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iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Brandweer en politie rukken uit
drenkeling, maar vals alarm
Zaterdagmiddag waren politie en
brandweer gealarmeerd voor “een persoon te water” in de Lindenberghaven
te Nijmegen. De eerste melding kwam
rond kwart over 5 ’s middags bij de
alarmcentrale binnen. Politie en brandweermensen hebben vervolgens een
onderzoek ingesteld langs de Waal

naast de Waalbrug, maar vertrokken
even later weer, zonder in actie te
komen. Diverse mensen bevonden zich,
met dit warme weer, in het water, maar
kennelijk was er niemand in nood. Ook
de blusboot van de brandweer lag in de
Lindenberghaven, maar ook deze hoefde niet in actie te komen.

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

oplage: 25.000

Versoepelingsmaatregelen
Sinds gisteren, maandag 11 mei, zijn de eerste corona-maatregelenversoepelingen van start gegaan. Basisonderwijs en kinderopvang mochten
weer (deels, volgens afspraak) open, evenals de zogenaamde contactberoepen.
Om te vieren dat de school weer openging hadden leerlingen / leerkrachten van de
Sint Laurentiusschool in Kekerdom mooie tekeningen en positieve boodschappen
aan de poort en het hek van de school gehangen. Op een van de vellen papier valt
te lezen: ‘Jullie zijn toppers!’.

jaargang 34 nr. 10

IN

DEZE

ROZET:

Zakelijk op 5
Jeugd op 6
Cultureel op 7
Senioren op 7
Gemeentepagina op 9-11
Coronanieuws op 12-13
75 jaar herdenken op 14-15
Kerk op 16
Natuur op 17
Duits nieuws op 18
Autopagina op 19

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 26 mei
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 22 mei.
Vervolg colofon: zie pagina 3

Politie en brandweer bij de Lindenberghaven aan de Waal

Nieuwe
wijkagenten
Beek, de Ooijpolder en Millingen krijgen nieuwe wijkagenten, namelijk
Pieter Koolhout (links) en Coen de Vos.
Bereikbaar via:
http://twitter.com/POL_BergenDal
https://www.facebook.com/politie.bergendal/
https://www.instagram.com/pol_bergendal/
Algemeen nummer : 0900 – 8844

Foto: Henk Baron

Ook in Beek is de school weer begonnen. Elke klas heeft nagenoeg een eigen
ingang en daar wordt ook streng de hand aan gehouden. Zo gaan de klassen/groepen op de begane grond allemaal via de tuindeuren naar binnen en de groepen
boven via de drie ingangen op het schoolplein. Daarbij komen de kleuters een half
uur later op school en is alles gescheiden. Ook in de pauzes zijn de groepen zoveel
mogelijk over het hele terrein verdeeld. De Biezenkamp heeft er voor gekozen om
de kinderen om de dag naar school te laten komen, zodat daar ook een behoorlijke spreiding in zit.

Naar één lokale
Groesbeekse
partij?
In de gemeenteraad van Berg en Dal
zijn elf partijen actief. Dat is wel erg
veel. Met al die partijen is het soms
moeilijk om tot een goede samenwerking en daarmee tot een goed
gemeentebestuur te komen. En die
verdeeldheid betekent ook, dat iedere partij op zich meer moeite moet
doen om de eigen idealen te verwezenlijken.
De zes lokale partijen zijn bij elkaar
gaan zitten om te kijken of dat niet
anders kan en of de vorming van één
lokale partij mogelijk is.

Bij basisschool Op Weg in Ooij lijken de leerlingen blij te zijn dat ze weer naar
school mogen.

Omdat het samengaan van alle lokale
partijen in de gemeente Berg en Dal
(nog) een stap te ver bleek, zijn VOLG,
Groesbeekse Volkspartij en Sociaal
Groesbeek het overleg gestart om te
kijken of een fusie tussen deze drie
mogelijk is.

Weer naar school

Sleutels kwijt
Vincent van Baarsel is sinds 13 maart
zijn sleutels kwijt. Hij heeft die dag in
de ochtend in het Kulturhus in Beek
met mensen van Kalorama gewerkt en
daarna is hij bij de plaatselijke bouwmarkt geweest.
Heeft u op een van deze locaties sleutels gevonden? Laat het dan weten via
vvanbaarsel@gmail.com.

Er zijn intussen al verschillende
gesprekken geweest. In de gevormde
werkgroep is een inhoudelijk hoofdlijnenakkoord bereikt, dat nog wat verder
wordt uitgewerkt en daarna aan de achterban zal worden voorgelegd. Ook is
er een eerste “werkbestuur” met vertegenwoordigers uit de drie partijen
gevormd, dat zich gaat buigen over
spelregels voor de samenstelling van de
kieslijst en het opstellen van statuten
voor de nieuw te vormen partij.
Het feit, dat het gelukt is om het over
verschillende dingen al met elkaar eens
te worden, geeft vertrouwen in het verdere verloop van het proces.

024 - 397 5052

“Daar hadden we zelf
nooit aan gedacht . . .”

Foto’s: Henk Baron
Ook bij basisschool Op de Horst in Groesbeek-De Horst kregen de leerlingen
maandagmorgen een warm welkom.
Foto: Piet Spanjers

Het is de bedoeling, dat begin volgend
jaar duidelijk is of het inderdaad tot één
nieuwe lokale partij komt.
Regelmatig willen wij u van het verloop van dit proces op de hoogte houden.

Leer-kracht

Werkgroep Samenwerking Groesbeekse partijen,
Ruud van de Lest en Erik Weijers
(VOLG)
Sjaak Thijssen en Hennie Eikholt
(GVP)
Wiebo Kersten, Marcel Kersten en
Sonja Postema (Sociaal Groesbeek)

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN

zoekt voor Duitsland (regio Kranenburg - Kleve)

Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

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

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

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

Wij zoeken iemand:
• met Duitse taalvaardigheid (en liefst ook nederlands)
• in bezit van een auto
• bij voorkeur met verkoopervaring
• die goed bekend is met het gebied
• met interesse in je a.s. klanten
• en met affiniteit met De Rozet
Wij bieden: vergoeding op basis van provisie

Reacties met c.v. naar: info@derozet.nl

T

De Rozet sucht für Deutschland (Region Kranenburg - Kleve)

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

Anzeigenberater / Werbeverkäufer

TEL: (024) 782 05 44

Wir suchen jemanden:
• mit Deutschkenntnissen (und vorzugsweise auch Niederländisch)
• im Besitz eines Autos
• vorzugsweise mit Vertriebserfahrung
• der mit der Gegend bestens vertraut ist.
• mit Interesse an der Kundschaft
• und mit einer Affinität zu der Zeitung De Rozet......
Wir bieten: Nebenjob für Rentner
Gehalt auf Provisionsbasis
Vollständige Bewerbung an: info@derozet.nl

GOLDinkoop.nl

De Rozet is een onafhankelijk en gratis Nieuws- en Advertentieblad dat sinds 1987
eens in de 14-dagen huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Berg en Dal
(Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erlecom, Ooij, Persingen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Heilig Landstichting, Groesbeek, De Horst, Breedeweg), Nijmegen-oost
en in Duitsland in Wyler, Zyfflich, Bimmen, Keeken en Kranenburg

direct hoge prijs voor al uw (oude)

GOUDEN sieraden, munten
en andere voorwerpen
bezoek uitsluitend na telefonische afspraak
Industrieweg
Groesbeek
tel: 0654396775
e-mail: info@goldinkoop.nl
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Weijers
%

administratieve dienstverlening

Voor uw boekhouding,
jaarrekening en belastingen
Theo Weijers
Pastoor Smuldersstraat 4
6576 DE Ooij

M 06 - 15 44 51 29
E info@weijersad.nl
I www.weijersad.nl
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De Bouwkamp 3, Ooij tel 024-6631293

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

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273

Bezorger gezocht

www.vblkozijnen.nl

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

Runder schnitzel of
biefreepjes

500 gram

Rib of Haas karbonade

500 gram

Gebraden gehaktballen

4 halen
3 betalen

Rundercervelaat

100 gram

Zure zult

100 gram

€ 9.95

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

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

€ 4.75

€ 1.95
€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 14-23 mei

•
•
•
•
•

Verhuur materieel grondwerk
Bestrating en sierbestrating
Grondwerken (wegen)bouw
Rioleringswerkzaamheden
Tuinaanleg

Lieskes Wengs 10 - 6578 JK Leuth - 06-53208075 - info@kuijpersgrondwerken.nl

www.kuijpersgrondwerken.nl

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

12 mei 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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: 9.30-12u en 14-20 u, vr: 14-20u, za: 1014u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

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

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

Ooijse
Klinkertjes
Ooij herbergt al meer dan veertig
jaar een “jonge” enthousiaste
kegelclub. Als processierupsen trekken zij, een keer in de vier weken,
naar hun Polmse Verzorgingscentrum in Zyfflich. Ze doen dat
steevast op de zondagavond na
zonsondergang. Daarvoor wijdden
zij zich aan de gebruikelijke zondagsrust. Misschien komt dat wel,
omdat waarschijnlijk een van de
“Mitglieder” op een van zijn strooptochten een bijbel op de “Biblebelt”
gevonden heeft. Dat is eigenlijk binnen de club nooit onder “Ede” toegegeven. Voordat het kegelen
begint, wordt er door de voorzitter
eerst een “Lofzang” gehouden, af
en toe worden ook “Asperges” uitgedeeld, daarna een onderhoudende preek. Hij legt hierin meestal uit,
dat er ook deze avond met houten
ballen gegooid wordt. Hij verdenkt
leden ervan, dat zij op dat moment
nog te “Biblevast” zijn. Het zou
maar in het echt gebeuren, dat deze
bijbelslogan waarheid wordt: “Hij
die zonder zonde(n) is, hij werpt de
eerste steen”. In dat ploegje zitten
er namelijk tussen, die raak kunnen
gooien. Dat zou, bijvoorbeeld voor
een Henk van Steen, funest kunnen
zijn. De hoogstnoodzakelijke “kerkelijke muziek” wordt verzorgd door
de wereldberoemde Dj Angels. Een
passende naam voor deze de
“Zondag erende” groep. Zijn minuscule installatie herbergt zoveel rituele muziek, dat, als hij, na het
Coronatijdperk, in de Ooijse Basiliek
mocht draaien, hij, Frank en vrij,
volle zalen zou trekken. Als hij het
“Zeiferlepke”
door
“Polms
Auditorium” laat schallen, is het
meteen, net als in de Ooijse
Kathedraal “Muuskesstil”.
Ik begon er mee, dat het een jonge
groep zou zijn, maar dan praten wij
eerlijkheidshalve over minstens veertig jaren terug. Eigenlijk is het al aan
de “Stammtisch” te zien. Een niet
onaanzienlijk aantal kegelaars, een
zekere leeftijd uitstralend, zit altijd
aan hun favoriete Duitse drankje,
genaamd “Alt”. Het grijs lardeert
inmiddels de schedels welig, zeker,
voordat je nog niet naar een kapper
mocht. En “och erm”, kleurspoelingen helpen ook al niet meer. Een
enkeling binnen deze club wil daar
niet voor uitkomen en showt structureel een glimmend kaal hoofdje.
In medische kringen worden ze
ingeschaald bij de “risicogroep”.
Toch mag je spreken van een buitengewoon nette kegelsociëteit. Zij
horen echt niet bij het “Schuim” der
aarde. Nee, zij horen eigenlijk, als zij
actief bij een sportvereniging zouden zijn, bij de adem ”Happers”.
De jongens en meisjes zijn momenteel door het Coronavirus zwaar
getroffen, omdat zij hun 41-jarig
bestaan zeer waarschijnlijk niet op
gepaste wijze uitbundig kunnen vieren. Het overkoepelend orgaan van
“Nederduitse” kegelclubs heeft
namelijk alle aangesloten verenigingen, tot nader order verboden, ook
maar iets te werpen op straffe van
een eeuwigdurende poedelprijs.
Daar helpt geen “Merkeltjelief” aan.
De “Geelzwarte” gemeente zit
momenteel in zak en as, hoe een en
ander opgelost moet worden. Wat
te doen met de al gecontracteerde
artiesten. De annuleringsverzekering
werkt niet, moeten zij dus voor het
artiesten duo “De Rietnella’s”,
bekend van het nummer: “Kom us
efkes lekker bij mien staon”, over de
brug komen. Dan wordt er nog niet
gesproken over de exclusieve entertainer “Koboesch” die in onvervalst
ABN zichzelf aankondigt met zijn
ballet act: “De Zwanenhals in de
gootsteen”. Het achtjarig lustrum
+1, zal de boeken ingaan als een
“Lockdownparty”. De Eiffel of het
Sauerland zal hoogstwaarschijnlijk,
door de premier die de Duitse geldnaam Mark heeft, worden verboden. Geen samenscholingen en
houd afstand is het devies. De grijze
eminenties van de Ooijse kegelsoos
zullen rond hun vurige tongenfeest
uit een ander vaatje moeten tappen.
Ik zou zo zeggen “Enjoy-it”.
Groetjes medeklinker.

PAGINA 3

De Rozet

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

Column
Mooiste meisje van de Klas
Door haar uiterlijk krijgt ze veel aandacht, ze maakt indruk op haar klasgenoten.Van jongs af aan steelt ze de
harten van mensen met haar schoonheid. Het mooiste meisje van de klas.
Zinnen die ik heb gegoogeld. Het gaat
over schoonheid. Wanneer is iemand
mooi of knap? Het woord symmetrie
kom ik tegen, symmetrie van lijf en
leden geldt als een van de signalen
van goede genen. Het gezicht is
belangrijk, zo belangrijk dat sommige
culturen de gewoonte hebben om deze
te bedekken, de sluier, de nikab. Einde
verleiding ? Dat alles wat bedekt is
juist extra verleidelijk is, wordt even
vergeten. Maar dit terzijde. Het
gezicht van fotomodellen is eens
onderzocht en zij blijken er uit te zien
als een zevenjarig kind, een poppengezichtje. Het mooiste meisje van de
klas, er wacht haar een zorgeloze toekomst. Jaap Jongbloed ontmoet haar
bij haar schitterende woning in
Loosdrecht. En nu komt het, zij Lijkt
alles voor elkaar hebben. Het loopt
echter zelden goed met haar af. Burn
outs, alcoholverslaving, verkeerde
vrienden, etc. Wat maakt haar zo speciaal ? Lees ik verder op google. Nu
vraag ik mij af, waarom hebben wij
haar zo speciaal gemaakt ? Waarom
bezwijken wij eerst als puber, later als
volwassene, voor haar schoonheid ?
De filosoof Proust heeft eens gezegd
dat vrouwen van klassieke schoonheid
alleen goed zijn voor mannen zonder
verbeelding.
Phil Poffé , Groesbeek.
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes
TE KOOP: Electrische
vouwfiets. 1 jaar oud,
slechts 100 km gereden.
Inclusief acculader, gereedschapssetje.
Vraagprijs:
€500,- (= €200,- minder
dan de aanschafwaarde).
Voor inlichtingen / proefrit
bel : 06-53390541

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

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

Dankbetuiging
Wij willen iedereen graag bedanken voor
uw medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens de ziekte en na het plotseling
overlijden van onze lieve
Vanwege het caronabeleid was het helaas
niet mogelijk om iedereen uit te nodigen om
afscheid te nemen. Daarom willen we op
deze manier laten weten dat uw medeleven
ons erg goed heeft gedaan. Het was een
grote steun in deze tijd.
Diny Maassen-Awater
Kinderen en kleinkinderen

Arno's
Haarmode

Een sterke boom is gevallen
Beek

Tel. 0481-433407

4 - 2020

Zoveel mooie bloemen
Zoveel lieve kaarten
Zoveel troostende telefoontjes

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

Uw medeleven rond het overlijden van

Wij doen alles voor uw auto

Piet Smits
heeft ons geraakt en gesteund om verder
te kunnen. Hartelijk dank hiervoor.
Henny Smits
Kinderen en kleinkinderen

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Dankbetuiging
Ben Engelen
Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de lieve woorden, de vele
mooie kaartjes en alle telefoontjes.
Bep Engelen-Vissers
Anita, Joost, Wesley, Naomi
Saskia, John, Mike, Youri

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

In Memoriam “TOOS”
Toos Bakker – Kievits
1934 – 2020

De Rozet

Gevr. Sloopbrommers,
sloopfietsen, oud ijzer, enz.
Tel.: 024-3779474
Aangeboden: Klussen voor
stucwerk, spachtelputz,
schilderwerk en sauswerk
voor redelijke prijzen.
Tel.: 06 - 52 44 75 07

6,00

voor al uw familieberichten

Henk Maassen
Te huur: twee ruimtes voor
opslag. Apart of samen te
huren. Elk ± 5m x 22m.
€200,- per maand per ruimte. Tel. 06-22445444

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

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

3,00

Leuth

Sidone Korse & Eveline de Lange

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

De ongeëvenaarde lach is verstomd, haar
krachtige persoonlijkheid heeft het uiteindelijk niet kunnen winnen van een nog
sterkere tegenstander.
Als
buurtvereniging
Wethouder
Koenenstraat herdenken wij Toos met veel
warmte en genegenheid. Toos was, 38 jaar
geleden, in 1982 mede oprichtster van
onze Buurtvereniging.
De Wethouder Koenenstraat was ‘haar’
straat, die haar met trots vervulde en waar
ze, tot een paar jaar geleden, heeft
gewoond vanaf het huwelijk met haar man
Wim.
De buurt en de buurtvereniging waren een vanzelfsprekende schakel in
haar dagelijks leven en Toos was tot vorig jaar lid van het bestuur toen
ze noodgedwongen afscheid moest nemen van de taken die ze altijd zo
graag vervulde. Ze was een bevlogen lid met veel enthousiasme en een
duidelijke inbreng! Toos was niet de persoon met een ‘dubbele’ agenda
en sprak uit wat haar op de tong lag, rechtstreeks vanuit haar hart!
Onrechtvaardigheid in haar ogen maakte haar fel en strijdbaar, de discussie niet vermijdend. Ze was onmiskenbaar een verbindende factor in
onze straat. Jaren had ze de ‘portefeuille’ (zo’n woord daar zou ze hartelijk om gelachen hebben) Lief & Leed! Ze bracht in al die jaren ontelbare bezoeken aan buurtbewoners die om allerlei redenen een moeilijke periode doormaakte. Ze ging hierbij naar de mensen thuis maar ook
regelmatig naar ziekenhuizen om een bloemetje te brengen en de zieke
een hart onder de riem te steken. Het was vaak bewonderenswaardig
hoe treffend ze troost kon brengen in woord en gebaar, ook hier vanuit
haar hart!
Niet alléén bij zieken op bezoek maar zeker ook bij blije gebeurtenissen zoals bij geboortes, huwelijken en jubilea! Als vereniging waren we
verguld met het feit dat we iemand in ons midden hadden die zo passend een van de kernwaarden van onze buurtvereniging kon vertolken.
Naast de serieuze kant van het leven herinneren we Toos ongetwijfeld
allemaal ook van de feesten en partijen! Er moest toch wel heel veel
gebeuren voordat ze een feestje zou overslaan. Biertje erbij en uit haar
dak gaan wanneer, vaak op haar eigen verzoek, het nummer ‘du hast
mich tausendmal belogen” werd gespeeld en alle ogen op Toos waren
gericht vanwege haar speciale vertolking van dit lied! Het waren mooie
momenten die in het geheugen gegrift staan.
Het is in deze korte terugblik niet mogelijk alles te treffen wat Toos
voor velen heeft betekend, niet in de laatste plaats natuurlijk voor haar
(overleden) man Wim en haar kinderen Wim en Bianca.
Het coronavirus maakte dat we niet in staat zijn geweest om breder
afscheid van haar hebben kunnen nemen, derhalve deze in memoriam.
We weten natuurlijk allemaal dat niemand het eeuwige leven heeft maar
ook als Buurtvereniging hebben we een bijzonder en hartelijk mens
verloren.
In de geest van Toos zullen we de schouders onder onze vereniging blijven steken en de verbinding tussen de mensen in onze straat blijven
bewaken!
Buurtvereniging Wethouder Koenenstraat – Millingen aan de Rijn

Nu ook in
Groesbeek
Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

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

of bel 06-23502075

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

G. van Leeuwe b.v.
sinds 1926
Grafstenen, sierurnen en bouwwerken
Wij leiden u graag eens rond in onze showroom en werkplaats!
Tarweweg 15
6534 AM Nijmegen
tel. 024-3774776
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl
info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

ZAKELIJK

Romiley Veenhof nieuwe eigenaresse ‘De Witte’
BEEK. Een jaar of elf was ze, overbuurmeisje Romiley Veenhof, toen ze
aanbelde bij het kantoor van De
Rozet: ze zocht een baantje, want ze
wilde graag een eigen pony of paard,
maar dan moest ze van haar ouders
wel zelf meebetalen aan verzorging
en onderhoud....
Nu mag een meisje van die leeftijd
natuurlijk nog niet echt werken, maar
wat klusjes hadden we wel voor haar en
Romiley bleef uiteindelijk zo’n zeven
of acht jaar bij De Rozet.
Dat werken voor eigen geld zat, en zit
nog steeds, kennelijk in haar bloed.
Buiten haar werk voor De Rozet startte
Romiley haar hondenuitlaatservice
‘Honderduit’, begon ze met ‘Droompotjes’, paste ze op huizen... Als tiener
al een ondernemer in dop.
Tijdens haar business-studie in
Rotterdam was ze natuurlijk weer op
zoek naar extra werk en via een horecauitzendbureau kreeg ze veel opdrachten. Horeca bleek toch wel iets dat op
haar lijf geschreven leek en uiteindelijk
begon Romiley voor zichzelf en verhuurde ze zich als ZZPer aan horecabedrijven die (tijdelijk) personeel nodig
hadden. Dat liep boven verwachting.
Tot de corona-crisis op de deur klopte.
Geen horecawerk meer te krijgen
natuurlijk. Op dat moment kwam net
het pand van voormalig eetcafé De
Witte (naast de kerk) in Beek op de
markt. Afgelopen winter was het kerkeigendom
bestaande
uit
de
Bartholomeuskerk, de bijbehorende
pastorie en eetcafé De Witte (het pand
was eigendom van de kerk) gekocht
door Ton Hendriks en de eigenaresse
van De Witte besloot te stoppen met
haar bedrijf.
Romiley werd gebeld door een bevriende makelaar en ging een kijkje nemen
bij De Witte. Het bedrijf is erg ruim
met het eetcafédeel, een feestzaal, een
grote serre en binnentuin met eigen
buitenkeuken, erboven is een ruime
woning. Ze kreeg interesse, maakte een

bedrijfsplan en een begroting en bank
en makelaar gingen akkoord.
22 jaar jong nu, corona-tijd en dan
een horecabedrijf willen starten...
Romiley: “Tja, een uitdaging en misschien een risico, maar omdat ik het
pand kon kopen (en niet alleen het
horecabedrijf) heb ik wel een belegging, het pand houdt z’n waarde wel.
Aanvankelijk was ik van plan om eerst
het eetcafé-deel te verbouwen en te
renoveren, dat zat in de begroting, en in
de komende jaren stukje bij beetje de
andere delen op te knappen. De coronacrisis blijkt nu wat langer te gaan
duren. De aannemer adviseerde om dan
maar alles in één keer te verbouwen,
dat scheelt natuurlijk later ook in overlast en stof bij de andere verbouwingen, natuurlijk eerst de benedenverdieping, het horecagedeelte. De bovenwoning, inmiddels verworden tot opslag,
komt later wel een keer. Bovendien
geeft het me iets meer tijd om na te
denken over het concept van de nieuwe
zaak. Horeca-ervaring heb ik natuurlijk
in al die bedrijven al opgedaan en dan
zie je altijd wel iets waarvan je denkt
dat het anders of beter moet of kan. Ik
wil ook niet een voortzetting van

We realiseren ons dat ouderen, zorgverleners en minder validen nu minder
makkelijk hun boodschappen doen.
Daarom hebben wij de website ‘Aan
Huis bezorgd’ gelanceerd, waarop
ouderen, zorgverleners en minder
validen eenvoudig een boodschappenlijstje kunnen maken. Is het lijstje klaar,
dan wordt deze opgeslagen en kun je
die voor de volgende keer heel gemakkelijk opnieuw bestellen, maar ook
bewerken! Zet daarvoor wel het vinkje
aan bij account aanmaken.
Samen met vrijwilligers willen wij
ervoor zorgen dat de boodschappen
worden gedaan en worden bezorgd, dit
natuurlijk zonder extra kosten.
Vrijwilligers kunnen zich ook via de
website aanmelden.
Heb je hulp nodig met de boodschappen of wil je zelf helpen? Ga naar
www.ahvandenhatert.nl.

