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Laat het
verhaal niet
verloren gaan
Hoi, ik ben Lars en ik ben 14 jaar oud.
Mijn grootste wens is later een eigen 2e
WO museum te beginnen.
Mijn interesse is begonnen rond mijn
8ste, na een bezoek gebracht te hebben
aan o.a het Vrijheidsmuseum in
Groesbeek. In eerste instantie had ik
alleen oog voor alle gave voorwerpen
die in de vitrine uitgestald lagen, maar
later kreeg ik ook oor voor alle bijzondere verhalen die bij die voorwerpen
hoorden. Mijn vraag aan u is: heeft u
nog iets waar ik mijn vitrine kast mee
kan vullen. Helemaal gaaf zou zijn als
er aan dit voorwerp nog een bijzondere
verhaal van bekend is. Deze verhalen
mogen na verstrijken van tijd nooit verloren gaan.
U
mag
mailen
naar:
prowin.suus@gmail.com

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

oplage: 25.000

Dodenherdenking 4 mei

Het district Kleve is bezig met de sanering van de Keekener Straße tussen
Kleve-Rindern en Kleve-Düffelward.
De bouwwerkzaamheden beginnen op
dinsdag 25 mei achter het knooppunt
Brodhof en lopen door tot achter het
knooppunt Stegstraße. De rijweg zal in
verschillende bouwfasen worden vernieuwd. Daarvoor is het nodig om de
Keekener Straße helemaal af te sluiten.
Er is een grote omweg aangegeven.
Vanuit Nederland loopt deze via de
Nieler Straße, de Millinger Straße, de
Mehrer Straße, de Nieler Straße, de
Wibbeltstraße, Erlendeich, de Lindenstraße, de Kranenburger Straße, de
Tiergartenstraße, de Klever Ring, de
Landwehr en de Keekener Straße. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik
maken van het bestaande gecombineerde fiets- en voetpad aan de zijkant.

Op 4 mei Dodenherdenking werd door
Stichting
Groesbeek
Airborne
Vrienden een bloemstuk gelegd op de
ster van het General Gavin Monument.

op het Court of Honor dat toegang
geeft tot de begraafplaats. De
Groesbeek Airborne Vrienden vinden
het zeer eervol een van die 36 organisaties te mogen zijn.

Foto: Piet Spanjers
Meer over de herdenkingen in de
diverse dorpen leest u op pagina 10
en op de gemeentepagina (p.11)

14-jarige wil eigen
oorlogsmuseum

GROESBEEK. Vanwege corona is de
jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet van
het Oranjefonds dit jaar uitgesteld naar
eind mei. Dan kan er veilig buiten worden gewerkt. Voor kinderen organiseert
de Werkgroep Milieubeheer Berg en
Dal, zoals inmiddels traditie is, een
speciale werkochtend op zaterdag 29
mei in de Tullekesbom. Dit jaar worden
er weer nestkasten gemaakt. Ieder kind
mag een nestkast in elkaar zetten en na
afloop mee naar huis nemen om in de
eigen tuin op te hangen. Ook worden er
extra nestkasten gemaakt voor andere
plekken. Deze activiteit is van 9 tot 12
uur. Er is hulp aanwezig, maar voor
jongere kinderen is het fijn als een
(groot)ouder mee komt helpen. En
neem een hamer mee.
Deelnemers kunnen zich opgeven via
de landelijke website www.nldoet.nl.
Meer info is ook te vinden op de website van de WMG,
www.wmg-groesbeek.nl.

ROZET:

De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 1 juni
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 28 mei
Vervolg colofon: zie pagina 3

Versoepeling
coronamaatregelen
De aangekondigde versoepeling van de
coronamaatregelen gaan door. Vanaf
morgen, woensdag 19 mei, mag er weer
meer. De ziekenhuis- en besmettingscijfers dalen, het effect van het vaccineren wordt zichtbaar.
Doorstroomlocaties
Onder meer mogen de zogenoemde
buiten-doorstroomlocaties, zoals pretparken, openluchtmusea en dierentuinen, weer onder voorwaarden open. Ze
mogen één persoon per 10 m2 toelaten.
Binnenruimtes op deze terreinen
mogen niet open.

Erlecommers voeren actie voor een veilige weg
De inwoners van Erlecom vroegen
woensdagmiddag 12 mei op een ludieke manier aandacht voor de gevaarlijke
verkeerssituatie op de Erlecomseweg.
Samen met wethouder Sylvia Fleuren,
de wijkagenten Pieter Koolhout en
Coen de Vos en Veilig Verkeer
Nederland, vonden verschillende activiteiten plaats. De kinderen uit
Erlecom hebben met de wethouder
groencontainers voorzien van 30 kmstickers en mochten de politie assisteren bij de snelheidsmetingen. De kinderen deelden hun zelfgemaakte tekeningen uit om automobilisten bewust te
maken van hun snelheid.
De gevaarlijke verkeerssituatie in
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Nestkasten maken met NLdoet

Keekenerstrasse
afgesloten
vanaf 25 mei

jaargang 35 nr. 10

IN

Sobere bloemlegging bij
het General Gavin
Monument in Groesbeek

Voorafgaand aan de bloemlegging las
mevrouw Melchers het gedicht voor
‘Tot de Doden’ van Ed Hoornik.
Aansluitend legden de heren Lenderink
en Kerkhoff de bloemen en volgde er
twee minuten stilte.
Op de laatste zondag van mei herdenkt
Amerika haar oorlogsdoden. Dit
gebeurd in Nederland o.a. op de
Amerikaanse begraafplaats Margraten
waar de Airborne Vrienden elk jaar
namens de 82nd Airborne Division
Assc. een krans legt. Net als vorig jaar
zal het ook dit jaar een besloten ceremonie zijn met een zeer beperkt aantal
aanwezigen. 36 organisaties echter
worden in de gelegenheid gesteld om
de zaterdag ervoor een krans te leggen

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

Erlecom is sinds vele jaren een doorn
in het oog van de Erlecommers, voor
wie de leefbaarheid van jong en oud
dagelijks onder druk staat. De bewoners voelen hun huizen letterlijk trillen
als er weer eens een bus te hard langsrijdt, zelfs in de huizen die verder van
de straat afstaan. Verkeer raast voorbij
in een 30 km zone waar voetgangers en
fietsers geen plek op de weg hebben.
De kinderen in Erlecom kunnen niet
veilig over straat; maar liefst zeventien
jaar geleden werd daarom de
Verkeerscommissie Erlecom opgericht.
Er zijn jaren achtereen gesprekken
gevoerd en rondleidingen verzorgd
voor verschillende experts, telkens met

de dezelfde conclusie: er is absoluut
een herinrichting nodig om de veiligheid te verbeteren.
Het afgelopen jaar besloot de
Verkeerscommissie er nog één keer vol
voor te gaan en dat was succesvol. Ze
kijken terug op een zeer constructief
jaar en zijn grote dank verschuldigd
aan de Gemeente Berg en Dal, Veilig
Verkeer Nederland en aan de wijkagenten. Ze zijn zeer verheugd dat, nota
bene in dit gekke coronajaar, het is
gelukt om met gezamenlijke inspanning de herinrichting van de
Erlecomseweg concreet te maken en
aan te bieden op het meerjarenbegroting overleg in november. Om de aandacht op de problematiek warm te houden zal er aankomend september een
vervolgactie plaatsvinden.
Erlecom werkt hard aan een positieve
uitkomst!

Sport
Ook mogen sportscholen en binnenzwembaden weer open. Maximaal dertig mensen mogen er binnen zijn. De
kleedkamers en douches moeten dichtblijven, behalve bij zwembaden.
Reserveren en een gezondheidscheck
zijn verplicht. Binnen moet iedereen
een mondkapje dragen, maar dat mag
af tijdens het sporten en zwemmen.
Ook mag buiten sporten in teamverband weer, maar wel op 1,5 meter
afstand. Jongeren tot en met 26 jaar
mogen samen buiten sporten zonder
afstand te houden.
Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten mogen ook weer open.
Cultuur
Muziek- en dansscholen worden ook
geopend, voor lessen met maximaal
twee personen en een docent. Grotere
groepslessen zijn niet toegestaan,
behalve voor leerlingen onder de 18.
Daarnaast is in het coronadebat in de
Tweede Kamer vorige week afgesproken dat ook bibliotheken weer open
kunnen.
Terrassen
De openingstijden op terrassen verruimd naar 06.00-20.00 uur. Dat is nu
nog 12.00-18.00 uur. De rest van de
voorwaarden, zoals een maximum van
vijftig personen op een terras en van
twee personen aan een tafel, blijven
gelden, behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

Petje af

Wethouder Sylvia Fleuren (r) met een aantal van de Erlecomse kinderen
Foto: Henk Baron
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Chinees Indisch Restaurant

Son San
Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345
Openingstijden
Dinsdag vanaf 15.00
Woensdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Maandmenu mei
-

Menu A
Babi Pangang
Foe yong hai
Saté (2st.)
Mini loempia (6st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 17,40

Menu B

-

(2 personen)

Tomatensoep (2st.)
Babi Pangang
Foe yong hai
Kip met broccoli
Saté (4st.)
Mini loempia (6st.)
Grote portie nasi
of bami

€ 24,90

(2-3 personen)

Sehr geehrte Kunden,
Gute Nachrichten,
Aufgrund all der Einschränkungen, die wir
verstehen, ist es nicht mehr möglich, Essen zu
sammeln. Wir haben eine Lösung dafür gefunden.
Von nun an liefern wir für alle unsere deutschen
Kunden an die Grenze, damit Sie die Grenze
nicht überschreiten müssen und wir auch nicht.
Bestellen und anrufen 0481-431345,

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

Inname: alleen maandag van 10-15 u. ivm corona

Team Son San

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

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

Electro installaties
Camera beveiliging

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

M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Bezorger gezocht
voor De Rozet in Ubbergen

(vanaf juni)
Info: Hans Hocksenar
Tel.: 024 3974495
Email: stichting@inndenatuur.nl
Website: www.inndenatuur.nl

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus
- - - ALLEEN AFHALEN - - Kranenburg:
Mon-Son 11-15 und 17-20.30 Uhr
Donsbrüggen: Dien-Sam 11.30-15 und 17-20.00 Uhr
So: 16-20.00 Uhr. Mon - Ruhetag

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

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407



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



www.vblkozijnen.nl

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

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

Rib of Haas karbonade
Hamlappen en poulet

500 gram

Verse Drumsticks
Zeeuwsspek
Gebraden rollade

500 gram

€ 4.75

500 gram
€ 4.45
€ 2.75

100 gram
€ 1.49

100 gram
€ 1.39

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 20 - 29 mei

18 mei 2021

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden bieb
met medewerkers

SPORT

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

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

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

Corona schaakmat?
Schaaknieuws Millingse schaakvereniging
De internetschaakcompetitie is afgelopen. Een bloed spannende strijd om de
eerste plaats. Hier volgt de uitslag. De
trotse winnaar is Frank Unkrig.
1
2
3
4
5
6
7
8

Frank Unkrig
10.5 uit 14
Ton Huybregts
10 uit 12
Gerben Bekker
9 uit 14
Rupert Spijkerman 8 uit 14
Max van der Lugt 7 uit 14
Henk Kümmeling 6.5 uit 14
Eric Houkes
3 uit 14
René Severijnen
2 uit 14

Enkele van onze leden zijn nog actief
in de internet competitie van de stad
Kleve, die nog enkele weken doorloopt.
Op donderdag 26 augustus opent de
schaakvereniging Millingen hopelijk
haar deuren voor een nieuw seizoen.
De tafels worden coronaproef opgesteld. Ontsmettingsdoekjes en handenreiniging is voorhanden. We starten
met een korte jaarvergadering. Daarna
kunnen de schakers eindelijk weer life

schaken. Iedere donderdag. Om 20.00
uur starten de senioren hun onderlinge
competitie. Heb je zin om te schaken,
kom rustig langs op donderdagavond.
Jongeren, maar ook volwassenen zijn
van harte welkom.
Ons clublokaal vind je in sporthal De
Duffelt. Wil je hierover meer informatie, bel dan met onze voorzitter R.
Severijnen, tel 0481 433342.
Komend jaar spelen we ook in de
externe
competitie
van
de
OSBO(Oostelijke schaakbond). Naast
de interne en externe competitie spelen
we ook een minicompetitie tegen de
schaakvereniging van Kleve.
Als alles gaat zoals we willen, zullen
we ook komend jaar enkele toernooien
organiseren. Belangrijke evenementen
die ook dit seizoen op ons programma
staan, zijn een groot jeugd snelschaaktoernooi in december ( onder deel van
de reeks IJsco-jeugdtoernooien) en het
Lavie- toernooi voor senioren in januari 2022.

De Rozet
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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
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Te koop: diverse keramiek
merk Coco-Maison. Diverse
bananendozen gevuld, v.a.
€15,-. Gitaren, versterkers,
mengpanelen, audio + versterkers. Markthandel. 0243773292
Gezocht: grote (stal /
schuur) ruimte evt met
grond voor ideële kringloopwinkel. Omgeving Ooij tot
Berg en Dal. 06-46331169

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

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

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

WONINGNOOD !!! STEUN de PETITIE

De Rozet

Tiny Houses in de Gemeente Berg en Dal op het Reomie terrein

voor al uw familieberichten

Deze petitie is voor jongeren (starters) ouderen (die kleiner willen gaan
wonen t.b.v. doorstroming) en voor urgentie gevallen (bv. scheiding)
die nergens terecht kunnen.
LEES en TEKEN de PETITIE Ga naar Facebook: Tinyhouses Bergendal
Open de link van de petitie Tiny houses in de Gemeente Berg en Dal
op het Reomie terrein.

Op 2 mei 2021 is onze gewaardeerde collega

TEKEN !!!

René van den Eijnden

Deze petitie is een initiatief van de Tijgermug,
e-mail: tinyhousesbergendal@outlook.com

onverwachts overleden.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon

René was sinds 31 maart 2005
bij ons in dienst.
Wij zijn verdrietig, maar denken fijn aan
hem terug. We gaan hem missen.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte
toe bij de verwerking van dit grote verlies.
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
collega’s en leidinggevenden

Lieve mensen,

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven
heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

Gallant Metaal

Riek Hoogenkamp-Gesthuizen

Inkoop en verkoop oud metaal/ijzer

weduwe van

Lieskes Wengs 8
6578 JK Leuth
Tel. 024 79 50 272
Mob. 06 188 49 457

Henk Hoogenkamp
5 21-08-1934

www.gallantmetaal.nl
info@gallantmetaal.nl

Millingen aan de Rijn

a 08-05-2021

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
coöperatie DELA, T.a.v. Familie Hoogenkamp-Gesthuizen
Staddijk 130, 6537 TW Nijmegen

Wij willen iedereen bedanken
die na het overlijden van

onze Annika
ons hebben geholpen.
Van een knuffel tot het bezorgen van een
diner. En dank voor alle kaartjes en bloemen.
Veel liefs van
Ton, Ans, Harrie Noor en Kees van Winden

Training Zelfvertrouwen
voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs,
studenten en volwassenen.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Riek.

Leren omgaan met stress.
Worden wie je bent.
Contact: 06 31578507
Louise Weening

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

Sidone Korse & Eveline de Lange

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407
Palsstraat 36 y 6566 WZ Millingen aan de Rijn y 0481 - 35 49 28 y www.limesuitvaartzorg.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

Eveline Duermeijer, het gezicht achter
Voet en Verbinding in Beek
Wie is Eveline? Een vrouw met een
missie, positief ingesteld, een echte
levensgenieter en sterk verbonden
met de natuur en haar intuïtie
Begin 2019 heb ik een sprong in het
diepe gemaakt. Na 11 jaar als Sales
Manager Zuid-Europa gewerkt te hebben bij ACSI Campinggidsen heb ik
mijn vaste baan opgezegd om volledig
voor mijn bedrijf Voet en Verbinding te
kunnen gaan. Hiermee heb ik mijn hart
gevolgd en ben ik mijn dromen achterna gegaan, waar ik tot de dag van vandaag nog steeds heel dankbaar voor
ben!
Jarenlang was de baan bij ACSI
Campinggidsen mijn droombaan. Ik
heb veel mogen reizen naar ZuidEuropa. Dit gaf mij altijd een gevoel
van vrijheid en veel plezier. En ik kon
heerlijk mijn talen spreken. De laatste
jaren werd er flink bezuinigd en zat ik
steeds meer op kantoor. Ik voelde mij
als een vogeltje in een kooitje, wat
ernaar verlangde om weer vrij te kunnen vliegen. Mijn verlangen werd
steeds sterker om in de natuur te werken, eigen baas te worden en mijn creativiteit en passies hierin te verweven.
Ga altijd je dromen achterna. Durf die
eerste stap te zetten, ook al vind je het
spannend!
Naast deze baan ben ik in mijn vrije tijd
het pad van persoonlijke groei en ontwikkeling opgegaan en heb verschillende opleidingen, cursussen en retraites gevolgd, waaronder de opleiding tot
natuur wandelcoach en voetreflexmasseur. Momenteel volg ik de opleiding
voor Stembevrijding in Amsterdam. In
2017 heb ik mijn voetreflex praktijk
Eefs Voetmassage opgericht en ben
parttime gaan werken. Een jaar later
heb ik in 2018 Voet en Verbinding
opgericht.
Vorig jaar kwam Stembevrijding op
mijn pad
Jarenlang durfde ik mijn verlangens
niet te uiten en mijzelf niet altijd uit te
spreken. De afgelopen jaren heb ik hier

stapje
Mijn missie is om jou te inspireren en
de verbinding met jouw hart, de verbinding met de natuur en jouw eigen ware
natuur weer te laten ervaren, zodat jij
het pad kunt lopen wat voor jou
bedoeld is. Ik stimuleer jou om te doen
waar jij echt gelukkig van wordt, jouw
natuurlijke talenten te benutten, zodat
jij weer meer energie, vreugde en twinkeling ervaart. Dit doe ik via wandel
coaching
in
de
natuur,
Stembevrijding, Dansworkshops en
retraites.
Van 2-4 juli organiseer ik het ‘Zing
je vrij! Retraite weekend’ op de
Vlierhof in Keeken.
grote stappen in gemaakt. Vorig jaar is
Stembevrijding op mijn pad gekomen.
Ik voelde heel sterk: “JA dit is wat ik te
doen heb!” Mensen begeleiden met
Stembevrijding om zichzelf te kunnen
zijn, zich vrij te durven uiten en vrij te
voelen om te zijn wie jij diep van binnen bent!
Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten stromen en
laten ontstaan, ongedwongen en speels,
waardoor vastzittende emoties de ruimte krijgen, jij jouw grenzen beter aan
leert geven en meer in het Hier en Nu
kunt ZIJN.
Mijn missie met Voet en Verbinding
Binnen mijn bedrijf Voet en Verbinding
begeleid ik vol enthousiasme mensen
met hun eerste stap op het pad van
bewustwording en persoonlijke groei,
altijd vanuit een stevige verbinding met
jouw basis, jouw voeten en jouw bekkengebied. Dit wordt ook wel gronden
genoemd. Gronden helpt o.a. om meer
rust en balans te ervaren, je met jouw
intuïtie en je hart te verbinden en keuzes te maken die echt bij jou passen.
Als jij goed gegrond bent voel je je
krachtiger en zelfverzekerder.
Luister altijd naar de verlangens in
jouw hart. Volg je hart, stapje voor

Kom zingen en bewegen
in Wijngaard De Plack

In de prachtige omgeving van
Wijngaard De Plack (Ketelstraat 36 in
Groesbeek) starten we de dag met Qi
Gong. Na een korte pauze gaan we
samen zingen o.l.v. een kundige zangpedagoge:
28, 29 mei en 24 september met Liduin
Stumpel 06-40592406
11, 12 juni en 18 september met Tineke
Rietbergen:
www.zorgvoorzang.nl

024-3430690 (in Mook!)
26 juni en 25 september met Sara Di
Marco: www.saradimarco.nl
0644511583
Prijs per workshop: 35 euro
Tijd: 10.00 – 12.30uur
Info, algemene voorwaarden en aanmelden bij Hilde Desmet:
acupunctuurmolenhoek@gmail.com
Daarnaast start Hilde Desmet woensdag 19 mei om 9.00 uur, de wekelijkse
cursus: “Rust en Bewegen in de wijngaard.”
Qi Gong vitaliseert, werkt ontspannend
en bevordert je gezondheid. We brengen het lichaam rustig in beweging,
maken ons hoofd leeg en laten de stress
uit ons lichaam verdwijnen. Meer
informatie bij Hilde Desmet 0243568498 of www.acupunctuurmolenhoek.nl
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Zing je vrij!
Retraite weekend 2-4 juli 2021
Ervaar de vreugde en helende werking van Stembevrijding! We verblijven op de Vlierhof in Keeken, vlakbij
Nijmegen
Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten stromen en
laten ontstaan, ongedwongen en
speels. Zing met jouw emoties, ervaar
de speelsheid in jezelf. Zing klein en
zacht of uitbundig en vol passie. Laat
je verrassen en verwonder jezelf.
Een weekend vol ontspanning, bezinning en plezier! Met Stembevrijding,

Mantra zingen bij het kampvuur,
gronden, aarden, meditatie en heerlijk
dansen.
Je hoeft geen ervaring met Zang en
Stembevrijding te hebben om aan dit
weekend mee te kunnen doen. Voel je
welkom en zing met ons mee!
Nieuwsgierig naar deze retraite?
En wil jij er graag bij zijn?
Voor meer informatie bel Eveline
Duermeijer van Voet en Verbinding
op 06 44832637 of bekijk het volledige retraite weekend op
www.voetenverbinding.nl/agenda

Nieuwsgierig naar de activiteiten van
Voet en Verbinding? Neem een kijkje
op www.voetenverbinding.nl / Eefs
Voetmassage: www.eefsvoetmassage.nl

Movie Machine
Ook de komende weken, maanden
blijft Movie Machine een gevarieerd
online aanbod van lezingen en cursussen aanbieden die je vanuit je eigen
comfortabele stoel thuis kunt volgen.
De afgelopen weken, maanden hebben
aangetoond dat er inmiddels een nieuwe doelgroep is ontstaan van geïnteresseerden die de online lezingen zelfs
prefereren boven de lezing in de zaal.
Ze hoeven de deur niet meer uit, het
scheelt tijd en ze kunnen de lezingen
thuis op televisie of ander scherm goed
en in hoge kwaliteit volgen. Daarbij
speelt de locatie waar mensen wonen
online ook geen rol meer. Er zijn deelnemers uit alle windstreken in het binnenland, maar ook uit het buitenland
duiken er steeds vaker deelnemers op.

Volgende stap winkel- en wooncomplex Spoorlaan Groesbeek

Voor het actuele aanbod zie
https://www.moviemachinegroup.nl/
Als je interesse hebt in één of meerdere
van de online cursussen en/of lezingen
stuur
dan
een
mailtje
naar
info@moviemachine.nl.
Als je meedoet krijg je vervolgens een
mail met daarin alle instructies en
benodigde informatie voor de
lezing/cursus.

Politiebericht

Hilde Desmet - docente Qi Gong uit
Molenhoek - biedt een reeks workshops met 3 verschillende zangdocentes
aan tussen 28 mei en 25 september
2021.
Doel is om op een ontspannen manier
kennis te maken met Qi Gong.
Hierdoor verkwikt gaan we onbekommerd samen zingen (swingende
canons, mooie melodieën) voor ieder
wat wils. Plezier staat voorop, ervaring
is niet nodig.

18 mei 2021

Op 31 maart 2021 is er in het
Pannerdenschkanaal bij Loo een onbekende dode vrouw gevonden. Zij heeft
vermoedelijk 1á 2 weken in het water
gelegen, maar vertoonde totaal geen
slijtsporen. Zij komt dus niet van ver
weg. Tot op heden is er echter geen
aangifte van vermissing, zowel in
Nederland als in het Duitse grensgebied. De vrouw is vermoedelijk tussen
de 45 en 65 jaar oud, lengte ca. 1.70
cm, grijs half kort krullend haar, grijze
halfhoge schoenen (“Luftpolster “
zolen maat 6 ), paarse ribbroek, zwarte
legging, blauw hemdje, korte broek
paars/rood, paarse broekriem met gouden gesp, zwarte sokken (Pierre
Gardin), zwarte BH merk Essentiel,
restjes rode nagellak op de tenen.
Tevens had de vrouw aan de linkerzijde
van het hoofd, net boven haar oor, een
bult zitten. (niet goed zichtbaar, maar
een vergroeiing van de schedel vermoedelijk).Politie| Landelijke Eenheid|
Dienst INFRA, Afdeling Executieve
Ondersteuning, Landelijke Coördinator
Vermiste Personen Rivieren. Postbus
100, 3970 AC Driebergen.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Aan de oostkant van het marktterrein in Groesbeek gaat Hinke
Fongers Beheer B.V. appartementen
bouwen, met daaronder winkelruimtes. Ook breiden de Aldi en Jan
Linders iets uit. Daar zijn een
bestemmingsplanwijziging en een
omgevingsvergunning voor nodig.
De procedure daarvoor start nu.
Wat zijn precies de plannen?
De gebouwen aan de oostkant van met
marktplein worden gesloopt. Dat zijn
de gebouwen waar nu de Scapino en
voorheen de Hema in zaten. Op die
plek komt nieuwbouw, met op de begane grond winkelruimtes en daarboven
24 appartementen. De twee supermarkten (Aldi en Jan Linders) breiden iets
uit aan die zijde, doordat er een zogenoemd laad-los dock wordt gebouwd.
Deze wordt onderdeel van de nieuwbouw. In een later stadium wordt ook
het marktterrein zelf vernieuwd. De
gemeente betrekt daar uitgebreid de
mening van de inwoners, ondernemers,
gebruikers van het plein (markt, kermis, carnaval etc) en andere belanghebbenden bij. Het vernieuwen van het
plein kan niet tegelijkertijd met de
sloop/nieuwbouw van het appartementen/winkelcomplex. De reden is onder
andere dat er zwaar vrachtverkeer over
het marktterrein moet bij de werkzaamheden van het nieuwe complex. Dat
gaat niet als het marktterrein opengebroken is.
Wat vindt de wethouder?
Wethouder Sylvia Fleuren: “Met de
bouw van dit appartementencomplex
zijn straks alle wanden van het marktplein weer eigentijds en aantrekkelijk.
Gedurende de bouw moet de ontwikkelaar er rekening mee houden dat carnaval, kermis en andere festiviteiten
door kunnen gaan. Want zodra het weer
mag, gaat ons centrum weer bruisen.

