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Millingse DJ
Ephoric komt
met EK-lied
De Millingse hardstyle DJ/producer
Ephoric komt op 3 juni met een nieuw,
actueel en uniek lied. Het is namelijk
een EK track voor het Nederlands elftal, vanuit de hardstyle scene. Het nummer is een cover van André Hazes - Wij
Zijn Oranje, opnieuw ingezongen en
uitgebracht als hardstyle remix.
Ephoric is in het dagelijks leven bekend
als Robin van Rijsbergen en hij is
momenteel student aan de Herman
Brood Academie.
Check hier alvast de track:
https://bit.ly/3yBzen3

Prikpost
Kulturhus via
hoofdingang
Het Kulturhus in Beek is vanaf heden
alleen via de hoofdingang aan de
Roerdompstraat toegankelijk. De achterdeuren zijn alleen nog uitgang. Dit
geldt ook voor de bezoekers van de
prikpost. Met bordjes is de looproute
naar de prikpost duidelijk aangegeven.
Bij de ingang hangt een overzicht van
alle ruimtes in het gebouw.
Om adequaat toezicht in het gebouw te
waarborgen is het belangrijk om de toegang te beperken tot de hoofdingang.
De gastheer-/gastvrouw kan vanuit het
café iedereen zien binnenkomen.
Bezoekers kunnen gemakkelijker
geholpen worden om hun weg te vinden in het grote gebouw. Heb je nog
wat tijd over in de week? Wij zoeken
nog mensen die een of meer dagdelen
gastvrouw/gastheer willen zijn. Nadere
informatie via Martijn (0640113624).

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

oplage: 25.000

Vrijheidsmuseum start crowdfundingactie
Museum vraagt publiek om steun
Vanwege de COVID-19 crisis is het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek de
afgelopen 15 maanden bijna 10 maanden gesloten geweest. Voor een museum dat slechts 3% structurele subsidie
per jaar ontvangt is dit een flinke uitdaging. De financiële nood is hoog: ook
als het museum vanaf 5 juni a.s. weer
open mag, verwacht het museum aan
het einde van het jaar een stevig tekort.
Het museum mag nooit omvallen of
vleugellam raken! Om die reden is het
Vrijheidsmuseum een grote crowdfundingactie gestart waarin wordt opgeroepen om aan het museum te doneren
zodat het de vrijheidsboodschap kan
blijven uitdragen.
Al vanaf de oprichting in 1987 (toen
nog Bevrijdingsmuseum) draait het
museum nagenoeg op eigen kracht.
Met dit sterke zelfverdienmodel wist
het museum de afgelopen 34 jaar te
groeien en zich neer te zetten als een
onmisbare schakel in het herinneringstoerisme en in de museumeducatie in
Nederland, maar ook in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Na de opening van het nieuwe Vrijheidsmuseum
op 1 september 2019 was het museum
stevig op koers om te groeien naar een
bezoekersaantal van 70.000 per jaar.
Dat werden er in 2020 uiteindelijk
25.000. De verwachting is dat het
museum in 2021 niet uitkomt boven de
20.000 bezoekers. De teller staat dit
jaar nog steeds op 0.
De wervingscampagne van het
Vrijheidsmuseum begon op vrijdag 28
mei 2021. Om de actie kracht bij te zetten springen ook een aantal ‘ambassadeurs’ in de bres voor het museum. Zij
treden op in onlinevideo’s: prominenten als Özcan Akyol, de burgemeesters
Hubert Bruls en Mark Slinkman en

vele anderen.
Het Vrijheidsmuseum staat voor vrijheid en de democratische rechtsstaat.
En tegen racisme en discriminatie, toen
en nu. Het museum is uniek, kijkt verder dan de Tweede Wereldoorlog en de
eigen
nationale
grenzen.
Het
Vrijheidsmuseum legt verbanden met
de actualiteit en toont de verschillende
perspectieven: er is nooit één verhaal.
Het is, zeker in deze tijd, van groot
belang dat het Vrijheidsmuseum deze
belangrijke missie kan blijven uitdragen. Om die reden vraagt het museum

Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan
4, 6561 KR Groesbeek
Donatielink: komopvoorhetvrijheidsmuseum.nl.
Informatie: 024-3974404;
welkom@vrijheidsmuseum.nl;
www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL,
Twitter: @nooit1verhaal
Instagram: /vrijheidsmuseum;
LinkedIn: /company/vrijheidsmuseum

Eindelijk lente
... en opeens was het zomers weer... Na een koud en nat voorjaar werd het afgelopen weekend opeens 18 graden. De temperatuur liep daarna alleen maar verder op.
Zeker zo’n 10 graden verschil met vorige week. En dat was voor deze jongens
warm genoeg om te gaan zwemmen in de Wilhelminaplas te Ooij. Ook de terrassen stroomden vol bij dit zonovergoten weekend.
Foto: Henk Baron

Inleveren kan
tot 1 juli 2021
in de hal van het
Gasthuis
mee?

Museumpark Orientalis had
succesvolle NL Doet dag
Zo’n 30 vrijwilligers,
waaronder ook bewoners van de Heilig
Landstichting
en
Vrienden van het
museumpark, hebben
de entree van het
museumpark en de
tuinen van het Joodse
dorp en de Romeinse
straat onder handen
genomen.
Foto: Marian Faber
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het grote publiek om steun. Dat kan
door een bijdrage te doneren via
komopvoorhetvrijheidsmuseum.nl.

Teken of schilder op A4 of A3 formaat jouw tekening met als thema 'wonen en/of werken in het Gasthuis'
De mooiste tekeningen worden ingelijst en in het Gasthuis tentoongesteld. De bewoners van het Gasthuis
kiezen 3 winnaars uit die ieder een hele leuke prijs ontvangen als we de tentoonstelling openen
Vergeet je niet je naam, leeftijd en adres achter op de tekening te zetten?

EK-lied Millingse DJ

IN

Foto: Flip Franssen

Verandert jouw tekening in een kunstwerk?

Doe je
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De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 15 juni
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 11 juni
Vervolg colofon: zie pagina 3
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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

Versoepelingen
maatregelen
Op zaterdag 5 juni kan vervroegd de
volgende stap in het openingsplan
gezet worden.
Thuis mag men weer 4 personen ontvangen. Ook buiten mag je weer met 4
personen samen zijn.
Ook de “binnen-horeca” mag weer
open, tussen 6 en 22 uur, max 4 personen per tafel, vaste zitplaatsen.
Culturele instellingen (musea, theaters,
bioscopen etc) mogen de deuren ook
weer open doen (met vaste zitplaatsen).
Max 50 mensen mogen binnen zijn.
Uitzondering is er voor zalen met meer
dan 1000 zitplaatsen, daar moegn 250
mensen naar binnen.
Bij uitvaarten mogen weer 100 mensen
aanwezig zijn.
Binnenruimtes van pretparken, dierenparken, sauna’s etc mogen weer
gebruikt worden.
Winkels mogen hun normale openingstijden weer aanhouden, ook koopavonden zijn toegestaan.
Ook volwassenen mogen weer in
groepsverband sporten. Competitiesport is t/m 17 jaar weer mogelijk.
Voortgezet onderwijs is weer open.
Weer de grens over voor een boodschap
Nu de besmettingscijfers in Nederland
voldoende gedaald zijn, heb je ook
geen negatieve test meer nodig om de
grens over te wippen. Een boodschap,
even tanken, het kan weer, zolang je
niet langer dan 24 uur blijft.
Vanad 30 juni worden nieuwe versoepelingen verwacht.

