sinds 1987

dinsdag 26 mei 2020

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

Tiny Border Gallery in
Millingen aan de Rijn onthuld
Covid 19 heerst en alle musea zijn
dicht. Het is onverteerbaar. Dat vonden
Yaniv Schwartz en Eva van der Zand
ook. Zij besloten een plek te creëren
waar menselijke interactie is en maakten een “micro”galerie. De makers
geloven in kleine menselijke footprints
en in een grote macrowildernis. Zij
noemen het object “The Border
Gallery”. Het is een interactieve
micro“grensgalerie”, bij Millingen aan
de Rijn, op de grens tussen Nederland
en Duitsland.
De locatie functioneert als een grenspaal, waar passanten even stil staan bij
de natuurlijke omgeving. Die ervaring
wordt nog waardevoller doordat de passanten een klein object (kunnen) ontvangen/meenemen als een cadeautje of
een souvenir. De bezoekers van de
galerie zullen voornamelijk Pieterpadlopers en/of wandelaars zijn.
Eva en Yaniv kozen voor deze locatie
omdat ze buiten coronatijd als kunstenaar en architect in Amsterdam werken.
Nu brachten ze vele dagen door bij
familie op de Homüschemühl, een
woongemeenschap precies op de grens.

Hier keken ze elke dag uit over de lege
velden en geïnspireerd door de wandelaars bedachten ze “The Border
Gallery”.
De Border Galerie staat naast het
Pieterpad, een pad wat langs de
Homüschemühl loopt. Het Pieterpad is
een nationaal bekend wandelpad van
Pieterburen (noorden) naar de
Pietersberg (zuiden) v.v. in Nederland .
Op zaterdag 23 mei 2020 werd “The
Border Gallery” geopend. de kruising
van de Hoefseweg en de Molenstraat in
Millingen aan de Rijn). Elke maand
wordt een nieuwe curator uitgenodigd
om werk te presenteren. Sommige
curatoren sturen hun werk ook per post
op. Internationale en lokale curatoren
wisselen elkaar af. De Border Galerie
kan dus de ene maand gevuld zijn met
unieke kunststukken en de andere keer
met oude objecten die mensen willen
weggeven. Grenzen zorgen voor inclusiviteit en exclusiviteit. Door mensen
“on the spot” een object te laten kiezen
maken ze onderdeel uit van een ketting
van nieuwe verhalen over menselijke
uitwisselingen en interactie.

oplage: 25.000

Milieustraat Millingen blijft
voorlopig 6 dagen per week open
De milieustraat in Millingen aan de
Rijn blijft voorlopig nog even zes
dagen per week open. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag
tijdens een digitale raadsvergadering
een streep gezet door een voorstel om
de milieustraat vanaf 1 juni op dinsdag
en donderdag te sluiten.
De fractie GJS had een motie ingediend
om van die sluiting af te zien. Deze
werd met 15 tegen 1 aangenomen. De
reden voor de eventuele sluiting op
beide dagen was dat de kosten van de
Millingse milieustraat stijgen.
In 2015 werd er bij de opening van uitgegaan dat er 10.000 keer per jaar
iemand afval zou komen brengen. Dat

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

zijn er inmiddels 30.000. Vandaar dat
de ondernemer die de milieustraat runt
bij de gemeente aanklopt om meer
geld. Om de kosten in de hand te houden wil wethouder Nelson Verheul
(GroenLinks) daarom de milieustraat
twee dagen per week sluiten. De fractie
van GJS, bij monde van Alex ten
Westeneind, wil dat later graag in een
breder verband (tijdens behandeling
van het afvalstoffenbeleid) bespreken.
De kwestie komt nu opnieuw aan de
orde tijdens de evaluatie. Dan kan de
raad besluiten welke maatregelen wenselijk zijn. Dat zou ook het optrekken
van de tarieven kunnen zijn.
Foto: Henk Baron
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Wachtenden voor de milieustraat op zaterdagmorgen in Millingen aan de Rijn.

Bosbrand in Groesbeek

Eva en Yaniv links op de foto met Eva's ouders Henk van de Zand en Jeannet
Janssen Duyghuysen na de onthulling
Foto: Henk Baron

Een hardnekkige bosbrand heeft vrijdagmiddag de brandweer van
Groesbeek, alsmede die van Ubbergen,
Malden en Nijmegen, urenlang beziggehouden in de buurt van de
Biesseltsebaan. Het duurde even voordat de gealarmeerde brandweer de
brand kon vinden, omdat dit midden in
een bosperceel lag.
De brandweer van Ubbergen en

Nijmegen zorgden voor voldoende
watertoevoer. In totaal was ruim 30.000
liter water nodig om de brand, die ook
ondergronds woekerde, te blussen. In
totaal is zo’n 1500 vierkante meter bos
verloren gegaan. Een oorzaak is nog
niet bekend.
Rond 20.30 uur was men de brand
meester maar het nablussen duurde nog
geruime tijd.

Coronaversoepelingen en -gevolgen
Langzaamaan komt het buitenshuisleven weer een beetje op gang.
In de persconferentie vorige week werd
bekend gemaakt dat de corona-maatregelen verder versoepeld worden met
ingang van het pinksterweekend (en
weer verder vanaf 1 juli). Natuurlijk
onder voorbehoud dat er niet een 2e
coronagolf de kop opsteekt.
De contactberoepen (zoals kappers,
fysio, schoonheidsspecialisten etc)
mochten alweer aan de slag, er kan

meer buitengesport worden, biblioheken en het basisonderwijs zijn weer
beperkt open. Hotels en vakantiehuisjes idem.
Vanaf pinksteren mag er meer
(dag)recreatie, en mogen terrassen,
musea, bioscopen, horeca, culturele
instellingen (onder voorwaarden, max
30 mensen) weer open, ook voortgezet
onderwijs mag weer beginnen. Niet
teveel mensen tegelijk natuurlijk…
maar er kan gewoon weer meer!
Maar: het wordt wel een zomer zonder
kermissen, schuttersfeesten, vierdaagse
en andere evenementen en moet je
vanaf 1 juni een mondkapje dragen in
het openbaar vervoer...

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Water voor de Groesbeek
De Groesbeek stroomt weer met behulp van extra water van Vitens. De beek was
deels drooggevallen, waardoor de vissen in de problemen kwamen.
Foto: Piet Spanjers

Grensgeval

Door de onzekerheid rond de coronamaatregelen heeft het bestuur van de
Huurdersvereniging besloten de jaarvergadering, die gepland stond op
woensdag 24 juni, te verplaatsen naar
2e helft september. Tegen die tijd houden wij u via een persoonlijke uitnodiging, via onze website www.hvmadr.nl
en via De Rozet op de hoogte. Ook dan
blijft er nog onzekerheid bestaan of de
maatregelen het toelaten de vergadering door te laten gaan.
We wachten het af!

De brandweer is actief in het bos van Groesbeek

Tiny Border Gallery in
Millingen geopend

Jaarvergadering
Huurdersvereniging
Millingen

Foto: Waldie Rutten

Het derde Berg en Dals
Ommetje is klaar
Deze wandeling vertrekt vanaf Fletcher
Parkhotel Val Monte en gaat door de
Heerlijkheid Beek en via de
Stollenberg weer terug naar het hotel.
De lengte is 3,5 km. In deze folder staat
de route met beschrijving en met foto’s
van diverse bezienswaardigheden die u
onderweg tegen komt. Helaas wegens
de coronacrisis, kunnen wij deze wandeling niet officieel presenteren en ook
nog niet gezamenlijk lopen. De wandelfolder is gratis af te halen bij de plaatselijke horeca, camping e.d.. Ook kunt
u de folders vinden op www.wandeleninbergendal.nl. Zo gauw de coronacrisis het toe laat, willen we gezamenlijk
dit derde ommetje lopen.
Zowel de eerste wandelfolder, de
Westermeerwijk, de tweede, de
Grafheuvels en de derde, Heerlijkheid
Beek, zijn tot stand gekomen met

medewerking van de werkgroep
ommetjes Berg en Dal, Via Natura,
Stichting Heemkunde Berg en Dal en
de gemeente Berg en Dal.

De Rozet
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Turkse vleesspecialiteiten van de houtskoolgrill
vis- en vegetarische gerechten, ovenschotels, pizza en pasta…
catering en afhalen: wij vervullen al uw wensen!
lekker én veilig: ontvangst en bediening ‘corona-proof’
ruim terras voor heerlijk buiten genieten
Iets te vieren? Terrasfeest? Vanaf 20 personen, v.a. €9,95 pp

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

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

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

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 16.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00 - 23.00 uur

Kleding Stomerij
depot
reparatie

Ernst-Goldschmidt Straße 26, 47533 Kleve
Tel. 0049 2821 590 3569 • saraygarten@outlook.de

www.saraygarten.de
Exclusief uw flyer of folder
mee in de Rozet?

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017
Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

Rob van Alst

RAMEN - DEUREN - SERRES

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

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

nieuwbouw - renovatie - onderhoud - service - alarm - camera’s
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279,-

Profagus
SommerHit of Grillis
Houtskool of briketten in premiumkwaliteit,
5 kg.
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Houtskoolbarbecue
Ottawa XXL P

XXL

EEM
Verchroomd rooster,
SY S T
BARBECUE
ca. 71 x 48 cm.
2 zijtafels, inklapbaar.
Afm. ca. B x H x D
153 x 132 x 71 cm.
Van 169,00 voor
149,00 Euro.
Opzetstuk pizza-oven.
en.
K
Verchroomd rooster,
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O
K
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S
E
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HOU HOOGT AR
pizzasteen.
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Ca. B x H x D
VERS
er
98 x 85 x 50 cm (zonder
ro.
afbeelding) 119,00 Euro

Beste klanten, denk in
verband met de actuele situatie a.u.b. aan
een mondkapje bij een
bezoek aan onze winkels. Het dragen hiervan is verplicht. Dank
voor uw begrip!

169,-

149,-

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

45737846

per kg 1,80 €

149,-

Barbecue Utahh

Ca. 5,6kW, 2 rvs-branders en rooster.
Grilloppervlak ca. 38 x 33 cm. Deksel
met thermometer, zijtafel inklapbaar
HQJDVñHVRSWHEHUJHQ,QFODDQ
sluitslang en
drukregelaar.
Afm. ca. B x H x D
101 x 108 x 56 cm.

139,-

w
www.swertz-bauzentrum.de
47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur

45857023
458

M

299,-

ca. 13,2 kW, 3 rvsbranders, zijbrander,
barbecueoppervlak
ca. 58 x 41 cm,
geëmailleerd gegoten
rooster, rvs-zijtafels
en -kast met deur en
wielen, ca. B x H x D
117 x 58 cm.
122 x 11

977732
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

Openingstijden bieb
met medewerkers
(Bibliotheken zijn ruimer geopend zonder
medewerkers. Voor zelfstandig zoeken, lenen
en inleveren.Kijk op obgz.nl/openingstijden)
Beek: ma, di en wo: 13 – 17u
do*: 11-15u, vr: 9-13u
Ooij: wo*: 12-14.30u; do: 9.30 -11.30u
Kekerdom: do: 12.30-14.30u
Leuth: ma: 10-12u, do: 15-17u
Millingen: ma:14.30-17; wo en vr: 13.30-17
Groesbeek: ma, wo, do: 14-18u
di: 9.30-12u en 14-20 u, vr: 14-20u, za: 1014u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

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

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

Ooijse
Klinkertjes
Vanuit regeringswegen wordt het
op vakantie gaan naar het buitenland sterk afgeraden. Vakantie in
eigen land is het motto. Ik ben
eigenlijk alweer verder, want ik denk
aan vakantie in eigen dorp. Wat is er
nu mooier dan Ooij. Het dorp
beschikt over ontelbaar mooie plekken, om te fietsen, wandelen en
recreëren. Daar is ook dit jaar weer
iets bijgekomen in het Westland van
Ooij, namelijk de “Bloemen Riviera”
aan de Kruisstraat. Oftewel, zoals
het in Ooij ook wordt genoemd, de
“Keukenhof” van Jurgen Lisse
Schuurman. Het is op de
“Kruisstraat” momenteel nog drukker, dan bij een willekeurige Ikea op
2e Kerstdag. Dat is niet voor niets,
want de bollenvelden van Jurgen
zijn een ware attractie. Je kunt het al
zien, als hij op weg is naar zijn landerijen. Racend op zijn fietske, zie je
aan zijn verbeten gelaatsuitdrukking: “Die gaat naar de knoppen”.
Eindeloos kan hij op zijn landgoed
ijverig bezig zijn. Hij is echt een bezige bij. Maar die beestjes gebruikt hij
niet, want op de Kruisstraat zorgt hij
zelf voor de broodnodige “kruisbestuiving”. Kruipend langs zijn prachtige, in volle bloei staande, pioenrozen, komt hij met het spitse kontje
net boven zijn favoriete struikjes uit.
Als je niet beter wist, zou je haast
denken, “Wie, of waar is de mol”.
Zijn gezicht raakt bij zijn intensieve
tuinwerkzaamheden bijna de aardbodem. De familie vraagt zich wel
eens af, is hij soms bezig met zijn
befaamde: “Mol-talk”. Mensen die
niet weten wat er allemaal tussen de
rozenperken gebeurt, denken dat er
een videoclip wordt opgenomen van
het liedje van Toon Hermans: “Wat
ruist er in het struikgewas”.
Anderen die denken ook zoiets als
een bromtoon te horen. Zij menen
dat het een laagvliegende ontgassende luchtballon is. Dat brommend
gesis kan trouwens best waar zijn,
want niets menselijks is vreemd aan
Ooijs beroemdste sierteeltplantkweker. Het Bloemendaal van Ooij trekt
inmiddels veel bekijks door heel wat
passanten en Fletchers. Is de Sint
Annastraat in Nijmegen met de
Vierdaagse slechts voor één dag
“Via Gladiola”, de Kruisstraat wordt
elk jaar wekenlang omgedoopt tot
“Via Pioenrosa”. Toeristen kijken
hun ogen uit, zij wanen zich bij
Jurgen in de bollen. Het zou mij niet
verbazen als wij binnenkort in Ooij
verblijdt gaan worden met een heus
bloemencorso. Boa’s zullen dan hun
handen vol hebben, om de als
pioenstruiken in elkaar gevlochten
mensen op anderhalve meter uit
elkaar te krijgen. Voor zo’n hardwerkende arbeidsdeskundige moet
natuurlijk goed gezorgd worden.
Wie kan dat nu beter dat zijn onvolprezen Soebadera. Je ziet haar
dagelijks
met
een
“Henkelmenneke” richting “Via
Pioenrosa” spoeden, om haar enige
echte Jurgen te verblijden met een
dubbel getrokken “Buurtsoepie”.
Dat is trouwens echt niet het enige
wat zij doet voor de pioengroothandel. Zij heeft de verkoopstrategie
bedacht voor de “rooie en witte”.
Onder haar verkeerskundige leiding
ontstaan er door de links en rechts
route geen filevorming en vertraging
voor de pinautomaat. Als je haar zo
ziet staan, dan denk eigenlijk
meteen aan de musical “My Fair
Lady”. En natuurlijk speelt
Soebadera voor het bloemenmeisje
Eliza Doolittle, terwijl schoonpa
Klaas makkelijk voor Professor
Higgins door kan gaan. “As ut effe
kan” bezorgt ze je met haar stralende glimlach een prettige dag. Ik verdenk haar ervan, dat ze het erg jammer vindt, dat ze niet alle klanten
kan voorzien van een persoonlijke
“Coronaknuffel”. Jurgen staat bijzonder hoog in het vaandel bij het
genootschap voor sierteelt. Jaarlijks
rijken zij een award uit, te vergelijken met de “Golden Glope” of het
“Gouden Kalf”. Ook dit jaar is hij
weer een van de genomineerden
voor de sierteelt award. Hij zal binnenkort wel met een foto in de
Rozet staan met een eervolle prijs:
“The Cham-pioen”.
Groetjes medeklinker.
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Bellen met Les

Vanwege de huidige omstandigheden is
PvdA-Berg en Dal raadslid Lesley
Albers niet in de gelegenheid om bijeenkomsten te bezoeken om met onze
inwoners in gesprek te gaan.
Waarom bellen met Les?
De gemeenteraad van Berg en Dal vergadert in ieder geval tot september
online en moet de komende tijd belangrijke besluiten nemen. Lesley wil graag
van JOU horen wat belangrijk is. Waar
echt aandacht voor moet zijn en waarop
echt niet kan worden bezuinigd.
Of loop je ergens tegenaan in deze
Corona-tijd of wil je jouw geweldige
idee voor onze gemeente delen?
Daarom, bellen met Les!
Lesley houdt telefonisch spreekuur op:
• vrijdag 29 mei en vrijdag 5 juni
• van 14.00 uur tot 18.00 uur
Bel haar op 06-11754949. WhatsApp
kan natuurlijk ook.

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

Huishoudelijke hulp aangeboden, 024-3779312 of
06-21600578
Fitte dame 75+, NL,
wonend in Kranenburg,
sinds 1 jr alleenstaand,
zoekt vriendschap met
nette heer omg. Nijmegen Kranenburg voor gezelligheid. 0031-617124042
Welke senior met groene
vingers en wat tijd over...
mijn tuin kijkt er naar uit om
weer mooi te zijn! Help!...
over de prijs worden we het
wel eens. 024-3226325

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

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

DUURZAME INSTALLATIES

Recent opgegraven muurresten openluchtschouwspel marmeren bal 1946
op
Mooi
Nederland.
Behalve foto/verhaal boek
Loet van Sluis weinig te
achterhalen. Wie weet of
heeft meer informatie of
spullen daarover? Svp contact Ben Linskens, 0643090566
Tuinonderhoud €15,- p/u,
06-85650752. ACTIE

inleveradressen

LAADPALEN EN ZONNEPANELEN

voor al uw familieberichten

Hartelijk dank.

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

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

of bel 06-23502075

WWW.KIPELECTRO.NL
(024) 663 33 00

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Ondanks beperkingen in de feestelijkheid
in tijden van corona hebben wij vele
felicitaties en attenties mogen ontvangen
op onze diamanten huwelijksdag.
Dit heeft een onvergetelijke indruk
achtergelaten en we koesteren
de herinneringen.

Riet & Willy Jurrius-Janssen
Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden

s- en
Nieuw ieblad
ent
Advert

DE ROZET

Het is goed zo...
Wij willen iedereen enorm bedanken die er
op welke manier ook voor ons waren en zijn
met betrekking tot het overlijden van ons
pap, schoonvader en trotse opa

zoekt voor Duitsland (regio Kranenburg - Kleve) een:

Advertentieverkoper

Ben Eerden

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

Speciale dank voor Limes Uitvaartzorg,
Gasthuis St. Jan de Deo en
Dr. I. Langenhuijzen.
Angela, Roy, Luc, Dirk
Susette, Arnoud, Bart, Dries

Wij bieden: vergoeding op basis van provisie
Aangeboden: Klussen voor
stucwerk, spachtelputz,
schilderwerk en sauswerk
voor redelijke prijzen.
Tel.: 06 - 52 44 75 07

De Rozet

Millingen aan de Rijn

Reacties met c.v. naar: info@derozet.nl
De Rozet sucht für Deutschland (Region Kranenburg - Kleve)
einen:

Anzeigenberater / Werbeverkäufer
Wir suchen jemanden:
• mit Deutschkenntnissen (und vorzugsweise auch Niederländisch)
• im Besitz eines Autos
• vorzugsweise mit Vertriebserfahrung
• der mit der Gegend bestens vertraut ist.
• mit Interesse an der Kundschaft
• und mit einer Affinität zu der Zeitung De Rozet......

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen en
fijne kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Ria Seegers-Schel
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Ronald, Diana, Renée, Jelle
Frank, Jeanette, Tijn, Lot

Wir bieten: Nebenjob für Rentner
Gehalt auf Provisionsbasis
Vollständige Bewerbung an: info@derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijk en gratis Nieuws- en Advertentieblad dat sinds 1987
eens in de 14-dagen huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Berg en Dal
(Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erlecom, Ooij, Persingen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Heilig Landstichting, Groesbeek, De Horst, Breedeweg), Nijmegen-oost
en in Duitsland in Wyler, Zyfflich, Bimmen, Keeken en Kranenburg

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

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

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

ZAKELIJK

Saray Garten: Turks
specialiteitenrestaurant in Kleef

26 mei 2020
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Autobedrijf Booltink nu ook elektrisch
LEUTH. ‘Autobedrijf Booltink is nu
ook het vertrouwde adres voor
onderhoud en reparaties aan elektrische auto’s. Naast het BOVAG-lidmaatschap hebben wij de EDGe
Mobility erkenning voor onderhoud
en reparaties aan elektrische auto’s
dat door AutoNiveau en Innovam is
geïnitieerd. Daar zijn we trots op!’,
aldus Dorus Booltink
EDGe Mobility is hét landelijk netwerk
van autobedrijven gespecialiseerd in
elektrisch rijden.
De ontwikkelingen op het gebied van
elektrisch rijden volgen elkaar in hoog
tempo op. De afgelopen jaren zijn het
aantal elektrische voertuigen sterkt toegenomen en het aantal elektrische rijders blijft maar toenemen. Daarom is
Autobedrijf Booltink aangesloten bij

Turks Specialiteitenrestaurant Saray Garden, Ernst Goldschmidt Straße, 47533
Kleve, tel: 0049 2821 590 3569, saraygarten@outlook.de, www.saraygarten.de
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 16.00-23.00 uur; zondag 12.00-23.00 uur
KLEEF. “Op bezoek in Kleef en genieten van Turkse specialiteiten!” Kan
dat? Ja, dat kan. In restaurant Saray
Garden geniet je in mediterrane sfeer
van heerlijke gerechten uit de Turkse
keuken. En ja, corona is nog niet voorbij, maar het restaurant houdt zich
strikt aan de hygiëne-regels die gelden
voor een veilig restaurantbezoek.
Saray Garden bevindt zich aan de Ernst
Goldschmidtstraße 26 in Kleef. Wat
direct opvalt is de grote ruimte, zowel
binnen als buiten. Een bijkomend voordeel, want de anderhalve meter-maatregel is hier geen probleem. Ook de
menukaart van Saray Garden is ruim
van opzet. De allerheerlijkste vleesgerechten van de houtskoolgrill trekken
natuurlijk de aandacht. Maar uit de
keuken komen ook vis- en vegetarische
gerechten, ovenschotels, pizza’s en
pasta’s. Met andere woorden, Saray
Garden is er voor iedereen. En de
gerechten zijn ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Bij mooi weer kun je op

het terras genieten van al dat lekkers.
Of eerst een drankje vooraf? Saray
Garden schenkt Warsteiner Pils van de
tap of een goed glas wijn, ook Turkse.
Koffie, fris en ander alcoholvrij zijn er
natuurlijk ook. Voor het gemak is de
kaart zowel in het Duits als Nederlands.
Een andere service van het bedrijf is
een uitgebreide catering. Ook hier is
alles mogelijk. En vanzelfsprekend
kunt u ook uw bestelling afhalen om er
thuis van te genieten.
Zodra de omstandigheden het weer toelaten is Saray Garden ook een ideale
locatie voor grotere gezelschappen en
partijen. Verjaardagen, familiefeesten,
bedrijfsuitjes…, het restaurant staat
open voor al uw wensen.
Saray Garten biedt feestjes aan vanaf
20 personen vanaf €9,95 per persoon.
En wist u dat zich onder het restaurant
twee mooie kegelbanen bevinden?
Saray Garden heeft meer te bieden dan
u denkt!

(Advertorial)

La Padella nieuwe stijl
Ciao!
Wellicht kent u La
Padella nog? Italiaanse
delicatessenwinkel aan de
Daalseweg in Nijmegen.
Nu bezorgt La Padella bij
u thuis heerlijke Italiaanse pure gerechten van
donderdag t/m zondag.
Bezorging is kosteloos.
We werken met de beste
ingrediënten uit de regio
en uit Italië.

De Virtuele Herberg in de Polder is een
platform om polderaars met elkaar in
contact te brengen. Het zijn interviews
met Bekende en/of Onbekende mensen
uit onze eigen polder. Nu veelal rondom het thema corona, maar gelukkig
ook met andere onderwerpen.
Uitzending 3 kun je vinden door op
YouTube virtuele herberg in de polder
in te tikken. Zie je een interview met de
franchisenemer van Albert Heyn in
Millingen over de garantie van voldoende voedsel in deze tijd. Daarnaast
Willy Hopman van Omroep Berg &
Dal over de veranderde sfeer in hun uitzendingen vanwege corona.
Uitzending 4 komt einde week online.
Als je op de knop [abonneer] klikt krijg
je gratis en wel de volgende uitzendingen aangeboden. Onder de eerste 50
nieuwe abonnees verloten we een gratis
maaltijd voor twee personen bij onze
eigen Waard van Kekerdom.
Onze nieuwe wijkagenten Coen de Vos
en Pieter Koolhout komen aan het
woord hoe men omgaat met allerlei
beperkende maatregelen. Maar ook een
emotioneel betoog van Tilly Marchi &
Marc van der Heijden van Sportschool
Anytime Fitness die uitleggen waarom
deze sportschool in de gevarenzone
komt zonder onze sportieve hulp.
Wil jij ook geïnterviewd worden, of
ken je iemand die zijn of haar wijsheid
wil delen? Mail naar geert@whynot.nu en wie weet?

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal

Tevens verzorgen wij ook cateringen vanaf 6 personen en kookworkshops (bij
u thuis). Misschien is dat laatste een leuk idee voor uw zoon of dochter die binnenkort op kamers gaat? Zodat ze op een eenvoudige en goedkope manier zelf
gezond eten leren bereiden.
Voor bestellingen, informatie en vragen verwijzen wij u graag naar onze website https://www.lapadella.nu
Saluti, Menno

Machtig Mooi Millingen
Ooit was het de door voormalig burgemeester Marianne Schuurmans bedachte slogan voor Millingen aan de Rijn:
Machtig Mooi Millingen. Het Rijndorp
kreeg maandag 18 mei een flinke
opfrisser. De Vereniging BIZ
(Bedrijven Investerings Zone) heeft
samen met de gemeente Berg en Dal

Virtuele
Herberg

een eerste stap gezet om het Millingse
winkelgebied toekomstbestendig te
maken voor ondernemers en inwoners
en toeristen. Het centrum werd opgefleurd met vele bloembakken en hanging baskets.
Foto: Tonnie Hol (BD1 Media)

Het
Vrijwilligerssteunpunt
van
gemeente Berg en Dal verzamelt alle
vacatures uit de gemeente en bemiddelt
potentiele vrijwilligers aan organisaties. Zo worden er mensen gezocht om
een maatje te zijn, om een gastvrouw of
–heer functie te bekleden of om een
plaatselijke vereniging te helpen met
allerlei werkzaamheden. De vacatures
die het Vrijwilligerssteunpunt deze
keer uitlicht:
In de houtwerkplaats van Pluryn aan
de Zevenheuvelenweg in Groesbeek,
worden allerlei houten voorwerpen
gemaakt door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Ben jij een handige klusser en vind jij het leuk om mensen te helpen bij het maken en bedenken van bijvoorbeeld vogelhuisjes,
tuinmeubilair, kratjes e.d.? Neem dan
contact op met Ton-Willem Beerens tel.
06 29590717 tbeerens@pluryn.nl
Museumpark
Orientalis
in
H.Landstichting is klaar om weer
bezoekers te ontvangen. Het museum
laat bezoekers kennis maken met het
oude midden oosten waar het jodendom, christendom en de islam zijn ontstaan. Wil jij als gastheer of gastvrouw
uitleg geven over het museum en daarbij toezien op de 1,5 meter regels? Ben
je zelfstandig en werk je graag buiten?
Neem dan contact op met Linda
Scholte Lubberink tel. 024 3823110
l.scholtelubberink@museumparkorientalis.nl
Ben je geïnspireerd geraakt? Kijk op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/be
rgendal. Bellen kan natuurlijk ook naar
Forte Welzijn tel. 085 0406066. Staat er
geen geschikte vacature voor je bij dan
gaan we graag met je in gesprek over
de mogelijkheden.

het landelijke netwerk EDGe Mobility
en investeren wij in de toekomst van
ons bedrijf, in aanvullende kennis en
vaardigheden van onze medewerkers
en is onze werkplaats voorzien van specifieke tools. Als erkend EDGe
Mobility specialist kunnen we uw vragen over elektrisch rijden beantwoorden. Want hoe stap je over van een benzineauto naar elektrisch rijden? Hoe zit
het met subsidies en de plaatsing van
een laadpaal?
Als EDGe Mobility aangesloten autobedrijf zijn wij continu op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van elektrisch rijden en kunnen
wij als specialist de service voor onze

klanten waarborgen.
Bezoek onze website of kom langs
voor een persoonlijk gesprek.
Om elektrisch rijden ook bij het eigen
bedrijf te stimuleren wordt er hard
gewerkt aan het plaatsen van twee laadpalen bij het bedrijf en wordt één van
de leenauto’s vervangen door een elektrische variant.
Autobedrijf Booltink, Lieskes Wengs
1, 6578 JK Leuth
www.booltink.nl, email: info@booltink.nl
tel. 024-6631302, whatsapp: 0618217082

Kaas bij Nico de Witt
Bij Nico de Witt Plus-supermarkt in
Beek-Ubbergen verkopen ze van de
Ambachtelijke Groothandel Willems
Kaas uit Malden alle soorten speciale
kaassoorten. Om dat te promoten hangt
er een groot bord boven de kaasafdeling met een mooie foto erop van
Model Kaasmeisje Daphne. Daarboven
staat de tekst: 'Hier komt Beek voor
terug'.
Is dat voor de kaas of voor Daphne?

Kringloop
Groesbeek
In verband met de corona-pandemie
zijn de inname-dagen van de
Groesbeekse Kringloopwinkel gewijzigd.
Inbrengen kan nu alleen op maandag
van 10-15 uur.
U bent wel welkom in de winkel om te
kopen:
Openingstijden winkel:
maandag 10 tot 16 uur
donderdag 10 tot 16 uur
vrijdag 10 tot 16 uur
zaterdag 10 tot 16 uur
laatste zondag v d maand 12 tot 16 uur

Daphne wijst trots omhoog naar haar
foto
Foto: Waldie Rutten

De klusspecialist
Eric Creemers

Lees meer: https://www.kringloopgroesbeek.eu/
Industrieweg 19 te Groesbeek

Telefoon: 024 - 6844281

(Advertorial)

Iets tastbaars /
helpend om te rouwen
Veel mensen kunnen nu door het
coronavirus geen afscheid nemen
van hun dierbaren zoals ze het
graag zouden willen vormgeven
vanuit hun hart, dit veroorzaakt
veel onbeschrijflijk leed.
Fysiek afscheid nemen is de start van
het rouwproces.
Als je geen afscheid kunt nemen, dan
is er geen nieuw begin. Dat maakt rouwen heel moeilijk. De herinnering is
anders als men afscheid kan nemen en
uitspreken wat nog onafgewerkt is,
dan wanneer men plotseling met het
sterven wordt geconfronteerd. Het is
belangrijk zichzelf toe te laten verdriet
te hebben, en dit ook te uiten in gevoelens, beelden, herinneringen, woorden
en in tranen. Zo vloeit het verdriet naar
buiten en vormt een beeld. Deze woorden kunt u opschrijven, en deze samen
laten smelten tot een beeld dat de herinnering aan deze dierbare tastbaar
houdt. Ik ondersteun u graag bij het
vinden van deze specifieke vorm die
de kern van de ander weerspiegelt,
zodat ik een beeld kan maken van wat
leeft.