Samen met onze inwoners, ondernemers en anderen gaan we dit jaar een
keuze maken voor een aanpassing van
het marktterrein. We hopen deze zomer
met elkaar in gesprek te kunnen, als de
Coronamaatregelen het toelaten. Dat
gaan we onder andere doen in en rond
een bus op het plein. We kunnen niet
wachten tot dit weer mogelijk is. Het
centrum van Groesbeek moet een plek
worden waar je trots op kunt zijn, met
voor elk wat wils.”
Wat is de planning?
Het ontwerpbestemmingsplan voor het
nieuwe gebouw en de ontwerp omgevingsvergunning liggen gelijktijdig ter
inzage. Tegen dit plan kunnen derden
zienswijzen indienen. Concept-nl
Projectontwikkeling B.V. gaat namens
eigenaar Hinke Fongers Beheer B.V. in
deze periode een informatieavond
organiseren. De ontvangen zienswijzen, inclusief een inhoudelijke reactie,
gaan naar de gemeenteraad. De verwachting is dat het bestemmingsplan in
de tweede helft van dit jaar vastgesteld
wordt. Na vaststelling en akkoord van
de omgevingsvergunning wordt naar
verwachting eind 2021 gestart met de
sloopwerkzaamheden en nieuwbouw.
Wat merken omwonenden en anderen hiervan?
Gedurende de bouwtijd van ongeveer
een jaar staat er een zogenoemde
bouwplaats inrichting ter hoogte van de
nieuwbouw. Dit betekent dat er minder
parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn
op het marktterrein. De weekmarkt,
carnaval, kermis en andere evenementen kunnen aangepast gewoon doorgaan. Dit staat natuurlijk los van eventuele coronabeperkingen.
Verder is afgesproken dat de overlast
binnen de normen blijft die bij dit soort
werkzaamheden komt kijken (zoals
geluid).

De Rozet
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Nieuw kinderboek van
Arie Bos uit Groesbeek
In maart is het nieuwe boek 'De doldwaze avonturen van Spikey en Jordy'
van Arie Bos verschenen. Dit kinderboek wordt uitgegeven door Uitgeverij
Boekscout.
Samenvatting
Het kinderboek ‘De doldwaze avonturen van Spikey en Jordy’ neemt je mee
met twee broertjes, die samen de grootste avonturen beleven. Ze slapen tussen
de flamingo’s, in een dierenpension en
gaan zelfs op vakantie naar Spanje.
Onderweg ontmoeten ze veel vriendjes
die samen met hen de wereld ontdekken. Deze avonturen zijn natuurlijk
enorm spannend en leuk, maar helaas
niet zonder gevaar. Zouden Spikey en
Jordy weer veilig thuis komen?
Het boek bestaat uit 44 korte verhaaltjes die uiteindelijk één geheel vormen.
Over de auteur
Arie Bos (1951) uit Groesbeek is jarenlang werkzaam geweest in de woninginrichting branche. Ondertussen heeft
hij hierin al 26 jaar een eigen bedrijf.
Het schrijven van een kinderboek is
een lang gekoesterde wens van hem
geweest. Na het overlijden van zijn
zoon, die op 32jarige leeftijd na een

kort ziekbed aan hersentumor overleed,
heeft Bos in 2019 uiteindelijk besloten
om dit waar te maken. Hij wilde vooral
waargebeurde, leuke en spannende verhaaltjes vertellen. De opbrengst van het
boek wordt gedoneerd aan verschillende goede doelen, zoals KIKA, MakeA-Wish en Onderzoeken naar
Hersentumoren!
Boekgegevens
Titel: De doldwaze avonturen van
Spikey en Jordy
Auteur: Arie Bos
Aantal pagina's: 64, Geïllustreerd
ISBN: 9789464311174 :
Verkoopprijs: € 17,50 Uitvoering
paperback
* inclusief kosteloze verzending in
Nederland en België

PLUS voor zevende keer op rij
Meest Verantwoorde Supermarkt
PLUS is voor de zevende keer op rij
door consumenten uitgeroepen tot
‘Meest Verantwoorde Supermarkt’
van Nederland. Met de hoogste
gemiddelde score van 7,41 heeft
PLUS in het GfK MVO rapport 2021
de eerste plaats behaald. Algemeen
directeur Duncan Hoy en commercieel directeur Eric Leebeek ontvingen de prijs gisteren uit handen van
Joop Holla, Research Director van
GfK.
Bij het jaarlijkse onderzoek van GfK
worden Nederlandse supermarktketens
beoordeeld op negen duurzame aspecten: klanten en maatschappij, gezondheid, duurzame handel, klimaat, lokale
betrokkenheid, Fairtrade, voedselverspilling, dierenwelzijn en medewerkers. PLUS krijgt van consumenten een
hoge waardering voor de onderdelen
eerlijke handel, informatie over gezonde voeding, betrokkenheid bij dierenwelzijn en buurtactiviteiten van de winkel. De titel ‘Meest Verantwoorde
Supermarkt’ is een erkenning van de
klant, ruim 7000 consumenten namen
aan het onderzoek deel.
Duncan Hoy en Eric Leebeek van
PLUS nemen award in ontvangst van
Joop Holla
Eric Leebeek, commercieel directeur
PLUS Retail: “Een fantastische en zeer
knappe prestatie van alle PLUS ondernemers en medewerkers die zich elke
dag met veel enthousiasme inzetten om
onze klanten elke dag te verrassen.
Zeker in dit bijzondere jaar. Natuurlijk
is onze intensieve samenwerking met
leveranciers en maatschappelijke partners hierin ook belangrijk. Want we

doen het samen. Om deze waardering
van consumenten zeven keer achter
elkaar te ontvangen vinden we heel bijzonder. Het blijft voor ons de stimulans
om ons te blijven inzetten voor Goed
eten uit gezonde ketens. Elke dag
opnieuw.”
PLUS houdt van Goed Eten. Het is
belangrijk voor iedereen, elke dag. Het
gaat hier om lekker eten net als kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Met
de producten die in de schappen van de
supermarktketen liggen, heeft PLUS
impact tot aan het begin van de keten.
Sinds vorig jaar komen ook de bramen
en blauwe bessen van Nederlandse
telers. Daarmee kwam tijdens de
zomermaanden al het zachtfruit bij
PLUS van Nederlandse herkomst. Met
dit soort initiatieven steunt PLUS boeren en telers dichtbij. Een ander duurzaam voorbeeld is dat PLUS onlangs
alle cacao uit haar huismerkproducten
omgezet naar Fairtrade gecertificeerde
cacao. De bijna 700.000 kilo cacao die
nodig is voor 300 huismerkproducten is
nu Fairtrade gecertificeerd.
In het onlangs gepubliceerde MVO verslag van PLUS is te lezen dat de supermarkt zich verantwoordelijk voelt en
continu stappen zet om de impact in de
keten op mens, dier en milieu te verbeteren. Er is ook veel aandacht voor het
verduurzamen van verpakkingen. Daar
waar het kan zet PLUS in op minder,
hernieuwbaar en recyclebaar verpakken. Vorige week zijn alle dubbele deksels op de verse noten vervangen voor
een hersluitbare folie.
*Bron: GfK rapport 2021.

(Advertorial)

Eefs Voetmassage:
praktijk voor voetreflexmassage en
zwangerschapsreflexologie in Beek
Verhoog je weerstand met
een ontspannen voetreflexmassage!
Voetreflexmassage helpt je
jouw weerstand te verhogen
en is erg ontspannen! Ook
voor het verlichten van spanning & stress, rug-en nekklachten, oedeem, bekkenklachten,
misselijkheid,
spijsverteringsproblemen en
hormonale klachten.
Kun jij in deze Corona
periode wel wat extra ontspanning
gebruiken? Wil jij graag op een veilige manier jouw lichamelijke klachten
verlichten? Informeer naar de mogelijkheden. Bel Eveline voor een
afspraak op 06-44832637 of mail

info@eefsvoetmassage.nl
Website: www.eefsvoetmassage.nl
Adres:
Eefs
Voetmassage:
Rijksstraatweg 201, 6573 CR Beek
(Berg en Dal). Tel: 06-44832637.

ZAKELIJK

Kansen voor werkgevers en werkzoekenden

Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen 1 juni
Werkgevers, werkzoekenden en intermediairs komen op
een laagdrempelige manier met elkaar in contact tijdens
de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen. De zesde editie vindt plaats op dinsdag 1 juni van 10.00 tot 13.00 uur
in de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Rijk van
Nijmegen’. Al ruim 2200 mensen zijn lid. Tijdens de
Online Banenmarkt op 6 april werden maar liefst 193
unieke posts geplaatst, waarvan 117 vacatures en 76
pitches /cv’s. De banenmarkt richt zich op werkgevers en
werkzoekenden in de gemeenten Nijmegen, Wijchen,
Druten, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Mook en
Middelaar.
Werkgevers uit de regio delen op 1 juni hun vacatures tijdens
de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen op LinkedIn.
Geïnteresseerden kunnen daar direct op reageren. Ook presenteren werkzoekenden zich actief door hun cv te delen of
een (video)oproep te plaatsen. Leden ontvangen vanaf 18
mei tips en instructies, waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op deelname. Tijdens de Online Banenmarkt brengen we vacatures en werkzoekenden bij elkaar, maar er wor-

den ook onderling tips en contacten gedeeld. Mensen komen
in beweging, zijn zichtbaar en vergroten hun netwerk.
Allemaal heel belangrijk op de huidige arbeidsmarkt.
Meet Up met werkgevers uit de regio
Om nog meer interactie mogelijk te maken organiseren we
tijdens de Online Banenmarkt Meet Ups. Dit zijn online ontmoetingsessies voor werkzoekenden waarbij telkens één
bedrijf centraal staat. Regionale werkgevers organiseren
deze sessies speciaal voor de leden van de banenmarkt. Voor
‘beginners’ is er een Meet Up over LinkedIn, online netwerken en profilering.
Aanmelden is eenvoudig
Zorg dat u een LinkedIn-profiel heeft (aangemaakt) en ga
naar www.banenmarkt-rvn.nl. U wordt dan automatisch naar
de LinkedIn pagina van de Online Banenmarkt geleid. Vraag
op deze groepspagina uw lidmaatschapsverzoek aan (via de
blauwe knop). U krijgt binnen 24 uur bericht, wanneer u lid
bent geworden van de groep.

Elektrische deelauto's in Beek-Ubbergen
Meestal redt U zich prima met de fiets,
taxi, het OV of lopend. Maar soms is
een auto toch handiger, bij een dag vol
afspraken, heel vroeg of laat ergens
heen, met kinderen en veel spullen op
familiebezoek of vervoer van spullen.
Dan is een deelauto ideaal. Men huurt
hem makkelijk in de buurt, voor een
korte rit of een langere tijd, en deelt
hem met de eigen buurtgenoten.
Misschien heeft U al vaker een auto
gehuurd, of geleend van vrienden of
buren. Een auto delen is niet veel
anders. Doel van autodelen is ook dat
er minder auto's stil staan dus wellicht
is het een alternatief voor 2e auto of
auto die nauwelijks gebruikt wordt , bv.
dure leaseauto.
Vanaf mei 2021 biedt LedsDoItNow
autodelen aan in samenwerking met
Nico de Witt Plus supermarkt in BeekUbbergen. I.v.m. duurzaamheid en klimaatdoelen zijn deze 100% elektrisch.
De deelauto's zullen voornamelijk
staan bij de Plus supermarkt die centraal in het dorp ligt. De 100% elektrische Nissan Leaf's / Evalia personenbusjes / Ecamper van LedsDoItNow
zijn te reserveren via Snappcar via onze
site.
De introductieprijzen liggen tussen de

€ 35 en € 45 per dag.
Het liefst willen we mensen die lid
worden (delen in warme kring via
Vereniging voor Gedeeld Autogebruik
- dit is ook goedkoper) en voor mensen
die regelmatig een deelauto willen
gebruiken willen we dit in coöperatievorm doen in de toekomst met een
reserveringsapp die de auto’s kan ope-

nen en sluiten. Als U hier belangstelling voor heeft kijk dan op onze site.
Voor mensen die overwegen een 100%
elektrische auto aan te schaffen is het
ook een mooie manier om eens uitgebreid kennis te maken met elektrisch
rijden.
Meer info op www.ledsdoitnow.nl

Foto: Henk Baron

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt maakt zich op voor de toekomst

Oplossingen op maat voor een gezamenlijk doel
Er zijn veel uitdagingen die instanties en bedrijven uit
Nederland en Duitsland samen moeten aangaan. Dat is
de conclusie van een online bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de slag gingen met de toekomst van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De bijeenkomst werd
georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform van de
Euregio Rijn-Waal, een samenwerkingsverband van
meerdere partnerorganisaties in de provincies
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen.
“De grensoverschrijdende arbeidsmarkt staan veel uitdagingen te wachten”, opende Sjaak Kamps, directeur van de
Euregio Rijn-Waal, de Zoom-bijeenkomst. Onder de leiding
van Frank Wöbbeking namen circa 45 ondernemers en
arbeidsmarktexperts uit Nederland en Duitsland deel. Kamps
benadrukte daarnaast dat de arbeidsmarkt nu al internationaal georiënteerd is – en dat wordt in de toekomst alleen nog
maar meer. Maar de coronapandemie heeft letterlijk laten
zien dat er nog steeds grenzen zijn. “Ons adviespunt, het
GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal, werd overspoeld
door vragen. Vooral nadat Duitsland Nederland als hoogincidentgebied had bestempeld”, vertelde Kamps. “Dat liet
wederom duidelijk zien hoe nauw de Nederlands-Duitse
grensregio vervlochten is.”
Vervolgens wees hij op de Grenslandagenda 2021, waarin
besloten werd om de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling te intensiveren. In Kleve wordt daarom een zogenaamd
SGA
(Servicepunt
Grensoverschrijdende
Arbeidsbemiddeling) opgericht. Tegelijkertijd moet het leren
van de buurtaal in onderwijsinstellingen gestimuleerd worden, en dient de erkenning van diploma’s vereenvoudigd te
worden. “Om dat te realiseren, moeten bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties hun krachten bundelen”,
aldus Kamps.
Corona als positief effect
Nu mochten ook de andere aanwezigen in actie komen: ze
verdeelden zich over drie workshops, die verschillende
aspecten van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt belichtten. In de eerste workshop werd een beeld van de ideale
arbeidsmarkt geschetst, waar competenties en vaardigheden
in plaats van diploma’s en certificaten tellen. Dit is een ontwikkeling die al bezig is, maar veel werk en moeite vereist.
Er worden al technische hulpmiddelen ontwikkeld, waarmee
werkgevers de competenties van sollicitanten beter kunnen
beoordelen. Hun wens: dit idee moet grensoverschrijdend
verder worden ontwikkeld, waarbij aan Duitse zijde ook de
Handwerkskammers en de Industrie- und Handelskammers
betrokken zouden moeten worden.

Mensen met een beperking grensoverschrijdend bemiddelen
‘Grensoverschrijdend werken met een beperking’: dat was
de titel van de tweede workshop. De deelnemers stelden vast
dat de structuren en mogelijkheden in Nederland anders zijn
dan in Duitsland. In Nederland zijn er bijvoorbeeld minder
aparte werkplekken voor mensen met een beperking: waar
deze mensen in Duitsland in een sociale werkplaats werken,
zijn ze in Nederland vaker onderdeel van de reguliere
arbeidsmarkt. Het is echter alsnog mogelijk om deze mensen
grensoverschrijdend te bemiddelen – maar er is maatwerk
vereist. Omdat dit thema zo belangrijk is, willen de experts –
onder andere van UWV, WerkgeversServicepunt Achterhoek
en de Duitse partners LVR en Agentur für Arbeit – graag
intensief met elkaar in contact blijven, zodat er gezamenlijk
aan oplossingen kan worden gewerkt om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.
In de derde workshop stond ondersteuning tijdens de coronapandemie centraal. Een voorbeeld hiervan zijn de
Nederlandse mobiliteitscentra, die op dit moment in ontwikkeling zijn. Doel hiervan is om medewerkers van bedrijven
die door de coronapandemie niet hun normale werkzaamheden kunnen verrichten, tijdelijk aan bedrijven te bemiddelen
die juist dringend arbeidskrachten nodig hebben. “Een restaurant dat op dit moment gesloten is, kan zijn medewerkers
tijdens de crisis bijvoorbeeld uitlenen aan een webwinkel,
die juist wel wat hulp kan gebruiken”, legde Stefanie Rösing
van WerkgeversServicepunt Achterhoek uit. De Agentur für
Arbeit richt zich nu vooral op opleiden en bijscholen, zodat
het gebrek aan vakkrachten niet nog groter wordt. In hoeverre deze twee benaderingen ook grensoverschrijdend ingezet
kunnen worden, is per geval anders.
Vaker ideeën uitwisselen
“We hebben vastgesteld dat er voor de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt geen algemene, kant-en-klare oplossingen
bestaan – er moet juist veel maatwerk verricht worden”, concludeerde Kamps, nadat alle deelnemers weer bij elkaar
waren gekomen en de resultaten van de workshops met
elkaar gedeeld hadden. In het kader van het
Arbeidsmarktplatform wil de Euregio Rijn-Waal ook in de
toekomst een uitwisseling van ideeën faciliteren. Tot slot
wees Kamps erop dat in de volgende fase van het Europese
subsidieprogramma INTERREG vanaf 2022 de thema’s
‘Maatschappij’ en ‘Europa’ een belangrijke rol spelen.
Daarbij wordt vooral op inclusie, onderwijs en arbeidsmarkt
gefocust. Er is dus volop potentieel voor INTERREG-projecten waarmee de belemmeringen, die in de workshops aan
bod kwamen, uit de weg geruimd kunnen worden.

C U LT U R E E L

Herdruk 'Millingen aan de Rijn
van 1900 tot 1950'
Na 'Millingen aan de
Hijskraan', 'Nijntje git fietse' en 'Het ziet hier zwart
van de witte lakens' presenteert Stichting Millings
jaarboek in 2021 opnieuw
een speciale uitgave, de
herdruk van: 'Millingen aan
de Rijn van 1900 tot 1950'
door
H.Th.
(Hentje)
Egberts.
Hentje Egberts heeft met dit
boek in 1978 een uniek historisch tijdsbeeld geschetst
over Millingen aan de Rijn
in de eerste helft van de 20e
eeuw.
Eerst leidt Egberts ons rond
door het dorp, startend bij
de Knienepol en eindigend
bij de grens met Duitsland.
Na de rondleiding vertelt
Egberts hoe de jeugd haar
dagen doorbrengt, hoe de
maatschappij zich ontwikkelt, de dagelijkse routine, de kerkelijke gebruiken en het verenigingsleven.
Natuurlijk komen ook de crisisjaren en
de Eerste en Tweede Wereldoorlog aan
de orde.
De kwaliteit van het originele boek uit
1978 is dusdanig dat het bij veel bezitters een losbladig geheel is geworden.
Om die reden en vanwege de huidige
mogelijkheden zoals het toevoegen van
foto's, heeft Stichting Millings
Jaarboek besloten het boek opnieuw uit
te geven. Uiteraard met dank aan en
met toestemming van de familie en de
oorspronkelijke
uitgever
'Heemkundekring de Duffelt.

Dit prachtige boek met uniek beeldmateriaal, 335 pagina's dik, volledig in
kleur en voorzien harde kaft mag niet
in uw boekenkast ontbreken. Het is
vanaf begin juni te koop bij Primera en
Hebbes in Millingen aan de Rijn voor €
19,50. Bij voorintekening bieden wij u
het boek aan voor slechts € 17.50. Het
boek wordt gedrukt in een beperkte
oplage en OP=OP.
Via onze website (http://millingsjaarboek.nl) kunt voor de speciale prijs
intekenen op dit prachtige boek.
Bestuur en redactie van Stichting
Millings Jaarboek

Lancering boek “Oorlogsgeweld
in de Ooijpolder” bij de Plak
Loeiende koeien en kakelende kippen
tussen het stro vormden woensdagmiddag 5 mei het decor van de presentatie
van het boek “Oorlogsgeweld in de
Ooijpolder” op boerderij de Plak in
Persingen. Dit boek van Cea en Ton
Dillen-Janssen is in korte tijd uitgebracht omdat de samenstellers het
graag op 5 mei wilden presenteren.
Cea en Ton van Dillen hebben een
belangrijke periode in oorlog, van september 1944 tot mei 1945, samengesteld en onderzocht.
De eerste drie exemplaren van het boek
werden achtereenvolgens uitgereikt aan
Wim Ebben, die een belangrijk deel
van de oude foto’s heeft geleverd en
aan Jos Bouten, zoon van hoofdonderwijzer Antoon Bouten, die de oorlog
bewust heeft meegemaakt en daar door
een mooie bijdrage aan het boek kon

leveren. Als laatste kreeg burgemeester
Mark Slinkman het boek aangeboden.
Zowel Jos Bouten als burgemeester
Mark Slinkman hielden daarna een
indrukwekkende toespraak waarbij Jos
Bouten zijn verhaal, dat ook deels in
het boek staat, vertelde.
Overigens speelde boerderij de Plak
ook een belangrijke rol in de laatste
periode van de oorlog bij de opvang
van Nijmeegse evacués en van onderduikers en gevluchte Franse soldaten.
Vanaf 6 mei is het boek is verkrijgbaar
voor € 15.- bij de heemkundekring De
Duffelt: Primera Beek en Millingen,
Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek,
Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de
boekhandels in de omgeving.
www.duffelt.de.
Email:
deduffelt@gmail.com.

‘Voor Joden
verboden’
‘Hoe de joodse gemeenschap uit
Nijmegen verdween 1940-1945’
is de titel van het nieuwe boek van
Frank Eliëns.
De zwartste bladzijde van de
Nijmeegse geschiedenis is eindelijk
beschreven: de stelselmatige vervolging van de Joodse gemeenschap in de
Tweede Wereldoorlog. De schrijnende
verhalen die Frank Eliëns in de afgelopen jaren verzamelde, laten zien op
welke gruwelijke wijze de Joodse
inwoners van de oudste stad van
Nederland werden opgejaagd, beroofd,
opgepakt en gedeporteerd. Slechts heel
weinigen keerden terug. Voor Joden
verboden brengt al die honderden
slachtoffers op indrukwekkende wijze
bij elkaar en geeft ze een gezicht in persoonlijke verhalen van woede, wanhoop, ongeloof, niet te bevatten verdriet, maar soms ook geluk en hoop in
deze donkere jaren. Zo veel mogelijk
zijn ook foto’s afgedrukt van al deze
mensen, die nooit de kans kregen om
de lente, zomer, herfst en winter van het
leven te beleven, en geslachtofferd werden door de nazi’s en hun trawanten.
Frank Eliëns is beleidsmedewerker bij
de gemeente Nijmegen en schrijft veel
over de geschiedenis van de stad. Hij
deed ruim een kwarteeuw onderzoek
naar het tragische lot van de Nijmeegse
Joden.
ISBN : 9789024435463

Open atelier
2021

Jos Bouten ontvangt een 1e exemplaar van het boek in de stal
van boerderij de Plak
Foto: Henk Baron

Senia: BoekMeetings voor
echte boekenliefhebbers
door ervaren boekenhosts en vinden
plaats in kleine groepen.
Voorkennis is niet nodig, iedereen kan
meedoen. Meer informatie en data
vindt
u
op
www.senia.nl/pages/Senia/Activiteiten
/Boek-meetings. De eerste is vandaag,
18 mei.
Stichting Senia organiseert leesclubs en
literaire activiteiten door heel
Nederland. Samen lezen verrijkt je
wereld!
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Afhaalbieb populair onder bibliotheekleden
Ook tijdens de coronapandemie
heeft de Bibliotheek Gelderland Zuid
zoveel mogelijk voor de inwoners in
haar werkgebied willen betekenen.
“We hebben met de hele organisatie
enorm veel energie gestoken in het
bedenken en uitvoeren van alternatieve plannen,” aldus directeurbestuurder Bert Hogemans. Naast
een flinke toename van het aantal
uitleningen van e-books en luisterboeken is vorig jaar veel gebruik
gemaakt van de Afhaalbieb.
Tijdens de eerste lockdown zijn de
BiebBoys ontstaan om leesplezier
onder kinderen te blijven stimuleren.
Vanuit een lege bibliotheek maakten
educatiemedewerkers Kees en Joran
filmpjes met lees-challenges, om thuis
of met de klas te bekijken. Bij de
Afhaalbieb konden leden verrassingspakketten met boeken aanvragen, zodat
ze tijdens de sluiting toch fysieke boeken konden lezen. In totaal zijn vorig
jaar ruim 5.600 pakketten met boeken
uitgeleend. Voor minder digitaal vaardi-

Kunstenaar Marc Deeleman uit Berg en
Dal opent zijn atelier voor belangstellenden. In de tuin toont hij zijn meest
recente beelden in cortenstaal. In de
galerie zijn kleine werken en wandplastieken te zien.
22 mei t/m 27 juni op zaterdag en zondag van 11.00u tot 17.00u (door de
week op afspraak)
Oude Kleefsebaan 15, Berg en Dal
marcdeeleman@exto.nl
06 21437372
marcdeeleman.exto.nl
Wij houden ons aan de richtlijnen van
het RIVM inzake Covid-19.
Bekijk voor je ons bezoekt marcdeeleman.exto.nl/exposities voor de laatste
stand van zaken.

Het voordeel van deze saaie tijden is
dat u heel veel kunt lezen. En wat is er
leuker om deze boeken te bespreken
met andere boekenliefhebbers?
In mei organiseert Senia daarom een
aantal leuke Online BoekMeetings.
Namelijk over Zomervacht (Jaap
Robben), Nooit meer slapen (Willem
Frederik Hermans) en De Bourgondiërs
(Bart van Loo).
Ga in gesprek met andere boekenliefhebbers, ontdek, verdiep en verwonder
u! De BoekMeetings worden geleid
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Boom met doorkijk, beeld van
Marc Deeleman

ge mensen zette de bieb samen met
SeniorWeb een digitale hulplijn op,
voor vragen over bijvoorbeeld videobellen of het downloaden van e-books.
Via online activiteiten als boektrailers,
een literaire pubquiz en talkshows met
Nijmeegse schrijvers probeerde de bieb
kijkers nieuwe leesinspiratie te geven.
Ook enkele Taalcafés gingen online
door, zodat deelnemers toch konden
blijven oefenen met Nederlands spreken.
Ruim de helft meer e-books en luisterboeken geleend
De bieb kon vanwege de sluitingen en
beperkingen natuurlijk minder bezoekers ontvangen. Ten opzichte van 2019
daalde het aantal bezoekers in de vestigingen met 36,9%. Veel leden bleven
de bibliotheek trouw: het ledenaantal
daalde slechts licht (-2,9%). De uitleningen van fysieke boeken daalden
door gesloten vestigingen met 18,4%.
Hier staat een fikse stijging van 58%
van het aantal uitleningen van e-books

en luisterboeken tegenover.
Terugblik op een bijzonder jaar
Via het jaarverslag geeft de Bibliotheek
Gelderland Zuid in de vorm van een
film een terugblik op het jaar 2020. Na
een toepasselijk gedicht van Linda
Vogelesang passeren enkele hoogtepunten de revue. Op de website vertellen zes ambassadeurs over hoe de bieb
hen heeft geholpen het afgelopen jaar.
Directeur-bestuurder Bert Hogemans
vertelt in een interview over zijn ervaringen na de eerste lockdown in maart.
“Natuurlijk is het vreselijk om vestigingen te moeten sluiten en activiteiten te
moeten afzeggen. Maar aan de andere
kant levert een crisissituatie ook een
grote saamhorigheid op.” En over de
toekomst: “Ik hoop dat de versnelde
digitalisering zich positief ontwikkelt
en beklijft. Zowel voor onze eigen
organisatie als voor onze leden, bezoekers en gebruikers.”
Het jaarverslag van de Bibliotheek
staat op www.obgz.nl/jaarverslag.