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

Genieten in
het groen
Kleding Stomerij
depot
reparatie

www.vblkozijnen.nl

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

www.duivelsberg.nl

Landwinkel KleinAmerika

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

Openings tijden: dagelijks van 07.00  19.00 uur

KBOij
Oo

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

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

op
Klim

Vers van eigen grond

eek
KBO
esb
Gro

ASPERGES

Spaar voo
€15,- kortinr
en €5,- voo g
je vereniginr
g!
Dagelijks vanaf 10 uur geopend
Lunch - a la carte - pannenkoeken - koffie met...
Cadeaubonnen voor ieder bedrag!

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

Zie ook artikel op pagina 3

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

HEGGEN-SNOEIEN.NL
Voor Machinaal snoeien van:
- Hagen
- Singels
- Bramen
- Bodembedekkers
- knippen en terugzetten
van hagen, wilgen en opslag
KUIJPERS SGW
Kapitteldijk 8 6578 JE Leuth
06 20 60 42 96 info@heggen-snoeien.nl
ONDERHOUD

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

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

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

U heeft (ver)bouwplannen?

OOK IN JUNI
NOG VOLOP
KONINGSDAG
EN ZONDAG
28 APRILKEUZE
GEOPEND!

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

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

VERBOUW AANBOUW

www.dewijse-timmerbedrijf.nl
Telefoon: 06-38310576
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Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

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

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

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

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

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

Wat is er te doen in:
BEEK
-12.6. 11-14u. Repaircafé, Kulturhus
BERG & DAL
-juni: expo Babylon (Vijverhof), do-vr-za
13-17u.
-5.6. 10-16u. Dromenlab, Vijverhof
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-5+6.6. expo KADK
-12+13.6. expo Pieter van Ree
GROESBEEK
-12.6. 10.30u. nationale voetbaldag, sportpark-noord
-13.6. 13.30u Treffers wandeltocht, sportpark-zuid

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

Uitbetaling
Stempelkaarten
actie Restaurant
De Thornsche
Molen
PERSINGEN. Beste mensen, afgelopen jaar is er weer veel door u
“gestempeld” voor donaties van €5,00
van restaurant De Thornsche Molen
aan uw favoriete vereniging en voor
€15,00 korting voor uzelf. Natuurlijk
is er minder gestempeld dan in 2019
omdat we in 2020 deels gesloten
waren door corona. Door die sluiting
hebben we ook de verenigingen nog
niet kunnen uitbetalen, dit gaan we nu
doen.
Er zijn 291 volle kaarten ingeleverd.
De onderstaande 21 verenigingen
doen mee en zij ontvangen, afhankelijk van het aantal volle ingeleverde
kaarten, €5,00 per kaart op hun bankrekening. Dit zijn SVO Voetbal,
Vrouwen Beweging Leuth, KBO
Beek, D.E.S. Leuth, Petanque Ver.
Beek, P.I.T. Millingen, Sticht.
Thornsche Molen, Bridge Hoog &
Laag, S.C. Millingen/ Odio, Ons
Genoegen,
Klimop
Korfbal,
Rijwielver. Juliana, SVO Tennis,
V.V.L.K. Leuth, Tennis de Oorsprong
Beek, De Veldruiters, Switch
Volleybal, SVO Korfbal, B.V.C. Beek,
KBO Ooij en KBO Groesbeek ,
Hartelijk allemaal en wij hopen u
allen weer veel bij ons te mogen
begroeten
Blijven stempelen bij Thornsche
Molen voor uw vereniging!
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: Argos tankstation
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Column
Slingeraap
In een uitgerust hoofd volgen verschillende gedachten elkaar in een
kalm tempo op, zoals een aap die rustig van boom naar boom slingert. Zo
begint Ab Dijksterhuis, hoogleraar
psychologie en schrijver van het boek
‘Het slimme onbewuste”, zijn wandeling. Mooie beeldspraak, ook wel
metafoor genoemd. Ik kijk naar een
programma hierover. Corona wordt
vergeleken met een Mamoettanker.
Dit blijft je bij. Goede beelspraak vereenvoudigt de boodschap Als het te
vaak gebruikt wordt, is het een cliché.
Neem ‘het topje van de ijsberg’.
Sommige sprekers gebruiken verschillende metaforen achter elkaar.
Dat is verwarrend. Dijksterhuis jongleert hier een beetje mee. Na zijn
‘slingeraap’ zegt hij dat het in zijn
hoofd net een volière is of een chimpanseeverblijf waar ruzie om eten is
uitgebroken. Moet je de vergelijking
verklaren ? Waarom corona op een
mamoettanker lijkt? Dat hij alles
onder zich verplettert, enzo. Ik vind
eigenlijk van niet. Laat de lezer het
zelf maar invullen. Aan het einde van
de wandeling herhaalt Dijksterhuis
zijn metafoor van de slingeraap. Het
kan niet, zeggen wetenschappers, je
mag het maar een keer gebruiken.Maar het werkt, de wandelaar
heeft rust aan de kop, en het beeld
beklijft.
Phil Poffé, Groesbeek.
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Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