Marion de Bruijn
JON Atelier voor de Kunst
www.jonateliervoordekunst.nl
Tel. 06 44 656 010
welkom@jonateliervoordekunst.nl
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Blozend door Berg en Dal
Op vrijdag 5 juni aanstaande brengt
de Beekse zangeres Marieke van
Ruitenbeek (27) haar nieuwe
Nederlandstalige single ‘Bloos maar’
uit, waarbij zij ook een videoclip
heeft gemaakt in de prachtige omgeving van Berg en Dal.
In de clip zijn (drone)beelden te zien
van onder andere de exotische
Millinger Theetuin, uitgestrekte felgekleurde Kekerdomse velden en de
sprookjesachtige Groesbeekse bossen.
Zangeres Marieke van Ruitenbeek
maakte in 2018 haar muzikale debuut
met het nummer ‘Beek’, waarin een
ode werd gebracht aan dat dorp. Met
dit nummer kwam zij met stip binnen
op #6 van de Gelderse Top-100. Vanaf
dat moment bracht van Ruitenbeek een
Nederlandstalig album uit onder de
naam ‘ongelofelijk fantastisch,’ alsmede diverse Nederlandstalige singles.
Naast eigen nummers maakt van
Ruitenbeek
ook
geregeld
Nederlandstalige bewerkingen van nostalgische Engelse nummers, zoals ‘the
Sound of Silence’ (ik Luister) en ‘save
the last dance for me’ (de laatste dans
delen wij).
Met Beek als thuishaven brengt van
Ruitenbeek met haar clip een visuele
ode aan de gehele Gemeente Berg en
Dal. Na het zien van deze clip krijgt de

kijker gegarandeerd zin om zijn of haar
wandelschoenen aan te trekken, of op
de fiets te springen en er op uit te gaan
in de Gemeente Berg en Dal.
Misschien wel met een liedje in zijn of
haar hoofd/
De videoclip van ‘Bloos Maar’ zal op
vrijdag 5 juni vanaf 00:00 uur te zien
zijn via het youtube kanaal van de zangeres. Zoek dan op: Bloos Maar –
Marieke van Ruitenbeek.

Kekerdomse basisschool
is weer gestart!
looproutes en aan de 1,5
meter afstand.
Van de gemeente Berg
en Dal en Stichting
Kulturhus Kekerdom
mogen we ook nog een
extra lokaal gebruiken,
daar krijgt groep 5/6 nu
les.
Alle leerlingen waren
erg blij om hun klasgenootjes weer te zien en
alle leerkrachten vinden
het fijn om weer met de
leerlingen te kunnen
werken.
Als verrassing lag er
voor elke leerling een
klein welkomstpresentje
op de tafel!
Ook op de Laurentiusschool in
Kekerdom zijn de lessen weer gestart!
De leerlingen zijn feestelijk ontvangen
op het versierde schoolplein. De leerlingen zwaaien hun papa's en mama's
buiten de poort uit en lopen zelf naar de
ingang. Elke groep heeft zijn eigen
ingang, want we maken ook gebruik
van het Kulturhus.
Het wegbrengen en ophalen gaat hartstikke goed. Alle leerlingen en ook
ouders houden zich goed aan de

Aanmelden
Heeft u uw kind nog niet aangemeld
voor een basisschool en bent u nieuwsgierig naar onze kleine fijne school?
Met veel plezier laten wij onze school
zien via een (digitale) rondleiding.
Neem contact op voor een afspraak via:
0481-431643 of directie@laurentiusschool.com.
www.laurentiusschool.com

Nieuwe uitbater brasserie
Kulturhus Beek alweer gestopt
BEEK. René van Steen is gestopt als
uitbater van de brasserie in het
Kulturhus Beek. Hij was begin dit jaar
pas begonnen, maar hij ziet er nu al
geen toekomst meer in. De omzet is te
laag. Ook in de maand vóór de coronacrisis werd er te weinig verkocht. Een
reden hiervoor is dat er geen grote
commerciële activiteiten, zoals bruiloften en partijen, mogen worden gehouden. In de dorpshuizen van Leuth en
Ooij mag dat wel, maar dat is historisch

zo gegroeid. Als het Kulturhus in Beek
zo’n dergelijke functie niet krijgt, zal
de gemeente meer financieel moeten
bijdragen. Vooralsnog staat dat nog niet
op de agenda, maar het is niet uitgesloten.
Van Steen is de derde uitbater in twee
jaar tijd die niet meer verder wil met de
brasserie. De vorige uitbater is zelfs
failliet gegaan. Het Kulturhus zelf is
niet in de problemen.
Foto: Henk Baron

Morele dilemma's in de raad
Bij
een
motie
over
Vluchtelingenweeskinderen in de
raadsvergadering van 14 mei jl. werd
mij door sommigen verweten mijn
mede raadsleden voor een onmogelijke
keuze te stellen. Een moreel dilemma
voorleggen in de raad; dat kan toch
niet! Ik was verbaasd. Ja, je kunt Voor
of Tegen zijn, en dat is helemaal prima,
maar blijkbaar is een eerder aangenomen Motie over het Kinderpardon géén
ongeoorloofd moreel (landelijk) dilemma voorleggen en wil de gehele raad
zich wel daarover uitspreken, maar iets
zeggen over of we een aantal kinderen
hier zouden kunnen of willen opvangen
wèl. Want 'die andere kinderen wonen
al hier'. A-ha.
Dat zette me aan het denken: wat is
eigenlijk een “moreel dilemma”?
"Een moreel (of ethisch) dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende morele waarden. Het kiezen
voor de ene waarde gaat dan ten koste
van de andere waarde."
Het Kinderpardon is dus wel degelijk
ook een moreel dilemma. Er zijn
immers wetten en regels die voorschrijven dat een kind moet worden uitgezet,
terwijl je gevoel zegt dat dat niet zou
moeten kunnen. Wat maakt de vraag
over een kind dat in een kamp in
Griekenland zit voor (een deel van)
onze raad dan anders?
Het raadswerk zit bovendien vol met
morele dilemma's. Misschien nu wel
meer dan ooit. We komen 3,5 miljoen
euro tekort; hoe gaan we dat als
gemeente oplossen? De tekorten ontstaan voor een groot deel in het sociaal
domein, veelal vanwege de landelijke
verschuiving van taken en gelden, en
het ziet ernaar uit dat men in onze
gemeente dáár ook de oplossing voor
die tekorten in wil zoeken. Voor ons als
PvdA is het geen optie om in het sociaal domein en ons minimabeleid rigoureus te gaan snijden. De mensen die het
‘t hardst nodig hebben kun je niet nu

ook weer opzadelen met alle bezuinigingen. Dat gaat ook weer nieuwe problemen opleveren, met de nodige kosten. Niet doen dus! En dan hebben we
het nog niet eens gehad over de (financiële) gevolgen van de huidige
Coronacrisis…
De raad heeft een boekwerk van 71
pagina’s gekregen met allerlei mogelijke opties (de zogenaamde “beïnvloedbare posten”). Dat zal voor de ambtenaren een heel karwei zijn geweest!
Het college/de coalitie heeft echter nog
geen keuzes (durven) voorleggen. De
richtingensessie die de raad eerder al
heeft gedaan bestond (‘toevallig’) wel
uit stellingen met voornamelijk politieke paradepaardjes van de coalitiepartijen. De raad heeft daar in ieder geval al
een duidelijke richting meegegeven.
Ook het college en de coalitie zal zich
wat mij betreft toch echt moeten uitspreken. Collegevoorstellen om geld
uit te geven komen wel vrij gemakkelijk, dus nu eens andersom.. Ook al zal
dat moeilijk en pijnlijk zijn. Dat zal het
ook voor de hele raad zijn; een ieder zal
keuzes moeten maken.
En misschien uiteindelijk ook wel voor
een (deel) van onze inwoners.
De afgelopen jaren hebben we soms
ook echt wat te gemakkelijk geld uitgegeven. Zonder dat daar altijd een duidelijke (lange termijn) visie aan ten
grondslag lag. Dat risico zie ik nu juist
ook bij het versoberen van het minimabeleid/ sociaal domein.
Ik ben benieuwd hoe de “lokale" partijen die willen fuseren omgaan met al
deze morele dilemma's. Zoals het nu
ernaar uitziet is een samengaan van alle
lokale partijen in één ‘lokale’ brede
partij een te ambitieus plan gebleken en
gaat een samenwerking ontstaan op
geografische
gronden:
een
Groesbeekse variant aan de ene kant en
een Poldervariant aan de andere kant.

De basis is daarmee niet gestoeld op
standpunten, maar op geografische
gronden. Dat zou voor mij op zichzelf
dan weer een stevig moreel dilemma
opleveren...
Ja ik ben een geboren en getogen
Groesbeekse - en ben daarmee net zo
lokaal als alle anderen overigens… maar op die gronden kan ik geen politiek bedrijven. Dat doe je voor het algemeen belang, voor heel Berg en Dal.
Op basis van waarden en normen die je
hebt over bepaalde zaken.
Hoe dan ook juichen wij deze ontwikkeling van harte toe. Als het lukt, en de
partijen slagen erin om inhoudelijk en
persoonlijk tot elkaar te komen, dan
maakt dat de politiek en de besluitvorming veel en veel werkbaarder en het
gemuggenzift en de vliegenafvangerij
om de gunst van de kiezer maar niet te
verliezen, hopelijk veel minder. Het zal
de kwaliteit en besluitvorming hopelijk
ten goede komen. Opvallend is wel dat
Sociaal Groesbeek, dat jarenlang bijna
een fel anti-GVP-programma voerde,
daar nu toch mee aan tafel zit en er ook
al zaken lijken te zijn gedaan. En het
zal voor de coalitiepartijen GroenLinks
en CDA toch ook een bijzonder lastige
tijd worden, als om hen heen, door
andere coalitiepartijen deze ‘bondjes’
worden gesmeed. Welke verschuiving
gaat dit teweegbrengen? Hoe wordt de
verhouding én houding tussen oppositie en coalitie?
Hoe dan ook interessant die Berg en
Dalse politiek.
En gelukkig vol met morele dilemma's!
Met vriendelijke groet,
Lesley Albers
Fractievoorzitter PvdA Berg en Dal
+31 (6) 11754949
bergendal@pvda.nl
https://bergendal.pvda.nl

C U LT U R E E L

Lege winkels in Kranenburg nu gevuld met kunst
KRANENBURG. Het grensstadje
Kranenburg laat zich de komende
periode van een verrassende, artistieke
kant zien. In de Große Straße krijgen
Nederlandse en Duitse kunstenaars de
gelegenheid om in leegstaande winkels
enkele van hun werken tentoon te stellen. Het resultaat is een creatief en
kleurrijk project (etalagekunst), en
nodigt uit om weer eens door de hoofdstraat van het oude grensstadje te wandelen. Het is een project van de initiatiefgroep ‘Von Bürgern für Bürger’.
Informatie: Heinz Nielen, Tel. 0049
2826-1733, heinz.nielen@online.de.
Hieronder stellen de deelnemende kunstenaars zich kort voor.
Peter Schmidt (Große Straße 35)
Een kunstuiting is telkens weer een verrassing. Peter experimenteert met
divers materiaal, zoals as, roest, zand
en stof, waarbij nieuwe vormen en
patronen ontstaan. Deze versterken het
levendige karakter van een object. Niet
de kunst, maar de toeschouwer staat
centraal. (schmidt-kleve@online.de)
Tilly Gerbecks (Große Straße 35)
Mijn werk bestaat uit olieverf-doeken
waarin ik verschillende structuren verwerk. Ik schilder graag op groot formaat en ben op mijn best als gevoel en
licht samenkomen. De schilderijen in
Kranenburg hebben als inspiratiebron
o.a. het natuurgebied de Bruuk in
Bredeweg. (+31 06-12834874; tillygerbecks@gmail.com)
Ans Masseling (Große Straße 72)
Mijn figuratieve werk is gericht op het
verbeelden van de werkelijkheid.
Duidelijk herkenbare beelden die veel
aan het inlevingsvermogen overlaten.
Ik laat het werk in me opkomen en
schilder zo ongemerkt een eigen verhaal. Mijn werk laat zich niet door een
thema leiden, maar eerder door kleur

en compositie. (+31 650746081; ansmasseling@aol.com; www.ansmasseling.nl)
Claudia de Vries (Große Straße 35)
Bij mijn werk ligt de nadruk op abstracte acrylschilderijen, vooral op
groot formaat. Ik verwerk hierbij uiteenlopend materiaal zoals zijdepapier,
leisteen, agaat en zand. Ook werk ik
sinds enige tijd met de techniek
‘Fluidart acrylic pouring’. Claudia’s
Art Studio; + 31of 49 1520 2950319;
claudiadevries300768@gmail.com
Lianne Simons (Große Straße 12)
Schilderen is voor mij eigenlijk een uit
de hand gelopen hobby. Mijn werk
heeft geen bepaalde richting, maar
bestaat uit figuratieve kunst, het spelen
met vorm en kleur en abstracte schilderijen. Verder houd ik mij bezig met het
bewerken van natuurlijk gevormd hout
en het maken van sieraden. 0031 243555228; Lido.sim@gmail.com
Ans Hendriksen (Große Straße 12)
Klei is het
materiaal waar
ik het liefst mee
werk. Klei is
gewillig en laat
zich makkelijk
bewerken.
Vrouwenbeelden zijn mijn geliefde creaties. De beelden, die er vaak kleurrijk
uitzien, beschilder ik met acrylverf.
(a.g.hendriksen@kpnmail.nl;
www.anshendriksen.net)
Hilly Withaar (Große Straße 72)
In Kranenburg laat ik in de Große
Straße number 72 een gedeelte van
mijn "donkere" werken zien uit de serie
"Out of the Woods". Donkere werken
als tegenhanger in een 'overbelichte
samenleving’ waarin we als mens
geslaagd lijken als we status en succes
hebben behaald. (0031 629523978;

hillywithaar@gmail.com; www.hillywithaar.nl.
Natalie Stepanova (Große Straße 72)
Artistiek laat ik mij door de natuur van
de Niederrhein inspireren. Mijn
‘Vogels’ hebben
een symbolische
betekenis met een
minimalistische
verschijningsvorm. In mijn
‘nevel-schilderijen’ heb ik verschillende landschappen in vochtige en mistige
omstandigheden uitgebeeld. Volgens
mij kan geen enkele andere stijl dan het
semi-abstracte dit beter uitdrukken,
ondersteund door verdunde acrylverf
op linnen. (0049 1744532991; stepanova.natalie@gmail.com)
Jenny Ernst-Petit (Große Straße 10)
Niets ligt van begin aan vast. Ik schilder intuïtief, van realistisch tot abstract. Bepaald door de kracht van kleuren ontstaan werken, die herinneringen
en gevoelens in zich verbergen. In onze
gecompliceerde vorm zoek ik de abstracte vorm, waarin kunstwerken een
eigen taal kunnen ontwikkelen, waarin
vorm en kleur, emotie en verstand,
kracht en sensibiliteit samenkomen.
(0049 2826 5501; Jenny.ernst-petit@tonline.de; www.jenny-ernst-petit.de)
Diederik Grootjans (Große Straße
11)
Twee thema’s van Diederik Grootjans
bij het project ‘Etalagekust in
Kranenburg’ zijn vakantie en huiselijke
taferelen. De etalage van Große Straße
11 is gevuld met 4 scènes van strandtaferelen, vakantieherinneringen zoals
we ze graag willen hebben. Daaronder
hangen huiselijke taferelen; ontbijttafel, kinderen achter computer. Zo ziet
wellicht de zomer van 2020 er uit. Ook
leuk (d.grootjans@gmail.com)

Ruimte zat in Orientalis voor een veilig dagje uit
H. LANDSTICHTING. Per 1 juni gaat Museumpark
Orientalis weer open, met aan het roer een nieuwe directeur.
Per 1 mei jl. heeft Erna van de Ven het stokje overgedragen
aan Hans Jansen. “ Bijzonder aan Orientalis is dat het midden in een bosrijk gebied van 30 hectare ligt. In alle rust en
ruimte genieten van de natuur, zonder andere bezoekers
tegen het lijf te lopen, dat is het unieke voordeel van
Museumpark Orientalis in de 1,5 meter samenleving”.
Er is de afgelopen weken druk gewerkt om het museum om
te bouwen tot een veilig dagje uit binnen het Rijk van
Nijmegen. Dat houdt in dat het museum een beperkt aantal
bezoekers kan ontvangen. Bezoekers kunnen op datum tickets bestellen om drukte bij de kassa te voorkomen. Er staan
informatieborden om bezoekers te wijzen op de maatregelen
en er zijn extra medewerkers om bezoekers hierin te begeleiden.
Picknicken in het gras of woestijnzand met zelf meegebrachte etenswaren, of een bezoek brengen aan de horeca, het kan
allebei. Ondertussen kun je genieten van al het moois dat het
park te bieden heeft, want in deze periode staat de natuur
volop in bloei. In de verschillende dorpen en de Oriëntaalse
sferen waan je je echt even in het buitenland. In de Romeinse

straat vind je veel sfeer en een originele Romeinse Herberg.
Het museum is een goede plek om helemaal tot rust te
komen, maar ook kan jong en oud er terecht voor een interactief programma. Sommige activiteiten waarbij fysiek contact nodig is, zoals het schilderen van henna, zullen niet meer
mogelijk zijn. Daarom zijn er activiteiten bedacht die bezoekers met behulp van uitleg op afstand zelf kunnen uitvoeren.
Ook zijn er diverse tentoonstellingen te bezoeken.
Hans Jansen: “Met nieuwe technieken, zoals een app voor
kinderen waarmee ze op zoek kunnen naar een Romeinse
helm of een app speciaal voor natuurliefhebbers, wil ik het
museum nieuw leven inblazen en op andere manieren meer
interactie creëren”. Jansen geeft ook aan dat er samen met
het team gekeken wordt naar het verbeteren van het product
en naar nieuwe economische dragers. Hierbij kun je denken
aan muzikale events of theatergroepen die in de buitenlucht
willen optreden. Er zullen meer samenwerkingen worden
aangegaan. De historische gebouwen in het park bieden bijvoorbeeld de perfecte plek voor kunst. Kortom, er komen
meer keuzemogelijkheden voor bezoekers. Of je nou van
natuur, religie of vormen van kunst houdt, voor ieder is er
wat wils.

Corona-expositie in Kerkje van Persingen
…Omdat er nog zoveel moois is om
te delen…
Kunstenaarsechtpaar Eduard Gerrits
en Nellie De Mulder in coronatijd
Het gevoel dat je als kunstenaar wilt
scheppen verandert niet door het coronavirus. Ook niet bij het kunstenaarsechtpaar Nellie de Mulder en Eduard
Gerrits. Ze trokken zich 78 dagen terug
in hun eigen atelier om er te werken,
ieder aan een eigen nieuw project. Er
werd ingezet op wat nog wel kon naast
de vele dingen die stil vielen.
Nu exposeren ze in het kerkje van
Persingen op 6 en 7 juni van 10-18
uur, Persingensestraat 7, Persingen
Nellie De Mulder’
Ze noemt zichzelf een materiemens. Ze

verzamelt bewaart en hergebruikt. Voor
haar project werden materialen ontleed
onderzocht en opnieuw gerangschikt.
Er werd geschilderd getekend genaaid
en geborduurd. Niet op kant en klare
doeken maar op voor handen was: deksels van theedoosjes, houten schaaltjes
en wijnkistjes. Iedere dag ontvouwde
zich een nieuw “beeldverhaaltje”.
Uiteindelijk werden het 78 schilderijtjes die een tijdsbeeld geven van de
mens en zijn wereld in deze verwarrende periode.
Er was niet alleen behoefte om te
scheppen maar ook om de resultaten te
delen. Omdat galeries gesloten waren
werden de beeldverhaaltjes op social
media gedeeld. Iedere morgen rond
acht uur werd er een nieuw “verhaaltje”
geplaatst..
…..”Omdat het troost biedt voor mezelf
en ik hoop ook een beetje voor jullie”,
stond er te lezen. “Kleine "verhaaltjes"
omdat er juist nu zoveel te vertellen
valt...en er nog zoveel moois is om te
delen...”
Eduard Gerrits
In de ruimtelijke werken van Eduard
staat de mens centraal. Hij gebruikt klei
als materiaal om dat wat hij wil zeggen
vorm te geven.
De rust die uitging van de coronaperiode greep ook Eduard aan om te werken
aan een nieuw project : De Maakbare
Mens. We kunnen een mens kneden,
zowel fysiek als mentaal met behulp
van technologieën opvoeding onderwijs en informatie. Maar de gedachte

dat alles beheersbaar en maakbaar zou
zijn is ook nu weer achterhaald. Het
coronavirus laat ons meer dan ooit de
kwetsbaarheid van de mens zien. In
zijn project werkte Eduard vanuit een
basisfiguur en onderzocht hoe je door
in te grijpen in een basisvorm een
nieuw beeld kunt laten ontstaan.
Daarvoor werden veranderingen aangebracht in houding vorm en structuur.
Beelden werden versneden, ingekleurd
en op een nieuwe manier samengevoegd. Er werden stempelachtige structuren aangebracht op de huid en de ontstane beelden werden afgewerkt met
verschillende kleuren en soorten verf.
Uiteindelijk ontstonden er vanuit 2
basisbeelden 16 nieuwe werken.
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Waterstanden in Telpost Millingen
In Telpost Millingen lossen 14 kunstenaars elkaar af om te werken aan het
thema ‘Waterstanden’.
Vanwege de coronatijd verblijven zij in
afzondering en kunnen we het werkproces volgen via Facebook en de website van Kunst in Millingen. In september staat er een tentoonstelling
gepland van alle werken.
Kees Wijker uit Middelburg en Andrea
Lehmann uit Münster hebben inmiddels hun Telpostperiode er op zitten.
We vroegen Kees en Andrea hun ervaringen te beschrijven voor de
Rozetlezers.
Kees Wijker:
In Oosterbeek ben ik opgegroeid. Veel
van mijn jeugdherinneringen hebben
met de rivier te maken. De spoorbrug,
het vuil wat na hoogwater blijft hangen
in het prikkeldraad en oude hekpaaltjes
gemaakt van stukjes spoorrails van de
steenfabriek…
Tijdens mijn verblijf aan de Rijn hoopte ik sporen uit mijn jeugd terug te vinden.
Op mijn eerste dag vond ik in de modder een stuk spoorstaaf. Precies zoals ik
me herinnerde. Mijn dag kon niet meer
stuk, en mijn hele verblijf eigenlijk
niet. De anderhalve meter lange spoorstaaf lag op mijn werktafel. Daar kreeg
hij elke dag gezelschap van andere
vondsten: Een losse meidoorntak vol
met resten van doekjes, textiel en wol.
Ik vond ook een boot gemaakt van takken, veel touw, en plastic band. Deze
boot moet een tijd gedobberd hebben
en was tenslotte gestrand vlak bij de
Telpost. Deze ‘twee constructies’ die de
rivier me gebracht heeft heb ik ook
bewaard. Ik ga ze zeker een keer tentoonstellen. Echte Rijnkunst.
En in september hoop ik terug te
komen om een werk te plaatsen in de
Halve Bunder, de buitenlocatie van
Kunst in Millingen. Ook zo’n geweldig initiatief!
Andrea Lehmann:
Würde ich über den Deich radeln in
Millingen und an der Telpost vorbei-

Expositie Frank
Tarenskeen
‘As vezes tenho ideias felizes’,
schilderijen en tekeningen van Frank
Tarenskeen
Kunstkapel Notre Dame des Arts,
De Refter, Rijksstraatweg 37,
6574AC Ubbergen
1e openingsdag maandag 1 juni, verder geopend 6-7, 13-14, 20-21 en 2728 juni van 13-17 uur.
Na de strenge lockdown vanwege het
coronavirus is er vanaf 1 juni wat meer
mogelijk. In de kapel van de Refter in
Ubbergen kan, met inachtneming van
de RIVM aanbevelingen, weer genoten
worden van kunst. Vanaf 1e
Pinksterdag
exposeert
Frank
Tarenskeen schilderijen en tekeningen.
Er is een aantal grote doeken te zien,
gemaakt tussen 1980 en 2020.
Tarenskeen heeft het afgelopen jaar
gewerkt aan een serie houtskoolportretten van ‘helden’, mensen die hij
bewondert. Musici zoals bijvoorbeeld
jazzlegende Thelonious Monk, filosofe
Hannah Ahrendt, schilder Marc
Chagall, om er maar een paar te noemen. Daarnaast is er te genieten van
echte lenteschilderijen en fraaie portretten. De titel van de expositie is ontleent aan een gedicht van de Portugese
dichter Fernando Pessoa en betekent
‘Soms heb ik gelukkige gedachten.’
Tarenskeen streeft er naar deze gelukkige gedachten met de bezoekers van de
expositie te delen.

Naast haar werken rondom het thema
Waterstanden, maakte Andrea
Lehmann ook dit verrassende beeld.
kommen, ich würde mich fragen: Wie
mag es da drinnen wohl sein? Wie ist
die Aussicht - noch einige Meter höher
über der Erde? Was passiert in diesem
spannenden Gebäude mit der riesigen
Fensterfront?
Auf alle diese Fragen habe ich nun
Antwort, und noch viel mehr ungeahntes durfte ich erfahren in meiner Zeit
als Gast in der Telpost als Artist in residence. Ein Rückblick:
Für elf Tage ist dieser Turm am Rhein
mein Zuhause. Leben und arbeiten mit
einem Ausblick, der mich jeden Tag
aufs Neue fasziniert. Sattsehen ausgeschlossen …Ein beinahe unwirklich
schönes Panorama breitet sich aus vor
meinen Augen. Der weite Himmel, der
Fluß, Grasland und Sandbuchten am
Ufer. Unzählige Schiffe ziehen vorüber, beladen mit allem Möglichen.
Wohin bleibt offen. Manchmal ziehen
meine Gedanken kurz hinterher.
Auf einmal dann sind sie da, die
Pferde. Eine kleine Herde. Frei streift
sie umher zwischen Deich und Strom
bis ins Millingerwaard. Sie zieht hinunter an den kleinen Strand direkt unterhalb meines Postens, kühlt sich die
Beine im Wasser und trinkt. Bin ich im
Märchen? Hinunter - hinaus nach
draußen - näher heran - sehen ob all das
wahr ist. Es ist wahr!
Wie bin ich hierhergekommen und
warum? Ach ja - die Kunst!
Zu meinen Füßen am Ufer finde ich
Dinge, die nicht hierher gehören. Der
Fluß hat sie ausgespuckt. Ich nehme sie
mit, phantasiere über ihre Herkunft. Da
mir ihre Geschichte unbekannt bleibt,
fühle ich mich eingeladen, eine neue
mit ihnen zu erzählen. Eine “Art“
Wiederbelebung.
Arbeiten
in
Abgeschiedenheit, ohne Ablenkung,
dem alltäglichen Leben entrückt…
Jeden Tag liegt draußen neues Material
für mich bereit - irgendwo. Ich brauche
nicht(s) zu suchen. Alles ist da, ich vermisse nichts, fühle mich reich
beschenkt. Danke Telpost!

Lentetentoonstelling

"Ode aan de
Natuur"

OOIJ. We worden steeds nadrukkelijker geconfronteerd met onze verbinding met de natuur. Hadewien Dobbelaer onderstreept dit met haar ei-tempera schilderijen op een hele bijzondere manier, die je niet ongemoeid laat.
Processen van knop-, bloei, verwelking
en zaadvorming worden gevat in wonderlijke uitsneden of uitvergrote
details. De vaak terugkerende nerven in
bladeren refereren aan ons eigen bloedvatenstelsel en zo aan de eenheid in
alles. www.hadewiendobbelaer.nl
1 persoon tegelijk naar binnen
Zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 van
13 tot 17 uur. Kom niet bij symptomen
van verkoudheid, griep en koorts (in uw
gezin).
Expositieschuur Chambre d'Amis in
Ooij, Prins Hendrikstraat 1, Ooij
www.annhoogendoorn.nl
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Rituelen zijn onze redding!
Herstellen en helen na de Corona-chaos
NIJMEGEN. Hoe komen we straks
terug op het afscheid van de Coronadoden? Op de gemiste kraamvisites,
afstudeermomenten en pensioenen?
Stuk voor stuk bijzondere momenten
die we normaliter uitbundig samen
vieren of gedenken. Vieren, een vorm
van zingeven hebben mensen nodig
om door te gaan naar de volgende
levensfase. Miranda Schutten is ritueelbegeleider en schept orde in de
chaos.
Corona strooit roet in het eten daar
waar het gaat om het vieren of gedenken van belangrijke momenten. Bij
begrafenissen is nog maar een selecte
groep welkom, terwijl we troost halen
uit het samen delen van ons verdriet.
Ook een kraamvisite ziet er anders uit,
een raamvisite is veilig maar als familie beschuit met muisjes op de bank
met de baby op de arm is uit den boze.
Wij mensen zijn rituele wezens.
Rituelen zijn er niet voor niets, zij helpen bij het scheppen van orde in de
chaos die een verandering met zich
meebrengt. Het zijn ook gelegenheden
waarop we onszelf toestaan samen het
moment te gedenken en betekenis te
geven.
Volgens Berthold Gersons, deskundige

Trauma en Samenleving moeten we
solidair zijn met de slachtoffers van de
Coronacrisis en doen we dat onder
andere met rituelen.
Miranda Schutten denkt met mensen
mee om op een later moment toch stil
te staan bij zo’n belangrijke gebeurtenis en het met een ritueel alsnog de
aandacht te geven die het verdient.
De nieuwe rituelen in deze periode,
zoals drive through condoleances en
felicitaties of digitaal borrelen, komen
als vanzelf. Maar we hebben toch ook
behoefte aan verdieping van ons onderling contact.
Na de intelligente lockdown houden we
behoefte aan rituelen. Hoe kom je straks terug op je werk? Wat zeggen we
tegen medemensen die ziek zijn
geweest of een naaste hebben verloren
aan het virus? Hoe gedenken we onze
collega’s die overleden zijn? Wat doen
we met het afscheid dat ongemerkt aan
ons is voorbij gegaan? En wat te doen
met afstuderen dat op dit moment digitaal gebeurt, geboortefeesten die niet
gehouden zijn of die collega die zonder
feestelijk afscheid met pensioen is
gegaan?
Rituelen geven zin.

Coronavirus Praatkaarten
enthousiast ontvangen!