Kennisdelers: een reeks online
lezingen van de bibliotheek
In de regio Gelderland-Zuid wonen
een groot aantal deskundige mensen
die door hun werk of hobby veel
weten over een specifiek onderwerp.
De Bibliotheek Gelderland Zuid deelt
deze schat aan kennis tijdens de online
lezingenreeks ‘Kennisdelers’. Er staan
onder meer lezingen op het programma
van epidemioloog Alma Tostmann,
kunsthistoricus Peter Zunneberg en de
Nederlands-Duitse marketeer Anouk
Ellen Susan. De lezingen zijn kosteloos
te volgen via WebinarGeek.
De onderwerpen die tijdens Kennisdelers aan de orde komen zijn zeer
divers. De lezingen vinden telkens van
20.00 tot 21.00 uur plaats via het online
platform WebinarGeek. Deelname is
gratis en je hoeft geen lid te zijn van de
bibliotheek om mee te doen.
Toehoorders kunnen via de chat vragen
stellen aan de sprekers. De volgende
lezingen staan op het programma:
Donderdag 27 mei: 'Net geen echte
mensen:
dystopie
in
Kazuo
Ishiguro’s ‘Never Let Me Go’ en
‘Klara and the Sun’ door universitair
docent Engelse Letterkunde dr. Usha
Wilbers (Radboud Universiteit)
Wat betekent het om net geen mens te
zijn? Wat is liefde, ouderschap en
authentiek leven als je een kopie bent?
Over ethische kwesties in twee romans
van de Japans-Britse auteur Ishiguro.
Maandag 7 juni: 'LEKKER anders:
Duitsland en Nederland' door de
Nederlands-Duitse marketeer Anouk
Ellen Susan
Hoe komen Nederland en Duitsland tot
een succesvolle samenwerking en hoe
kunnen beide landen optimaal profiteren van elkaars nabijheid?
Maandag 14 juni: 'COVID-19 en

andere infectieziekten: hoe verspreiden ze zich en hoe kunnen we ze
stoppen?' door epidemioloog Alma
Tostmann (Radboudumc)
Over de kenmerken van de COVID19pandemie in vergelijking met andere
infectieziekten die grote epidemieën
hebben veroorzaakt in Nederland en
daarbuiten.
Dinsdag 22 juni: 'Let’s talk about…
stress!' door psycholoog en voedingsdeskundige Lucienne de Bie
Over de effecten van stress en tips om
de negatieve stress-spiraal te doorbreken.
Dinsdag 29 juni: 'Stilstaan bij beelden op straat' door kunsthistoricus
Peter Zunneberg
Een virtuele wandeling langs beelden
in Nijmegen en omgeving.
Geïnteresseerd in (een van) bovenstaande onderwerpen? Kijk voor meer
informatie
en
aanmelding
op
www.obgz.nl/kennisdelers.

Expositie in
de Refter
UBBERGEN. In mei is er een expositie
van Hein Budding in de prachtige kapel
in de Refter, Ubbergen. De expositie
bestaat uit een fotografische beelden,
die horen bij zijn project Breathing
Space. Zie voor meer informatie:
http://www.notredamedesarts.nl/breathing-space/
Er is tevens ook een aanmeld programma voor bezoekers:
https://datumprikker.nl/event/subscribe/p2x7vd6umk7y97dm

Zakdoekenboom
BEEK. Op het begraafparkje van het
Kleine Bartholomeuskerkje op de hoek
van de Rijksstraatweg / Nieuwe
Holleweg in Beek staat deze fraaie
boom. Davidia involucrata is de wetenschappelijke naam. De Nederlandse
naam is Zakdoekenboom, soms ook
wel Vaantjesboom genoemd. De twee
witte schutbladen zijn in het begin nog
lichtgroen, maar verkleuren na verloop

van tijd wit, zodat die bladeren als ware
op bloembladeren lijken. Maar het is
gewoon blad. De eigenlijke bloemen zit
er middenin opgeborgen.
Zeker de moeite waard om er naar te
gaan kijken.

De Rozet
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per

WEEK VAN 1 JUNI OPENINGSWEEK!
HOGE KORTINGEN EN VEEL ACTIES

)

(gratis thuisbezorgd

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Actie
Horren in vele soorten

VANAF 1 JUNI
OPENINGSWEEK
Openingstijden

Di t/m Vr
09:30 - 17:30
Zaterdag
09:30 - 16:30
Zondag
elke even week
open (vanaf 1 juni)
Maandag
op afspraak

Lingerie By M

EEN DEEL VAN DE
ACTIE'S ZULLEN VOOR
STICHTING ALS ZIJN!

Heerbaan 170A
Millingen aan de Rijn
0481-798026

Volg ons ook op
Social Media

LINGERIEBYM.NL

@LINGERIE_BY_M

ACTIE
meten en montage gratis

Te Huur in Leuth
Lieskes Wengs
Spreekruimte / behandelkamers / kantoor

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

Lieskes Wengs 3

Lieskes Wengs 3:

Lieskes Wengs 3a

Bgg.
1e verd.

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

(was in gebruik als kantoor, per direct beschikbaar)

Lieskes Wengs 3a:
Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Bgg.

- hal 25 m2
- kamer 25 m2

(komt binnenkort vrij)

Bel voor informatie Frank Verweij 06-53131470

SENIOREN

KBO Beek Nieuws

Opening
zonnedak
Gasthuis
Millingen
MILLINGEN AAN DE RIJN. Op
woensdag 19 mei 2021 opent wethouder Verheul van de Gemeente Berg
en Dal, samen met de bewoners, het
zonnedak op het Gasthuis.
Het Gasthuis in Millingen zet een volgende stap in duurzaamheid. Er liggen
nu 350 zonnepanelen op de daken, en
die leveren ongeveer de helft van de
totale stroomvraag van het Gasthuis.
Dit past in het beleid van de zorgorganisatie om een bijdrage te leveren aan
een duurzame leefomgeving. Zo wordt
er erg weinig eten weggegooid, is alle
verlichting door LED vervangen en
wordt veel afval al gescheiden. Ook
wordt er in het Gasthuis nagedacht over
terugdringen van papiergebruik, lekkere alternatieven voor vlees en het verder
scheiden van afval. Binnenkort wordt
de verwarming en warmwatervoorziening vervangen door een zeer energiezuinige installatie. Natuurlijk is een
deel van het gebouw al wat ouder, en
geeft dat beperkingen voor moderne
afspraken als “0-op-de-meter”. Maar
daar waar mogelijk draagt het Gasthuis
haar steentje bij.

Foto: René Hendriks
dank.
Voor 20 euro per kalender jaar steunt u
de KBO Beek en geniet u van alles wat
de KBO Beek u iedere keer weer
opnieuw biedt. Van eductie tot amusement.
Onder andere tien maal per jaar een
mooi Magazine met onze nieuwbrief.
De KBO Beek de vereniging waar je bij
wilt horen.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
info.

BERG EN DAL. Het VoordeBuurt
Fonds is een initiatief van de
RegioBank / Verzekerd met Gemaq
Groesbeek samen met het Oranje
Fonds. Samen willen ze het hart van je
buurt weer laten kloppen. Dat doen ze
door een bijdrage te leveren aan de
vitaliteit van dorpen en kleine steden.
RegioBank / Verzekerd met Gemaq
Groesbeek belde naar Toek Toek Berg
en Dal met de vraag of ze met het
VoordeBuurt Fonds iets konden betekenen voor ons. Hiermee waren we heel
blij. Toek Toek Berg en Dal is hard
door Corona geraakt. Zij zijn een
Vrijwillige vervoersdienst die actief is
in het dorp Berg en Dal. Men vervoert
over het algemeen ouderen/minder
valide mensen op korte afstanden zodat
ze passende zorg kunnen ontvangen
maar ook sociale afspraken kunnen
onderhouden. Toek Toek Berg en Dal
wordt geheel gedraaid door vrijwilligers. Hoewel we, ondanks corona, door
mochten rijden vanaf juni 2020 zijn de
aantallen ritten en daarmee onze
inkomsten flink geslonken. Daarnaast
hebben we vorig jaar allerlei sponsoracties voor extra inkomsten niet kunnen
doen. Dat geldt ook voor dit jaar. We
hebben flink ingeteerd op het kleine

Telefonisch
spreekuur
‘ervaar het OV’
Vanwege de coronabesmettingen en de
afgekondigde maatregelen zijn de
maandelijkse Inloopspreekuren Openbaar Vervoer voor senioren geannuleerd.
Het telefonisch OV-spreekuur geeft
senioren de mogelijkheid om toch hun
vragen over het reizen met het ov
beantwoord te krijgen.
OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen op
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op
dinsdag en donderdagmiddag van
13.30 – 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 038-303 70 10.

De Rozet

INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

EL TORO
WIJ ZIJN OPEN VOOR
ETEN AFHALEN
BESTEL TELEFONISCH

Tel.: 0049-2826-419
Große Straße 80, Kranenburg

Spaces van Wil
Mijn vorige bijdrage aan De Rozet was
op 15 maart 2021. Hoofdzakelijk
waren het nu weer de bezoeken aan de
polder zoals de klei afgraving achter de
huizen aan de waiboerweg. Hoe het
zand doorgespoten wordt vanaf de
zandzuiger, en dat zand op hoogte
wordt gebracht was natuurlijk wel
mooi om te zien, want u loopt het als
men over de dam gaat voorbij!
En dan was het weer de opening van de
Theetuin, en natuurlijk de 4 Mei her-

denking in Nijmegen.
Hopelijk gaan veel evenementen voor
iedereen binnenkort weer door. De polder werkzaamheden lopen ook binnenkort af, hoewel het zand doorspuiten
nog wel langer doorgaat.

Truus Belderok van RegioBank / Verzekerd met Gemaq Groesbeek feliciteert
Mariken Sünnen van Toek Toek Berg en Dal met de steun van het VoordeBuurt
Fonds.
beetje spaargeld dat we hadden om
over enkele jaren een nieuwe auto te
kunnen kopen. Dit steuntje in de rug
hebben we net nodig om door te kunnen gaan. Om te laten zien dat Toek
Toek Berg en Dal gedragen wordt door
het dorp starten we met een crowdfunding actie. Als we aan het benodigde
bedrag komen zal het VoordeBuurt

Fonds dit bedrag verhogen tot 2000
euro. De gebruikers (overwegend ouderen) zijn dankbaar dat dit vervoer
mogelijk is en hen in de gelegenheid
stelt om deel uit te blijven maken van
de maatschappij. De Coronatijd maakt
extra duidelijk hoe belangrijk het is om
elkaar te kunnen ontmoeten en samen
activiteiten te kunnen ondernemen.

Geert Basten in Ooij met
schutterseer uitgeleid
Het boegbeeld van schutterij Eendracht
Ooij, Geert Basten, overleed zondag 2
mei op 74-jarige leeftijd plotseling aan
de gevolgen van Covid-19. Hij werd
vrijdagmiddag door zijn schutterij
Eendracht met schutterseer uitgeleide
gedaan in zijn dorp Ooij, waar hij zijn
hele leven gewoond heeft.
Geert was een halve eeuw tamboer
maître van de drumfanfare van de
schutterij. Deze drumfanfare, inclusief
leden van de diverse afdelingen en ere-

leden van de schutterij, hebben hem
samen met bestuursleden van de Kring
Rijk van Nijmegen van huis opgehaald
en begeleid naar de grens van het dorp,
waar ze op de Kerkdijk een erehaag
vormden. Onderweg hadden zich diverse mensen uit Ooij langs de route opgesteld. Vervolgens is een deel van de
schutterij mee gegaan naar crematorium Waalstede in Nijmegen, waar ze,
ook met schutterseer, afscheid van
Geert namen.

Ook is het zo dat men mijn website in
Internet Explorer niet goed meer kan
openen, Google Chrome kan men dan
het beste gebruiken en niet het opdringende Edge!

Uitvaart Geert Basten in Ooij
Op 19 mei om 15 uur opent wethouder
Nelson Verheul (die ook duurzaamheid
in zijn portefeuille heeft) samen met de
bewoners het zonnedak. Natuurlijk met
inachtname van de corona-regels én
met een glaasje bubbels. Want in de
ogen van de mensen van het Gasthuis is
duurzaamheid een vrolijk actueel
thema waarop geproost mag worden.
Het onderstreept het motto van het
Gasthuis: Je denkt dat het niet kan.
Maar het kan wél!
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VoordeBuurt Fonds steunt Toek Toek Berg en Dal!

BEEK.
De
Lijndansgroep
van de KBO Beek
is naarstig op zoek
naar een of meerdere leerkrachten.
Onze grote groep
lijndansers is zeer
ambitieus en danst
op vele genres, hier
wil de groep dan
ook graag mee verder gaan onder een
deskundige
leiding. Zo gauw als
de mogelijkheid
weer daar is, is de
les `s woensdagsmorgens van 10.00
uur tot 11.30 uur in
het Kulturhus van
Beek. Bent u geïnteresseerd neemt u
dan contact op met
onderstaand nummer.
De leden en het
bestuur bedanken
Ans en Koos (foto) voor hun jaren
lange tomeloze inzet. Bijzonder jammer dat een val daar nu helaas een eind
aan maakt. Veel sterkte en nogmaals

18 mei 2021

Foto: Henk Baron

Zorgen voor je naaste in zijn laatste
levensfase? Dat is toch vanzelfsprekend!
Jo en Joke Huisman-Looman
50 jaar getrouwd
Op vrijdag 7 mei waren Jo en Joke
Huisman-Looman uit Millingen aan de
Rijn 50 jaar getrouwd. Door de familie
was voor hen een een verrassingsdriveby georganiseerd bij hun dochter
Barbara voor de deur in de Zalmstraat.
Familie en vrienden konden voorbij rij-

den en hen op deze manier, coronavrij,
onder het genot van een taartje en een
drankje feliciteren. In de ochtend was
hun huis versierd en was er een ontbijt
georganiseerd. Jo en Joke, van harte
gefeliciteerd.
Foto: Henk Baron

Als u zorgt voor iemand die binnenkort
zal gaan sterven dan is dat een zware
taak, zowel lichamelijk als emotioneel.
De meeste mantelzorgers zijn gedreven, gaan vaak tot het uiterste en vergeten daarbij om voor zichzelf te zorgen.
“Ik verlegde mijn grenzen steeds verder als het gaat om zorgen voor mijn
partner”, vertelt mantelzorger Marieke.
“Je staat niet stil bij de mogelijkheid
dat je hulp kunt vragen.”
Vrijwilligers van VPTZ zijn speciaal
opgeleid om te ondersteunen en te ontlasten. Zij nemen voor heel even de
zorgtaken van de mantelzorger over.
“De hulp van de VPTZ heeft er voor
gezorgd dat ik twee keer per week even
kon uitwaaien. Ik kon heel even opladen en dat hielp mij om deze zware
fase aan te kunnen”, aldus mantelzorger Marieke.
Wat kunt u van deze vrijwilligers
verwachten?
De vrijwilligers van VPTZ kiezen er
bewust voor om ondersteuning te willen bieden aan mensen die op korte termijn gaan sterven. Ze worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Ze bieden
geen professionele zorg, maar willen
mantelzorgers voor even ontlasten door
te waken bij de zieke, zowel overdag
als ’s nachts. Zij geven tijd, aandacht en
emotionele steun met een luisterend

oor, een helpende hand en een wakend
oog.
Kunt u de hulp van vrijwilligers
gebruiken?
U kunt rechtstreeks (of via uw thuiszorgorganisatie of huisarts) contact met
VPTZ opnemen (061321073). Een
coördinator maakt een afspraak met u
voor een kennismaking. Tijdens dat
gesprek wordt er o.a. gekeken naar
welke hulp nodig is, hoe vaak en op
welke dagen en tijdstippen. Na het kennismakingsgesprek wordt zo snel
mogelijk (vaak binnen 48 uur) de eerste
vrijwilliger bij u ingepland.
Geen hulp nodig, maar wel hulp bieden?
Dat kan ook! Bij VPTZ kunnen ze
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. U
kunt zelf aangeven wanneer u beschikbaar bent. Voordat u aan de slag gaat
volgt u eerst een training. Meer info?
Kijk
op
www.vptzrijkvannijmegen.nl/vrijwilliger.

De Rozet
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CDA Berg en Dal kiest Geert Jan
Berning als nieuwe voorzitter
Tijdens de algemene ledenvergadering
van 12 mei is Geert Jan Berning gekozen als bestuursvoorzitter van het CDA
Berg en Dal. Hiermee volgt de enthousiaste 52 jarige Millingenaar, getrouwd
met Irma en vader van zoons Koen en
Niels, de afscheidnemende Twan
Vissers op. In het dagelijks leven heeft
zelfstandig ondernemer Berning twee
bedrijven in de financiële dienstverlening: de cooperatie Planners van
Waarde en Cygnus Nijmegen.
Geert Jan studeerde bedrijfseconomie
in Tilburg en bekleedde diverse functies bij grote financiële instellingen ,
kwam daarna terecht bij de Rabobank
in Groesbeek waarna hij directeur SNS
bank in Nijmegen en Arnhem werd.
Zo’n 10 jaar woonde Geert Jan met
veel plezier in Groesbeek waarna hij
zich met zijn nieuwe bedrijf opnieuw
vestigde in Millingen.
In zijn vrije tijd is Berning voorzitter
van tennisvereniging PIT, bestuurslid
van verschillende vereni-gingen zoals
Ondernemersprijs van Nijmegen, Het
Nijmeegs Ondernemerscafé en het BIZ
centrum Millingen aan de Rijn.
Daarnaast draagt hij als lid van verschillende clubs in diverse dorpen het
ver-enigingsleven een warm hart toe
omdat hij het verenigingsleven als hét
cement ziet voor de leef-baarheid van
dorpen in onze gemeente. “Politiek en
met name het CDA heeft altijd wel
mijn belangstelling gehad, juist omdat
ik niet denk in hoog en laag, niet wij en
zij, maar omdat ik Berg en Dal zie als
een van de mooiste gemeenten van ons
land waar we er als CDA zijn voor
iedere inwoner. Als financieel ondernemer trekt het mij in het bijzonder dat
het CDA gaat voor een langetermijnvisie. Niet alleen kijkt naar het nu, maar
een visie legt onder- en in contact

treedt met - alle verenigingen en inwoners. Het ‘Rentmeesterschap’ is een
van de CDA -speerpunten dat bij mij
past, of dat nou om duurzaamheid, de
woonagenda, het in stand houden van
clubs of de onderlinge solidariteit gaat.
Maar ook ‘waarden en normen’, in de
huidige tijd een beetje ondergesneeuwd, hoe we met elkaar omgaan, is
een opgave om dat aan onze komende
generatie door te geven. Als nieuwe
voorzitter hoop ik dat we met de fractie, de wethouder en het bestuur de
politiek dichter bij de burger kunnen
brengen. Daar zou trouwens qua burgerparticipatie voor iedereen in de politiek de komende tijd een opdracht moeten liggen. Sa-menwerken, dat pretendeer ik zowel in mijn werk als in de
politiek.
Ik hoor vaak dat ik makkelijk benaderbaar ben, en zo zit deze hele ongelooflijk leuke club in elkaar. Gaan voor een
duurzaam, vitaal, lokaal, ondernemend
en samenwerkend Berg en Dal, daar
ligt mijn missie’’ aldus de nieuwe voorzitter Geert Jan Berning.

Dodenherdenkingen

(vervolg van de voorpagina)

Herdenking in Nijmegen

Herdenking in Beek

Ook Nijmegen herdacht dinsdagavond 4 mei. De
Dodenherdenking op het Traianusplein in Nijmegen is door
de Covid-maatregelen nog stiller verlopen dan normaal.
Burgemeester Bruls riep op om ‘actief te blijven herdenken’.
Voor mensen die het leven in coronatijd met de oorlog vergelijken, had hij een duidelijke boodschap: ,,Wat we tegenwoordig meemaken, kunnen we daar niet mee vergelijken. En
wie dat toch probeert te doen, raad ik aan eens een goed
geschiedenisboek te kopen en uit zijn eigen internetbubbel te
stappen.” Daarmee wil hij zeggen de Tweede Wereldoorlog
uiteraard vele malen erger was dan de huidige coronacrisis.
Er was weinig publiek. Het plein was voor het verkeer afgesloten. Burgemeester Bruls legde een krans bij het herdenkingsmonument van Jan van Hoof met de kapotte vlag. Een
trompettist van de Nijmeegse Drumfanfare Michaël speelde
de signaaltaptoe. En – na twee minuten stilte – klonk het
Wilhelmus.

Bij de oorlogsmonumenten in Beek werd de herdenking ook
sober gevierd. Twee leden van de Stichting Herdenking
Bevrijding Beek, Toon de Jong en het nieuwe lid Klaartje
van Lakwijk, waren aanwezig. Klaartje had ook haar twee
dochters Anna en Sarah meegenomen. Verder was er niemand aanwezig. Samen legden ze bloemen bij het bevrijdingsmonument in het Lt. John P. Foley plantsoen. Enkele
passanten bleven op afstand even kijken en betoonden hun
medeleven.
’s Middags waren er ook al bloemen gelegd door leerlingen
van basisschool de Biezenkamp. Uit informatie bleek dat
leden van het college van de gemeente Berg en Dal vanmiddag al bij de diverse monumenten waren langs gegaan
om daar een krans te leggen. Daar waar vorig jaar, ook in
coronatijd, nog fotografen mee mochten “reizen” hadden ze
nu een eigen fotograaf meegenomen.
Foto: Henk Baron

Kranslegging door burgemeester Hubert Bruls
Foto: Eric van Haalen

Kranslegging Parochie Maria ten
Hemelopneming

Herdenking in Leuth

Dinsdagavond 4 mei heeft Pastoor Rudo Franken van de
Parochie Maria ten Hemelopneming samen met twee misdienaars en twee kosters/lectors een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van
Dodenherdenking.
Foto: Gijs Kroes

Dinsdagavond 4 mei 2021 werd de dodenherdenking vanuit
Leuth live uitgezonden via BD1. Vanwege corona was de
herdenking alleen in het bijzijn van de Stichting 4 mei
Herdenking Leuth. Eerder op de dag was er al een krans
gelegd door de gemeente Berg en Dal.
Foto: BD1

Auto in de berm in Leuth
De bestuurder van een personenauto is
donderdag 6 mei van de Steenheuvelsestraat in Leuth gereden. Komende
vanaf de Kapitteldijk is hij of zij kennelijk met te hoge snelheid de bocht in
gegaan en vervolgens rechts in de

berm/sloot beland. Diverse personen
hebben de auto daar zien liggen en hadden geen idee waar de bestuurder was.
Ook ’s avonds, toen het donker was, lag
de auto daar nog.
Foto: Bram
Zie voor meer herdenkingen de pagina van de gemeente

Euregio Rijn-Waal krijgt Corona-stoplicht in
bruikleen als verjaardagscadeau
De Euregio Rijn-Waal vierde op 4 mei 2021 haar 50ste
verjaardag en heeft ter gelegenheid van dit jubileum van
de firma ISIS IC GmbH uit Wesel een Corona-stoplicht
ontvangen om te testen.

Bushalte in Berg en Dal gesloopt
Afgelopen weekend is de ruit van de bushalte Oude Kleefsebaan in Berg en Dal
vernield.
Foto: Noud van Bergendael

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting De lockdown is voor veel activiteiten
nog van kracht en dat betekent dat
zowel de Vriendenkring als het
Kulturhus daarvoor gesloten zijn.
Mogelijk dat er vanaf woensdag 19 mei
weer onder voorwaarden gesport kan
worden in de gymzaal in het Kulturhus,
maar daarover ontvangen de gebruikers
persoonlijk bericht.
Wanneer de bieb weer open kan, is op

dit moment nog niet duidelijk.
Het Kulturhus blijft in ieder geval wel
geopend voor:
Kinderopvang
en
(BSO)
BuitenSchoolse Opvang van Partou
- Logopediepraktijk Klaretaal op
afspraak
(Judie
Koenders
06
24225674)
- Prikpost CWZ, elke donderdag van
08.00 tot 08.30 uur

Het Corona-stoplicht
Bescherming tegen besmetting via aerosolen en in het bijzonder tegen de overdracht van COVID-virussen binnenshuis was reeds in de zomer van 2020 het bepalende thema.
Wetenschappers van het Hermann-Rietschel-Instituut van de
Freie Universität Berlin ontdekten dat de Coronavirussen
zich in een ruimte op dezelfde manier gedragen als CO2moleculen. ISIS IC GmbH uit Wesel en TENEO BV uit
Winterswijk hebben dit feit aangegrepen om hun samenwerking verder te intensiveren en een aanvraag in te dienen voor
het INTERREG-project "COVID-stoplichten" voor CO2
stoplichten voor scholen.
In het kader van het project werden enkele Duitse en
Nederlandse scholen uitgerust met het CO2 stoplicht en hun
ervaringen konden worden gebruikt voor verbeteringen,
voornamelijk voor de aanpassing van de CO2-drempelwaarden. In Duitsland waren de beroepsscholen van de Kreis
Wesel en het Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel bij de
testfase betrokken. Aan de Nederlandse kant namen de scholen Basisschool de Dorendal in Renkum, het Gerrit Komrij
College in Winterswijk en het Graafschap College in
Doetinchem deel.
De scholen waren zeer enthousiast over het gebruiksgemak.
Zodra de lucht in het klaslokaal de drempelwaarde van 1000
ppm (parts per million) bereikt, verandert het stoplicht van
groen in oranje en is ventilatie vereist. Als het lampje rood
wordt, is de limiet van 2000 ppm bereikt en moet men de
ruimte onmiddellijk verlaten. Aangezien men echter al met
oranje moet ventileren, ziet men het verkeerslicht normaal
gesproken nooit rood worden.
Intussen hebben de twee bedrijven al meer dan 10.000 CO2
stoplichten verkocht, niet alleen in Duitsland en Nederland,
maar ook in Oostenrijk, Zweden en Canada. Het stoplicht
werkt niet alleen in schoolgebouwen, maar wordt ook
gebruikt door bedrijven, winkels, hotels, dokterspraktijken,
enz.
De overhandiging van een CO2 stoplicht voor testdoeleinden
aan de Euregio Rijn-Waal is bedoeld als blijk van waardering
voor de goede samenwerking in het grensoverschrijdende
project en tegelijkertijd kunnen toekomstige bezoekers zien
hoe het met het binnenklimaat in de vergaderzalen van de
Euregio Rijn-Waal gesteld is. De heer Dirk Unsenos benadrukte bij de overhandiging van het CO2 stoplicht dat zonder

Dirk Unsenos van ISIS IC GmbH feliciteert Euregio-secretaris Sjaak Kamps en Projectcoördinator Svenja Arntz met het
50-jarige jubileum.
de steun van de Euregio Rijn-Waal en de INTERREG-financiering het succes niet mogelijk zou zijn geweest.
Projectcoördinator Svenja Arnzt benadrukte dat de financiële ondersteuning van projecten altijd tot doel heeft dat de
ontstane netwerken ook na afloop van de projectperiode zelfstandig blijven bestaan en dat de activiteiten worden voortgezet. De samenwerking tussen ISIS IC GmbH en TENEO
BV is daar een zeer geslaagd voorbeeld van.
De Euregio Rijn-Waal
Grensoverschrijdende samenwerking is in de Euregio RijnWaal op veel gebieden een vanzelfsprekendheid geworden.
Dat was 50 jaar geleden zeker niet het geval. Op 4 mei 1971
werd de werkgroep Regio Rijn-Waal opgericht. In de beginjaren werden vooral sociaal-culturele activiteiten zoals seniorenbijeenkomsten en sportwedstrijden ondersteund, maar
ook natuurbehoud was vanaf het begin een belangrijk onderwerp. Samenwerking vindt tegenwoordig plaats in alle economische sectoren en op alle terreinen van de samenleving.
Niet alleen in de direct langs de grens gelegen gemeenten,
maar ook steden en gemeenten die niet direct aan het buurland grenzen, voelen zich deel van de Euregio en gaan actief
op zoek naar samenwerkingspartners in het buurland.
Schengen, de euro en natuurlijk het subsidieprogramma
INTERREG hebben de samenwerking over de grens sterk
vereenvoudigd en de grenzen doen vervagen. Dit jaar viert de
Euregio Rijn-Waal haar 50-jarig bestaan. Vanwege Corona
zullen er in de eerste helft van het jaar geen fysieke activiteiten zijn. Niettemin plant het secretariaat verschillende
activiteiten om dit jubileum te vieren. Hiervoor iseen jubileumrubriek op www.euregio.org ingericht.