AH van den Hatert
Heerbaan 99
Millingen a/d Rijn
info@ahvandenhatert.nl
www.ahvandenhatert.nl
Sociaal shoppen: Wij doen het samen,
zorg voor elkaar!

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

Kun je er niet uit
om boodschappen
te doen, is het te
zwaar of heb je
geen tijd?

Laat
h
door et
bezo ons
rgen
!

VRIJWILLIGE BEZORGERS GEZOCHT!

Scan de QR code

of ga naar
ahvandenhatert.nl

TV-opnames aan de Waal
Afgelopen vrijdagmiddag werden er opnames gemaakt aan het waalstrand. Tvpresentator Jaap Jongbloed interviewt een jonge vrouw. Misschien zijn het opnames voor het nieuwe seisoen van Het mooiste meisje van de klas?
Foto: Henk Baron

Eetcafé De Witte, het moet echt mijn
eigen ding worden. De bedoeling nu is
dat het een Brasserie wordt, open vanaf
lunch tot en met de avond. Lunchen
met lekkere broodjes en salades, een
borrelhap in de loop van de middag en
vanaf een uur of vijf diner-mogelijkheden. Laagdrempelig, comfortabel en
gezellig. Er mag best wat leven in Beek
blijven, teveel horeca is al gesloten. Je
kan nu alleen nog een hapje eten bij
‘Spijker’ en een drankje doen bij ‘Sous
les Eglises’.”
In Beek is al enthousiast gereageerd op
Romileys plannen, diverse dinertoezeggingen zijn al gedaan, basisschoolvrienden en vriendinnen boden spontaan aan om te helpen klussen en er
hebben zelfs al mensen gesolliciteerd,
terwijl nog niet bekend is wanneer de
nieuwe zaak van start gaat.
Er moet nog veel gebeuren, het onderhoud van het pand is zwaar achterstallig (gebeurt wel vaker met huur... wie
betaalt wat... pandeigenaar of uitbater)
dus de verbouwing zal nog even duren,
maar Romiley Veenhof heeft er zin in,
ze straalt enthousiasme uit!
Dat komt wel goed met deze nieuwe
jonge Beekse onderneemster!
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Vishandel de Graaf sponsort
Corona-hesjes voor jeugd BVC’12
Zaterdag 9 mei nam Roland Brussen
namens de jeugdcommissie van
BVC’12 20 gekleurde hesjes in ontvangst met daarop helder afgebeeld de
1,5 meter veiligheidszone. BVC’12 zet
deze gele hesjes in voor de trainers van
de groepen JO/MO 13-19. Daarnaast

Nieuw bij AH van den Hatert:
Aan Huis bezorgd
MILLINGEN. Voor zorgverleners,
ouderen en minder validen. Maak je
boodschappenlijstje,
eenvoudig
opnieuw te bestellen en te bewerken!
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Roland Brussen (l) en Jacco de Graaf

zijn er rode hesjes voor onze Coronacoördinatoren die noodzakelijk zijn om
veilig trainen te waarborgen binnen
onze club.
BVC’12 dankt Vishandel Jaco en
Corrina de Graaf hartelijk voor deze
spontane extra sponsoring!

Foto: Sander Joosten

Protest van Millings Centrum
Horeca gaat actievoeren. De regionale
afdeling van Koninklijke Horeca
Nederland wil duidelijk maken dat de
overheidssteun niet voldoende is om
horecabedrijven in deze tijd te redden.
Met spandoeken en posters kunnen

bedrijven zich bij deze actie aansluiten
Aan het terras van Hotel Millings
Centrum hangt een spandoek waarop te
lezen is het hotel meer financiële steun
van de staat wil.

Uitdaging
‘In pak aan de
bak of zak!’
Maak een speciaal
moment van afval
buiten zetten
We blijven nog steeds veel thuis, maar
het afval ophalen gaat door. Net als in
Australië, wil Dar hier in de regio
Nijmegen ook een speciaal moment
van maken. Na het succes van Bin
Isolation Outing, maakte zij de
Facebookgroep ‘In pak aan de bak of
zak’ aan. De groep krijgt steeds meer
leden en er zijn al verschillende creatieve foto’s en filmpjes van en door inwoners in deze groep gedeeld. Dar daagt
andere inwoners uit Dar-regio om ook
mee te doen. Zo maken we samen een
feestje van afval buiten zetten.
Meedoen
Inwoners kunnen meedoen door verkleed op een creatieve, leuke, grappige,
gekke of mooie manier hun bak of zak
buiten te zetten. De foto’s en filmpjes
kunnen zij delen in de openbare
Facebookgroep: ‘In pak aan de bak of
zak!’ met #afvaluitje en door Dar ook te
taggen. Foto’s en filmpjes kunnen
inwoners ook mailen naar Dar via
info@dar.nl.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kijken inwoners
op www.dar.nl/afvaluitje of in de
Facebookgroep ‘In pak aan de bak of
zak!’ Voor vragen nemen zij contact op
met het klantencontactcentrum van
Dar.
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via
info@dar.nl of 024-3716000.

0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

U wilt niet langer in de regen staan
vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

Lydia Hebben - Lenk
In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Henny Driessen neemt afscheid
van het bestuur van
Stichting Thornsche Molen
Per 1 mei 2020 heeft Henny Driessen
het bestuur van Stichting Thornsche
Molen verlaten. We hadden een mooi
afscheid voor hem bedacht, maar
helaas is dat door de huidige situatie
niet haalbaar. Henny was een van de
oprichters van Stichting Thornsche
Molen en heeft zich de afgelopen 14
jaar voor de molen ingezet, waarvan 12
jaar als voorzitter. Henny is altijd zeer
betrokken geweest bij de Stichting. Als
voorzitter heeft Henny zijn invloed en
kennis aangewend om bij diverse overheidsinstanties de nodige middelen
binnen te halen tot realisatie van onze
molen. Henny heeft veel kennis van de
Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder, hoe deze zich in de Duffelt en rond
de Thornsche Molen heeft afgespeeld.
Hij heeft zich ingezet voor verschillende projecten rond de molen o.a. de
invulling van onze expositieruimte, het
binnenhalen van groepen voor excursies, het grensoverschrijdend contact
met de gemeente Kranenburg, de
Euregio en het LVR. Het laatste project
waar hij zich hard voor heeft gemaakt,
is het kunstproject ‘Menschenkinder’.
En de wandelroute die daarbij hoort.
De opening van dit project zal nog volgen, zodra de omstandigheden dit weer
toelaten. Henny zal daar zeker bij aanwezig zijn. Ook zette Henny zich in
voor de presentaties en rondleidingen
in en om de molen. Dit onderdeel zal
hij nog voor onze stichting blijven
doen. Ook bedanken we Anneke, de
vrouw van Henny. Henny stak ontzettend veel vrije tijd in de Stichting, dus
regelmatig is haar geduld op de proef

Foto: Henk Baron
gesteld. Daarnaast heeft Anneke ook
langere tijd de verantwoording genomen voor het onderhoud van de vitrines
van het informatiecentrum. De
Thornsche Molen is Henny Driessen
veel dank verschuldigd. Henny,
bedankt! Geniet samen met Anneke
van de vrije tijd die komen gaat.
Het bestuur en molenaars van Stichting
Thornsche Molen. Eline Frederiks,
Maartje de Witt, Rieks Vierboom,
Christel Vierboom, Gertrud Kersten en
Wim Jansen. Molenaars: Edwin, Jan en
Kees
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De jeugd mag weer trainen,
ook bij BVC’12 in Beek

Ongeveer 30 kinderen van de 40 onder
de 12 jaar zijn woensdagmiddag 29
april weer begonnen met trainen op de
velden van BVC’12. Waarschijnlijk als
eerste in de regio, zo zei voorzitter
Sander Joosten. En eigenlijk ook te
vroeg, zo bleek later, want de maatregelen die de clubs moesten nemen,
moesten eigenlijk eerst door de
gemeente goedgekeurd worden. Die
email werd door BVC echter pas gelezen toen de kinderen al op het veld
gestaan hadden.

Na 6 weken mogen de kinderen eindelijk weer aan de gang, maar er zijn wel
strenge regels. Zo is er vanaf de poort
eenrichtingsverkeer en bij de ingang
moeten de kinderen allemaal de handen
reinigen. Ouders mogen niet als toeschouwer komen en er moet thuis
gedoucht worden. Maar dat gaat allemaal. Voor de kinderen geldt niet de
1,50 meter regel, maar de leiders moeten zich daar wel aan houden. De kinderen genoten direct en waren weer vol
enthousiasme bezig. Foto: Henk Baron

Eeuwenoude recepten uit het
Midden-Oosten
H.LANDSTICHTING. Nu we met zijn
allen thuis zitten en we voorlopig nog
niet uit eten kunnen in ons favoriete
restaurant, zijn veel mensen thuis aan
het koken. Zeker met een groot gezin
kan dat nog wel eens een uitdaging
zijn. Misschien weet je zo langzamerhand niet meer wat je vanavond weer
moet voorschotelen of ben je op zoek
naar nieuwe recepten voor wat afwisseling.
Vanuit deze insteek geeft Museumpark
Orientalis wekelijks tips voor recepten
uit het oude Midden-Oosten, die je
gemakkelijk zelf vanuit huis kunt
maken. Veel van deze gerechten vinden
hun oorsprong in het Romeinse Rijk of
in het oude Egypte. Denk hierbij bij-

voorbeeld aan Romeinse gevulde
dadels, Arabische koekjes of snoepjes
uit het oude Egypte. Naast snacks en
volwaardige diners, staan er ook meerdere dranken op het menu. Wekelijks
plaatst Orientalis minimaal drie recepten
op
hun
Facebookpagina
(MpOrientalis). Sta je niet graag in de
keuken, dan kun je ook je handen uit je
mouwen steken met één van de
Romeinse ‘do it yourself-activiteiten’
voor thuis.
Op de site van Orientalis kunnen
cadeautickets worden gekocht. Dit is
een toegangsticket voor jezelf of voor
een ander die je nu met korting koopt
en die te gebruiken is zodra het museum weer open kan.

Tel: 06 - 5120 2977

Als u plannen hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r 4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .
Met veel enthousiasme
sta ik weer voor je klaar
om je te voorzien van een
mooi & fris geknipt kapsel!

Tot snel in
DE KNIPKAMER!

Gemeente bedankt basisscholen en kinderopvang
De gemeente Berg en Dal heeft al
haar basisscholen en kinderopvang
vandaag een bedankje gestuurd: iets
lekkers bij de koffie of thee.
Wethouder Annelies Visser overhandigde de lekkernij vanochtend persoonlijk bij één van de locaties, basisschool Op Weg en kinderopvang
KION in Ooij.
Wethouder Annelies Visser;
“Met dit gebaar wil ik mijn hartelijke
dank en waardering uitspreken voor
alle medewerkers van basisscholen en
kinderopvang in onze gemeente. Zij
hebben er met hun enorme inzet en
flexibiliteit voor gezorgd dat kinderen
in deze coronacrisis thuis les kunnen
krijgen. Dat ouders met cruciale beroepen en kwetsbare gezinnen noodopvang hebben. En dat alle kinderen
vanaf vandaag weer naar school kunnen. Ik realiseer me dat het een bijzondere prestatie is om in deze bizarre tijden het onderwijs en de opvang voor
onze kinderen staande te houden. Dit
met constant veranderende maatregelen en de veiligheidsrisico’s. Hiermee
hebben de scholen en de kinderopvang
er samen met ouders voor gezorgd dat
essentiële onderdelen van onze samen-

leving, onderwijs en kinderopvang,
door konden gaan.”
Waarom nu?
Vandaag, maandag 11 mei, gaan het

basisonderwijs en speciaal onderwijs
weer open. Alle kinderen krijgen voorlopig 50% onderwijs op school. Ook de
BSO (Buitenschoolse opvang) en de
kinderdagverblijven gaan weer open.

Notre Dame College valt in de prijzen bij
Euregionale Scholenwedstrijd
31 verschillende inzendingen, ge-maakt door 470 leerlingen van 20 Nederlandse en Duitse scholen. Dat is het
indrukwekkend resultaat van de tweede Euregionale
Scholenwed-strijd, waarin dit jaar het thema ’75 jaar
vrijheid – Leven in de grensregio’ centraal stond.
Inmiddels zijn de winnaars bekend.
Ook het Notre Dame College uit Ubbergen en de Euregio
Realschule uit Kranenburg vielen in de prijzen: de scholen
ging er met de derde prijs in de categorie partnerscholen vandoor. Hiermee hebben de deelnemende scholieren €250,voor de hele klas gewonnen.
De Euregio Rijn-Waal in Kleve organiseerde de wedstrijd dit
schooljaar voor de tweede keer. De scholieren gingen aan de
slag met vragen als ‘Hoe zou de grensregio eruitzien als
Nederlanders en Duitsers niet in vrijheid (samen) konden
leven?’, ‘Wat kunnen Neder-landers en Duitsers van elkaar
leren?’ en ‘Hoe zien de komende 75 jaar eruit?’ en werden
uitgedaagd om hier een creatieve inzending
over in te sturen. Vervolgens boog een vijfkoppige jury zich over de veelzijdige bijdragen, die dit jaar vooral uit filmpjes, posters en
Instagramstories bestonden.

goed doordacht concept, waarvan de jury erg onder de indruk
was – vandaar dan ook de derde prijs.
Persoonlijk bezoek aan scholen
De winnaars zouden eigenlijk tijdens een grote prijsuitreiking in Nijmegen bekend worden gemaakt. Door het coronavirus kon deze helaas niet doorgaan – dus is de Euregio RijnWaal persoonlijk bij de winnende scholen langsgegaan om
de prijzen te overhandigen. Met inachtneming van 1,5 meter
afstand werden de oorkonde en de cheque aan Sharon Ebbers
van de Euregio Realschule in Kranenburg overhandigd. Zij
kijkt ernaar uit om de leerlingen te verrassen met het nieuws
en hoopt dat ze weer snel een gezamenlijke activiteit met het
Notre Dame College kunnen doen. Het prijzengeld heeft ook
al een goede bestemming: het zal gebruikt worden voor de
inzending van volgend jaar, in de hoop op een nog hogere
waardering.

Puberruil laat jongeren kennismaken met
het verleden
De scholieren van de Euregio Realschule uit
Kranenburg en het Notre Dame College uit
Ubbergen kozen voor het concept van
Puberruil. Een scholiere uit 2020 kwam
terecht bij een familie in oorlogstijd en
maakte kennis met honger, angst voor
verraad en maatregelen als verduistering. De jongen uit dit oorlogsgezin
kwam terecht in onze tijd en had
opeens voldoende eten, maakte kennis
met de smartphone en ‘chillen’. Een

Liefs, Carien
Mesdagweg 95
Groesbeek
0622771077
(Bij voorkeur appen)

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557
Rob van Alst
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

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

Wethouder Annelies Visser bedankt de scholen en kinderopvang en overhandigt
het lekkers aan directeur Monique Vromen van Op Weg en clustermanager Verona
Kuijpers van KION. V.l.n.r.: Monique Vromen, Verona Kuijpers, Annelies Visser.
Foto: Peter Hendriks

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.
fspraak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

C U LT U R E E L & S E N I O R E N

Etalagekunst in Kranenburg
KRANENBURG. Veel plaatsen kennen
het probleem van leegstand in het ooit
zo gezellige winkelcentrum. Ook
Kranenburg ontspringt de dans niet.
Het grote winkelaanbod aan de rand
van het oude grensstadje trekt veel
bezoekers weg uit het cenrum, waar de
Große Straße inmiddels zo’n acht lege
plekken telt. Al jarenlang is deze ontwikkeling een doorn in het oog van
Heinz Nielen, initiatiefnemer van de
initiatiefgroep ‘door burgers voor burgers’(von Bürgern für Bürger). Deze
zet zich met allerlei projecten in voor
een verfraaiing van de oude kern van
Kranenburg.
Het idee om leegstaande winkels met
medewerking van kunstenaars op te

fleuren borrelde al een tijdje en wordt
nu werkelijkheid. Vanaf juni zullen
zo’n 15 kunstenaars van beide zijden
van de grens een proeve van hun artistieke arbeid in zes etalages aan de
Haupstraße tentoonstellen. In deze
vorm en omvang een uniek project voor
Kranenburg. Bij de etalages zullen ook
de contactgegevens van de kunstenaars
worden gecommuniceerd. Voor de
deelnemers betekent het project gratis
publiciteit, voor Kranenburg een welkome verbetering van het stadsaanzicht. In de volgende Rozet zullen deelnemende kunstenaars worden voorgesteld. Informatie over het project is te
verkrijgen bij Heinz Nielen, 0049
2826 1733, heinz.nielen@online.

15 Nederlandse en Duitse kunstenaars zijn enthousiast over het project
‘Etalagekunst’ in Kranenburg. Bij de kennismakingsbijeenkomst in de gewelvenkelder van Museum Katharinenhof op 7 mei werden ideeën besproken en afspraken gemaakt.
Foto: Heinz Maahs

In het najaar weer

"Ouwe koeien uit de sloot"
De tv-serie ‘Ouwe koeien uit de sloot’
laat oude verhalen uit de dorpen in de
gemeente Berg en Dal herleven, door
ze op een theatrale manier te verfilmen.
De afleveringen vanuit Heilig
Landstichting en Millingen zijn uitgezonden via Omroep Berg en Dal.
In verband met de maatregelen tegen
het Corona-virus liggen de repetities
voor de volgende afleveringen stil. Het
lijkt erop dat de spelers, de regie en het

camerawerk aan het eind van de zomer
weer kunnen gaan starten!
Tot die tijd - en ook daarna - kunt u de
uitgezonden afleveringen via het youtube-kanaal van Omroep Berg en Dal
(terug) zien. U komt dan te weten;
waarom er in Millingen 'Van alles twee'
is, en waarom Boerke Peters en
mevrouw Vroomans uit Heilig
Landstichting zo in de clinch lagen met
pastoor Suys.
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Single release

Life is a River – Niek Hermsen
Zanger Niek Hermsen, zanger van de
Ierse folkband The ipaddies, brengt
nieuwe single uit op onder andere
Spotify en iTunes. “Life is a River” is
een eigen bewerking van het lied van
de Ierse country zanger Derek Ryan.
Optreden met The ipaddies is door de
coronamaatregelen uiteraard niet
mogelijk, maar tijd voor een studioopname is er daardoor natuurlijk wel.

