehrer*innen und Eltern
wärmten sich mit dem „Koningsdans“
auf. Danach fing der Sport-Spieletag
mit Kooperationsspielen rund um das
niederländische Königshaus an. Alle
waren nach der langen Corona Pause
wieder richtig mit Spaß und Freude
dabei.
Nachmittags um 14 Uhr kamen die

Gäste zum großen Fest der Schule.
Neben einem Trödelmarkt für die
Ukraine,
einer
Cafeteria
mit
Spezialitäten aus vielen Ländern und
natürlich Musik und Spielen auf dem
Schulhof zu Ehren des königlichen
Geburtstags, gab es einen Rundgang
durch die Schule. Alle Gäste konnten
nur staunen über die Umgestaltung der
Schule: die digitale Ausstattung, die
Gestaltung der Klassenräume, aber
auch
die
Präsentationen
der
Kinderarbeiten begeisterten die Gäste.
Die Sonne strahlte über der Schule und
freute sich am Naturerlebnisraum, der
von allen bestaunt, aber noch nicht
begangen werden durfte. Die Planung
war 2018 gemeinsam mit den Kindern
der Schule entstanden, fleißig wurden
Ideen gesammelt, Modelle gebaut,
Plakate gezeichnet. Danach jahrelanges
Warten und nun ist er fast fertig. Die
fleißigen Planer*innen von damals sind
herzlich zur Besichtigung und
Benutzung ab Mitte Mai eingeladen,
auch wenn noch einige Elemente fehlen, wie z.B. das heiß ersehnte
Baumhaus.

Nichtmitglieder. Vvk: penningmeester@mozartkring.nl, 0031-16784080,
auch Verkauf an der Kasse. Weitere
Informationen: www.mozartkring.nl.
Es spielen: Niek Baar (Violine) & Ben
Kim (Klavier). Programm: W.A.
Mozart, S. Prokofjev, L. v. Beethoven,
C. Saint-Saëns.

Ausstellung im Projektraum
Kranenburg: Ulrich Meister
KRANENBURG.
Das
Museum
Katharinenhof ist wegen der geplanten
Umbauarbeiten am benachbarten
Bürgerhaus bis auf weiteres geschlossen. Die Wechselausstellungen finden
jedoch
weiterhin
in
einem
„Ausweichquartier“
Projektraum
Kranenburg, Nimweger Straße 3 statt.
Am Sonntag, dem 01. Mai eröffnete
das Museum Katharinenhof die
Wechselausstellung Ulrich Meister,
A4-Papiere, 1. Mai bis 12. Juni 2022
im
Projektraum
Kranenburg,
Nimweger Straße 3, Kranenburg
Das Spektrum der Sujets von Ulrich
Meister ist ebenso konzentriert wie
weitgefächert. In seiner künstlerischen
Recherche, die Malerei, Zeichnung,
Collage, Polaroids, Objekte, Texte
sowie Kombinationen daraus umfasst,
wendet er sich den Gegenständen des
Alltags zu. Er wählt sie behutsam aus,
analysiert ihre äußere Struktur und verdichtet diese in ihrer Präsenz und
Plastizität.
Auch
wenn
seine
Konzentrierungen in ihrer Perfektion
Absolutheit besitzen, so kommt er im

beobachtenden
Erfassen aus verschiedenen
Perspektiven doch
nie an ein Ende,
stellt
die
Prototypen
mit
ihren
analogen
Erscheinungen und
f e i n e n
Unterschieden vergleichend neben- Ulrich Meister:
einander
und „Avocados“;
greift sie, auch Ausstellung im
nach
längerer Projektraum
Zeit, wiederholt Kranenburg,
auf. Über diese Nimweger Str. 3,
Verfahren und die bis 12. Juni, Fr-So
i n t e n s i v e 14 -17 Uhr
Beschäftigung mit den Sujets geben die
Papierarbeiten im Format DIN A4
Aufschluss, die seit den 1990er Jahren
als autonome Werke entstehen. In
Kranenburg werden sie nun erstmals
ausschließlich, in einer eigenen
Ausstellung, vorgestellt (Thomas
Hirsch).

Das Schölertrio schmeichelt hoffentlich zahlreichen Gästen seinen raffinierten Klavier-Trio-Klang ins Ohr,
Getränke hält das Stadthallenrestaurant
bereit. Danach ist der Flügel wieder am
24. Mai zu hören, in einem anderen
Klaviertrio, das mit Daniel Heide,
Franziska Hölscher und Jens Peter
Maintz im WDR-Konzert den
Weltklasse-Tenor Christoph Prégardien
begleitet. Man sollte am besten beides
nicht verpassen.

Fahrradtouren
mit der kfd
Kranenburg
KRANENBURG. Unter dem Motto
„Fahrradtour ins Grüne“ heißt es in den
Sommermonaten Mai bis einschl.
August nicht nur für Mitglieder der kfd
Kranenburg „Aufsatteln, durchatmen
und die herrliche niederrheinische
Landschaft in und um Kranenburg
erradeln“, und zwar an jedem ersten
Mittwoch des Monats. Alle Frauen, die
gerne mal in einer Gruppe kräftig in die
Pedale treten wollen, sind herzlich willkommen. Gestartet wird also erstmals
schon am 04.05.2022. Treffpunkt:
jeweils 14.00 Uhr am Pfarrheim
„Helleg Krüß. Bei Regen oder
Unwetter entfällt die geplante Radtour.
Des Weiteren wird das Tragen eines
Fahrradhelms empfohlen – auch für
erfahrene
Radlerinnen.
Nähere
Informationen und Anmeldungen unter
der Tel.Nr. 02826-7127 (Annemarie
Nickesen)
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Kia EV6
De Kia EV6 ziet er uit als een exclusieve sportwagen. Ook achter het stuur
krijgt men dit gevoel. De voorklep is echter kort en aflopend, waardoor alle
ruimte daarachter volledig ten goede komt aan inzittenden en bagage. De
lange, brede bagageruimte achterin is maar liefst 480 liter groot. De inzittenden hebben veel ruimte in het passagierscompartiment. Dat is mogelijk
gemaakt door de batterijen in de bodem van deze puur elektrische aangedreven sportsedan gelijkende auto te plaatsen. We reden de Kia EV6 voorzien van
de grotere 77.4 kWh batterij in de GT-line uitvoering. Een bijzondere auto, die
niet voor niets de titel elektrische auto van het jaar 2022 heeft gekregen.