Door het Coronavirus is de wereld in
korte tijd compleet veranderd.
Dagelijks komt er nieuwe informatie
op ons af en de regels in de samenleving worden wekelijks aangepast.
Wilco de Schouwer ontwikkelde een
handige set Corona Praatkaarten én
posters voor mensen die moeite hebben
om te begrijpen wat er allemaal aan de
hand is. Op de posters zien we in 1 oogopslag de regels rondom het coronavirus en de kaarten helpen in het gesprek
over het virus. Afspraken worden duidelijk uitgelegd én gemaakt. Ook mensen die moeite hebben om te begrijpen
wat er allemaal aan de hand is, krijgen
duidelijkheid en rust. De kaarten helpen angst weg te nemen en helpen mee
verspreiding van het virus te voorkomen. Door het kaartspel te spelen kan

iedereen begrijpen wat hij of zij moet
doen bij verkoudheid, koorts en hoesten. Begeleiders kunnen zo een fijn
gesprek aangaan over corona en de
reacties zijn dan ook positief. Vooral
ook omdat de plaatjes duidelijk zijn en
soms zelfs een beetje grappig.
De uitgever, Wilco de Schouwer, zegt:
“Ik begrijp zelf nauwelijks wat er aan
de hand is, laat staan mensen die verzorgd of begeleid worden. Zij zijn niet
alleen zelf kwetsbaar, ook hun begeleiders moeten gezond blijven!”
Een setje kaarten bevat 27 praatkaarten.
Iedere kaart heeft aan de ene zijde een
getekende situatie en aan de andere
zijde informatie of een instructie in
eenvoudige taal over het coronavirus.
Zowel de posters als de kaarten zijn
ook nog eens goed afneembaar!

Nieuw: Corona-portal voor de
Euregio Rijn-Waal
Iedereen die wil weten welke regels er
met betrekking tot corona in Nederland
en Nordrhein-Westfalen gelden, kan
terecht op het nieuwe tweetalige corona-portal van de Euregio Rijn-Waal.
Het portal is rechtstreeks te bereiken
via https://www.euregio.org/coronaupdate/ .
“Er kwamen zoveel vragen binnen van
mensen die zich afvroegen hoe de situatie in het buurland is, maar ook of de
grenzen nog wel open zijn, of een
weekendje weg over de grens nog
mogelijk is, dat we hebben besloten om
al deze informatie overzichtelijk te
bundelen”, legt Euregio-voorzitter
Ulrich Francken uit. Hij vervolgt “Voor
mij als burgemeester van Weeze is het
heel makkelijk om bijvoorbeeld burgemeester Pelzer van Bergen op te bellen
als ik een vraag heb, dit is voor burgers
en ondernemers een stuk lastiger, met
het portal is de informatie nu voor
iedereen tweetalig toegankelijk.”
Het Portal informeert tweetalig over de

maatregelen die gelden in Nederland en
Nordrhein-Westfalen en houdt zich
hierbij aan de officiële bekendmakingen van de Nederlandse en NordrheinWestfaalse overheden. Tevens is op het
portal een overzicht te vinden van het
aantal besmettingen, overledenen en
genezen patiënten in alle lidgemeenten
van de Euregio Rijn-Waal. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
officiële cijfers van het RIVM en de
Kreise en steden in de Euregio RijnWaal.
“Met het portal hopen we ook de
gevoelde nieuwe barrière tussen onze
beide landen weg te nemen. De samenwerking
tussen
bijvoorbeeld
Nederlandse en Duitse ziekenhuizen
laat zien, dat het jarenlang investeren in
goede contacten zich nu uitbetaald.
Alleen samen komen we uit deze crisis”, zo legt Ulrich Francken zijn motivatie uit om ook nu of misschien wel
juist nu in te zetten op grensoverschrijdende samenwerking.

CORON A

Online condoleanceregister in Nijmegen
De Gemeente Nijmegen opent een
online condoleanceregister voor de
slachtoffers van het coronavirus. Het
register is nu online beschikbaar om
te tekenen.
In Nijmegen zijn sinds het uitbreken
van de coronavirus voor zover bekend
ongeveer 60 mensen overleden aan de
ziekte. In werkelijkheid zullen dit er
meer zijn, omdat niet alle coronabe-

smettingen bekend zijn.
Het gaat om veel mensen, verspreid
over de stad. Zij zijn gedurende een
langere periode op verschillende plaatsen en momenten overleden. Dit maakt
het betonen van respect voor iedereen
die dat wil lastig. Vandaar dat de
gemeente nu dit online register opent.
Burgemeester Bruls heeft als eerste het
register getekend: “Er voltrekt zich nu
al maanden een stille ramp in onze

stad. Achter ieder sterfgeval gaat het
verhaal schuil van een uniek mens en
van veel leed voor nabestaanden. Met
het openen van dit register hopen wij al
deze Nijmegenaren op passende wijze
ons respect te betonen.”
Het register is te vinden via nijmegen.nl/coronacondoleance. Iedereen
die dat wenst kan het register ondertekenen.

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Schone lucht
Als astmaticus ervoer ik afgelopen
weken de voordelen van een schone
lucht aan den lijve. Het was letterlijk
een verademing! Laten we de onbedoelde voordelen van corona NU
benutten, zo'n kans krijgen we nooit
meer! Niet eerder was de noodzaak van
een andere levensstijl zo urgent en niet
eerder waren de mogelijkheden daartoe
zo groot.
Daarom: stimuleer ook na 'corona'
thuiswerken zodat dagelijkse files en
dito vervuiling fors afnemen (we hebben met z'n allen ervaren dat het kán,
met skype, zoom, youtube live). Stop
met die misdadig lage vliegprijzen naar
verre oorden ('effe een lang weekendje
Egypte, effe bijtanken!') en maak eindelijk werk van een forse vliegtax.
Ontmoedig boodschappen doen met de
auto, bv door bepaalde kortingen
('derde krat gratis!') niet toe te staan.
Etc etc.
Alleen door een andere manier van
leven kunnen we vrij blijven ademen
en wordt de opwarming van de aarde
tot staan gebracht en halen we zowaar
de klimaatdoelen van Parijs... Dat zou
fijn zijn!
Jeroen van Zuylen, Nijmegen

Cipresstraat, april 2020
Foto: Jeroen van Zuylen

“Corona op de korrel”
Op 8 februari was ik hier net over de
grens in Kranenburg (Duitsland) om
boodschappen te doen. Dat kon toen
nog! Ik combineer e.e.a. altijd met een
kopje koffie bij de plaatselijke horeca
met daarop volgend de noodzakelijke
sanitaire stop. Daar stond een Chinese
vrouw met een mondkapje voor mij in
de rij bij de wastafel. Ik had gek genoeg
de tegenwoordigheid van geest om
daarna even kort de kraan schoon te
vegen met een tissue. Van corona was
toen echter nog amper sprake. Ik maakte er na het toiletbezoek nog een “grapje” over tegen mijn vriend. Verder heb
ik niet veel aandacht geschonken aan
het voorval maar rond 15 februari werd
ik ziek. Een griepje dacht ik en ik heb
dat enigszins verwaarloosd. Ik heb
amper in bed gelegen, ben er min of
meer mee doorgelopen, hoewel ik het
wel iets rustiger aan heb gedaan. Na 3
weken werd ik eigenlijk zieker i.p.v.
beter. Corona/COVID-19 was toen ook
al meer in beeld. Ik bezocht de (vervangende) huisarts, daar mocht ik toen
nog naar toe met dergelijke klachten en
die constateerde een longontsteking als
complicatie van de griep. Ik kreeg antibiotica maar daar moest ik de volgende
dag weer mee stoppen van mijn eigen
huisarts, die ik voor iets anders belde
omdat het volgens haar een virus was
i.p.v. een bacterie en antibiotica dan
niet werkt. Ik werd echter steeds zieker.
Een paar dagen later heb ik weer
gebeld met de huisarts omdat ik me

slecht voelde en ik dacht dat ik toch iets
nodig had om beter te worden hoewel
ik geen “pieperd” ben en liever niet dan
wel aan de pillen wil. Na lang aandringen mocht ik uiteindelijk na de onderbreking de kuur afmaken.
Omdat corona een steeds grotere rol
ging spelen, wilde ik een test. Dit
mocht niet omdat ik geen koorts heb
gehad en ik niet in een risicogebied ben
geweest. Na weer aandringen is op een
gegeven moment wel mijn CRP (ontstekingswaarden in het bloed) geprikt
die ok was en ook de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) was ok.
“Uitzieken” was het devies.
Beter ging ik me echter niet voelen.
Sinds die tijd heb ik bijna wekelijks
telefonisch contact met de huisarts
gehad omdat ik gewoon niet opknapte
en ik eerder meer klachten kreeg dan
minder. Extreme vermoeidheid, een
tintelend gevoel in de benen, brandende pijn bij het borstbeen, stekende pijn
in de longen, enorme droge hoest etc.
Ik wilde gewoon een test, een longfoto
etc. Dit mocht niet want vanwege mijn
klachten, c.q. mogelijk corona en dan
besmettelijkheid en dus was het ziekenhuis voor mij verboden terrein.
Uiteindelijk heb ik toch, na weer aandringen, een verwijzing gekregen voor
een bezoek bij de huisartsenpost compleet met mondkapje etc. Daar is naar
mijn longen geluisterd, die ok zouden
zijn, prikken op CRP vond met niet
nodig omdat dat ca. 3 weken daarvoor
al gedaan was (wat echter natuurlijk
een momentopname is) en is mijn
bloeddruk opgemeten die ook ok was.
“Uitzieken” was ook hier weer het
advies en ook nu kon men mij niet vertellen of het nu wel of niet corona was.
Een test mocht wederom toen niet.
Na een paar weken met pittige, wisselende en deels andere klachten dan
voorheen en daarbij weer de sterke vermoeidheid, ik kon nog geen 5 minuten
lopen, heb ik weer de huisarts gebeld
met het verzoek tot bloedprikken. Na
weer lang aandringen mocht dit uiteindelijk en op 16 april is hier iemand
komen bloedprikken met toeters en bellen omdat ik vanwege mogelijk corona
of corona gerelateerde klachten niet
naar een prikpost mocht. Op maandag
20 april kreeg ik de uitslag. Die was
goed behoudens verhoogde leucocyten.
E.e.a. zou waarschijnlijk duiden op een
virus wat op zijn retour was. Iets wat ik
zelf ook had kunnen bedenken.. Ik was
en ben er echter nog steeds niet gerust
op omdat deze uitslag ook op onderliggende ziekten kan duiden…
Ondertussen hield ik wisselende klachten, de ene dag ging het beter dan de
andere dag. WeI had ik nog steeds veel
terugslagen met vooral in de laatste
weken o.a. ineens veel last van slijmvorming, iets wat ik in de beginfase
helemaal niet had en wat je misschien
juist dan zou verwachten. Bovendien
had ik het idee dat het virus nog steeds
in mijn lichaam rondwaarde. Een
grote/langdurige aanslag op het
immuunsysteem dus.
Eind april heb ik weer contact gezocht
met de huisarts omdat er nog geen verbetering optrad, zelfs eerder verslechtering en toen is in overleg uiteindelijk
besloten tot het maken van een longfoto omdat bij veel coronapatiënten de
longen aangedaan zijn en er vaak restverschijnselen zijn. Deze foto was ok
maar mijn klachten bleven helaas, tot
op de dag van vandaag. Ik zie de afgelopen 12 weken amper iemand en ben
bang ook mijn partner, kids en anderen
te besmetten. Dus leef ik hier in huis al
de hele tijd op afstand van mijn vriend
hetgeen verre van leuk is en kom ik
nauwelijks de deur uit! Het liefst zou ik
een test willen. Een test om uit te sluiten dan wel te bevestigen of ik corona

heb, heb gehad en of ik inmiddels
immuun ben voor deze onvoorspelbare,
onzichtbare en ernstige ziekte.
Inmiddels ben ik via de site van de
Z o r g w i j z e r ,
(https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2021/heb-ik-het-coronavirusgehad) waar veel reacties van mensen
te lezen zijn met (mogelijk) coronaklachten, terecht gekomen bij een
besloten Faceboek groep met inmiddels zo’n 4000 leden: “corona ervaringen en langdurige klachten”.
https://www.facebook.com/groups/236
723204035929/?ref=share
Daar vind ik gelukkig veel lotgenoten
met veelal dezelfde, lang aanhoudende
klachten die niet zelden 10 tot 15
weken, zo niet langer duren. Mensen
die net als ik in onzekerheid leven en
zich afvragen of ze al dan niet corona
hebben. Dit is een groep mensen die in
de media niet, c.q. onderbelicht wordt.
Ze behoren (gelukkig) niet tot de groep
ernstig zieke patiënten die op de IC
belanden en evenmin tot de groep met
milde klachten die hooguit 1 à 2 weken
aanhouden.
Zij voelen zich echter door hun huisarts
en omgeving vaak niet serieus genomen/niet goed ondersteund omdat dit
ziektebeeld (nog) weinig of niet
bekend is en beschouwen zichzelf al
gauw als “zeur” terwijl e.e.a. toch zeer
veel impact heeft.
Inmiddels verschijnen er gelukkig zo
langzamerhand meer persberichten
waarin wat meer wordt geschreven
over de aard, de duur en de gevolgen
van deze nare, ongrijpbare ziekte.
Daarnaast heb ik inmiddels vernomen
dat D66 en de SP een expertisecentrum
gaan opzetten in Brabant voor ex-coronapatiënten, net zoals dat destijds na de
Q-koorts is gebeurd. Een goed initiatief
denk ik want voor betreffende groep
mensen is er nog weinig tot geen
nazorg/aandacht.
Ik hoop dat ik met dit persoonlijke
stukje wat meer inzicht heb kunnen
geven in datgene wat corona met je
kan doen, ook als je niet op de IC opgenomen bent geweest. Natuurlijk weet
ik nog steeds niet 100% zeker of het
daadwerkelijk corona is/was, al dan
niet opgelopen hier in het grensgebied
omdat er veel te weinig getest wordt in
Nederland maar mijn huisarts en ik
gaan daar inmiddels wel van uit.
Helaas zijn er nog weinig positieve verhalen van mensen die na al die weken
uiteindelijk wel hersteld zijn. Je leest
maar al te vaak dat mensen regelmatig
terugvallen hebben in de vorm van
extreme vermoeidheid of andere lichamelijke klachten.
Laat e.e.a. ook voor jonge mensen een
les zijn want zelfs als je fit bent en geen
onderliggende klachten hebt kun je alsnog getroffen worden door het coronavirus. Jonge mensen verwachten dat
het enkel risicogroepen en/of ouderen
betreft maar in de genoemde Faceboek
groep bevinden zich veel jonge mensen
die hiervoor kerngezond waren. Het
betreft hier dus een soort schijnveiligheid die verre van juist is.
Corona maakt geen onderscheid en kan
iedereen treffen!
Laten we met zijn allen hopen dat er op
niet al te lange termijn een vaccin dan
wel een behandeling wordt gevonden
tegen dit monster. Tot die tijd hoop ik
dat een ieder zich houdt aan het voorgeschreven gedrag en dat iedereen iets
meer aan de ander denkt, c.q. zich wat
meer voor de ander inzet, ook als de
maatregelen straks versoepeld worden
want voor we het weten komt er een
tweede golf en dan zijn we nog verder
van huis. Dus lezers, let goed op elkaar
in de goede zin van het woord en vooral: Hou vol!!
Joke Snijders

CORON A

Subsidie voor Corona Cultuurprojecten
Nijmeegse kunstenaars die een goed idee hebben voor
een ‘Corona’cultuurproject kunnen snel een subsidie
krijgen. Daarmee wil de gemeente de cultuursector
ondersteunen en in deze bijzondere tijd kunst inzetten
om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Veel culturele
activiteiten gaan deze zomer immers niet door.
De gemeente Nijmegen opent vanaf 13 mei een nieuwe subsidieregeling voor corona cultuurprojecten. Dit is een regeling waar kunstenaars en culturele organisaties binnen twee
weken een subsidie kunnen krijgen om een kunstproject te
realiseren dat een reactie is op de coronacrisis. Zowel individuele kunstenaars als culturele organisaties kunnen een aanvraag doen. Met deze regeling wil de gemeente actuele
kunstprojecten, die een duidelijke relatie hebben met (de
gevolgen van) het corona-virus en een bijdrage leveren aan

de culturele sector, ondersteunen. Hierdoor worden de individuele kunstenaars geholpen en is er deze zomer nog steeds
iets cultureels te beleven. Natuurlijk binnen de beperkingen
van de richtlijnen en maatregelen van de overheid in verband
met het coronavirus. Op deze manier kan de cultuursector
ook alvast experimenteren met de manier waarop cultuur in
de anderhalve meter samenleving vorm kan krijgen.
Het subsidiebedrag ligt tussen de €1.000 en €3.000. De activiteiten moeten in Nijmegen plaatsvinden en starten in de
maanden mei, juni, juli of augustus. Aanvragen kan op
nijmegen.nl. Er zijn drie verschillende rondes. De deadlines
voor het indienen zijn 26 mei, 9 juni en 23 juni. Na het indienen van de aanvraag, krijgt de aanvrager binnen 10 werkdagen bericht of de subsidie wordt verleend.
Meer informatie: nijmegen.nl

Een ‘hert onder de riem’ van een buurtgenoot
Op de website van de Nijmeegse Crisisraad is het nu mogelijk om crisisadviezen te krijgen van mensen uit je eigen
wijk. Klik op de stadskaart en krijg een ‘hert onder de riem’
van buurtgenoten. Ook is het mogelijk om op leeftijdscategorie te selecteren.
Nijmegenaren gaven elkaar via de Nijmeegse Crisisraad de
afgelopen weken volop tips hoe je de coronacrisis doorkomt:
van twintigers tot bewoners van een zorgcentrum. Nu duidelijk is dat de crisis nog lang niet bezworen is, blijven inzendingen meer dan welkom. Zorgcentra en seniorencomplexen
kunnen zich via de website melden als ze papieren versies
van het formulier willen ontvangen.
Hartverwarmende reacties
Stadsdichter Wout Waanders, een van de initiatiefnemers van
de actie, is heel blij met de oogst tot nu toe. “Mensen nemen
echt de aandacht voor een mooie reactie. En altijd staat er
wel iets in waarvan ik denk: dat moet ik onthouden. Ik vind
het ook mooi om te zien dat het overal vandaan komt: vanuit

elke buurt, elke hoek. Van wijsheden in plat Nimweegs, tot
iemand die een gedicht citeert.” Zo tipt de 68-jarige Bernard
uit Zwanenveld 'Het dorp' van Wim Sonneveld vanwege de
tekst en de muziek. Hij schrijft: "Ik krijg rillingen bij dit lied
en verlang naar dat gevoel van saamhorigheid maar ook onze
verantwoordelijkheid. Vroeger was het meer moeten, nu
kunnen we zelf kiezen! Dus ook kiezen om rekening met
elkaar te houden. Ik wens allen veel goeds en het komt ook
weer goed!"
Waar vind je de Nijmeegse Crisisraad?
De Nijmeegse Crisisraad is te vinden op www.nijmeegsecrisisraad.nl. Ook heeft de Crisisraad een Instagramaccount
(@hertonderderiem) en een Facebookaccount (Hert onder de
riem). Op de website van De Gelderlander zijn regelmatig
bloemlezingen te vinden van de inzendingen.
De Nijmeegse Crisisraad is een initiatief van stadsdichter
Wout Waanders, striptekenaar Jelko Arts, websitebouwer
Sebastiaan Andeweg en de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Gemeente Nijmegen opent
anderhalve meter loket voor ondernemers
Geleidelijk worden de beperkende coronamaatregelen
teruggedraaid en komt de anderhalve meter samenleving
steeds dichterbij. Veel ondernemers moeten forse aanpassingen doorvoeren in hun manier van werken. Een van de
gevolgen van een anderhalve meter samenleving is dat er
behoefte is aan meer ruimte. Die ruimte willen we als
gemeente (letterlijk en figuurlijk) tijdelijk bieden.
Daarom kunnen ondernemers en organisaties vanaf vandaag terecht bij het anderhalve meter loket van de
gemeente Nijmegen. Het loket geeft geen financiële bijdrage maar focust op het praktisch mogelijk maken van
goede ideeën die passen binnen de corona-maatregelen.
Er zijn veel ondernemers en organisaties met creatieve
ideeën die uitvoerbaar zouden kunnen zijn als we deze tijdelijk toestaan. Het gaat om plannen in de openbare ruimte
(gemeentegrond). Ondernemers kunnen via het loket deze
initiatieven indienen. Daarvoor zijn er extra richtlijnen opgesteld waaraan de plannen versneld worden getoetst door een
multidisciplinair team. Hierdoor is snel duidelijk of de plannen uitvoerbaar zijn. Met dit loket hoopt de gemeente
Nijmegen samen met ondernemers in onder meer de horeca,
cultuur en de toeristische sector, op een snelle manier invulling te geven aan de anderhalve meter samenleving. Het
loket is te vinden op nijmegen.nl/anderhalvemeterloket
Terrassen
Ondernemers kunnen ook bij het loket terecht voor een verzoek voor een ruimer terras. Voor veel horecaondernemers is
het terras van groot belang voor een goede bedrijfsvoering.
Binnenkort neemt het kabinet een besluit of de terrassen
vanaf 1 juni open mogen en onder welke voorwaarden.
Ondernemers geven aan dat dan al snel méér oppervlakte
voor een terras nodig is om te kunnen voldoen aan de RIVMregels en toch een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Daar waar het kan, willen we daarom - na een positief
kabinetsbesluit - een uitbreiding mogelijk maken.
Tegelijkertijd houden we daarbij rekening met belangrijke
randvoorwaarden als veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.
Voorwaarden voor nieuwe initiatieven en ruimere terrassen
Elk initiatief wordt gecheckt op de volgende onderdelen:
1. Veiligheid - is de veiligheid gewaarborgd zoals bij ieder
regulier plan in de openbare ruimte;
2. Gezondheid - het initiatief voldoet aan de maatregelen /
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Schutterij B.U.B. tijdens de
Coronacrisis
BEEK. De uitbraak van het coronavirus
en de overheidsmaatregelen die daarop
volgden, hebben grote impact op de
dagelijkse gang van zaken, ook voor
verenigingen.
Uit gezondheidsoverwegingen moet
fysiek contact zo veel mogelijk beperkt
worden. Een maatregel die dus ook
voor de in 2020 door B.U.B. geplande
evenementen gevolgen heeft.
Diverse activiteiten zijn of worden
noodgedwongen opgeschort of komen
te vervallen.
Ons jaarlijks ledenontbijt met aansluitend de algemene ledenvergadering
(ALV) zou eigenlijk plaatsgevonden
hebben op zondag 5 april jl.. Tevens
zouden tijdens deze gelegenheid onze
jubilarissen gehuldigd worden. Dit
alles is helaas niet doorgegaan. Gezien
de huidige ontwikkelingen is het erg
onzeker of dit nog op een latere datum
dit jaar kan plaatsvinden. Onze jubilarissen worden persoonlijk benaderd.
Zondag 17 mei a.s. stond in de agenda
van schutterij B.U.B. groot geschreven.
Dan zou het traditionele en altijd gezellige koningschieten plaatsvinden op de
schuttersweide bij ’t Höfke. Zoals u
begrijpt kan ook dit niet doorgaan. Dit
betekent dat er voor het schuttersseizoen 2020-2021 géén nieuwe koning

geschoten zal worden. Het bestuur
heeft in verband hiermee het huidige
koningspaar, Gijs en Joyce Arts,
gevraagd om nog een jaar aan te blijven. Zij gaven aan dat dit een bijzondere eer voor hun is en dat ze het aanbod
graag accepteren. Ook zal er geen nieuwe jeugdkoning(in) komen. De huidige
jeugdkoningin, Mila Thijssen, is door
het bestuur gevraagd om nog een jaar
aan te blijven. Zij wilt dit graag doen.
Hartelijk dank aan Gijs, Joyce en Mila.
Ook voor de schuttersfeesten, 4,5 en 6
juli a.s., geldt dat deze in de huidige
vorm niet kunnen plaatsvinden.
Schutterij B.U.B. vindt dit bijzonder
jammer. Het bestuur is samen met de
uitbater van café Sous les Églises,
Martijn van de Hoogen, aan het kijken
naar alternatieven.
Het bestuur van schutterij B.U.B. realiseert zich dat er in deze Coronatijd bijzondere maatregelen genomen moeten
worden. Wij betreuren dit ten zeerste,
maar hopen dat iedereen begrip hiervoor kan opbrengen.
Blijf intussen bewust van de gevaren
van het virus, houd de richtlijnen in
acht en blijf vooral gezond!
Bestuur schutterij B.U.B.

Mooi bedankje van het
Gasthuis in Millingen
Het Gasthuis in Millingen aan de Rijn heeft een bord geplaatst waarop het iedereen die de bewoners een warm hart toedraagt bedankt. Op het bord valt te lezen:
‘Dank u wel voor al uw aandacht, kaartjes, virtuele knuffels, bloemen en lieve
woorden. Samen houden we het vol.’
Foto: Henk Baron

richtlijnen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis. We volgen daarbij ook steeds de
noodverordening van het Rijk ;
3. Leefbaarheid en toegankelijkheid: welke impact heeft het
plan op de leefomgeving en wat betekent het voor het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte;
4. Economisch belang – levert het initiatief een bijdrage aan
een betere bedrijfsvoering voor ondernemers en draagt het
dus bij aan behoud of meer werkgelegenheid? Is sprake
van een redelijke spin off voor de stad.
Daarnaast gelden extra voorwaarden voor toestemming
voor een ruimer terras:
1. Een uitbreiding van een terras is toegestaan als er een terrasvergunning verleend is en de uitbreiding in de directe
nabijheid ligt van de locatie waar de terrasvergunning voor is
verleend.
2. In de openbare ruimte dient een vrije doorgang voor hulpdiensten over te blijven van minimaal 4,5 meter.
3. De loopruimte in de openbare ruimte dient minimaal 1,8
meter te zijn. De loopruimte kan onder bijzondere omstandigheden teruggebracht worden tot 1,5 meter.
4. Voor een plein geldt dat de eventueel beschikbare ruimte
voor terrassen zoveel mogelijk worden verdeeld aan de aan
of in de directe omgeving van dat plein gevestigde ondernemers.
5. Het aantal extra vierkante meters wordt gemaximeerd. Het
terras kan dus wel in aantal vierkante meters toenemen, maar
niet in het aantal bezoekers. Het aantal tafels en stoelen blijft
dus hetzelfde en neemt niet toe (deze worden dus, waar
mogelijk, verspreid over een groter aantal vierkante meters)
Het woon- en leefklimaat staat zo niet extra onder druk.
6. Op een terras is een buitenbar toegestaan, onder voorwaarden. Deze buitenbar is enkel bedoeld voor het schenken
van drank op het betreffende terras. Is er sprake van 1 buitenbar dan kan dit zonder een objectvergunning. De buitenbar dient gevestigd te zijn op het terras.
Voor extra terrassen op pleinen kunnen ondernemers gezamenlijk een aanvraag indienen. Voor het plaatsen van terrassen voor een ander pand dan de eigen horecazaak geldt dat
afgestemd is met de eigenaar/ondernemer van dat pand en
dat er voldoende ruimte is. Tenslotte zijn ruimere terrassen
alleen mogelijk als er in de directe nabijheid van een horecazaak fysieke ruimte beschikbaar is. Een volledig overzicht
van de regels voor tijdelijke uitbreiding van terrassen is te
lezen op nijmegen.nl/anderhalvemeterloket

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Euregio’s willen oplossingen voor
grenspendelaars die door corona
buiten de boot vallen
In een gezamenlijke brief aan de verantwoordelijke ministers in Duitsland,
Nederland en België dringen de vijf
Euregio’s aan op het vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen
zijn. Uit de vele vragen die de
GrensInfoPunten van de Euregio’s
dagelijks binnenkrijgen blijkt dat
grenspendelaars vaak geen recht hebben op nationale steunmaatregelen,
omdat ze in een ander land werken dan
ze wonen. Zo maken ondernemers weinig of geen kans op sociale uitkeringen
of andere steun en is er geen recht op
arbeidstijdverkorting. Zzp’ers die
woonachtig zijn in Duitsland en hun
bedrijf in Nederland hebben, ontvangen bijvoorbeeld in beide landen geen
tegemoetkoming voor de kosten van
levensonderhoud.
De Euregio’s dringen er daarom bij de

drie landen aan op regionale overgangsoplossingen en wijzen erop dat
alleen verwijzen naar de wet- en regelgeving van het buurland de getroffenen
niet helpt. De Euregio’s verrichten al
decennia lang inspanningen om de
grensregio’s te verbinden en bieden
daarom graag hun steun en medewerking aan. Ze hebben al een gezamenlijke
website,
https://grenzinfo.eu/nl/informaties/wer
ken-in-een-buurland/coronavirus-engrensganger/ gelanceerd, waarop de
belangrijkste informatie met betrekking tot de grensoverschrijdende knelpunten als gevolg van de coronacrisis is
vermeld.
De brief is ondertekend door de directeuren van de Euregio Rijn-Waal,
EUREGIO (Gronau), Eems Dollard
Regio, euregio rijn-maas-noord, en
Euregio Maas-Rijn.

Collecteweek Cultuurfonds
Speciale jubileumeditie mobiele Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
bestaat dit jaar 80 jaar en daarom vieren we dit met een speciale jubileumcollecte van 22-30 mei. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar
100% van de opbrengst zelf houden!
Met de jaarlijkse collecte haalt het
Cultuurfonds geld op voor cultuur en
natuur in de regio onder het motto
houd cultuur in de buurt levend!
Mede dankzij de Anjeractie opbrengst
kon het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland in het jaar 2019 maar liefst
379 projecten op het gebied van cultuur

en natuurbehoud ondersteunen.
Mobiele Anjeractie
De collectanten kunnen vanwege de
coronacrisis niet met de collectebus
langs de deuren gaan. Dit jaar zal de
collecte dan ook voor het eerst in de
geschiedenis van de Anjeractie mobiel
gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een
bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor
hun vereniging. Uiteraard kan er ook
gedoneerd worden via de website
anjeractie.nl.
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Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

www.dethornschemolen.nl
· nieuwe menukaart
Chinees Indisch Restaurant

Son San

Te koop: zo goed als nieuwe
meubels en lampen,
Prijs nog overeen te komen.
Tel 0657621721

Burgemeester Eyckelhofstraat 17
6566 AR Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481 - 431345

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag vanaf 15.00
Vrijdag t/m Zondag vanaf 12.00 tot 21.30

Pinksteren
open

Maandmenu juni
-

Menu A
Babi pangang
Tjap Tjoy
Mini loempia (6st.) Saté (2st.)
Grote portie nasi of bami

Menu B
Babi pangang
Mini loempia (6st.)
Kip Kerrie
Koe loe yuk
Grote portie nasi
of bami

€17,40 (2 personen) € 24,90 (2-3 personen)

BBQIE!!
ACT

· reserveer via website of bel
· www.dethornschemolen.nl
· buitenbar en toilet
· gezellige terras verlichting
· afhaalmenu 's blijven !!!
· dagelijks vanaf 10 uur tot ....
· hightea

&

ontbijt

mix 3 kipspiesjes +
3 garnalenspies €12,-

3 gemarineerde kipspiesjes €4,50

we are

open

Fun Sports
KLEVE EMMERICH GOCH
www.funsports-fitness.de
Fun Sports KLEVE
Briener Str. 14

Fun Sports GOCH
Am Sandthof 4

Fun Sports EMMERICH
Duisburger Str. 5

U heeft (ver)bouwplannen?