Het arrangement en de productie is
door Niek Hermsen, in samenwerking
met Paul Adriaansens, uitgevoerd. Het
nummer is opgenomen en gemasterd in
de PARS muziekstudio in Milsbeek.
Voor meer informatie over Niek of zijn
band kunt u terecht op
www.facebook.com/ipaddies of op
www.ipaddies.nl.

Oldtimers bij de Bisonbaai in Ooij
Zaterdagmiddag stonden een drietal prachtige oldtimers, van Amerikaanse origine, bij de ingang van de Bisonbaai aan de Erlecomsedam in Ooij. Toen een passant vroeg hoe hoog het verbruik van deze Amerikanen wel niet was, antwoordde
een van de eigenaar “1 op emmer” om duidelijk te maken dat het verbruik niet
goedkoop was. Maar het is wel een mooie hobby.
Foto: Henk Baron

Spaces van Wil
14 april was de vorige bijdrage aan De
Rozet. Dat veel evenementen niet doorgingen was voor velen een probleem,
maar toch zijn er rubrieken gemaakt.
Dat bij toeval een knagende bever in
beeld kwam kon een filmpje gemaakt
worden. Veel bezoek aan de Polder
heeft wel een variatie aan foto’s opgeleverd. Lintjes regen in Berg en Dal
heeft alleen tekst opgeleverd maar er
komen nog de feestelijkheden. Mooi
waren de bloemen bij alle graven op de
Canadese begraafplaats, maar zonder
veel publiek. De Doden herdenking op
het Trajanus plein was ook sober maar
toch zonder veel publiek ook plechtig,

en leverde een kleurig geheel op.
Op Internet invullen: Spaces van Wil,
of deze URL:
https://whmgipman.wordpress.com/
4
mei
2020
Aangepaste
Dodenherdenking in Nijmegen
3 mei 2020 Bloemenzee op het
Canadian War Cemetery
24 april 2020 Rondje in de
voorjaar polder
24 april 2020 Lintjesregen in Berg
en dal
16 april 2020 Jan Strijbos schildert in
3 kleuren:
16 april 2020 Wandelen langs de vijf
vingers geulen
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KBO Beek
nieuwsbulletin
BEEK. Beste leden, donateurs, lezers,
het virus raakt ons nog steeds allemaal.
De activiteitencommissie heeft regelmatig contact met elkaar, uiteraard op
afstand, om links of rechts om, om
oplossingen te zoeken voor u, denk u
met ons mee in oplossingen, graag.
De ledenadministratie geeft aan dat
onze KBO Beek, vrijwel gespaard is
gebleven van covid 19. Ons medeleven
gaat uit naar de families die er wel mee
te kampen hebben gehad.
Onze secretaris zorgt dat de mooie
KBO Beek kaarten bij onze zieken en
overledenen komen, er komen ook
berichten terug, die natuurlijk zeer op
prijs worden gesteld. De financiële
zaken van de vereniging zijn in prima
handen van onze penningmeester.
Ons nieuwsbulletin leest u op onze
website, waar onze webmaster de scepter zwaait en ook in De Rozet, de site
“welkom in het laag” van Bert
Roodbeen, het Gemeentenieuws en op
omroep Berg en Dal.
Het gehele bestuur van de KBO Beek is
ook tijdens deze vervelende tijd steeds
actief voor u bezig.
Onze eerste uitstap van dit jaar o.a. naar
Garderen waar de zandsculpturen over
de bevrijding gaan, gaat aan ons
momenteel voorbij. Wanneer de mogelijkheid zich dit jaar nog voordoet om
dit te gaan bewonderen, vooral in het
jaar van 75 jaar bevrijding, gaat de activiteitencommissie er alles aan doen om
alsnog deze dagtocht te laten doorgaan.
Dit geldt natuurlijk ook voor de andere
dagtochten en activiteiten
Vanaf 1 juni is de dienstregeling in het
openbaar vervoer weer normaal, maakt
u er gebruik van, dan wel met een
mondkapje en houdt u voor zover
mogelijk 1 ½ meter afstand. Alleen
voor noodzakelijk vervoer, mag u het
OV gebruiken.
Zo als het er nu nog naar uitziet moeten
wij nog enige tijd offers brengen voor
en met elkaar, maar het prille begin
naar de weg terug, naar voorzichtig
meer vrijheid, begint in zicht te komen.
Helaas kunnen onze binnensporten pas
weer vanaf 1 september gaan plaats
vinden.
Zelfstandig wonende ouderen, van 70
jaar en ouder, mogen vanaf nu door één
of twee VASTE personen bezocht worden.
Het lag in de bedoeling om het
Magazine van 28 mei weer door onze
bodes te laten bezorgen, maar de door
de huidige situatie lijkt het ons beter
om onze bodes nog te ontzien, U krijgt
het Magazine ook dit keer nog per post,
zonder nieuwsbrief helaas, ons nieuws
leest u op bovengenoemde media.
De KBO Beek is de seniorenvereniging
van Beek die graag gebruikt maakt van
uw steun, zeer zeker in deze tijd. Nu lid
worden en u bent er bij wanneer de
KBO Beek haar activiteiten weer gaat
vervolgen. Voor € 20,= per kalender
jaar bent lid van de belangenorganisatie
van Beek, de KBO Beek. Ontvangt u
10 maal per jaar het uitgebreide KBOPCOB Magazine met veel informatie,
dat ons aangaat.

Toos en Theo uit Millingen
Jan Strijbos schildert in drie kleuren

Drie nieuwe ansichtkaarten
van Berg en Dal
De Stichting Heemkunde Berg en Dal
heeft eind vorig jaar drie nieuwe
ansichtkaarten van Berg en Dal gepresenteerd. Deze uitgave is een vervolg
op de serie kaarten uit 2013.
De nieuwe ansichtkaarten hebben
wederom één van de foto’s als watermerk op de achtergrond.
Het thema van de nieuwe kaarten is
gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten in het dorp Berg en Dal.
De kaarten zijn o.a. te koop bij
Supplement en De Postkoets in BeekUbbergen.

Gérard Tesser, voorzitter van de KBO
Beek, 024 3226377

Wiel en Riet Jurrius 60 jaar getrouwd
Ubbergen, in Beek. Helaas is dat bruidspaar inmiddels overleden. En ook die
dag werd er voor de kerk getrouwd.

Het sturen van een kaartje aan familie
of bekenden is juist in deze tijd een
leuk idee.

Riet en Wiel Jurrius-Janssen
Wiel (83) en Riet (82) Jurrius-Janssen,
wonende aan de Duffeltdijk in tussen
Leuth en Kekerdom, waren op 3 mei 60
jaar getrouwd. Ze trouwden die dag, 60

Foto: Henk Baron
jaar geleden, samen met een ander
bruidspaar, Harry Janssen, broer van
Riet en Joke Jurrius, zus van Wiel, op
het gemeentehuis van de gemeente

Allemaal waren ze afkomstig van de
boerderij. Wiel is groot gebracht op de
plek waar hij nu nog woont, zij het iets
verderop, op de Zandbult te Leuth en
Riet op de boerderij, annex winkeltje
aan de Kerkdijk in Ooij, schuin tegenover de kerk. Ze werkten beiden in het
eigen familiebedrijf. Na hun huwelijk
zijn ze op deze plek aan de Duffeltdijk
blijven wonen, zij het, dat er tijdens de
dijkverzwaring, midden jaren 90, een
nieuw huisje werd gebouwd naast het
oude huis. Daar wonen ze tot volle
tevredenheid. Het bruidspaar heeft vier
kinderen, twee dochters en twee zonen,
en zeven kleinkinderen, waarvan de
oudste al weer 29 jaar is. Het feest is
voorlopig even uitgesteld en zal op een
later tijdstip gaan plaats vinden.
Diamanten bruidspaar, van harte gefeliciteerd!
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Rijwielhandel
Bruinewoud

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

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

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

Brompton-dealer

Vers van eigen grond

www.frankbv.nl

van Nijmegen en omstreken

ASPERGES

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

Landwinkel KleinAmerika

024-6633100

J.C. JANSEN

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud
Voor zowel particulier als zakelijk
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

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

Albert Heijn van den Hatert

INFRA & MILIEU

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

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
11 t/m 17 mei 2020

Lipton 1-1.5 liter en Lipton thee
Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. green ice tea
2 pakken à 1.5 liter
De actieprijzen variëren van 0.91-12.96

Alle Magnum ijs
Combineren mogelijk
Bijv. almond
2 pakken à 6 stuks
De actieprijzen variëren van 3.19-5.75

4⁵. ⁰ 2.² ⁵

20.11.20

Voor 2 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Voor 2 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

8⁵. ⁰ 4.² ⁵

Dat is het

van Albert Heijn
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Lekkere drankjes, lekkere prijsjes

Aanbiedingen geldig t/m zondag 17 mei
Gewijzigde openingstijden i.v.m. Hemelvaart
Donderdag 21 mei zijn wij geopend van 10.00 tot 18.00 uur

INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ In het zonnetje: Centrumhelden

■ Vertel eens: hulplijn coronavirus

Als gemeente zorgen wij ervoor dat onze buitenruimte schoon is. We huren hiervoor een bedrijf in
dat alle afvalbakken leegt, groot zwerfvuil en
gedumpt afval opruimt. Maar dat het centrum van
Beek, Groesbeek en Millingen aan de Rijn zo
schoon zijn, daar zorgen Theo, Frans en Herman
voor!

De maatregelen rondom het coronavirus hebben voor iedereen grote
gevolgen. De situatie brengt onzekerheden, vragen en soms ook
spanningen met zich mee. Wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u vragen?
Dan bieden wij een luisterend oor. We geven informatie en advies en
als het nodig is ondersteunen we u.

Net dat beetje extra
Theo Weijers, Frans Zuurhout en Herman Visser zijn
onze centrumhelden. Ze doen in de centra net dat
beetje extra, de finishing touch. Ze zorgen dat het kleine zwerfvuil, de stickers, het papier in het plantsoen,
de sigarettenpeuken die op straat rondslingeren netjes
in de prullenbak belanden. Bijna elke dag gaan ze erop
uit met hun kar en grijper. Theo in Groesbeek, Herman
in Beek en Frans in Millingen. Ook daarmee zorgen ze
voor net wat extra’s. Altijd ruimte voor een praatje, een
opgestoken hand. En natuurlijk houden ze ook een
oogje in het zeil.
Steun
Theo, Frans en Herman hebben alle drie een afstand
tot de arbeidsmarkt. Ze worden begeleid door hun
werkcoach van het WerkBedrijf. En voor de dagelijkse
steun kan Frans altijd terecht bij de familie Jahn in
Millingen. Herman kan rekenen op steun van familie
Marius in Beek en Theo kan altijd terecht in het
gemeentehuis in Groesbeek.

Hoe neem ik contact op met de hulplijn?
Kom met ons in gesprek door te bellen naar: 024-2049699. We zijn elke
werkdag bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur.
Waarover kunt u bijvoorbeeld contact opnemen?
▪ Balans thuiswerken en kinderen
▪ U bent zelf ziek of maakt zich zorgen over zieken in de omgeving
▪ Een grotere druk op u als mantelzorger
▪ U voelt zich eenzaam
▪ U zoekt hulp bij rouwverwerking of heeft vragen bij een uitvaart
▪ U raakt uw baan kwijt of uw eigen bedrijf dreigt failliet te gaan

Herman Visser

Zelf hulp aanbieden?
Wilt u graag uw steentje bijdragen en mensen in uw dorp een helpende
hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact opnemen
met de hulplijn.

Vertel eens,

Theo Weijers

Genieten
De mannen genieten enorm van het werk. Ze hebben
een baan, zijn lekker buiten bezig en hebben veel contact met de mensen op straat. Ze zijn graag geziene en
gewaardeerde medewerkers. En dat mag iedereen
weten!

Een luisterend oor. En meer.
024-2049699

Herman is gefotografeerd in Groesbeek omdat zijn
Breng-busje niet naar Beek rijdt vanwege het coronavirus. Daarom houden Theo en Herman nu tijdelijk
samen het centrum van Groesbeek schoon.

Frans Zuurhout

■ Milieustraat Millingen aan de Rijn (Rowill) vanaf 1 juni
op dinsdag en donderdag gesloten
Inwoners van onze gemeente
kunnen afval brengen bij de
milieustraten
in
Nijmegen,
Groesbeek en Millingen aan de
Rijn. Vanaf maandag 1 juni is de
milieustraat in Millingen aan de
Rijn (Rowill) op dinsdag en donderdag gesloten. Op maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag
blijft de milieustraat in Millingen
aan de Rijn geopend.
Afval brengen naar milieustraat
Millingen aan de Rijn
De milieustraat Millingen aan de
Rijn is een succes en de gemeente
Berg en Dal en Dar zijn hier tevreden over. We zien een stijging in de
bezoekersaantallen. Meer bezoekers betekent ook meer afval dat
gebruikt kan worden als grondstof
voor nieuwe producten. Maar door
de stijging van de bezoekersaantallen neemt ook het aantal uren toe
om alles in goede banen te leiden.
En daarmee ook de kosten. Dit

zorgt voor een stijging van de
gemeentelijke afvalstoffenheffing.
Om deze afvalstoffenheffing zo
laag mogelijk te houden, is er een
aanpassing nodig van de openingstijden. Daarom heeft het college
van burgemeester en wethouders
van gemeente Berg en Dal in overleg met Dar en Rowill besloten de
milieustraat in Millingen op dinsdag
en donderdag te sluiten. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag
blijft de milieustraat in Millingen aan
de Rijn geopend.
Als gemeente willen we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst
zijn. Daarom willen we de milieustraten ook openhouden. Maar we
willen verdere kostenstijging en
daarmee stijging van de afvalstofheffing voorkomen.
Openingstijden
milieustraat
Millingen aan de Rijn vanaf 1 juni
Door de huidige maatregelen rond

het coronavirus, gelden de nieuwe
openingstijden vanaf maandag 1
juni 2020. We verwachten dat de
grootste druk op de milieustraten
dan voorbij is. Vanaf maandag 1
juni is de milieustraat Millingen aan
de Rijn geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur en op zaterdag van 09.00
tot 16.30 uur.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie zoals locaties
en openingstijden van de milieustraten, kijkt u op www.dar.nl/bergendal. Deze en meer informatie
vindt u ook op de digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer en de
Dar app. Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur via 024-376000
of info@dar.nl.

■ Tips van de GGD om gezond te
blijven
De coronamaatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven,
ook als je niet besmet bent met het virus. Juist in deze tijd is het
belangrijk om fysiek en mentaal fit te blijven. Daarom start GGD
Gelderland-Zuid met de campagne #blijfpositiefgezond.
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl/blijfpositiefgezond vindt u allerlei
praktische tips om uw gezondheid te ondersteunen. De GGD plaatst ook
wekelijks tips op Facebook en Instagram.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen. De
mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Koningsholster 36, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Patrijsstraat 2, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 139, inpandige verbouwing van voormalig
gemeentehuis naar appartementen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 146, wijzigen voorgevel (aanvraag)
▪ Verbindingsweg 6, brandveilig gebruik (ontwerpbesluit)
▪ Wilgenlaan 26, verplaatsen inrit (verleend)
Berg en Dal
▪ De Meerberg 37, kap boom (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 30-0053, bouw recreatiewoning ter vervanging van
bestaand chalet (verleend)
▪ Bredeweg 69b, plaatsen draagbalk (aanvraag)
▪ Bosstraat 27, uitbreiden woning naar dubbele woning (aanvraag)
▪ De Hekselaar 24, plaatsen dakkapel en verplaatsen dakraam
(aanvraag)
▪ Helfrichstraat 37, bouw mantelzorgwoning (aanvraag)
▪ Lage Horst 8, vernieuwen en doortrekken kap (buiten behandeling
stellen)
▪ Mansberg 142, bouw fietsenhok (verleend)
▪ Vendelierstraat 4, wijzigen bestemming van horeca naar wonen
(verlengen beslistermijn)
▪ Wylerbaan 4, plaatsen zonnepanelen achter het museum (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 14, verbouwen bestaand schoolgebouw tot een
woonzorggebouw met 24 uurs zorg (aanvraag)
Leuth
▪ Haafakker 65, plaatsen schuur en realiseren carport (verleend)
Kekerdom
▪ Schoolstraat 17, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Weverstraat 50, plaatsen tuinhuisje (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Beethovenstraat 47, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Pastoor Graatweg 1, verbouwen woning (verleend)
▪ Prins Bernhardstraat 1, vervangen reclame (verleend)
▪ Zeelandsestraat 45a, uitbreiden woning (aanvraag)
Ooij
▪ nabij Ooijse Bandijk 36, plaatsen informatiepaneel (aanvraag)

■ Eerste digitale raadsvergadering in Berg en Dal op
14 mei 2020
Op donderdag 14 mei 2020 is de
eerste digitale raadsvergadering
in de gemeente Berg en Dal. De
vergadering begint om 20:00 uur
en is live te volgen.
Waarom digitaal vergaderen?
In verband met de coronacrisis is
besloten om geen fysieke bijeenkomsten voor de gemeenteraad te
organiseren als dit niet noodzakelijk
is. Om er voor te zorgen dat
gemeenteraden toch besluiten kunnen nemen, is de spoedwet ‘digitale besluitvorming’ aangenomen.
Deze wet maakt het digitaal nemen
van rechtsgeldige besluiten mogelijk.

Inspreken
Inwoners hebben ook bij het digitaal vergaderen de mogelijkheid om
in te spreken op punten die op de
agenda staan. Insprekers kunnen
zich vóór 14 mei, 12.00 uur melden
bij de griffie via griffie@bergendal.nl.
Live meekijken
De gemeenteraad komt niet fysiek
bij elkaar. U kunt dus niet in het
gemeentehuis aanwezig zijn.
Daarom is het verplicht om inwoners de mogelijkheid te geven om
de vergadering op een andere
manier te volgen. U kunt meekijken
via onze website https://bergen-

dal.raadsinformatie.nl. Daar staat
ook de agenda met vergaderstukken.
Microsoft Teams
De raadsleden van Berg en Dal
maken gebruik van Microsoft
Teams om digitaal te vergaderen.
Op 16 april 2020 was de eerste
digitale vergadering van het presidium. Deze vergadering is online uitgezonden en terug te zien via
https://bergendal.raadsinformatie.nl.
Tot slot wenst de gemeenteraad
van Berg en Dal alle inwoners veel
sterkte in deze tijd. Blijf gezond en
let goed op elkaar!

Ubbergen
▪ Jan Dommer van Polderveldtweg 1, kap 2 bomen (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 28, plaatsen dakraam (aanvraag)

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

■ Bent u een sociale vernieuwer?
De IGNITE Award is dit jaar opnieuw op zoek naar acht sociale vernieuwers uit Gelderland en Overijssel die hun business willen versterken.
Bent of kent u zo'n startende sociaal ondernemer die een mensgerichte
verandering teweegbrengt? Wilt u uw business versterken en uw impact
vergroten? Bereid dan uw IGNITE aanmelding alvast voor en maak kans
op deelname aan hun groeiprogramma én €100.000 voor uw social startup!
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.igniteaward.nl.

■ Hondenpoep opruimen. Natuurlijk is het niet leuk
Elke dag laat u uw hond uit. In
weer en wind. We kunnen ons
voorstellen dat u het niet fris
vindt om de poep van uw hond in
een zakje te doen. En dan weer
met dat zakje naar huis te lopen.
Dat is niet het leukste aan een
hond. Toch vragen we u om juist
dat te doen. Voor uw buren, voor
de kinderen in de buurt. Bedankt!
Zelf doen
Weet u niet meer precies wat de
regels zijn over het opruimen van
hondenpoep en het loslopen van
honden? Hieronder staan alle
regels bij elkaar.
Alle regels op een rij
▪ U moet de poep van uw hond zelf
opruimen. Zodat niemand erin
trapt.
▪ U moet iets bij u hebben waarmee
u de poep kunt opruimen.
▪ U mag een zakje met hondenpoep niet in een afvalbak op straat
gooien, alleen in een speciale
Belloo-bak. Is die er niet? Dan
moet u het zakje in uw eigen
afvalton/kliko doen. In het buitengebied mag u het zakje wel in de
afvalbakken doen.
▪ Honden mogen niet loslopen in de
bebouwde kom. Sommige inwo-

ners zijn namelijk bang van honden. Zij weten niet dat uw hond
niks doet.
▪ Honden zijn verboden op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en
op speelweiden. Zodat kinderen
niet in de poep trappen.
Hondenpoep kan ook ziektes veroorzaken.
▪ We hebben meerdere veldjes
waar uw hond los mag lopen. De
complete lijst staat op onze website. Let goed op! Bij sommige veldjes ruimt de gemeente de poep

op, bij andere moet u dat zelf
doen.
Wij innen geen hondenbelasting.
Daarom komen er geen extra uitlaatveldjes, Belloo-bakken of andere faciliteiten.
Houdt u zich niet aan de regels?
Dan heeft u kans op een flinke
boete. Onze toezichthouders zijn
veel onderweg en controleren hier
regelmatig op.
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■ Lintjesregen 2021: vóór 1 juni
aanmelden
Kent u iemand in de gemeente
Berg en Dal die een Koninklijke
Onderscheiding verdient? En
wilt u hem of haar daarvoor voordragen? Dan moet u dat voor 1
juni 2020 melden bij de gemeente.
Iemand kan een Koninklijke
Onderscheiding (ook wel lintje
genoemd) ontvangen als hij of zij
zich op een bijzondere manier heeft
ingezet voor de samenleving. Denk
bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die
zich al 15 jaar of langer inzet als
activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of als coach van een
sportclub. Maar ook aan de organi-

sator van evenementen, het manusje-van-alles of iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
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■ Ondernemersspreekuur in gemeente Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal is gestart met een telefonisch ondernemersspreekuur. Ondernemers uit de
gemeente Berg en Dal kunnen bij het spreekuur
terecht met al hun vragen en zorgen over de coronacrisis.

gemeentelijke belastingen versoepeld.
Alle maatregelen staan op de website van de gemeente www.bergendal.nl

Wethouder Irma van de Scheur:
Neem contact op met de
gemeente
Wilt u voor iemand een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op
met de gemeente om na te gaan of
uw aanvraag kansrijk is. Daarvoor
en voor andere vragen over
Koninklijke Onderscheidingen kunt
u van maandag t/m donderdag
terecht bij Monique Wolsing via 0614 623 125 of via m.wolsing@bergendal.nl. U kunt ook terecht bij
Merel van Hees via 06-38 040 882
of via m.v.hees@bergendal.nl.