Road Test
Kia EV6 77.4 kWh GT-line
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 58.495,- (vanaf € 45.195,-)
Gewicht: 1995 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 229 pk
Top: 188 km/uur
Acc.0-100: 7,3 sec.
Gem. verbr.: 17.4 kW / 100 km
Lengte: 469,5 cm
Breedte: 189,0 cm
Kofferruimte: 480 liter
Aanhangergewicht: 1600 kg

uit stilstand naar de 100 km/uur sprinten. De vierwiel aangedreven versie
doet daar maar slechts 5,2 seconden
over. De topsnelheid ligt bij de 185
km/uur.

Het streepjespatroon op de wielkasten en in de grille van de Kia EV6 lopen door
in de dagrijverlichting.
De Kia EV6 is de eerste Kia op het EGMP platform van Hyundai, waarop
ook de eerder in de Rozet beschreven
Hyundai Ioniq5 staat. Beide modellen
uit Korea zijn zeer innovatief, maar
hebben elk een totaal verschillende uitstraling. De EV6 is weliswaar hoger
dan de gemiddelde auto, maar een stuk
lager dan de tegenstrevers. Door de
nadruk te leggen op de lengte is de EV6
veel eleganter gelijnd. Bijzonder is, dat
de achterlichten zijn verwerkt in een
opstaande rand op de achterklep, die
als achterspoiler een belangrijke bijdrage levert aan de luchtweerstandsreductie.
Lagere sportieve lijn met kenmerkend design
Het sportief rijden met de Kia EV6
krijgt bevestiging door de achterwielaandrijving en de 229 pk sterke elektromotor, die altijd 350 Nm koppel
biedt. Met een leeggewicht van 1.900
kilogram is 229 pk vermogen niet
indrukwekkend veel, maar daarmee is

de auto wel heel vlot dankzij het altijd
aanwezige koppel. Met deze specificaties is de Kia EV6 een goede allrounder
met een lange range. De Kia EV6 rijdt
voldoende vlot en heeft een communicatieve besturing en een onderstel, dat
het midden houdt tussen lekker sportief
en comfortabel. Goed voor de lange
reis en er kan een aanhanger van maximaal 1.600 kilogram getrokken worden. Dat maakt de Kia, samen met zijn
goede wegligging ook aantrekkelijk
voor een langere vakantiereis.
De Kia is leverbaar met verschillende
batterijgroottes. Het instapmodel heeft
58 kWh en wij reden met de 77,4 kWh
accu-versie, die bij een hoger voltage
werkt. Met het door ons bereikte
gemiddelde stroomverbruik van 17,4
kWh per 100 kilometer konden we bij
de test gemiddeld zo’n 400 km ver
komen. Het WLTP bereik is 525 km bij
een gemiddeld verbruik van 16,6 kWh,
maar dat hebben we niet kunnen halen.
Met de sportief gelijnde auto kan men
in onze uitvoering in 7,3 seconden van-

Toyota GR Supra komt
nu ook met handbak
Toyota gaat voor de sportwagenliefhebbers een nieuwe variant van de GR
Supra op de Nederlandse markt brengen. Naast de 2,0 liter viercilinder en
3,0 liter zescilinder met achttrapsautomaat komt er nu een derde variant bij.
Dit is de GR Supra met een handgeschakelde zesversnellingsbak, die altijd
gekoppeld is aan de 340 pk sterke zesin-lijn benzinemotor en lichter in
gewicht ten opzichte van de gebruikelijke achttraps automatische versnellingsbak.
De handgeschakelde versnellingsbak is
volledig nieuw ontwikkeld en speciaal
ontworpen om bij het vermogen en

koppel van de 3,0 liter zes-in-lijn van
de GR Supra te passen. Een bijkomend
voordeel van de nieuwe versnellingsbak is, dat de versnellingsbak lichter is
dan de achttrapsautomaat, wat de rijeigenschappen verder ten goede komt.
Toyota GAZOO Racing past een nieuw
ontworpen koppeling toe met een grotere diameter en versterkte diafragmaveer. Dankzij het grotere wrijvingsoppervlak en de sterkere veer is de koppeling geschikt voor het hoge koppel van
de 3,0 liter zescilinder. De eindoverbrenging is verkort: van 3,15 (in de GR
Supra met automaat) tot 3,46. Het
resultaat is een sportieve respons en
prestaties die horen bij een sportwagen.

Hoge laadsnelheid door 800 volt
techniek
Het 400-kilometer rijbereik van de Kia
EV6 geeft in de praktijk geen laadstress. De hoge laadsnelheid maakt de
Kia EV6 buitengewoon daarbij
geschikt voor langere reizen. Bij de
juiste snellader laadt de accu van 10%
naar 80% in slechts 18 minuten. Tot
240 kW kan de Kia de DC-snelladers
of hyperchargers aan. Voor de wisselstroom driefasenlader (laadpaal) ligt de
limiet bij 11 kW. Bij de laadpoort zit
een indicator hoever men met laden is
en herkent men de laadpaalklever. Bij
een route met voldoende snellaadpunten kan men rustig zonder laadstress op
reis gaan.
De meest geschikte opbergplaats voor
kabel om op te laden bij een laadpaal is
de opbergruimte voorin, de frunk, die
zo’n 52 liter laadruimte biedt. Dan
merkt men wel, dat Kia daar nog steeds
een typische motorkap sluiting heeft.
De frunk bereikt men door een hendel
onder het dashboard aan te trekken,
zoals normaal bij auto’s met verbrandingsmotoren. Vervolgens moet men
met de handen onder de kap voelen
naar een sluiting om de voorklep te
openen. Dan ziet men iets wat op een
motorafdekplaat lijkt, maar dat is het
deksel van de frunk.
De Kia EV6 beschikt over vehicle-toload-capaciteiten. De auto-batterij is
dus te gebruiken om energie terug te
geven aan de grid of aan het huis. Dat
is handig als men zonnepanelen heeft
en op een zonnige dag te veel energie
opwekt. Met die energie kan dan de
auto-accu worden geladen om later
weer gebruikt te worden vanuit de auto
voor het opladen van een elektrische
fiets of voor direct gebruik.
Interieur
Het interieur lijkt een etalage van de
Kia EV6 technologie. Een zwevende
middenconsole en twee licht gebogen