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Als u pla nnen
he bt om te g aa n bbq'en
denk dan eens aan ons
bbq pa kket voor
4 personen compleet,
vlees salades sauzen en stokbrood
50 € g ratis thuisbezorgd.
Tel: 06 - 5120 2977

SENIOREN&WELZIJN

63-jarig huwelijk gevierd met raambezoek
BEEK. Op 9 mei 1957 stapten de
heer en mevrouw Van Dooren samen
in het huwelijksbootje. Dat was
zaterdag 9 mei dus precies 63 jaar
geleden. Toch reden voor feest in
deze moeilijke tijd. Mevrouw Van
Dooren verblijft op afdeling De
Sterrenberg van Kalorama in Beek.
Door het coronavirus zag het er naar
uit dat het echtpaar hun trouwdag
zonder elkaar moest vieren. Maar
met inzet van de betrokken activiteitenbegeleiding en zeker ook door de
inzet van medewerkers van afdeling
De Sterrenberg kon het echtpaar
elkaar treffen!
Feestelijk en ontroerend weerzien
Met goedkeuring van het crisisteam
van Kalorama voor deze uitzonderlijke

gebeurtenis, werd er een bijzonder
raambezoek georganiseerd. Met inachtneming van de hygiënemaatregelen,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Het werd een feestelijk en ontroerend
bezoek en weerzien!
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Verjaardag wensen voor jarige
oma Rutjes-Brugman in Leuth
LEUTH. 15 mei werd Lies RutjesBrugman uit Leuth 88 jaar. Oma Lies
heeft 5 kinderen, 10 kleinkinderen en 9
achterkleinkinderen en die konden
natuurlijk, met partners, niet allemaal
op haar verjaardag komen in de
Reusensestraat in Leuth. Maar daar
hadden ze iets op gevonden. Met een
lange stoet auto’s, sommige voorzien

Hulde aan hun 63-jarige huwelijk,
hulde aan het echtpaar en hulde aan de
inzet van alle betrokkenen! De reactie
van de heer van Dooren na afloop was
ontroerend: “Wat jullie voor ons hebben gedaan mag gerust in de krant. Ik
weet niet hoe ik u moet bedanken voor
deze bijzondere middag. Ik kan niet
zeggen wat dit voor mij heeft betekend.
Deze dag zal lang in mijn geheugen
blijven. Ik bedank ook het volledige
personeel van de Sterrenberg voor de
goede zorg.”
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van een spandoek, kwamen ze langs
haar huis rijden terwijl Lies zelf voor
de woning iedereen kon toezwaaien.
En natuurlijk werd er gestopt om de
nodige cadeaus af te leveren en aan het
einde van de rit kwam het hele gezelschap nog even uit de auto’s om oma
vanaf het schoolplein toe te zingen. Van
harte gefeliciteerd! Foto: Henk Baron

Spaces van Wil
De bokkenwagen

Sinds 4 mei 2020 zijn er maar weinig
locaties bezocht en zeker geen evenementen. Maar er gebeurde wel wat bij
de Thornsche molen. Daar ging ik een
360 graden filmpje maken en ik trof
daar een aantal natuurschilders! Zo is
ook het Forstgarten bezocht. Een lintje
was er toch nog voor Theo van der
Velden, maar de officiële huldiging
komt nog! Ik was getipt dat er op 18
mei bloembakken zouden komen, maar
waar precies was de vraag. Met de auto
op de dijk bleek niets te zien, maar op
de Heerbaan was een grote wagen en
een busje van Kwekerij Maasdijk! Dus
maar volgen waar de twee wagens heen

Alle 12 bloembakken in beeld
gingen, dus was het terrein achter
Brillenzaak Mol. Verder een rondje in
de polder gemaakt, bij de Theetuin kon
men eten bestellen en op het strand bij
de bomen die op hun wortels staan
genoten velen, ook in het Waalwater.
20 mei Even een klein rondje in de
Millinger Polder
18 mei zijn er 12 Bloembakken aangekomen in Millingen
15 mei Lintje voor afzwaaiend raadslid
Theo van der Velden
9 mei Weer naar het nu groene
Forstgarten park
7
mei
Activiteiten
bij
de
Thornsche Molen

In het decembernummer van het
Tijdschrift van de Heemkundekring
‘De Duffelt’ schreef Hetty Thijssen
(vroeger woonachtig op de Pals in
Millingen) hoe de muur van een boerderij in Niel altijd terug kwam in het
Puk en Muk verhaaltje dat haar moeder
voor het slapen vertelde. De bok rustte
daar namelijk met de bokkenwagen
altijd even uit en werd er met het lampje geseind. Dit kinderverhaal heeft zij
nu wat eigener gemaakt en daarbij het
gegeven van “ de Kranenburgse ivoren
wijwateremmer’ dat nu in het
Metropolitan museum in New York te
bezichtigen is, verwerkt. De Situla, de
emmer, behoorde ooit toe aan de kerk
van Zyfflich en later aan de
Kranenburgse kerk. Dit kinderverhaal
kan zeker ook nog anno 2020 worden
voorgelezen aan alle Duffeltse kinderen
en doet een beetje denken aan Jip en
Janneke, maar dan speelt het zich af
tussen Millingen en Kranenburg. Het
verhaal draagt ze nu op aan haar op
jonge leeftijd overleden zusje Lilian.
Je kunt het verhaal lezen op
https://www.met-het.nl/2020/05/03/debokkenwagen-anno-2020/.

Cursus Mental Health First Aid,
Eerste hulp bieden bij “verwarde” mensen
Wat doe je als een geliefde, vriend, familielid, buurvrouw
of leerling een paniekaanval krijgt, het bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt?
De cursus Mental Health First Aid (MHFA) vergroot je je
kennis over psychische aandoeningen en leert je situaties
beter inschatten. Je ontwikkelt vaardigheden om te kunnen
handelen, zowel bij mensen met beginnende psychische problemen als bij mensen die in een crisis verkeren.
Je leert eerste o.a. hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen, hoe je in een crisissituatie
kunt handelen.
En je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische
aandoeningen (depressie, angst, middelengebruik, psychose).
Dit najaar organiseert Indigo deze cursus gratis in
gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Nijmegen en
Wijchen.
De cursus is bedoeld voor inwoners, vrijwilligers en wer-

kenden in de genoemde gemeenten zónder of met weinig
kennis van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en wordt
gefinancierd vanuit subsidie van ZonMW.
Quote van een deelnemer: “Door de cursus heb ik meer
inzicht en begrip voor de psychische klachten van mensen en
hoe te kunnen handelen om ze te helpen. Een echte aanrader
deze cursus te volgen”.
Bij volledige deelname ontvang je een bewijs van deelname.
Een certificaat, met een geldigheidsduur van 3 jaar, wordt
verstrekt na deelname aan de 4 trainingsbijeenkomsten en
het maken van een toets.
• De cursus wordt gegeven door MHFA-gecertificeerde trainers
• Deelnemers per groep: maximaal 15 personen
• Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 4 à 5
weken
Kijk voor een cursus bij u in de buurt op www.mhfa.nl of
informeer bij Indigo tel. 026-3124483 of info@indigogelderland.nl

Kibbeling voor gasten Inloop en Ontmoeting
in de gemeente Berg en Dal
In de dorpshuizen in de gemeente Berg
en Dal vindt op veel plaatsen wekelijks
een aantal keer inloop en ontmoeting
plaats. Nu is dat door corona niet
mogelijk. Forte welzijn heeft in Beek,
Berg en Dal en Ooij het initiatief genomen om samen met medewerkers en
vrijwilligers te gaan koken voor de
alleenstaanden die normaal aansluiten
bij de inloop. We zijn gestart met 20
maaltijden en zitten eind april 3 keer
per week rond de 36 maaltijden. Het
bedenken van lekkere verse en gezonde
maaltijden binnen budget vraagt best
wat puzzelwerk. We zijn daarom ontzettend blij en dankbaar met het aanbod van Urker visspecialiteiten
Groesbeek die voor 40 personen kibbeling willen sponsoren! Samen kunnen
we meer! Naast het feit dat mensen een
warme maaltijd krijgen worden ze ook
3 keer per week gezien. Mensen die
geen maaltijd afnemen worden gebeld
door de medewerkers van de inloop en

opbouwwerk Forte Welzijn.
De overhandiging van de Kibbeling in

KBO Beek nieuwsbulletin

Groesbeek door de Urker vishandel
aan Ester (l) en Paulien.
Foto: Henk Baron

Foto: Gerard van der Pluijm
Beste leden, donateurs ,lezers, langzamerhand komen wij weer in beter vaarwater terecht, de opnames van covid 19
patiënten en de overlijdens van zieken
aan het virus zijn inmiddels sterk gereduceerd, maar helaas zijn wrj nog niet
daar waar wij allen graagnaar toe willen, de heropening van ons seizoen, wij
gaan niet met vuur spelen, maar zodra
de mogelijkheid zich voordoet, staan
wij zoals altijd paraat voor onze leden.
Onze leden hebben een mooie kaart
ontvangen om de teamgeest, "onze spirit' er in deze tijd goed in te houden, zie
de foto hierboven, een opname van het
Wylerbergmeer, gemaakt door Gerard
van der Pluijm, die samen met Coby en
Anke Schraven een wandelaarster pur
sang, die haar verworven vrije tijd
meteen beschikbaar stelde aan de KBO
Beek, waarvoor onze dank, de meeste
kaarten bij u in de brievenbus hebben
gedaan. Onze actie gaf onmiddellijk
veel respons van onze leden, geweldig,
dank jullie wel.
Goed nieuws voor onze gymgroepen:
vanaf maandag 8 juni kunnen jullie de
conditie weer op niveau gaan brengen,
en wel in de buitenlucht. Chiquita
Zonneveld gaat voor die leden van
Dans Je Fit en Bewust Ouderen Fitness,
een speciaal programma verzorgen,
gewoon op dezelfde tijden van de
zaa1,15.45 uur en 17.30 uur. Wanneer
er nog extra eisen aan worden gesteld
door de overheid zullen die uiteraard in
acht worden genomen. Verzamelen
voor het begin, op de boven aangegeven tijd, is bij het clubhuis van BVC.
Veel succes.
U kunt uw 'digitale' vragen stellen aan
de digibellijn van de KBO-PCOB, telefoonnummer 030 3400660, op de
maandag, woensdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Er kan op de woensdagmorgen tussen
11.00 en 12.00 uur weer bingo worden
gespeeld en wel op www.denationalethuisbingo.nl Succes daarbij.
De KBO Beek is de seniorenvereniging
van Beek die graag gebruikt maakt van
uw steun, zeer zeker in deze tijd. Nu lid
worden en u bent er bij wanneer de
KBO Beek haar activiteiten weer gaat
vervolgen. Voor € 20 per kalenderjaar

bent lid van de belangenorganisatie van
Beek, de KBO Beek. Ontvangt u l0
maal per jaar het uitgebreide KBOPCOB Magazine met veel informatie,
die ons aangaat. In onze bijgevoegde
nieuwsbrief staan al onze activiteiten
voor het betreffende tijdvak. Er is altijd
wel iets voor u bij. Genieten doen wij
straks weer samen, vrienden, vriendinnen, buren, kennissen, kom erbij, doe
het nu.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, 024 3226317.

Column
The Analogues
Kent u the Analogues, de band die de
Beatles - almost- perfect nadoet ? Ze
spelen op oorspronkelijke versterkers,
dus niet digitaal. Een uitgekiende
band en dat bedoel ik positief. Zij
gaan verder dan de Beatles, in de zin
dat ze bijv. het White Album, Live uitvoeren of Sgt Pepper. Bart van
Poppel, de bassist, relativeert. Hij zegt
dat je wel een beetje gek moet zijn om
dit te doen. In een documentaire zie
ik ze spelen op het festival in de
Cavern in Liverpool. Daar waar het
allemaal begon. Samen met 80 coverbands die allemaal hun eigen versie
van Let it be laten horen. Of Hey
Jude. Ze komen overal vandaan,uit de
Fillipijnen, Zuid Amerika, etc.
Volgens de Engelse organisator zijn
de Analogues van een heel andere
orde. In de film is zelfs Beatle-producer George Martin lovend over onze
Dutch Beatles, maar is dat wel zo ?
Door een slimme mix van de documentairemakers lijkt het alsof hij het
over de band heeft maar in feite is hij
enthousiast over de hernieuwde mix
van Sgt Pepper van de fab four. Leuke
grap. Toevallig of niet, twee dagen
later zie ik Paul McCartney alleen
achter de piano. Die stem ! Is niet na
te doen! En toch, the Analogues, ik
mag ze wel ...drie zangers hebben ze
ingezet op Macca. Ze zijn niet gek !
Phil Poffé , Groesbeek.

De Rozet
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11.00 - 15.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr
Donsbrüggen: 11.30 - 15.00 Uhr
17.00 - 20.00 Uhr (Sonntag nur 17-20)
Alle Speisen ausschließlich zum mitnehmen !
MITTAGSTISCH TAXI Vorbestellung mindestens einen
Tag vorher erforderlich 02826 – 5801 (ab 10.30 Uhr)
Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Rijwielhandel
Bruinewoud

Kranenburg:

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

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus



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

TWEEDE
PINKSTERDAG
GEOPEND!
ZONDAG
6 MEI GEOPEND!

Brompton-dealer

Zomerbloeiers en Geraniums

van Nijmegen en omstreken

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

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



Arno's
Haarmode
Jufferstraat 8, Malden. Tel:  www.kwekerijwimjansen.nl

Tel. 0481-433407

4-weekse kilo’s-weg actie
bij Mrs. Sporty
KILOʼS-WEG30 vrouwen hebben de mogelijkheid om hun zomerdoel nu al
ACTIE
te bereiken.

MELD JE NU AAN VOOR
Annette Lipowski (lid van Mrs.
HET
4-WEKEN PROGRAMMA
Sporty) slankte met de hulp van
STARTWEEK: 2-5 JUNI 2020
Mrs. Sporty 50 kilo af en kijkt
Beperkte plaatsen. Snel reserveren
uit naar de zomer! "Ik ben tot nu
toe 50 kilo afgevallen. Dit is een
Kleve: 02821-8067670
gloednieuw, geweldig gevoel!
Goch: 02823-8794999
Het voelt alsof er niets is, wat ik
Emmerich: 02822-9144095
nu niet kan. Twintig jaar durfde
ik niet naar het zwembad, nu ga
ik graag weer. Ik ben zo blij!",
zegt Annette Lipowski met een
glimlach.
Een platte buik maakt je gelukkig en geeft je zelfvertrouwen.
zon.
ma. - uur
Maar dat is maar één aspect. Een
6 - 21 end
grotere buikomtrek geeft ook
geop
gezondheidsrisico's (bijvoorbeeld aderverkalking of diabetes), daarover zijn artsen het
eens. Het Mrs. Sporty trainingsBeginweek van de Kiloweg-actie is
programma geeft de deelnemers een van 02.02-2020 tot 05-06-20.
effectieve “buik-weg-training” die Inschrijvingen worden geaccepteerd
met weinig moeite kan worden uit- door het Mrs. Sporty Team.
gevoerd.
Gelieve contact op te nemen met:
Mrs. Sporty Kleve
Het programma is heel eenvoudig: Hagsche Str. 50-52, 47533 Kleef
Alle actie-deelneemsters krijgen Tel (0049)-2821 8067670
persoonlijke trainingsondersteuning
en leren door middel van welke Mrs. Sporty Emmerich
oefeningen het buikvet vermindert Normannstr. 58, 46446 Emmerich
en hoe de buik(spieren) krachtiger Tel. (0049)-2822-9144095
en strakker worden. Aan het eind
van de vier weken wordt het meet- Mrs. Sporty Goch,
bare succes voor elk deelnemer Voßheiderstr. 114, 47547 Goch
gedocumenteerd.
Tel. (0049)-2823-8794999

GROENEWOUD
tandprothetiek

Uw tandprotheticus voor Beek, Nijmegen en omgeving!
U kunt bij mij terecht voor:
- Reparatie en aanpassen van uw prothese (90% basisverzekering)

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

- Vernieuwen van uw prothese (75% basisverzekering)
- Klikgebit (83% basisverzekering)
- Second opinion
- Flexibele prothesen en frameprotheses
(alleen vergoeding uit AV-verzekering)

Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker
Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

2+2

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

gratis

Perla pads 36 stuks

Alle varianten, combineren mogelijk
Bijv. classic
4 zakken
De actieprijzen
variëren
van
7.18-7.58

⒎⁵⁸

1 5.¹⁶

Installatietechniek

Per combinatie kan de prijs verschillen. Kortingen worden altijd berekend over de totaalprijs.

Duurzame oplossingen

0

Verrassend veel voordeel

1 stuk

AH Zacht & sterk 4-laags toiletpapier
Grootverpakking 16 rollen
Per stuk van  5.69

4.⁹ ⁹

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

2 stuks

8.⁹ ⁹

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

8

Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 juni
Let op: Gewijzigde openingstijden
Maandag 1 juni (2e pinksterdag) geopend van 10.00 - 18.00 uur

024-6633100
www.frankbv.nl
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Ondernemersspreekuur in gemeente ■ Andere ophaaldag afval door Tweede Pinksterdag
Berg en Dal
Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) haalt Dar Contact Dar
geen afval op. Op deze feestdag zijn de milieustraten gesloten.

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

site van de gemeente www.bergendal.nl

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

■ Koninklijke Onderscheiding voor
raadslid Theo van der Velden
Theo van der Velden uit Millingen
aan de Rijn heeft op 15 mei 2020
een Koninklijke Onderscheiding
gekregen voor zijn raadslidmaatschap. Theo is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Langer dan 12 jaar raadslid
Theo van der Velden nam in de
digitale raadsvergadering van 14
mei afscheid als raadslid. Voor vertrekkende raadsleden die 12 jaar of
langer lid zijn geweest van de
gemeenteraad mag een lintje aangevraagd worden. Theo is al sinds
2002 raadslid voor Gemeente-,
Jeugd- en Sportbelangen (GJS).
Tot 2015 in de gemeente Millingen
aan de Rijn, daarna in de fusiegemeente Berg en Dal.
Uitreiking op 1,5 meter
De onderscheiding werd, samen

met een gedenkpenning, vrijdagochtend 15 mei officieel uitgereikt
door burgemeester Mark Slinkman.
Dat gebeurde bij Theo thuis. De uitreiking was anders dan normaal,
maar daardoor zeker niet minder
speciaal. Vanwege de coronamaatregelen werd bij de uitreiking
de 1,5 meter-regel in acht genomen. De vrouw van Theo mocht de
onderscheiding vervolgens opspelden.
Arnold Driessen
Arnold Driessen werd donderdag
tijdens
de
raadsvergadering
benoemd tot raadslid van de
gemeente Berg en Dal. Hij volgt
Theo van der Velden op, die nog
wel politiek actief blijft als lid van de
carrousel.

Afvalwijzer of Dar app
Wij halen uw afval op een andere dag op dan u
gewend bent. Kijk voor meer informatie op
www.dar.nl/afvalwijzer. U kunt ook de Dar app downloaden. Met de app heeft u uw persoonlijke afvalwijzer
altijd bij de hand. U kunt in de app een melding instellen. Zo weet u wanneer welk afval aan de straat kan.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het klantencontactcentrum van Dar via 024-3716000 of
info@dar.nl. Of kijk op www.dar.nl. Het klantencontactcentrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur.

Openingstijden milieustraten
Milieustraat Groesbeek (Van Kesteren)
Ambachtsweg 16, Groesbeek
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur
Zaterdag
9.00 - 16.30 uur

Milieustraat Millingen aan de Rijn (Rowill)
Molenveld 22, Millingen aan de Rijn
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur
Zaterdag
9.00 - 16.30 uur

■ Uit de raad van Berg en Dal:
eerste digitale raadsvergadering
De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op
14 mei 2020. Het was een bijzondere raadsvergadering.
Digitaal vergaderen
In verband met de coronacrisis is besloten om geen
fysieke bijeenkomsten voor de gemeenteraad te organiseren als dit niet noodzakelijk is. Er werd daarom
voor het eerst digitaal vergaderd. De raadsleden maakten gebruik van Microsoft Teams. Het digitaal vergaderen betekent ook dat de speciale agendapunten zoals
een benoeming of een afscheid digitaal worden behandeld. Daarover hieronder meer.
Afscheid raadslid Theo van der Velden
Theo van der Velden (GJS) nam tijdens de raadsvergadering na 18 jaar afscheid als raadslid. Hij werd digitaal toegesproken door GJS-fractievoorzitter Alex ten
Westeneind en burgemeester Mark Slinkman. Hij heeft
voor zijn raadslidmaatschap een Koninklijke
Onderscheiding en een gemeentelijke gedenkpenning
gekregen.
Theo bedankte zijn politieke collega’s en gaf aan veel
te hebben geleerd in de afgelopen 20 jaar. Theo blijft
nog wel politiek actief als carrousellid. Arnold Driessen
is zijn opvolger. Hij werd benoemd tot raadslid en was
in de raadzaal aanwezig om digitaal de belofte af te

leggen. Naschrift: op vrijdag zijn de onderscheiding en
penning thuis aan Theo uitgereikt.
Moties
Op de agenda stonden vier moties (verzoeken aan het
college), waarvan er één werd aangenomen. GJS
diende een motie in over de milieustraat in Millingen.
Het college had besloten deze milieustraat op dins- en
donderdagen te sluiten vanwege kostenbesparing.
De raad vond de communicatie rondom dit collegebesluit slecht. Er was een evaluatie van de afvalstoffeninzameling toegezegd en dus is het besluit vóór deze
evaluatie genomen. In de motie werd het college verzocht de maatregel in te trekken en de evaluatie af te
wachten. De motie werd aangenomen:
15 voor en 8 tegen.
Overige genomen besluiten
▪ Ontwerpbestemmingsplan Klein Amerika 7 vastgesteld;
▪ Verklaring van geen bedenkingen voor bouw 23
appartementen locatie Kloosterpad-West;
▪ Zienswijze ontwikkelagenda ODRN;
▪ Zienswijze aandeelhouderschap MARN en taakverbreding;
▪ Instemmen met Kaderbrief 2021 MGR;
▪ Verklaring van geen bezwaar aanvraag registratie
nevenvestiging VMBO Werkenrode;
▪ Ontheffing van één jaar van woonplaatsvereiste voor
wethouder Verheul;
▪ Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitters
van de carrousel;
▪ Benoemen Ruud Verstraaten (GVP) tot lid van werkgroep Jeugd en Politiek;
▪ Verlenen van ontslag de heer Kleijn (VOLG) als carrousellid.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat
via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender
op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via
de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor ‘Berg
en Dal’.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie
over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media
te zoeken op ‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt u bij
ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is
op 11 juni 2020.
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www.bergendal.nl

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
▪ Elzenweg 22, bouw woning, vergroten en verbinden van bestaande
vijvers en plaatsen keerwanden (intrekken omgevingsvergunning)
▪ Hazeldonklaan 17, vervangen tuinhuis (aanvraag)
▪ Iepstraat 10, plaatsen dakkapel en zonnepanelen (aanvraag)
▪ Kerkberg 3, verplaatsen klok naar begraafplaats (buiten behandeling
stellen)
▪ Ravenweg 1, wijzigen ramen (intrekken omgevingsvergunning)
▪ Rijksstraatweg 63, kap boom (verleend)
▪ Rijksstraatweg 79, uitbreiden woning (verleend)
Berg en Dal
▪ Prinses Margrietlaan 10, plaatsen erfafscheiding (aanvraag)
▪ Prinses Wilhelminalaan 10, bouw erker (aanvraag)
Groesbeek
▪ Bruuk 93, bouw schuur (aanvraag)
▪ Burg. Ottenhoffstraat 26, bouw woning (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 47, brandveilig gebruik recreatievoorziening
(ontwerpbesluit)
▪ De Heikant kadastraal P perceelnummer 998, optie realiseren
dakkapellen (verleend)
▪ Grafwegen 26, vervangen en isoleren dak van woning en schuur
(aanvraag)
▪ Helfrichstraat 37, bouw mantelzorgwoning (niet vergunningplichtig)
▪ Helfrichstraat 42, uitbreiden woning (verleend)
▪ Hogewaldseweg 2, plaatsen poort (verlengen beslistermijn)
▪ Houtlaan 4 en 4a, splitsen woning (verleend)
▪ Mesdagweg 76, plaatsen scootersafe (verlengen beslistermijn)
▪ Nijmeegsebaan, kadastraal Groesbeek sectie F perceelnummer 570,
verplaatsen bestaande bushalte (verlengen beslistermijn)
▪ Pannenstraat 20, gebruikswijziging van winkel-woning naar woning
(verleend)
▪ Parklaan 1, verhogen aantal wooneenheden (verleend)
▪ Parklaan 6, aanpassen constructie (buiten behandeling stellen)
▪ Reestraat 27, bouw woning (aanvraag)
▪ Vendelierstraat 4, wijzigen bestemming van horeca naar wonen
(verleend)
Heilig Landstichting
▪ Philippuslaan 5, aanpassen gevel en plaatsen carport (aanvraag)
Kekerdom
▪ Weverstraat 1, plaatsen zonnepanelen met aarden wal en beplanting
(verlengen beslistermijn)
▪ Weverstraat 50, plaatsen tuinhuisje (niet vergunningplichtig)
Leuth
▪ Wethouder Burgers-Stee 36, aanleg uitrit en kap bomen (aanvraag)
Millingen aan de Rijn
▪ Graaf van Bijlandtstraat 2, bouw carport (aanvraag)
▪ Graaf van Bijlandtstraat 2, plaatsen van glazen schuifwanden onder
bestaande terrasoverkapping (aanvraag)
▪ Lijsterbesstraat 46, uitbreiden woning (verleend)
▪ Wethouder Arntzstraat 40, opnieuw op palen zetten van de woning
ivm slechte ondergrond en verzakken van de woning (aanvraag)
Ooij
▪ De Bouwkamp 16, uitbreiden bedrijfshal (verleend)
▪ Hezelstraat 17, plaatsen zonnepanelen (verlengen beslistermijn)
▪ Spruitenkamp 2a, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning:
kelder wordt niet uitgevoerd
Ubbergen
▪ Jan Dommer van Polderveldtweg 1, kap 2 bomen (verleend)
________________________________________________________
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

■ Bent u een sociale vernieuwer?
De IGNITE Award is dit jaar
opnieuw op zoek naar acht
sociale
vernieuwers
uit
Gelderland en Overijssel die hun
business willen versterken.
Bent of kent u zo'n startende soci-

aal ondernemer die een mensgerichte verandering teweegbrengt?
Wilt u uw business versterken en
uw impact vergroten? Bereid dan
uw IGNITE aanmelding alvast voor
en maak kans op deelname aan
hun groeiprogramma én €100.000

voor uw social startup!
Meer informatie
Meer informatie vindt
www.igniteaward.nl

u

op

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

met de gemeente om na te gaan of
uw aanvraag kansrijk is. Daarvoor
en voor andere vragen over
Koninklijke Onderscheidingen kunt
u van maandag t/m donderdag

terecht bij Monique Wolsing via 0614 623 125 of via m.wolsing@bergendal.nl. U kunt ook terecht bij
Merel van Hees via 06-38 040 882
of via m.v.hees@bergendal.nl.

■ Aanleg verkeersdrempel Mooksebaan Groesbeek
De Mooksebaan in Groesbeek is
afgesloten van maandag 8 t/m
vrijdag 19 juni. De gemeente
maakt een verkeersdrempel in de
Mooksebaan bij het kruispunt
Mooksebaan/Rijlaan.
Het verkeer van en naar Mook
wordt omgeleid via Breedeweg en
Milsbeek. Fietsers kunnen gewoon
gebruik blijven maken van het fietspad langs de Mooksebaan. Horeca
en bedrijven blijven bereikbaar via
de ingestelde omleidingsroute.
Veilig
De gemeente legt de verkeersdrempel aan om de kruising
Mooksebaan/Rijlaan veiliger te
maken. De drempel zorgt ook voor
een betere aansluiting van het toekomstige fietspad langs de Rijlaan
op de kruising.
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■ Zwembad de Lubert weer gestart
■ Waarschuwing voor de eikenprocessierups
met zwemlessen en banenzwemmen In de maanden mei, juni en juli kunt u op eikenboZwembad
de
Lubert
in
Groesbeek is weer gestart met
zwemlessen en banenzwemmen.
Zwemles
Op maandag 18 mei is zwembad
de Lubert weer gestart met de
zwemlessen. Helaas nog niet met
alle groepen. De zwemles start met
gevorderde kinderen waarbij fysiek
contact niet nodig is. Zij kunnen
namelijk zelfstandig in het wedstrijdbad zwemmen en de mondelinge instructies van de zwemdocent uitvoeren. Zo kan er 1,5 meter
afstand zijn van de zwemdocent.
Vervolg zwemles
Ouders/verzorgers van kinderen
die zwemles volgen bij de Lubert
krijgen een mail over de lesmogelijkheden. Heeft u de mail gehad?
Dan kunt u telefonisch inschrijven/reserveren voor lessen. Deze
inschrijving/reservering is verplicht
omdat het zwembad met kleinere
groepen werkt. De zwemles van uw
kind kan op een andere dag/tijd
plaatsvinden dan u gewend bent.
Het kan ook zijn dat uw kind een

andere zwemdocent heeft.
Banenzwemmen
Op 25 mei start zwembad de Lubert
weer met het banenzwemmen. Let
op: Dit is geen vrij zwemmen. Er
kunnen per half uur 4 personen in
het bad waarbij ieder een eigen
baan heeft. Hiervoor geldt een
inschrijving/reservering.
Deze
reservering kunt u telefonisch aan
zwembad de Lubert doorgeven. De
tijden voor het banenzwemmen
kunt u zien op www.sportbedrijfbergendal.nl/zwembad of via de
Facebookpagina van zwembad de
Lubert.
Andere zwemactiviteiten
In de week van 25 mei evalueert
zwembad de Lubert hoe zij andere
zwemactiviteiten kan inplannen
waarbij zij rekening kan houden
met de 1,5 meterafstand.
Contact met zwembad de Lubert
Zwembad de Lubert is tussen
10:00 en 15:00 uur telefonisch
bereikbaar via 024 397 1448 of via
zwembad@sportbedrijfbergendal.nl.

■ Onderzoek ontvangstruimte
gemeentehuis Groesbeek

men behaarde rupsen aantreffen. Dit zijn eikenprocessierupsen. De rupsen maken grote nesten op
de stammen en takken van eikenbomen. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen
klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie
aan de ogen of aan de luchtwegen. Blijf uit de buurt
van bomen waarin de eikenprocessierupsen zitten.
Gezondheidsklachten
De eikenprocessierups is een vervelend beestje door
zijn brandharen. Een volgroeide rups heeft er ongeveer
700.000. Deze haartjes zijn met het blote oog niet te
zien. Als u de rups aanraakt, dringen de pijlvormige
brandhaartjes in de huid, ogen en luchtwegen.
▪ Na het aanraken van de brandhaartjes kunt u meteen
(hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en een ontsteking krijgen.
▪ Ogen kunnen rood en dik worden en/of ontstoken
raken.
▪ Andere klachten lijken op een verkoudheid. Een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en
kortademigheid.
▪ Braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise passen ook bij de klachten.
Wat kunt u doen?
Heeft u klachten? Voorkom dan dat de brandharen zich
verder op uw huid verspreiden. Strip de huid met plakband. Doe dit direct na contact. Spoel daarna de huid
en de ogen met lauw water af. De brandharen krijgt u
moeilijk uit uw kleding. Het beste is om besmette kleding te wassen op 60ºC.
Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen
tot twee weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen zalfjes
tegen jeuk (bijvoorbeeld op basis van menthol) verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, dan is het verstandig om naar de huisarts te gaan.