Het spreekuur is iedere maandag en donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. Wilt u een afspraak maken? Bel
dan met 024-751 65 80, tijdens kantooruren. U kunt
ook mailen naar ondernemersspreekuur@bergendal.nl. Meer informatie staat op www.bergendal.nl >
nieuwsberichten coronavirus.
Eerdere maatregelen
De gemeente heeft al eerder allerlei maatregelen
genomen om ondernemers en inwoners te ondersteunen in de coronacrisis. Zo kunnen ondernemers bijvoorbeeld een Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandig
Ondernemers
(Tozo)
aanvragen.
Ook zijn de betalingsregelingen voor de

‘’Wij begrijpen heel goed dat veel ondernemers zich
zorgen maken en met heel veel vragen zitten. Een luisterend oor, begrip en goed advies vinden wij belangrijk. Daarom zijn wij op 7 mei gestart met het telefonisch ondernemersspreekuur.
Ik hoop dat ondernemers gebruik gaan maken van ons
spreekuur. En dat ze steun ondervinden door de
gesprekken. Maar ik hoop natuurlijk vooral dat we deze
crisis met elkaar zo goed mogelijk te boven komen.
Zodat we samen kunnen blijven bouwen aan een
ondernemende gemeente.’’

■ Provincie steunt sociale initiatieven in coronatijd
COVID-19 (het coronavirus) zet
de samenleving onder grote
druk. Breng jij mensen met
elkaar in contact, ondanks alle
maatregelen? En doe je dat
samen met anderen? Dan vergoedt de provincie mogelijk de
kosten.
Stichtingen, verenigingen en groepen van drie of meer inwoners kunnen sinds 16 april subsidie aanvra-

gen voor plannen die de sociale
verbindingen ‘in coronatijd’ versterken. De plannen moeten na 11
maart 2020 zijn of worden uitgevoerd.

Denk aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van
zorginstellingen, het opzetten van
een verbindend digitaal platform of
het opzetten van thuishulp.

De provincie vergoedt – onder
voorwaarden – alle kosten tot maximaal 10.000 euro.

Meer informatie
Interesse? Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.

Welke initiatieven zijn mogelijk?
Allerlei initiatieven zijn mogelijk.

■ Tips voor buurtbemiddeling

■ Inwoners mogen meedenken over
onderzoeksonderwerpen
Rekenkamercommissie
Inwoners van de gemeente Berg
en Dal kunnen bij de gemeentelijke Rekenkamercommissie aangeven wat zij onderzocht willen
hebben. De commissie doet
onderzoek naar goed bestuur in
de gemeente.
Hoe draag ik een onderwerp
aan?
Heeft u ideeën en suggesties voor
een onderzoeksonderwerp? Dan
kunt u dat vóór 14 juni 2020 laten
weten door een mailtje te sturen
naar griffie@bergendal.nl. Vermeld
daarin uw contactgegevens, om
welk onderwerp het gaat en een
korte omschrijving van het onderwerp. De commissie beoordeelt
vervolgens de ideeën.
Wat doet een Rekenkamercommissie?
De Rekenkamercommissie kan
besluiten van het gemeentebestuur
(raad, college) onderzoeken en
daarover een onderzoeksrapport
opstellen. De commissie kijkt naar
alle aspecten. Was het een ver-

standig besluit en is bereikt wat we
voor ogen hadden?
Zo deed de oude Rekenkamercommissie in 2017 nog onderzoek
naar de aanleg van het veelbesproken fietspad door de spoorkuil.
Wie zitten er in de Rekenkamercommissie?
De gemeenteraad heeft in 2019
gekozen
voor
een
externe
Rekenkamercommissie die uit drie
leden bestaat. De leden zijn William
van Deursen (voorzitter), Harry
Smeets en Derk-Jan Schonewille.
Ambtelijk secretaris van de rekenkamer is de griffier, Jan van
Workum.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over de
Rekenkamercommissie van Berg
en Dal en haar leden? Ga dan naar
www.bergendal.nl (ga vervolgens
naar Bestuur en Organisatie →
Gemeenteraad
→
Rekenkamercommissie) of bel de
griffier Jan van Workum via telefoonnummer 06-51517753.

Door de maatregelen vanwege
het coronavirus zijn veel mensen
meer thuis dan anders. Er kunnen daardoor extra irritaties tussen buren ontstaan. Aanbellen
bij de buren is in deze tijd niet
altijd mogelijk. Wat nu? 5 tips.
Tip 1. Wacht af
In een flat of rijtjeshuis zijn vaak
leefgeluiden. Uit onderzoek blijkt
dat mensen na zo’n 20 minuten
gewend raken aan geluiden tot en
met 65 decibel (pratende mensen
of achtergrondmuziek). Ervaart u
geluidsoverlast? Wacht dan eerst
even af. Als de overlast vanuit uw
buren heel af en toe eens gebeurt,
dan kunt u ook besluiten voor een
keer uw ogen of oren te sluiten. Het
is ook fijn als dat bij u gebeurt als u
zelf eens wat meer herrie maakt.

voorbeeld de muziek nog harder.
Stel u vriendelijk op, dan is de kans
veel groter dat uw buren meewerken. Spreek uw buren niet aan als u
nog vol emoties zit. Wacht liever
even tot u weer rustig bent.
Tip 4. Brief in de brievenbus
doen
Persoonlijk contact is het beste om
samen tot een oplossing te komen.
Dat is deze tijd misschien wat moeilijker. U kunt ook een briefje in de
bus te doen. Let daarbij op de toon
en manier waarop u iets schrijft.
Zeg waar u behoefte aan heeft in
plaats van verwijten op te schrijven.
Hou het bij de actuele feiten. Noem
de gevolgen die de situatie voor u
heeft. Zo kunnen uw buren u beter
begrijpen.

Tip 5. Bel Buurtbemiddeling
Bij
Buurtbemiddeling
treden
getrainde vrijwilligers op als bemiddelaar tussen buren om zo samen
tot een oplossing te komen.
Vanwege het coronavirus kunnen
bemiddelaars nu niet bij u en uw
buren langskomen. Maar buurtbemiddeling is deze weken wel
gewoon geopend voor een telefonisch adviesgesprek. We kunnen
bespreken wat in uw situatie kan
helpen.
Contact met buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling wordt verzorgd
door Sterker sociaal werk. U kunt
tijdens kantoortijden bellen naar
088-0011333.
Kijk
ook
op
www.buurtbemiddelingsterker.nl
voor meer informatie. Of kijk eens
op www.problemenmetjeburen.nl.

Tip 2. Scherm uzelf af
Ervaart u overlast van leefgeluiden
die moeilijk te voorkomen zijn,
zoals bijvoorbeeld praten en lopen
of spelende kinderen? Probeer
uzelf dan af te schermen. Ga een
wandelingetje maken als de buren
veel geluid maken. Of zet uw radio
aan.
Tip 3. Geen koekje van eigen
deeg
Houdt de overlast aan, ga dan niet
zelf veel herrie maken om de buren
een koekje van eigen deeg te
geven. Uw gedrag zorgt waarschijnlijk voor een negatieve reactie
van de buren. Ze zetten dan bij-

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Start zwemseizoen & COVID-19
Vrijdag 1 mei startte het zwemseizoen officieel voor zwemplassen in
oppervlaktewateren. Door COVID19 maatregelen is dat allemaal
anders. De overheid wil dat mensen
zoveel mogelijk thuisblijven.
Willen mensen toch per se het water in?
Zwem dan kort. En doe dat dan in één
van de 70 officieel aangewezen
Gelderse zwemlocaties. Zwemmen en
recreëren bij en in natuurwater is niet
zonder risico’s. Daarom komt provincie Gelderland bij de start van het
zwemseizoen 2020 met de volgende
veiligheidsregels, tips en informatie.
Voorkom coronavirusverspreiding:
1. Houd 1,5 meter afstand, ook in het
water;
2. Kom alleen of kom uitsluitend met
personen uit uw eigen huishouden;
3. Ga alleen lokaal recreëren, probeer
te allen tijde binnen de regio van uw
eigen woonomgeving te blijven;
4. Blijf thuis als u één van de volgende
klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
5. Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;
6. Vermijd te allen tijde fysiek contact
met anderen;
7. Volg altijd de aanwijzingen van de
toezichthouders en handhavers op en
respecteer de regels zoals die i.v.m.
corona zijn opgesteld;
8. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis
naar het toilet (de toiletten op locatie
zijn gesloten);
9. Was voorafgaand aan het bezoek je
handen met zeep, minimaal 20 seconden;
10. Betaal zoveel mogelijk met pin of
contactloos (pin of mobiel);
11. Verlaat direct na het recreëren de
locatie. Blijf niet onnodig hangen op
toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen.
Bij het niet opvolgen van de maatregelen kan u de toegang tot de zwemlocatie worden verboden of de gehele locatie wordt gesloten voor publiek
Veilig zwemmen
Zwem uitsluitend in aangewezen
zwemlocaties. Op deze locaties wordt
de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne regelmatig gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemlocaties zijn bij
de zwemlocatie te herkennen aan een
blauw informatiebord van de provincie.
Op het bord staat een plattegrond met
daarop de zwemzone en de plaats van
een aantal voorzieningen. Is er iets niet
in orde met waterkwaliteit, veiligheid
of hygiëne dan wordt dat op deze borden aangegeven.

Nabij zijn voor
eenzame oudere
Sinds jaar en dag gebruiken wij ons
talent om mensen met dementie nabij te
zijn. In de persoon van ‘de clown’
komen wij op visite en zijn we nabij.
Zien en aanvoelen. Zingen en vrolijkheid brengen. Met een ouderwets
koffer en met accordeon.
U mag ons benaderen om een U bekend
eenzame oudere te bezoeken. Aan de
deur, eventueel in ’n huiskamer, indien
de anderhalve-meter-afspraak dat toelaat.
Servaes Custers, Jeanne van Lieshout.
Mail: servaesengelen@hotmail.com.
Of bel: 024 3602154.

Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater aangegeven in
de volgende klassen: uitstekend, goed,
aanvaardbaar en slecht. De waterkwaliteitsklassen zijn een vierjaarsgemiddelde. Als de actuele waterkwaliteit onvoldoende is dan staat dit op een smal bord
onder het algemene informatiebord.
Gezondheidsrisico’s
Zwemmen in natuurwater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
Bijvoorbeeld maag- en darmklachten
door blauwalg, zwemmersjeuk door
parasieten, oorontsteking door bacteriën in het zwemwater, de Ziekte van
Weil of botulisme. Ga daarom alleen
zwemmen op officiële aangewezen
zwemwaterlocaties omdat de overheid
daar de waterkwaliteit controleert.
Zwemmen in de rivieren
Bij hoge zomerse temperaturen trekken
mensen ook naar de vele strandjes
langs de grote rivieren als de Waal, de
Rijn, de IJssel en de Maas. Het zwemmen in de grote rivieren, maar ook in
kanalen, kan echter levensgevaarlijk
zijn. Zwemmers kunnen verrast worden door sterke stromingen in de rivier,
zuiging door een binnenvaartschip,
diepe kuilen of obstakels onder water.
Voor schippers zijn zwemmers slecht
of niet te zien. De provincie en Rijkswaterwaterstaat waarschuwen voor de
grote risico’s die het zwemmen in de
rivieren en kanalen met zich meebrengt. Desondanks zijn er in 2019 in
Gelderland mensen verdronken in open
zwemwater. Ga daarom alleen zwemmen op officieel aanwezen zwemlocaties.
Eigen risico
Zoals aangegeven adviseert de provincie om uitsluitend in aangewezen
zwemlocaties te zwemmen. Omdat
daar de waterkwaliteit en de fysieke
veiligheid gecontroleerd wordt. Zwemmen in natuurwater blijft overigens
altijd op eigen risico. Op zwemlocaties
kan gecontroleerd worden op samenscholing.
Meer informatie
Op de landelijke site www.zwemwater.nl staat actuele informatie over alle
aangewezen zwemwaterlocaties in
Nederland. Ook is daar uitgebreide
informatie te vinden over veilig zwemmen en de gezondheidsrisico’s van
zwemmen in natuurwater. In de
Zwemwater-app voor Android en
Apple staat informatie over veilig
zwemmen in natuurwater.
Voor vragen, opmerkingen of klachten
over een zwemplek in Gelderland kan
gebeld
worden
met
de
Zwemwatertelefoon: 026 – 359 99 99.

Geen
Avond4daagse
Berg en Dal
Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen heeft het bestuur besloten
dat de Avond4Daagse Berg en Dal dit
jaar wordt afgelast. Dit vinden we
natuurlijk erg jammer maar de gezondheid van de wandelaars staat voorop!
We hopen dat we jullie volgend jaar
weer allemaal terugzien bij de editie
van 2021. Wanneer de exacte datum
bekend is, brengen we jullie daarvan op
de hoogte.

Spelregels voor sporten in
Gelderland-Zuid
De 14 burgemeesters in GelderlandZuid hebben 30 april heldere spelregels geformuleerd voor het sporten
voor de jeugd in onze regio. De bepalingen uit de noodverordening gaven
ruimte voor interpretatieverschil en
dat leidde tot onduidelijkheid voor
sportaanbieders en ouders van jonge
sporters.
Sinds 30 april is het in Gelderland-Zuid
voor jeugdigen tot en met 18 jaar toegestaan om te sporten. De sportaanbieder dient wel goedkeuring van de
gemeente te krijgen, waarbij wordt
gekeken naar het plan, de buitenlocatie
en de aangewezen sportprofessional(s).

De spelregels in Gelderland-Zuid zijn
voor de 14 gemeenten op hoofdlijnen
gelijk. De verschillen kunnen ontstaan
bij het aanwijzen van een geschikte
buitenlocatie, waarbij rekening wordt
gehouden tussen stedelijke en ruimtelijke gebieden. Ook beschikt iedere
gemeente inmiddels over een aanspreekpunt voor sportaanbieders, zodat
er snel geschakeld kan worden. Bij
knelpunten vindt er regionale afstemming plaats om ongelijkheid te voorkomen.
De volledige regels voor GelderlandZuid staan gepubliceerd op
www.crisisglz.nl/noodverordening/.

Basisscholen goed voorbereid op
heropening 11 mei
De basisscholen waren er klaar voor.
Op nagenoeg alle scholen zijn duidelijke afspraken gemaakt om zo de
opening tot een succes te maken. Op
meer dan de helft van de scholen
wordt gestart met een ‘incompleet
team’, maar dat levert geen problemen op.
Een ruime meerderheid van de leerkrachten (80%) heeft er veel zin om op
11 mei weer aan de slag te gaan met
hun leerlingen. De gereserveerde houding van de overige leerkrachten heeft
met name te maken met dat zij vinden
dat het eigenlijk niet verantwoord is de
scholen op 11 mei te openen.
Driekwart van de leerkrachten (72%)
vindt dat de school goed is voorbereid
op de nieuwe situatie (9% vindt dat
niet).
Ruim de helft van de basisscholen
(57%) startte gister, 11 mei, met een
incompleet team, niet alle leerkrachten
zullen er weer zijn. Dat levert echter, zo
geven de leerkrachten aan, over het
algemeen geen problemen op.
Op de scholen zijn over tal van onderwerpen (redelijk) duidelijke afspraken
gemaakt: over het ‘afleveren’ van kinderen door hun ouders, over het spreiden van de pauzes over de leerlingen,
over het schoonmaken van de klaslokalen, over looproutes in de school waaraan de leerlingen zich moeten houden,
enzovoort.
Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat deze week is verricht onder
1.250 leerkrachten die lesgeven op een
basisschool. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek
& Advies (niet te verwarren met de
Dienst Uitvoering Onderwijs) in
samenwerking met het AD.
Leerkrachten hebben er veel zin en
staan achter de aanpak van hun

school
Driekwart van de leerkrachten (75%)
vindt dat de schoolleiding er alles aan
doet om het schoolteam te ondersteunen in deze moeilijke periode (9%
vindt dat niet). Eveneens driekwart
(72%) heeft er veel vertrouwen dat de
school goed voorbereid is op de nieuwe
situatie (deels op school verzorgen van
het onderwijs, deels afstandsonderwijs;
9% heeft dat vertrouwen niet).
Drie op de vijf leerkrachten (60%)
geven aan dat hun leerlingen zonder
grote leerachterstanden over zullen
gaan naar de volgende groep.
Bovendien geeft twee derde van de
leerkrachten (64%) aan dat eventuele
leerachterstanden in het komende
schooljaar vrij gemakkelijk weggewerkt zullen worden (9% verwacht dat
niet).
Duidelijke afspraken op de scholen
Op nagenoeg alle scholen zijn voor de
opening van 11 mei afspraken gemaakt
over 1) hoe ouders hun kinderen ‘afleveren op school’ (99% van de leerkrachten geeft aan dat daar duidelijke
of redelijk duidelijke afspraken over
zijn gemaakt), 2) het spreiden van de
pauzes over de groepen/leerlingen
(96%), 3) hoe leerkrachten met de
ouders communiceren over hun kinderen (96%), 4) het (frequenter dan normaliter) schoonmaken van de klaslokalen (92%), 5) hoe leerkrachten met hun
leerlingen omgaan (over bijv. het
afstand houden; 93%), 6) hoe het personeel in de teamruimte/personeelskamer met elkaar omgaat (94%), 7) het
‘ruimtelijk verdelen van het schoolplein’ over de verschillende groepen
(90%) en 8) looproutes in de school
waaraan leerlingen zich moeten houden (90%).

Samenleving aan zet
Actualisatie Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Gelderland-Zuid
De voorzitter van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid,
burgemeester
Bruls, heeft op 9 mei de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. De aangekondigde versoepeling voor buitensport, contactberoepen en bibliotheken zijn verwerkt.
Er komt weer meer ruimte na een
periode van strenge maatregelen en
binnen blijven. Deze positieve ontwikkelingen kunnen alleen een vervolg
krijgen als we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid blijven nemen.
Vermijd dus drukte, ontwijk elkaar in
het gangpad van de supermarkt of kledingzaak, respecteer de 1,5 meter, werk
zoveel mogelijk thuis en was vaak je
handen. Heb je verkoudheidsklachten
blijf dan thuis. Heb je koorts of
benauwdheid dan blijven alle huisgenoten thuis
Daarnaast zullen we meer en meer een
beroep op elkaar gaan doen. En dat
vraagt om begrip. De kapper vraagt of
je gezondheidsklachten hebt, de conducteur zal handhaven in een te volle
trein en de voetbaltrainer wijst op
hygiëne. Deze nieuwe fase van versoepeling vraagt ook meer om lokaal
maatwerk. Er zullen kleine verschillen
ontstaan, niet iedere gemeente is het-

zelfde en niet iedere gemeente loopt
tegen dezelfde dilemma’s aan. We zijn
als samenleving aan zet. We geven
elkaar de ruimte en respecteren de
ruimte die een ander nodig heeft.
Alleen samen krijgen we corona onder
controle.
Maandag 11 mei hebben we de volgende stappen gezet:
• Basisscholen, speciaal onderwijs en
kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de
basisschool.
• Kappers en schoonheidsspecialisten
mogen weer werken. Ook pedicure en
fysiotherapie mag weer. Een afspraak
maken is verplicht.
• Buiten sporten mag. Maar je moet
wel 1,5 meter afstand houden.
• Bibliotheken gaan weer open.
Voorzitter van de Veiligheidsregio
Hubert Bruls: “Help elkaar om deze
nieuwe 1,5 meter samenleving vorm te
geven en respecteer ieders ruimte. We
hebben het grotendeels zelf in de hand.
We doen het voor elkaar. Daarom zullen we als burgemeesters niet meer op
elk detail gaan controleren; al treden
we natuurlijk wel op bij excessen. De
samenleving is nu echt aan zet.”

Project CS20
GROESBEEK. Beste mensen, door de
Coronacrisis moesten we ineens
omschakelen naar dagactiviteiten thuis.
De bewoners van de Cranenburgsestraat 20 zijn samen begonnen aan het
project CS 20.
Dit houdt in dat ze dagelijks activiteiten
uitvoeren zoals: mondkapjes maken/
schilderen/ mode en meer.
De mondkapjes geven geen bescherming tegen het coronavirus maar kunnen wel bescherming geven bij hoesten
en niezen om zo de kans op besmettingen te verkleinen.
Omdat het corona virus niet kan overleven op 55 graden of meer, raden we u
ook aan om ze op deze temperatuur ( 60
graden) te wassen zodat u ze ook kunt
hergebruiken.