Bij de Kia EV 6 zijn de opvallende richtingaanwijzers achter weggewerkt in een
lichtkleurige band en afgezet met piramidevormen.
beeldschermen geven een moderne uitstraling. Het is voor het eerst dat we
dergelijke grote gebogen beeldschermen in een auto zien.
In de door ons gereden Kia EV6 in de
GT-line uitvoering, beschikken we over
een head-up display met augmented
reality. Een heel mooie aanvulling op
het dashboard, waarbij opvalt, dat bij
het inschakelen van de richtingaanwijzer, men op het dasboard de beelden
ziet van schuin achter de auto in die
richting. Prachtig, vermits het niet
regent, want dan vertroebelt het beeld.
Als verdere veiligheidssystemen
beschikt de Kia EV6 over autonome
noodremassistentie inclusief voetganger- en fietser-detectie en de auto
detecteert ook tegemoetkomend en
kruisend verkeer op kruispunten.
Verder is er een op afstand bedienbare
parkeerassistentie, waardoor men de
auto uit een parkeervak kan laten rijden
als de auto zo klem staat dat men de
deuren niet meer kan openen. Een
360°-camera laat zien wat er zich rondom de auto begeeft, wat handig is voor
enthousiaste honden, die om de auto
lopen niet aan te rijden. Ook is voor-

zien in een dodehoekcamera, die ongelukken bij inhalen kan voorkomen.
Snelheidsborden worden door de
camera’s opgemerkt en weergegeven
op het navigatiesysteem. Uiteraard
beschikt de Kia ook over een uitgebreid
infotainment systeem, wat inmiddels
gebruikelijk is in deze prijsklasse.
Garantie
Kia toont haar vertrouwen in haar producten door lange garantietermijnen te
bieden en ook deze EV6 krijgt bij aflevering zeven jaar volledige fabrieksgarantie mee tot 150.000 km inclusief
internationale wegenwachthulp. Voor
veelrijders is het interessant dat de eerste drie jaar volledige garantie geldt
zonder kilometerbeperking.
De achterwiel aangedreven versie met
de 800-volt technologie, die vanaf €
53.695,- te verkrijgen is, is volgens ons
de beste keuze en vanwege het head-up
display en andere extra’s is de gereden
GT-line versie, die ruim drieduizend
Euro duurder is, optimaal en verhoudingsgewijs gunstig geprijsd.

De Kia EV6 is een fijn rijdende allround elektrische auto, die anders wil zijn dan
de rest.

Nieuwe MG5 geïntroduceerd
De meeste elektrisch aangedreven
auto’s zijn een SUV, oftewel "Sports
Utility Vehicles" en die zijn groot en
stoer hoog op de poten. Voor het
eerst zien we nu een gewone lagere
stationcar als elektrische auto. Het is
de MG5, die net is geïntroduceerd.
De MG5 is een middelgrote stationcar
en kan qua binnen- en buitenmaten
worden vergeleken met de Opel Astra
Sports Tourer of Toyota Corolla
Touring Sports. De MG5 ziet er ook uit
als een sportieve stationwagon. Omdat
de batterijen in de vloer verwerkt, zit
men in de MG5 weliswaar hoger dan in
conventionele stationcars. De bagageruimte heeft een inhoud van 497 liter
en 1.367 liter met opgeklapte achterbank.
De MG 5 is leverbaar met een standaard (50 kWh) of een extra sterke (61
kWh) batterij. In de auto nemen beide
evenveel plaats in, maar het verschil zit
in de chemische samenstelling van de
accu. De goedkopere "lithium ijzer fosfaat" (LFP) batterij heeft een geringere
energiedichtheid, maar kan zijn vermo-

gen sneller leveren. Voor het veilig
functioneren is bovendien minder koeling / verwarming nodig en de krachtiger, meer gangbare "nikkel magnesium
kobalt" (NMC) batterij haalt uit minder
volume meer energie en presteert beter
bij lage temperaturen. Afhankelijk van

de gekozen batterij heeft de 5 een
actieradius van respectievelijk 320 of
400 km.
Zodra de auto beschikbaar is voor een
test, komen we met een uitgebreid testverslag.
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SPORT
Laatste polderderby eindigt in 1-0 Hulde voor jubilerende leden Juliana Bicycle Team
Het Juliana Bicycle Team heeft tijdens
overwinning voor SVO’68
de zogenoemde ‘post-coronaborrel’ die

Foto: Henk Baron
OOIJ-LEUTH. De polderderby
SVO’68 -VVLK werd pas in de laatste minuten beslist. Het werd 1-0
voor SVO’ 68. Het was de laatste
keer dat beide clubs elkaar ontmoetten in een dergelijke derby want het
komende seizoen gaan beide clubs
fuseren. Dan zal er van deze derby
geen sprake meer zijn.
De wedstrijd ging er behoorlijk fel aan
toe, hetgeen resulteerde in vijf rode
kaarten voor VVLK waarvan er later
door de scheidsrechter weer twee werden ingetrokken. De Leuthse frustratie
begon na 75 minuten, toen VVLK-speler Zabi Ghiali het veld moest verlaten
na een forse tackle op SVO’er Daan
Lamers en de scheidsrechter een rode
kaart uitdeelde. Na de wedstrijd trok hij
deze in en maakte hij er geel van.
Toen de reguliere speeltijd erop zat,
barstte de bom. Eerst kreeg invaller
Mike Salari zijn tweede gele kaart,
gevolgd door zijn ploeggenoten Hamdi
Tasci en Mustafa Celik. Allen kregen