Hoe voorkomt u problemen?
Gaat u naar een natuurgebied waar de rups voorkomt?
Bedek dan uw hals, armen en benen goed. Vermijd
routes met veel eikenbomen. Raak de rupsen, (oude)
brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes niet
aan. Vertel ook aan uw kinderen dat de rupsjes gevaarlijk zijn.
Wat kunt u doen bij overlast?
Ziet u een nest in een gemeenteboom op een plek
waar het veel overlast geeft? Geef het dan aan ons
door. U kunt dat doen via www.bergendal.nl/meldpuntbuitenruimte of via de app Meldpunt Buitenruimten
(categorie dieren en dierenoverlast).
Heeft u een nest in uw eigen boom? Dan moet u dat
nest zelf laten verwijderen. U kunt daarvoor contact
opnemen met een professionele bestrijder. Er zijn verschillende lokale bedrijven die deze dienst aanbieden
Meer informatie
Kijk voor 100 veelgestelde vragen met antwoorden op
de website www.processierups.nu.

Helpt u onze studenten met hun onderzoek naar de ontvangstruimte
van het gemeentehuis in Groesbeek? Vul de enquête voor 1 juni in op
www.bergendal.nl/onderzoek.
Jeroen, Martijn, Silke en Tammy studeren Facility Management aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor hun studie doen zij een onderzoek naar de ontvangstruimte van het gemeentehuis in Groesbeek. Zij zijn
benieuwd wat u hiervan vindt. Daarom stellen zij u graag via de enquête
een aantal vragen. Uw antwoorden gebruiken zij voor het schrijven van
een adviesrapport om deze ruimte te verbeteren.

■ Valse brieven, e-mails en sms’jes in omloop
Er zijn valse brieven, e-mails en
sms’jes in omloop uit naam van
Munitax. Munitax of het gemeentelijk belastingkantoor lijken de
afzender van deze berichten te
zijn, maar zijn dat niet. Vertrouwt
u de afzender van een brief, email of een telefoontje niet?
Neem dan altijd contact op met
Munitax. Dit kan op werkdagen
tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 024 678 0962.
In de valse brieven, e-mails en
sms'jes staat dat u binnen één dag
moet betalen. Dit klopt niet. Munitax
vraagt u nooit om binnen een dag
te betalen. Munitax stuurt ook nooit
een bericht via WhatsApp of sms.

■ Werkzaamheden Mooksestraat en
Binnenveld in Groesbeek lopen uit
In
de
Mooksestraat
en
Binnenveld in Groesbeek gaan
we de riolering vervangen. We
zijn op 30 april gestart met de
werkzaamheden. Eerst is een
gedeelte van het asfalt in de
Mooksestraat verwijderd. Daarna
zijn de nutsbedrijven begonnen
met het vervangen van kabels en
leidingen. Helaas lopen de werkzaamheden uit.
Waarom duren de werkzaamheden langer?
Waterleidingsbedrijf Vitens heeft
aangegeven toch leidingen te vervangen. Dit hadden we niet meegenomen in de planning. Ook het vervangen van kabels en leidingen

duurt wat langer. Liander legt
namelijk een stroomkabel die in 1
keer gelegd moet worden. De weg
moet openblijven tot die kabel is
gelegd. We zorgen dat de inritten
naar de huizen bereikbaar blijven.
Wanneer zijn de werkzaamheden
klaar?
De werkzaamheden zouden eigenlijk 13 juli klaar zijn. We verwachten
nu dat de werkzaamheden eind
augustus klaar zijn. We begrijpen
dat dit voor overlast kan zorgen.
Daarom gaan wij en aannemer Van
Kesteren in overleg met de nutsbedrijven om de werkzaamheden te
versnellen.

Bankrekeningnummers
van
Munitax
Rekeningen van Munitax betaalt u
altijd aan een IBAN-nummer (bankrekeningnummer). Dit IBAN-nummer staat in de berichten die u van
Munitax ontvangt. Maakt u geld
over? Controleer dan eerst of dit
wel naar een rekeningnummer van
Munitax is. Munitax gebruikt de volgende IBAN-nummers voor de verschillende gemeenten:
▪ Beuningen:
NL23
BNGH
0285031724
▪ Berg en Dal: NL77 BNGH
0285102338

▪ Druten: NL58 BNGH 0285028766
▪ Heumen:
NL97
BNGH
0285035630
▪ Wijchen:
NL82
BNGH
0285132512
De BIC-code van alle gemeenten

is: BNGH NL 2 G
Valse berichten doorsturen
Ontvangt u zelf een valse brief, email of een bericht via sms of
WhatsApp? Stuur deze dan door
naar info@munitax.nl.
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■ RvN@ organiseert webinars

■ Gemeente bedankt basisscholen en kinderopvang

Op 28 mei kunt u zich inschrijven voor verschillende webinars tijdens
het Meeting of Minds Online Festival van RvN@. Denk bijvoorbeeld
aan de webinar 'Klanten digitaal bedienen' of de webinar
'Anderhalvemeter horeca'.

De gemeente heeft al haar basisscholen en kinderopvang op 11
mei iets lekkers bij de koffie en
thee
gestuurd.
Wethouder
Annelies Visser overhandigde de
lekkernij persoonlijk in Ooij aan
directeur Monique Vromen van
basisschool Op Weg en clustermanager Verona Kuijpers van
KION.

Deelname is gratis. Hieronder vind u het programma in een ‘timetable’. Elk
onderdeel kunt u afzonderlijk via uw computer of mobiele toestel bezoeken. Erna volgt telkens een korte pauze. De aanmeldformulieren staan op
de website www.rvnhub.nl/event/digitale-meeting-of-minds.

Wethouder Annelies Visser zei
onder andere: “Met dit gebaar wil ik
mijn hartelijke dank en waardering
uitspreken voor alle medewerkers
van basisscholen en kinderopvang
in onze gemeente. Zij hebben er
met hun enorme inzet en flexibiliteit
voor gezorgd dat kinderen in deze
coronacrisis thuis les kunnen krijgen. Dat ouders met cruciale beroepen en kwetsbare gezinnen noodopvang hebben. En dat alle kinderen vanaf vandaag weer naar
school kunnen.“

Van links naar rechts: Monique Vromen, Verona Kuijpers, Annelies Visser.
Foto Peter Hendriks.

■ Wilt u uw dak (laten) isoleren?
Door uw huis beter te isoleren,
woont u comfortabeler, zorgt u
voor minder CO2-uitstoot en
daalt uw energierekening. De
kosten zijn vaak lager dan veel
mensen denken.
Besparing
Zo bespaart u met goede dakisolatie jaarlijks honderden euro’s op uw
energierekening. Als u de zolder
verwarmt, is het voordeel in een
gemiddelde hoekwoning of 2onder-1-kapwoning zo’n 750 euro
per jaar. Bij een onverwarmde zolder bespaart u ongeveer 400 euro.
En in de zomer blijft het een stuk
koeler.

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

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

Tips
Het is raadzaam om meerdere
offertes op te vragen bij gecertificeerde isolatiebedrijven. Vergelijk
deze offertes zorgvuldig. Informeer
de bedrijven goed over de staat van
het dak en over eventuele toekomstplannen
die
u
heeft.
Bijvoorbeeld om een dakkapel te
plaatsen,
of
zonnepanelen.
Informeer hen ook als er vocht is, of
verkleurde plekken op zolder. Vocht
kan immers het hout in het dak aantasten en voor problemen zorgen.
Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u weten waarop u nog meer
moet letten als u het dak wilt laten
isoleren (of misschien zelf wilt gaan

uitvoeren)? Neem dan contact op
met Loket Duurzaam Wonen Plus
via het algemene telefoonnummer
van de gemeente 14-024, via
www.duurzaamwonenplus.nl
of
door een e-mail te sturen naar
info@duurzaamwonenplus.nl.

■ Vertel eens: hulplijn coronavirus
De maatregelen rondom het
coronavirus hebben voor iedereen grote gevolgen. De situatie
brengt onzekerheden, vragen en
soms ook spanningen met zich
mee. Wilt u uw verhaal kwijt? Of
heeft u vragen? Dan bieden wij
een luisterend oor. We geven
informatie en advies en als het
nodig is ondersteunen we u.
Hoe neem ik contact op met de
hulplijn?
Kom met ons in gesprek door te
bellen naar: 024-2049699. We zijn
elke werkdag bereikbaar van 10.00
tot 14.00 uur.

Vertel eens,
Een luisterend oor. En meer.
024-2049699

Waarover kunt u bijvoorbeeld
contact opnemen?
▪ Balans thuiswerken en kinderen
▪ U bent zelf ziek of maakt zich zorgen over zieken in de omgeving
▪ Een grotere druk op u als mantelzorger
▪ U voelt zich eenzaam
▪ U zoekt hulp bij rouwverwerking of
heeft vragen bij een uitvaart
▪ U raakt uw baan kwijt of uw eigen
bedrijf dreigt failliet te gaan
Zelf hulp aanbieden?
Wilt u graag uw steentje bijdragen
en mensen in uw dorp een helpende hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact
opnemen met de hulplijn.

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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Beverprotocol: balans tussen
beschermde diersoort, dijk en sloot
De bever doet het goed in het rivierengebied. De beschermde diersoort
vormt de kroon op natuur en ecologie in Nederland. Maar holen in dijken en dammen in sloten kunnen leiden tot schade en risico’s. Om daar
op een goede manier mee om te gaan,
stelt Waterschap Rivierenland een
nieuw beverprotocol vast.

Akkerrand langs de St. Hubertusweg in Ooij

Ganzen met jongen langs de Perrsingensestraat in Persingen
Foto’s: Henk Baron

Vlotjes voor de zwarte stern
De afgelopen week zijn de vlotjes voor de Zwarte Stern in de Oude Waal nabij
Nijmegen gelegd. Intussen zijn ze allemaal alweer bezet.
Foto: Henk Baron

In 1988 werd de bever, een inheemse
diersoort die door jacht anderhalve
eeuw ontbrak in Nederland, opnieuw
uitgezet in de Biesbosch en de Gelderse
Poort. Na een wat aarzelende start
maakte de bever een heuse come-back
in de Nederlandse wateren. Inmiddels
wordt het aantal bevers geschat op ruim
3.000. Ongeveer een derde daarvan
leeft langs de grote rivieren; het waterrijke werkgebied van Waterschap
Rivierenland. Uiterwaarden zijn bij uitstek het leefgebied van bevers. Hun
indrukwekkende holen, dammen en
burchten vormen een kroon op de ontwikkeling van natuur en ecologie.
Risico voor dijk en sloot
Regelmatig zien mensen nu bevers.
Steeds vaker vestigen de dieren zich in
stedelijk gebied en polders. Helaas leidt
het ook steeds vaker tot schade of risico’s: dijken worden ondergraven en bij
dammen in sloten ontstaat wateroverlast. Het is aan de waterschappen om
deze risico’s te beperken. Om dat zo
goed mogelijk te doen, rekening houdend met de beschermde status van de
bever, is een nieuw beverprotocol vastgesteld.
Het protocol beschrijft de werkwijze en
de maatregelen; die beginnen klein en
lopen op in impact. Van het verwijderen
van vegetatie zodat een locatie voor de
bever onaantrekkelijk wordt, tot het uitgraven en dichten van gangen in dijken
of het verwijderen van dammen uit sloten. Waar schades worden hersteld,
worden ook preventieve maatregelen
genomen, zoals het ingraven van steen
of gaas tegen nieuwe graverij.

Dinsdag 19 mei groef Waterschap Rivierenland in de Waaldijk nabij Dodewaard
enkele gangen uit van een bever. Voor ingrepen als deze moet het nieuwe beverprotocol gaan gelden.
Foto: Waterschap Rivierenland
antwoorde manier in te kunnen grijpen
bij schade of risico door beveractiviteiten. Met het protocol sluit het waterschap aan bij het provinciale natuurbeleid.
Daarnaast
pleit
Waterschap
Rivierenland er bij Rijkswaterstaat en
terreinbeherende organisaties voor om
in uiterwaarden voor bevers hoogwatervluchtplaatsen te creëren: begroeide
verhogingen in het landschap waar
bevers beschutting kunnen zoeken. Zo
hebben de dieren bij hoogwater op de
rivieren, juist als de dijken ons veilig
houden, een alternatief voor het graven

van holen in dijken.
Gelderland en Zuid-Holland
Het beverprotocol kwam tot stand in
samenwerking met de provincies
Gelderland en Zuid-Holland, de waterschappen en faunabeheereenheden in
deze
provincies,
de
Zoogdiervereniging, Rijkswaterstaat en
de Unie van Waterschappen. In de provincies Utrecht en Noord-Brabant worden beverprotocollen nog opgesteld of
herzien; in het werkgebied van
Waterschap Rivierenland betreft dit de
gemeenten Vijfheerenlanden en Altena.

Op pad met de wandelpadenkaart
In de gemeente Berg en Dal is het mooi
wandelen. Dicht bij huis is er hier voor
wandelaars veel te beleven en te ontdekken. Bekende en populaire bestemmingen voor korte ommetjes of langere
routes zijn natuurlijk de uiterwaarden
langs de Waal en de bossen op de stuwwal, maar er is meer. In de Ooijpolder

Doden als laatste optie
Hoewel het doden van bevers in het
protocol niet wordt uitgesloten, is vastgelegd dat eerst alle alternatieve en
minder ingrijpende maatregelen geprobeerd moeten worden. Ons Algemeen
Bestuur sprak vorige week in de
Commissie Waterveiligheid haar steun
uit voor het beverprotocol.
Op basis van het beverprotocol wil het
waterschap ontheffing krijgen op de
Wet natuurbescherming om op een ver-

zijn in de afgelopen jaren boerenlandpaden opengesteld, zodat het binnendijkse gebied nu beter toegankelijk is.
En in Groesbeek zijn nog veel van de
oude onverharde paden in het buitengebied bewaard gebleven. Met de wandelpadenkaart van de Stichting
Landschap Ooijpolder-Groesbeek kan
iedereen op pad. Er zijn twee varianten,
eentje van Groesbeek en eentje van de
Ooijpolder en Duffelt. Op de kaarten
zijn de toegankelijke wandelpaden in
het buitengebied ingetekend, zodat
iedereen nu zelf een mooie route kan
uitstippelen zonder de weg kwijt te
raken.
Voor € 3,50 zijn ze o.a. te koop bij de
VVV’s in Nijmegen en Groesbeek,
boekhandel Dekker van de Vegt, Bruna
Groesbeek en sinds kort ook bij
Primera in Beek. Kijk voor alle verkooppunten op www.ooijpolder-groesbeek.nl.

Nieuw kastelenboek met prachtlocaties ‘Niederrhein’
Interview met de auteur

Coronaproof wandelen met
aandacht in Groesbeek
GROESBEEK. Nu we buiten mogen
sporten - met in achtneming van de
coronamaatregels – gaat ook de maandelijkse wandeling met aandacht weer
beginnen. De wandeling wordt georganiseerd door de rooms katholieke
parochie en de protestantse gemeente
van Groesbeek.
Deze wandeling is altijd op de eerste
donderdag van de maand en dit keer op
4 juni.
Het is een meditatieve wandelingen
rond Groesbeek. De start is bij de Serre
van de protestantse kerk, Kerkstraat 18
te Groesbeek. De wandeling begint om
9.45 uur. Er wordt een uur gewandeld
in een rustig tempo. De natuur kan zo
met aandacht ervaren worden. Het eerste half uur is de wandeling in stilte, het
tweede half uur kunnen ervaringen met
elkaar gedeeld worden. Rond 11.00 uur
wordt de wandeling afgesloten in de
kerk met het aansteken van een kaarsje.
Er is in de maand juni nog geen koffiedrinken na afloop. Vanwege de 1,5
meter afstand die we moeten houden
tijdens de wandeling willen we in juni
met maximaal 10 deelnemers wandelen. U wordt daarom verzocht zich op
te geven, dit kan tot en met 2 juni. Het
liefst per mail: riahopman@xs4all.nl ,
maar mocht u geen toegang tot internet

hebben, kan het ook telefonisch:
0243976154 Er zijn geen kosten aan
deze wandeling verbonden.

NIEDERRHEIN. Veel Nederlanders kennen de fraaie kastelen en burchten die op de oevers langs Rijn en Moezel pronken. Het zijn monumentale bouwwerken met een rijke en
vaak spannende geschiedenis. Maar ook dichterbij, vaak op
minder dan een uurtje rijden, kom je in Duitsland prachtige
voorbeelden van middeleeuwse architectuur tegen. Van statig
en stijlvol tot robuust en romantisch. We hebben het over de
‘Niederrhein’ (Nederrijn), een schatkamer vol geschiedenis
die absoluut de moeite waard is om ontdekt te worden.
In haar boek ‘Niederrhein: Schlösser, Burgen, Herrenhäuser
und Rittergüter’ nodigt Susanne Wingels de lezer uit op een
avontuurlijke reis langs schitterende locaties met prachtige
bouwwerken. Van de 32 beschreven objecten bevinden er
zich twee in Nederland: Kasteel Arcen en Kasteel Huis
Bergh.
Op aantrekkelijke wijze presenteert de auteur de locaties telkens in een spread van twee pagina’s, inclusief prachtige
(voornamelijk eigen) fotografie en praktische informatie
zoals openingstijden, prijzen en horecamogelijkheden.
Rozet-redacteur Heinz Maahs was nieuwsgierig naar de
auteur en haar passie, en belde haar op.
Waar komt uw passie voor dit onderwerp vandaan?
De ‘Niederrhein’ heeft al jaren mijn belangstelling. De streek
is ongelooflijk rijk aan geschiedenis. Veel rijker dan je op het
eerste gezicht zou denken.
Is dit uw eerste boek?
Nee ik heb al meer gepubliceerd. Ook voor kinderen is de
streek heel spannend, met al die burchten en riddergoederen.
Vandaar de titel ‘Niederrhein mit Kindern’.
Wat is trouwens de Niederrhein precies?
Die is erg groot! Het kerngebied is de streek (Kreise) rond de
steden Kleef, Wesel, Viersen, Mönchengladbach, Neuss,
Heinsberg, plus delen van Düsseldorf, Duisburg en
Oberhausen.
Veel burchten en kastelen in de streek klinken
‘Nederlands’. Wat zegt dat?
In de Middeleeuwen was het grensgevoel anders dan nu.

Een prachtig boek over burchten, ridderkastelen en herenhuizen vlakbij over de grens in Duitsland.
Heerlijkheden, graafschappen en hertogdommen kenden een
ander grensverloop. Bezittingen, families en geslachten hadden vaak een gezamenlijke Nederlands-Duitse achtergrond.
Hebt u nog een tip voor de lezers?
Allereerst: ontdek de streek op eigen gelegenheid. Mijn boek
kan daarbij een hulpmiddel zijn. Een aanrader voor geïnteressseerden is het LVR Niederrheinmuseum in Wesel. Hier
kun je veel leren over de oude Hanzestad Wesel en over 700
jaar gedeelde geschiedenis van Nederland en Duitsland.
Schösser, Burgen, Herrenhäuser und Rittergüter. Susanne
Wingels. Prijs €16,90. Uitgeverij Wartberg. ISBN 978-38313-3252-6. Het boek is te koop in de reguliere boekhandel,
o.a. bij Hintzen in Kleef (Hagsche Str. 46-48, tel. 0049 2821
26655).

26 mei 2020

Kekerdom in Bange Dagen
Terwijl het boek Kekerdom in Bange
Dagen in maart bij de drukker lag, ging
het coronavirus het openbare leven
domineren. Op zondagmiddag 29
maart was de publiekspresentatie van
het boek gepland. Een bijeenkomst met
alle betrokken verhalenvertellers en
dorpsbewoners in het Kekerdomse
Kulturhus. Maar door de opgelegde
coronabeperkingen waren groepsbijeenkomsten plotseling onmogelijk
geworden. Behalve de boekpresentatie
zou er ook een fototentoonstelling zijn
van de oorlogsherinneringen van de
Kekerdomse senioren. Een tentoonstelling met een emotioneel tintje waar
maanden werk aan vooraf was gegaan.
Op 29 maart werden de stapels boeken
afgeleverd, maar ontbrak het publiek.
Maar dankzij de voorintekening kon
het organisatieteam zich nuttig maken
als koeriersdienst. De eerste paar honderd boeken werden die dag te voet en
op de fiets in Kekerdom en de polder
aan huis bezorgd.
Uit de reacties blijkt dat het lezerspubliek is geraakt door de persoonlijke
verhalen en authentieke belevenissen.
De 34 getuigenissen ontroeren en houden de lezer een spiegel voor. Ze geven
een inkijkje in de wereld van verschoppelingen, van onderdrukte families uit
eigen kring. Ze verwoorden iets herkenbaars waar men soms zelf geen
woorden voor heeft.

Burgemeester Annette Bronsvoort Oost
Gelre
De lokale media besteedden aandacht
aan dit herdenkingsboek. Burgemeester
Slinkman beval het boek aan, niet
alleen uit hoofde van zijn functie maar
ook als historicus. Hij merkte op dat
belangrijk is om deze oorlogsverhalen
door te vertellen. Persoonlijke verhalen
over de oorlogsontberingen van de
eigen burgerbevolking. Hoe die bewoners als oorlogsvluchtelingen het dorp
werden uitgejaagd en ver van huis op
barmhartigheid konden rekenen.
In het boek beschrijven de verhalenvertellers hun warme banden met de
opvangfamilies in de Achterhoek en
Groningen. Dat positieve element in de
verhalen is opgepikt in de opvangre-

gio’s. Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre, en Ard van de Tuuk,
burgemeester van Westerkwartier
namen beiden het boek met
Kekerdomse oorlogsherinneringen in
ontvangst en hebben allebei in hun herdenkingsredes op 4 en 5 mei stilgestaan
bij de hartverwarmende rol van hun
gemeentebevolking bij de opvang van
de Kekerdomse evacués. RTV Noord
kwam speciaal filmen in Kekerdom om
op 4 en 5 mei die positieve bijdrage
van Marum en haar buurdorpen in de
schijnwerper te zetten. In de
Achterhoek en in Marum hadden de
nieuwe generaties misschien al wel
eens wat gehoord over de evacués,
maar zich nooit goed gerealiseerd hoe
dat was geweest voor hun (groot)ouders en voor die Kekerdommers.
Kekerdom in Bange Dagen ligt nu ook
te koop in de Primera in Zieuwent,
Lichtenvoorde en Marum, want de toespraak van hun burgemeesters heeft
daar de geheugens opgefrist. Hun senioren herinneren zich de oorlogstijd ook
nog en praten nu weer over die
Kekerdomse vluchtelingen.
Bij de voorbereidingen van het boek
was al gebleken welke verbindende
werking uitging van het verzamelen
van deze persoonlijke verhalen en de
bijbehorende foto’s. De oorlog zat aanvankelijk diep weggestopt, maar toen
de Kekerdomse senioren eenmaal op
stoom kwamen moest menig verhaal
telkens uitgebreid worden met nieuwe
herinneringen. Er leek sprake van een
groepsproces waarbij men elkaar stimuleerde. De ene herinnering trok de
andere tevoorschijn uit de vergetelheid.
Sommige lezers lijkt hetzelfde te overkomen. In Zieuwent en Marum komen
ook weer oude herinneringen boven bij
het lezen van de Kekerdomse verhalen.
Kekerdom in Bange Dagen heeft
ondertussen reeds voor de eerste familiehereniging gezorgd. De 85-jarige
Grietje van der Velde uit Groningen las
het verhaal van haar Kekerdomse evacuatievriendin Drieneke Rutjes. Beiden
waren destijds tien jaar. Ze hebben
elkaar nu teruggevonden en afgesproken om na de coronabeperkingen
samen hun oude adres in Noordwijk
weer op te zoeken en herinneringen op
te halen.
Heel bijzonder is hoe de oorlogsgeneratie reageert op de verhalen in
Kekerdom in Bange Dagen. Bij hen is
de herkenning maximaal omdat ze de
oorlogstijd zelf hebben meegemaakt.
Om die reden hebben de makers van
het boek gemeend om de bewoners van
het Millingse Gasthuis in Millingen en
’t Höfke en Kalorama in Beek een gratis exemplaar van het boek aan te bieden. Daar wonen immers veel generatiegenoten van de Kekerdomse verhalenvertellers. Dankzij de steun van het
Millings Gasthuis gaat Kekerdom in
Bange Dagen nu zelfs als luisterboek
uitgebracht worden!
Iedereen wacht hoopvol op het
moment dat de coronamaatregelen

Bibliotheek Gelderland Zuid
organiseert online leesclubs
De Bibliotheek Gelderland Zuid
start eind juni met vijf online leesclubs. Niet alleen voor volwassenen,
ook voor kinderen en jongeren is er
een leesclub. Deelnemers krijgen een
exemplaar van het gekozen boek
thuisgestuurd en gaan in gesprek
met de schrijver, zoals Thomas Olde
Heuvelt
of
Thijs
Goverde.
Leesliefhebbers kunnen zich tot 1
juni gratis inschrijven.
Leesclubs kunnen momenteel niet
fysiek bij elkaar komen om hun leeservaringen te delen. Daarom organiseert
de Bibliotheek Gelderland Zuid deze
zomer vijf online leesclubs. Twee leesclubs zijn gericht op jeugd, met jeugdauteurs Thijs Goverde en Tineke
Honingh. De jonge schrijver Rima Orie
gaat over haar boek ‘De Zwendelprins’
in gesprek met jongeren. Volwassen
lezers kunnen met Hanneke Hendrix in
gesprek over haar roman Aswoensdag.
Thomas Olde Heuvelt, auteur van de
huiveringwekkende thriller Echo, gaat
in op de beleving van het boek. Per
leesclub kunnen maximaal twintig
deelnemers meedoen. Zij gaan in
gesprek met de auteur onder leiding
van een gespreksleider. Hiervoor wordt
de online omgeving Jitsi gebruikt.
Online inschrijven
Via www.obgz.nl/onlineleesclubs kun

je je tot 1 juni inschrijven voor de
online leesclub van jouw keuze. Hier
vind je ook meer informatie over de
auteurs en titels. Op de volgende dagen
vinden de videogesprekken met de
auteurs plaats:
• zondag 21 juni Thijs Goverde Donderkat op de vlucht 8+
• zondag 5 juli Tineke Honingh - Het
(on)gewone verhaal van Bo (en Tom)
10+
• woensdag 24 juni Rima Orie - De
Zwendelprins
• woensdag 1 juli Hanneke Hendrix –
Aswoensdag
• donderdag 25 juni Thomas Olde
Heuvelt – Echo
Zelf een online leesclub vormen?
Wil je liever met vrienden en kennissen
zelf een online leesclub starten? Via de
website van de bibliotheek zijn er binnenkort handleidingen beschikbaar met
vragen over de vijf geselecteerde boeken. Daarnaast is hier ook een handleiding te vinden voor online platforms
waarmee je kunt videobellen. Weet je
niet hoe je moet videobellen? De
Bibliotheek Gelderland Zuid biedt een
telefonische hulplijn voor alle vragen
over de computer, telefoon of tablet. De
hulplijn is iedere werkdag bereikbaar
tussen 10 en 16 uur via het volgende
telefoonnummer: 024 - 327 49 99.
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Solo fietsen voor Stichting
Hartekind kan overal!
Van 27 juni t/m 4 juli vindt
Hartekind Ride Solo voor kinderen
met een aangeboren hartafwijking
plaats. Vanuit heel Nederland fietsen
deelnemers voor Stichting Hartekind, solo in hun eigen omgeving of
op de fietstrainer. Deelnemers dragen bij aan onderzoek naar genezing
en betere behandelingen voor kinderen met hartfalen.

Geboeide lezers in Kalorama
zover zullen zijn afgezwakt dat weer
veilig groepsbijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Dan willen we
met de verhalenvertellers en dorpsgenoten alsnog een reunie organiseren om
de banden weer aan te halen en de tentoonstelling van herinneringslijsten alsnog te presenteren. Bovendien is nog
niet alles over de oorlog in Kekerdom
verteld. Er wacht nog een uitgave van
de oorlogsdagboeken van Lambert en
Gerd Janssen en nog een derde uitgave
met bijzondere ooggetuigeverslagen en
achtergrondverhalen over de bevrijding
van Kekerdom.
Kekerdom in Bange Dagen is te koop
bij de Primera in Millingen en Beek, bij
Hebbes en Vershof in Milingen en de
Spar in Ooij en Leuth. Voor meer informatie stuur een mail naar kekerdominbangedagen@gmail.com.

Op dit moment is een hartafwijking
nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij
kinderen tot 15 jaar. Stichting
Hartekind wil hier verandering in brengen. Daarom Hartekind Ride Solo. Van
27 juni t/m 4 juli wordt deze bijzondere fietstocht gehouden. Iedereen kan
(solo) meedoen! Bepaal zelf de route
en het aantal kilometers.