18 mei 2021

1

Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Dodenherdenking 2021
Helaas waren er ook dit jaar geen dodenherdenkingen met publiek mogelijk. Burgemeester Mark Slinkman heeft wel een toespraak gehouden.
Deze toespraak is opgenomen en uitgezonden door Omroep Berg en Dal.
De toespraak staat ook op onze website www.bergendal.nl.

Berg en Dal

De Canadese begraafplaats

De toespraak
De toespraak ging over de
(on)mogelijke vergelijking van de
oorlog met de situatie nu. Over de
fototentoonstelling op de Canadese
begraafplaats en over beschreven
ervaringen van onze inwoners tijdens de oorlog. Hij eindigt de toespraak met: “Oorlog is niet het glorieuze verhaal waarover generaals
in hun mémoires schrijven. Oorlog
is het verhaal van Canadese jongens die al bij hun eerste sprong in
hun parachute worden doodgeschoten. Oorlog is het verhaal van
hele gezinnen die in Groenlanden
in een schuilkelder de dood vinden.
Oorlog is het verhaal van al onze
dorpsgenoten die ver van huis
moesten sterven. Is het niet door
oorlogshandelingen, dan door uitputting en gebrek of het ontbreken
van medische voorzieningen.
Oorlog is een lelijk verhaal, van
dromen die nooit meer uitkomen,
van gebroken verwachtingen, van
verdriet en verlies. Het bereiken
van het hoge doel: bevrijding, vrijheid, maakt het gemis van al die
geliefde mensen niet minder groot.
Vanavond staan wij stil bij al die
afgebroken levens. Het offer dat zij
brachten maakte mogelijk dat de
vrijheid kon terugkeren. En dat
anderen het leven konden leiden
waar zij het hunne voor gegeven
hebben. Deze avond is aan hen
gewijd, als wij in dankbaarheid herdenken.”
Kransleggingen
Leden van het college van burgemeester en wethouders legden
kransen bij de monumenten waar
wij normaal aanwezig zijn bij de
herdenking op 4 mei. De burgemeester heeft kransen gelegd in
Groesbeek op de Canadese
begraafplaats, in Berg en Dal en in
Leuth. Wethouder Irma van de

Beek
Scheur legde een krans in Beek. In
Ooij deed wethouder Annelies
Visser dit en de krans in Millingen
aan de Rijn werd gelegd door wethouder Sylvia Fleuren.
De toekomst
We hopen dat de komende jaren
weer publiek welkom is bij de her-

denkingen. Want herdenken op
afstand, vanuit huis, is mooi, maar
niet goed. De kracht van herdenken
zit voor een groot deel ook in het
samenkomen. We hopen dat we
volgend jaar weer samen onze eerbied en respect voor de vele oorlogsslachtoffers mogen tonen.

Millingen aan de Rijn

■ Lintjesregen 2022: vóór 1 juni aanmelden

Leuth

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 2021
melden bij de gemeente.
Iemand kan een Koninklijke
Onderscheiding (ook wel lintje
genoemd) ontvangen als hij of zij
zich op een bijzondere manier heeft
ingezet voor de samenleving. Denk
bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die
zich al 15 jaar of langer inzet als
activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of als coach van een
sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, het
manusje-van-alles of iemand die
jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Ooij

Neem contact op met de gemeente
Wilt u voor iemand een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op
met de gemeente om na te gaan of

uw aanvraag kansrijk is. Daarvoor
en voor andere vragen over
Koninklijke Onderscheidingen kunt
u van maandag t/m donderdag
terecht bij Monique Wolsing via

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

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Kerkberg 3, verwijderen en restaureren van klok uit toren en
herplaatsing in een klokkenstoel (verleend)
▪ Nieuwe Holleweg 12, verbeteren brandveiligheidsvoorzieningen
hoofdgebouw Kalorama (verleend)
▪ Oosterbergweg 2, uitbreiden woning (weigering)
▪ De Ravenberg 54, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 84, vervangen enkelglas door isolatieglas en
vervangen bovenramen met glas in lood (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 139, verbouwen voormalig gemeentehuis tot vier
appartementen (verleend)
▪ Rijksstraatweg 191, tijdelijk gedeeltelijk overkappen terras (verlengen
beslistermijn)
▪ Van der Veurweg 27, brandveilig gebruik gebouw (verleend)
Berg en Dal
▪ Bisschop Hamerlaan 1, bouw appartementenblok met drie
appartementen (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 22, aanleggen inrit en bouw carport (verlengen
beslistermijn)
▪ Watertorenweg 26, verhogen/vervangen dak en plaatsen dakkapel
(verleend)
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■ H.K.H. Prinses Margriet bezocht de fototentoonstelling
The Faces of Groesbeek
Op 3 mei bezocht Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Margriet de fototentoonstelling ‘The Faces of
Groesbeek’ op de Canadese
Oorlogsbegraafplaats. Door deze
fototentoonstelling krijgen 1500
graven een gezicht.
De
Canadese
ambassadeur
mevrouw Lisa Helfand en burgemeester Mark Slinkman van Berg
en Dal begroetten de Prinses bij
aankomst.
H.K.H. Prinses Margriet kreeg een
rondleiding over de begraafplaats.
Daarbij bekeek ze de foto’s in het
Groesbeek Memorial (het monument voor de vermiste soldaten) en
bij de graven. Bij de graven vertelden vrijwilligers van stichting Faces
to Graves aan de Prinses de
levensverhalen van de soldaten die
daar begraven liggen.
De stichting betrekt ook jongeren bij
het werk. Zo hebben scholieren in

Prinses Margriet samen met Alice van Bekkum van Stichting Faces to
Graves bij een van de graven.
Nederland en Canada onderzoek
gedaan naar omgekomen soldaten
en levensverhalen geschreven. De
Nederlandse scholieren vertelden
aan Prinses Margriet hoe zij dit
ervaren. Het bezoek werd afgeslo-

Groesbeek
▪ Bosstraat 14, dakopbouw op bestaande aanbouw (verleend)
▪ Bredeweg 43, vervangen haag door schutting en poorten (verleend)
▪ Chopinstraat 33, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Dasstraat 2, realiseren aanbouw (aanvraag)
▪ Gooiseweg 3, uitbreiden woning met erker (verleend)
▪ Hemeltje 22, vervangen bestaande uitbouw door nieuwe (aanvraag)
▪ Industrieweg 5 en 7, vervangen kozijnen en dak (aanvraag)
▪ Industrieweg 25, bouw opslaghal (aanvraag)
▪ Industrieweg 25, realiseren showroom en kantoor (aanvraag)
▪ Kerkstraat 7, realiseren trainingsruimte en vervangen dakgoten en
raamkozijnen (verlengen beslistermijn)
▪ Lage Horst 22, uitbreiden woning en realiseren veranda (aanvraag)
▪ De Tuier 19a, realiseren carport (verleend)
▪ Wisselpad 4, verbouwen en uitbreiden woning (aanvraag)
Kekerdom
▪ Weverstraat 60, legaliseren van een in afwijking van de vergunning
gebouwde serre (weigering)
Leuth
▪ Duffeltdijk 4b, realiseren B&B (verleend)
▪ Duffeltdijk 10, uitbreiden schuurtje (aanvraag)
▪ Kapitteldijk 3, bouw atelier (aanvraag)
▪ Lieskes Wengs 10, bouw opslagloods (aanvraag)
▪ Plezenburgsestraat 2, splitsen en renoveren boerderij (verlengen
beslistermijn)
▪ Pastoor van Tielstraat 47, plaatsen erfafscheiding (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Heerbaan 161, uitbreiden woning en realiseren praktijkruimte in
garage (aanvraag)
▪ Ruijsdaelstraat 38, uitbreiden dakterras en realiseren nieuwe toegang
tot dit terras (aanvraag)
▪ Steenstraat 26, tijdelijk plaatsen stacaravan in tuin (aanvraag)
▪ Van Egmondstraat 13, aanleggen oprit naast woning (aanvraag)
Ooij
▪ Erlecomsedam 12a, plaatsen schuur op achtererf (aanvraag)
▪ Goudwindestraat 25, aanleggen oprit (aanvraag)
▪ Kerkdijk 6, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 1, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Ooijse Bandijk 52, plaatsen dakkapel (aanvraag)
▪ Rietvoornstraat 2, realiseren dakopbouw (verlengen beslistermijn)
Persingen
▪ Persingensestraat 6a, realiseren erfafscheiding (weigering)
▪ Werchensestraat 2, bijgebouw verbouwen tot woning bedoeld voor
mantelzorg (verleend)
Ubbergen
▪ Ubbergensdijk 28, verbouwen woning en plaatsen dakkapel
(verlengen beslistermijn)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Burgemeester Mark Slinkman samen met de Canadese ambassadeur
mevrouw Lisa Helfand bij een van de graven.

ten met Canadese doedelzakmuziek. Dit is gebruikelijk bij
Canadese herdenkingen.
Fototentoonstelling
De stichting Faces to Graves had
de fototentoonstelling op de
Canadese militaire begraafplaats in
Groesbeek ingericht als een ’verstild eerbetoon’ aan onze bevrijders. De beschikbare foto’s van soldaten zijn op aluminium plaatjes
afgedrukt en stonden op standaards bij de graven. Bijna 1500
van de ongeveer 2600 graven
waren van een foto voorzien. Door
deze foto’s kregen de namen op de
graven een gezicht. Hierdoor kreeg
de bezoeker een beeld van wie de
veelal jonge mannen waren. Ook in
het Groesbeek Memorial stonden
170 foto’s.
De tentoonstelling duurde tot 17
mei. De foto's zijn inmiddels weer
opgeborgen. Het is de bedoeling de
foto's in de toekomst vaker te plaatsen.

■ Ecologisch maaien van de bermen
We zijn weer begonnen met het
ecologische maaien van bermen.
Dit doen we om meer verschillende
bloemen en planten in de berm te
krijgen. En daardoor ook meer
insecten en vlinders.

men tot aan de maailijn zijn
gemaaid. De aannemer heeft daar
zes weken de tijd voor. Die tijd heeft
hij ook nodig in onze uitgestrekte
gemeente. Daarom zijn we nu al
begonnen met maaien.

Ecologisch maaien, ofwel ecologisch bermbeheer, betekent dat we
op een speciale manier maaien en
het gemaaide gras weghalen. Als
het gemaaide gras blijft liggen dan
wordt de bodem voedselrijker. Maar
we willen juist dat de bodem voedselarm blijft. Want bloeiende planten die insecten aantrekken groeien
beter op voedselarme grond.

De berm achter de maailijn maaien
we in stroken. Vorig najaar is een
deel van de bermen niet gemaaid.
Hierdoor kunnen bloemen zich uitzaaien en kunnen insecten overwinteren in de berm. Het gedeelte
dat vorig jaar is blijven staan maaien we dit voorjaar. De andere helft

Maaisel weghalen zorgt daardoor
voor meer insecten! En meer insecten en vlinders zorgen weer voor
een beter en gevarieerder voedselaanbod voor andere insecten, maar
ook voor zoogdieren zoals egels en
vogels. Zo neemt de biodiversiteit
(aantal verschillende soorten planten en dieren) toe. En het is leuker
en interessanter om te zien.
Hoe maaien we?
Ook bij ecologisch bermbeheer
staat de verkeersveiligheid voorop.
Dit betekent dat het groen op de
eerste meter vanaf de rand van de
weg (de maailijn) kort moet blijven.
Dat lukt alleen als half juni alle ber-

van de bermen maaien we pas
weer in het najaar.
Door op verschillende tijden in het
jaar te maaien, kan altijd een deel
van de planten bloeien, zich uitzaaien en overwinteren met de bijbehorende insecten. Dit geldt ook
voor de eerste meter groen vanaf
de weg. Als we maaisel afvoeren
komen hier laagblijvende planten
en bloemen die ook belangrijk zijn
voor insecten. Dit noemen we de
zogenaamde ‘nectar onder het
maaimes-vegetatie’.
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■ Felicitatie én nieuw insectenhotel voor
Tiny Wigman
Tiny Wigman van Stichting Via
Natura heeft een prijs ontvangen
voor het ontwikkelen van natuurvriendelijk landschap in de
Ooijpolder. Tiny kreeg de prijs eind
april van Pieter van Vollenhoven.
Vorige week was het de beurt aan
wethouder Annelies Visser om Tiny
te feliciteren.
Als verrassing voor Tiny hebben we
ook een nieuw insectenhotel
geopend. Het hotel staat bij de
nieuwe bank op het terrein van de

Waldboeren aan de Postweg in
Berg en Dal. Zo kan iedereen er
van genieten: bezoekers én natuurlijk de insecten. We hebben het
hotel omgedoopt tot ‘Hotel
Wigman’.
De Waldboeren is een project van
de Ploegdriever voor natuurlijke
kringlooplandbouw, www.ploegdriever.nl/waldboeren. Arno van der
Kruis van de Ploegdriever heeft ons
geholpen met het maken en plaatsen van het nieuwe insectenhotel.

■ Heeft u de app meldpunt Buitenruimte al?
Lantaarnpaal kapot? Gat in de
weg? Te hoge berm? Kapot speeltoestel? Afvaldump? Meld het met
onze app Meldpunt Buitenruimte.
Wat kunt u melden?
Via de app en ook via de website
van de gemeente kunt u uw melding eenvoudig doorgeven. U kunt

melding maken van onder andere:
▪ Gedumpt of rondslingerend afval
▪ Kapotte verkeersborden of paaltjes
▪ Kapotte lantaarnpalen
▪ Problemen met groen, bijvoorbeeld snoeien, uitstekende wortels, onkruid of te hoge bermen
▪ Verstopte rioolput (op gemeente-

grond)
▪ Parkeeroverlast
▪ Kapot speeltoestel
Hoe werkt het?
Download de app Meldpunt
Buitenruimte via de appstore of
Google Play Store. Of ga naar
www.bergendal/meldpuntbuitenruimte en vul het formulier op de
website in. Heeft u locatievoorzieningen aanstaan als u de app
gebruikt? Dan geeft de kaart in de
app automatisch uw locatie weer.
Het is heel fijn als u foto’s met uw
melding meestuurt. Zo krijgen we
een duidelijk beeld van de situatie.
Als u uw gegevens (e-mailadres)
achterlaat krijgt u direct een bericht
dat uw melding in behandeling is. Is
uw melding afgehandeld? Dan
krijgt u daarover van ons ook weer
een bericht (via e-mail, de app of
telefonisch).

■ Zet jonge mantelzorgers in het zonnetje
In de gemeente Berg en Dal zijn maar liefst 1.600
jonge mantelzorgers. Mantelzorg Berg en Dal en de
gemeente Berg en Dal willen deze kinderen en jongeren (7-25 jaar) graag in het zonnetje zetten. Kent u een
kind of jongere die zorgt voor een ander? Geef
hem/haar op, dan zorgen we dat hij/zij in de week van
Jonge Mantelzorgers een verwenpakketje ontvangt!
De week van de Jonge Mantelzorger is dit jaar van 1
tot en met 7 juni. Opgeven kan tot uiterlijk 21 mei via
www.mantelzorgbergendal.nl of via Sanne Verburg,
jongerenwerker Forte Welzijn via sanne.verburg@fortewelzijn.nl of 06 - 22 07 30 34.
Ben jij jong en zorg je voor iemand?
Een jonge mantelzorger is een kind of jongere die
opgroeit met iemand in zijn/haar omgeving die
zijn/haar zorg nodig heeft. Het kan gaan om een kind
of jongere die zich zorgen maakt over zijn/haar moeder
die vaak somber is. Of een kind of jongere die op een
gehandicapt broertje moet passen. Of boodschappen
doet voor een opa met dementie en hem helpt in het
huishouden.
Meer informatie over mantelzorg en Mantelzorg Berg
en Dal vindt u op www.mantelzorgbergendal.nl.

Wethouder Annelies Visser (rechts) en Tiny Wigman bij het nieuwe
insectenhotel 'Hotel Wigman'.

■ Houd gevaarlijke stoffen buiten bereik
van kinderen
Gevaarlijke stoffen: u vindt ze óók
in uw keukenkastje! Let altijd goed
op met producten waar onderstaande symbolen op staan en houd ze
buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Rood gekanteld vierkantje met
een zwart uitroepteken
Producten met een rood
gekanteld vierkant met
een zwart uitroepteken
erin zijn gevaarlijk. Ze
leveren irritatie op bij
opname via de mond of
huid en bij inademen.
Sommige producten kunnen
schadelijk, giftig of bedwelmend
zijn. Voorbeelden van dit soort producten zijn ontstoppers, geconcentreerde schoonmaakmiddelen en
chloorbleekmiddelen.

Rood gekanteld vierkantje met
doodshoofd
Producten met een rood gekanteld
vierkantje met een doodshoofd
bevatten een giftige stof. Opname
door de mond, via de huid of bij
inademen levert ernstig gevaar op
en kan zelfs dodelijk zijn.
Voorbeelden van dit soort
producten zijn winterproducten met methanol
zoals bepaalde antivriesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en kwik.
Zorg in ieder geval dat u zorgvuldig omgaat met producten
waar dergelijke symbolen op staan
en sla ze op buiten het bereik van
kinderen. Mocht het toch misgaan,
bel dan direct uw huisarts of 112.

■ Themabijeenkomsten psychische
kwetsbaarheid in de polder
Bent u bekend met eenzaamheid,
somberheid, angst of andere (psychische) problematiek? Of kent u
iemand die dit heeft? Voelt u zich
ook wel eens onbegrepen? En
heeft u behoefte aan (ervaringsdeskundig) contact?
Kom dan naar de bijeenkomsten
psychische kwetsbaarheid. Elke bijeenkomst staat een ander thema
centraal.
De bijeenkomsten
Donderdag 20 mei: Corona
U gaat samen met de anderen in
gesprek over wat corona met u doet
en hoe u daar goed mee om kunt
gaan.
Donderdag 17 juni: Ervaringsverhalen
Ervaringsdeskundigen vertellen
waar zij mee zitten en geven tips
die u kunnen helpen beter om te
gaan met psychische kwetsbaar-

heid.
Donderdag 22 juli: Stigma’s doorbreken
Taboe doorbreken en mentale
gezondheid bespreekbaar maken
door samen het ‘Ixta open spel’ te
spelen.
De bijeenkomsten vinden plaats
van 14:00 tot 16:00 uur in de MOKruimte bij de St. Martinusschool:
Chopinstraat 2 in Millingen. Binnen
moet u zich aan de coronaregels
houden.
Aanmelden of meer informatie
In verband met corona is aanmelden voor deze bijeenkomst noodzakelijk. Wilt u zich aanmelden of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op met Astrid Verbiest van
Forte Welzijn via
mok@fortewelzijn.nl of via
06 - 15 45 68 61.
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■ “Wij, de ‘dienstverleners’ werden instant blij”
2021 is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Een jaar waarin het
belang van vrijwilligerswerk centraal staat. Dit jaar laten we vrijwilligers uit onze gemeente aan het
woord. Lees wat hen beweegt om
iets voor een ander te doen. Dit
keer het verhaal van Geert van den
Broeck uit Millingen aan de Rijn.
“Als 68-jarige jongeling ben ik nog
aan het afkicken van een druk
leven. Ik ben nog steeds actief met
allerlei zakelijke klussen. Dan
begint het te ‘jeuken’. Ik heb een
royaal dak boven mijn hoofd, voldoende centjes voor eten en vermaak, woonachtig in een prachtig
dorp, maar er is toch méér?
Noem het een schuldgevoel, of een
laat inzicht, maakt niet uit, maar
waar het jeukt moet je krabben. Ik
wil wat teruggeven aan mensen in
de gemeente waar ik zo plezierig in
woon. Aan mensen die wat minder
geluk hebben op dit moment.
Enige handigheid kan me niet worden toegedicht, drie linkerhanden
pesten me al mijn hele leven lang.
Maar ik heb wél een aanhangertje.
Een snel contact met Jesse van
Forte Welzijn maakte duidelijk dat
ik wat meubeltjes uit een tikkeltje te
volle woning kon halen om naar de
stort brengen. De bewoonster zelf
kon dat niet, had geen vervoer. Ik

De volgende subsidieplafonds gelden voor 2022:
Nadere regeling

vroeg de hulp van een andere
dorpsbewoner en het karweitje was
in een uurtje gepiept.
Ik veronderstelde dat ik vooral de
ander een plezier kon doen met dit
soort karweitjes. Maar het tegendeel was waar. De betreffende
mevrouw had al meer dan een jaar
aangekeken tegen haar te volle
appartement. Ze stráálde toen deze
verwijderde overdaad haar weer
ruimte gaf. Maar vooral wij, de
‘dienstverleners’ werden instant blij.
Hoe leuk is het om even die kantoorhandjes te gebruiken, aanhangertje vol te proppen en richting
stort te rijden? Wij leken net zo blij
als de dame die we geholpen hadden!

Voor ons geen vaste dag in de
week, maar een incidentele klus om
iemand een kleine dienst te bewijzen. Een enkel uurtje in de week, of
in de maand, net wat zich aandient.
Met plezier beveel ik Forte Welzijn
aan voor nóg handigere en nóg jongere
mannen
en
vrouwen.
Vrijwilligerswerk brengt niet alleen
de ander plezier, maar vooral onszelf.”
Helpen of hulp nodig?
Wil u ook graag anderen helpen of
zoekt u hulp? Kijk dan op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Wilt u liever persoonlijk met iemand
spreken? Bel dan naar
085 - 040 60 66 en vraag naar het
Vrijwilligerssteunpunt van Forte
Welzijn.

Na deze ervaring kwamen er meer.

Al jaren werkt Dar samen met de
gemeente aan het onderhoud van
het groen. Dar knipt twee keer per
jaar de hagen. Begin juni starten zij
met de eerste ronde.

Subsidieplafond 2022

Amateurkunst

€ 103.420,40

Buurtverenigingen

€

405,60

EHBO en AED

€ 17.781,35

Groene leefruimte

€

Individueel muziekonderwijs

€ 94.256,50

Jeugd- en jongerenwerk

€ 16.832,40

Musea

€ 49.686,00

Ouderenbonden

€ 63.769,92

Overige organisaties

€

Peuteropvang

€ 184.872,00

Sportverenigingen

€ 273.356,79

Volksfeesten

€ 10.038,60

Vrouwenverenigingen

€

1.521,00

Wijkraden

€

4.563,00

Totaal

€ 837.732,98

9.147,92

8.081,50

* Met als voorwaarde dat de subsidieplafonds passen in de begroting
2022.
Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?
Wilt u subsidie aanvragen? Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de
voorschriften en voorwaarden van:
▪ de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017;
▪ de Nadere regelingen, die op de bijbehorende beleidsterreinen van toepassing zijn.
U vindt de subsidieverordening en de Nadere regelingen op onze website
www.bergendal.nl. Zoek op ‘subsidiebeleid welzijn’.

Het knippen doen ze voor het
grootste deel met een kleine tractor
met een kniparm. Voordat ze beginnen kijken ze eerst of er vogelnestjes in de haag zitten. Zit er een
vogelnestje in de haag? Dan slaan
ze dit stuk over tot de jonge vogels
zijn uitgevlogen. Ze beginnen op de
plekken waar de haag het hoogst
is. Dit is meestal een plek waar het
verkeer door de hoge haag de weg
niet goed kan zien.

zijn, kunnen ze goed bij de hagen.
Zo zorgen we samen voor een
schone en veilige buurt.
Meer informatie of vragen?
Kijk op www.dar.nl/wijkonderhoud

voor meer informatie of neem contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op
info@dar.nl of 024 – 371 60 00 van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

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

■ Plafonds voor welzijnssubsidies
Berg en Dal voor 2022
Bij de gemeente kunnen verenigingen en stichtingen een bijdrage in de
kosten aanvragen. Zo’n bijdrage noemen we een subsidie. De gemeente
heeft verschillende potjes waaruit ze subsidies kan betalen. Het maximale
bedrag dat er in een jaar beschikbaar is voor een subsidie noemen we een
subsidieplafond. De gemeente heeft de plafonds voor de welzijnssubsidies
voor 2022 vastgesteld*.