Dagelijks online
mediteren gratis deelname
Speciaal vanwege de coronacrisis biedt
het Han Fortmann Centrum iedere
avond (behalve op zondag) een gratis
online meditatiesessie aan. De livebegeleide meditatieoefeningen bestaan
de ene keer uit een korte inleiding, de
andere keer uit een geleide meditatie,
of een oefening in zen, yoga of mindfulness. De oefeningen worden begeleid door deskundige docenten van het
Centrum. De duur is steeds 25 minuten.
Nu lijfelijke nabijheid vanwege de
coronacrisis ingeperkt is, is het extra
fijn om samen met anderen online te
mediteren. Het Han Fortmann Centrum
biedt daartoe de gelegenheid. Vanwege
de grote belangstelling is de aanvankelijke termijn van vier weken uitgebreid
tot en met 12 juni (acht weken). De sessies zijn steeds van 19.30 tot 19.55 uur.
In deze tijd van extra onzekerheid,
ongerustheid en stress kan meditatie
een zinvol hulpmiddel zijn om met de
nieuwe omstandigheden om te gaan. In
alle hectiek van de dag is het fijn even
te ontspannen, contact te maken met
jezelf en meer in het moment te zijn.
De meditatiesessies zijn voor iedereen
gratis te volgen via een smartphone,
tablet of pc. Na aanmelding kan men
per dag besluiten om al dan niet mee te
doen. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via het aanmeldformulier
op de website van het Han Fortmann
C
e
n
t
r
u
m
:
w w w. h a n f o r t m a n n c e n t r u m . n l .
Deelnemers ontvangen dagelijks (tot en
met 12 juni) een herinneringsmail met
een link naar de sessie van die dag. De
sessies vinden plaats via Zoom.
Voor vragen of nadere informatie kunnen belangstellenden mailen naar:
info@hanfortmanncentrum.nl of bellen
naar: 06-50 63 32 99.

Duitse politie controleert de grens Beek-Wyler
Zaterdagmiddag 2 mei heeft de Duitse
Bundespolizei een aantal uren gecontroleerd aan de grens Beek-Wyler, net
op Duits grondgebied. Ze waren met
een groot aantal politiemensen aanwezig. De meeste auto’s, komende vanuit
Nederland, werden aan de kant gezet,
zowel met Nederlands als met Duits
kenteken. Aangezien het reizen naar
Duitsland afgeraden wordt, is dit toch
een belangrijke overgang om vanuit de
richting Beek snel in Groesbeek te
komen. Temeer omdat de Oude
Kleefsebaan in Berg en Dal tussen 6 en
12 mei was afgesloten voor alle verkeer
in verband met asfalteringswerkzaamheden.
Foto: Henk Baron
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Coronavirus leidt ook Bibliotheken gaan op maandag
binnen Pluryn tot
18 mei in aangepaste vorm open
De grotere vestigingen van de individueel naar binnen mogen en
creatieve oplossingen Bibliotheek Gelderland Zuid kinderen onder de 16 jaar onder
Aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek werken normaliter dagelijks een 25-30 cliënten van
Pluryn op de dagbesteding. Tijdens de
Coronacrisis zitten ook zij thuis of op hun
woongroep. Dit geldt overigens voor alle cliënten woonachtig binnen Pluryn.
Om hen een leuke dag invulling te geven hebben ze binnen Pluryn diverse mooie en creatieve initiatieven van Dagbesteding aan Huis en
Thuiswerk bedacht en dit coördineren ze nu
vanuit de Zevenheuvelenweg zodat niemand op
locatie hoeft te komen.
Ze hebben diverse sorteerwerkzaamheden (o.a.
voor enkele kringloopwinkels), het monteren
van vliegengordijnen, het maken (en tellen /
inpakken) van spijkerclips, het demonteren van
fietsen, het maken (en controleren) van puzzels
en spellen en ze hebben bij Pluryn een ansichtkaart laten drukken, welke de cliënten in kunnen kleuren en waarvoor ze zelf een bestemming mogen bepalen. Een kaartje naar het
thuisfront, omdat bezoek ook niet meer is toegestaan of een kaartje naar het zorgpersoneel/patiënten in de ziekenhuizen of in de diverse zorgcentra.
Verder hebben ze bouwpakketten voor nestkastjes voor vogels gemaakt. De cliënt kan deze zelf
schuren, in elkaar zetten en ook evt. schilderen.
Overal is een werkinstructie van gemaakt, zodat
vrijwel iedere cliënt elke activiteit zou kunnen
uitvoeren. En niets is te gek. Je kunt het zo gek
niet verzinnen of ze krijgen het voor elkaar!
Helaas heeft Pluryn (nog) niet voor elke cliënt
‘thuiswerk’ en de vraag naar thuiswerk is
enorm.
Dus heeft u een idee / vraag… leg het bij Pluryn
neer en zij zullen in overleg kijken naar de
mogelijkheden (groesbeekwerkt@pluryn.nl).
Ton-Willem Beerens en Ronald Kuijpers
(namens team Werken en Leren Groesbeek)

openen op maandag 18 mei weer
hun deuren. Bibliotheekleden
kunnen tijdens de normale openingstijden in de bieb terecht
voor het inleveren en lenen van
boeken en andere materialen.
Om alles veilig te laten verlopen
voor medewerkers en bezoekers
volgt de bibliotheek de richtlijnen van het RIVM. Negen kleinere onbemande vestigingen
blijven voorlopig nog gesloten.
Vanaf maandag 18 mei kunnen
bibliotheekleden weer materialen
lenen en inleveren in zeventien
geopende vestigingen. Ook kunnen
er dan weer materialen worden
gereserveerd. Inleveren van materialen kan tot en met 27 mei nog
zonder boete. In de nog gesloten
vestigingen kunnen leden hun boeken tot een week na heropening
boetevrij inleveren. In verband met
de veiligheid van medewerkers en
bezoekers is het in de geopende
bibliotheken nog niet mogelijk om
te studeren, te lezen of anderen te
ontmoeten. Ook zijn alle activiteiten in de bibliotheek tot 1 september geannuleerd.
Huisregels
In de bibliotheek worden bezoekers verzocht zich te houden aan
een aantal huisregels. Dit betekent
dat er een maximaal aantal bezoekers in de vestigingen aanwezig
mag zijn, bezoekers bij de entree
hun handen moeten ontsmetten en
hun bibliotheekpas moeten kunnen
tonen, iedereen 1,5 meter afstand
in acht moet nemen, volwassenen
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Wandel corona de wereld uit!’
van start gegaan

begeleiding. De publiekscomputers, printers en tablets zijn uitgeschakeld, de wc’s gesloten en de
leestafels en werkplekken zijn niet
toegankelijk. Wel kunnen bezoekers via de speciale computers de
online catalogus raadplegen. Kijk
voor een overzicht van alle maatregelen op www.obgz.nl/heropening.
Kleinere vestigingen gesloten
Negen kleinere, onbemande vestigingen van de Bibliotheek
Gelderland Zuid blijven voorlopig
gesloten. Hier kan de bibliotheek
niet de gewenste maatregelen
nemen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Het
gaat hier om de vestigingen:
Millingen aan de Rijn, Ooij, Leuth,
Kekerdom. Bibliotheekleden kunnen voor het lenen en inleveren van
materialen en ophalen van reserveringen gebruik maken van een geopende vestiging in de buurt.
Afhaalbieb
Om de heropening van de bibliotheken goed voor te bereiden is de
Afhaalbieb nu gesloten. Nu de grotere bibliotheken weer open gaan,
kunnen leden zélf hun boeken
weer uitzoeken.
Dienstverlening aan scholen
Vanaf maandag 11 mei gaan de
Bibliotheken op school weer open
en wordt de dienstverlening aan
het voorschools en primair onderwijs weer hervat. Meer informatie
hierover is te verkrijgen via het emailadres: educatie@obgz.nl.

Ommetjes in Coronatijd
In deze vreemde tijd ontdekken we met velen onze woonomgeving en met name het buitengebied weer opnieuw.
Wandelen is vanaf het begin toegestaan en eenvoudig te combineren met de anderhalve meter samenleving. Gemeente
Berg en Dal kent een uitgebreid netwerk van wandelpaden
en is dan ook niet voor niets wandelgemeente van het jaar
2020. Voor wie extra inspiratie nodig heeft, kijk dan op de
website www.wandeleninbergendal.nl.

boerenlandpaden, struinen door de wilde natuur, de verassende paadjes met vergezichten in het hellingengebied en de
eeuwenoude zandwegen met de mooie namen door het cultuurlandschap. Het buitengebied van gemeente Berg en Dal
kent enorm veel variatie.

In het begin van Coronatijd lopen we nog de vaste rondjes,
maar naarmate de crises voortduurt trekken we er steeds verder op uit. We hoeven gelukkig niet binnen te blijven en
zeker met huisgenoten kunnen we prima veilig erop uit.
We beleven de lente in eigen land intens en genieten van het
mooie weer. We hoeven geen vakantie te boeken en te verkassen naar een of ander zandstrand of stedentrip. We krijgen
de rust om inderdaad uren te wandelen. Even weg uit de
huiswerkomgeving, het computerscherm of de drukke woonkamer. Het werk heeft ook minder haast. Natuurlijk houden
de zorgen over de toekomst ons bezig en drukt de financiële
onzekerheid de stemming.
Een ommetje wandelen verzet de gedachten. De rust en
Wie minder goed de weg weet kan eens gaan grasduinen op
de site: www.wandeleninbergendal.nl waar korte en langere
routes staan vermeld. Wie liever zelf de weg zoekt kan op
pad met de wandelpadenkaart van Groesbeek en van
Ooijpolder en Duffelt.
Wel honden aangelijnd houden; een gouden regel om natuur
en vee niet te verstoren!

ruimte buiten maakt rustig. Zeker in het buitengebied van
Berg en Dal is er ruimte genoeg. Het voorjaar schrijdt voort
en vogels lijken extra hard te fluiten. Steeds creatiever kiezen
we de paadjes die we anders links laten liggen. De beleving
van de lente in eigen land is nog nooit zo intens geweest. We
knopen diverse ommetjes aan elkaar en nemen de tijd om
wat verder te gaan. De bossen op de stuwwal, de polder, de
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Er zijn in totaal zes dorpsommetjes gemaakt door inwoners
zelf. Ook deze zijn te vinden op de site. Leuk om eens een
ommetje te wandelen vanuit een ander dorp. Momenteel zijn
4 dorpsommetjes in voorbereiding. Initiatieven voor dorpsommetjes vanuit Ooij, Erlecom, Breedeweg en Beek zijn van
harte welkom.
Informatie is op te
vragen bij Tiny
Wigman,
Via
Natura.
(info@vianatura.nl
of 06 – 156 99 350)
(kaarten zijn te verkrijgen bij de lokale
boekhandels)

In de middag van 8 mei hebben Julia
Mulder, initiatiefneemster van de vlagactie ‘Een hart voor Iedereen’ en Lex
Peters, eigenaar van ANAC, de aftrap
gedaan van ‘Wandel corona de wereld
uit!’. Bij het Honig complex gingen ze
van start om geld op te halen voor het
Radboud Fonds. Samen met enkele
tientallen andere lopers liepen Julia en
Lex met gepaste afstand de hartjes
route
(https://corona.voorradboudfonds.nl/actie/julia-mulder), een schitterende tocht van 20,20 kilometer kriskras door Vierdaagsestad Nijmegen.
Langs de route stonden meerdere muzikanten die spontaan hun medewerking
hadden toegezegd om de lopers onderweg aan te moedigen.
Door de coronamaatregelen kunnen de
jaarlijkse wandelevenementen in 2020
helaas niet door gaan. Wandel je graag
en wil je helpen corona de wereld uit te
krijgen? Dan is deze actie iets voor jou.
Start je eigen wandelactie, vraag je
familie, vrienden, buren, collega's je te
sponsoren en start met wandelen.
Radboud Fonds Zorgprofessionals,
wetenschappers en onderzoekers van
de Radboud Universiteit en het
Radboudumc werken samen aan urgente onderzoeken naar het coronavirus.
Om deze projecten te realiseren is het
Radboud Fonds een crowdfunding
gestart. ‘Wandel corona de wereld uit!’
is een speciale wandelactie waarbij alle
wandelaars in Nederland wordt
gevraagd individueel 20,20 km (minder
mag ook) te wandelen én zo bij te dragen aan onderzoek naar het coronavirus.
Op de website (https://corona.voorradboudfonds.nl/actie-starten) doorloop je
de stappen; omschrijf hoeveel kilome-

ter je wilt wandelen, hoeveel geld je
wilt ophalen en waarom je dit belangrijk vindt om te doen. Met een foto
wordt je actiepagina nog mooier en
persoonlijker. Deel je persoonlijke
actiepagina daarna met zoveel mogelijk
bekenden en vraag ze je te sponsoren.
Wie kan er meedoen
Iedereen kan meedoen. Jong en oud,
groot en klein, op klompen, barefoot of
op teenslippers. Zolang je maar kan
aantonen dat je hebt gewandeld. Mail
het bewijs naar info@radboudfonds.nl.
Een screenshot van je tracker én een
foto van jezelf in actie is voldoende.
Als je van tevoren laat weten wanneer
je gaat wandelen en met welke speciale
reden, maak je kans om gevolgd te worden door het Radboud Fonds vlogteam. Men vraagt iedere actie-starter
€20 inschrijfgeld, dit bedrag wordt bij
de donaties meegeteld.
Collectors shirt en medaille
Als jij een wandel-geldinzamelingsactie start én € 20 inschrijfgeld hebt
betaald, ontvang je het enige echte
#wandelcoronadewerelduit-shirt. Heb
je je doelafstand gehaald? Laat het
bewijs zien en je ontvangt een limitededition medaille.
Je bijdrage wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus in het Radboudumc. Want als je je
vijand wilt verslaan, moet je hem goed
leren kennen. Heel goed. Want elk
detail, elke zwakke plek, kan hét verschil maken. Met die bril kijken de
onderzoekers naar Covid-19. Ze werken keihard om het virus in kaart te
brengen, om met die kennis betere
bescherming en medicatie te ontwikkelen. En dat heeft al tot positieve resultaten geleid. Foto: Frank van Raaij

Ride4Corona:
fietsen voor het #CoronaFiets fonds van
Stichting Cycling out of Poverty
Fiets tijdens het Hemelvaartweekend
de Ride4Corona: een virtueel fietsevenement van 40 tot 400 kilometer,
waarmee geld wordt ingezameld
voor fietsen in Oeganda. Doe mee en
help zorgmedewerkers in Oeganda
in het zadel.
“Het stoppen of in ieder geval het vertragen van de verspreiding van het
coronavirus is cruciaal in een arm land
als Oeganda. Met slechts 55 IC bedden
voor het hele land, is het zorgsysteem
niet opgewassen tegen een grootschalige uitbraak. Om de verspreiding tegen
te gaan zijn we het Corona Fiets Project
gestart. In dit project worden gezondheidswerkers en leden van het Covid19 Task Force in Jinja District in
Oeganda met fietsen en mondkapjes
uitgerust. Deze zorgmedewerkers verlenen al sinds jaar en dag een vorm van
thuiszorg: van het helpen bij van
geboortes tot malariatesten en -behandeling. Daarnaast geven ze in deze tijd
uitleg over het Coronavirus en wat ze
wel en wat niet moeten doen. Ze nemen
angst weg, ontkrachten nepnieuws en
signaleren Corona gevallen. Omdat
openbaar vervoer, auto’s, motoren en
brommers verboden zijn vanwege
Corona, doet dit zorgpersoneel hun
ronde te voet. Een fiets verbetert de
mobiliteit van deze helden die in de
dorpen en sloppenwijken het gevecht
tegen het corona virus aan gaan”, aldus
Luuk Eickmans, directeur van Cycling
out of Poverty.
Ride4Corona
Fiets tijdens het Hemelvaartweekend

ergens in Nederland 400, 200, 100 of
40 kilometer, en help zo zorgmedewerkers die in Oeganda in de frontlinie
strijden tegen de verspreiding van het
coronavirus in het zadel. Deelnemers
bepalen zelf of deze afstand in 4 dagen
worden gefietst, of 3, of 2, of zelfs in 1
dag. Je mag ook zelf kiezen hoe je deze
afstand fietst: op een racefiets, mountainbike, electrische fiets, bakfiets,
SWAP-fiets, of zelfs op de rollerbank
of indoortrainer in huis. Er zijn geen
regels, behalve de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus, dus
#RideSolo.
Vraag vrienden, familie en collega’s
om jouw prestatie te belonen met een
donatie. Het doel is dat we gezamenlijk
4.444 euro inzamelen. Stichting Wilde
Ganzen verdubbelt de opbrengst van
Ride4Corona, dus bij het succesvol
werven van 4.444 euro hebben we een
actieopbrengst van 8.888 euro. Dit is
goed voor 70 fietsen voor zorgpersoneel in Oeganda.
Schrijf je in op www.coopafrica.org/nl/ride4corona en maak
direct je persoonlijke fondsenwervingspagina aan. De Ride4Corona wordt ook
in Oeganda gereden, en op de website
is de livefeed te volgen van de tocht.
Deelnemers in Nederland kunnen op
social media foto’s, video’s of een
livefeed
delen
met
hashtag
#Ride4Corona. Deelnemen is gratis, en
iedere deelnemer ontvangt na afloop
een digitaal certificaat met jouw actieopbrengst. Doe mee voor zorgpersoneel in Oeganda!
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75 jaar na dato: Leuth bevrijd uit WO II
Door Jan van Eck

Op vrijdag 1 mei is door de gebroeders
Kok het Herdenkingspaneel geplaatst
in de Groenlanden op de plaats van het
voormalige café Waalzicht. Vorig jaar
werd in september in dorpshuis De
Sprong te Ooij een druk bezochte herdenkingsbijeenkomst gehouden naar
aanleiding van het bombardement van
28 september 1944 op café Waalzicht
in de Groenlanden aan de Ooijse
Bandijk in Ooij. Hierbij kwamen 22
mensen, voornamelijk van de families

Op 8 februari 1945 wordt het onder water staande dorp
Leuth door Canadezen in hun Buffalo’s bevrijd. Maar de
vlaggen gaan niet uit. De bewoners zijn sinds 20 oktober
1944 geëvacueerd. Zij verblijven ver van huis en haard
elders in het land. Anno 2020 is dit allemaal 75 jaar geleden. Maar in onze herinnering weer dichtbij.
De bevrijding van geheel Nederland duurde ongeveer negen
maanden. Het zuidelijks gelegen kerkdrop Mesch (ZuidLimburg), is op 12 september 1944 het eerste Nederlandse
dorp dat wordt bevrijd. Pas op 11 juni 1945, lang na de
bevrijding van de rest van Nederland, worden de Duitsers op
het eiland Vlieland via Terschelling afgevoerd. Hiermee is
het laatste stukje Nederland bevrijd en kunnen ook de
Vlielanders de vlag uithangen.
Aan de hand van twee nog nier eerder gepubliceerde foto’s
en een historisch kaartbeeld, brengen we de bevrijding van
Leuth in beeld. Na bij de operatie Market Garden (september
1944) frontdorp te zijn geweest, vormt Leuth bij de operatie
Veritable opnieuw het strijdtoneel. Nadat de Amerikanen in
november de polder hebben verlaten en naar Arnhem zijn
verplaatst, blijft het front verstart langs de in september ontstane lijn: Wyler, polder Circul van de Ooij, Thornsche
Molen, de polder Erlecom tot de Waal. Deze situatie blijft tot
begin februari 1945 bestaan. Dan wordt door Montgomery,
bevelhebber van de Britse 21ste Legergroep, zijn operatie
Veritable – onderdeel van het Rijnlandoffensief – in werking
gesteld. Arnhem bleek in september 1944 een brug te ver.
Maar via het Rijnlandoffensief wordt het doel wel bereikt.
Na lange en felle gevechten weten de geallieerden op 23
maart 1945 bij Wesel de Rijn over te steken en Duitsland binnen te dringen.
Leuth en de Zandpol
Dagenlang al is Nijmegen en omgeving in letterlijke zin volgestouwd met manschappen, materieel en munitie, bossen
rondom staan vol met kanonnen. De 3e Canadese divisie die
de Ooijpolder, Leuth en de Zandpol in eerste instantie als te
veroveren gebied krijgt toegewezen heeft het extra moeilijk.
Als namelijk in de avond van 8 februari de aanval begint, is
de Querdamm en de Erlecomsedam opgeblazen. Als gevolg
daarvan loopt de polder als een badkuip vol, maar ook de
stellingen van de Duitsers zelf, die zich dan haastig terugtrekken naar Leuth en Kekerdom. Met 114 Buffalo ‘s wordt
de polder ingevaren. De drijfnatte grond maakte het bijna
onmogelijk om ‘de dijk te nemen’. Maar in de vroege ochtend van 9 februari is de Zandpol na zware gevechten in
Canadese handen.
Het Frans-Canadese Regiment de la Chaudiere dat in kano’s
tegen Leuth wordt ingezet, wordt door het snel opkomende
water overvallen. Nadat een van de canvasbootjes lek is
geschoten, zoeken de mannen snel een veilig heenkomen op
de bovenverdieping van huizen in de Steenheuvelsestraat.
Een aantal Buffalo ’s vaart er snel heen en neemt hun onfortuinlijke makkers aan boord. Als ook de laatste dijkverdediging op de Duitsers is veroverd, trekken deze zich terug.
Voordat de dag van 9 februari aanbreekt is Leuth bevrijd.
Even tijd voor de Chaudieres om te ‘spelevaren’ op het
Kerkplein, maar die bekende foto - met twee ongewapende
Canadezen op een deur - is enkel voor ‘het plaatje’.
Rond 9 maart is de waterstand van de Waal met zo’n anderhalve meter gezakt, en kan het water uit de polder zijn weg
terugvinden naar de rivier. Als de eerste Leuthse evacués
begin mei terugkeren staat het dorp ‘droog’, maar de kelders
nog vol water.