hun tweede gele kaart vanwege commentaar op de leiding. Ook VVLK-trainer Niek Nelissen kreeg rood omdat hij
het veld in kwam om Kousounis toe te
spreken. De scheidsrechter trok die
kaart na de wedstrijd in. Hij ‘snapte de
emotie van de coach wel’, zei de arbiter er na afloop over.
Het werd op zich een mooie wedstrijd,
waarbij in de eerste helft weinig kansen
waren. Na de rust veranderde dat.
Beide ploegen kregen mogelijkheden,
maar het was vooral VVLK-doelman
Niels Agelink, die door zijn optreden
respect afdwong en de meeste ballen
wist uit het doel wist te houden.
Uiteindelijk was het in blessuretijd
Mees Bouwmeister die uit een rebound
voor de 1-0 in Ooij zorgde.
De ongeslagen koploper SVO kan volgende week tegen Batavia bij een overwinning kampioen worden. VVLK
volgt op de ranglijst als nummer 2 in
5D, met zestien punten minder (32 om
48).

Fit ouder worden in Beek en Ooij
Deze groep sporters uit Ooij en Beek
heeft ontzettend veel plezier tijdens de
activiteiten van Kwiek Actieve
Leefstijl, onder deskundige begeleiding
van Osama. Naast het plezier blijven ze
ook nog eens erg fit! Maar er is nog
voldoende ruimte op de bank naast de
dames of staand naast de heren voor
nóg meer enthousiaste sporters. Bij de
vereniging kwiek is iedereen van harte
welkom om mee te sporten en mag
daarbij eerst eens enkele lessen gratis
meedoen om zo te kunnen proeven aan
het plezier van de activiteit en het prettige gevoel van voldoening naderhand.
Mocht je graag eens aan willen sluiten?
De activiteiten zijn op woensdag om
14:40-15:40 in Kulturhus te beek,
16:00-17:00 in Morgen fit te Ooij en
17:15-18:15 Kulturhus te Beek. Ook in
Groesbeek wordt er gesport in fijne

groepen waar er nog voldoende ruimte
is om mee te doen, bijvoorbeeld op
dinsdag in Heuvelland om 11:00-12:00
en om 12:15-13:15. Bent u enthousiast
maar schikt een ander moment beter of
bent u op zoek naar meer informatie?
Neem eens een kijkje op: www.kwiekactieveleefstijl.nl

Petanque (jeu de boules)
NIJMEGEN. Petanque is een sport die
in 1907 in het zuiden van Frankrijk is
ontstaan en vele mensen beoefenen
deze sport tijdens hun vakanties (op
campings) in Frankrijk.
Wist u dat er in Nederland ook een
nationale Bond (NJBB.nl) is en dat er
17.000 leden zijn aangesloten bij deze
bond. Dit jaar viert de bond haar 50jarig bestaan en ter gelegenheid van dit
feit wordt het EK petanque dit jaar in ’s
Hertogenbosch gehouden en wel van
13 t/m 17 juli 2022. Naast het jaarlijkse EK worden er ieder jaar zelfs
Wereldkampioenschappen gehouden.
Als ik in park Jonkerbosch of op een
van de andere banen in de diverse wijken in Nijmegen een partij petanque
speel, krijg ik regelmatig vragen van
omstanders zoals:
• Ik vind het een leuk spel maar ik ken
de spelregels niet
• Wat voor soort boules (ballen) zijn er
• Kan ik in Nijmegen bij een vereniging petanque spelen
Dat laatste is mij uit het hart gegrepen;
namelijk als voorzitter van de
Nijmeegse Jeu de Boules Vereniging de
Valkatties ben ik zeer nauw betrokken

bij deze sport en de promotie er van in
Nijmegen.
Het boulodrome van de Valkatties is
gelegen aan de Goffertweg 20a, tussen
het Goffert zwembad en de school “Het
Rijks”, de rode poort van het Rijks
geeft toegang tot ons boulodrome. We
beschikken over 14 buitenbanen met
verlichting, een hal met 9 binnenbanen
en een gezellige kantine.
Bent u geïnteresseerd en wilt u iets
meer van deze sport weten en/of een
balletje willen meegooien, dan bent u
van harte welkom op onze clubmiddagen en/of – avonden.
Wij zijn aanwezig iedere zondag- en
maandagmiddag vanaf 13.30 uur en
dinsdag- en donderdagavond vanaf
19.30 uur; u mag drie keer meespelen
en dan beslissen of u lid wilt worden.
Er zijn altijd boules aanwezig en er is
altijd wel een (bestuurs)lid die u wegwijs maakt.
Zie ook onze website: www.valkatties.nl of vraag info via ons e-mailadres: valkatties@live.nl
Tot ziens in ons boulodrome,
Nijmeegse Jeu de Boules vereniging
de Valkatties, Arnold van der Pol,
voorzitter

op vrijdagavond 29 april plaatsvond
een aantal heel trouwe leden gehuldigd
en in het zonnetje gezet. De voorzitter
heeft Martijn van Alst (40 jaar lid),
Hans Gesthuizen en Henk Janssen (beiden 50 jaar lid), Sjaak Mulders (60 jaar
lid) en Theo Jeuriens (70 jaar lid, niet
op de foto) gehuldigd. Daarnaast zijn
Niek Arntz (niet op de foto) en Frits
Janssen in het zonnetje gezet vanwege
hun “tussenjubileum” van 55 respectievelijk 65 jaar.
“Het spreekt voor zich dat onze vereniging voor haar welvaren moet kunnen
bouwen op een betrokken en loyaal
ledenbestand. Wij zijn dan ook bijzonder trots op en blij met deze leden, die
allen al zo lange tijd onvoorwaardelijk
voor de vereniging klaarstaan. Alle
aanwezige leden hebben dit mooie
moment gemarkeerd door er een ouderwets gezellige avond van te maken”,

aldus voorzitter Dennis van Alst.
Via deze weg bedankt het Juliana

Bicycle Team deze leden nogmaals
voor hun jarenlange betrokkenheid en
loyaliteit.