■ Knippen van hagen

Hagen naast parkeerplaatsen? Zet
uw auto ergens anders neer
Dar knipt ook de hagen naast parkeerplaatsen. Ziet u hen in de
straat aan het werk? Zet dan uw
auto even ergens ander neer. Als
de parkeerplaatsen en straten leeg
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Maatje
Een aantal inwoners uit Millingen
en Leuth is op zoek naar een maatje. Vindt u het leuk om één keer per
week of twee weken bij iemand op
bezoek te gaan voor een kop koffie
en een praatje? Of er met mooi

weer op uit te gaan voor een heerlijke wandeling of fietsrit door de
polder? Of bent u misschien handig
met computers en wilt u iemand
daarbij helpen? Neem dan contact
op met Jesse Jansen van Forte
Welzijn via 06 – 82 61 26 12 of via
jesse.jansen@fortewelzijn.nl.

Welke regels gelden bij een subsidieaanvraag?
Elke Nadere regeling heeft een eigen subsidieplafond. Als we dit plafond
bereiken dan gelden de volgende regels:
▪ Aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben
voorrang boven nieuwe aanvragers;
▪ Bereiken eerdere subsidieontvangers dit jaar het plafond? Dan verdelen
wij het beschikbare bedrag gelijkmatig. Deze verdeling vindt plaats op
basis van de Nadere regeling;
▪ Is het subsidieplafond bereikt? Dan weigeren wij aanvragen die na 1 september 2021 binnenkomen;
▪ Is het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan kunnen we subsidieaanvragen die na 1 september 2021 binnenkomen nog opnemen. Deze nemen
we in behandeling op volgorde van binnenkomst;
▪ Hebben we binnen het subsidieplafond geld beschikbaar voor alle
bestaande aanvragen, maar niet voor alle nieuwe aanvragen? Dan
behandelen wij de nieuwe aanvragen in volgorde van binnenkomst tot
het subsidieplafond is bereikt.
Subsidie aanvragen voor 1 september 2021
U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 1 september 2021. Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de subsidieregels kunt u vinden
op de gemeentelijke website: http://www.bergendal.nl/subsidiewelzijn
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Dini Roersch of John
Derks via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024 of
e-mail naar subsidies@bergendal.nl.

Andere vacatures
Zoekt u wat anders? Kijk voor meer
vacatures en mogelijkheden op
www.geldersehanden.nl/bergendal.
Forte Welzijn gaat graag met u in
gesprek. Contactpersoon is Anke
Jacobs. Mail naar
vspbergendal@fortewelzijn.nl of
bel 085 – 040 60 66.

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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Bouwplan Reomie in Ooij met
De Inloop&
hoogbouw in het rivierenland vraagt om bezinning: Ontmoeting Berg
steenpuist of groen venster
en Dal zoekt
Al jaren ligt er een ontsierende en vervuilende legerdump als een van de belangrijkste toeristisch-recreatieve kroonjuvrijwilligers
tussen het dorp Ooij en de Waal. Op tafel ligt een bouwplan welen in de gemeente, te behouden is het zaak om het dorp
van projectontwikkelaar Schipper Bosch voor 250 woningen. Het gepresenteerde toont niet de reële ruimtelijke
impact en bouwdichtheid van het bouwplan op het huidige
kwetsbare en open rivierenlandschap en de relatie met het
dorpje Ooij. De reikwijdte van het voorstel in samenhang
met het kwetsbare landschap is dusdanig verontrustend dat
de Stichting Monument en Landschap volgens haar doelstellingen heeft gemeend zelf een bewerking te moeten maken
om aan politiek en burgers helder te maken dat we hier op
een gevoelig en essentieel keuzemoment qua ruimtelijke en
planologische kwaliteiten staan.
Eerstens wordt het landschap geweld aangedaan met een
vooruitgeschoven stedelijkheid, mede gezien de cruciale verhoogde ligging van het terrein in dit landschap.
Ten tweede zien we ’n dorp weergegeven met ’n stedelijk
vormgegeven en slecht geïntegreerde enclave.
Ten derde ontstaat door de exclusieve prachtige ligging een
hoger marktsegment qua wonen, welke naar alle waarschijnlijkheid minimaal beschikbaar zal zijn voor de plaatselijke
bevolking.
Ten vierde is er sprake van bodemsaneringskosten, die leiden
tot een dichtere bezetting van het terrein om de kosten eruit
te halen.
Ten vijfde wordt op termijn het terrein van Staatsbosbeheer
tussen Bouwkamp en Reomie zeer waarschijnlijk meegenomen in de bouwdrift, dit terrein is moeilijk te vrijwaren van
bebouwing.
Kortom ontstaat er een stads Waalfront aan de uiterwaarden
van de Waal met een dorpje genaamd Ooij erachter. De
afbeelding zegt meer dan 1000 woorden.

Ooij compact te houden en landschappelijk te scheiden van
de rivier, bijvoorbeeld door het Scholtenterrein (volgens plan
Klok-groep) erbij te betrekken en de geplande
Reomiebebouwing te verschuiven naar de sportvelden, met
aansluiting op de huidige kern. De sportvelden zouden dan
naar het Reomieterrein kunnen, waardoor een groenblauwe
ecologische zone behouden blijft. Financieel ook een meevaller: bodemsaneringskosten zijn aanzienlijk lager voor
recreatief gebruik dan voor woongebruik.
Kortom, er zijn legio mogelijkheden te bedenken om zowel
aan het unieke landschap recht te doen als om aan de nodige
woonbehoefte te voldoen. Met het huidige plan moet
gevreesd worden dat er een niet-dorpseigen enclave met
duurdere woningen ontstaat vanwege de opportunistische
aankoop van een toevallig perceel.

Tevens heeft de Stichting aangegeven in een tweede prent
hoe dorp en landschap met uitvoering van het (nodige)
bouwplan een meerwaarde kan bereiken, namelijk door
grondgebonden bouwen op afstand van de rivier compact en
profiterend van het dorp Ooij qua gemeenschap, ontsluiting
en voorzieningen. De gemeente kan dit oppakken daar ze de
sportterreinen in bezit heeft, het vigerende bouwplan
Scholten in principe hieraan kan worden toegevoegd, 1+1=3.
Het enige wat ze moet doen is het ontwikkelen van visie en
het uitruilen van het Reomieterrein. De gemeente laat de
markt z’n werk doen en toont gebrek aan visie die gemeente
Ubbergen destijds wel had; de vraag op het bovenliggende
niveau wordt niet gesteld. Het is opportunistisch denken vanwege de aankoop van een toevallig perceel zonder de samenhang met het dorp te betrekken. Stichting Monument &
Landschap doet ’n oproep aan de politiek en burgers en organisaties om deze vraag te stellen: wat willen we met het dorp
en landschap in samenhang, voor de burger, de recreatie en
het landschap, wat willen we overhouden aan dit initiatief?
We hoorden bij de infoavond dat de inwoners van Ooij in
aanvang enthousiast waren over de nieuwe plannen. De voornaamste reden is dat veel mensen natuurlijk verheugd zijn
met de ontmanteling van dit gebied en het feit dat wellicht nu
op korte termijn iets gedaan kan worden aan het huidige
gebrek aan goedkope huurwoningen en woningen voor starters voor de eigen inwoners van Ooij. En dat is heel legitiem,
maar we moeten wel de authenticiteit van het dorp Ooij in
het geheel van de zo geroemde Ooijpolder, een (inter)nationaal kroonjuweel, blijven bestendigen.
Belangrijk daarbij is een planologisch-ruimtelijke visie die
hiertoe bijdraagt. En die ontbreekt in het huidige plan. Men
is al met de invulling bezig voordat men zich afvraagt of het
landschap en de cultuurhistorie in grote lijnen hiermee
gebaat is. Nu komt er naast de bedrijvencluster Bouwkamp –
een kapitale fout uit het verleden die vloekt met het omringend schoon – een zware wooncluster. En dat koekt ruimtelijk aan elkaar. Schipper-Bosch noemt het een venster en stad
aan de Waal. De architect meldt daarbij dat hij zich een lage
interpretatie van de Rotterdamse hoogbouw kan voorstellen!
De beschouwer moet volgens de architect een aantal verdiepingen hoger kunnen denken en wel tot zes hoog. Daarbij
moet je je realiseren dat het Reomieterrein al 5 meter hoger
ligt dan het dorp! Tel maar op: 5 meter plus 5 verdiepingen
is dus zo hoog als de halve schoorsteen. Dat is iets voor
Nijmegen, vergelijk het Lentse Waalfront, maar dan hoger,
of Rotterdam-Zuid. Stichting Monument & Landschap stelt
dat hier de regionale differentiatie, de eigenheid qua beeld en
betekenis van gebieden in gevaar komt. Anders gezegd: hou
de Ooijpolder de Ooijpolder en het dorp het dorp. Meng geen
hoogbouw in dit gebied waar het niet thuishoort. Het
Reomieterrein ligt bovendien ruimtelijk ‘’pijnlijk gevoelig’’
vooruitgeschoven naar de rivier evenals het bedrijventerrein
Bouwkamp.
Unieke status Ooijpolder op (inter)nationaal niveau
Om zoveel mogelijk het oorspronkelijke rivierenlandschap,

Tinyhouses
op het
Reomieterrein?
Ondersteun nu de petitie voor Tiny
houses op het Reomie terrein!
Inmiddels weten we allemaal dat de
huidige woningmarkt in Nederland
overspannen is. Het lijkt er op dat dit
voorlopig ook nog niet voorbij zal zijn.
Zelfs hier in Berg en Dal.

Schematische voorstelling met nieuwe bouwlocatie frontaal
dichtbij de Waal ligt en als enclave niet aansluit bij de dorpskern. Visualisatie St. Monument & Landschap mei 2021.

Schematische voorstelling Hoogbouw als ‘venster op de
Waal’

Voor op de woensdag van 10.00 u tot
14.00 is Inloop&Ontmoeting Berg en
Dal dringend op zoek naar 1 á 2 vrijwilligers. Lijkt het je leuk om te koken,
spelletjes doen en koffie te drinken met
de oudere gasten van de inloop?
Neem contact met Ester Greve
(0622189214, bereikbaar op maandag
en donderdag).

Aansluiting zoeken bij visie gemeente Ubbergen uit 2011,
een landschappelijk verdienmodel.
In de Ooijpolder moet het landschap voorrang krijgen. In
2011 was dit het inzicht volgens de Structuurvisie
Buitengewoon Ubbergen 2020. Heeft het College deze structuurvisie gelezen?
Er staat: Het [Reomieterrein] is getransformeerd tot een ecologisch en duurzaam verantwoord recreatiecomplex waar de
cultuurhistorie is behouden en als inspiratie voor de nieuwe
ontwikkeling heeft gediend. Op het Reomie-terrein zijn voorzieningen aanwezig voor dagrecreatie én verblijfsrecreatie,
zoals een restaurant en/of een hotel.

Hierbij komt naar voren dat bij nieuwe ontwikkelingen het
inpassen van deze veranderingen in het landschap, met name
de context, een belangrijke randvoorwaarde blijft, aldus
Ubbergens gemeentelijke structuurvisie. Het zou mooi zijn
voor het landschap dat met het Reomieterrein aangesloten
wordt op de genoemde thema’s recreatie en natuur. De
Steenfabriek kan worden gerestaureerd, denkbaar is een
hotel met afgeleide activiteiten zoals horeca.
De Stichting Monument & Landschap vindt deze bezinning
zo cruciaal dat zij naast de lokale overheid ook andere overheden en gremia oproept deze besluitvorming nader te
bezien en hierbij niet over 1 nacht ijs te gaan. En zij gaat
deze partijen ook benaderen met woonbehoeften en landschapskwaliteiten als leidraad.

Het aanbod in woningen is schaars
daarom moet je tegenwoordig bijna
standaard overbieden op een koopwoning. Ook de huurprijzen in de vrije
sector rijzen de pan uit. Om een sociale
huurwoning te bemachtigen moet je
een voorrangsstatus hebben of je moet
uit honderden mensen worden ingeloot.
Dan moet je wel heel veel geluk hebben. Hoe lang blijft deze gekte doorgaan?
Woningen bijbouwen zou een logische
oplossing zijn maar wanneer zijn deze
woningen dan klaar? Dat duurt nog
minstens 2 of 3 jaar. Op het Reomie terrein doet zich de gelegenheid voor om
mogelijk woningen te bouwen. De huidige plannen zijn om er circa 120
woningen te bouwen en in de volgende
fase (2030) tot 250 woningen. Het is
een enorm groot terrein van 80000 M2.
Kunnen we niet veel sneller en veel
meer woningen bouwen om bij te dragen aan de woningnood? Door bijvoorbeeld tiny houses neer te zetten. Deze
zijn betaalbaar, nemen relatief weinig
plek in beslag, kunnen duurzaam
gebouwd worden en zijn waarschijnlijk
sneller te realiseren.
Tiny houses zijn er in allerlei soorten
en maten. Ze zijn er voor mensen die
alleen wonen, starters, kleine familie’s
of voor senioren waarvan de kinderen
het huis al uit zijn. Waarom zouden
deze niet op het reomie terrein
geplaatst kunnen worden?
De woningnood is er NU en met de
plannen die gepresenteerd zijn wordt er
niet genoeg gedaan om het op te lossen.
Melden de inwoners dit wel bij de
gemeente of geven ze niet genoeg
gehoor aan deze geluiden?
Vandaar dat er initiatief is genomen om
in te springen op deze behoeften van de
inwoners in gemeente Berg en Dal.
Ben je het ermee eens dat er meer
gedaan moet worden om het woningtekort binnen de gemeente op te lossen?
Teken dan nu onze petitie!
Zie deze link:
https://bit.ly/3bwFClD

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Erlecomse Klinkertjes
Het oude Reomie-terrein wordt misschien een
nieuwe woonwijk voor Ooij. Medeklinker pleit in
zijn laatste column voor straatnamen die iets met
de steenfabricage te maken hebben. Dat is mooi.
Het was ooit een steenfabriekterrein en het zou
een prachtig eerbetoon zijn aan de arbeiders.
We zouden nog iets meer recht kunnen doen aan
de geschiedenis. Het gebied tussen Ooijse Graaf
en Waal was tot in de helft van de vorige eeuw
immers niet Ooijs maar Erlecom.
Net buitendijks van het terrein stond ooit het
Erlecomse kasteeltje De Kleverburg. Gebouwd
rond 1600 werd het in 1790 door de Waal verzwolgen. In de tussenliggende tijd was het in handen van Jan Vijgh en Margriet van Bronckhorst,
heer en vrouwe van Waardenburg, Anna Vijgh en
Anna van Lynden en haar echtgenoot Reinier de

Rheede, heer van Hernen. Ook het Duitse
geslacht Quadt van Wickradt, erfdrost van de hertog van Gelre en het Graafschap Zutphen, heeft er
een connectie mee. Zo ook de Nijmeegse burgemeestersfamilie Van der Lijnden. Geen onbelangrijke mensen in die tijd.
Een Kleverburgplein, Van Bronckhorststraat,
Quadtplaats of Vijghlaan zouden passend zijn op
wat bouwplan Tichelkampen zou kunnen heten.
Die kunnen liggen naast de Teunissenallee en Van
Heukelumsteeg, vernoemd naar de eerste
Erlecomse Steenbakkers. Van Heukelum werd op
de Wereldtentoonstelling in 1862 in Londen zelfs
bekroond omdat hij een van de eersten was die
bakstenen machinaal vervaardigde. Uitzonderlijk
goed bouwmateriaal, uit Erlecom.
Job van der Meer, Leuth
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Ooijse
Klinkertjes
“Het Zand” doet voor langere tijd
zijn naam alle eer aan. Het lijkt daar
momenteel op een grote geciviliseerde zandwoestijn. De ontstane dieptemeters doet ook denken, dat er
een grootschalig archeologisch
onderzoek wordt verricht. Er zal toch
niet gezocht worden naar een
Toetanchamon of een andere mummie. De kans daarop acht ik echter
niet zo groot. Wie weet worden er
bij de opgravingen binnenkort wel
restanten van het “Bartje Imperium”
bloot gelegd. Het zou toch wat zijn,
als er nog een “Bartjebrood” in de
originele “King Korn” verpakking
opduikt. Na gedegen onderzoek en
betrouwbare “bronbemaling” ben ik
achter de hoofdoorzaak van die
“Zandse” werkzaamheden gekomen. Het is de bedoeling, dat het
regenwater en de menselijke uitwerpselen gescheiden afgevoerd
gaan worden. Met het huidige riool
was er schijnbaar te veel stront aan
de knikker. Ik kan mij nog herinneren, dat het er voor tientallen jaren
ook zo uitgezien heeft. Dat was,
toen de bouwputten van Aard,
Gertje
en
Stef
aan
de
Goudwindestraat werden ontwikkeld. Of er toen archeologische
vondsten zijn gedaan, vertelt de historie niet. Maar nu, na jarenlang
gebruik van de oude “rioolse” gresbuizen voor de afvoer van menselijk
restafval, wordt het systeem vernieuwd, ofwel verduurzaamd. Het
regenwater en de “Zandse” fecaliën
worden gescheiden afgevoerd.
Hierbij worden bijvoorbeeld ook
betrokken de afvoerresten van het
appartementengebouw van de
“Heeren van Ooy”, ook wel eens
eerbiedig als de “Goudkust” aangeduid Met andere woorden de “vaste
winden” van de “Heeren”, alsof
dames deze niet produceren, worden “afgebuisd” naar de “benedenstad” van Ooij. Op deze wijze wordt,
door de verbinding van de Ooijse
“Goudkust”, met hun “welriekende
winden”,
de
naam
“Goudwindestraat” alle eer aangedaan. Als daarboven nu ook nog
eens meerdere koks hadden
gewoond, dan was dat toch wel
pijnlijk geweest voor die stiel. Het
vak is namelijk een van die weinige
beroepstakken, die hun eigen
“Michelinsterrenproducties” rücksichtslos via het riool laten verdwijnen. Voor aanvang van de werkzaamheden had ik echt wel protesten verwacht ten aanzien van deze
afgravingen. Het zal in die tijd toch
wel het broedseizoen zijn van het
plaatselijke gender neutrale beestje;
“Het Zandse Hagedisje”. Wat te
denken van de schapen die er nu
niet meer ongestoord kunnen grazen. Die dieren waren zo blij dat zij
tegen de Kerkdijk aan mochten weiden, ze waanden zich, gelijk hun
baasje, helemaal in “Wilbertoord”.
Ook is er dit jaar aan de dijk niet
meer te bewonderen de enorme en
kleurrijke bloemenzee. Als je door de
“Vissenbuurt” liep, dan rook het
daar onverwacht naar bloemen. De
bloemenpracht was een toeristische
attractie en werd door kenners
gekenmerkt als de “Keukenhof” van
het Rijk van Nijmegen. Al dat graafwerk moet natuurlijk gedaan worden door vakkundige buizenleggers,
die zorgvuldig met de heilige
“Zandse” grond kunnen omgaan.
Een van hen is de vrolijke noot onder
de noeste werkers. Aan de kleur
haar kun je niet zien, waar hij vandaan komt. Doordat hij echter wat
langzamer en “gerekter” praat, heb
ik wel een vermoeden in welke
plaats hij in de gemeente Berg en Dal
thuishoort. Hij beweert dat hij zes
lange dagen per week in de bouwput actief is. Want, zo zegt hij gekscherend, ik heb al zeven kinderen
en sta niet meer te wachten op een
uitbreiding. Hij beschouwt die zes
werkzame dagen zeker als de voor
katholieken toegestane periodieke
onthouding. Maar ja, dan blijven
natuurlijk nog wel gevaarlijke uitslaapzondagen over. Bedachtzaam
kijkt hij op en zegt dan doodleuk,
ach, da’s mooi, dan krijg ik alleen
nog maar “Zondagskinderen”.
Groetjes medeklinker.

De Rozet
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Rijwielhandel
Bruinewoud

Voor Machinaal snoeien van:
- Hagen
- Singels
- Bramen
- Bodembedekkers
- knippen en terugzetten
van hagen, wilgen en opslag

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

HEGGEN-SNOEIEN.NL

Sta jij ‘je mannetje’ als

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

KUIJPERS SGW
Kapitteldijk 8 6578 JE Leuth
06 20 60 42 96 info@heggen-snoeien.nl
www.kipelectro.nl • info@kipelectro.nl • (024) 663 33 00

Tel. 0481-433407

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

INFRA & MILIEU

Brompton-dealer

•
•
•
•
•

Arno's
Haarmode

van Nijmegen en omstreken

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

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

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?

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
E
2KONINGSDAG
PINKSTERDAG
ZONDAG
MEI GEOPEND!
GEOPEND
ENEN
ZONDAG
28 30
APRIL

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

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

DAMES- EN HERENKAPSTER

WWW.MEGANSHAIRSTYLE.NL

Megan'S hairstyLE
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

HEERBAAN 129
MILLINGEN A/D
RIJN

BEL OF maak NU
ONLINE EEN
AFSPRAAK!

TEL 0481-798530
Info@meganshairstyle.nl
@meganshairstyle

ONLINE
AFSPRAAK
BOEKEN KAN
KAN OP
ONLINE
AFSPRAAK
BOEKEN
OPWWW.MEGANSHAIRSTYLE.NL
WWW.MEGANSHAIRSTYLE.NL

N AT U U R

Bescherm de onverharde paden
GROESBEEK. Onverharde paden zijn
vaak cultuurhistorische pareltjes in het
moderne landschap. Zoals de oude
paden die tussen Groesbeek en De
Horst behouden zijn gebleven. Fijn om
er te wandelen, maar ook belangrijk als
leefgebied van allerlei dieren en planten. Laten we er daarom zuinig op zijn.

Helaas denkt niet iedereen daar zo over.
Nog te vaak wordt er groenafval of
andere rommel gestort. En soms nemen
de buren het niet zo nauw. Zoals op het
Dopheipad nabij de Koningin
Wilhelminaweg waar de landbouwspuit met bestrijdingsmiddel duidelijk
is ‘uitgeschoten’.

De afgelopen twee weken werd er
veel regen voorspeld. Voor veel
Nederlanders was dit een domper op
de meivakantie, maar niet voor stichting Taxus Taxi. Integendeel! Met
temperaturen tussen de 15 en 20 graden, zijn dit voor de taxusplant de
perfecte omstandigheden om een
groeispurt in te zetten. Voor de stichting en haar partner DAR dus reden
genoeg om het startsein te geven voor
de taxusinzameling van 2021.
De stijgende temperatuur in combinatie
met de regenval zijn voor de taxushaag
de ingrediënten voor groei. Inmiddels
is dan ook bekend dat de inzameling
start op dinsdag 25 mei. Uw snoeisel
aanmelden via taxustaxi.nl/afspraak is
mogelijk vanaf maandag 24 mei (2de
Pinksterdag), waarna de stichting vanaf
25 mei het verse groen bij u aan huis
komt ophalen.
Ook in 2021 is elke taxusdonatie van
harte welkom. De kleine taxustwijgjes

Inzamel voorwaarden
De stichting kan het snoeisel gratis bij
u thuis komen ophalen bij een minimum hoeveelheid van 15 kilo. Kleinere
hoeveelheden zijn in te leveren bij inzamelpunten welke vanaf 25 mei te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het snoeisel van groot belang.
Zo kan de stichting enkel het snoeisel
gebruiken dat in 1 jaar op de haag
groeit. Takken en hele planten zijn
helaas niet bruikbaar. Om het zo vers
mogelijk in te zamelen vraagt de stichting u ook het snoeisel direct na het
snoeien aan te melden. Voor meer
informatie en instructievideo’s kunt u
terecht op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

toch bijdragen aan de strijd tegen kanker? Dat kan! Het doorgewinterde team
van taxusophalers is namelijk altijd op
zoek naar vrijwilligers die zich willen
inzetten voor dit mooie doel. Als taxuschauffeur haalt u in de maanden juni,
juli en augustus het verse taxusgroen
op bij ieder die het aan de stichting wil
doneren. Voor meer informatie kan
gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.
Gratis materialen
Evenals andere jaren worden ook in
2021 weer gratis materialen verstrekt
door Taxus Taxi. Door een grote vertraging in de levering, laat de befaamde
Taxus Taxi Tas nog even op zich wachten, maar de stichting heeft voor een
passende oplossing gezorgd. De tassen
en zeilen zijn, zoals u gewend bent, op
te halen bij diverse partners van Taxus
Taxi,
waaronder;
Boerenbond,
Welkoop, Intratuin en Den Ouden
Groep. Heeft u geen tassen, dan kunt u
het snoeisel ook gewoon op een hoop
leggen. De stichting zorgt dat het netjes
wordt opgeruimd.
Meer informatie over het inzamelen
van taxussnoeisel en de stichting Taxus
Taxi is te vinden via
taxustaxi.nl of sociale media.

Speeddaten rond de Groesbeekse wijngaarden
Foto: Jannie Bakker
fie/thee worden gedronken. De wandeling wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Groesbeek, er zijn
geen kosten aan verbonden en iedereen
is welkom.
Ria Hopman en Jannie Bakker begeleiden de wandeling.
Opgave is wel nodig en kan per mail:
riahopman@xs4all.nl , maar mocht u
geen toegang tot internet hebben, kan
het ook telefonisch: 0243976154

ben wij een boskar.
Graag tot dan. De koffie staat klaar!
www.mookerheide.nl
Ons informatiecentrum is iedere dag
van de week geopend van maandag t/m
zaterdag van 9.00 - 17.00 uur en zondag van 11:00 - 16:00 uur. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van
zonsopkomst tot zonsondergang.
Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide,
Heumensebaan
18,
Molenhoek
Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen van het RIVM.

Vroeg maaien voor bloemrijke dijk
Bloemen en kruiden maken een dijk
sterker. Het is goed voor de natuur.
En het ziet er ook nog mooi uit.
Waterschap Rivierenland maait de
dijken met steeds meer variatie. Op
sommige dijken gebeurt het al in
mei, juist voor de soortenrijkdom en
de insecten.

Meer maai momenten
De eerste maaibeurt knippen we in
twee fasen: de ene dijkhelling maaien
we al in mei, de tegenoverliggende helling maaien we voor 15 juli. Planten die
vroeg worden gemaaid, kunnen weer
uitgroeien en bloeien rond de zomer.
Insecten hebben zo tot ver in de zomer
een plekje. Bovendien krijgen meer
soorten een kans. Bij de tweede maai-

bevatten, zoals vele inmiddels weten,
de belangrijke stof 10-dab. Van deze
stof wordt het medicijn Taxol gemaakt,
dat een kankerremmende werking
heeft. Door uw taxushaag te snoeien
tijdens de inzamelperiode van Taxus
Taxi kunt u op een gemakkelijke
manier bijdragen aan de strijd tegen
kanker.

Hike For Love op 2e Pinksterdag

op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide

Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is
beter bestand tegen de krachten van het
langsstromende water. Bovendien is
zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien.
Na een proef met bloemrijke dijken op
enkele locaties, besloot het waterschap
om voortaan op meer dijken gevarieerd
te maaien.