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

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

Rozetjes
Tuinman / Klusjesman
actie! €17,50 p/u; tel. 0623113595
Groene vingers gezocht:
scholier, hulp in tuin & bos,
4-6 u.p.w., €5,- p.u. netto.
In stuwwal bij villa in Beek,
Hele jaar door. Leeftijd
vanaf 15 jaar. SVP whatsapp aan 06-43090566
Belangstelling voor enkele
jaargangen ʻOnze Taalʼ en
het
literaire
tijdschrift
ʻBzzulletinzʼ? Tel. 0618514735

inleveradressen

3,00

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

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

6,00

Und immer sind das Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an dich erinnern,
und glücklich und traurig machen
und dich nie vergessen lassen.
In stiller Trauer nahmen wir Abschied von unserer lieben Mutter
und Schwiegermutter, unserer Oma, Uroma, Schwägerin und Tante

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Gastwirtin

Trees Driessen- van Ophuisen

* 5. Mai 1928

† 24. Mai 2021

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Dag & nacht bereikbaar: 06 - 223 824 04

www.rossenuitvaartverzorging.nl

Die Beisetzung hat aufgrund der aktuellen
Situation im engsten Kreis stattgefunden.

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Persoonlijke uitvaartzorg, ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Marga Huinink
Strijkcentrale
Millingen en
omstreken
B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

0481- 432054
06 - 24861017

Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken voor alle aandacht in de vorm van kaartjes, berichten, telefoontjes en bloemen na het overlijden van
mijn dierbare man, (schoon)vader en super
trotse opa

Huub Eerden
Het heeft ons heel erg goed gedaan.
Bets Eerden – Hoogenkamp
Colette, Leonard, Asanke & Merit

Dankbetuiging
Samen met ons hebben veel mensen
stilgestaan bij het leven en overlijden
van onze 'Moet', schoonmoeder,
omi en overgrootomi

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

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

willen wij u hartelijk bedanken.
De vele kaarten, prachtige bloemen,
fijne brieven, mooie woorden en
uw belangstelling bij het afscheid,
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

In Dankbarkeit

47559 Kranenburg – Zyfflich, Kirchstraße 7
Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinneringen...

Dankbetuiging

Maria Polm geb. Devers

Christoph und Ute Polm
Maria Thyssen
Jutta Polm
Herman-Josef und Petra Polm
Lucie und Paul Duif
Enkel, Urenkel und Verwandte

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

voor al uw familieberichten

Voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, oma en grootoma

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

De Rozet

Trees De Groot - Dückerhoff
Wij willen u hartelijk danken voor de manier
waarop u ons tot steun bent geweest.
Bert & Marian
Marcel & Hilga
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Er is een vleugje vroeger
met deze mens gestorven.
Vele fijne herinneringen
Verzachten ons verdriet
Je bent nu uit ons midden
Maar uit ons hart ga je niet
In liefde hebben we losgelaten onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Tiny Langenberg-Selten
weduwe sinds 1 september 2007 van