Groots slotevent
Zaterdag 4 juli is het grootse slotevent.
Deelnemers fietsen 2,5 uur, voorafgaand is er een live-programma via
YouTube met het officiële startschot,
live interviews met deelnemers en kindercardiologen in het land. Na 2,5 uur
fietsen wordt het bedrag dat is opgehaald voor Stichting Hartekind bekendgemaakt!
Ga jij de uitdaging aan?
Challenge jezelf voor kinderen met
hartfalen en fiets van 27 juni t/m 4 juli
mee met Hartekind Ride Solo!
Voor meer informatie over het evenement en inschrijvingen ga naar
www.hartekindride.nl

Vier jongen bij Millingse ooievaars
Op het Millings ooievaarsnest
hebben Hannelore en Hendrik
vier ooievaarsjongen. Beide
ouders vliegen af en aan met
voedsel wat ze uitbraken in
hun nest. De voorverteerde
maaltijden laten de jongen
zich goed smaken. Het is aandoenlijk om te zien hoe beide
ouders hun kroost verzorgen.
Gezien de goede weersomstandigheden en voldoende
voedselaanbod verwachten
we dat de ooievaarsjongen
levensvatbaar zijn om eind
augustus uit te vliegen.
Foto: Roland Gesthuizen
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De slag om de Thornsche Molen
Het idyllische gelegen buurtschapje de Thornsche Molen
omhult zich al eeuwenlang in een vreedzaam polderlandschap. De markante molen domineert de polders te midden
vanwaar ze staat: Circul van de Ooij, Polder Erlecom en de
Duffelt. Dat vreedzame beeld wordt plotseling verstoord, op
als zondag 17 september 1944 de para’s van de 82ste Airborn
Division worden gedropt. Het is het begin van Market
Garden, de operatie met als doel het veroveren van de bruggen over Maas, Waal en Rijn.
Onmiddellijk na de landing vormt zich een frontlijn vanaf
Wyler over het buurtschap de Thornsche Molen en vervolgens dwars door de Polder Erlecom. De toon is gezet. Een
hevige strijd barst los. Op woensdag 20 september rukt de
SS-divisie ‘Adolf Hitler’ o.l.v. Becker/Jenkel ongemerkt op
tot aan de Thornsche Molen. Dan breekt de hel los. “De vijand heeft ons in de gaten en beschiet ons met zware wapens.
De dijk beschermt ons echter en de verliezen zijn minimaal”,
zo blikt Heinz Bliss Fallschirmjäger in het SS-korps terug in
zijn in 1987 verschenen dagboek: ‘Achtung Einschlag’. Een
maand eerder dan de overige polderbewoners krijgen de
bewoners van de Thornsche Molen op 20 september het
bevel ‘sofort’ te evacueren. De Duitsers verwachten een
grote tegenaanval. Terecht zo zal spoedig blijken. Zij hebben
de stellingen rondom de Thornsche Molen betrokken en willen deze ten koste van elke prijs behouden. Niet om de molen
zelf, doch omdat het de enige plek in de overige kale polders
is waar men in dekking kan. Rondom de gehele molen en
langs de Querdamm - ter plekke de grens tussen Nederland
en Duitsland - zijn door de Duitse soldaten schuttersputjes
gegraven (Einmanns Löcher). Dag en nacht blijven deze
bemand. Voor een aantal van hen zal dit schuttersputje ook
hun veldgraf worden, zo blijkt na de oorlog.
De tegenaanval
Op zaterdag 23 september volgt de grote tegenaanval van de
Amerikanen. In alle vroegte die dag trekt onder aanvoering
van Luitenant-kolonel Mendez het 3e bataljon van het
Amerikaanse 508ste regiment vanuit Beek naar Ooij om zich
bij de daar gestationeerde tanks aan te sluiten, om vervolgens
samen op te trekken naar Wercheren en de Thornsche Molen.
In dit bataljon vecht ook een Nederlander, Gas Leegstra, die
zich na de landingen als gids heeft gemeld bij de
Amerikanen. Op de kruising Hezelstraat/Kruisstraat vindt
volgens planning de ontmoeting plaats met de Britse
Sherwood Rangers. Vanaf de Hubertuskerk op de Kerkdijk
trekt het bataljon over een breedte van 2 kilometer naar het
oosten. De George Company onder luitenant Russel Wilde,
rukt op via de Leuthsestraat en Kerkdijk en houdt de Waal
aan de linkerzijde. De compagnie krijgt 4 tanks toegewezen.
Het doelwit is de markante Thornsche Molen. Bij
Wercheren stuiten ze op verwoede tegenstand van de Duitse
troepen, waaronder de geharde Fallschirmjäger. Omstreeks
kwart over acht in de morgen lukt het enkele geallieerde secties om bij de Thornsche Molen te komen. Een onverwacht
Duitse tegenaanval dringt de volledige verraste Amerikanen
en Britten echter terug tot aan de kolk bij boerderij “De
Wiel” in Wercheren. Urenlange gevechten volgen. Eén van
de Britse tanks is vlak vóór de Thornsche Molen blijven steken en verspert de weg voor de andere. De strijd verplaatst
zich van uur tot uur, met dan weer de geallieerden en dan
weer de Duitsers aan de winnende hand. De geallieerden
besluiten terug te trekken, er is ter plekke niets meer te winnen. Het eindresultaat van deze felle gevechten: een groot
aantal gesneuvelden aan beide zijden van het front en een
totaal verwoeste molen en buurtschap.

Literatuur: Jan van Eck, Uit de as herrezen. Geschiedenis en
herbouw van de Thornsche Molen.
Afl. 1 in deze serie De Bevrijding van Leuth verscheen in de
vorige Rozet. Volgt nog: Deel 3 Erlecom: tweemaal bloedig
strijdtoneel en Deel 4 (slot) De gewapende vrede.

Buurtschap Thornsche Molen jaren dertig vorige eeuw

Strategische opstelling september 1944

Door de Royal Air Force gemaakte Luchtfoto 1944. De vele
pijltjes duiden op even zoveel bemande schuttersputjes
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Nieuws uit Nijmegen
Nijmeegse scholen vallen dubbel in de prijzen
bij Euregionale Scholenwedstrijd
31 verschillende inzendingen, gemaakt door 470 leerlingen
van 20 Nederlandse en Duitse scholen. Dat is het indrukwekkend resultaat van de tweede Euregionale
Scholenwedstrijd, waarin dit jaar het thema ’75 jaar vrijheid
– Leven in de grensregio’ centraal stond. Inmiddels zijn de
winnaars bekend. Ook het Dominicus College en het NSG
Groenewoud uit Nijmegen vielen in de prijzen. Het
Dominicus College ging er met de eerste prijs in de categorie Nederlandse scholen vandoor. En in dezelfde categorie
won NSG Groenewoud de derde prijs. Aan de prijzen zijn
geldbedragen van resp. 750 en 250 euro verbonden.
De Euregio Rijn-Waal in Kleve organiseerde de wedstrijd dit
schooljaar voor de tweede keer. De scholieren gingen aan de
slag met vragen als ‘Hoe zou de grensregio eruitzien als
Nederlanders en Duitsers niet in vrijheid (samen) konden
leven?’, ‘Wat kunnen Nederlanders en Duitsers van elkaar
leren?’ en ‘Hoe zien de komende 75 jaar eruit?’ en werden
uitgedaagd om hier een creatieve inzending over in te sturen.
Vervolgens boog een vijfkoppige jury zich over de veelzijdige bijdragen, die dit jaar vooral uit filmpjes, posters en
Instagramstories bestonden.
Vrijheid kent vele aspecten
De jury was het er snel over eens dat de eerste prijs naar de

Claudia Straatman van NSG Groenewoud neemt de prijs in
ontvangst.

De deelnemers van het Dominicus College nemen de prijs in
ontvangst. V.l.n.r.: leerlinge Sarah, docente Imke Barth, rector Dorine Pepping, docent Jeroen Pouwels en Heidi de
Ruiter van de Euregio Rijn.
leerlingen van het Dominicus College moest gaan. De havoleerlingen van het reguliere onderwijs en van de afdeling
Monnikskap (voor leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte) hadden een uitgebreide reportage
gemaakt over wat vrijheid kan zijn. Niet alleen vrede of vrijheid van meningsuiting, maar ook barrièrevrijheid, de vrijheid om ook met een handicap te gaan en staan waar je wilt
of de vrijheid van religie of seksuele voorkeur. Dit brede
scala aan onderwerpen behandelden de leerlingen ook nog
eens grotendeels tweetalig.
De leerlingen van docente Claudia Straatman van NSG
Groenewoud waren aan de hand van straatnaamborden op
zoek gegaan naar verhalen over verzetshelden. Zij maakten
hier een mooie reportage over en schreven indrukwekkende
gedichten, waarmee zij de derde prijs verdienden.
Persoonlijk bezoek aan scholen
De winnaars zouden eigenlijk tijdens een grote prijsuitreiking in Nijmegen bekend worden gemaakt. Door het coronavirus kon deze helaas niet doorgaan – dus is de Euregio RijnWaal persoonlijk bij de scholen langs gegaan.
Projectcoördinator Heidi de Ruiter werd bij het Dominicus
College ontvangen door de docenten Imke Barth en Jeroen
Pouwels, een leerlinge en rector Dorine Pepping. Via
Microsoft Teams waren ook de andere leerlingen aanwezig.
Op het NSG Groenewoud nam docente Straatman de prijs in
ontvangst. Met inachtneming van 1,5 meter afstand zijn de
prijzen aan de leerkrachten overhandigd, die er nu naar uitkijken om hun leerlingen te verrassen met het nieuws.

Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging
Accio verplaatst van 6 juni naar 21 november
In verband met de Coronacrisis is de Algemene ledenvergadering (ALV) van HV-Accio verplaatst van zaterdag 6
juni naar zaterdag 21 november. Gezien de laatste richtlijnen van het RIVM is het onmogelijk om in juni een
ALV te laten plaatsvinden.
Tijdens de vergadering van 21 november geeft het bestuur
een toelichting op de activiteiten van de vereniging in het
afgelopen jaar. Daarnaast legt zij verantwoording af over het
financiële reilen en zeilen. Bovendien wordt er op hoofdlijnen vooruit gekeken naar de plannen voor de toekomst. Tot
slot is de bijeenkomst bedoeld om te horen welke onderwerpen huurders belangrijk vinden voor een goede woon en leefomgeving in Nijmegen en Wijchen.
Dialoog Accio en huurders Talis
De algemene ledenvergadering is een belangrijk onderdeel in
de permanente dialoog tussen Accio en de huurders van

Talis. Naast een terugblik is de bijeenkomst ook uitdrukkelijk bedoeld om het gesprek met de leden te voeren over hun
woonwensen. Deze informatie gebruikt Accio op haar beurt
in het overleg met Talis.
Accio vertegenwoordigt en verwoordt
Huurdersvereniging Accio behartigt de belangen van de
huurders van woningcorporatie Talis in zowel Wijchen als
Nijmegen. De vereniging overlegt met Talis over het beleid
en andere organisatiebrede onderwerpen. Zij verwoordt de
belangen en wensen van de huurders en bespreekt deze met
Talis. Voorbeelden van onderwerpen waarover gesproken
wordt zijn: de jaarlijkse huuraanpassing, de prestatieafspraken met de gemeenten en duurzaamheid. Accio is in 2012
gestart als huurdersplatform van Talis en is sinds 2016 een
formele vereniging. Voor informatie over Accio kunt men
terecht op: www.hv-accio.nl.

Eerste Nijmeegse wijkwarmteplan gepresenteerd
Hoe kunnen huizen in Hengstdal
worden verwarmd als we straks
stoppen met het gebruik van aardgas? Wat weten we al en wat moet
nog onderzocht worden? En wat
moet er in de wijk gebeuren om over
te kunnen stappen?
Deze vragen staan centraal in het vastgestelde Wijkwarmteplan Hengstdal.
Het plan is in gesprek met wijkbewoners, ondernemers, bewonersgroep
Duurzaam Hengstdal, netbeheerder
Liander en woningcorporatie Woonwaarts gemaakt. In de komende weken
wordt het opnieuw met de wijk besproken. Hengstdal is de eerste wijk in
Nijmegen met een wijkwarmteplan.
Heel Nederland gaat stoppen met het
gebruik van aardgas voor het koken en
de verwarming van huizen en tapwater.
Het plan is dat de eerste Nijmeegse wijken in 2035 aardgasvrij zijn en de hele
stad in 2045. Dat gaat wijk voor wijk.
En het begint in elke wijk met een
wijkwarmteplan. In de startwijken
Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld
wordt hier al aan gewerkt.
Voor Hengstdal is nu een eerste versie
van het wijkwarmteplan nu klaar.

Hierin staat welke stappen in de wijk
gezet kunnen worden op weg naar een
toekomst zonder aardgas. Welke alternatieven voor aardgas zijn er mogelijk
in Hengstdal? Wat houden deze in?
Welke beslissingen moeten wanneer
worden genomen? En wat kan men op
de korte termijn al doen? In het plan
staat nog niet wat het beste alternatief
is voor aardgas. En ook niet wanneer de
levering van aardgas stopt, omdat dat
dat nu nog niet eenduidig te zeggen is.
Het plan beschrijft wel wat vooruitlopend daarop al wel gedaan kan worden.
Want welk alternatief het ook wordt,
het is altijd belangrijk om minder energie te verbruiken. Bijvoorbeeld door
woningen te isoleren. De gemeente en
Duurzaam Hengstdal gaan de wijkbewoners en ondernemers hier de komende jaren bij helpen.
Wethouder Harriët Tiemens is blij dat
het eerste wijkwarmteplan nu het licht
ziet: “Er is hard gewerkt aan dit eerste
wijkwarmteplan door alle betrokkenen.
Er is veel uitzoekwerk aan vooraf
gegaan, zoals onderzoeken naar het
technisch beste, maar ook betaalbare en
meest duurzame alternatief voor aard-

gas. Inzichten, kennis en wensen van
wijkbewoners en ondernemers wegen
hier zwaar in mee. Want het gaat over
hun eigendom en leefomgeving. Omdat
alles nog in beweging is, op het vlak
van techniek en financieringsmogelijkheden, moeten we dit zien als een eerste stap. We blijven onderzoeken en
delen ideeën met elkaar, zodat in de
komende jaren steeds duidelijker zal
worden wat voor de huizen en panden
in Hengstdal de beste oplossingen zijn.
Maar tot die tijd kunnen én hoeven we
niet stil te zitten: we willen volop aan
de slag met isoleren.”
Deze week wordt een verkorte versie
van het wijkwarmteplan huis-aan-huis
in de wijk verspreid, samen met de uitnodiging hierop te reageren. Dat kan
tot 22 juni telefonisch, schriftelijk of
tijdens een online bijeenkomst. Hierna
worden alle reacties verwerkt en stelt
het college het plan opnieuw vast. Dat
gaat vervolgens voor definitieve
besluitvorming naar de gemeenteraad.
Het volledige wijkwarmteplan voor
Hengstdal is vanaf woensdag te vinden
op
www.nijmegen.nl/aardgasvrijhengstdal.

Proef toeslagencheck
bijstandsgerechtigden
De gemeente Nijmegen wil inwoners
met een bijstandsuitkering of een laag
inkomen helpen om goed gebruik te
maken van de landelijke toeslagen
waar zij recht op hebben. Mensen met
een laag inkomen hebben deze toeslagen nodig voor hun levensonderhoud.
Het is daarom belangrijk dat zij de
maximale bedragen krijgen en weten
hoe ze hiermee om moeten gaan. Om te
voorkomen dat mensen te maken krijgen met toeslagschulden, start een
proef om meer hulp te bieden in de
vorm van een toeslagencheck door de
inzet van meer sociale raadslieden.
Samen met hen en de kennis van de
financieel experts in de wijk wil
Nijmegen toeslagenschulden voorkomen en het niet-gebruik van de toeslagen terugdringen.
Bijstandsgerechtigden krijgen een uitnodiging voor een vrijblijvende financiële check op het gebruik van de toeslagen. De proef start in juni 2020 en
duurt tot en met december 2021.
Soms komen mensen in de financiële
problemen, omdat ze te veel toeslagen
ontvangen en deze terug moeten betalen. Het gaat dan vooral om landelijke
toeslagen zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden toeslag.
In de proefperiode ontvangen bijstandscliënten een uitnodiging voor een
toeslagencheck. Zij kunnen vrijblijvend gebruik maken van de kennis van
sociaal raadslieden, financieel adviseurs en klantmanagers.
Het is een extra service voor mensen
die in deeltijd willen werken, die een
verandering in hun leefsituatie meemaken (scheiding of kinderen die verhuizen) of voor hen die hun inkomen zien
dalen doordat zij bijstand gaan ontvangen. Sociaal raadslieden doen, in
samenwerking met financieel adviseurs
en klantmanagers, de toeslagencheck
en daarmee wordt preventief ingezet op

het niet-gebruik van toeslagen of schulden door verkeerd gebruik. Wethouder
Werk en Inkomen, Renske HelmerEnglebert; ‘ik wil dat mensen met een
laag inkomen een financiële check krijgen zodat ze zeker weten dat ze met
het aanvragen van toeslagen of met
deeltijdwerken niet in de problemen
komen”
Daarnaast blijkt uit de resultaten van
het Experiment met de Participatiewet
dat uitkeringsgerechtigden terughoudend zijn met het aannemen van deeltijdwerk vanwege eventuele problemen
met toeslagen. Bovendien is deeltijdwerk niet lonend wanneer er toeslagschulden ontstaan en een negatieve
ervaring maakt de kans kleiner dat een
uitkeringsgerechtigde een tweede keer
deeltijdwerk aanneemt. Ook vanuit het
perspectief op werk kan een preventieve toeslagencheck bijdragen.
In Nijmegen moeten 17.700 huishoudens rondkomen van een laag inkomen
tot 130% van het sociaal minimum. In
deze huishoudens leven circa 4.400
kinderen. Een groot deel van deze huishoudens, ongeveer 14.400, leeft al langer dan 4 jaar in deze situatie. Om deze
groep huishoudens te ondersteunen
kennen we in Nijmegen een lokaal pakket aan inkomensondersteunende maatregelen. Een belangrijk deel van het
inkomen wordt echter bepaald door
landelijke toeslagen.
Uit recent onderzoek van het Centraal
Plan Bureau (CPB) blijkt dat grofweg
drie op de tien rechthebbenden te
maken krijgt met een terugvordering en
het terugbetalen van toeslagen. Ook
maakt niet iedereen gebruik van toeslagen terwijl ze er wel recht op hebben
(10% bij de huurtoeslag en 15% bij het
kindgebonden budget). De Sociaal
Raadslieden en de Financieel experts in
de wijk krijgen regelmatig te maken
met (complexe) vraagstukken over toeslagen.

Nieuwe kansen voor beschermen
en beleven Nijmeegs erfgoed
Nijmegen is de oudste stad van het
land. Hoe beschermen wij ons erfgoed? En hoe zetten we erfgoed in
om de stad te versterken? De nieuwe
erfgoedstrategie van de gemeente
schetst hiervoor de basis. We gaan de
komende jaren zorgen voor een betere bescherming van ons erfgoed, een
groter publieksbereik en laten
Nijmegen trots zien als oudste stad.
We stimuleren samenwerkingen met
iedereen die daar betrokken bij is.
En pakken kansen bij het
Valkhofkwartier en de Unesco-nominatie voor de Romeinse Limes. Dat
stelt het college van B&W voor aan
de raad.
Erfgoed in Nijmegen bestaat vooral uit
archeologie, monumenten en cultuurlandschap. En de verhalen die daarbij
horen. De cultuurhistorie vormt het
DNA van Nijmegen. Het versterkt de
identiteit van de stad niet alleen voor
bewoners, maar ook voor bezoekers.
Daarom is het belangrijk om te weten
wat er precies is en dat te bewaren. En
om met nieuwe samenwerkingen het
erfgoed op nieuwe manieren te laten
beleven.
Aanjager
De nieuwe erfgoedstrategie is nodig
omdat er de komende tijd veel verandert. Zo komt er na 2021 een nieuwe
Omgevingswet met nieuwe eisen aan
procedures, ook voor erfgoed.
Daarnaast willen we in de stad erfgoed
meer verbinden met kunst en cultuur
(zie cultuurvisie Groei.). De waarde
voor citymarketing is evident:
Nijmegen is de oudste stad van het land
en wil dat graag tonen waar het kan.
Om het verhaal van de stad te vertellen
is samenwerking met en ondersteuning
van de belangrijkste erfgoedpartijen
nodig. Denk aan Museum Het Valkhof,
De Bastei, de Stevenskerk, de Radboud
Universiteit en het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis.

De gemeente wil voor 3 jaar een ‘erfgoedaanjager’ aanstellen die energie en
richting geeft aan bestaande en nieuwe
activiteiten en ontwikkelingen. De aanjager smeedt samenwerkingen, brengt
programmering op gang, verbindt initiatieven en sectoren. En ondersteunt
vernieuwende (samenwerkings-)projecten. Old city, young vibe!
Kansen
De verwachte aanwijzing van de
Nedergermaanse
Limes
als
Werelderfgoed van UNESCO (in 2021)
biedt een belangrijke kans om
Nijmegen stevig als oudste stad te profileren. Samen met Nederlandse en
Duitse gemeenten en provincies hebben we de oude Romeinse rijksgrens
genomineerd voor werelderfgoed. In
Nijmegen zijn maar liefst vier gebieden
voorgedragen. De ontwikkelingen
rondom het Valkhofkwartier, met als
onderdeel het vernieuwde Museum Het
Valkhof, bieden goede handvatten om
dit Werelderfgoed zichtbaar te maken.
De investeringen die horen bij de opgaven van de erfgoedstrategie 2020
neemt het college van B&W mee bij de
integrale afwegingen van de begroting.
De raad vergadert binnenkort over de
erfgoedstrategie.
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Nieuws uit Nijmegen
Rover wil snelbussen tussen
Nijmegen en Eindhoven
Er moet worden geïnvesteerd in
beter openbaar vervoer in het gebied
tussen Nijmegen en Eindhoven om
de economie te versterken en de
mobiliteit te verduurzamen. Dat
schrijft Reizigersvereniging Rover in
een brief aan de gemeenteraad van
Nijmegen en aan het projectteam
A50.
Rover ziet kansen in diverse plannen
die in het gebied klaar liggen: zo heeft
het Rijk een budget beschikbaar gesteld
om de A50 tussen Ewijk en Paalgraven
te verbreden en is gemeente Nijmegen
juist van plan de Graafseweg opnieuw
in te richten en mogelijk te versmallen.
Beide wegen zijn erg belangrijk voor
de bereikbaarheid van de regio.
Rover pleit voor een netwerk van hoogfrequent rijdende snelbussen tussen
Nijmegen en Eindhoven. Deze bussen
moeten toegang krijgen tot de vluchtstroken van de A50 en de A73. Langs

een deel van de A50 moet een vrije busbaan komen, net als langs de
Graafseweg in Nijmegen. Als de
Graafseweg wordt versmald zouden de
bussen kunnen vastlopen in het overige
verkeer. Rover vraagt de gemeenteraad
van Nijmegen daarom éénrichtingsverkeer op een deel van de weg te onderzoeken zodat op een versmalde
Graafseweg voldoende ruimte voor de
bus blijft bestaan. Tot slot pleit Rover
voor verdubbeling van de spoorbrug bij
Ravenstein.
“Wij zijn er van overtuigd dat het OV
een goed alternatief is als bussen in en
rond Nijmegen altijd gegarandeerd
door kunnen rijden en deze bussen ook
gebieden ontsluiten die nu slecht zijn
aangesloten op het OV”, schrijft Rover.
Door meer ruimte aan de bus te geven
ziet Rover een mogelijkheid om files te
bestrijden, de economie te versterken
en de mobiliteit in deze regio te verduurzamen.

The Embrassibles lanceren
quarantaineversie van Sunday King

De Nijmeegse brassfunkformatie The
Embrassibles heeft ondanks de thuisisolatie afgelopen periode niet stil gezeten. Deze week lanceerde de groep de
brassbandversie van Sunday King. Dit
nummer is een ode aan het leven van
een zondagskind, aan wiens leven plots
en veel te vroeg een einde kwam. Het
nummer is gecomponeerd door Marcel
Salverda, trompettist van de band, en
maakt deel uit van een drieluik. Er is
een versie voor fanfare, big band en dus
de versie voor brass band. In al deze
drie genres was het zondagskind als
drummer actief.
Salverda: “Afgelopen jaar hebben we
Sunday King met The Embrassibles
voor het eerst live gebracht bij de
Zomerparkfeesten in Venlo. Dat was

Sunday King kwam tot stand in samenwerking met Giel van Gend van
Soundmaniac, die alle thuisopnames
onder elkaar zette. De vanwege Corona
noodzakelijke festivalstop zorgt ervoor
dat er deze zomer geen live optredens
meer zullen plaatsvinden. Salverda:
“Maar houd ons in de gaten, we zullen
online vaker van ons laten horen.”
Sunday King is te beluisteren op:
www.theembrassibles.com/nieuws/theembrassibles-lanceren-quarantaineversie-van-sunday-king/

telefoongesprekken te zijn, maar het
geeft gewoon een houvast en een prettig idee dat iemand even naar je
omkijkt.
Ben je alleenstaand en vind je dit ook
een goed idee, doe dan mee. Stuur een
berichtje naar info@hobbycentrumnijmegenoost.nl

Vanaf 2 juni uitbreiding
dienstregeling Breng bussen
regio Arnhem-Nijmegen
ARNHEM. Vanaf 2 juni rijden de
Breng bussen in de regio Arnhem
Nijmegen op werkdagen de dienstregeling die geldt in periodes gedurende het schooljaar waarin de scholen
zijn gesloten (bijv. tussen Kerst en
Oudjaar). Op de haltevertrekstaten
op de halten staat deze in de kolom
'vakantiedienst'. Op zaterdag rijden
de bussen de zaterdagdienst, op zondag de zondagdienst.
Er gelden enkele uitzonderingen:

Medewerkers van het museum hebben de afgelopen weken besteed aan
een aantal verbeteringen. De ingang
is vernieuwd, de collectie historische
fietsen is uitgebreid, herschikt en
logischer opgesteld. De looppaden
kennen nu éénrichtingsverkeer met
op 1 ½ meter stopplaatsen.
Op de recent bijgevoegde bovenste
etage is een fietsenmakerswerkplaats
gecreëerd uit de tijd dat onze opa’s en
oma’s leerden fietsen. De opening van
deze werkplaats was eerder gepland,
maar wegens het Coronavirus uitgesteld, de attractie is vanaf 1 juni 2020
officieel te bezoeken.

• Nachtbussen en scholierenlijnen rijden niet.
• Lijn 125 P+R Nijmegen Noord Nijmegen Centrum v.v. rijdt niet.
• Er vindt nog overleg plaats met de
buurtbussen en de provincie over de
datum waarop deze weer gaan rijden,
actuele info daarover op deze site.
Vanaf 1 juni is een mondkapje in het
openbaar vervoer verplicht voor reizigers vanaf 13 jaar.

Voor bezoekers die de ontwikkeling
willen zien vanaf de loopfiets van 1816
tot de heel wat vlottere tweewielers van
na 1945: Kaartjes bestellen kan online
(www.velorama.nl) of telefonisch
(024-3225851).
Het Velorama is een internationale
attractie. Tweederde van onze bezoekers komt uit het buitenland. Voorlopig
kunnen we internationale bezoekers
nog niet ontvangen. Wij verwachten
dan ook ruim voldoende capaciteit te
hebben voor onze Nederlandse bezoekers. Ideaal moment dus om de fietsgeschiedenis in alle rust op u in te laten
werken.

3 auto’s beschadigd bij aanrijding
Berg en Dalseweg in Nijmegen
Afgelopen week vond een aanrijding
plaats op de Berg en Dalseweg te
Nijmegen nabij de bloemenzaak ’t
Molentje. De bestuurder van een personenauto kwam vanaf het terrein van de
bloemenzaak en raakte daarbij een over
de rijbaan rijdende andere personenauto. De auto die uit de uitrit kwam
sloeg vervolgens rond en raakte daarbij
een derde, geparkeerde auto. Alle drie
auto’s liepen schade op.

echt kippenvel. Daarom leek het ons
een geschikt moment om in deze voor
velen moeilijke tijd juist dit nummer uit
te brengen.”

Belcontact gezocht: beter een
goede buur dan een verre vriend
Iedere dag even bellen, op een afgesproken tijdstip. Uit belangstelling
voor de ander, maar ook ter controle
dat er niets vervelends aan de hand is.
Want je hoort wel eens dat iemand
dagenlang hulpeloos in huis ligt na bijvoorbeeld een val van de trap. Elke dag
even belcontact met iemand kan dit
voorkomen. Het hoeven geen lange

Fietsmuseum Velorama aan de
Waalkade gaat 1 juni weer open

Meerdere hulpdiensten kwamen ter
plaatse waaronder twee ambulances en
de brandweer en natuurlijk de politie.
De brandweer hoefde niet in te grijpen
en was snel weer weg. Na controle van
de inzittenden van beide auto’s konden
zij hun weg vervolgen. Een van hen is
meegegaan naar het ziekenhuis. De
beide voertuigen zijn door een berger
afgevoerd terwijl de geparkeerde auto
zelfstandig weg kon rijden.

Foto: Henk Baron

Online kerkdienst Pinksteren
vanuit de Antonius van Paduakerk
NIJMEGEN. Pinksteren, feest van
begeestering, inspiratie en zending.
Juist in deze tijd is het actueel: vrede
vinden met jezelf en zo nieuwe moed
krijgen om weer op weg te gaan.
De Antonius van Padua kerk viert dit
met een digitale kerkdienst met orgelspel en Gregoriaanse zang. Voorganger
is Liesbeth Jansen mmv het
Gregoriaans koor onder leiding van
Sander Ram. Organist Berrie van
Berkum.
Online te bekijken vanaf zondag 31
mei om 10.00 uur op avpnijmegen.nl.
Op verschillende plaatsen in de kerk is,
in het glas in lood en in de beschildering van de Doopkapel, het symbool
van Pinksteren, van Inspiratie, in de
vorm van een duif terug te vinden.
Kom daarvoor gerust een keer in de

Pinksterduif Lancetraam Johannes de
Doper
Coronatijd in de kerk kijken tijdens de
zondagopenstelling tussen 10 en 12
uur.

Deel Sint Annastraat afgesloten
van 25 t/m 29 mei
De Sint Annastraat is van maandag
25 mei tot en met vrijdag 29 mei in 2
richtingen afgesloten voor automobilisten
tussen
de
kruising
Groenestraat en kruising met de
Kapittelweg vanwege asfalteringswerkzaamheden. Ook vanaf de
Hatertseweg kun je niet naar de Sint
Annastraat rijden. Er worden omleidingsroutes ingesteld en er komen
verkeersregelaars. Fietsers en voetgangers kunnen er gewoon door en
dit geldt ook voor hulpdiensten.
Busomleiding
Lijn 83 van Nijmegen naar Venlo en

andersom en lijn 6 van station
Dukenburg naar Neerbosch Oost en
terug rijden een andere route.
De haltes Sint Annamolen en
Groenestraat vervallen deze week en in
plaats daarvan rijden de bussen naar de
haltes Nijmegen Radboud UMC/HAN
en Spoorkuil.
Aanwonenden
Aanwonenden en organisaties en
bedrijven in het afgesloten deel van de
Sint Annastraat zijn per brief geïnformeerd door aannemingsmaatschappij
Van Gelder.