De Rozet

Stichting Taxus Taxi start taxusinzameling 2021 op dinsdag 25 mei!

Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u

Week van de Wandeling 31 mei - 6 juni
Het team van natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide nodigt je uit
om te komen wandelen in de Week van
de Wandeling van 31 mei tot en met 6
juni. Je kan een afspraak maken voor
een informatieve wandeling door het
prachtige natuurgebied. We ontvangen
je bij de vuurplaats met koffie of thee
en je wandelt samen met een medewerker van de natuurbegraafplaats en eventueel met je partner of gezin.
Bel ons voor een afspraak op 024-203
62 30 of mail voor een afspraak op contact@landgoedmookerheide.nl. Mocht
je niet goed kunnen wandelen dan heb-
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Inzameling Taxussnoeisel weer van start

Wandelen met aandacht
GROESBEEK. Ook in de mooie meimaand is er een ‘Wandeling met
Aandacht’. Veel bomen staan al in
bloei. Daar gaan we van genieten tijdens de wandeling. Het wordt een wandeling met aandacht voor de natuur,
voor jezelf en voor elkaar. Op woensdag 26 mei start de meditatieve wandeling bij de Protestantse Kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. De wandeling begint om 9.45 uur met een korte
inleiding op het thema: samenkomen.
Dit keer gaan we onderweg in het bos
ook wat oprapen en daar samen een
mooie mandala van maken. Er wordt
een uur gewandeld in een rustig tempo.
Het eerste half uur is de wandeling in
stilte, het tweede half uur kunnen
gedachtes met elkaar gedeeld worden.
Rond 11.00 uur wordt met het aansteken van een kaarsje in de kerk de wandeling afgesloten. Tijdens het wandelen
nemen we de dan geldende coronamaatregelen in acht en kan er hopelijk
na afloop weer buiten een kopje kof-
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De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Fardau de Jong
loopt het
Pieterpad en
ruimt zerfvuil op
Fardau de Jong is een Groningse, die
het Pieterpad loopt. Twee weken geleden is ze begonnen en afgelopen weekend passeerde zij Millingen aan de
Rijn. Onder de naam 'Beweegreden'
loopt zij niet alleen de prachtige route
van Pieterburen naar de Pietersberg,
maar heeft ze zich ook een opdracht
gesteld. Het is haar missie om het
zwerfvuil langs het pad op te rapen en
mee te nemen. Daarvoor heeft ze een
bolderwagen met vuilniszakken bij
zich. Het vuil levert zij af bij gemeentelijke reinigingsdiensten of vuilverwerkers.
Zij heeft de volle zakken al in
Groningen en de gemeente Coevorden
af mogen leveren en zoekt nu een contact in de gemeente Berg en Dal om de
inmiddels weer gevulde zakken te kunnen overhandigen.
Enkele opvallende attributen die ze
vond zijn twee onderbroeken, héél véél
mondkapjes en vooral ontstellend veel
blikjes. Het meest frappante was een
verregend pakje speelkaarten. De kaarten zelf zaten nog in het plastic en ze
gebruikt ze om in de avonduren mee te
patiencen of met haar gast-/onderdakgevers te toepen.

Speeddating nieuwe stijl, en bovendien
corona-proof: Geen enge zaaltjes, krappe tafeltjes en een moordend tempo.
Met Hike for Love ga je heerlijk de
natuur in, voor een prachtige wandeling in goed gezelschap. Het lijkt haast
een welkome bijkomstigheid: Alle
andere wandelaars zijn ook single!
Irene Ploeg, initiatiefneemster, spreekt
super enthousiast én uit eigen ervaring:
”De natuur ontdekken is prachtig, maar
samen is alles zoveel leuker dan
alleen.” Zelf heeft ze 5 jaar geleden op
een klassiek speeddating event haar Mr
Right (en inmiddels man) Rob leren
kennen. “De 2 minuten die we kregen
om te praten aan een tafeltje waren veel
te kort om de vonk te laten over springen. Het klikte pas na afloop, bij een
drankje aan de bar en de steeds enthousiastere verhalen over lekker eten
koken en onze ideale vakantie, een
trektocht door de Dolomieten. Op dat
moment sprong de vonk over.” Twee
jaar later zijn ze getrouwd.
En zij gunnen alle singles hetzelfde.
Daarom organiseren ze deze events. Dit
wordt alweer de derde Hike for Love.
“Succes is verzekerd: Een heerlijke
wandeling, een gezellige dag in goed
gezelschap, en misschien zelfs die spe-

ciale klik.”
Dit keer vindt de wandeling plaats
vanaf het Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek op Tweede
Pinksterdag 24 mei. De route gaat
langs drie wijngaarden, bos en open
veld. De gezellige afsluiting is op het
terras of aan houten tafels tussen de
wijnranken van De Colonjes. De wandeling is ca. 8 km lang, en de totale bijeenkomst zal ca. 3-4 uur duren. Het
streven is om min. 6 en max. 12 dames
en even zoveel heren bijeen te krijgen.
Deze keer is de leeftijdsgroep ca. 45-65
jaar. Vooral heren worden aangemoedigd om mee te doen. De deelnemers
zullen twee aan twee wandelen (op voldoende afstand!) in steeds wisselende
samenstelling. Alles onder voorbehoud
van voldoende aanmeldingen, en vol =
vol!
Aanmelden kan tot en met woensdag 19
mei per mail via
singlesforlovenijmegen@gmail.com.
Deelname is €15 p.p. incl. consumpties
en is vooraf te voldoen. Nadere informatie volgt na inschrijving.
Meld je anders zeker ook aan voor de
nieuwsbrief voor toekomstige speeddate activiteiten!

De Zwarte Stern in de Oude Waal
De afgelopen tijd zijn er weer vlotjes
voor de Zwarte Stern in de Oude Waal
in de Ooijpolder gelegd. En ze werden
direct weer in gebruik genomen door
de vogels, die overal in de omgeving al
rondvlogen. Vanuit het warme Afrika
komt de Zwarte Stern in het voorjaar
aangevlogen en ze zoeken hun broedplaatsen op in onder meer de
Ooijpolder en de Gelderse Poort.
Vroeger, toen de waterkwaliteit een
stuk beter was, waren veel sloten en
plassen begroeid met de plant ‘krabbenscheer’. Nu deze plant op veel
plaatsen
is
verdwenen
helpt

Staatsbosbeheer de sterns met drijvende vlotjes waarop modder en planten
worden gelegd. Dankzij de groeiende
en bloeiende planten kunnen de kuikens zich op en tussen de grote drijvende bladeren schuilhouden, terwijl de
ouders op jacht zijn naar visjes en
andere waterdieren.
Al snel nadat de jongen hebben leren
vliegen gaan bijna alle Nederlandse
sterns naar het IJsselmeer om zich daar
te goed te doen aan het vele voedsel
daar voordat ze weer naar de kusten
van Afrika vliegen om daar de winter
door te brengen.

beurt in de eerste helft van september
worden alle hellingen tegelijk gemaaid,
zoals altijd al gebeurde. Tegen die tijd
eindigt de bloeitijd van de meeste soorten.
Deze aanpak geldt nog niet op alle dijken. De uitrol van deze aanpak duurt
een paar jaar, omdat we gaandeweg
contracten met uitvoerders moeten aanpassen. En er blijven dijken die we om
bepaalde redenen anders maaien.
Maaien gebeurt in lijn met wetten en
regels. Daartoe gebruiken we ons ecologisch werkprotocol.
Meer informatie
https://www.waterschaprivierenland.nl
/waterschap-maait-sloten-en-dijkenanders-kansen-voor-natuur

Vlotjes met de Zwarte Stern in de Oude Waal

Foto: Henk Baron
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Kulturhus Beek zoekt gastvrouwen/-heren
BEEK. Net als de meeste mensen hopen we al een paar
maanden op versoepelingen. Eindelijk is nu het terras weer
open. Deze week gaat ook de bibliotheek weer open en
mogen de binnensporten hervat worden. Er is dus weer leven
in brouwerij in het Kulturhus.
We hebben de laatste maanden een klein vrijwilligersteam
opgebouwd van enthousiaste mensen. Dit team zoekt aanvulling. Is dat misschien iets voor jou? We hebben allereerst
mensen nodig als gastheer of gastvrouw om - voorlopig
alleen op het terras - mensen te verwelkomen en te bedienen

Duurzaamheids
café B&D
gaat door
Corona heeft allerlei zaken stil gelegd,
ook de Dorpentour van het
Duurzaamheidscafé, maar de klimaatverandering gaat gewoon door! Hoog
tijd om daar weer samen de aandacht
op te richten. Zodra het weer mag, gaat
de Dorpentour Leuth aandoen en vervolgens de Heilig Landstichting.
De werkgroep van het Duurzaamheidscafé is achter de schermen steeds actief
gebleven. Recent hebben we met de
gemeente overlegd en zijn er afspraken
gemaakt om meer samen op te trekken.
Versterking en samenwerking staat
hierbij voorop.
Onze doelstelling is tweeledig. We willen ideeën en initiatieven onder de aandacht brengen om duurzamer gedrag te
ontwikkelen in het dagelijkse leven op
gebied van wonen, werken, consumeren, mobiliteit en het omgaan met de
leefomgeving. Daarbij staan we voor
het belang van ´consuminderen´. De
Duurzame Dorpentour wil mensen met
duurzame ideeën samenbrengen.
Ook willen we inwoners informeren en
adviseren bij het verduurzamen van de
woning.

en bezoekers in het gebouw wegwijs te maken. Verder zoeken we mensen om ’s avonds bardienst te draaien en af te
sluiten, zodra we weer helemaal open zijn. Als nieuwe vrijwilliger heb je mogelijk nog andere expertise die je zou willen inzetten. In het Kulturhus is van alles nodig en mogelijk.
Als je het zelf te druk hebt om mee te komen doen, kijk dan
in je omgeving of je iemand kunt aanmoedigen om in actie
te komen.
Heb je interesse mail of bel Martijn Saat (Martijn@puntenco.nl of 0640113624).

Mobiele collecte Anjeractie
Fanfarekorps Ons Genoegen
MILLINGEN. In het kader van de
coronamaatregelen wordt er ook dit
jaar weer een mobiele collecte gehouden vanuit het Prins Bernhard
Anjerfonds.

hoeveel geld elke vereniging ophaalt.
Alles wat via de doorgestuurde apps
gedoneerd wordt( minus €50, - administratiekosten) is voor fanfarekorps Ons
Genoegen.

De collectanten sturen via hun mobiele
telefoon een bericht naar hun achterban
met de vraag om te doneren voor hun
vereniging. Het werkt als een soort
“Tïkkie”. De opbrengst wordt
De mobiele Anjeractie is echt eenvoudig en veilig. Veiligheid staat voorop
bij het Cultuurfonds. Zij werkt daarom
samen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. De
Hartstichting, het Nederlandse Rode
Kruis, Jantje Beton en het KWF
gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast
zijn de mobiel bankieren-apps ook
goed beveiligd. Deze actie maakt
gebruik van het persoonlijke netwerk
van onze collectanten. U ontvangt via
een collectant van fanfarekorps Ons
Genoegen een berichtje waarna u eenvoudig een bedrag kunt overmaken. De
collectant ziet vanwege de privacyregels niet wie er heeft gedoneerd. Bij het
Cultuurfonds kan men precies zien

Geen donatieverzoek gehad of niet willen schenken via mobiele telefoon; U
kunt ook rechtstreeks een donatie overmaken op onze IBAN: NL30 RABO
0134402812 t.n.v. Fanfarekorps Ons
Genoegen o.v.v. ‘donatie Anjeractie’
De leden gaan mobiel collecteren in de
periode van vrijdag 28 mei tot en met
zaterdag 5 juni 2021.
De opbrengst wordt bijvoorbeeld
gebruikt voor het vernieuwen van ons
repertoire en instrumentarium.
Met de jaarlijkse collecte haalt het
Prins Bernhard Cultuurfonds geld op
voor cultuur en natuur in de regio onder
het motto: Houd cultuur in de buurt
levend!
Alvast onze hartelijke dank
Fanfarekorps Ons Genoegen

De werkgroep van het Duurzaamheidscafé Berg en Dal kan wel wat versterking gebruiken. We hebben momenteel
leden uit bijna alle kernen van de
gemeente. Helaas nog niemand uit
Millingen en ook Groesbeek zou wel
wat zwaarder vertegenwoordigd mogen
zijn. Maar iedereen is welkom om mee
te komen doen.
Is het iets voor jou? Neem dan contact
op met Jos Versteegen (0653379404) of
Liny Toenders (0621590920).

Hulp gezocht
bij wat klusjes
in huis
MILLINGEN. Ben jij handig en vindt
je het leuk om te klussen? Heb jij ervaring met het schilderen van een muurtje
of het ophangen van een schilderij?
Voor een mevrouw uit Millingen zijn
we op zoek naar iemand die haar hierbij wilt helpen. Mevrouw is zelf niet zo
heel handig en heeft helaas niet de
financiële middelen om hiervoor een
vakman in te huren.
Heb jij zin om de handen uit de mouwen te steken en mevrouw een dagje te
helpen hiermee? Dan zijn we op zoek
naar jou!
Neem even contact op met Jesse
Jansen, opbouwwerker bij Forte
Welzijn. Dat kan via 06-82612612 of
jesse.jansen@fortewelzijn.nl. Alvast
heel erg bedankt voor je hulp!

Twitter
Ben jij of iemand anders in levensgevaar? Bel dan #alarmnummer #112.
Daar red je levens mee!
Facebook
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer jouw leven
of het leven van iemand anders in direct
gevaar is. Als je belt moet je doorgeven
wat er aan de hand is, waar er hulp
nodig is en welke hulpdienst er nodig
lijkt te zijn. Kijk voor meer informatie
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-enantwoord/wanneer-112-bellen
of
https://www.vrijsselland.nl/bellennaar-112-wat-doe-jij/
Instagram
Weetjes Woensdag op 7 april
Wist je dat de meldkamer je altijd
terug kan bellen?
Je telefoonnummer verschijnt automatisch op het computerscherm van de

RepairCafé Groesbeek Virusvrij in 2021
GROESBEEK. Voorlopig blijft onze locatie op de Paap
dicht, maar u kunt toch bij RepairCafé Groesbeek terecht
voor de reparatie van uw apparaten. Deze reparaties worden
nu door de reparateurs thuis uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan koffiezetapparaten, stofzuigers, strijkijzers etc.,
maar ook aan (oudere) audioapparaten zoals casettedecks en
platenspelers.
Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt
bij hen terecht met uw smartphone, tablet, laptop of desktop.
N.B. De reparatie van kleding etc. is op dit moment niet
mogelijk!

Waar mogelijk zoeken we de samenwerking met de gemeente. Vaak ook
zien we onszelf als aanjagers van
gemeentelijke actie, aangezien we juist
van de gemeente een voortrekkersrol
verwachten in de strijd tegen klimaatverandering en vóór duurzaamheid.

112 bellen, wat doe jij?
Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dit nummer bel je wanneer je zelf, of iemand anders, in direct
gevaar is of als er gevaar dreigt.
Bijvoorbeeld als iemand zwaargewond
is, dringende medische hulp nodig
heeft, bij brand, of als je getuige bent
van een misdrijf zoals geweld of een
inbraak. De centralist neemt jouw telefoontje aan en organiseert de juiste
hulp.
Heb je geen spoedsituatie, maar toch de
brandweer ter plaatse nodig? Bel dan
0900-0904.
Ben je doof of slechthorend? Dan kun
je met de Tolkcontact-app op je
smartphone, tablet of computer een
noodoproep doen bij alarmnummer
112.

Wanneer u iets te repareren hebt moet u dat per email aanmelden bij: repaircafegroesbeek@gmail.com
In de mail vertelt u wat u te repareren hebt en geeft u uw
telefoonnummer. Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd heeft om de reparatie uit te voeren
en wij bellen u terug.
Reparaties gebeuren onder de gebruikelijke voorwaarden.
Deze zijn te vinden op onze Facebookpagina.
RepairCafé Groesbeek werkt sinds begin augustus volgens
deze formule en we hebben tot nu toe ruim 180 apparaten ter

reparatie gehad, waarvan 70% succesvol is gerepareerd. Het
lijkt er op dat door Corona mensen weer oude hobby’s
oppakken. Zo hebben we de laatste tijd nogal wat spoelen
bandrecorders en filmprojectoren te repareren gehad. Voor
dergelijke reparaties zijn we vaak afhankelijk van de
beschikbaarheid van de nodige nieuwe onderdelen, maar
meestal zijn die op het internet nog wel te vinden. Ook
opvallend is het aantal naaimachines dat gerepareerd moet
worden.
Mondkapjes
De vraag naar mondkapjes neemt langzamerhand af, zodat
het RepairCafé Groesbeek is gestopt met het maken van
nieuwe mondkapjes.
Maar er is nog een kleine voorraad mondkapjes beschikbaar
in verschillende maten. Deze mondkapjes zijn uitwasbaar,
dus meerdere malen te gebruiken en gemaakt volgens een
patroon dat een goede aansluiting op het gezicht garandeert.
Ze zijn gemaakt van verschillend gekleurde stoffen zodat er
effen tot bont gekleurde mondkapjes beschikbaar zijn. Deze
mondkapjes kosten € 3.- en zijn te verkrijgen via Metty
Kaïnama, tel: 06 10474589 (maandag t/m vrijdag).

Gratis grenstest voor inwoners grensregio
Inwoners oostelijk van Nijmegen die voor hun werk, voor
zorg of voor onderwijs naar Duitsland moeten, kunnen
vanaf nu gratis een coronatest laten afnemen. Via de website grenstesten.nl kunnen inwoners zich melden voor
deze gratis coronatest. Met het vergoeden van de kosten,
wil de Nederlandse overheid inwoners in de grensstreek
tegemoet komen die extra kosten moet maken vanwege
de verplichte negatieve coronaverklaring van de Duitse
overheid.
Gratis coronatesten voor drie doelgroepen
Sinds enkele weken moet iedereen die Duitsland wil bezoeken een negatieve coronatest kunnen overleggen. Deze verplichting raakt inwoners oostelijk van Nijmegen extra hard.
Wie in Nederland woont, maar in Duitsland werkt, moet zich
nu op eigen kosten meerdere keren per week laten testen om
naar het werk te kunnen. Maar ook Nederlandse inwoners
die (mantel)zorg verlenen voor familieleden in Duitsland of
zelf zorg ontvangen in Duitsland, krijgen door de verplichting met onverwachte extra uitgaven te maken. Dat geldt ook
voor inwoners uit de grensstreek die fysiek onderwijs volgen
in Duitsland. Wie tot één van deze drie doelgroepen behoort
voor noodzakelijk grensverkeer van Nederland naar
Duitsland, kan zich vanaf nu gratis laten testen. Op de website grenstesten.nl is te vinden op welke testlocaties inwoners
oostelijk van Nijmegen terecht kunnen.
Gratis testlocaties in Nederlandse grensgemeenten
In het merendeel van de Nederlandse grensgemeenten wordt
de komende weken toegang tot gratis testen aangeboden
voor het noodzakelijk grensverkeer van Nederland naar
Duitsland. Iedereen die op dit moment noodgedwongen thuis
zit of ongewild hoge kosten moet maken om zich te laten testen, krijgt met de grenstesten een gratis alternatief aangeboden. Nu moeten veel inwoners ongewild en onverwacht hoge
kosten maken bij commerciële aanbieders van coronatesten
om toegang te krijgen tot Duitsland. Ook zoeken veel men-

sen hun toevlucht tot de Duitse gratis burgertest, ook al lopen
ze het risico een boete te krijgen omdat ze zonder verplichte
coronatest Duitsland inreizen. Met het aanbieden van de gratis grenstesten aan iedere Nederlandse inwoner die voor
werk, zorg of onderwijs naar Duitsland moet, is nu een kosteloos alternatief beschikbaar.
Fijnmazige uitrol
Om zoveel mogelijk inwoners oostelijk van Nijmegen de
gelegenheid te bieden om zich snel in de buurt te kunnen
laten testen, wordt gewerkt aan een fijnmazige uitrol van
testlocaties in bijna alle Nederlandse grensgemeenten. Om
deze testlocaties snel van de grond te krijgen, werkt de rijksoverheid nauw samen met de grensgemeenten, eventuele
bestaande testlocaties en lokale en regionale partners. De
overheid levert de gratis testen en het personeel, de gemeenten zorgen voor de beschikbaarheid van een locatie nodig
waar mensen getest kunnen worden. Is de testlocatie in de
eigen gemeente er nog niet of in ontwikkeling, dan kunnen
inwoners altijd een gratis test laten afnemen bij een andere
gratis testlocatie in de buurt.
Aanmelden gratis coronatest via grenstesten.nl
Om ervoor te zorgen dat de gratis coronatesten de komende
periode ook echt worden ingezet voor noodzakelijk grensverkeer, moeten inwoners op de website grenstesten.nl een
eigen verklaring invullen en ‘aannemelijk bewijs’ op kunnen
voeren waarmee ze aantonen dat het bezoek aan Duitsland
noodzakelijk is. Om misbruik van de gratis test te voorkomen zullen ook steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. De gratis coronatest is in ieder geval tot 30 juni
beschikbaar. Zodra de verplichting van de Duitse overheid
vervalt, vervalt ook de gratis grenstest.
Voor de actuele beschikbaarheid van testlocaties langs de
grens, en de voorwaarden voor het aanvragen van de gratis
coronatest, kunnen inwoners terecht op de website grenstesten.nl.

medewerker van de meldkamer. Ook
bij een geheim nummer. Zo kan de
medewerker
je
terugbellen.
Bijvoorbeeld wanneer de verbinding
slecht is. Ook voorkomt nummerherkenning misbruik van 112.
#alarmnummer #112

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos
Ochtend. Anneke zat rechtop in bed en
dacht na over Roy en hoe zorgzaam hij
wel niet was. Elke keer dat ze mekaar
zagen, begon ie weer. Of ze zich wel
goed voelde en of ze wel goed sliep en
of ze wel goed at en of ze wel voldoende vitamines en mineralen binnenkreeg. En dat ze geen zoutjes en
drop meer moest eten, want dat was
namelijk superslecht voor vrouwen in
verwachting had ie ergens gelezen. En
dan streng: “En drink in hemelsnaam
geen alcohol meer, An. Weet je, ik ben
solidair met je, die schade halen we
wel weer in na de bevalling. Tja, vroeger is definitief voorbij, schat, je eerste
kind maak je maar eenmaal mee, je
moet de komende tijd echt op je tellen
passen, wil je me dat beloven? Okay,
dat is dan afgesproken! Koffie, het is
nu tijd voor koffie, jij lust toch ook nog
wel een bakkie, An?” Roy’s betrokkenheid streelde Anneke, hij leek haar
steeds meer bij de hand te nemen. Zelf
vroeg ze zich ook steeds vaker af of
alles wel goed ging. En gelukkig ging
het meeste goed. Okay, ze had wat
vaker hoofdpijn, maar dat was te overzien. Maar het stereotype beeld dat
Anneke had van zwangere vrouwen,
namelijk dat ze de eerste paar maanden voortdurend kampten met misselijkheid, bleek tot haar geruststelling
niet voor haarzelf op te gaan. Fluitend
was ze tot nu toe ’s-morgens opgestaan
en nog geen enkele keer had ze boven
de toiletpot gehangen. Maar ze was er
nog niet, er was nog een hele trits aan
klachten waar ze tegenaan kon lopen.
Zo had je een verhoogde kans op slapeloosheid, brandend maagzuur, een
ontregelde spijsvertering, spataderen,
aambeien en al wat dies meer zij.
Kortom, een hele lavastroom van
ellende en ongemakken. En je had
niets te kiezen, het overkwam je
gewoon, het was een loterij. Wat een
vooruitzichten! Anneke werd er niet
bepaald vrolijk van. Maar er was een
lichtpuntje. Volgens haar verloskundige waren fysieke ongemakken niet
onlosmakelijk met zwangerschappen
verbonden, sommigen sloften overal
doorheen, misschien moest Anneke
daar maar ‘ns vanuit gaan. Voor hetzelfde geld bleef ze kerngezond en
maakte ze zich onnodig zorgen. Sylvia
had haar laatst ook al telefonisch
gemaand niet zo veel te prakkiseren.
En toen ze eenmaal op de praatstoel
zat, was ze niet meer te stuiten. Met
een “Waarom zou je overal over liggen
piekeren?” was ze van wal gestoken.
“Houd toch eens op, Anneke, je mankeert immers niets, helemaal niets.
Wat zeg ik, je maakt zelfs de ideale
zwangerschap door, je bent niet eens
misselijk, zoals de meeste aanstaande
moeders. Maak het dan ook niet erger
dan het is en richt je nu maar ‘ns
gewoon op de leuke dingen. Zoals de
aankoop van babykleertjes en het uitkiezen van een mooi wiegje en de aankoop van een fatsoenlijke kinderwagen. En focus je eens ’n keer op het
inrichten van de kinderkamer. Dat
brengt me meteen op de vraag of Roy
al is begonnen met behangen? Wat zeg
je, wacht ie daarmee totdat ie vakantie
heeft? O, maar dat is al in mei, gelukkig maar! Ik hoor ’t al, het komt allemaal goed, fijn om te horen. Zeg, An,
als laatste heb ik nog een dienstmededeling. Binnenkort gaan we met z’n
drieën weer eens ouderwets het terras
op, ik heb het al met Mary afgetimmerd, zij komt ook. Wat zou je zeggen
van aanstaande zondag, het belooft een
zonnige dag te worden. Gaan we lekker aan de Waal zitten, bootjes kijken.
Neem jij een lekkere, gezonde
smoothie en wij een wit wijntje.
Kunnen we het tegelijkertijd even over
Anton hebben. Want waarschijnlijk
heb je het nog niet meegekregen, maar
die heeft via via een paar pandjes
gekocht in Nijmegen en omgeving, ik
geloof zelfs ergens in Berg en Dal,
enfin, dat weet Mary wel. Ja, en nu
komt het, Anton zoekt voor deze
woningen nog huurders! Misschien zit
er wel iets bij voor jullie!”
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Nieuws uit Nijmegen
Pinksterinzamelingsactie
voor de Voedselbank

Doet u weer mee?
Vanaf Pinksteren wordt er met een aantal kerken in Nijmegen en Overbetuwe
weer voedsel ingezameld voor de
Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe.
Het blijft hard nodig extra levensmiddelen in te zamelen om iedere week de
775 kratten te vullen met liefst gezonde
levensmiddelen.
Welke levensmiddelen zijn welkom?
Groenten in pot / blik / zak, Soep in pak
/ blik / zak, Fruit in blik / pot, pindakaas,
chocopasta,
zuivelspread,
Vis/vlees in pot / blik (geen varkensvlees), Olijfolie, Rijst / Pasta, Koffie /
thee, Houdbare melk.
Dit alles moet minimaal 10 weken
houdbaar zijn.
U kunt de levensmiddelen brengen naar
de
Antonius
van
Paduakerk,
Groesbeekseweg 94:
Zondag 30 mei, 6 en 13 juni van 11.00
uur - 12.00 uur
Woensdag 26 mei, 2 en 9 juni van
14.00 - 16.00 uur
(andere deelnemende kerken zullen
hun aflevermomenten zelf bekend
maken).
Heel fijn als u ons mee wilt helpen de
schappen van de Loods van de
Voedselbank weer rijkelijk te vullen.
Namens de Oecumenische werkgroep
diaconie van de Maranathakerk en de
Antonius van Paduakerk.
Hartelijk dank.