Koningschieten Schutterij B.U.B. op zondag 22 mei
BEEK. Schutterij B.U.B. organiseert
zondag 22 mei, na twee jaren van afwezigheid, weer het traditionele
Koningschieten. Er zal door de leden
worden gestreden om prijzen voor de
kop en de beiden vleugels, waarna er
kan worden aangetreden voor het
koningsschot. Degene die de romp van
de paal zal schieten, zal tijdens de
schuttersfeesten in het eerste weekend
van juli worden gekroond tot de nieuwe
Koning en daarmee Koning Gijs I en
Koningin Joyce I opvolgen.
Koning Gijs I en Koningin Joyce I hebben zich bereid getoond om Schutterij
B.U.B. maar liefst drie opeenvolgende
jaren willen dienen als koningspaar.
Vanwege de omstandigheden kon er
niet eerder gestreden worden om hen
op te volgen. Wij zijn hen hiervoor zeer
dankbaar.
Naast het traditionele Koningschieten,
zal tegelijkertijd ook worden gestreden
om de titel Jeugd-Koning(in). Jongens
en meisjes in de leeftijd van 8 tot en
met 17 jaar kunnen deelnemen aan de
schietwedstrijden. Een lidmaatschap
van de Schutterij is hiervoor niet vereist.
Eerst zal er worden geschoten om de
prijzen voor de kop en de twee vleugels, waarna er kan worden aangetreden voor het schieten op de romp door
jongens en meisjes tussen de 12 en 17

Doe mee!
22 mei Obstacle Run
voor het Marikenhuis
Op zondag 22 mei organiseert het
Marikenhuis samen met studenten
van de Hogeschool van Arnhem
Nijmegen (HAN) in het Goffertpark
in Nijmegen een zogeheten Obstacle
Run, een sponsorloop om geld op te
halen voor steun aan kinderen en
jongvolwassenen die zijn geraakt
door kanker.
Deelnemers kunnen kiezen voor een
familieloop of een ‘fanatiekelingenloop’. Tijdens een rondje door het
Goffertpark in Nijmegen kom je verschillende obstakels tegen, die samenwerking, doorzettingsvermogen en
kracht vereisen. Een rondje is 1500
meter. Voor elk gelopen rondje krijg je
als deelnemer een stempel op de stempelkaart. Dit dient als bewijs aan familie, vrienden en kennissen die jou sponsoren dat je 1, 2, of misschien wel 5
rondjes hebt gelopen! Je kunt je per
afstand of per stempel laten uitbetalen.
De familieloop start om zondag 22 mei
om 10.00 uur in het Goffertpark: € 7,50
voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen en jongeren (10-18 jaar). De fanatiekelingenloop start om zondag 22
mei om 13.00 uur in het Goffertpark, €
7,50 voor alle deelnemers
Aanmelden doe je via inschrijven.nl.
Zoek op Marikenhuis.
Meer informatie vind je op www.marikenhuis.nl

jaar. Net zoals bij het koningsschieten
voor volwassenen, wordt degene die de
romp eraf schiet worden gekroond tot
Jeugdkoning(in).
Het Koningschieten zal, zoals u
gewend bent, worden gehouden op de
Schuttersweide voor ’t Höfke. Om
13:15 wordt er verzameld. Het huidige
Koningspaar zal in optocht zal worden
opgehaald. De optocht zal aanvangen
om 13:30 uur.
Nadat de schutterij weer terug is op de
Schuttersweide, zal er vanaf ongeveer
14:30 worden aangevangen met het
prijsschieten. Aansluitend zullen de
prijzen worden uitgereikt voor de kop
en beide vleugels. Vervolgens kan er
worden aangetreden voor het koningsschot.
Na
afloop
zal
de
nieuwe
Jeugdkoning(in) worden gekroond en
kan het aspirant-koningspaar worden
gefeliciteerd op de weide.

Belangrijk: Dames en Heren 18+
schutters zijn verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als zij willen deelnemen aan de
schietwedstrijden. Zonder legitimatiebewijs mag er niet aan de schietwedstrijden worden deelgenomen.
Het programma voor zondag 22 mei
13:15: Verzamelen op de Schuttersweide
13:30: Afmars: Ophalen van het
Konings- en Keizerspaar
+/- 14:30: Aanvang van de schietwedstrijden
Aansluitend: Prijsuitreiking schietwedstrijden
Aansluitend: Aantreden Koningsschot
Aansluitend:
Installeren
Jeugdkoning(in)
Aansluitend: Feliciteren aspirantKoningspaar en Jeugdkoning op de
Schuttersweide

Nieuws van Switch ‘87
Trekking Paasloterij 2022
Maandag 25 april is de trekking verricht van de Paasloterij.
1e prijs € 100 lotnr 3158
2e prijs € 50 lotnr 1097
3e prijs € 50 lotnr 2688
4e prijs € 25 lotnr 2089
5e prijs € 25 lotnr 0370
6e prijs € 10 lotnr 1599
7e prijs € 10 lotnr 0170

8e prijs € 10 lotnr 0034
Wij feliciteren alle winnaars van onze
loterij. De gewonnen prijzen zijn af te
halen bij penningmeester Jordy
Sijtsema, Heerbaan 30 in Millingen.
Wij bedankt alle lotenkopers en onze
leden die alle 3500 loten hebben verkocht.

Dames 2 kampioen!
Donderdag 28 april is dames
2 kampioen geworden in de
2e klasse. Het hele seizoen
zijn de dames al ongeslagen
en reeds vroeg in het seizoen
werd er al gesproken over het
kampioenschap. Door de tijdelijke winterstop vanwege
corona duurde het iets langer
voordat het feestje gevierd
kon worden, want er moesten
wedstrijden ingehaald worden. Dit mocht de pret niet
drukken, en afgelopen donderdag was het eindelijk zo
ver. Tijdens de uitwedstrijd in
de Ark van Oost tegen
Pegasus 7 werd er weer met 40 gewonnen. Na afloop werd
het bier en de wijn al in de kleedkamer
geschonken en het feestje werd doorgezet in de kantine.
Wij danken onze trouwe support David
voor zijn aanmoedigen dit seizoen,

vaste teller Esther voor het lekkers na
de wedstrijd en onze trouwe invaller
Lotte voor de bijdrage die zij heeft
geleverd aan ons kampioenschap en de
gezelligheid in en buiten het veld.