ANNEKE
Roy’s benen gleden in zijn broekspijpen, zijn voeten in zijn schoenen en als
laatste gleden zijn handen door zijn
haar, de dag na de abdijbiertjes moest
hij weer vroeg op. Anneke had die
zondag de boot nog even afgehouden,
maar tenslotte was de gezellige middag dan toch geëindigd in bed. Niet
doen, had het nog door haar hoofd
gegonsd en ze had Roy zowaar nog
even met zachte dwang van zich afgeduwd, maar al spoedig bleek ze volkomen willoos onder zijn aanrakingen.
Ach, ik ben ook maar een mens van
vlees en bloed, dacht ze bij zichzelf,
toen ze zich met Roy overgaf aan de
liefde. De volgende ochtend schoot ze
bruusk overeind. “Och, jij moet
natuurlijk weg!” bracht ze uit.
“Inderdaad.” antwoordde Roy, “ik
moet zo gaan.” En terwijl hij zijn overhemd dichtknoopte, viel er een streep
zonlicht door de gordijnen. “Maar je
moet wel wat eten, hoor!” besliste
Anneke. “Wacht, dan kleed ik me snel
even aan.” “Dat hoeft helemaal niet.”
wierp Roy tegen, maar Anneke had
haar ochtendjas al aangeschoten en
stond even later in de keuken koffie te
zetten en brood te smeren. “Ik pak er
twee met oude kaas en twee met leverworst in. En neem mijn thermoskan
maar zolang mee, ik heb ‘m gevuld
met koffie” Wat later aten ze aan de
keukentafel een laatste snee brood. “Ik
hou van je, Anneke.” liet Roy zich
plotseling ontvallen. “Maar nu moet ik
echt gaan!” Anneke worstelde duidelijk met die onverwachte ontboezeming. En nadat ze op het balkon Roy
had uitgezwaaid, verzonk ze in diep
gepeins. Zou ze hem niet gewoon vragen of hij bij haar wilde intrekken? Of
was hun verhouding daar nog te pril
voor? Goede raad was duur. Voorlopig
schoof ze de beslissing nog maar even
voor zich uit, want de telefoon rinkelde. Het was Louis, haar baas, die vroeg
of ze vandaag naar de zaak kwam om
met een collega telefoondienst te
draaien. “Wie is er dan nog meer ingedeeld?” vroeg Anneke en dat bleek de
Vries te zijn. Anneke, zorgelijk: “de
Vries?” “Ja, de Vries.”, herhaalde
Louis, “ik heb ‘m net gebeld en hij
komt eraan.” Heb ik weer, dacht
Anneke. In de vierendertig jaar dat de
Vries aan het bedrijf verbonden was,
was ie meermaals gepasseerd voor
belangrijke posities en dat was zijn
motivatie niet bepaald ten goede gekomen. Als voorlichter voldeed ie vroeger prima, maar de voortschrijdende
automatisering bleek voor hem een
brug te ver. Hij had echter voldoende
krediet van het management om de
kleine drie jaar tot aan zijn afscheid te
mogen uitzitten. Op zijn smartphone
verstreek de tijd die hem nog restte:
857 dagen, 7 uur, 6 minuten en 4
seconden. Op kantoor had de anderhalve meter samenleving intussen zijn
intrede gedaan, er stond desinfecterende handgel en overal op de vloeren
stonden lijnen uitgetekend. Anneke
nam plaats achter haar desk en ging al
spoedig helemaal op in haar werk, de
telefoon rinkelde aan één stuk door. De
Vries kwam pas om half elf binnen (de
auto startte niet) en begon meteen de
lijn te trekken. Al vrij snel stond hij
met een beker koffie voor het raam te
lummelen om een aantal werklieden
gade te slaan die bezig waren een
lange geul langs het trottoir te graven.
Iets met de riolering of zo. De momenten dat Anneke hem vroeg ook even
aan de telefoon bij te springen, pareerde hij met: “Nou effe niet, de garage
kan zo bellen. Nou effe niet, ik ga nu
lunchen in de stad. Nou effe niet, laat
ze maar terugbellen!” Moe van het
staan, schoof ie na de lunch zelfs een
bureaustoel voor het venster om vervolgens de hele middag commentaar te
leveren op de werkzaamheden op
straat. Tegen vijven, toen Anneke
bekaf zat uit te puffen van de intensieve werkzaamheden, zei hij in het voorbijgaan, terwijl hij zijn jas aantrok:
“Wat een drukte vandaag, hè? Maar
goed, het zit er weer op. En zal ik je
eens wat vertellen, ik heb die werklui
buiten de hele dag in de gaten gehouden en wat denk je? Ze hebben geen
flikker uitgevoerd!” Toen hij de deur
vervolgens met een klap achter zich
dichttrok, hapte Anneke even naar
adem.
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Betrouwbaarheid, kwaliteit en service

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

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

T

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT

Opruiming
Bebber Autoshop het

adres voor verkoop van

van
onze voor aan
raad
automaterialen
automaterialen
particulieren
en bedrijven
Autoshop Goed Beter Bebber
HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

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

TEL: (024) 782 05 44
e
1e en 2 g
da
Pinksternd
geope

6

€ 6,De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

Electro installaties

Wij doen alles voor uw auto

Camera beveiliging
M 06 12 32 98 57
E info@electroservicehuilmand.nl
www.electroservicehuilmand.nl
I

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

www.autobedrijfwijlhuizen.nl
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Ford Puma
Drieëntwintig jaar geleden reden we voor het laatst een Ford Puma voor deze
autorubriek, maar dat was een totaal andere auto. Het was een sportieve driedeurs coupé. De nieuwe Puma heeft alleen de naam en is een typische
crossover, een vijfdeurs personenauto met SUV looks. De Puma is de voorloper van een nieuwe generatie Ford modellen, waarbij de aandrijving geheel
of gedeeltelijk elektrisch zal zijn. De Ford Puma heeft de relatief lichtste elektrische aandrijving met een zogenaamd mild-hybrid systeem.

Road Test
Ford Puma
Koets: 5-deurs cross-over
Prijs: € 31.360,- (vanaf 26.900,-)
Gewicht: 1280 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 155 pk
Top: 200 km/uur
Acc.0-100: 9,0 sec.
Gem. verbr.: 1 op 18,0
Lengte: 418,6 cm
Breedte: 180,5 cm
Kofferruimte: 456 liter
Aanhangergewicht: 1100 kg

sprinten en een maximale snelheid van
200 km/uur halen.

Onder de koplampen zit een grote opvallende honingraat grille. Deze ziet er nog
eens extra stoer uit in de ST-Line X uitvoering waar wij mee rijden. De ST-Line X
variant is namelijk extra sportief aangekleed. Alle sierlijsten zijn zwart, wat voor
een extra stoere uitstraling zorgt.
Technisch gezien is de Ford Puma
gebaseerd op de Fiesta, maar Ford
heeft voor haar Puma het B-platform
wel iets verbreed en verlengd. De Ford
Puma is zodoende 4,19 meter lang, wat
14 cm langer is ten opzichte van de
Fiesta. Uiteraard staat deze SUV-achtige ook hoger op z’n wielen dan de
Fiesta. Hiermee voelt de Ford Puma als
een compleet andere auto, waarbij het
grotere oppervlak van de auto compenseert voor de verhoging van de carrosserie en zodoende heeft Ford ook voor
dit model de goede rijstabiliteit en wegligging behouden. De auto is ook niet
te vergelijken met de Ford EcoSport,
die minder elegant is en meer een auto
voor de landweggetjes.

In de kofferbak treft men de zogenaamd Megabox aan, die voor extra
bagagebeladingsmogelijkheden zorgt.
Krachtige verbrandingsmotor met
mild-hybrid
De mild-hybrid techniek wordt bij de
Puma gecombineerd met een 1.0 liter
driecilinder benzinemotor die - afhankelijk van de gekozen uitvoering - 125
pk / 170 Nm of 155 pk / 190 Nm levert.
Wij hebben gereden met de 155 pk
variant en dan ook nog in de meest luxe
ST-Line X uitvoering. Die heeft bovenop de al standaard zeer luxe instapmodellen, als extra’s 18 inch 5-spaaks
lichtmetalen velgen, een automatische
airconditioning, gedeeltelijk lederen
bekleding op de sportstoelen, privacy
glass en een heel fraaie B&O radio met
10 luidsprekers, DAB+ en twee USB
aansluitingen, navigatiesysteem met de
synchronisatie met Apple Car Play en
Android. De Ford Puma is werkelijk
compleet uitgerust.
In plaats van een traditionele snelheids-

meter en toerenteller ziet men bij de
Ford Puma een groot beeldscherm achter het stuurwiel. Ford maakt daarbij
slim gebruik van alle mogelijkheden
die
zo’n
beeldscherm
biedt.
Afhankelijk van de gekozen rijmodus
(economisch, sportief, normaal, etc.)
verandert de lay-out van het dashboard
naar een stijl, die daarbij past.

Extra ruimte in de kofferbak met
bun
De ruimte voorin de Puma is prima,
waarbij met name de bestuurdersstoel
goed in hoogte verstelbaar is. De bijrijdersstoel gaat minder laag, omdat hieronder de banden-reparatie-set, gevarendriehoek, en andere standaard
zaken, die normaal in de achterbak zitten, te vinden zijn. In noodsituaties zijn
ze dus direct voor handen, maar het is
eigenlijk meer ingegeven, doordat de
ontwerpers met deze oplossing een
"megabox" onder de normale bagageruimte konden creëren, die 80 liter
extra bagageruimte geeft. Het is eigenlijk een soort bun, zoals we op vissersschepen zien. Zelfs inclusief een loosgat, want een stop onder in de bak kan
geopend worden, om het water in deze
80 liter bak is weg te laten stromen.

De Ford Kuga is een sportief gelijnde en luxueus uitgevoerde SUV-achtige voor
met name gebruik in het stedelijke gebied.
Vlot of zuinig rijden; de keuze is aan u
Bij het wegrijden merkt men, dat de
elektromotor al bij lage toerentallen
aan de trekkracht bijdraagt. Vervolgens
kan men sportief gaan rijden door de
driecilinder, nadat hij warm is en minder geluid maakt, tot hoog in de toeren
te rijden. Maar men kan ook rustig rijden door de schakelindicator te volgen.
Dan rijdt de Ford Puma zeer zuinig,
maar voor mij te rustig. Dat past niet bij
zijn spannende uiterlijk. Ga maar rustig
tot boven de 3500 toeren per minuut in
plaats van de 2000, die de schakelindicator aangeeft. Het brandstofverbruik
zal dan niet op een gemiddelde van
bijna 1 op 20 uitkomen, maar we reden
toch 1 op 17 met de Puma, waarbij we
echt wel wat extra brandstof over hadden voor dat extra rijplezier. De wegligging is namelijk goed, zoals we dat
bij Ford gewend zijn. Met deze sterke
motorvariant kan men in negen seconden vanuit stilstand naar de 100 km/uur

Met de 155 pk motor kan men sportief of bij een lager toerental zuinig rijden.

Voor het vervoer van levende vis is de
extra bergruimte onder de laadvloer
natuurlijk niet bedoeld. Dankzij deze
vierkante box asymmetrisch onder in
de kofferbak kan men langere voorwerpen, zoals een golftas, rechtop meenemen. De hoedenplank is flexibel en
hoeft daarom niet te worden verwijderd
bij iets te hoge vrachtjes. En om de
Puma in stijl te houden bij de duurdere
SUV’s op de golfclub, kan de achterklep van de Ford Puma bovendien nog
eens elektrisch geopend en gesloten
worden.
Deze extra laadruimte is ook handig
voor het meenemen van natte laarzen,
planten en smerige voorwerpen, want
de bak is met de tuinslang schoon te
spoelen.
Conclusie
De Ford Puma is een compacte
crossover met een aantrekkelijke vormgeving, zonder dat Ford vervalt in
extremen. De Ford Puma heeft een aanschafprijs vanaf € 26.900,-. Dat is
zeker niet de goedkoopste in zijn klasse, maar de instap-variant is een zogenaamde ‘Titanium’-uitvoering en al
behoorlijk voorzien van accessoires,
die men bij de concurrent nog extra
moet bijbetalen. Standaard heeft de
Puma airco, cruise control, 17-inch
lichtmetalen wielen, een multimediasysteem met 8-inch touchscreen, navigatie, parkeersensoren, draadloze telefoonlader en verschillende actieve veiligheidssystemen als een noodremassistentiesysteem en ‘lane departure
warning’. Onze meest luxe testauto
heeft nog veel meer en een prijs van €
31.360,-. Daarvoor heeft men een heel
stoer uitziende crossover met mooie
Ford wegligging.

Dacia viert derde
lustrum in Europa
Dacia werd in 1966 opgericht in
Roemenië en had direct vanaf het begin
al een sterke connectie met Renault.
Het eerste model kwam alleen in het
thuisland op de markt: de Dacia 1100.
Deze auto was grotendeels gebaseerd
op de Renault 8 en werd gebouwd met
onderdelen uit Frankrijk.
In 1999 nam Groupe Renault de
Roemeense fabrikant over met een duidelijke visie: de expertise en geografische ligging van Dacia benutten, om zo
de voordeligste sedan in het dan opkomende Oost-Europa op de markt te
brengen. Een zeer ambitieuze doelstelling die Groupe Renault wist te berei-

ken door buiten de gebaande paden te
treden.
In 2004 werd de Dacia Logan onthuld.
Deze auto bood zeeën ruimte en alle
essentiële voorzieningen voor een uitzonderlijk scherpe verkoopprijs. Het
revolutioneerde de automarkt en bracht
een splinternieuw model binnen handbereik van een groot publiek. Dankzij
de verkoopprijs die vergelijkbaar is met
die van een tweedehands auto, was de
Logan zodanig succesvol, dat die vanaf
2005 in heel Europa te koop was.
Vandaag de dag is de Dacia Logan nog
steeds op de markt met een totale verkoop van 1,8 miljoen exemplaren

Mazda start productie van
haar eerste elektrische auto
Mazda is begonnen met de productie
van de geheel nieuwe Mazda MX-30.
Dit is de eerste in serie geproduceerde
volledig elektrische auto van het bedrijf
in Japan. De MX-30 is gemaakt als
reactie op de steeds grotere vraag naar
elektrische voertuigen in het milieubewuste Europa.
De nieuwe MX-30 is uitgerust met eSkyactiv*, Mazda's eigen elektrische
aandrijftechnologie. De aandrijflijn
met voorwielaandrijving combineert
een elektrische synchroonmotor van
107 kW (145 pk) met een lithium-ionbatterij van 35,5 kWh, waardoor de

nieuwe crossover een actieradius heeft
van ongeveer 200 km (gecombineerd
WLTP).
De MX-30 komt vanaf september in de
Nederlandse showrooms. In Nederland
is de auto al een tijdje te bestellen als
First Edition voor een prijs van €
33.990,- of een zakelijke bijtelling
vanaf € 82,- per maand. Naast deze
aantrekkelijke First Edition kan de
klant ook kiezen voor de Luxury uitvoering, de topversie van de MX-30.
Rijklaar kost deze uitvoering € 38.990,exclusief de eventuele meerprijs voor
een metallic lak of 3-tone kleurstelling.

De nieuwe Kia Sorento
is altijd een hybride
Kia introduceert een nieuw model van
haar grote SUV, Sorento. De nieuwe
generatie SUV’s van Kia zijn nu altijd
voorzien van de krachtige en zuinige
‘Smartstream’ hybride aandrijflijn.
De Sorento is een belangrijk model
voor Kia. Sinds zijn lancering in 2002
is de grote SUV al meer dan 3 miljoen
keer verkocht. De nieuwste generatie is
de meest geavanceerde Kia van dit
moment. Hij verzet niet alleen de
bakens op het gebied van slimme en
efficiënte technologie, maar maakt ook
indruk met zijn stijlvolle design en het
hoogwaardig afgewerkte interieur.
De eerste geëlektrificeerde Sorento is
een hybrid. Zijn ‘Smartstream’ krachtcentrale bestaat uit een 132kW/180pk
sterke 1.6 T-GDI benzinemotor, een
1.49 kWh lithium-ion polymeeraccu en
een 44kW/60 pk sterke elektromotor.
De hybride heeft een systeemvermogen
van 169kW/230pk en een maximumkoppel van 350Nm. Hij is standaard
gekoppeld aan een zestraps automaat.

De nieuwe Sorento staat op het geheel
nieuwe SUV-platform en biedt daardoor niet alleen meer ruimte voor passagiers en hun bagage, maar ook voor
geëlektrificeerde aandrijflijnen. Zo zijn
de batterijen voor de hybride-aandrijving gesitueerd onder de passagiersstoel met als resultaat een ongekend
grote hoeveelheid bagageruimte tot
liefst 910 liter (5-persoons uitvoering).
In zevenzitsmodus is de bagageruimte
nu 32% groter dan voorheen. De nieuwe Sorento is ook genereuzer met
ruimte voor de passagiers op de tweede
en derde zitrij. Hij is daarmee een van
de allerruimste zevenzitters in het segment.
De nieuwe Kia Sorento arriveert in het
derde kwartaal van dit jaar in
Nederland. De prijzen en specificaties
worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. Zoals elke
andere Kia wordt ook de grootste SUV
van Kia geleverd met 7 jaar of 150.000
kilometer garantie.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij
Pastorale zaken: Rudo Franken (pastoraat: gesprek, bezoek,
doopsel, uitvaart, ziekenzalving, enz.), 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com, p/a Schoolstraat 4, Millingen
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Koster/contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615
Kerkbijdrage: NL36RABO0134402316
Misintenties:
Zaterdag 30 mei: H. Mis 09.00 uur
Thé en Mies Hendriks-van Megen.
Zondag 31 mei: H. Mis 11.00 uur
Hennie Peijnenburg.
Zondag 7 juni: H. Mis 11.00 uur
Hendrik en Agnes Peters, Wim
Driessen
en
Marie
DriessenThunnissen, Rita Megens-Janssen,
Gerrit en Doortje Haukes-Verheijen.
Vieringen en aanbidding in de kerk
Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er vooralsnog
alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen (m.u.v. 11
juli: afscheid van kerk Leuth). Over
vieringen in de andere kerken beraden
we ons nog op korte termijn.
Op zondag is de eucharistieviering om
11.00 uur, van maandag tot en met
zaterdag om 9.00 uur. Met deelname
van gelovigen onder hieronder
genoemde corona beperkende maatregelen. De vieringen blijven online te
volgen.
Vanaf 4 juni wordt de wekelijkse aanbidding van het Heilig Sacrament op de
donderdag van 9.30 tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis van 9.00 uur) weer
opgepakt. Deze vindt plaats in de kerk.
Daar zijn vastgestelde plaatsen, meer
dan 1,5 meter van elkaar. Er is dan
gelegenheid om in stilte te verblijven
bij het uitgestelde Allerheiligste –
Jezus zelf in de Hostie. Wilt u ook een
uur ingeroosterd worden voor de aanbid¬ding, dan kunt u dit doorgeven aan
Ria Oliemeulen, tel. 0481-431572. Van
harte welkom.
Corona beperkende maatregelen per
1 juni, 14 juni, 1 juli
Vanaf 1 juni, kunnen maximaal 30
mensen deelnemen aan een eucharistieviering in de kerk.
Vanaf 1 juli maximaal 100 mensen. Dit
is gebonden aan strikte voorwaarden:
- Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel van de overheid dienen
door alle betrokkenen strikt nageleefd
te worden. Degenen die deelnemen aan
vieringen doen dat op eigen risico.
- alleen na aanmelding is deelname
mogelijk (aanmelding bij Thea
Jeuriëns-Terwindt, tel. 06-40589700 /
0481-431807)
- deelnemer dient vrij te zijn van verkoudheidsklachten of verhoging; hier
wordt bij aanmelding uitdrukkelijk
naar gevraagd
- de deelnemer ontvangt een plaatsnummer
- in een bank is plaats voor 2 mensen of
meer mensen uit één huis
- steeds dient de 1,5 meter afstand in
acht genomen te worden.
- er is alleen voorzang en er wordt niet
meegezongen door gelovigen tijdens de
viering
- bij het kruisteken en bij het drievoudige kruisteken vóór het evangelie wordt
het lichaam niet aangeraakt
- gelovigen geven elkaar bij de vredewens niet de hand
- er wordt niet gecollecteerd; een collectebus staat bij de uitgang
- napraten/koffiedrinken na de viering
mag met 1,5 meter afstand

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

Vanaf zondag 14 juni is er ook weer
gelegenheid om de heilige Communie
te ontvangen – op strikte voorwaarden:
- u dient uw handen vooraf te reinigen
met gel die voorhanden is
- u dient steeds 1,5 meter afstand te
bewaren
- u dient uw handen geopend op elkaar
te leggen
- van achter het hoestscherm ontvangt u
de H. Hostie
- op uw geopende hand wordt met een
pincet de H. Hostie gelegd
- u mag het pincet NIET aanraken
- wanneer u de H. Hostie niet met uw
hand wilt aanraken, dan kunt u op uw
handen een kleine schone witte zakdoek leggen en kan zo de H. Hostie
naar de mond gebracht worden
Toekomst?
Een groen takje in het
bekje van de duif kondigde ooit het einde aan
van de zondvloed, én
het begin van een
nieuw leven met elkaar en met Heer.
Het takje van nieuw leven, vrede en
hoop. Door een duif, symbool van de
heilige Geest. God zelf geeft nieuw
leven, vrede en hoop!
Met Pinksteren zien we hoe in de vrienden van Jezus een nieuw begin doorbreekt. Door de heilige Geest, de
Helper die Jezus beloofd had. De Geest
die alles in herinnering zou brengen
wat Jezus gezegd en gedaan had.
Ervaren wij ook die heilige Geest?
Ervaren wij ook die diepere laag van
Jezus' woorden en daden, zijn aanwezigheid in ons leven? Dat kan ook of
misschien juist wel op een moment of
in een periode dat het 'minder' met ons
gaat, dat we vastlopen, dat we ons in de
steek gelaten voelen. Zoals Noach in de
ark zonder uitzicht op het einde van die
ramp. Zoals Jezus' vrienden na zijn
dood aan het kruis tastend in het duister.
Maar dan is er die duif, dan is er de verrezen Heer die zijn vrede geeft aan zijn
vrienden, over hen blaast en hen zegt:
Ontvangt de heilige Geest.
Tegenspoed en rampen zijn er niet voor
niets. Het zijn kansen voor herbronning, te zien waar we staan, te ervaren
wat goed is, met elkaar te kiezen voor
de Heer en elkaar daarin in zekere zin
bij de ‘les’ te houden, geloof en leven
met elkaar te delen, zoals we in de
Paastijd lezen in de ’Handelingen der
apostelen’, Hem te ervaren in onze contacten, in ons werk. Stilte kan ons helpen bij het volharden in goede voornemens.
Een groen takje nu na ruim twee maanden, versoepeling van de coronamaatregelen, want per 1 juni, 2e Pinksterdag, mogen we weer samenkomen voor
de eucharistieviering, maximaal met 30
mensen, per 1 juli zelfs met 100, wel
met 1,5 meter afstand van elkaar en
andere voorwaarden, zoals u kunt lezen
in het nieuwe parochieblad deze week
en op onze website. Dat gaan we realiseren. In alle rust. Met behoud van het
online-aanbod, elke dag, voor mensen
die (nog) niet naar de kerk kunnen
komen. Gezegend Pinksteren 2020
Rudo Franken, pastoor

Pelgrim online
Sinds zondag 19 april wordt om 10.00
uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan
de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo
Franken over zijn pelgrimsreizen met
mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online
beschikbaar is. Op zondag 31 mei is het
tweede en laatste deel van Santiago de
Compostella. Op zondag 7 juni gaan
we naar Guadeloupe in Mexico.
Gelegenheid voor gebed en kaarsje
In Millingen is de Dagkapel elke dag
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in
Leuth is de Mariakapel van de kerk
elke dag geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur; in Beek is de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus elke dag
geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in
Ooij is de kerk elke zaterdag geopend
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook is er
een Fatimakapel in Millingen aan de
Schoolstraat 4, waar u altijd welkom
bent voor gebed en of een kaarsje bij
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
13 juni processie van Fatimakapel
naar kerk
Op zaterdag 13 juni om 19.00 uur
wordt er weer een ‘online’-processie
gehouden van deze kapel naar de kerk.
13 juni is de feestdag van de heilige
Antonius, patroon van de kerk van
Millingen; 13 juni ook vond de tweede
verschijning plaats van Maria in Fatima
aan de drie kinderen. Deze gebedsdienst wordt opgenomen door BD1 en
zal enige tijd later online beschikbaar
zijn.

Oecumenische Pinksterviering op
Omroep Berg en Dal TV
Op de Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei,
zendt Omroep Berg en Dal TV een oecumenische Pinkstermeditatie vanuit de kerk
van het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst.
De voorgangers zijn pastoor Aloys van
Velthoven en domina Janneke Ruijs. Op het
orgel speelt Jos Mijland en de zang wordt verzorgd door Wopke en Mirjam Veenstra. Het
thema van de viering is : Kom Schepper
Geest. Het Pinksterverhaal wordt gelezen,
een mooi Pinksterlied zal klinken, er is een
overweging en er zal gebeden worden.
De uitzending is via de Kabel te zien op
Eerste Pinksterdag om 9.00 uur en wordt om
13.00 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.

Uitzicht op Persings Kerkje
verloren door nieuwbouw
Vanaf de begraafplaats in Beek kun je
genieten van een mooi uitzicht op het
Persingse Kerkje. Dit zal binnenkort
niet langer het geval zijn. Wanneer de
volgende verdieping van deze nieuw-

bouw is geplaatst, gaat dit unieke vergezicht verloren. Uiteraard is dit niet
meer terug te draaien, maar het blijft
toch zonde. Geniet van dit uitzicht nu
het nog kan!
Foto: Ben Verbeet

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

Kerkberichten van de Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege het coronavirus zijn de kerk
en de Serre achter de kerk op dit
moment nog gesloten.
Wel stuurt domina Janneke Ruijs in
deze tijd regelmatig een korte overdenking toe aan gemeenteleden via de
mail. Deze brief staat ook op de website:
www.pkn-groesbeek.nl
Verder verzorgt de PKN in samenwerking met de EO op NPO2 elke zondag
vanaf 9.20 uur een meditatie.
Op Pinksterzondag 31 mei, zal om 9.00

uur via Omroep Berg en Dal een
Oecumenische Pinksterviering worden
uitgezonden; voorgangers daarin zullen
zijn pastoor Aloys van Velthoven en
domina Janneke Ruijs. De uitzending
zal om 13.00 uur worden herhaald.
Op zondagen 31 mei (Pinksterzondag)
is er dus nog geen viering in de kerk,
maar het plan is om vanaf 7 juni weer
voorzichtig te starten met de zondagse
vieringen, uiteraard onder voorbehoud
van onverwachte nieuwe ontwikkelingen.

Hierbij mogen dan maximaal 30 mensen aanwezig zijn, en gelden de van
overheidswege opgestelde regels om
besmetting te voorkomen.
In de viering op 7 juni zal onze eigen
predikante da. Janneke Ruijs voorgaan.
Om te voorkomen dat u onverrichter
zake teruggestuurd moet worden als het
maximumaantal van 30 is bereikt, kunt
u zich voor vrijdagavond 20.00 uur
opgeven via info.pkn.groesbeek.nl of
per tel. 024-397 3857.
Van harte welkom!

Brede steun voor petitie maatschappelijke
herbestemming kerk op de Horst
Er worden plannen ontwikkeld om de
monumentale kerk op De Horst aan te
kopen en geschikt te maken voor maatschappelijke herbestemming door het
huidige dorpshuis de Slenk te gaan vervangen. Dat is een initiatief van de
wijkraad van het kerkdorp GroesbeekDe Horst, de Stichting tot Exploitatie
Parochiehuis De Horst (STEP), en de
werkgroep Hart van de Horst. Deze
partijen hebben deur aan deur een petitie bezorgd en een on-line enquete
gelanceerd om de steun te peilen van de
bevolking.
De werkgroep Hart van de Horst gaat
daarom stevig door op het ingeslagen
pad, en zal onderzoeken hoe het kerkgebouw tot het nieuwe dorpshuis van
De Horst kan worden omgebouwd.
Bouwkundig onderzoek, een verbouwingsplan en het opstellen van kostenramingen zijn een eerste stap. Voor de
financiering van de activiteiten is de
werkgroep doende een ANBI stichting
‘Stichting Vrienden van het Hart van de
Horst’ op te richten, die actief fondsen
zal gaan werven.
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Berg en Dal hebben op 6 mei
het principeverzoek afwijking bestemmingsplan van de Stichting tot
Exploitatie Parochiehuis de Horst
(STEP) besproken en het College
ondersteunt de plannen van het burgerinitiatief om het oude gebouw van
Dorpshuis de Slenk af te stoten en het
dorpshuis te herhuisvesten in het
monumentale kerkgebouw.

De werkgroep heeft het resultaat aan de
parochie aangeboden, en roept het
parochiebestuur op het intiatief te
ondersteunen, en zo snel mogelijk met
STEP over verkoop te overleggen.
In de commentaren van de respondenten op de petitie komt naar voren dat
het breed gevoeld wordt dat het kerkgebouw gemeenschappelijk bezit is van
de bewoners, een citaat van twee hartenkreten:
“Het is ons anker, onze identiteit, het is
het enigste beeldbepalende historische
gebouw met een grote geschiedenis van
de wederopbouw na de 2e wereldoorlog;
onze vorige generatie heeft er zijn ziel
en zaligheid ingestopt...dit mag niet
verloren gaan...dan zijn we onze identiteit kwijt...het hoort bij ons, het is ons
gebouw...”,
“Kerk is mede door mijn grootouders
tot stand gekomen, ze hebben ieder
dubbeltje wat ze konden missen opzij
gelegd voor de kerk! Eigenlijk door alle
inwoners van De Horst in die tijd voor-

dat de kerk weer opgebouwd werd na
de oorlog. Het is eigenlijk buiten dat
het een uitzonderlijke mooie kerk is,
ook een nagedachtenis van mijn grootouders en alle andere "oud"
Horstenaren die zich toen voor de kerk
hebben ingezet. Ik ben er gedoopt,
gevormd en getrouwd en hoop er over
hele lange tijd ook mijn uitvaart nog te
kunnen houden. Het is een verbindingsplek voor vreugde en verdriet en wellicht ook voor een dorpshuis, daar
komen deze dingen ook samen.”
De Horst is een kerkdorp met ongeveer
500 huishoudens en 1250 inwoners.
Meer dan de helft van de reacties komt
van bewoners op De Horst (284, 55%),
en we hebben daarmee de steun van de
meerderheid van de huishoudens in het
kerkdorp!
We ontvingen ook nog 174 petities van
mensen die een sterke band hebben met
de Horst, historisch, familie, school of
werk, of uit aangrenzende wijken.
De massaal uitgesproken steun geeft
ons een heel sterk mandaat.

De mis van Pinksteren van
Berg en Dal live te volgen
Zondagmorgen 31 mei om 10.30 zal in
de OLV van het H. Hart kerk in Berg en
Dal de viering van Pinksteren plaatsvinden onder leiding van pastoor
Jacques Grubben. Dit is een viering
rond het altaar met een beperkt aantal

mensen.
Omroep Berg en Dal zal deze viering
direct live uitzenden. Dit is te volgen
op TV kanaal 1440 (KPN) en kanaal 36
of TV 335 (Ziggo) en via
www.omroepbergendal.nl (YouTube).
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Zwischen Rhein & Maahs
Grenzland-Draisine fährt nun
auch in den Niederlanden wieder
K R A N E N B U R G - G RO E S B E E K KLEVE. Seit dem 11. Mai konnte auch
die Grenzland-Draisine ihren Betrieb
zwischen Kleve und Kranenburg wieder aufnehmen. Nun darf auch die
Strecke zwischen Kranenburg und
Groesbeek wieder befahren werden.
Auf niederländischer Seite dürfen
Personen, die in einem Haushalt leben,
unter
Einhaltung
der
Hygienevorschriften
gemeinsam
Draisine fahren. Buchungen können
über das Buchungssystem auf der
Internetseite
www.grenzlanddraisine.eu, unter Tel.: 02826/9179900
und per Email an info@grenzland-draisine.eu getätigt werden.
Kosten: 12 € (Montag bis Donnerstag)
bzw. 16 € (Freitag bis Sonntag &
Feiertage) Kinder bis 14 Jahre bezahlen die Hälfte. Außerdem erhalten
Senioren ab 65 Jahren zukünftig don-

Für die Fahrten können ab sofort wieder die Draisinen gebucht werden.
nerstags 50% Ermäßigung und am
Mittwoch fährt bei Familien ein Kind
gratis mit!