UNIT Academie
Het boek ‘uniek uitzonderlijk’ en
de film ‘in vacuüm’ zijn bijna klaar!
Naar aanleiding van de expositie
‘Uitzonderlijk uniek’ in Museum Het
Valkhof is het plan ontstaan om een
boek en een film te maken over het
UNIT Atelier, de unieke kunstenaars en
hun werk. Maar liefst 37 kunstenaars
tonen hun beeldend werk in het boek en
een aantal vertellen het verhaal over
hun passie. Het boek begint met een
voorwoord van Marlene Dumas.
In de film ‘in vacuüm’ word je een
inkijkje gegund in de wereld van vier
kunstenaars die ooit gestart zijn op de
UNIT Academie.
De UNIT Winkel is verhuisd!
8 mei was de officiële opening van de
nieuwe winkel in de Passage
Molenpoort. Na bijna 10 jaar op nummer 37 gezeten te hebben is de UNIT
Winkel verhuisd naar het pandje
ernaast: 37a.
Nagenoeg niet veranderd, maar wel
weer de moeite waard om een kijkje te
komen nemen. Met in achtneming van
de coronamaatregelen ben je welkom
tussen 10 uur en 17 uur in de UNIT
Winkel.
Expositie in de Maartenskliniek in
Nijmegen
Vanaf 27 mei gaat de expositie “Lock
down Art UNITed” naar de
Maartenskliniek tot en met 19 augustus
2021. In het restaurant van de
Maartenskliniek zijn de kunstwerken te
bezichtigen. Het bijzondere aan deze
kunst is dat elk kunstwerk door ongeveer 20 kunstenaars gezamenlijk is

gemaakt.
Prent van de Maand
De Prent van de Maand mei is een print
op A3-papier van één van onze gezamenlijke kunstwerken. Elke maand
wordt er een beeldend werk als 'Prent
van de Maand' verloot. Wil je kans
maken op die prent stuur dan een mail
met de tekst 'PRENT van de MAAND'
naar info@unitwinkel.nl. Op het einde
van de maand vindt de loting plaats en
word je daarvan op de hoogte gebracht.
Word vriend van de UNIT
Academie!
Het UNIT Atelier blijft afhankelijk van
financiële steun van derden, om het initiatief en de daarbij behorende activiteiten van hoge kwaliteit, voort te kunnen zetten.
Meld u vandaag nog aan als Vriend van
de UNIT Academie om de reguliere
activiteiten te continueren en bijzondere activiteiten te verwezenlijken. Wij
hopen dat u vriend wil worden van
Stichting UNIT Academie. En vertel
het ook verder aan uw familie, vrienden
en collega’s!
Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar
vanwege de ANBI-status.
Zie ook www.belastingdienst.nl
ANBI-nummer RSIN 818415332
Contactpersonen:
Paul Kroon en Gemma van Grinsven
0617544175 of info@unitacademie.nl

Informatie: www.avpnijmegen.nl
oec.werkgroepdiaconie@gmail.com

Kamerkoor Sotto Voce
zoekt nieuwe leden

Sotto Voce is weer actief! Er staat zelfs
een concert gepland voor 12 december
a.s We hebben plek voor een aantal
zangers uit alle stemgroepen. Ben je

Column
Hechting
Ik lees een artikel over mensen die als
kind lijfstraffen kregen, vanwege vaak
maar een licht vergrijp. Ik ben me rotgeschrokken. Een vrouw vertelt dat
als zij brutaal was geweest tegen moeder, zij met blote billen over de knie
ging en ervan langs kreeg met de vlakke hand. Zij zegt dat het niet geholpen
heeft. Zij is er alleen maar stiekemer
door geworden. Toch is zij een uitzondering. Anderen spreken over een
‘levensles’ die zij doorgegeven hebben aan hun eigen kinderen. Zijn we
anno 2021 niet verder gekomen, dan
dat ? Denk aan de hechtings-theorie
van John Bowlby. De man die als
zoon van een aristocraat, liefdeloos
opgroeide, naar kostscholen moest en
later als psychiater na veel onderzoek
tot nieuwe baanbrekende theorieen
kwam op opvoedkundig gebied. In het
kort komt het er op neer dat iedereen
een hechting heeft met zijn opvoeders.
Kinderen die veilig gehecht zijn hebben in stressvolle situaties vertrouwen
in hun opvoeders en later vooral in
hunzelf. Onveilig gehechte kinderen
hebben later leer- en relatieproblemen
en ontwikkelen vaak een laag gevoel
van eigenwaarde. Het is duidelijk dat
lijfstraffen niet bijdragen aan een veilige hechting van kinderen. Volgens
sommigen is Bowlby belangrijker
geweest voor de psychiatrie dan
Freud.
Phil Poffé, Groesbeek.

een geoefend zanger en heb je zin om
bij een actief koor te horen? Kijk dan
op www.sottovoce.nl. Daar lees je meer
over het koor en over lid worden.

GGD-testpaviljoen ArnhemNijmegen wordt locatie voor
Stichting Open Nederland
Het testpaviljoen Arnhem-Nijmegen
(bij Lent) werd door GGD
Gelderland-Zuid en GelderlandMidden gebruikt voor het afnemen
van coronatesten. Met ingang van
woensdag 19 mei 2021 wordt dit een
locatie voor het afnemen van toegangstesten voor Stichting Open
Nederland. Deze stichting organiseert in opdracht van VWS een netwerk van testlocaties waar mensen,
zonder coronagerelateerde klachten,
zich kunnen laten testen om toegang
te krijgen tot een activiteit of evenement. Wanneer de deuren van het
testpaviljoen openen voor deze
manier van testen is nog niet bekend.
Voldoende capaciteit
Met het vervallen van het testpaviljoen
Arnhem-Nijmegen als GGD-testlocatie, behoudt de GGD ruim voldoende
testcapaciteit in de regio. GGD
Gelderland-Zuid opent op dinsdag 18
mei 2021 een nieuwe corona testlocatie
aan De Biezen 1-3 in Nijmegen. De
locatie aan de Groenewoudseweg in
Nijmegen komt vanaf 18 mei te vervallen. In Gelderland-Zuid zijn er daarnaast de teststraten in Tiel en
Culemborg en bij het CWZ in
Nijmegen.
Nieuwe testlocatie De Biezen
De nieuwe testlocatie komt in een

bedrijfshal, van de vroegere EKI
fabriek, naast de DAR. Er komen maximaal 10 testlijnen en er zal 7 dagen per
week getest worden van 8.00 tot 19.15
uur. De locatie blijft in ieder geval geopend tot en met eind 2021. Het testen
gebeurt in ‘De Biezen’ binnen in een
bedrijfshal.
Testlocaties Gelderland-Midden
In de regio Gelderland-Midden kunnen
mensen zich laten testen in Arnhem,
Barneveld,
Ede,
Elst,
Velp,
Wageningen en in Nijkerk. Een
afspraak maken voor een coronatest
kan via de landelijke afsprakenlijn
0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl.
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Nijmegen maakt in 2021 opnieuw
een vuist tegen kanker…
Vanaf 14 mei is het
weer mogelijk om in
te schrijven voor
Swim to Fight Cancer
Nijmegen
via
www.swimtofightcancer.nl/nijmegen. Tot
eind mei geldt er een
early bird tarief.
Deelnemers zwemmen op zondag 29
augustus 2021 een
afstand van 500, 1500
of 3000 meter, als
individu of als team.
Deelnemers bij de finish bij de vorige editie van 2019
Deelname is mogelijk
vanaf 10 jaar (geboortejaar 2011) voor om ervoor te zorgen dat er in de toeallen die zwemvaardig zijn volgens de komst niemand meer hoeft te overlijnormen van diploma A en B. De orga- den aan deze ziekte. Met dit eendaagse
nisatie helpt iedereen met de voorberei- zwemevenement brengen we de ziekte
ding door clinics/trainingen te organi- kanker onder de aandacht en halen we
seren alsmede door tips te geven. Er is geld op voor onderzoek. Voor iedereen
uiteraard ook een coronaproof protocol die ziek is, familie, vrienden, bekenden
wat aangepast zal worden aan de maat- en onbekenden die tegen kanker
regelen die op 29 augustus van toepas- gevochten hebben om zo samen een
sing zijn. Wil je graag op een andere sportieve vuist te maken tegen kanker.
manier bijdragen? Het is ook mogelijk
om via de website de deelnemers te Swim to Fight Cancer Nijmegen
sponsoren of om je aan te melden als Swim to Fight Cancer Nijmegen is een
vrijwilliger.
eendaags zwemevent in de Nijmeegse
Spiegelwaal. De eerste beide edities in
Swim to Fight Cancer Nijmegen wil 2018 en 2019 waren een groot succes,
elke inwoner van Nijmegen en wijde waarbij bijna samen €300.000 is opgeomgeving enthousiasmeren om bij te haald. Het opgehaalde geld komt via
dragen aan dit mooie evenement. stichting Fight Cancer ten goede aan
Samen maken we van 29 augustus een onderzoek naar kanker. De organisatie
dag waarin we actie ondernemen. Juist garandeert dit omdat het evenement
in dit jaar belangrijk vanwege alle uit- bekostigd wordt door de inschrijfgelgestelde kankerzorg om samen onze den van deelnemers en door enkele
schouders eronder te zetten. Juist nu gulle gaven van enthousiaste sponsoren
aan het einde van de corona lockdown en leveranciers. De donaties komen
met vrienden, collega’s of individueel binnen op een aparte rekening en gaan
samen een activiteit te doen. Een dag direct naar onderzoek.

Belastingdienst waarschuwt
Gelderlanders voor valse berichten via e-mail, whatsapp en sms
Steeds vaker opereren internetcriminelen
uit
naam
van
de
Belastingdienst. Ook in Gelderland
proberen zij via valse e-mails,
sms’jes en WhatsAppberichten geld
van slachtoffers afhandig te maken.
Deze vorm van internetfraude wordt
ook wel ‘phishing’ genoemd. Om een
vuist te maken tegen deze internetcriminelen werkt de Belastingdienst
samen met bijvoorbeeld politie, banken en zelfs burgers. In dit artikel
lees je hoe jij voorkomt dat je in deze
valse berichten trapt.
Er is steeds meer sprake van internetcriminaliteit, blijkt uit recente cijfers
van onder andere de politie en
Betaalvereniging Nederland. Ook de
Belastingdienst merkt dit. In heel 2020
ontving de Belastingdienst ruim
160.000 meldingen over frauduleuze
phishingmails, - sms’jes en WhatsAppberichten. In 2017 waren dit
er nog geen 8.000. “Door corona spenderen mensen meer tijd achter hun
computer
dan
normaal.
Internetcriminelen spelen daar op in en
halen in hun dreigende berichten ook
de coronapandemie aan,” zegt Jan
Polkerman,
CTO
van
de
Belastingdienst. Hij is verantwoordelijk voor technische ontwikkelingen
binnen de Belastingdienst.
Openstaande schuld
“Geachte meneer of mevrouw, uw
openstaande schuld met kenmerk
BJM9020 is na meerdere herinneringen
nog niet voldaan. Op 19 oktober zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriale beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele
bedrag direct te voldoen.”
Deze mail met als onderwerp
‘Aanmaning van de Belastingdienst in
uw Berichtendienst op Mijn Overheid’
troffen
duizenden
Nederlanders
onlangs in hun mailbox aan. Inclusief
een linkje die leidde naar een iDealpagina waarop je in enkele klikken de
schuld kon betalen. De pagina was nep,

er zat geen bericht in de Berichtenbox
op Mijn Overheid. Toch werden meerdere
mensen
misleid.
De
Belastingdienst benadrukt nooit
sms’jes, WhatsAppberichten of e-mails
te versturen waarin wordt gedreigd met
inbeslagname of een deurwaarder als
niet onmiddellijk via overboeking
wordt betaald. Polkerman: “Ook zal de
Belastingdienst je nooit bellen om je te
vragen direct te betalen.”
Zo herken jij een nepbericht
Internetcriminelen gaan steeds geraffineerder te werk, erkent ook de
Belastingdienst. Gelukkig kun je phishingmails, -sms’jes en WhatsAppberichten met deze tips herkennen.
• Check het e-mailadres. Vaak is dat de
eerste manier waaraan je herkent of de
afzender echt is.
• Klik niet direct op links, maar check
eerst of de informatie klopt. Dit geldt
ook voor het downloaden en openen
van bijlagen. Het bestand kan malware
bevatten.
• Geef geen informatie weg. De
Belastingdienst vraagt nooit naar je
persoonlijke gegevens. Zij voegen ook
geen inloglinks toe.
• Bel met de BelastingTelefoon als je
twijfelt via 0800 0543. Of check je
Berichteninbox
op
MijnBelastingdienst.
• Controleer op de website van de
Belastingdienst of het bankrekeningnummer van de Belastingdienst is.
• Check het taalgebruik. Komt het
overeen met eerdere berichtgeving die
je van de Belastingdienst hebt ontvangen?
• Check op belastingdienst.nl/security
hoe je onveilige situaties kunt melden
met betrekking tot internetcriminaliteit
uit naam van de Belastingdienst.
Ontvang je een phishingbericht uit
naam van de Belastingdienst? Laat het
de Belastingdienst weten en stuur het
bericht, bijvoorbeeld met een screenshot, door naar valse-email@belastingdienst.nl. Zo help jij de Belastingdienst
om internetcriminelen een stap voor te
blijven.
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De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Wij doen alles voor uw auto

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor

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

- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

Voor zowel particulier als zakelijk
LieskesWengs
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
024-6632601
Lieskes
Leuth Tel.
Tel.
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

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

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
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Renault Twingo ZE
De derde generatie van de Renault Twingo is voortgekomen uit een samenwerking met Smart. Dit model kwam in 2014 op de markt en bij het ontwerp
had het samenwerkingsverband al rekening gehouden met toekomstige elektrische aandrijving. Smart levert dit model inmiddels al enige tijd slechts in
zijn elektrisch aangedreven uitvoering; de Smart ForFour EQ. Het testverslag hiervan is gepubliceerd in de Rozet Autorubriek van 27 oktober vorig
jaar. De nieuwe puur elektrisch aangedreven Renault Twingo ZE is goedkoper en heeft een grotere actieradius. De prijs van de elektrische Twingo ZE
(zero emission) komt zelfs al redelijk in de buurt van de variant met benzinemotor.

De Renault Twingo ZE rijdt soepel, stabiel en vlot, is goedkoop in gebruik en
onderhoud en hij biedt adequaat plek voor twee volwassenen plus twee kinderen,
die handig genoeg allemaal hun eigen deur hebben.
Doordat de Renault de Twingo al vanaf
het eerste ontwerp was bedoeld als
elektrische auto, is de binnenruimte
van de elektrische versie gelijk aan die
met de benzinemotor. Van buiten ziet
men slechts minimale verschillen tussen de Twingo ZE en de Twingo met
verbrandingsmotor. De elektrische versie is herkenbaar aan enige blauwe
accenten, waarmee ook vele andere
elektrisch aangedreven auto’s gekenmerkt worden. Het valt op, dat men de
auto moet starten met het draaien met
een sleutel in het contactslot, waarmee
de elektronica van de auto aangezet
wordt. Bij elektrische auto’s gaat dit
meestal met een knopje. Een verwijzing naar de tijd, dat na het draaien aan
het contactslot de startmotor aansloeg.
Compleet uitgerust
Centraal op het dashboard ziet men bij
de gereden "Intens"-uitvoering van de
Twingo een beeldscherm waarmee een
compleet audio-, communicatie- en
navigatiesysteem kan worden bediend,

inclusief de ondersteuning voor Apple
CarPlay en Android Auto. Alles wat
men als infotainment verwacht in een
moderne auto is aanwezig. Echt overdadig is de uitrusting niet, want
Renault wilde de prijs laag houden. De
accu is echt het duurste onderdeel van
de auto. Die zit in het bij het ontwerp al
voorbestemde ruimte onder het voorste
deel van de vloer waardoor de accu
geen ruimte inneemt ten koste van de
interieurruimte.
Accu beperkt maar wel snel op te
laden
De Renault Twingo heeft een accucapaciteit van 22 kWh, waarmee volgens
WLTP-standaard 190 km kan worden
afgelegd. In de testperiode is dat niet
gelukt en reden we tussen de 135 en
190 kilometer met een volle accu. Dit
is natuurlijk afhankelijk van de rijstijl,
gemiddelde snelheid en de buitentemperatuur. Al vlot geeft de Auto aan, dat
hij bijgeladen wil worden.
Helaas kan men de Renault Twingo

MG EHS Plug-in Hybrid
Na de volledig elektrische MG ZS EV is de hier beschreven MG EHS Plug-in
Hybrid het tweede model van MG op het vasteland van Europa. De MG EHS
(Electric Hybrid SUV) is een ruime, middelgrote SUV met plug-in hybridetechniek. De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter turbomotor, een 10-traps
automatische transmissie, een elektromotor en een 16,6 kWh lithium-ion batterij. Een krachtig verkoopargument van de nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid
is de lage aanschafprijs.

De Chinese MG EHS Plug-in Hybrid is een net afwerkte middelgrote SUV met
een aantrekkelijk lage prijs.
De MG EHS Plug-in Hybrid kan in de
EV-mode maximaal 52 km volledig
elektrisch rijden (WLTP). Vanwege de
Plug-in hybride aandrijving heeft de
MG een laag BPM tarief, dat de lage
aanschafprijs verklaart.
De aandrijving geschiedt met een 1,5liter turbobenzinemotor (119 kW/162
pk en 250 Nm), die de voorwielen aandrijft en samenwerkt met een elektromotor (90 kW/122 pk en 230 Nm), die
de voorwielen extra voortstuwingsvermogen geeft. Het systeemvermogen
bedraagt 190 kW/258 pk, terwijl het
gecombineerde koppel piekt op 370
Nm.
Twee versnellingsbakken
De overgang tussen de twee motoren

geschiedt vloeiend. Om dit te bereiken
hebben de Chinese constructeurs een
combinatie van twee versnellingsbakken gemaakt. Bij de bijzondere constructie gaat het om zes verzetten, die
worden aangestuurd door de verbrandingsmotor en vier aan de kant van de
elektromotor. Beide komen uit op
dezelfde, uitgaande as. De derde versnelling van de verbrandingsmotor kan
daarbij samenwerken met alle vier de
versnellingen van de elektromotor, terwijl de overige vijf verzetten van de
viercilinder altijd samenwerken met
één van de vier verzetten van de elektromotor. Er zijn dus wel tien versnellingen, maar in feite werkt de EHS
maar met negen voorwaartse combinaties.

Road Test
Renault Twingo ZE
Koets: 5-deurs
Prijs: € 23.590,- (vanaf € 20.690,-)
Gewicht: 1208 kg
Cil.inh.: puur elektrisch
Vermogen: 82 pk
Top: 135 km/uur
Acc.0-100: 12,6 sec.
Actieradius: 190 km (WLTP)
Lengte: 361,5 cm
Breedte: 164,6 cm
Kofferruimte: 219 liter
Aanhangergewicht: niet toegestaan
niet langs de snelweg bij een gelijkstroom snellader van Fastned, Allego of
Ionity opladen. Dat kan alleen met wisselstroom bij de publieke laadpalen of
op het stopcontact thuis. Gelukkig
laadt de Twingo bij publieke laadpunten in de stad veel sneller dan de
gemiddelde elektrische auto. Met 22
kW laadt de Twingo zelfs zo snel, dat
veel publieke laadpunten minder
stroom kunnen aanbieden dan de
Twingo kan verwerken. Veel elektrische auto’s laden met maximaal 7,4
kW, maar de Renault Caméléon-boordlader in de Twingo ZE ondersteunt 22
kW. Dat gaat dus drie keer zo snel en
tijdens het bezoek aan de supermarkt is
de accu al weer een flink stuk bijgeladen.
Rijeigenschappen
iedere elektromotor doet zijn werk in
stilte en levert ongeacht het toerental
volop trekkracht. Daarom biedt ook
deze in Nederland goedkoopste elektrische auto een souplesse, waar zelfs de
beste verbrandingsmotor niet tegenop
kan.
De onder de kofferbak gemonteerde
elektromotor levert 82 pk vermogen en
een maximaal koppel van 160 Nm.
Daarmee kan men maximaal 135
km/uur rijden en sprint de Twingo vanuit stilstand naar de 100 k/uur in 12,6
seconde. Vooral in het eerste traject tot
de 50 km/uur is de Twingo opmerkelijk
snel en dat maakt de relatief lichte
elektrische auto een lekker rap stadskarretje.
Door de pook in de middenconsole niet
in D van Drive te zetten, maar op B,
kan in drie stappen worden bepaald hoe

Road Test
MG EHS Plug-in Hybrid
Koets: 5-deurs SUV
Prijs: € 37.985,- (vanaf € 34.985,-)
Gewicht: 1775 kg
Cil.inh.: 1500 cc
Vermogen: 162 pk benzine; systeem: 258 pk
Top: 190 km/uur
Acc.0-100: 6,9 sec.
Gem. verbr.: 1:19,1 (plug-in hybride)
Lengte: 457,4 cm
Breedte: 187,6 cm
Kofferruimte: 448 liter
Aanhangergewicht: 1500 kg
Deze constructie zou moeten leiden tot
een lager verbruik, maar met lege accu,
als de auto puur als hybride rijdt, dan is
het verbruik 1 op 15 (6,8 liter per 100
km) wat voor een hybride niet echt zuinig is, maar het is natuurlijk wel een
relatief hoge en zware SUV, die voortgestuwd moet worden.
Met voldoende elektrische ondersteuning paraat rijdt de MG EHS Plug-in
Hybrid het fijnst. Kracht is er in overvloed. De MG sprint in 6,9 seconden
vanuit stilstand naar de 100 km/uur.
Het koppel van de elektromotor is verantwoordelijk voor de stevige duw in
de rug. De MG EHS Plug-in Hybrid
mag een geremde aanhanger trekken
van 1.500 kilo. Dat kan een aankoopargument zijn, want zo’n trekkracht komt
niet zo veel meer voor bij de huidige
generatie (semi-) elektrische auto’s.
Comfort voor weinig geld
De nieuwe MG EHS is met zijn lengte
van 4,57 meter flink groter dan de 4,31
meter lange ZS, waarmee MG een flitsintroductie kreeg door het aanbieden

De elektrische
Renault Twingo ZE
is nauwelijks van
de benzine-aangedreven variant te
onderscheiden.

sterk de auto inhoudt bij het loslaten
van het ‘gas/stroom’-pedaal. In de
zwaarste stand remt de Twingo uit
zichzelf zo sterk af, dat men het rempedaal eigenlijk niet meer nodig heeft en
in feite met één pedaal (zonder het
rempedaal te hoeven beroeren) de auto
kan rijden.
De Twingo ZE is wel zo'n 200 kg
zwaarder dan de versie met benzinemotor. Toch voelt de ZE in de besturing
of het weggedrag niet zwaarder, maar
slechts steviger. Omdat het zwaartepunt door de plaatsing van het accupakket aan de goede kant van het
zwaartepunt gunstiger ligt dan bij de
Twingo met benzinemotor, is het weggedrag van de ZE rustiger en stabieler.
Dit vertaalt zich in de praktijk in meer
rust en een vertrouwenwekkender
gevoel. Daar zorgt ook het onderstel
voor. De afstemming van veren en
schokdempers is stevig, maar niet
oncomfortabel. De Renault Twingo is
wel uiterst gevoelig voor zijwind.
Kosten
Tot voor kort was de Renault Twingo
ZE de goedkoopste elektrische auto
van Nederland. Dat is nu overgenomen
door de in een vorige autorubriek geïnt-

roduceerde Dacia Spring. De goedkoopste uitvoering kost € 20.690 en
heeft slechts radiovoorbereiding, dus
geen geluid. Besteedt liever € 2900
meer voor de door ons geteste Intensuitvoering (€ 23.590,-). Die beschikt
over een 7-inch touchscreen met navigatie, automatische airconditioning en
parkeersensoren. Bovendien is de auto
van de buitenkant versiert met blauwe
accenten en 15-inch lichtmetalen wielen.
Conclusie
De elektrisch aangedreven Twingo ZE
biedt zeker voordelen boven de standaard Twingo met benzinemotor.
Echter door het beperkte bereik en het
gemis van snelladen met gelijkstroom
merkt men dat het een goedkope elektrische auto is. De prestaties zijn goed
en het rijden is en het rijden in het
stadsverkeer is plezierig. De kilometerkosten zijn uiteraard veel lager ten
opzichte van de benzinemotorvariant.
De aanschafprijs is interessant en
wordt terugverdiend door de lagere
energieprijs, het lagere onderhoud
(nauwelijks slijtage-delen), de lagere
belasting en de lagere afschrijving
(nauwelijks slijtage-delen).

De Renault
Twingo ZE heeft
de elektromotor
tussen de achterwielen en daardoor kunnen de
voorwielen
extreem ver uitdraaien, wat leidt
tot een aangenaam kleine
draaicirkel en
gemakkelijk parkeren.
van de extreem scherp geprijsde volledig elektrisch aangedreven auto in een
tijd dat er veel subsidie te halen viel.
De introductie was perfect getimed
door de Chinezen.
Het is een ruime auto waarin men riant
kan plaatsnemen. Bovendien is het
interieur opvallend netjes afgewerkt,
met een middenarmsteun, bekerhouders, ventilatieroosters en een verstelbare achterbankleuning. Daarachter is
ruimte voor 448 liter aan bagage. Men
zit hoog in de MG en heeft daarmee
een goed overzicht over het verkeer.
Wij reden voor de test de duurdere
‘Luxury’ (vanaf € 37.895) die meer
luxe biedt met onder meer een erg
groot glazen panoramadak, led-koplampen, sportstoelen met lederen
bekleding en een 360-graden camera.
Achter het met leder beklede stuurwiel
heeft de bestuurder vrij zicht op het
12,3-inch digitale instrumentenpaneel.
Centraal op het dashboard springt de
10,1-inch touchscreen in het oog, waarmee op intuïtieve wijze het infotainmentsysteem te bedienen is. Dit systeem omvat onder andere TomTomnavigatie met real-time verkeersinformatie, DAB digitale radio en naadloze

Achter de MG EHS
Plug-in Hybrid mag
men een aanhanger
trekken van maar
liefst 1500 kg. Het
zou wel eens een
goede caravantrekker kunnen zijn met
het grote elektrische
koppel.

smartphone-integratie via
CarPlay of Android Auto.