Scheers en Janssen om. In De Sprong
werd toen een paneel onthuld, dat vanwege nog niet verleende vergunningen,
op een later tijdstip aan de Ooijse
Bandijk zou worden geplaatst. Na overleg met de vergunningverleners en met
het oog op de verkeersveiligheid is er
nu gekozen voor plaatsing van het
paneel aan de voet van de dijk. Dichtbij
de plaats waar het café heeft gestaan.
Via een, weliswaar onverhard pad, is
het paneel goed te bereiken.

1. Battle of the Rhineland. Het Rijnlandoffensief in kaart
gebracht. Het blauw-grijs gearceerde gebied is onder water
gezet. Dit als gevolg van het door de Duitsers opblazen van
de Erlecomsedam, de Kapitteldijk (bij de Thornsche Molen)
en de Querdamm. De 3e Canadese divisie trekt de polder in.

Het paneel is geplaatst en wordt afgewerkt
2. We kijken Leuth inwaarts vanaf de Duffeltdijk gezien. De
Buffalo ’s varen Leuth binnen en veroorzaken een flinke golfslag. De huizen aan de Steenheuvelsestraat zijn zwaar
beschadigd. Links zien we de boerderij van de familie Wim
en Leida Keukens-Looijschelder. De bijbehorende grond en
boomgaard, lopen achter de Steenheuvelsestraat door tot
aan de Bredestraat. Na de oorlog is dit boerenbedrijf naar
de rand van het dorp verplaatst.

3. Zwaar bemande Buffalo ‘s komen hun kameraden verlossen uit hun benarde posities. In het huis van Jan Koenders
Sr. zit een aantal opgesloten Canadezen te wachten op
bevrijding. Hulp is in aantocht zo zien we. En de ladder staat
al klaar om af te dalen. Rechts de beschadigde Coöp.
Zuivelfabriek ‘De Duffelt’. Ook de pijp is al weggeschoten.
Op de achtergrond zien we een aantal amfibische voertuigen
over de Kapitteldijk Leuth naderen.

Evacués tijdens de oorlogsjaren 44-45
uit Millingen aan de Rijn
Wij, Wim Rutgers en Hans Veldkamp,
zijn de oprichters en beheerders van de
internetsite www.oudvragender.nl .
Op deze site staan duizenden foto's,
krantenknipsels en verhalen over het
wonen en werken in ons dorp 'door de
jaren heen'. Zo hebben we ook een aanzienlijk aantal foto's en verhalen uit de
jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Toen we in september 2019 in de media
lazen dat er subsidie zou worden gegeven aan bijzondere activiteiten en initiatieven ter gelegenheid van 75 jaar
vrijheid groeide bij ons het idee om
foto's en verhalen uit die tijd vast te leggen in een boekje vooral ten behoeve
van de leerlingen van de basisschool in
het dorp. We zochten contact met de
vereniging
voor
dorpsbelangen,
'Vragenders Belang', en hebben samen
met succes een verzoek tot subsidie
ingediend bij gemeente en provincie.
Zo is er door de vele reacties nu een
boek ontstaan met verhalen en veel
foto's uit die tijd. Er is aandacht voor
onderduikers en hun schuilplaatsen,
kinderen uit het westen die kwamen
om aan te sterken, vliegtuig crashes en
piloten en krijgsgevangenen en evacués
uit Millingen aan de Rijn. In oktober
1944 zijn een kleine 200 personen uit
Millingen die moesten vluchten voor
een dreigend bombardement terechtgekomen in gastgezinnen in Vragender.
Daar hebben ze voor ruim een half jaar
een veilige schuilplaats gevonden.

Herdenkingspaneel bombardement
in de Groenlanden Ooij geplaatst

'Mooie verhalen over en van evacués in
het boek'. Ook na de bevrijding is het
contact tussen de families vaak nog
aangebleven en er worden nog regelmatig bezoeken over en weer gebracht
bij jubilea en trouw- en rouwdiensten.
Of zoals een evacué het zei:" we hebben er in die tijd eigenlijk familie bijgekregen."
Behalve het boek dat is uitgekomen en
aan elk gezin in Vragender is aangeboden door Vragenders Belang hebben
we ook een fietsroute uitgezet in en om
Vragender. Een en ander is mede
mogelijk gemaakt dankzij sponsoring
door een Vragenders bedrijf. Deze
route leidt langs plekken waar in de

jaren '40 - '45 een bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De gebeurtenis wordt op een informatiebord terplekke verteld. Eén van deze plaatsen is
het plaatselijke parochiekerkhof waar
ook 2 kinderen uit Millingen zijn
begraven: in het voorjaar van 1945 zijn
in Vragender overleden Willie Sak en
Henkie Makaaij.
U kunt het boek bestellen via
https://vragender.com/contact/bestelformulier-herdenkingsboek-75-jaarvrijheid-vragender/.
Vragender, mei 2020
Wim Rutgers en Hans Veldkamp

Foto: Henk Baron

Evacuatieverhalen uit Millingen
Op 19 oktober 1944 krijgen de dorpen
Millingen, Leuth en Kekerdom het
bevel te evacueren. Op 20 oktober moeten de dorpen ontruimd worden. Waar
moeten ze naar toe? Naar het zuiden,
naar bevrijd gebied kan niet want bij de
Thornsche Molen ligt het front. Naar
Duitsland kan ook niet want het is verboden de grens over te steken. Dus
moet iedereen de Rijn oversteken. De
gelukkigen met een paard en wagen
steken in Emmerich met het grote veer
over. De rest moet in Millingen oversteken. Al snel vormt zich een lang lint
van wachtende evacués. Vele van hen
hebben een wit laken boven hun hoofd
als teken dat zij vluchtelingen zijn. Het
ontlokt een van de evacués de opmerking: “het ziet hier zwart van de witte
lakens”.
Met het oversteken van de rivier verlaten deze evacués huis en haard en gaan
een onzekere toekomst tegemoet. Een
onzekerheid die uiteindelijk meer dan
zes maanden zal duren. Sommige
vluchtelingen gaan een dagboek bijhouden. Waarom? We weten het niet
maar deze dagboeken geven een heel
authentiek beeld van de gebeurtenissen
en de emoties van de mensen die huis
en haard moesten verlaten.
In 1945 gaan na de zomer de kinderen
weer naar school. Zo ook de meisjes
van de eerste en de tweede klas van de
VGLO. Meisjes van twaalf en dertien
jaar. Zij worden gevraagd hun ervaringen met de evacuatie op te schrijven in
een schriftje. Wij hebben acht van deze
schriftjes teruggevonden. die samen
een uniek beeld schetsen hoe kinderen
deze tijd beleefd hebben.
Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen het boek ‘Het ziet hier

zwart van de witte lakens’ niet op onze
gebruikelijke en feestelijke manier presenteren, maar vanaf zaterdag 16 mei is
het verkrijgbaar bij Primera en Hebbes
in Millingen aan de Rijn. Door een
gulle bijdrage van de Gemeente Berg
en Dal bedraagt de prijs van het boek
slechts 10 euro.
Woont u wat verder weg en wilt u het
boek per post toegestuurd krijgen?
Maak dan 14,50 euro over op rekening
NL70 RABO 0134 4341 02 t.n.v. St.
Millings Jaarboek. Vergeet niet om bij
uw betaling uw naam, adres, postcode
en woonplaats te vermelden.
Wij bedanken iedereen die aan de totstandkoming van dit boek heeft bijgedragen en hopen dat wij onze lezers
hiermee een goed beeld geven van deze
ingrijpende gebeurtenis in de Millingse
geschiedenis.
Bestuur en redactie Millings
Jaarboek

Vrouwen en Verzet door
Anneke Nolet verschijnt 18 mei
Na de oorlog is over verzetsmannen het nodige geschreven, maar over verzetsvrouwen nauwelijks – op enkele
heldhaftige vrouwen na aan
wie een biografie is gewijd.
Deden vrouwen niet aan verzet of waren ze onzichtbaar?
Werd hun werk niet op waarde geschat of…?
Vrouwen en verzet. In het
Rijk van Nijmegen 19401945 voorziet in deze lacune. Uit
onderzoek blijkt dat vrouwen in
Nijmegen en omgeving wel degelijk
van meet af aan betrokken waren bij
verzetsactiviteiten, dat ze zich gedurende de oorlog inspanden voor bijna alle
soorten verzetswerk en zelfs deel uitmaakten van de plaatselijke verzetstop.
Uiteengezet wordt waarom deze structurele bijdrage van vrouwen aan het
verzet zo onbekend is.
Zeven biografieën over verzetsvrouwen
uit Nijmegen en omgeving vormen de

opmaat voor de beschrijving
van ruim 125 bij het
Nijmeegse verzet betrokken
vrouwen. 75 jaar na de
bevrijding krijgen ze erkenning. Het
werd tijd.
Over de auteur
Anneke Nolet (1946) studeerde Frans aan de
Katholieke
Universiteit
Nijmegen, de huidige Radboud
Universiteit. Na kortstondige loopbanen als lerares, sun-medewerkster en
cursusleidster (1969-1974) koos ze aan
de Nijmeegse universiteit definitief
voor het bestuursen organisatiewerk
(1974-2006). Sinds 2013 publiceert ze
over Nijmeegse verzetsvrouwen.
Over het boek
ISBN 9789460044854 | paperback |
geïllustreerd, deels in kleur | 352 pagina’s | €24,50
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Kransleggingen op 4 mei
Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal
heeft vorige week maandagmiddag kransen gelegd bij verschillende oorlogsmonumenten in de gemeente, ter nagedachtenis aan alle burgers en militairen die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-

Bij het oorlogsmonument in het Lt. Foleyplantsoen aan de
Verbindingsweg in Beek.
Foto: Henk Baron

situaties en bij vredesoperaties. Dit gebeurde zonder publiek.
In normale tijd gebeurt de herdenking daar op de avond van
4 mei, maar dat kon dit jaar niet door gaan en daarom was de
burgemeester ’s middags in zijn eentje naar de verschillende
dorpen gegaan om zijn eer te bewijzen..
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Het taptoe-signaal in het
Vrijheidsmuseum Groesbeek
Het taptoe-signaal klonk maandag 4 mei 2020 ook in het, weliswaar vanwege het
coronagebeuren gesloten, Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Theo Jetten speelde de
Signaal Taptoe als eerbetoon aan de oorlogsdoden.
Foto: Piet Spanjers

Bij de gedenknaald in Berg en Dal, waar op een eerder
moment de jeugdburgemeester een gedicht (van een onbekende schrijver) had voorgedragen.
Foto: Henk Baron

Vrijwilligers van Faces to Graves
plaatsen 2619+ vaasjes met tulpen
op de Canadese erebegraafplaats

Bij het oorlogsmonument in Leuth. Marian Jansen en Willem
Schenk van het Herdenkingscomité Leuth hebben 's
avonds ook kransen gelegd. Voorafgaand werd de Last Post
ten gehore gebracht door een trompettist van DES, gevolgd
door twee minuten stilte.
Foto: Henk Baron

Bij het oorlogsmonument voor de Hubertuskerk aan de
Kerkdijk in Ooij.
Foto: Henk Baron

Zaterdag 2 mei rond 12.30 uur hadden
de vrijwilligers van Faces to Graves,
aangevuld met de Canadese defence
attache, kolonel Timothy Young en zijn
echtgenote, alsmede enkele medewerkers van de Canadese ambassade in
Den Haag in totaal 2619 graven voorzien van een bosje tulpen. Ook waren
er nog een aantal extra bosjes tulpen
welke op andere plekken op het kerkhof zijn geplaatst, zoals bij de namen
van de vermiste militairen.
De vrijwilligers waren twee dagen druk
geweest om alle tulpen te bewerken, in
vaasjes te doen en bij de graven te zetten. Als alles mee zit zullen de tulpen
op 4 en 5 mei tot bloei komen en een
prachtig eerbetoon zijn voor deze

Als laatste in de gemeente legde de burgemeester een krans
bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn.
Foto: Henk Baron

1 minuut stilte voor slachtoffers van
neergestortte helikopter
Op woensdag 29 april is tijdens een
NAVO-oefening in de Ionische Zee in
Griekenland een helikopter van het
Canadese leger in zee gestort. Hierbij
kwamen zes mensen om het leven.
Slechts één van de slachtoffers is
gevonden. Inmiddels is de zoektocht
stopgezet en er wordt aangenomen dat
ook de andere vijf ook zijn overleden.

Bij de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek…
Foto: Henk Baron

Eerder die morgen heeft Pastoor Rudo Franken van de
Parochie Maria ten Hemelopneming samen met twee misdienaars en twee lectoren ook een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn.
Foto: Erik Hell (BD1 Media)
…waar trompettist Theo Jetten de Signaal Taptoe speelde.
Foto: Henk Baron

Stille dodenherdenking bij Traianusplein
Burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen heeft
tijdens de herdenkingsceremonie op 4 mei op het Keizer
Traianusplein, bij het van Hoofmonument, alle slachtoffers
die de Tweede Wereldoorlog heeft geëist herdacht. Vanwege
de coronaregels mocht daar geen publiek bij zijn. Daarom
was de toespraak live te volgen via internet.
Toch waren er enkele tientallen personen naar het plein gekomen om vanaf veilige afstand deze herdenking mee te
maken. Burgemeester Bruls legde een krans bij het monument. Eerder die dag konden andere mensen al hun kransen,
bloemstukken en bloemen inleveren op het Stadhuis en deze
waren al vooraf bij het monument geplaatst.
Foto: Henk Baron

gesneuvelde militairen.
Voorzitter Alice van Bekkum van de
Stichting Faces to Graves toonde zich
zeer tevreden met dit resultaat en
bedankte de vrijwilligers alsmede de
gulle gevers, nadat er een groepsfoto
(op veilige afstand) bij het monument
was gemaakt, waar helaas niet alle vrijwilligers op staan. Zelf zette ze de laatste vaas bij een graf.

Kolonel Tomothy Young

Kolonel Young nam de gelegenheid om
ook even stil te staan bij deze omgekomen militairen. Gezamenlijk werd 1
minuut stilte in acht genomen.

Herdenking bij het Joods Monument in
Nijmegen
Bij het Joods monument op de Kitty de Wijzeplaats in
Nijmegen was toch een herdenking met medewerking van
burgemeester Hubert Bruls en rabbijn Mendel Levine.
Beiden hielden een toespraak en er was een livestream verbinding. Burgemeester Bruls legde een krans namens het
gemeentebestuur van Nijmegen. Het normaal stampvolle
pleintje was nagenoeg helemaal leeg, langsrijdende auto’s en
bromfietsers zorgden voor het achtergrondgeluid. Het
publiek bestond uit een stuk of zes fotografen, de chauffeur,
assistent en woordvoerder van Bruls en uit de dochter van
Levine. Helaas zorgde het langsrijdende verkeer voor veel
irritatie, vooral een Mercedes met Duits kenteken, die, nadat
hij het monument voorbij was gereden, nog even extra gas
gaf en de motor liet “brullen”.
De vrijwilligers van Faces to Graves met colonel Young en zijn echtgenote (beiden links) aangevuld met een aantal medewerksters van de ambassade.
Foto: Henk Baron
Tulpen alweer verwijderd van Canadese erebegraafplaats
De schoonheid van tulpen is van korte duur. Op 2 en 3 mei plaatsten de vrijwilligers van Faces to Graves bij alle
2619 graven op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek tulpen.
Deze bloemen zijn na een week
verwelkt en alweer verwijderd
door
dezelfde
vrijwilligers.
Zaterdag was het over met dit eerbetoon voor de gesneuvelden.
Burgemeester Bruls en rabbijn Mendel Levine
Foto: Henk Baron

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

Misintenties:
deze worden gelezen tijdens de online
vieringen:
Zondag 17 mei H. Mis 11.00 uur
Hennie Peijnenburg.
Donderdag 21 mei Hemelvaart H. Mis
11.00 uur
Zondag 24 mei H. Mis 11.00 uur
Marja Langens, Fred van Eck, Hennie
Peijnenburg.

Zo kan het ook
Corona had en heeft grote gevolgen.
Meer dan we misschien ooit hebben
beleefd. Een flinke ingreep in leven en
samenleven, een confrontatie met onszelf, met huisgenoten meer dan anders,
juist omdat we ongeveer acht weken
vrijwel letterlijk zijn stilgezet. Nu is er
de tijd van versoepeling, wel met de
hand aan de noodrem om zodra de
besmetting weer toeneemt, vrijheden in
te perken.
In de coronatijd zijn we in Millingen al
vlot kunnen beginnen met een dagelijkse online eucharistieviering via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk
Millingen’), op maandag tot en met
zaterdag om 9.00 uur en op zondag om
11.00 uur. We merken dat deze eucharistieviering goed gevolgd en gewaardeerd wordt, zelfs door veel meer mensen dan er vóór die tijd in de kerk
waren. Het is ook een enorme vooruitgang dat mensen die aan huis gebonden
zijn of geen vervoer hebben, dagelijks
online de plaatselijke eucharistieviering kunnen volgen. We hebben daarom besloten om ook na de coronatijd
door te gaan met het online uitzenden
van de dagelijkse eucharistie¬viering
vanuit Millingen, dus op maandag tot
en met zaterdag om 9.00 uur en op zondag om 11.00 uur. Met Hemelvaart op
donderdag 21 mei is de eucharistieviering om 11.00 uur.
In de coronatijd heb ik mezelf ook met
een aantal anderen beziggehouden met
het interieur van de Millingse kerk,
vrijwel elke dag in de kerk zittend van
vier tot vijf. Wat staat het hier vol,
dacht ik, zo kun je niet goed tot rust
komen, los van het feit dat hier ook
spullen uit de gesloten kerk van Beek
staan/stonden opgeslagen.
Gelukkig bestaat er de kunst van het
weglaten en het accentueren. Daardoor
kan iets beter tot z’n recht komen.
Vooral weglaten, maar ook schuiven en
eventueel iets toevoegen wat past binnen het geheel.
Misschien hebt u zelf in deze tijd ook
ervaren dat het ruimte geeft om minder
druk te zijn en uw huis of leven minder
vol in te richten. En dat er dan ruimte
komt voor dingen die er anders bij
inschieten. Meer aandacht voor ontmoeting, met anderen, met de Ander.
Over een week vieren we de
Hemelvaart van Jezus. Van belang is
dat we kunnen ervaren dat de Heer ons
door zijn Hemelvaart niet in de steek
laat, maar juist nog dichter bij ons kan
zijn, als wij ons voor Hem openstellen.
Dat hebben zijn vrienden ervaren met
Pinksteren, tien dagen later. Die tien

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

dagen hebben ze niet alleen maar
gewacht of de heilige Geest zou
komen. Nee, ze hebben om zijn komst
gebeden en zich voor zijn komst opengesteld. Vol verlangen, niet meer bang,
vol geloof. Door de goede inbreng van
Maria die die dagen bij hen was, kwamen de stukjes van de legpuzzel op hun
plek, ook de verdrietige en lastige stukjes. Met elkaar en met Maria hebben ze
kunnen groeien in liefde en gemeenschap. Hun leven werd heel anders. De
Heer Jezus was hun houvast geworden,
hun diepste bezieling. Veel dingen uit
hun oude leven pakten ze niet meer op
of werden anders door deze ervaring.
Zo kan het ook. Of beter...

Pelgrim online
Sinds zondag 19 april wordt om 10.00
uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan
de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo
Franken over zijn pelgrimsreizen met
mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online
beschikbaar is. Op zondag 17 mei is het
onderwerp Lourdes; op 24 en 31 mei
Santiago de Compostella.

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

Rozenkrans
In de meimaand wordt aansluitend aan
de online-Mis van 9.00 uur (van maandag tot en met zaterdag) de rozenkrans
gebeden. In de kerk en de Fatimakapel
ligt een foldertje met uitleg over het
bidden van de rozenkrans.

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

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

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege het coronavirus zijn de kerk en de
Serre achter de kerk,
voorlopig nog tot nader
bericht, gesloten. In
deze tijd zijn er dus
geen vieringen en activiteiten in de kerk. Wel
worden elke zondagmorgen de klokken
geluid als teken van
verbondenheid.
Op 17 mei is de collecte
bestemd
voor
Steunfonds Het Vakantiebureau. Dit
Steunfonds geeft financiële ondersteuning
aan
de
vakanties
van
Hetvakantiebureau.nl. Deze worden
georganiseerd voor senioren en mensen
die in het dagelijks leven zorg nodig
hebben en niet met reguliere vakanties
meekunnen.Hiervoor kunt u uw gift
overmaken
op
rek.nr.
NL28RABO0337565856
t.n.v.
Steunfonds Hetvakantiebureau.nl
Op 24 mei is de collecte voor
Harmonergy, deze stichting die opgezet
is door mensen uit onze gemeente,
werkt aan duurzame projecten in

Mozambique. Zij leiden o.a. in een
modelboerderij mensen op om zelfstandig een bedrijf op te gaan zetten.
Collecte: NL 08 INGB 0000961922
tnv. Diaconie Prot. Gem, Groesbeek,
ovv Harmonergy.
Domina Janneke Ruijs stuurt in deze
tijd regelmatig een korte overdenking
toe aan gemeenteleden via de mail.
Deze brief staat ook op de website:
www.pkn-groesbeek.nl
Verder verzorgt de PKN in samenwerking met de EO op NPO2 elke zondag
vanaf 9.20 uur een meditatie.