Werner Langenberg
5 Millingen, 28 oktober 1937
c Millingen aan de Rijn, 23 mei 2021
In alle rust is zij op eerste Pinksterdag, voorzien
van het Heilig Sacrament der Zieken, overleden.
Christiane en Maarten
Pascale
Lotte
Justus en Sam
Sara
Sven en Tasja
Mick
Correspondentieadres:
Pastoor van Eyckstraat 1
6566 DC Millingen aan de Rijn
Zij is in besloten kring begraven.
Onze bijzondere dank voor de liefdevolle
verzorging van Tiny gaat uit naar alle betrokken
medewerkers van het Gasthuis Sint Jan de Deo.

ZAKELIJK

Limes Rouw- en Verliesbegeleiding
Het ‘kleine zusje’ van Limes Uitvaartzorg
Limes Uitvaartzorg, de uitvaartonderneming van Sidone Korse en
Eveline de Lange, is aan haar tiende
jaar begonnen. Dat alleen al is een
vermelding waard. Wat is er veel
gebeurd en hard gewerkt in die afgelopen jaren! Waarbij het allerbelangrijkste is dat vele families en nabestaanden in de polder en in Nijmegen
e.o. kunnen terugkijken op een goed
en persoonlijk afscheid van hun dierbare. Daar gaat het tenslotte om. Het
team van de uitvaartonderneming is
al jaren stabiel met de komst van
freelancers Tanja de Vries als uitvaartverzorger en Natascha Prooij
als ritueel begeleider. Inmiddels vertrouwde gezichten waarbij Sidone
natuurlijk hét aanspreekpunt is en
blijft.
Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding
Eveline heeft een nieuwe wending aan
haar carrière gegeven door in 2015 te
starten met de tweejarige post-HBO
opleiding ‘Omgaan met Verlies’ bij de
Opleidingen Land van Rouw. “In 2017
ben ik mijn praktijk ‘Limes Rouw- en
Verliesbegeleiding’ in Nijmegen
gestart. Ik ben nu dus aan mijn vijfde
jaar begonnen”, vertelt Eveline.
“Natuurlijk ben ik ook nog steeds verbonden met onze uitvaartonderneming
waar ik de professionele nazorg op me
neem, achter de schermen meewerk en
soms als begeleider bij afscheid een
uitvaartdienst verzorg.”
Tijdelijke professionele ondersteuning
“Rouw en verlies in het leven kent
iedereen. Vroeger of later komt het op
ons pad, niet alleen door overlijden van
een dierbare. Rouw en verlies kan door
zoveel verschillende oorzaken ontstaan: ongewilde kinderloosheid, een
huisdier dat overlijdt, ernstig ziek zijn,
je werk of je toekomstperspectief verliezen, niet meer terug kunnen naar je
land van herkomst …
Sommige verliezen zijn zeker sinds de
komst van corona voor nog meer mensen werkelijkheid geworden. En
natuurlijk, rouwen is gezond en hoort
bij het leven. Daar zijn we het allemaal
wel over eens. Maar wat nu als de rek
eruit is en je het gevoel hebt jezelf kwijt

te raken? Als verliezen zich opeenstapelen en je vragen hebt? Wanneer een
onverwacht overlijden je wereld op z’n
kop zet? Dan kan tijdelijke ondersteuning van een professionele begeleider
fijn zijn. Of je nu nog jong bent of al
wat ouder.”
Je hoeft het niet alleen te doen
“Ik gun iedereen een Eveline. Na het
overlijden van mijn man was de bodem
onder mijn bestaan weggeslagen”,
aldus Mariët die twee jaar geleden haar
partner verloor. “Ik had niet alleen mijn
allerliefste verloren, ook mijn toekomstperspectief. En vroeg me af, ‘wat
nu? Hoe nu verder?’ Daarvoor heb ik
hulp gezocht bij Eveline. Zij heeft me
laten zien en ervaren hoe rouw werkt
en dat rouwen een heel proces is om
doorheen te gaan. Onbekend terrein
voor mij. Eveline was mijn gids in het
voor mij onbekende land van rouw.
Met haar aan mijn zijde voelde ik me
niet zo alleen en durfde ik stap voor
stap verder te gaan.”
Ook voor jou?
Eveline werkt op afspraak in haar praktijk in Nijmegen-Oost of komt indien
nodig bij je thuis. Heb je behoefte aan
ondersteuning, aan iemand die eens
met je meekijkt en een tijdje met je
meeloopt? Neem dan contact met haar
op voor vrijblijvend advies en/of maak
een afspraak voor een eerste kennismaking. Iedereen vanaf 18 jaar is van
harte welkom.
Informatie: Website: www.limesrouwbegeleiding.nl
–
Contact:
contact@limesrouwbegeleiding.nl of
bel 06-12 25 11 67 (tussen 09.00 –
17.00 uur).