Wedstrijdprogramma
Donderdag 5 mei
21:15 Weekenders HS 2 - Switch'87
HS 1
21:30 Sportclub Wychen HS 1 Switch'87 HS 2
Zaterdag 7 mei
14:00 Switch'87 JB 1 - Scylla JB 2
Dinsdag 10 mei
19:00 Scylla JB 2 - Switch'87 JB 1

Donderdag 12 mei
19:30 Weekenders MB 2 - Switch'87
MB 2
21:30 Trivos HS 5 - Switch'87 HS 3
Zaterdag 14 mei
11:30 Weekenders MB 1 - Switch'87
MB 2
13:00 Heyendaal DS 10 - Switch'87 DS 3
14:00 Nuovo JB 1 - Switch'87 JB 1
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Programma BVC'12 110 jaar
Beste leden, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden van BVC’12.
Zoals eerder meegedeeld zouden wij
onze jubileumfestiviteiten in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 mei
vieren. Op zaterdag 7 mei blijft het
gehele programma intact, maar vanwege o.a. de indeling van een uitwedstrijd
van BVC1 hebben we besloten de zondag-festiviteiten door te schuiven naar
de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen
van het 1e elftal, namelijk zondag 29
mei 2022.
Zaterdag 7 mei 2022
Deze zaterdag zal in het teken staan
van het BVC footgolftoernooi. Over de
dag zullen we ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën op het BVC
complex een mooi en uitdagend footgolf-circuit uitzetten, waarbij naast het
wedstrijd en spel element zeker ook de
funfactor meetelt. Gedurende de dag
zorgt de organisatie uiteraard voor een
hapje en een drankje. Aansluitend is er
deze zaterdagavond vanaf 20.00 een
groots opgezette feestavond met meerdere artiesten.

Programma zaterdag 7 mei
11.00 - 13.00 uur Programma jongste jeugd
13.30 - 15.30 uur Footgolf oudere
jeugd
16.00 - 18.00 uur Footgolf volwassenen
18.00 - 20.00 uur Foodcourt
20.00 - 01.00 uur Feestavond
Zondag 29 mei 2022
Deze zondag speelt BVC1 haar laatste
thuiswedstrijd, aanvang 14.00 uur.
Voorafgaand is het de bedoeling een
leden ontbijt/brunch te organiseren
voor iedereen die BVC een warm hart
toedraagt. Daarnaast wordt er een voorwedstrijd georganiseerd oud BVC –
oud BVC onder Luuk Maes, omdat
deze wedstrijd ook in het teken zal
staan van het afscheid van onze trainer
en een aantal spelers. Verder zullen
onze kampioenselftallen in het zonnetje worden gezet, alsmede de jubilarissen van de afgelopen periode worden
gehuldigd. Ook gedurende deze dag
heeft de organisatie nog een aantal
leuke verrassingen georganiseerd voor
jong en oud. Gezelligheid gegarandeerd!

De paasdagen van 2022 de boeken in als
‘wederopstanding’ van BVC’12
In de paasweek reisden ‘de Kanaries’
uit het Idyllische Beek-Ubbergen af
naar het verre Raalte. Op het fantastische complex Tijenraan verloor
BVC’12 3 punten maar won het aan
moraal. De Beekse formatie gaat met
de weken beter spelen en weet iedere
liefhebber te vermaken. De afgelopen
weken worden de wedstrijden van
BVC’12 steevast bezocht door
‘groundhoppers’ van over de hele
wereld. Deze voetbalfetisjisten worden
steevast getrakteerd op ‘the full package’. San Siro, la Bombonera, Craven
Cottage en Sclessin hebben momenteel
grote moeite om de stoeltjes bezet te
krijgen op een wedstrijddag. Sportpark
’t Groothuis (in de volksmond ook wel
stadio Casa Grande genoemd) prijkt
momenteel op ieder lijstje.
18 april kwamen de gasten uit Hengelo
(OV). HVV Tubantia is een club met
bijna 1000 leden en bungelt onderaan
de ranglijst. Ook deze grootmacht kiest
ervoor om volgend seizoen verder te
gaan op de zaterdag. Ze kwamen vandaag met een jong en gretig team naar
een kolkend ’t Groothuis.
HVV Tubantia beschikt over een team
met spelers met potentie. Deze jonge
ploeg speelt vrijuit en heeft een frisse
spelopvatting. Alles mag, niets moet. In
de eerste helft hadden de gasten regelmatig de bal. De thuisploeg schikte
zich in de rol van verdedigen. Dit
waren ze gewend van afgelopen weken
maar dit is tegen de nummer laatst niet
nodig. Er werd te weinig druk gezet op
de mannen van HVV Tubantia.
Squadra Giallo Verde kon steeds meer
uit haar schulp kruipen en daardoor

Gratis rolstoelvaardigheidstraining
gaat in mei van start in Nijmegen
In mei 2022 organiseert Uniek
Sporten regio Nijmegen in samenwerking met Basketball Experience
NL
(BEN)
een
Training
Rolstoelvaardigheid en Sport.
De training is bedoelt voor mensen die
in het dagelijks leven en/of tijdens
sportactiviteiten gebruik maken van de
handbewogen rolstoel. Tijdens de trainingen wordt er samen volop geoefend
om optimaal gebruik te maken van je
ADL-rolstoel en/of sportrolstoel. Ook
maak je kennis met verschillende rolstoelsporten/-activiteiten en enkele verenigingen uit de regio zoals Bocht18,
Aangepast Sporten Arcus en Stichting
Koprol.