1000. Teilnehmerin am
DRK-HausNotruf

Das DRK-Foto zeigt die 1000. Teilnehmerin Anneliese Peters und Fachberater
Silas Schellhase.
KREIS KLEVE. Der bereits seit 1984
bestehende HausNotrufdienst des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK),
Kreisverband Kleve-Geldern, konnte
nun seinen 1.000 Teilnehmer begrüßen.
Anneliese Peters (83) aus Kevelaer ist
glücklich, dass der HausNotruf ihr die
Unabhängigkeit in ihrer eigenen
Wohnung erhält und ihrer Familie
somit Sicherheit gibt. Mithilfe der
Teilnehmerstation und eines kleinen
Funksenders in der Größe einer
Armbanduhr kann auf Knopfdruck ein
Hilferuf abgesetzt werden. Je nach
Hilfebedarf werden die zuvor benannten
Bezugspersonen
(Familie,
Nachbarn,
Freunde)
oder
der

HausNotruf-Bereitschaftsdienst alarmiert. Dieser kann mit einem beim
DRK Kleve-Geldern hinterlegten
Wohnungsschlüssel schnellstmöglich
Hilfe
leisten.
Bei
den
Beratungsgesprächen werden selbstverständlich
alle
nötigen
Hygienemaßnahmen eingehalten.
DRK-Fachberater Silas Schellhase
bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und überreichte Anneliese
Peters einen Blumenstrauß.
Weitere
Informationen
zum
HausNotruf
erhalten
Sie
bei
Fachberater Silas Schellhase, Tel. 0 28
21/5 08-30 oder im Internet www.drkkleve.de

Euregios fordern Lösungen für durch
Corona betroffene Grenzpendler
EUREGIO. In einem Brief an die verantwortlichen Minister in Deutschland,
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den Niederlanden und Belgien fordern
die fünf Euregios Übergangslösungen
für die von der Corona-Krise betroffenen Grenzpendler. Die vielen Fragen,
die täglich bei den GrenzInfoPunkten
der Euregios eingehen, zeigen, dass
Grenzpendler oft keinen Anspruch auf
nationale Hilfe haben, weil sie in einem
anderen Land arbeiten als sie wohnen.
Unternehmer haben zum Beispiel kaum
oder gar kein Anspruch auf
Sozialleistungen
oder
andere
Unterstützung und haben keinen
Anspruch
auf
eine
Arbeitszeitverkürzung. So erhalten
Solo-Selbständige, die in Deutschland
wohnhaft
sind,
aber
deren
Unternehmen in den Niederlanden
registriert ist, keine Unterstützung für
die Kosten des Lebenunterhalts.
Die Euregios arbeiten seit Jahrzehnten
an der Verbindung von Grenzregionen
und bieten deshalb ihre Unterstützung
und Zusammenarbeit an. Sie haben
bereits eine gemeinsame Webseite,
https://grenzinfo.eu/informationen/arbe
iten-im-nachbarland/coronavirus-undgrenzgaenger#content-start eingerichtet. Der Brief wurde von den fünf
GeschäftsführerInnen der Euregio
Rhein-Waal, EUREGIO (Gronau), der
Eems Dollard Regio, der euregio rheinmaas-nord und der Euregio MaasRhein unterzeichnet.

B.C. Koekkoek-Haus: Wenn ein
Museum Geburtstag hat …
KLEVE. … schenkt es einen Film! Auf
den Tag genau am 10. Mai war es 60
Jahre her, dass die Stadt Kleve nach
dem Zweiten Weltkrieg ihr erstes
Museum (wieder) gründete: das
Städtische Museum Haus Koekkoek.
Heute ist für das Museum in dem ehemaligen Künstlerpalais die Stiftung
B.C. Koekkoek-Haus zuständig. Die
hatte
eigentlich
eine
große
Geburtstagsparty mit Konzert geplant.
Corona hat das vereitelt. Dafür gibt es
aber ein world-wide Film-Geschenk
vom Jubilar. Während der Schließung
des Museums ist bei herrlichem
Sonnenwetter ein Film entstanden, der
das Haus, den Garten und seine
Sammlungen vorstellt. Pünktlich zum
Geburtstag am Sonntag wurde er auf
youtube freigeschaltet. Die nicht selbst
ins Museum kommen können (wir dürfen aber jetzt wieder!) – das filmische
Appetithäppchen kommt von nun an
ins eigene Wohnzimmer.
Janusz Grünspek, Künstler und
Kreativfilmer aus Kleve, hat die wunderbare stimmungsvolle Einführung in
die Welt des Künstlerhauses und seiner
Bewohner produziert. Gemeinsam mit
der
Museumsleitung,
Ursula
Geisselbrecht-Capecki, wurden Text
und Ablauf entwickelt. Den Text hat
Oliver Drucks eingesprochen. Der Film
(ca. 12 Minuten) ist eine echte
Augenfreude und hält gegenüber dem
Original, was er verspricht – der Geist
der Romantik nimmt den Zuschauer
mit auf eine Zeitreise. Eine niederländische Version ist noch in Arbeit. Das
Jubiläumsjahr läuft weiter trotz
Corona: Das B.C. Koekkoek-Haus
zeigt noch bis auf weiteres die
Ausstellung „60 Jahre Museum in
Kleve – eine Geschichte in

Absage des
Nieler
Pfingstmarktes
Das Ordnungsamt Kranenburg hatte
schon im April Rotlicht für des Nieler
Pfingst-Krammarktes (wie auch für alle
anderen Veranstaltungen) gegeben, und
bei den Mitbürgern schien das auch
eine klare Ansage zu sein.
Nachdem sich aber in den vergangenen
2 Wochen die Corona-Maßnahmen
gelockert haben, häufen sich hier die
Anfragen von Ausstellern und Kunden,
ob der Markt nicht doch stattfinden
wird. Eine offizielle Absage des
Marktes könnte hier sicher Klarheit
bringen. Vielleicht findet im Herbst bei
weiterem Rückgang der Infektionen ein
Ersatz-Markt statt.

Den wunderbaren Film finden Sie
under www.koekkoek-haus.de/aktuell
Ausstellungsplakaten“.
Der
Freundeskreis Museum Kurhaus und
Koekkoek-Haus Kleve e.V. plant eine
filmische Rückschau auf die vergangenen 60 Jahre Museum in Kleve, wenn
Corona es wieder zulässt, beginnen die
Arbeiten dazu. Den Link für den Film
„B.C. Koekkoek-Haus“: www.koekkoek-haus.de/aktuell
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SchleusenVerein Brienen
BRIENEN. Der Schleusen Verein
Brienen e.V. berichtet: das Wasser- und
Schifffahrtsamt Duisburg und der
Deichverband möchte die seit dem 15.
Jahrhundert existierende Schleuse des
Spoykanal in Brienen, im Zuge eines
Deichneubaus gänzlich verschwinden
lassen. Und dies, obwohl die Schleusenanlage, mit den markanten Türmen
der Hebebrücke, unter Denkmalschutz
steht. Wir, als Verein, haben uns auf die
Fahne geschrieben, uns dafür einzusetzen dass dieses Denkmal erhalten
bleibt. In dieser Hinsicht arbeitet der
Verein eng mit den Verantwortlichen
der Stadt Kleve zusammen, da die diese
Schleuse ebenfalls erhalten möchte.
Denn, sollte die Schleuse abgerissen
werden, würde die Stadt Kleve ihren
seit Urzeiten bestehenden Anschluss
zum Rhein verlieren. Mit Vorträgen
und Veranstaltungen möchten wir die
BürgerInnen sensibilisieren, sich ebenfalls für den Erhalt einzusetzen. Dabei
weisen wir nicht nur auf den geschichtlichen Aspekt hin sondern machen auch
konkrete, umsetzbare Vorschläge, um
den Wassertourismus in Kleve zu erhalten und zu erneuern. Infos: auf unserer Homepage https://www.svbev.org/

“250 piano
pieces for
Verdient in den
Beethoven” am
Ruhestand
21 Juni in der BEDBURG-HAU. Eigentlich wollte
Leiter der Ergotherapie an der
Stadthalle Kleve der
LVR-Klinik Bedburg-Hau Bernd HoyKLEVE. Das
nun schon zweimal abgesagte
bzw. aufgeschobene Konzert
mit
Susanne
Kessel aus ihren
"250 piano pieces for Beethoven" und
der Komposition von Miranda Driessen
soll nun endlich stattfinden. Neuer (und
hoffentlich endgültiger) Termin ist
Sonntag, 21. Juni 2020, 18 Uhr
Stadthalle Kleve. Sigrun Hintzen,
Leiterin von Konzerte der Stadt Kleve:
“Wir verlegen das Konzert aus
Platzgründen in die Stadthalle, dort
können wir die Abstandsregeln einhalten.” Einlass gibt es NUR für Zuhörer,
die bereits Karten haben und so lange
geduldig auf einen Nachholtermin
gewartet
haben.
Ein
weiterer
Kartenverkauf würde eventuell zuviel
Publikum bedeuten. Das Konzert ist
auch eine Art Testlauf, wie sich ein
Konzert unter diesen Bedingungen
durchführen lässt und wie es auf
Künstler und Publikum wirkt.

Molche, Kröten, Frösche
Amphibienerfassung rund um Kleve
KLEVE. Die Naturschutzgebiete rund
um die NABU-Naturschutzstation
Niederrhein beheimaten verschiedenste
Amphibienarten. Dieses Jahr sind
Biologin
Ortrun
Heine
und
Praktikantin Corinna Bartel wieder
unterwegs, um das Vorkommen der
Molche und Frösche zu untersuchen.
Bei der Entdeckung eines europaweit
geschützten Kammmolches ist die
Freude besonders groß.
In regelmäßigen Abständen findet die
Amphibienkartierung der NABUNaturschutzstation Niederrhein statt.
Das bedeutet, die Biologinnen der
Station rücken schwer bepackt mit
Rucksäcken aus – gefüllt unter anderem mit Molchreusen, Kescher und
Wathosen. Zu den Gebieten der
Station,
die
für
die
Amphibienkartierung relevant sind,
gehören das Kranenburger Bruch, die
Rindernschen Kolke, die Emmericher
Ward und die Moiedtjes-Teiche.
Den Gebieten gilt in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit, da die
Biologinnen
hofften,
KammMolchfunde der letzten Kartierungen
zu bestätigen. Der Kammmolch ist
nicht nur wegen seiner Größe oder seiner Seltenheit besonders, er ist zudem
europaweit
geschützt.
Seine
Gefährdung in Europa, aber auch hier
am Niederrhein geht vor allem von der
Zerstörung der Kleingewässer aus, in
denen er zu Hause ist. Diese werden
unter anderem zunehmend durch
Pestizide verschmutzt oder für
Landschaftsnutzung
zugeschoben.
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mann-Joosten sich von seinem Team
und zahlreichen Weggefährten nach
fast 32 Berufsjahren beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit einem
Fest gebührend verabschieden. Aber
daraus wurde nichts, wegen Corona.
Bernd Hoymann-Joosten kennt die
LVR-Klinik noch als eine der größten
psychiatrischen Kliniken in Deutschland, in der damals rund 1600 Patientinnen und Patienten, davon annähernd
1000 chronisch psychisch kranke Menschen mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 25 Jahren, untergebracht
waren. “In all den Jahren hat die Klinik
nicht nur mehrfach ihren Namen geändert, sondern sie hat sich in dieser Zeit
auch zu einer modernen und zeitgemäßen Klinik gewandelt“, so Hoymann-Joosten. „Ich bin froh darüber,
dass wir damals durch das „Enthospitalisierungsprogramm“ des Landschaftsverbandes enorme Veränderungen für die Psychiatrie erreichen konnten.”
Der gebürtige Klever, der allerdings
schon lange mit seiner Familie in
Millingen (NL) lebt, war sicherlich
auch deshalb der länderübergreifende
Austausch wichtig. So unterstützte er
maßgeblich mehr als zwei Jahre das
Euregioprojekt „Gesellschaftliche Integration – Maatschappelijke Integratie.”
Vielen in der Klinik und in der Gemeinde wird er unvergessen bleiben,
weil er seit fast drei Jahrzehnten gemeinsam mit seinem Kollegen Dieter
Tripp - einer der beiden „Väter der
Karnevalsmottowagen“ war. Nach
ihren Entwürfen wurden in der Arbeitstherapie die Wagen gebaut, die nicht
nur an den Karnevalszügen teilnahmen
sondern auch vom Gocher Karnevalskomitee ausgezeichnet wurden.

Der Kamm-Molch ist nicht nur wegen
seiner Größe oder seiner Seltenheit
besonders, er ist zudem europaweit
geschützt.
Foto: Oscar Klose
Diese Kleingewässer trocknen außerdem wegen des Klimawandels stärker
aus. „Als wir Anfang April dann
tatsächlich den ersten Kammmolch in
der Emmericher Ward nachgewiesen
haben, war das ein besonders schöner
Moment“, sagt Ortrun Heine.

Tourist Info Center und Wohnmobilstellplatz wieder geöffnet
KRANENBURG.
Immer
mehr
Corona-Maßnahmen werden gelockert.
Zwei Beispiele aus Kranenburg: das
Tourist Info Center Alter Bahnhof ist
zu den bekannten Besucherzeiten wieder geöffnet. Desweiteren wird darauf
hingewiesen,
dass
auch
der
Wohnmobilstellplatz
"Am
Sportzentrum" wieder zugänglich ist.
Leider muss, Aufgrund der aktuellen
Corona-Situation und der ungewissen

Dauer der Einschränkungen, der
Ferienspaß der Gemeinde Kranenburg,
der in der Zeit vom 20.07.2020 –
31.07.2020 auf dem Gelände der
Jugendherberge Wolfsberg e.V. in
Kranenburg-Nütterden stattfinden sollte, abgesagt werden.
Das Team „Kranenburger Ferienspaß“
wünscht allen Eltern und Kindern dennoch einen schönen Sommer und:
bleibt gesund!
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Bezorger gezocht
voor De Rozet in Groesbeek
Wijk 1: tussen Mooksebaan, De Ruyterstraat,
Paules Potterweg, Knapheideweg
Wijk 2: Generaal Gavinstraat
Invaller voor wijk Breedeweg noord

Bezorger gezocht
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Schouderfilet rollade

Kalfs ribeye rose
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Verse boomstammetjes

4 halen
3 betalen

Componistenbuurt

Boerenmetworst grof

100 gram

Leuke bijverdienste!

Palingworst

100 gram

voor De Rozet in Millingen

Meld je aan bij:

bezorgdienstderozet@gmail.com

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

€ 1.45

Arno's Haarmode

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

Tel. 0481-433407

Tel: 06 - 5120 2977

€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

De Bouwkamp 3, Ooij tel 024-6631293

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

Aktie geldig 14-23 mei

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

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

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

Actie

Trap stofferen:
T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl
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Keuze ten tapijt
soor

Allround werkzaamheden

€ 395,-!

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Binnen
24 uur
reactie

Vervanging kraan

Inclusief tapijt

Hang en sluitwerk ( cilindersloten)

Horren
in vele soorten

Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten

ACTIE
meten en montage gratis

Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Buitenzonwering

Schilderen
& Behangen

Geen voorrijkosten

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

in vele soorten

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

Met zorg voor en bescherming
van, uw spullen in huis.

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

Renovatie
van
Renovatieof
ofvervanging
vervanging van
kozijnen,
geleverd
met
minimaal
kozijnen, geleverd met minimaal
dubbel glas (engeriebesparend).
dubbel glas (energiebesparend).
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SPORT
Nijmeegse
zwembaden
gaan beperkt
open

Patrick van Tongeren nieuwe
trainer SVO/VVLK JO19-1
Vanaf aankomend seizoen zal Patrick
van Tongeren trainer zijn van
SVO/VVLK JO19-1.

Na ruim twee maanden mogen het
Erica Terpstra Sportfondsenbad,
Sportfondsenbad Nijmegen-West en
het Goffertbad weer bezoekers ontvangen. Het aantal zwemmers dat we kunnen ontvangen is weliswaar beperkt,
maar wij zijn enorm blij om onze vaste
bezoekers weer te zien. De veiligheid
van onze zwemmers en medewerkers
staat daarbij voorop, daarom hebben
we het zwembad helemaal coronaproof gemaakt.

Patrick is zeker geen onbekende. In seizoen 2018/2019 wist hij het oudste
jeugdteam van het samenwerkingsverband naar het kampioenschap te leiden.
Na 1 seizoen de scepter gezwaaid te
hebben bij de Groesbeekse Boys 2,
keert hij vanaf augustus terug in Ooij
en Leuth.
Welkom terug Patrick en veel succes en
plezier bij SVO/VVLK J019-1!
Patrick van Tongeren

We moeten wel een aantal voorwaarden
in acht nemen. De belangrijkste zijn:
- thuisblijven met klachten;
- vooraf telefonisch reserveren; men
kan een periode van 45 minuten reserveren.
- thuis douchen en zwemkleding onder
de gewone kleding aan;
- 1,5 meter afstand houden en de aangegeven route en aanwijzingen van het
personeel volgen.

Foto: SVO

Geen Grenslandtocht 2020
Ook de 34e Grenslandtocht (2020) kan door de overheid opgelegde maatregelen
helaas geen doorgang vinden. Voor 2021 staat de 34e Grenslandtocht op zondag 6
juni op de kalender.
Wandelsportvereniging Mooi Nederland

Wij doen er bovendien alles aan om
extra tijd te besteden aan schoonmaken
en hygiëne. We laten daarom minder
mensen toe tot ons zwembad en beperken de toegang tot de faciliteiten, zoals
douches en kleedkamers. Op onze websites kunt u alle voorzorgmaatregelen
voorwaarden voor verantwoord zwemmen lezen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM, het protocol
Verantwoord Zwemmen van de zwembranche.
We gaan stapsgewijs open voor onze
zwemmers. We beginnen met banenzwemmen en zwemlessen, omdat wij
de zwemveiligheid van kinderen
belangrijk vinden. Ook de Nijmeegse
zwemverenigingen kunnen hun activiteiten op aangepaste tijden en voorwaarden weer opstarten.
Voor de banenzwemmers kunnen wij
1,5 meter afstand tijdens het sporten
garanderen, waardoor het besmettingsgevaar minimaal is. Men kan alleen
komen banenzwemmen als men vooraf
heeft gereserveerd. Er kan alleen telefonisch worden gereserveerd op de dag
zelf of voor de volgende dag. We kunnen namelijk maar een beperkt aantal
sporters toelaten.
De kwaliteit van het zwemwater is
enigszins gewijzigd, omdat we genoodzaakt zijn de chloorwaarden te verhogen.
De horeca blijft vooralsnog gesloten.
U kunt nu bij de kassa’s van onze
drie accommodaties tussen 09:00 en
17:00 uur reserveren.

Dit jaar geen Goffertbad
abonnementen
Een maand later dan gebruikelijk is het
Goffertbad in beperkte vorm open
gegaan. Er kan alleen baantjes worden
gezwommen in het grote bassin. De
geldende regels maken het op dit
moment niet mogelijk om recreatief te
zwemmen en te zonnen op de ligweide.
Omdat er nog te veel beperkingen op
het gebruik van het zwembad liggen,
worden dit jaar geen abonnementen
verkocht. Men kan per bezoek maximaal 45 minuten baantjes trekken en
dient daarna de accommodatie te verlaten. Men kan per dag één keer drie
kwartier reserveren. Het Goffertbad
kan in aanvang maar 30 zwemmers per
45 minuten in het zwembad laten
zwemmen.
Het besluit om geen abonnementen te
verkopen is genomen om teleurstellingen bij abonnementhouders te voorkomen. Wij kunnen de trouwe vaste klanten niet garanderen dat zij op de door
hen gewenste dagen en tijden kunnen
zwemmen en daarmee optimaal
gebruik maken van hun abonnement.
Als alternatief wordt een 15-baden
kaart aangeboden voor de prijs van 10
losse entrees.

Speciale ‘Home Edition’ van kinderspektakel

Half miljoen kinderen kunnen
Avond4daagse lopen
Ondanks de benodigde maatregelen
tegen het coronavirus, kan hét kinderfeest van het jaar toch doorgaan. Met
Avond4daagse – Home Edition bieden
Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN) en eRoutes een half miljoen
kinderen de mogelijkheid toch de
Avond4daagse te lopen. Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste
app lopen de kinderen hun eigen routes
op hun eigen moment. Zo wordt drukte
en te grote groepsvorming voorkomen.
De kinderen komen zo toch, op een
leuke en uitdagende manier, in beweging. En natuurlijk wacht na vier dagen
wandelen de enige echte Avond4daagse
medaille.
Eigen Avond4daagse met speciale
app
Even leek het coronavirus roet in het
eten te gooien, “Maar we vinden het
essentieel om kinderen in beweging te
krijgen”, vertelt Paul Sanders (directeur-bestuurder KWBN). “Samen met
onze Avond4daagse organisatoren
bekeken we de mogelijkheden om de
Avond4daagse te verplaatsen naar het
najaar. Maar dat bleek in veel gevallen
niet mogelijk. Bovendien: niemand
heeft een glazen bol en kan in de toekomst kijken. Dus besloten we het over
een andere boeg te gooien.” “De digitale boeg”, voegt Edwin Kuipers (CEO
eRoutes) toe. “Door de apptechnologie
van eRoutes te koppelen aan de
Avond4daagse, kunnen deelnemers straks vier routes vanaf een eigen gekozen
vertrekpunt genereren. De routes die zij
lopen beginnen en eindigen op hetzelfde punt. De start is dus ook altijd de
finish. Daarbij kunnen ze kiezen uit
drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. Met de
app in de hand lopen ze zo hun eigen
Avond4daagse.”
Ook overdag
Avond4daagse – Home Edition vindt
plaats tussen 1 juni en 31 augustus
2020. In die periode kiezen deelnemers
zelf wanneer ze gaan lopen. “Dat kan
doordeweeks zijn, maar ook in het
weekend”, verduidelijkt Sanders. “En
hoewel de naam anders doet vermoeden, dit jaar mag er ook overdag gelopen worden”, voegt hij lachend toe.
Omdat het ook om de prestatie gaat,
moeten de vier dagen wandelen wel
binnen twee weken volbracht zijn.
Meer informatie
Deelnemers vinden meer informatie
op: www.avond4daagse.nl. Hier kunnen zij zich ook meteen inschrijven.
Inschrijving vindt dus niet centraal via
school of sportvereniging plaats, maar
ouders/verzorgers schrijven zichzelf en

hun kinderen in. Deelname aan
Avond4daagse – Home Edition kost €5
per deelnemer. Daarvoor krijgt men
toegang tot de app, de mogelijkheid
vier routes automatisch te laten aanmaken en de prestatie te laten meten. Ook
ontvangen deelnemers de officiële
Avond4daagse medaille thuisbezorgd.

Ilse en Wilma organiseren een
alternatieve actie voor Alpe d’
Huzes op 4 juni 2020
BEEK. Omdat de sponsoractie van
Alpe d' HuZes (Ad6) op 4 juni dit jaar
niet door gaat hebben wij, Ilse en
Wilma Huilmand, een alternatief
bedacht. Om deze dag niet zomaar
voorbij te laten gaan en opgeven geen
optie is, willen wij met z’n tweeën op
deze dag de “van Randwijckweg” in
Beek, 6 keer omhoog lopen. De “van
Randwijckweg” heeft een stijgingspercentage van een dikke 6%. Een aardig
alternatief voor de Alpe d’Huez met
een hoger stijgingspercentage.
Daarnaast lijkt het ons mooi om 4 juni
's avonds een mooi groot hart van
kaarslicht te maken op een mooie plek
in Beek voor mensen die steun nodig
hebben, kracht kunnen gebruiken of
om welke reden dan ook.
Het branden van de kaarsen willen we
niet alleen voor ons zelf doen maar we
willen iedereen aanbieden om ook een
kaarsje voor iemand te laten branden en
deze zullen wij dan plaatsen en aansteken.
Wilt u ook graag een kaarsje laten
branden voor iemand die je mist, een
warm hart toedraagt of om een andere
bijzondere reden dan zijn bij ons kaarsen bestellen. Daarnaast kunt u een
boodschap doorgeven die wij op de
kaars zetten zodat de kaars een persoonlijk tintje krijgt. De boodschap die
er op komt te staan blijft onder ons.
Reintjes Kaarsen uit Beek zal een deel
van de actie sponsoren. We zijn hier

natuurlijk heel erg blij mee.
De kosten per kaars zijn € 2,00. De
opbrengst hiervan gaat naar de Alpe
d'HuZes.
Betalen kan via een betaalverzoek of
een tikkie, dus vragen wij van u een
mobiel nummer. Mocht het betalen via
een betaalverzoek/tikkie niet mogelijk
zijn dan maken we daar onderling een
afspraak over.
De deels gebrande kaarsen kunnen op 5
juni (de dag erna ) tussen 18.00 &
20.00 uur opgehaald worden.
Hoe te bestellen: stuur een mail vóór 1
juni
naar
teamderodepimpernel@gmail.com en
geef het gewenste aantal kaarsen door,
eventueel met of zonder tekst of b.v.
een teken.
Van de gemeente Berg en Dal hebben
wij goedkeuring gekregen om op de
avond van 4 juni a.s. kaarsen te mogen
laten branden op een mooi plekje in
Beek. Het aanmaken van de kaarsen
moeten wij, Ilse en Wilma, door de
corona maatregelen echter alleen doen.
Hier mag helaas niemand bij aanwezig
zijn. Wel zullen wij ervoor zorgen het
aanmaken van de kaarsen live te volgen
is op Facebook en Instagram, zodat
velen het kunnen volgen en meekijken.
Ook zullen er foto's gemaakt worden.
Het aanmaken van de kaarsen zal ongeveer om 21.30 uur plaats gaan vinden.
Hopelijk kunnen we een mooi groot
lichtgevend hart gaan vormen.

Buitensport bij Anytime Fitness
Bij Anytime Fitness in Millingen aan de Rijn kan buiten gesport worden, ook bij
de Groesbeekse vestiging zijn er buitensportlessen. Ook online kun je lessen volgen. Foto: Henk Baron

Over Avond4daagse en Koninklijke
Wandel Bond Nederland (KWBN)
De Avond4daagse is een oer-Hollandse
traditie die bestaat sinds 1940. Jaarlijks
nemen ruim 500.000 kinderen deel aan
de Avond4daagsen van ruim 600 organisaties die aangesloten zijn bij
Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN).
KWBN staat voor wandelen in
Nederland in al zijn verschijningsvormen. Het is de missie van KWBN om
zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen en te houden. Dit vanuit de overtuiging dat wandelen iedereen vooruit helpt, dat wandelen hoort
bij een gezonde leefstijl én dat wandelen
mensen
met
elkaar
verbindt. KWBN behartigt de belangen
van
miljoenen
wandelaars
in
Nederland, heeft bijna 60.000 leden en
de aangesloten organisatoren bieden
ruim 1.500 wandelevenementen en een
groot aantal andere wandelactiviteiten
aan. Wandelen brengt je verder!
Over eRoutes
eRoutes is een Groningse start-up met
de missie een gezondere wereld te creëren door dagelijks gezond bewegen
laagdrempelig en leuk te maken. Het
betreft een platform dat wereldwijd
unieke ronde routes creëert, passend bij
de gewenste afstand en de locatie van
de gebruiker. Het slimme algoritme
genereert moeiteloos 1-3 routes om uit
te kiezen. Doordat de routes altijd rond
zijn, kom je weer terug waar je bent
gestart. Onder de ruim 79.000 gebruikers van eRoutes bevinden zich hardlopers en wandelaars van alle leeftijden
en niveaus.
Gebruik de mobiele app om vanaf je
huidige GPS locatie een route te lopen.
Hierbij krijg je gedurende de route aanwijzingen via beeld- en stemnavigatie.
Daarbij bevat de mobiele app ook wandel- en hardloopschema’s om verantwoord te trainen voor een afstand. De
routeplanner is uitermate geschikt om
routes vooraf te plannen op een andere
locatie. Loop deze routes vervolgens
aan de hand van een geprinte beschrijving, exporteer de route naar je sporthorloge of gps-systeem of download
‘m als PDF bestand om op je telefoon
te bekijken.

Switch ‘87 nieuws
Beachtrainingen van start
Vanaf maandag 11 mei
zijn de beachtrainingen
voor Switch-leden op
sportpark De Hove
gestart. Helaas was het
te koud voor onze
jeugd maar onze dames
van Swikaros hadden
daar geen moeite mee.
Ook
op
dinsdag,
woensdag en donderdag wordt er door onze
jeugd, senioren en recreanten volop
gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om weer buiten te sporten. Gelukkig
was het maandag 18 mei mooi weer en
konden onze aspiranten wel beachvolleyballen, onder leiding van trainer
Niek. Woensdag 20 mei gingen onze
mini’s (6-12 jaar) voor het eerst op het
zand trainen. Veel enthousiaste geluiden en de kinderen genoten van de training.
Vanaf het moment dat bekend werd dat
de jeugd t/m 18 jaar weer buiten moch-

ten sporten hebben een aantal mensen
achter de schermen druk gewerkt om
alles rond te krijgen, protocollen op te
stellen en trainers en kaderleden te werven. Dank aan iedereen die zich heeft
ingezet om dit mogelijk te maken, ook
aan iedereen die zich heeft aangemeld
als kaderlid, zonder jullie kan er niet
getraind worden.
Mochten er (buurt)verenigingen zijn
die ook buiten willen volleyballen?
STAM verhuurt complete volleybalvelden. Stuur een email naar info@stam-

Volleybalspeelsters gezocht!
Sportclub Switch’87 uit Millingen a/d
Rijn zoekt speelsters voor haar 2e en 3e
team!
Vind jij volleybal ook een leuke teamsport en wil jij dit vaker beoefenen?
Dat komt goed uit, want wij zijn op
zoek naar speelsters die in de 2e of 3e
klasse willen volleyballen.
De trainingen zijn 1x per week en 1x
per week op de donderdagavond spelen
wij competitie.

De kern van het team staat, trainers
geregeld, nu zijn we nog op zoek naar
jou! Ben jij of ken jij iemand die zin
heeft in een nieuwe uitdaging, dan
horen we dat graag!
Bij interesse, meld je aan bij de technische
commissie
via:
tacswitch87@gmail.com.
Het is ook mogelijk om eens vrijblijvend mee te trainen en zelf van de sfeer
en het niveau te proeven.
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RIDE LIFE. RIDE GIANT.
‘S WERELDS GROOTSTE FIETSMERK!

Private Shoppin
g mogelijk!
Kies voor Private
Shopping waarb
ij je de
winkel voor jou
alleen hebt en
kunt
genieten van ee
n gratis proefrit
!
Uiteraard hante
ren wij alle rich
tlijnen
van het RIVM.
Maak jouw pers
oonlijke afspraa
k
via 024-397232
0

Entour e+ LDS
Frame:
Voorvork:
Shifters:
Remmen:
Display:
Motor:
Accu:
Actieradius:

€2.099,-

Aluminium (licht)
Verende SR Suntour NEX 50mm Suspension
Shimano 8sp RevoShift
Shimano MT200 Hydraulic Disc
Giant RideControl Charge, USB lader
Krachtige Yamaha middenmotor, automatic support, 5-mode, 300%
tunable support, 60Nm
Lithium standaard 300wh, upgrade mogelijk naar 400wh of 500wh
+/- 100 km
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Sanders tweewielers
Altijd op weg samen met sanders
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