Bibliotheken
weer open
voor leden
De meeste vestigingen van de
Bibliotheek Gelderland Zuid zijn
weer open voor bibliotheekleden. Zij
kunnen dan weer boeken en andere
materialen uitzoeken, lenen en terugbrengen.
De verblijftijd in de bieb is maximaal
een uur. De leesplekken, publiekscomputers en printers zijn nog niet beschikbaar. Iedereen ouder dan 12 jaar wordt
gevraagd om een mondkapje te dragen
en een winkelmandje te gebruiken. De
actuele openingstijden van alle vestigingen
zijn
te
vinden
op
www.obgz.nl/openingstijden.
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Zing je vrij!
Retraite weekend 2-4 juli 2021
Ervaar de vreugde en helende werking van Stembevrijding! We verblijven op de Vlierhof in Keeken, vlakbij
Nijmegen
Bij Stembevrijding gaat het er niet om
dat jij mooi “moet” zingen. Jij mag
jouw klanken vrij laten stromen en
laten ontstaan, ongedwongen en
speels. Zing met jouw emoties, ervaar
de speelsheid in jezelf. Zing klein en
zacht of uitbundig en vol passie. Laat
je verrassen en verwonder jezelf.
Een weekend vol ontspanning, bezinning en plezier! Met Stembevrijding,

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

Reserveringen
Bibliotheekleden die eerder een afhaalbericht voor gereserveerde materialen
hebben ontvangen, kunnen deze weer
ophalen in hun bibliotheek.
Boetevrij tot 21 juni
Materialen die via de Afhaalbiebs zijn
geleend tijdens de sluiting vanaf 15
december, kunnen tot 21 juni boetevrij
worden ingeleverd. Leden hebben dus
ruim een maand de tijd om hun geleende materialen weer in te leveren zonder
telaatgeld te hoeven betalen.
Activiteiten
Tot 9 juni vinden er nog geen activiteiten plaats in de bibliotheek. Er zijn
online diverse activiteiten gepland,
zoals de lezingenreeks ‘Kennisdelers’
in mei en juni. Het actuele programma
is te vinden in de agenda van de
Bibliotheek
Gelderland
Zuid:
www.obgz.nl/agenda.

Nieuwe uitstraling Cafetaria Leuth
De cafetaria Leuth heeft onlangs een makeover gehad.

Foto: Henk Baron

Meer informatie
De Bibliotheek Gelderland Zuid volgt
de landelijke maatregelen op de voet en
hoopt dat er in juni weer meer mogelijk
is in de bibliotheek. Kijk voor de meest
actuele informatie over de coronamaatregelen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid op www.obgz.nl/corona.

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Flexibele sportschool voor de toekomst
GROESBEEK-MILLINGEN. Bij Anytime Fitness denken
we in persoonlijke fitheid en gezondheid!
Wij zijn superblij dat onze klanten weer naar binnen mogen.
Hiermee kunnen we iedereen alles weer laten beleven in
onze gym. Toch heeft de periode van lockdown ons ook na
laten denken over de toekomst van sport, fit en gezondheid.
En in de tijd dat we dicht moesten blijven hebben we een
zeer gevarieerd maar persoonlijk aanbod naar de leden
gebracht. Wij horen nu ook dat wij er alles aan hebben
gedaan wat maar mogelijk was. Dat ervaren we als een groot
compliment!