Planning
Er vinden 5 trainingen plaats op donderdagavond (20.00-21.30 uur):
19 mei, 2, 16 en 30 juni en 14 juli
Locatie
Ark van Oost, Cipresstraat 154
6523 HR Nijmegen
Aanmelden
Je kan tot vrijdag 13 mei aanmelden
via regionijmegen@unieksporten.nl.
Stuur in een mail de volgende gegevens: naam, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer.
Deelname aan de training is gratis.

Enkele doelen waar
aan wordt gewerkt
tijdens de trainingen zijn:
• Zelfstandigheid
bevorderen
• Zelfvertrouwen
positief beïnvloeden
• Andere rolstoelgebruikers ontmoeten

Qua beleid wil De Treffers met alle
selectieteams op een zo hoog mogelijk
(divisie) niveau spelen zonder hierbij
de factor plezier uit het oog te verliezen. De jeugdopleiding heeft het
KNVB
Certificaat
Regionale
Jeugdopleiding wat betekent dat er
gewerkt
wordt
met
gekwalificeerde/gediplomeerde trainers. De faciliteiten op sportpark zijn

Waar de gasten probeerden om door te
breken werd er natuurlijk ruimte weggegeven. Kansen waren er wederom

BOL-toernooi in Beek
In 2019 was het laatste
traditionele toernooi jeu
des boules tussen Beek,
Ooij en Leuth: het BOLtoernooi!
Nu, na alle corona-perikelen, mochten we weer
de wei in, dit keer te
beginnen op de banen
van de PV. Beek met een
gastvrije ontvangst. PV.
Beek, de Zilveren Kogels
(Ooij) en PV. Leuth
gaven ieder met 4 teams
aan dat ze er zin in hadden Er werd dan ook een
flinke en vooral sportieve
strijd geleverd, waarin er
voor het ene team een
jammer-dan was en voor een ander
team een goed resultaat werd behaald.
Aan het eind van het toernooi was er
volgende uitslag. Winnaar van de dagprijs voor het beste team werd het team
van Beek 4 met 3 gewonnen partijen.
De PV. Beek was met het totaal de
beste met 9 gewonnen partijen, PV.

maar deze werden niet benut. Vlak voor
tijd was er weer een uitbraak. Dit keer
kwam de bal via Joey bij Yannick aan
de zijkant. Yannick gaf vervolgens weer
op Joey en deze passte door op
Dominique. Dominique was deze keer
koelbloedig en gooide de wedstrijd in
het spreekwoordelijke slot.
Na de wedstrijd was de sfeer goed. Een
2-0 overwinning en een flinke klim op
de ranglijst. BVC’12 is een serieuze
speler in de derde periode. Na de wedstrijd puilde het terras uit met trouwe
mens maar ook zeker met ‘gloryhunters’. Deze mensen stonden de bus op
te wachten na Heino-uit (7-2, red.). Ze
wilden verhaal halen bij Harm en Toon
terwijl trainer Luuk Maes uit voorzorg
al eerder uit was gestapt.
De drive-inn DJ draaide de ene kraker
na de andere kraker en het bier vloeide
rijkelijk. De sfeer was uitmuntend en
hopelijk kunnen we dit als club vaker
bewerkstelligen.
Hup de kanarie’s!
Opstelling: Nick, Yannick, Niek, Teun
(Joost), Luuk, Marco, Dominique,
Bart, Rik, Sander (Pim), Joey
Door: Yannick Theloesen

Mega Wandel
Marathon: doe
mee met dit
wandelfeest
voor iedereen!
In de prachtige omgeving rond
Arnhem vindt op zaterdag 14 mei
2022 de eerste editie van de Mega
Wandel Marathon plaats: het mooiste wandelfeest van Nederland, met
o.a. Dries Roelvink, Douwe Bob en
Vincent Bijlo. De Mega Wandel
Marathon is een initiatief van
Stichting het Gehandicapte Kind.
Iedereen kan en mag meewandelen
en zo sponsorgeld ophalen om projecten voor kinderen met een handicap te steunen. Inschrijven kan via:
www.megawandelmarathon.nl .

Leuth had 6 gewonnen partijen en de
Zilveren Kogels (Ooij) eindigde met 3
gewonnen partijen op plaats 3.
De volgende wedstrijd is op 14 mei
2022 bij de Zilveren Kogels (Ooij)
Nieuwsgierig naar het verdere verloop
van het toernooi? Wij houden u op de
hoogte!

De start- en finishlocatie is
Sportcentrum Papendal in Arnhem.
Deelnemers kunnen kiezen uit 4 afstanden: 4 km, 10 km, 21 km of zelfs 42
km! Zo vindt iedereen de uitdaging die
bij haar of hem past. Uiteraard zijn alle
routes rolstoeltoegankelijk. De routes
kunnen individueel of in een team worden gelopen. Onderweg is er volop
entertainment, zoals muziek en optredens. De dag eindigt met een spetterende slotshow met speciale gasten.

Weer lekker in natuurwater zwemmen, het mag weer

De Treffers zoekt jeugdscouts
De Treffers is een bekende naam in het
amateurvoetbal. Het eerste elftal speelt
al jarenlang op het allerhoogste amateurniveau. Vanuit Groesbeek hebben
diverse spelers de stap naar het betaalde voetbal gemaakt. Sommigen van
hen haalden zelfs het Nederlands
Elftal.