Apple

Conclusie
MG helpt bij de start van elektrisch rijden met een goed ontworpen, milieubewuste gezinsauto die functioneel, veilig
èn betaalbaar is. Men kan hiermee volledig elektrisch en dus duurzaam rijden, maar hoeft zich niet al te druk
maken over de actieradius.
Conclusie
Of de MG EHS in Nederland een succes zal worden is nog maar de vraag.
De aanschafprijs is extreem laag, maar
er is ook op diverse punten bezuinigd.
Zo is er geen elektrische verwarming
(warmt alleen het interieur op als de
benzinemotor aan is) en het automatisch verdelen van energie over de rit is
niet mogelijk. Gelukkig is dit met een
software-update
te
verhelpen.
Mechanisch gezien (ruimte, aandrijflijn, wegligging) is er weinig op de
EHS aan te merken, gezien de aantrekkelijke prijs van deze SUV. Men mag
redelijk veel trekken met deze SUV en
zou daardoor wel eens aantrekkelijk
kunnen zijn voor caravantrekkers.

De Rozet
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
PAROCHIEBEDEVAART
KATWIJK
Op Pinksterzondag 23 mei is na de
eucharistieviering van 10.30 uur vanuit
de parochie een fietsbedevaart naar
Katwijk aan de Maas, retour ongeveer
45 km. In Katwijk hebben we aan de
Lourdesgrot een Mariaviering om
14.00 uur, uiteraard met inachtneming
van corona-beperkende maatregelen.
Rond 17.00 uur hopen we terug te zijn.
Graag even aanmelden bij de pastoor /
rudo.franken@gmail.com en zelf een
lunchpakket meebrengen (onderweg
zijn ook mogelijkheden). Uiteraard
bent u in Katwijk ook welkom met de
auto.
VORMSEL
Op Pinkstermaandag 24 mei om 10.30
uur is in de kerk van Millingen een
eucharistieviering waarin zes tieners
het heilig Vormsel zullen ontvangen uit
handen van de hulpbisschop Mgr. Rob
Mutsaerts. Gelukkig mogen we in onze
kerk in Millingen sinds eind april 60
mensen ontvangen (i.p.v. 30). Mooi als
deze vormelingen met hun familie op
deze 2e Pinksterdag kunnen ervaren
hoe welkom ze zijn bij Jezus, mede
door u allen die gewoonlijk mee de
eucharistie viert. Aanmelden blijft wel
verplicht.
MARIAVIERING
Op vrijdag 28 mei, de laatste vrijdag in
mei, is om 19.00 uur in de kerk van
Millingen een Mariaviering. Onder het
bidden van de rozenkrans en het zingen
van Marialiederen trekken we ook
langs het onlangs achter het tabernakel
opgerichte en ingezegende nieuwe
beeld van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes. Mooi dat we op deze manier
toch ‘in Lourdes komen’.
MISBOEKJES VOOR LIVESTREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigit van Raaij, telefoon 0623304932.
Zij zal u graag een Misboekje aanreiken. Voor de viering door de week is
een standaard Mis- en gezangenboekje
beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.
PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com. Uiteraard kunt u

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

het parochieblad ook lezen op onze
website.
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 19 mei 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Hand.20,2838, ps.68,29-30.33-36, Joh.17,11b-19.
Woensdag 19 mei 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel kerk Leuth
Donderdag 20 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00
uur.
Hand.22,30.23.6-11,
ps.16,1-2a.5.7-11, Joh.17,20-26.
Vrijdag 21 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen: Hand.25,13-21, ps.103,12.11-12.19-20ab. Joh.21,15-19.
Zaterdag 22 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Hand.28,16-20.30-31, ps.11,5.6.8,
Joh.21,2-25.
Zaterdag 22 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(deel Gemengd Koor Ooij) –
Pinksteren B: Hand.2.1-11, ps.104,
1.24.29-31, 1kor.12,3b-7.12-13 of
Gal.5,16-25,
Joh.20,19-23of
Joh.15,26-27;16.12-15.
Wilma Donderwinkel - ten Haaff,
Familie Geutjes – Jansen, Henk en
Mieke Verriet - Geutjes
Zondag 23 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Cantorij) (zie boven)
Fred van Eck.
Maandag 24 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Familiekoor) met toediening heilig Vormsel door Mgr. Rob
Mutsaerts
Gen.3,9-15.20,
of
Hand.1,12-14, ps.87,1-2.3 en 5.6-7,
Joh,19,25-34
Dinsdag 25 mei 19.00 uur H. Mis
Mariakapel
Leuth:
Sir.35,1-12,
ps.50,58.14-23, Mc.10,28-31.
Woensdag 26 mei 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: Sir.36,4-5a.1017, ps.79,8.9.11.13, Mc.10,32-45.
Woensdag 26 mei 19.00 uur rozenkransgebed Mariakapel kerk Leuth
Donderdag 27 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Jer.31,31-34 of Hebr.10,1118, ps.110(109),1b2.3,Mc.14,22-25.
Vrijdag 28 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen: Sir.44,1.9-13, ps.149,16a.9b, Mc.11,11-25.
Vrijdag 28 mei 19.00 uur Marialof laatste vrijdag van mei
Zaterdag 29 mei 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed.
Sir.51,12-20,
ps.19,8-11,
Mc.11,27-33.
Zaterdag 29 mei 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – Drievuldigheidszondag
B:
Deut.4,32-34.39-40,
ps.33,4-6.9.18-20.22, Rom.8,14-17,
Mt.28,16-20.
Wilma Donderwinkel – ten Haaff,
Karel en Ferdy Jeuken.
Zondag 30 mei 10.30 uur H. Mis
Millingen (deel Dameskoor) (zie
boven)
Dinsdag 1 juni 19.00 uur H. Mis

Mariakapel Leuth; Tobit.2,10-23,
ps.112(111)1-2.7bc-8,9, Mc.12,13-17.

Overleden
Beek: Carl van de Loo, 89 jaar. Tijdens
de uitvaart op zaterdag 1 mei in de kerk
van Berg en Dal hebben wij afscheid
van hem genomen, waarna begrafenis
op het kerkhof van de Grote
Bartholomaeus in Beek.

Storm sloopt deel karakteristieke
wilg op Kerkhof Ooij
OOIJ. De storm heeft van 3/4 mei heeft
een deel van de karakteristieke wilg op
het kerkhof naast de H. Hubertuskerk
te Ooij gesloopt. De wilg zorgde sinds
jaar en dag voor schaduw en verkoeling
bij de uitvaarten. Vanaf deze plek werd

de uitvaart verder geregeld. Vorig jaar
nog was de boom door een boomspecialist gecontroleerd en in orde bevonden. Nu is éénderde van de wilg verdwenen. Het bankje onder de boom
liep tevens schade op.

Millingen: Annika van Winden, 17
jaar. Tijdens de uitvaart op zaterdag 8
mei in de kerk van Millingen hebben
wij afscheid van haar genomen, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.
Millingen:
Riek
HoogenkampGesthuizen, 86 jaar. Tijdens de uitvaart
op vrijdag 14 mei in de kerk van
Millingen hebben wij afscheid van haar
genomen, waarna begrafenis op de
algemene begraafplaats Vossengraaf.
Millingen:
Trees
Driessen-van
Ophuisen, 91 jaar. Tijdens de uitvaart
op zaterdag 15 mei in de kerk van
Millingen hebben wij afscheid van haar
genomen, waarna begrafenis op de
algemene begraafplaats Vossengraaf.

Kerkberichten
van de
Protestantse
Gemeente
Groesbeek
Zondag 23 mei: Pinksteren
Om 10.00 uur begint een feestelijke
viering waarin iedereen na lange tijd
weer van harte welkom is in de kerk,
uiteraard met inachtneming van de
coronaregels, o.a. het dragen van een
mondkapje, 1,5 m. afstand houden en
nog geen gemeentezang.
Voorganger is da. Janneke Ruijs
Tijdens de dienst is er een
Pinksterzendingscollecte voor Kerk in
Actie, voor christelijke gezinnen in
Egypte die geen geld hebben voor een
eigen bijbel.

Foto: Henk Baron

Oecumenische Pinksterviering op
Omroep Berg en Dal TV
Op de Eerste Pinksterdag, zondag 23
mei, zendt Omroep Berg en Dal TV een
oecumenische Pinkstermeditatie uit
vanuit de Cosmas en Damianus-kerk in
Groesbeek. De voorgangers zijn pastoor Aloys van Velthoven en domina
Janneke Ruijs. Op het orgel speelt
Eugène Ceulemans en de zang wordt
verzorgd door Joke Huisintveld en Wil
Wijers. Het thema van de viering is : de
vruchten van de Geest. De voorgangers

vertellen tijdens de viering wat de
zeven vruchten – liefde, vrede, vertrouwen, goedheid, mildheid, wijsheid,
geduld - voor hen betekenen.
De uitzending is via de Kabel te zien op
Eerste Pinksterdag om 9.00 uur en
wordt om 14.00 uur herhaald. Het kan
ook bekeken worden via de website:
www.omroepbergendal.nl
Later verschijnt het op de Facebook- en
YouTube-pagina van de Omroep.

Digitaal doneren kan via NL 08 NLGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. KIA Egypte-bijbels
Vanaf 9.45 uur staat de kerkdeur open
We gaan ook door met het streamen
van de diensten zodat allen die (nog)
niet naar de kerk kunnen komen online
mee kunnen vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en daaronder "Deze maand" U ziet daar de link
Zondag 30 mei
Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds.
H. Kroesbergen uit Malden.
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor Harmonergy, een ecologisch project in Mozambique, onlangs gestart
door gemeenteleden Ingrid en Elsard:
het doel is om i.s.m. de plaatselijke
bevolking de verdorde grond door vergroening weer geschikt te maken voor
beplanting van voedsel.
Digitaal doneren kan via NL 08 NLGB
0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem.
Groesbeek. O.v.v. Harmonergy
Voor verdere informatie zie
www.pkn-groesbeek

Actie voor restauratie dak
Cosmas en Damianuskerk
Deze maand is gestart
met een grote restauratie van het dak van de
Cosmas
en
Damianuskerk
in
Groesbeek. Het betreft
houtrotherstel, vervangen kilkepers, dakdekkerswerk, vervangen
goten,
verstevigen
loopbruggen,
extra
hemelwaterafvoeren,
stucwerk en schilderwerk.
Dit betekent dat er steigers om de kerk
geplaatst zijn en dat er een bouwbord
en containers vóór de kerk staan. Alle
vieringen in de kerk kunnen doorgaan,

ook uitvaarten. Tevens blijven de
Mariakapel en de invalideningang toegankelijk.
Deze restauratie is mogelijk gemaakt
door een aanzienlijke subsidie van de
provincie Gelderland en een bijdrage
van de gemeente Berg en Dal. Voor het
resterend bedrag wordt een actie
gehouden onder de parochianen en alle
mensen die dit kerkgebouw een warm
hart toedragen. Bijdragen zijn welkom
op: NL95RABO0117408115 onder
vermelding van ‘Actie Dak’ t.n.v.
parochie H.H. Cosmas en Damianus.
Hoofdaannemer is Van Dinther
Bouwbedrijf uit Schaijk. De restauratie
wordt begeleid door de afdeling bouwzaken van het bisdom Den Bosch en de
commissie beheer van de parochie.
De werkzaamheden zullen in het najaar
afgerond worden.
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Zwischen Rhein & Maahs
Wahlhelfer für die
Bundestagswahl in Kranenburg
KRANENBURG. Am Sonntag, dem
26. September 2021 findet die nächste
Bundestagswahl statt. Hierfür wird die
Gemeinde Kranenburg in den kommenden Monaten Wahlhelfer und
Wahlvorstände für die jeweiligen
Wahllokale im Gemeindegebiet berufen. Wahlberechtigt
sind
alle
Deutschen, die am Wahltag das 18.
Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in Deutschland
wohnhaft sind und nicht vom
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Alle
Wahlberechtigten können die Wahl als
Wahlhelfer
unterstützen.
Die
Gemeinde ruft dazu auf, sich für die
Übernahme dieses Ehrenamtes zu melden. Bei Rückfragen oder für

Am Sonntag, dem 26. September 2021
findet die nächste Bundestagswahl
statt.
Meldungen können Sie sich an Herrn
Schlegel vom Hauptamt der Gemeinde
Kranenburg unter der Rufnummer
02826/79-14 oder per E-Mail an
Markus.Schlegel@Kranenburg.de
wenden.

DRK-HausNotrufBereitschaftsdienst half 95-Jährigem
KREIS KLEVE. Die HausNotrufBereitschaft des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK), Kreisverband KleveGeldern, half einem HausNotrufTeilnehmer aus Kleve in einer
Notsituation. Der 95-jährige alleinlebende Mann war in seiner Wohnung
gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Als Teilnehmer des DRKHausNotrufes genügte ein Druck auf
den Alarmknopf seines Armbandes und
die Verbindung über die Freisprecheinrichtung des Hausnotrufgerätes war
hergestellt. Die DRK-Zentrale alarmierte die Nachbarin und zur weiteren
Unterstützung die DRK-Rufbereitschaft. Zusammen und mit Hilfe eines
Hebekissens war der Rentner schnell

aus der misslichen Lage befreit.
Der HausNotruf des DRK erhöht im
häuslichen Bereich das individuelle
Sicherheitsgefühl und kann im
Ernstfall Leben retten. Prinzipiell steht
die Teilnahme allen Menschen offen,
insbesondere eignet er sich jedoch für
Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt
sind,
für
Senioren,
Alleinlebende oder Risikopatienten.
Eine Bezuschussung ist unter bestimmten Voraussetzungen durch die
Pflegekassen ab Pflegegrad 1 möglich.
Fragen zum DRK-HausNotruf beantwortet gerne Fachberater Silas
Schellhase, Tel. 02821-50830. Weitere
Infos finden Sie unter www.drkkleve.de.

75-jähriges Vereinsjubiläum
HVV Nütterden verschoben
NÜTTERDEN. Es zeichnete sich
schon seit längerer Zeit ab, dass
Corona die Pläne des Heimat- und
Verschönerungsvereins Nütterden durcheinanderbringen würde. Denn
eigentlich wollte der HVV am 1. MaiWochenende
sein
75-jähriges
Vereinsjubiläum begehen. Eigentlich.
Großes war angedacht. Eine interne
Feier für die Mitglieder und eine
öffentliche Veranstaltung auf dem
Dorfplatz mit Musik, Tanz und allem
Drum und Dran. Wegen der CoronaPandemie sah der Verein keine andere
Möglichkeit, als das Fest abzusagen.
Im Herbst will man einen neuen
Versuch starten. Auch das traditionelle
Maikranzbinden konnte nicht in der
gewohnt geselligen Form stattfinden.
Somit entschied man sich für eine

abgespeckte Variante: Kranz ja,
Geselligkeit nein! Auf das gemeinsame
Kranzbinden mit Würstchen und
Getränken
wurde
verzichtet.
Stattdessen trafen sich an mehreren
Abenden jeweils nur zwei Personen,
um den Kranz mit frischem
Tannengrün und farbigen Bändern zu
schmücken. Unter den Augen einiger
Mitglieder hievten Mitarbeiter des
Bauhofes Kranenburg den fertigen
Kranz auf den Wappenbaum. Die flatternden Seidenbänder leuchten nun
bunt hoch über dem Dorfplatz.
In absehbarer Zeit erscheint ein umfangreiches
Jubiläumsheft
zum
Geburtstag des HVV. Der konkrete
Veröffentlichungstermin des Heftes
wird noch bekannt gegeben.

Maiandachten und
Spendenaktion kfd Kranenburg
KRANENBURG. Wie alljährlich, so
lädt das kfd-Team Kranenburg auch in
diesem Jahr nicht nur seine Mitglieder
gleich zweimal wieder zur Maiandacht
ein, und zwar für Montag, den
10.05.2021 und ebenfalls für Montag,
den 31.05.2021. Die Andachten finden
jeweils um 19.00 Uhr in der Stifts- und

Wallfahrtskirche St. Peter und Paul
Kranenburg unter Einbehalten der
Corona
Abstandsregeln
mit
Maskenpflicht statt.
„Gemeinsam füreinander und miteinander“ - dieses Motto hat sich die kfd
Kranenburg seit einigen Jahren auf die
Fahne geschrieben; dies gilt auch für
die jährliche Sammelaktion zugunsten
des Müttergenesungswerks, die in diesem Jahr jedoch nicht wie üblich am
Muttertagswochenende durchgeführt
wird, sondern erst am darauffolgenden
Wochenende. Daher werden nach der
Abendmesse am 15.05.2021 und nach
dem Hochamt am 16.05.2021 an den
Ausgängen Kollektenkörbchen für
diese Spendenaktion bereitstehen,
wobei das kfd Team auf spendenfreudige Gottesdienstbesucher hofft.

Frühlingsgedanke
„Das Schöne am
Frühling ist, daß er
immer dann kommt,
wenn man ihn am dringendsten braucht.“
(Jean Paul, 1763-1825)
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Mehrtägige Radreise „Auf den Spuren der Oranier“
KLEVE. Entdecken Sie die grenzüberschreitende OranierFahrradroute Apeldoorn-`s-Heerenberg-Kleve-Moers bei
einem 7-tägigen Radurlaub. Das Angebot beinhaltet 6
Hotelübernachtungen mit Frühstück, Besuch der Gärten und
Ställe des Palais Het Loo, Picknick im Weinberg Domaine
Hof te Dieren, Besuch des Museums Schloss Moyland und
des Grafschafter Museums im Moerser Schloss. Die Etappen
variieren zwischen ca. 40 und 60 km pro Tag, die TourDistanz beträgt insgesamt ca. 240 km. Ein Tourenstart ist
sowohl in Apeldoorn als auch in Moers möglich. Der Preis
pro Person beginnt ab € 479,00, Halbpension und
Gepäcktransport können zusätzlich gebucht werden. Die
Tour ist ab sofort unter www.2-land-reisen.de buchbar.
Der 2019 neu geschaffene Oranierradweg führt auf den
Spuren des Königshauses Oranien-Nassau von Apeldoorn,
über 's-Heerenberg und Kleve nach Moers. Die grenzüberschreitende Route schließt an die bereits seit 2013 vorhandene Strecke von Lingen nach Apeldoorn an. Die gesamte Tour
ist mit dem Oranierlogo ausgeschildert und in das
Knotenpunktsystem eingebunden. Unterwegs zeugen das
Palais Het Loo in Apeldoorn, die Hansestadt Doesburg, das
Schloss Huis Bergh in 's-Heerenberg, die Schwanenburg in
Kleve, das Grabmal von Johann Moritz Fürst von NassauSiegen in Bedburg-Hau, das malerische Orsoy am Rhein und
das Moerser Schloss sowie die Festungsanlagen von der
glorreichen Geschichte der Oranier.
Der Oranierradweg Apeldoorn-Moers nutzt das

Knotenpunktsystem sowohl in den Niederlanden als auch in
Deutschland. Ergänzend sind an Kreuzungspunkten
Hinweisschilder mit dem Logo der Oranierradroute installiert. Die Route kann in beide Richtungen befahren werden.
Auf der Strecke befinden sich Informationstafeln und
Hörstehle mit interessanten Geschichten über die niederländische Königsfamilie. Weitere Informationen gibt es auf der
Website unter www.oranierfahrradroute.de. Das 40-seitige
Tourenheft ist für 3,95 € in den örtlichen Stadtinformationen
entlang der Strecke erhältlich.
Der Oranierradweg wurde von einer Projektgruppe aus den
Städten Apeldoorn, Montferland, Kleve und Moers in
Zusammenarbeit mit den zehn Anrainergemeinden realisiert.
Informationen und Buchungen finden Sie unter www.2LAND-Reisen.de Auf den Spuren der Oranier.

Euregio Rhein-Waal erhält Corona-Ampel
als Leihgabe zum Geburtstag
EUREGIO. Die Euregio Rhein-Waal
feierte am 4. Mai ihren 50. Geburtstag
und hat anlässlich dieses Jubiläums
von der Firma ISIS IC GmbH aus
Wesel eine Corona-Ampel zum Testen
erhalten. Die Corona-Ampel „schützt“
vor Infektion über Aerosole und besonders die Sicherheit vor Übertragung der
COVID-Viren in Innenräumen war
bereits im Sommer 2020 das bestimmende Thema. Dabei haben Wissenschaftler des Hermann-RietschelInstituts der FU Berlin herausgefunden,
dass die Corona-Viren sich in einem
Raum genauso verhalten wie CO2
Moleküle. Diese Tatsache haben ISIS
IC GmbH aus Wesel und TENEO BV
aus Winterswijk zum Anlass genommen, ihre Zusammenarbeit weiter zu
intensivieren und einen Antrag für das
INTERREG-Projekt „COVID-Ampel“
bzw. „CO2 Ampeln für Schulen“ zu
stellen.
Im Rahmen des Projektes wurden einige deutsche und niederländische
Schulen im Projekt mit der CO2 Ampel
ausgestattet und die Erfahrungen konnten in Verbesserungen, hauptsächlich
zur Einstellung der CO2-Schwellenwerte, eingebracht werden. In Deutschland waren die berufsbildenden
Schulen des Kreises Wesel sowie das
Andreas-Vesalius-Gymnasium
in
Wesel an der Pilotfase beteiligt. Auf

der niederländischen Seite haben
Basisschool de Dorendal in Renkum,
das Gerrit Komrij College in Winterswijk und das Graafschap College in
Doetinchem teilgenommen. Sobald die
Luft in dem Klassenraum den
Grenzwert von 1000 ppm (Parts per
Million) erreicht, springt die Ampel
von grün auf gelb und es soll gelüftet
werden. Wenn die Ampel rot leuchtet
ist der Grenzwert von 2000 ppm
erreicht und man soll den Raum sofort
verlassen. Da man aber bei gelb schon
lüften soll, sieht man die Ampel normalerweise nie rot leuchten.
Mittlerweile haben die beiden Unternehmen schon über 10.000 Ampeln
verkauft, nicht nur in Deutschland und
den Niederlanden. Die Ampel funktioniert nicht nur in Schulgebäuden, sondern wird auch durch Unternehmen,
Geschäfte, Hotels, Arztpraxen usw.
genutzt. Dirk Unsenos betonte dass
ohne die Unterstützung der Euregio
Rhein-Waal und die INTERREGFörderung der Erfolg nicht möglich
geworden wäre. Projektkoordinatorin
Svenja Arntz betonte, dass die finanzielle Unterstützung von Projekten
immer
das
Ziel
hat,
dass
Kooperationen nach Ende der
Projektlaufzeit selbstständig weiter
bestehen bleiben und die Aktivitäten
fortgesetzt werden. Die Kooperation

Radtour auf den Spuren von
Joseph Beuys im Kleverland
KLEVERLAND. Zum
100. Geburtstag von
Joseph Beuys hat die
Wirtschaft
&
Tourismus Stadt Kleve
GmbH gemeinsam mit
den
Gemeinden
Kranenburg
und
Bedburg-Hau
eine
Radtour durch das
Kleverland ausgearbeitet, die zu wichtigen Stationen im
Leben des berühmten
Künstlers führt. Die
Tour startet am Klever
Koekkoek-Haus und
führt unter anderem
zum Museum Kurhaus
Kleve, dem Museum
Katharinenhof, dem
Cupido und zum
Schloss
Moyland.
Aber
auch
zum
Beispiel
Schloss
Gnadenthal,
der
Dassendonkshof oder
das
Freiherr-vomStein-Gymnasium
sind einen Stopp wert.
Die Route ist ca. 56 Präsentieren die neue Radtour zum 100. Geburtstag von
km lang und folgt Joseph Beuys: (v.l.n.r.) Anne Peimann (Gemeinde
d
e
m Kranenburg), Anastasia Kufeld (Gemeinde Bedburg-Hau)
und Martina Gellert (Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve
Knotenpunktsystem. GmbH)).
Nähere Informationen
und
eine
Übersichtskarte gibt es in einem Flyer, „Outdooractive“ als gpx-Datei herunder bei den Touristen-Informationen tergeladen
werden.
Weitere
der Gemeinden bzw. in den Rathäusern Informationen
zum
Beuyserhältlich ist. Überdies kann die Route Jubiläumsjahr gibt es auf www.kleveüber
die
Outdoor-Plattform tourismus.de/beuys2021.

zwischen der ISIS IC GmbH und
TENEO BV ist hierfür ein sehr gelungenes Beispiel.
Infos zum Projekt: Euregio RheinWaal, 0049-2821-79300, info@euregio.org

„Liebe Musik- und
Konzertfreunde“
KLEVE. Sigrun Hintzen (Konzerte der
Stadt Kleve) informiert: „Weiterhin
beobachten wir Solisten, Ensembles,
Agenturen und Veranstalter die
Entwicklung der Inzidenzen und durchforsten vor jeder Entscheidung - absagen, verlegen oder noch abwarten? die inzwischen unübersichtlichen
Corona-Regelungen: Bundesnot-bremse, Landesverordnung, Maßnahmen der
Landkreise, Kommunen etc. Es gibt
mitunter eine gewisse Verunsicherung,
woran man sich genau zu orientieren
hat. Auch wenn wir zur Zeit auf einem
hoffnungsvollen Weg sind, mussten die
Mai-Konzerte auch wieder verlegt werden. Vor der Sommerpause steht nun
noch ein Nachholtermin auf der
Agenda: das Konzert „full of sensuality“ mit dem dogma chamber orchestra
und der Saxophon-Solistin Asya
Fateyeva am 10. Juni. Wie schön wäre
es, zumindest ein Konzert der Saison
noch realisieren zu können. Einerseits
plant NRW Öffnungsschritte für die
Kultur (endlich!), andererseits sind
auch diese von der unsicheren
Entwicklung der 7-Tage Inzidenz
abhängig. Wir werden dazu so bald wie
möglich informieren. Bleiben Sie
gesund und - nicht nur bis zum nächsten Newsletter - zuversichtlich!“
Sigrun Hintzen,
Konzerte der Stadt Kleve, 02821897661, einfach@absurd.de,
www.kleve.de,
www.facebook.com/KonzerteDerStadt
Kleve
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1 Pinksterdag en
e
2 Pinksterdag
8.00 - 20.00 uur
geopend

DRIVE THRU
Kom zaterdag 22 mei je Lentebloeiers
ophalen, aan de rechterkant van
de winkel voorbij de slagboom.

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

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