Nieuw initiatief van Nederlands Wijnbouwcentrum

Art, Music & Wine
In het Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek gaat deze zomer
een nieuw initiatief van start onder
de noemer Art, Music & Wine.
Voorlopig wordt één keer in de
maand een activiteit gehouden van
kunst, muziek en natuurlijk wijn. In
de zomermaanden staan al vier concerten gepland, in oktober en november volgen twee kunstmanifestaties.
De kleinschalige concerten zijn telkens
op zondagmiddag op het zonnige en
ruime buitenterras van het Nederlands
Wijnbouwcentrum, dat pal grenst aan
de wijngaarden van Wijnhoeve De
Colonjes. In die sferen kunnen bezoekers optredens verwachten van
Gingerella & The Blondtones (vintage
swing- en amusementsmuziek), Taste
of Ruby (smooth jazz en soft pop),
Bluessum (blues) en Les Copains
(Franse chansons).
“Het is een uitbreiding van onze dagactiviteiten”, licht manager Sheila Evers
toe. “We geloven in een zomerse sfeer
bij de wijngaard waar maximaal vijftig
bezoekers corona-proef kunnen zitten

en genieten van aangename muziek
met een glas wijn erbij op een unieke
plek. In de toegangsprijs is dan ook een
glas Groesbeekse wijn inbegrepen.
Daarnaast is het een uitwerking van
onze sociale missie, namelijk het bieden van diverse leer-werktrajecten en
hierdoor het vergroten van maatschappelijke kansen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt”.
Kunst
De kunst-activiteiten in het najaar
betreffen een interactieve lezing door
kunsthistorica Josée Claassen over de
relatie tussen (beeldende) kunst en wijn
en een twee uur durende muzikale
lezing door Arris Roordink over het
ontstaan van de muziek, met name de
blues, de jazz en gospel. Hij doet dat
met talloze, eigen historische vinylplaten en films.
Alle verdere informatie over Art,
Music & Wine (concerten, dagen, tijden, tickets) is te vinden op
www.nederlandswijnbouwcentrum.n
l/activiteiten.

Aangepast aanbod
Nu alle seinen weer op groen staan blijven wij een mix aanbieden van alle mogelijkheden die er op de markt zijn. Denk
aan buiten sporten voor groepen, maar ook thuis sporten met
ons eigen YouTube kanaal en de, voor onze leden gratis, professionele online fitness kanalen zoals FitSnacks TV en
House of Workouts. Zo bieden we ongeacht je locatie lessen,
workouts, voedingsadviezen en andere tips om je 24/7 lifestylebegeleiding te geven.
Ook bieden we nu een laagdrempelige personal training om
zo snel mogelijk fit te worden en resultaat te zien. Een wekelijkse training van 30 minuten met aandacht voor jou.
Daarmee bieden we persoonlijke coaching voor op de club of
thuis en zijn we onafhankelijk van wat de toekomst ons
brengt.
Inhaalslag corona- kilo’s en patiënten
We herkennen nu beter dan ooit dat sporten en een gezonde
leefstijl belangrijker zijn dan ooit. Veel Nederlanders zijn
kilo’s bijgekomen en hebben tijdelijk een tandje minder
bewogen. Het is nu echter tijd om weer een tandje bij te zetten! Bij Anytime Fitness helpen wij je met persoonlijke aandacht.
En misschien heb je wel corona gehad en/of heb je problemen met inspanning of heb je klachten als kortademigheid
en vermoeidheid? Wij kunnen je hiermee helpen. Vaak is een
lange periode meerdere keren per week lichte training nodig
voor het verbeteren van de conditie, fitheid en spierkracht.
Een sportschool is hiervoor toch bij uitstek een laagdrempelige optie.
Starten met korting!
En om iedereen te stimuleren om nu te starten bieden we
deze maand 100% korting op de inschrijving en het startta-