Uw hulp voor klanten van de
voedselbank is hard nodig nu…
Zoals ieder jaar organiseren wij rond
Pinksteren in Nijmegen-Overbetuwe
een grote voedselinzameling voor klanten van de Voedselbank Nijmegen
Overbetuwe.
Maar nu ontstaan bij de Voedselbank
problemen. De voorraad begint kleiner
te worden en ten gevolge van het coronavirus is het aantal klanten van de
Voedselbank toegenomen. Wij vragen
daarom nu ook weer steun aan de buurt.
Helpt u weer mee?
• Via een geldelijke gift op het bankrekeningnummer: NL 16 RABO 0373
7260 23 t.n.v. Wijkkas PGN-Stad te
Nijmegen
o.v.v.
Voedselactie
Voedselbank
• Of u kunt in natura geven: de
Antonius van Paduakerk Groesbeekseweg 96. Het voorportaal is tot en met
14 juni iedere zondag open van 10.00
tot 12.00 uur en op woensdag 3 juni
van 14.00 – 16.00 uur om voedsel in te
leveren.
• Er staat een doos klaar waar u houdbare levensmiddelen in kunt doen.
• Voorbeelden goed houdbare producten:
• Groenten of fruit in pot of blik
• Vis of vlees in pot of blik (geen varkensvlees)
• Rijst, spaghetti, macaroni
• Aardappelpuree (aan te maken met

water)
• Koffie, thee, houdbare melk
• Chocoladepasta, appelstroop, jam
Alvast heel veel dank ook namens de
klanten van de Voedselbank Nijmegen
Overbetuwe!
Oecumenische Werkgroep Diaconie
Antonius van Paduakerk en
Maranathakerk Nijmegen
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com

Dit jaar geen Groesbeekse
bedevaart naar Kevelaer
De wereld staat nu op z’n kop;
voor velen zware tijden.
Strenge regels, maar terecht,
om erger te vermijden.
Wij zullen dit jaar in Kevelaer
ons geloof niet gaan belijden.
Maria wacht tot volgend jaar;
dan gaan weer bussen rijden

om aan de Troosteres van de bedroefden
weer ons gebed te wijden.
De datum van de bedevaart voor 2021
is nog niet bekend. Zodra die vaststaat
wordt dat meegedeeld.
Broederschap Kevelaer Groesbeek

Eva Biemans en Niels van Diepen
zijn onlangs getrouwd
Niels van Diepen en
Eva Biemans uit de
Waterstraat in Beek zijn
29 april getrouwd.
Kinderen uit de buurt
hebben
tekeningen,
zoals hartjes en teksten
op straat gemaakt en er
hingen ballonnen en
slingers aan de woning.
Van harte gefeliciteerd!

Foto: Henk Baron

ANNEKE
Het coronavirus klopte nog steeds op
de deur en hield de wereld onverminderd in zijn greep. Anneke wilde van
Roy weten of hij zich ook grote zorgen
maakte. Glimlachend: “Nee, bang ben
ik nooit, zo sta ik niet in het leven, als
het niet gaat zoals het moet, moet het
maar zoals het gaat. Een mens moet
zich niet verzetten. Mee bewegen met
het leven, daar kom je het verste mee.”
“Misschien ben ik wel een slappe
dweil,” verzuchtte Anneke, “had ik
maar wat meer van jouw nuchterheid,
zelf laat ik me nogal gauw meeslepen.”
“Met nuchterheid word je niet geboren, het is meer een instelling.” hernam
Roy. “Met een negatieve houding heb
je alleen jezelf. Zo heb je hele volksstammen die zich altijd tekort gedaan
voelen, die altijd naar anderen kijken
die het zogenaamd beter hebben. Maar
daar heb je helemaal niets aan, iedereen komt nu eenmaal uit een ander
nest. Sommigen zien er wat beter uit,
anderen kunnen weer beter leren en
dan heb je nog een groep, die benijdenswaardig rijk is. Op al die categorieën is de jaloerse mens echter afgunstig. Hij kan het niet verkroppen dat
anderen er goed uitzien of goed mee
kunnen komen op school of welgesteld
zijn, hij haat ze allemaal. Daardoor
voelt hij zich voortdurend miskend, is
hij zwaar teleurgesteld in het leven en
eindigt zijn bestaan in de bekende
neerwaartse spiraal. Neem nu de pandemie. Er is, en dat durf ik rustig hardop te zeggen, geen land ter wereld
waar de overheid zich financieel zo
ruimhartig heeft opgesteld om de crisis
het hoofd te bieden als het onze en nog
deugt er volgens die gasten helemaal
niets van. Hun mond houden kunnen
ze niet, in godslasterlijke taal leveren
ze overal kritiek op.” Anneke keek
vanaf het balkon de zonovergoten
straat in, ze liet de woorden van Roy
nog even bezinken. Buiten liep een
vrouw in een zomerse jurk richting
park, haar sandalen klepperden op de
stoep. Achter haar huppelde een peuter
met een ijsje in haar knuistje. Het kind
keek nieuwsgierig omhoog en zwaaide
toen spontaan naar Anneke, die de
groet enthousiast beantwoordde. En
ineens werd ze bevangen door een
vreemd soort ontroering. Ontluikende
moedergevoelens, zou dat het zijn? Ze
zag zichzelf al lopen in het park samen
met Roy en zo’n vrolijke dreumes tussen hen in. “Ik lust wel wat te drinken,
Anneke. Je zit te dromen, beetje bij de
les blijven, hè! “Een biertje dan
maar?” opperde Anneke. “Ik heb speciale biertjes in huis.” Het werd een
Westmalle Triple, een abdijbiertje.
Anneke nam er zelf ook een. En na een
half uurtje gezellig kletsen, lustten ze
nog wel zo’n speciaal biertje!
En
mochten ze er, een uurtje later, misschien nog één? Dat mocht. Vooruit,
de laatste dan. Maar dan is het toch
echt genoeg geweest, dacht Anneke,
want drank tast je wil aan, het maakt
de vrouw weerloos tegenover de charmes van de man. Bovendien is het pas
vijf uur in de middag. Vooruit, die bierglazen moeten weg! Ik moet iets verzinnen. Maar natuurlijk, koken, dat is
het, ik ga wat te eten klaarmaken. Snel
naar de keuken! Vastberaden, maar een
beetje wankel ter been, pakte Anneke
de lege glazen van tafel en liep ermee
naar de keuken. En al gauw klonk het
geluid van een lopende kraan, hoorde
je het gekletter van potten en pannen
en gingen er keukenkastjes open en
dicht. Roy had intussen moed gevat en
kwam op kousenvoeten achter Anneke
aan, zoende haar liefkozend in de nek
en fluisterde haar iets stouts in het oor.
En toen Anneke hem aankeek, liet hij
zijn ogen afdwalen richting slaapkamer, waarbij hij veelbetekenend knikte. Anneke werd er een beetje giechelig onder, maar schepte diep adem en
zei toen: “Kom op, Roy, geen flauwekul.”
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Langs de Erlecomsedam in Ooij

Groot succes op de Galgenhei

Een mooi natuurplaatje, want waarom niet? Het warme weer deed niet alleen mensen naar het water trekken, ook de Galloways gingen lekker pootje baden
Foto: Henk Baron

vogels op Galgenhei Groesbeek”.
Omdat we graag wilden weten of de
vogels de kasten zouden goedkeuren en
er dus tot broeden zouden komen hebben we deze op 3 mei allemaal onderzocht. Van de 17 kasten waren er maar
liefst 15 gebruikt door mezen. In 8 kasten lagen eieren of zat een mees op het
nest, in 7 lag een nestje dat af
was maar nog geen eieren
bevatte.
Opvallend was dat de 5 opgehangen spreeuwenkasten allemaal gebruikt werden door
koolmezen. In één zat een koolmees op het nest, in een andere
lagen vier koolmeeseitjes.
Verder viel op dat zeker drie
koolmeeskasten (invliegopening 32 mm) bezet waren door
pimpelmezen. In één koolmeeskast zaten 7 jonge pimpelmezen, foto is bijgevoegd. In een
pimpelmeeskast vonden we
maar liefst 9 pimpelmeeseitjes
die we ook op de foto hebben
gezet.
Tientallen jonge vogels, maar
ook de ouders daarvan zullen
binnenkort hun buikje vol gaan
eten met de overlast veroorzakende processierupsen. We zul-

Koniks aan de Waal in Ooij
Op een krib in de Waal aan de Erlecomsedam stonden de koniks gezellig bij elkaar
te grazen.
Foto: Henk Baron

Schapen geschoren in Erlecom
Ongeveer 140 schapen zijn zaterdagmiddag geschoren bij schapenhouderij Verriet
in Erlecom. Omdat het buiten erg warm was, werden ze binnen in de stal geschoren door Riny Veenbrink en Harm Peters..
Foto: Henk Baron

14 maart van dit jaar zou
Landschapsbeheer Groesbeek in het
kader van NLDoet nestkasten voor
koolmees, pimpelmees en spreeuw
ophangen op de Galgenhei. Dit is een
bijzonder stukje natuur aan de
Nieuweweg in Groesbeek waar naast
struikhei en brem ook nogal wat zomereiken staan. De laatste jaren zijn deze
bomen helaas in trek bij de eikenprocessierups, een rups waarvan de brandharen leiden tot veel irritatie van huid
en ademhalingswegen. Omdat eerder
genoemde vogels dol zijn op deze rupsen leidt het ophangen van nestkasten
tot een aanzienlijke reductie van het
aantal rupsen en daarmee van de overlast. Om op 14 maart een effectieve dag
te hebben hadden we zo’n 17 nestkastpakketten gemaakt die deze dag met
een groep vrijwilligers in elkaar gezet
zouden worden om ze daarna in de
eiken op te hangen.
Maar toen kwam het corona-virus en
dat gooide roet in het eten: NLDoet
werd afgelast.
We besloten om met een klein groepje
snel de kasten in elkaar te zetten en op
te hangen, de overlast van de rupsen is
tenslotte ook niet prettig. Na iets meer
dan twee uur hard doorwerken waren
we klaar en konden we weer uit elkaar
gaan. Dat de koolmezen onze actie wel
waardeerden bleek wel uit het feit dat
gelijk na het ophangen de eerste mezen
de kasten al inspecteerden. Joop
Verstraaten kopte in een verslag in de
krant: “geen woningnood meer voor
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len dit succesvolle LBG-project dit
broedseizoen blijven volgen en regelmatig een verslag insturen naar dit
weekblad. Hopelijk geeft dit positieve
natuurnieuws wat plezier in deze lastige coronatijd.
Angeline Willemse en Paul Leenders

Tijd om te zwemmen
Het warme weer van zaterdag lokte veel mensen naar de Waal, zo ook hier bij de
Lindenberghaven.
Foto: Henk Baron

Gezocht: 15 particulieren in Gelderland die een
Tiny Forest willen aanleggen in hun achtertuin
IVN Gelderland zoekt 15 particulieren voor het ultieme
doe-het-zelfproject: het planten van een Tiny Forest in eigen
achtertuin! Doe-het-zelf, maar natuurlijk is er wel ondersteuning vanuit IVN, waaronder een cursus in de plantmethode
en een financiële bijdrage.
Een Tiny Forest is een inheems minibos dat biodiversiteit
stimuleert en een fijne plek is voor vlinders, vogels, bijen en
kleine zoogdieren. Particulieren moeten minimaal 100 vierkante meter tuin ter beschikking hebben. Ook verenigingen
en stichtingen kunnen zich aanmelden.

De klusspecialist
Eric Creemers

Arno's
Haarmode

Telefoon: 024 - 6844281

Tel. 0481-433407

Jongen bij ooievaars
De ooievaars aan de Plezenburgsestraat in Leuth hebben onlangs drie jongen
gekregen
Foto: Henk Baron

Dromen over een Tiny Forest
In Nederland zijn de afgelopen jaren zo’n 65 Tiny Forests
gerealiseerd in samenwerking met gemeenten. Ook een aantal particulieren in Nederland hebben hun eigen minibos aangelegd. Waaronder Karin van Toor in Groesbeek. Zij heeft
haar droom om een minibos te planten al laten uitkomen:
“Dit is de enige methode die ik ken die goedkoop is en toch
zoveel resultaat oplevert. Ook voor de biodiversiteit”.
Gelderlanders kunnen zich tot en met 24 mei aanmelden op
ivn.nl/tiny-forest-achtertuin. Een motivatie is onderdeel van
de aanvraag.

den. Zo moet een particulier minimaal 100 vierkante meter
eigen grond beschikbaar hebben, een eigen bijdrage te besteden hebben en van plan zijn om voor maart 2021 te planten.
Bij geen eigen grond is het belangrijk dat er toestemming is
van de grondeigenaar. Hier zijn alle voorwaarden te vinden.
Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De bossen stimuleren biodiversiteit en
helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten. De
aanleg van 15 particuliere Tiny Forests in Gelderland wordt
mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

Voorwaarden
Naast een goede motivatie zijn er nog een aantal voorwaar-

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Zwischen Rhein & Maahs
DRK leistet unverzichtbare
Hilfe in der Corona-Krise

KREIS KLEVE. Anlässlich des
Weltrotkreuztages am 8. Mai dankt
Maria
Anna
Kaußen,
Vorstandsvorsitzende des DRKKreisverbandes Kleve-Geldern, den
zahlreichen Helferinnen und Helfern
für ihre geleistete Arbeit, insbesondere
jetzt in der Corona-Krise: "Das Rote
Kreuz zeigt aktuell eindrucksvoll seine
Leistungsfähigkeit
und
Einsatzbereitschaft“ betont Kaußen.
So unterstützt das Rote Kreuz allein in
NRW die Städte und Kommunen durch
die Einrichtung von Fieberambulanzen,
Notbetreuungen für Kitas und Schulen
und durch zahlreiche weitere soziale
Leistungen und Einzelangebote. Auch
im Kreis Kleve nimmt das DRK seit
Ausbruch der Krise in dessen Auftrag
den Betrieb von Probeentnahmestellen
vor sowie im Auftrag des NRWGesundheitsministeriums
den

„Maske zeigen“

In Kranenburg nähen auch Frauen der
Lepragruppe solche Behelfsmasken.
KRANENBURG. Lepragruppe Kranenburg hilft! In ganz Deutschland gilt
seit dem 27. April eine „Maskenpflicht“ oder ein „Mundschutzgebot“.
Für den Privatgebrauch kann dabei auf
selbsthergestellte
Behelfsmasken
zurückgegriffen
werden!
In
Kranenburg nähen auch Frauen der
Lepragruppe solche Behelfsmasken.
Die Gruppe unterstützt seit über 50
Jahren die Arbeit der Deutschen Lepraund Tuberkulosehilfe (DAHW), die mit
der aktuellen Aktion „Maske zeigen“
auch an die 1,5 Millionen Menschen
erinnern möchte, die jährlich an der
Tuberkulose sterben. Sie sind einem
tödlichen Bakterium hilflos ausgeliefert – und brauchen gerade jetzt unsere
Solidarität! Wer durch den Kauf einer
Maske (für einen Spendenbetrag von 5
Euro) diese Aktion unterstützen möchte, kann sich unter der 0049
1739268339 melden.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigen Kleve + Umgebung:
Büro De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
NL-6573 DB Beek. Tel. 0031-24-6843533
Fax: 0031-24-6842645
email: info@derozet.nl

Transport
von
Schutzausrüstung
in
Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen.
Damit das DRK helfen
kann, braucht es viele
helfende Hände. Circa
470
ehrenamtliche
Mitglieder sowie zahlreiche Fördermitglieder setzen mit ihrem Beitrag im
Kreis Kleve ein Zeichen
für die gemeinnützige
Hilfe. "Dieses enorme bürgerschaftliche Engagement ist ein unverzichtbarer
gesellschaftlicher Beitrag für alle, die
hier leben“, so Kaußen. Und weiter:
"Ich danke allen, die sich für das Rote
Kreuz einsetzen, sie machen das DRK
zu einer leistungsstarken und modernen
Hilfsorganisation."

EichenprozessionsspinnerBekämpfung
KRANENBURG. Nachdem in den
letzten Wochen 35 Meisen-Nistkästen,
als erste präventive Maßnahme gegen
den Eichenprozessionsspinner, aufgehängt wurden, wird ab der 18. KW
auch an ausgesuchten Eichen eine
Biozid-Behandlung vorgenommen. Da
es sich um ein biologisches
Pflanzenschutzmittel handelt, geht vom
dem Mittel keinerlei Gefährdung für
Mensch und Tier, natürlich mit
Ausnahme
für
den
Eichenprozessionsspinner, aus.
Dies sind zwei von mehreren
Maßnahmen zur Bekämpfung in der
Gemeinde Kranenburg: Ebenfalls werden
an
befallenen
Eichen
Lockstofffallen montiert. Durch den
Eichenlockstoff
werden
die
Eichenprozessionsspinner in einen
Kunststoffbeutel der Falle gelockt.
Dann können die Tiere unkompliziert
eingesammelt werden. Sollten diese
Maßnahmen nicht ausreichen, wird die
Gemeinde Kranenburg, wie bereits in
den vergangenen Jahren, die Nester der
Eichenprozessionsspinner einzeln und
mit entsprechender Schutzausrüstung
absammeln.

Nach sieben
Wochen wieder
zur Kirche
WYLER. Die Kirchentür in Wyler
stand wieder offen: Nach einer Pause
von sieben Wochen wurde am Samstag,
den 02. Mai, in der St. Johannes
Baptistkirche zu Wyler wieder ein
öffentlicher Gottesdienst gefeiert.
Besucher konnten sich vorher draußen
die Hände desinfizieren und in der
Kirche wurden die Abstandsregeln von
1,5 m eingehalten. Die Kirchenbänke
waren entsprechend markiert. Pfarrer
Christoph Scholten ging auf die
Coronakrise ein und meinte, dass ein
Online-Gottesdienst, so gut er auch
sein
möge,
ein
persönliches
Zusammensein in einer Kirche niemals
ersetzen könne.

Anzeigen Kranenburg

Wiedereröffnung Tiergarten Kleve 4. Mai 2020
Nachdem der Tiergarten Kleve zur
Bekämpfung der weiteren Ausbreitung
des Coronavirus am 18. März 2020
geschlossen wurde, sind wir seit dem 4.
Mai wieder für unsere Besucher geöffnet – hierüber freuen wir uns sehr!
Zum Schutz unserer Besucher und zur
Minimierung einer Ansteckungsgefahr
haben wir die folgenden Spielregeln für
den Besuch des Tiergartens aufgestellt:
• Zahlen Sie nach Möglichkeit bargeldlos und haben Sie Verständnis dafür,
dass das Ausleihen von Bollerwagen
momentan nicht möglich ist.
• Besuchen Sie den Tiergarten nur im
Kreis der Angehörigen des eigenen
Haushaltes – bilden Sie keine Gruppen,

Projekt
“Fliegende
Kraniche”
KRANENBURG. Der Initiativkreis
“von Burgern für Bürger” hatte schon
im letzten Jahr der Öffentlichkeit mitgeteilt das in diesem Jahr nicht mehr
die bunten Regenschirme über die
Große Straße hängen werden, da mittlerweile schon viele Kommunen ihre
Straße mit diesen Objekten schmücken.
Vor diesem Hintergrund wurden ein
Ideenwettbewerb durchgeführt. Das
Ergebnis dieses Ideenwettbewerbs ist
nun auf der Großen Straße zu sehen.
Probeweise wurde an einem Seil “fliegende Kraniche”, das Wappentier der
gemeinde Kranenburg, aufgehangen.
Anfang Juni sollen dann über die
gesamte Große Straße diese “fliegenden Kraniche” aufgehangen werden.
Gleichzeitig sollen Anfang Juni in den
leerstehende Geschäften Kunstobjekte
ausgestellt werden, damit die Große
Straße wieder lebendiger wird. Wer
sich zu diesen Aktionen äußern möchte,
kann dies gerne tun. Kontaktadresse:
heinz.nielen@online.de oder Tel.
02826-1733. Der Initiativkreis hofft
mit den Aktionen, die Attraktivität des
historischen Ortskerns weiter zu steigern.

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

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 26. Mai
Redaktionsschluß: Freitag 22 Mai
Auﬂage 25.000

Die Kirchentür in Wyler stand wieder
offen.
Foto: Heinz Maahs

burtstage und Schaufütterungen der
Seehunde und Waschbären können
momentan nicht stattfinden.
• Unser Imbiss der Fleischerei
Terhoeven bietet Getränke und Speisen
TO GO an; Sitzgelegenheiten an
Tischen gibt es zurzeit leider nicht.
Diese Spielregeln werden wir laufend
entsprechend den aktuellen Beschlüssen anpassen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um allen Unterstützern
herzlich zu danken, die uns in dieser
schwierigen Situation bedacht haben.
Das Tiergarten-Team und seine Tiere
freuen sich auf Ihren Besuch! Vielen
Dank im Voraus für Ihre Unterstützung
beim Einhalten unserer Spielregeln!