kwamen er kansen. Via een goede aanval via links kwam de bal via Sander
Arts uiteindelijk bij de ‘Millingse
Maradona’. Joey wist de 1-0 genadeloos tegen de touwen te jagen. Vrij snel
daarna kreeg Dominique ‘el Zurdo’ een
kleine mogelijkheid. Helaas wist de
routinier deze kans niet te verzilveren.
De gastheren combineerden, als ze de
bal hadden, vrij gemakkelijk door de
verdediging van de gasten. Op basis
van kwaliteiten is BVC’12 de betere
ploeg.
In de rust waren de spelers teleurgesteld over de manier van spelen en over
het feit dat er nog niet overtuigd kon
worden. Dit zou na rust helemaal
anders moeten gaan. Het systeem werd
mede door ad-interim coach Robert
Bik omgezet. De ‘Arne Slot van de
grensstreek’ wist hiermee een overwicht te creëren. Na rust kon BVC’12
het heft in handen nemen en daarmee
kwamen de kansen. Al snel volgde de
ene kans de andere op. Meerdere spelers hadden het vizier niet op scherp
staan maar dit gold ook voor de gasten.
Ze bleven combineren maar de Beekse
muur gaf geen krimp. Nick Bender
moest 1x optreden. Onder bezielende
aansturing van de charmante routinier
Gabriel Youssef probeerde HVV
Tubantia een offensief in te zetten.
Deze goedlachse aanjager is het vernoemen waard. Ondanks de tussenstand blijft deze speler gaan. Hij
zweept zijn team op en gaat voorop in
de strijd. Dit soort spelers zijn een aanwinst voor iedere ploeg.

natuurlijk ook top waardoor een ideaal
leer- en ontwikkel-klimaat voor voetballers gegarandeerd is om zichzelf
steeds opnieuw uit te dagen. Om spelers nog beter in beeld te krijgen is De
Treffers op zoek naar jeugdscouts.
Heb je een voetbalachtergrond, wil je
op zaterdag regelmatig een jeugdwedstrijd bezoeken en wil je je ontwikkelen
binnen een omgeving die voetbal
ademt meld je dan aan.
De Treffers biedt en officiële opleiding
tot voetbalscout, een gepaste onkostenvergoeding en een seizoenskaart van
De Treffers. Meer informatie is te vinden op de site van De Treffers of te verkrijgen via info@detreffers.nl

Zondag 1 mei startte het zwemseizoen voor zwemmen in natuurwater.
Zwemmen betekent plezier voor
jong en oud en is vooral gezond. In
Nederland zijn meer dan zevenhonderd officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar iedereen veilig kan
zwemmen. Zwemmen in natuurwater kent echter ook risico’s. Bij de
start van het zwemseizoen kan het
water nog erg koud zijn. Het is aan te
raden daar rekening mee te houden.
Door kou kan bijvoorbeeld kramp
ontstaan.
Zo veilig mogelijk zwemmen
Het is advies is en blijft: zwem uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd.
Juist om te ontspannen op een actieve
manier is zwemmen van harte aan te
bevelen. Vandaar de uitnodiging om
zeker de vele mooie zwemwaterlocaties in Gelderland te bezoeken. Alle
officieel aangewezen zwemwaterloca-

ties zijn opgenomen op Zwemwater.nl
en zijn bij de zwemwaterlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord
van de provincie. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.
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.
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.
Ga goed voorbereid zwemmen
Raadpleeg de site of de zwemwaterapp
(zie Google Play en App Store) voordat

je op pad gaat, is het advies. Dan is ook
duidelijk of er gezondheidsrisico’s zijn
waardoor er uitgeweken moet worden
naar een andere locatie.
Let op elkaar en houd rekening met
elkaar
Door de sluiting van de zwembaden is
het de afgelopen periode lastig geweest
om de zwemvaardigheid op peil te houden. Zwemmen in natuurwater is ook
echt anders dan in een zwembad. Dus
houd kleine kinderen extra in de gaten.
Het zwemseizoen kan prettig verlopen
als iedereen rekening houdt met elkaar,
geen geluidsoverlast veroorzaakt, eigen
rommel weer mee naar huis neemt en
zich goed houdt aan de regels die de
eigenaar van de locatie stelt.
Via de landelijke site www.zwemwater.nl en de zwemwaterapp is altijd de
meest actuele informatie over alle aangewezen
zwemwaterlocaties
in
Nederland vinden.
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· Turkse specialiteiten van de houtskoolgrill
· Vlees-, vis- en vegetarische gerechten,
ovenschotels, pizza en pasta…
· Catering en afhalen: voor al uw wensen!
· Ruim terras voor heerlijk buiten genieten
· Iets te vieren? Terrasfeest?
Vanaf 20 personen, v.a. €9,95 pp
· 130 zitplaatsen. Kegelbaan aanwezig

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

www.saraygarten.de

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

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

KWALITEIT VERRASSEND VOORDELIG
SLANKHT
EN LIC

Strekkende meter

73,78

54,99

per stuk

49,99

MAKITA haakse slijper 9558NBRZ
Hittebestendige, krachtige motor. 840 W,
11.000 tpm voor slijpschijven van 125 mm.
Met asblokkering, beschermkap en
handgreep. Zonder slijpschijf.

3,79

Schutting Lolland

Naaldhout.
Diverse uitvoeringen, ca. B x H 180 x 180 cm.
Schuttingplanken ca. B x D 135 x 13 mm.

OLIE EVNRIJE
E
SERVIOCTOR
M

Terrasplank „Douglas“

Douglasspar natuur.
(ÒQ]LMGHJODGGHDQGHUH]LMGHPHW)UDQVSURðHO
Diverse lengtes, bijv. L x B 2000 x 120 mm. 28 mm dik.

Bo
Bovendien
B
zijn er regelmatig exclusieve
P
a
Partner-Card
aanbiedingen.
Vr
Vraag
hem nu aan in onze bouwmarkt!
m.u.v.
.u genotsmiddelen, tijdschriften, statiegeld, directe levering, dienstverlening en
*m
Niet te combineren met andere acties.
ppallethandel.
al

189,-

179,-

I N C L .I R E S
SO
ACCE.VS. 69,75*
T.W

www.swertz-bauzentrum.de

KRAFTRONIC Compressor set
Voor persluchtwerkzaamheden. 1,5 kW,
50 liter tank, aanzuigcapaciteit 240 l/m,
max. 10 bar. Incl. 5 meter slang, blaaspistool, bandenvulslang en adapterset.

*adviesverkoopprijs fabrikant

47574 Goch

47533 Kleve

47608 Geldern

T: +49 (0) 28 23 - 929 40
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
ma.-vr. van 8 - 19.30 uur
za. van 8 - 18 uur

T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
ma.-vr. van 8 - 19 uur
za. van 8 - 18 uur