Bundeskanzlerin: Lockerungen beschränkt möglich
"Ich denke, wir können heute sagen,
dass wir die allererste Phase hinter uns
haben", so die Bundeskanzlerin am 6.
Mai, betonte aber sofort: "Wir müssen
uns aber bewusst sein, dass wir immer
noch am Anfang der Pandemie stehen
und noch eine lange Auseinandersetzung mit dem Virus vor uns haben."
Deutschland habe das Ziel erreicht, die
Ausbreitung zu verlangsamen. Diese
Situation
mache
nun
weitere
Öffnungen möglich. Bis zum 5. Juni
sollen auf jeden Fall weiterhin der
Mindestabstand von 1,5 Metern und
die Maskenpflicht für den öffentlichen
Nahverkehr und in Geschäften gelten.
Auch Kontaktbeschränkungen soll es
weiterhin geben. Letztere allerdings
sind nun nicht mehr ganz so streng. Der
Aufenthalt in der Öffentlichkeit wird
nun nicht mehr nur allein oder mit einer
Person aus dem eigenen Haushalt möglich sein, sondern auch Treffen von
zwei Haushalten - also zwei Familien
oder Wohngemeinschaften - sollen nun
erlaubt sein.
Bei 50 Neuinfektionen in einer Woche
pro 100.000 Einwohnern in einer
Region sollen im entsprechenden
Landkreis wieder strenge Auflagen gelten. So sollen Infektionsherde regional
bekämpft werden, statt dass es erneut
zu einem landesweiten Lockdown
kommt. Zu Schulen und Kitas erklärte
Merkel, dass die Bundesländer Konzepte vorbereiteten, um eine Rückkehr
zum normalen Leben zu ermöglichen.

Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

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

und verabreden Sie sich nicht bei uns.
• Es dürfen maximal 600 Besucher
gleichzeitig auf das Tiergartengelände;
haben Sie ein wenig Geduld, wenn es
zu evtl. Wartezeiten kommt.
• Halten Sie sich an die geltenden
Abstands- Hygiene- und Verhaltensregeln und an die Empfehlungen zur
Vorbeugung von Infektionen.
• Füttern Sie im Moment keine Tiere
(es wird auch kein Tierfutter verkauft)
– so wird eine mögliche Übertragung
von Mensch auf Tier ausgeschlossen.
• Der Streichelzoo und der Spielplatz
sind vorerst geschlossen;
• alle Gruppenveranstaltungen wie
Thementage, Führungen, Kinderge-

Heinz Nielen und Gisela Blome vom
Initiativkreis “von Bürgern für Bürger”
in Kranenburg.

Besonders eine Gruppe sei ihr jetzt
wichtig,
sagte
Merkel:
ältere
Menschen, die in Alten- und
Pflegeheimen auf Besuche verzichten
mussten. Eine feste Kontaktperson soll
sie in Zukunft regelmäßig besuchen
dürfen. Wichtig ist Merkel auch, dass
es für kulturelle Einrichtungen
Lockerungen geben wird. Ansonsten
bestätigte sie die vorab bekannt gewordenen Beschlüsse. So haben sich Bund
und Länder darauf geeinigt, alle
Geschäfte wieder zu öffnen - ohne
Quadratmeterbegrenzung. Es müssen

allerdings Auflagen zur Hygiene, der
Steuerung des Zutritts und zur
Vermeidung von Warteschlangen
erfüllt werden.
Grossveranstaltungen wie Volksfeste,
größere Sportveranstaltungen mit
Zuschauern,
größere
Konzerte,
Festivals, Dorf-, Straßen- oder
Schützenfeste
sowie
KirmesVeranstaltungen allerdings bleiben
wohl "mindestens bis zum 31. August"
wegen der Corona-Pandemie untersagt.
(Quelle: Süddeutsche Zeitung)

Fensterausstellung am
B.C. Koekkoek-Haus
KLEVE. Die Fensterausstellung am
Haus Koekkoek hat viele Talente ans
Tageslicht gebracht: Es ist eine wunderschöne Ausstellung entstanden! Zu
besichtigen bei einem Spaziergang
über den Koekkoekplatz und die
Koekkoekstege in Kleve. Zudem wird
jeden Tag auf Facebook möglichst ein
Bild
vorgestellt.
(www.facebook.com/koekkoek.haus.d
e) 32 Bilder hat das Museum schon
ausgestellt. Es dürfen noch mehr werden! Vorläufig sind die Museen noch
geschlossen. Jetzt ist die letzte
Gelegenheit noch Kunstwerke einzureichen. Es sind noch Fenster für viele
Landschaften und Sehenswürdigkeiten
von Kleve da! Wenn das Museum wie-

der öffnet, tagt die Jury! Preise:
Familienführungen, Eintrittskarten, TShirts etc.
Angenommen werden Bilder auf
Papiergröße A3, einfach in den
Postkasten des Museums werfen oder
versenden an: B.C. Koekkoek-Haus
Koekkoekplatz 1.

„Selbstgegrüntes“ von Mai bis August
Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein macht mit der Aktion “Selbstgegrüntes”, Lust darauf, die Natur auf
eigene Faust zu entdecken. Jeden
Freitag gibt es über den InstagramKanal (www.instagram.com/nabunaturschutzniederrhein) und auf der
Website (www.nabu-naturschutzstation.de) ein Mitmachangebot. Das richtet sich an alle, die sich für die Natur
interessieren.
Jeden Monat steht eine Pflanze im
Mittelpunkt, die jeder zu kennen
glaubt. Die NABU-Naturschutzstation
Niederrhein zeigt, dass man auch rund
um diese etwas Neues kennenlernen
kann. Das Kunstwort „Selbstgegrüntes“ beinhaltet, worum es geht: Um das
Selbermachen und natürlich um ganz
viel Grün während der warmen
Monate. Vorwissen ist nicht notwendig,
der Spaß am Entdecken steht im
Mittelpunkt. Der Mai startet mit dem
Holunder. Bis zum August geht es mit
Löwenzahn, Gänseblümchen und
Brennnessel weiter. Die NABUNaturschutzstation muss leider vorerst
bis zum Ende Mai alle Angebote der

Das Kunstwort „Selbstgegrüntes“
beinhaltet, worum es geht: Um das
Selbermachen und natürlich um ganz
viel Grün während der warmen
Monate.
Umweltbildung absagen – egal ob
Exkursion für Erwachsene oder Erlebnistage für Kinder. „Selbstgegrüntes“
soll dafür einen kleinen Ersatz schaffen. Instagram: nabunaturschutzniederrhein
w w w. n a b u - n a t u r s c h u t z s t a t i o n .
de/de/aktuelles/selbstgegruentes

Noch Vorschläge zum
Heimat-Preis Kleve möglich
KLEVE. „Wir fördern, was Menschen
verbindet“, diesen Slogan des Förderprogramms „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“ vom Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes NordrheinWestfalen, hat sich seinerzeit auch die
Stadt Kleve zu Eigen gemacht, um
einen Heimat-Preis auszuloben. Dieser
kann ehrenamtlich tätigen, natürlichen
Personen oder Personengruppen, insbesondere Vereinen und/oder einzelnen
Abteilungen von Vereinen oder Bürgergruppen verliehen werden, die sich
für die Heimat im besonderen Maße
verdient gemacht haben. Vorschlagsberechtigt für die Verleihung eines
Heimat-Preises sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kleve,
sowie Vereine und Institutionen mit

Sitz in Kleve. Darüber hinaus steht den
im Rat der Stadt Kleve vertretenen
Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu. Der
Vorschlag über die Verleihung eines
Heimat-Preises, der über ein Formblatt,
welches auf der Internetseite der Stadt
Kleve (https://www.kleve.de/de/inhalt
/heimatpreis/) abrufbar ist erfolgt, kann
für dieses Jahr noch bis zum
31.05.2020 bei der Stadt Kleve eingereicht werden.
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Opel Astra Sports Tourer 1.2T
De Opel Astra is inmiddels 5 jaar op de markt en nu Opel deel uitmaakt van
de PSA-groep is het wenselijk, dat er zo veel mogelijk onderdelen van het
moederbedrijf worden gebruikt. Bij de nieuwe Opel Corsa zien we al veel
Peugeot techniek. Bij de Opel Astra is dit nog niet het geval, maar het werd
wel tijd om het model weer bij de tijd te brengen. De onderdelen zijn nog vrijwel allemaal van General Motors, maar dat zal bij de volgende generatie
Astra (volgend jaar?) veranderen. Zoals gebruikelijk bij een nieuwe modeljaar is het uiterlijk iets gewijzigd. De grille heeft nu een logo met "3d effect"
en de verchroomde lijnen door de grille zijn nu in verschillende lagen aangebracht om zo voor nog meer uitstraling te zorgen.

Verder is het motoren-aanbod gewij- koppelen aan de nieuwe negentrapsBij de Opel Astra krijgt men veel Duitse degelijkheid voor het geld.
zigd. Dit, omdat Opel de PSA strategie
moet volgen om geen boete te betalen
aan de Europese Unie vanwege een te
grote CO2-uitstoot van hun modellen.
Veel autofabrikanten nemen het maar
voor lief, maar dat maakt auto’s wel
onnodig duur. De EU verplicht namelijk autofabrikanten, dat zij in 2021 een
vlootgemiddelde van maximaal 95 g
CO2/km uitstoot hebben. Daarom
komen fabrikanten bijna allemaal verplicht met puur elektrische auto’s en
plug-in hybride auto’s. Zo is de Skoda
Mii nu alleen maar met elektrische aandrijving te koop en komt de Fiat 500
ook met elektrische aandrijving.
Allemaal om aan de strenge eis van de
EU te voldoen en zodoende geen boete
te hoeven betalen.
Milieuvriendelijk
Eigenlijk moeten we niet schrijven
over de EU-boete, maar meer politiek
correct, dat de autofabrikanten naar
Europese richtlijnen milieuvriendelijker auto’s gaan produceren. Maar u
mag van mij best weten, dat er anders
een boete betaald moet worden, waardoor auto’s, die met een krachtige verbrandingsmotor veel rijplezier geven,
helaas door deze boete extra duur worden.
Opel moest bij de Astra maar liefst
21% besparing in de emissie realiseren
en alle ingrepen aan de nieuwe Astra
waren er dus op gericht om het verbruik en de emissies verder te beteugelen. Om deze besparing te realiseren,
kwamen de ingenieurs uit Rüsselsheim
met een volledig nieuwe motorenfamilie bestaande uit een 1,2 liter-driecilinder in vermogensversies van 110, 130
en 145 pk, een 1,4 liter-turbobenzine
met 145 pk in combinatie met een zelf
ontwikkelde CVT-transmissie, en een
gloednieuwe 1,5 liter dieselmotor met
105 of 122 pk, die zich als enige laat

automatische versnellingsbak. Het zijn
dus geen motoren, die met Peugeot en
Citroën gedeeld worden.
Alle motoren met een manuele transmissie blijven op papier netjes onder de
100 g CO2/km, in de praktijk schommelde het verbruik van onze testwagen
met de 110 pk sterke 1.2T en manuele
zes-versnellingsbak tijdens onze roadtest rond de 5,7 l/100 km. De 1287 kg

Road Test

Nieuwe Seat Leon van start
met Launch Editions

Opel Astra Sports Tourer 1.2T
Elegance
Koets: 5-deurs stationwagon
Prijs: € 30.649,- (vanaf 26.649,-)
Gewicht: 1287 kg
Cil.inh.: 1199 cc
Vermogen: 110 pk
Top: 200 km/uur
Acc.0-100: 10,6 sec.
Gem. verbr.: 1 op 17,6
Lengte: 470,2 cm
Breedte: 187,1 cm
Kofferruimte: 540 liter
Aanhangergewicht: 1100 kg

Alleen maar driecilinder
De geteste Opel Astra ST met de 110
pk motor, die de minst sterke is van de
reeks van vier verschillende benzinemotoren, heeft een topsnelheid van 200
km/uur, maar het duurt even voor de
auto op die snelheid zit. Met name in
het Duitse heuvellandschap merkt men,
dat de motor stevig zijn best moet doen
om hoge snelheden erin te houden. Dit
gaat dan ten koste van het brandstofverbruik, dat onder normale omstandigheden extreem laag is. De sprint
vanuit stilstand naar de 100 km/uur
kost 10,6 seconden bij juist en snel
schakelen met de zes-versnellingsbak.
De rijeigenschappen van de Opel Astra
zijn verder goed, maar het blijft een
beetje traag voor ons gevoel. Voor het
dagelijkse gebruik en zonder te veel
eisen te stellen, is het een brave ruime
stationwagon, die praktisch is en tevens
veel ruimte biedt. Het maximale aanhangergewicht is 1100 kg. Men kan dus
nog een fikse caravan achter de al
ruime auto meeslepen.

Seat is gestart met de verkoop van de
nieuwe Leon. Seat’s sportief gelijnde,
compacte middenklasser is direct als 5deurs én Sportstourer te bestellen en
debuteert met compleet uitgeruste,
scherp geprijsde Launch Editions.
De nieuwe Seat Leon is standaard al
zeer rijk uitgerust en naast 4 jaar garantie krijgt elke Leon bijvoorbeeld lichtmetalen velgen, LED-koplampen met
LED-dagrijverlichting en LED-mistlampen met bochtverlichting.
De nieuwe Seat Leon bijt het spits af
met twee zeer complete en aantrekkelijk geprijsde Launch Editions. De eerste, de Leon Style Launch Edition,
krijgt bovenop de standaarduitrusting
bijvoorbeeld extra een navigatie-,
radio- en mediasysteem met 10 inch
kleurenscherm en Full Link smartphone-integratie inclusief MirrorLink en
draadloos Apple CarPlay. Ook de sportieve FR-uitvoering is er direct als
Launch Edition.
In eerste instantie start de nieuwe Leon
met een keuze uit drie benzinemotoren:

een 1.5 TSI met 110 kW/150 pk, een
variant met 96 kW/130 pk uitsluitend
voor de Sportstourer, en de 1.5 eTSI
met 48V mild-hybridetechnologie
(eveneens met 110 kW/150 pk).
Dieselrijders kunnen daarnaast kiezen
uit twee versies van de 2.0 TDI turbodiesel: met 85 kW/115 pk of 110
kW/150 pk.
Op korte termijn worden hier nog twee
1.0 TSI’s (66 kW/90 pk en 81 kW/110
pk) aan toegevoegd.
De Seat Leon 5-deurs begint bij €
31.495 voor de FR Launch Edition met
handgeschakelde 1.5 TSI (110 kW/150
pk). De prijzen van de ruime Leon
Sportstourer starten bij € 30.525 voor
de Style Launch Edition met handgeschakelde 1.5 TSI (96 kW/130 pk). Een
DSG-automaat is verkrijgbaar in combinatie met de 1.5 eTSI DSG Style
Launch Edition, vanaf € 33.425. Diesel
rijden kan vanaf € 31.725 met de 5deurs Leon 2.0 TDI (85 kW/115 pk)
Style Launch Edition. De instapprijzen
van de basisuitvoering Reference worden eind april bekendgemaakt.

Toyota onthult nieuwe Yaris Cross
Toyota presenteert de nieuwe Yaris
Cross, een compacte 5-deurs SUV in
het B-segment. De Toyota Yaris Cross
is speciaal voor de Europese markt ontwikkeld met onderscheidend design en
meer
bodemvrijheid.
Uiteraard
beschikt dit nieuwe model over
Toyota’s nieuwste generatie hybride
technologie, waardoor de compacte
SUV ideaal is voor stedelijke gebieden
en comfortabel op de snelweg.
De Opel Astra ST heeft een ruime bagageruimte, die gemakkelijk toegankelijk is
en te beladen is.
zware stationwagon is toch wel best
een grote auto voor de 110 pk driecilinder benzinemotor. Officieel staat de
toevoeging ‘ST’ voor Sports-Wagon,
maar dat slaat bij deze basis-uitvoering
meer op het sportieve model, dan op de
snelheid.
Met name na de koude start is duidelijk
merkbaar dat er een driecilinder onder
de motorkap ligt. Als de motor warm is,
dan rijdt de auto beduidend stiller en
soepeler.

De nieuwe generatie Opel Astra kent alleen maar driecilinders om aan de
Europese eisen te voldoen.

Liever serieus dan sportief
De stoelen voorin zitten erg fijn en de
zitruimte is, ook achterin, goed. Men
heeft voldoende ruimte om zich heen
en er zijn voldoende plaatsen om iets
weg te leggen. Het dashboard heeft de
functies van de Opel topmodellen meegekregen en is duidelijk geüpgraded.
De bagageruimte blijkt groot en mooi
rechthoekig, waardoor er gemakkelijk
dozen en/of joffers geladen kunnen
worden. Met hendels bij de laadopening kan men de achterbank ook op
afstand omklappen waarmee een mooi
vlakke laadvloer ontstaat. Met het neerklappen van de achterbank vergroot
men de laadruimte van 540 liter tot
maar liefst 1630 liter. De laadvloer is
dan van normaal 106,5 cm lang naar
187,2 cm gegroeid. Men kan dus heel
veel meenemen in de ST-versie van de
Opel Astra.
Conclusie
De Opel Astra in de gereden uitvoering
zal zakelijk aanspreken. Met zijn aanschafprijs van € 30.649 voor de
Elegance uitvoering en met een prijs
vanaf € 26.649,- krijgt men veel Duitse
degelijkheid voor zijn geld. De Opel
Astra hoeft geen grijze muis te zijn, die
voornamelijk praktisch is, want er zijn
vele pakketten om de auto naar smaak
aan te passen en er is keuze uit negen
verschillende lakkleuren, die niet allemaal een tintje grijs zijn tussen zwart
en wit.

Toyota heeft als 25 jaar SUV-historie,
die begon met de Toyota RAV4, ’s
werelds eerste compacte ‘Sport Utility
Vehicle’ en in 2019 de bestverkochte
SUV wereldwijd. Recent hebben we de
nieuwste versie beschreven in De
Rozet. In 2016 kwam de Toyota C-HR,
een onderscheidend gelijnde SUV in
het C-segment van de markt. Zowel de
nieuwste Toyota RAV4 als de onlangs
vernieuwde Toyota C-HR, die we ook
recent voor de Rozet hebben gereden,
viel het lage brandstofverbruik van
deze Hybrid-uitvoeringen op. Met de
komst van de Yaris Cross heeft Toyota
voortaan ook een hybride aangedreven
SUV in het B-segment.

De Yaris Cross maakt, net zoals bij de
nieuwe Yaris, gebruik van Toyota’s
nieuwe 1,5-liter Hybrid-aandrijflijn
met 85 kW/116 pk. De motor in dit systeem is een driecilinder Atkinson-benzinemotor, die met Japanse precisie is
ontworpen om wrijving en mechanische verliezen te minimaliseren en de
verbrandingssnelheid te optimaliseren.
De Toyota Yaris Cross staat op het
nieuwe modulaire voertuigplatform
Toyota New Global Architecture
(TNGA). Ook de Toyota C-HR, Toyota
Corolla en Toyota RAV4 profiteren van
dit platform. Belangrijke voordelen is
dat het zeer stijf is en een laag zwaartepunt heeft.
Toyota produceert de nieuwe Yaris
Cross net als de nieuwe Yaris bij Toyota
Motor Manufacturing France (TMMF)
bij Valenciennes in Noord-Frankrijk.
Toyota wil in Europa op jaarbasis ruim
150.000 exemplaren produceren en in
het B-SUV-segment een marktaandeel
van acht procent realiseren.
Meer informatie over de nieuwe Yaris
Cross maakt Toyota in aanloop naar de
marktintroductie bekend.
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Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Heeft u geldzorgen? Ook tijdens de Corona-crisis kunt u bij
Stichting SchuldHulpBuddy (SSHB) terecht voor ondersteuning!
Lukt het u niet meer om rond te komen? Weet u niet meer hoe u uw financiële administratie

Actie

op orde moet krijgen? Lopen aanmanings- en incassokosten op omdat u niet meer aan uw
betalingsverplichtingen kunt voldoen of dreigt u afgesloten te worden van gas, water of
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licht? De vrijwilligers van de SSHB (buddy’s) staan voor u klaar om u te helpen, ook als uw
financiële problemen veroorzaakt worden door de Corona-crisis.
Onze dienstverlening loopt momenteel wel anders dan anders. Buddy's leggen geen
huisbezoeken af, maar nemen per e-mail, telefoon of beeldbellen contact met u op.

Wat kunt u doen om financiële problemen door de Corona-crisis te

€ 395,-!

voorkomen?
Door de Corona-crisis kunnen uw inkomsten plotseling flink teruglopen. Hierdoor bestaat
de kans dat u financiële problemen krijgt. Wat kan helpen, is ervoor zorgen dat u overzicht

Inclusief tapijt

blijft houden op uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een
huishoudbudget te maken.

Horren

Als het u door de Corona-crisis niet meer lukt uw rekeningen op tijd te betalen, kunt u

in vele soorten

uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen. De meeste bedrijven hebben

ACTIE
meten en montage gratis

begrip voor de situatie en zijn graag bereid om samen met u naar oplossingen te zoeken.
Meer tips vindt u op www.schuldhulpbuddy.nl/corona.
Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de SSHB en hoe u zich hiervoor

Buitenzonwering

kunt aanmelden? Kijk op www.schuldhulpbuddy.nl. Voor vragen over Stichting
SchuldHulpBuddy kunt u bellen naar 06 130 817 34 of een e-mail sturen naar
info@sshb.nl.

in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Fietsen, de gezonde manier
van bewegen in alle tijden

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

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

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

Uw enige Flyer dealer voor de
gemeente Berg en Dal en omstreken
Flyer
met de
bekroonde
modellen
Upstreet5
en
Gotour6.

ALLE ZONDAGEN
INGEOPEND!
MEI GEOPEND!
ZONDAG 6 MEI

www.baarsfietsen.nl
024-6844226
Jufferstraat 8, Malden. Tel:  www.kwekerijwimjansen.nl

Waterstraat 18
6573 AC Beek