rief. Daarbij bieden wij voor iedereen een controle en volledige lichaamsanalyse (http://www.inbody.nl/)
Druktemeter
Leden van Anytime Fitness kunnen eenvoudig via onze app
een fitnessmoment reserveren en zien hoe druk het op dat
tijdstip is! Zo helpen we mee aan een uitstekende spreiding.
Uiteraard werken we conform de richtlijnen van het RIVM
en onze branche. Het brengt echter ook een eigen verantwoordelijkheid mee en soms zien we dat leden die even “vergeten”. Maar gelukkig wordt onze herinnering nooit gezien
als vervelend.
Praktijkruimte vrij voor fysiotherapie in Groesbeek
Bij Anytime Fitness werken we graag samen met lokale fysiotherapeuten. In de locatie Groesbeek is onlangs ruimte ontstaan voor een fysiotherapeut. Graag nodigen we geïnteresseerden uit om even contact met ons op te nemen.
Meer informatie: www.anytimefitness.nl of stuur een e-mail
naar de club van keuze. (groesbeek@anytimefitness.nl; millingen@anytimefitness.nl; malden@anytimefitness.nl)
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Ondersteun nu onze petitie voor
Tiny houses op het Reomie terrein!
Inmiddels weten we allemaal dat de
huidige woningmarkt in Nederland
overspannen is. Het lijkt er op dat dit
voorlopig ook nog niet voorbij zal zijn.
Zelfs hier in Berg en Dal.
Het aanbod in woningen is schaars
daarom moet je tegenwoordig bijna
standaard overbieden op een koopwoning. Ook de huurprijzen in de vrije
sector rijzen de pan uit. Om een sociale huurwoning te bemachtigen moet je
een voorrangsstatus hebben of je moet
uit honderden mensen worden ingeloot.
Dan moet je wel heel veel geluk hebben. Hoe lang blijft deze gekte doorgaan?
Woningen bijbouwen zou een logische
oplossing zijn maar wanneer zijn deze
woningen dan klaar? Dat duurt nog
minstens 2 of 3 jaar. Op het Reomie terrein doet zich de gelegenheid voor om
mogelijk woningen te bouwen. De huidige plannen zijn om er circa 120
woningen te bouwen en in de volgende fase (2030) tot 250 woningen. Het is
een enorm groot terrein van 80000 M2.
Kunnen we niet veel sneller en veel

meer woningen bouwen om bij te dragen aan de woningnood? Door bijvoorbeeld tiny houses neer te zetten. Deze
zijn betaalbaar, nemen relatief weinig
plek in beslag, kunnen duurzaam
gebouwd worden en zijn waarschijnlijk
sneller te realiseren.
Tiny houses zijn er in allerlei soorten
en maten. Ze zijn er voor mensen die
alleen wonen, starters, kleine familie’s
of voor senioren waarvan de kinderen
het huis al uit zijn. Waarom zouden
deze niet op het reomie terrein
geplaatst kunnen worden?
De woningnood is er NU en met de
plannen die gepresenteerd zijn wordt er
niet genoeg gedaan om het op te lossen.
Melden de inwoners dit wel bij de
gemeente of geven ze niet genoeg
gehoor aan deze geluiden?
Vandaar dat er initiatief is genomen om
in te springen op deze behoeften van de
inwoners in gemeente Berg en Dal.
Ben je het ermee eens dat er meer
gedaan moet worden om het woningtekort binnen de gemeente op te lossen?
Ga naar Facebook: Tinyhouses
Bergendal en teken onze petitie!

De toekomst van de Ooijpolder woningbouw in beschermd
landschap, is dat te verenigen?

Deel uw dromen voor De Vijverhof in Berg en Dal
KlokGroep wil graag van bewoners
en belanghebbenden weten hoe zij
De Vijverhof in de toekomst zien.
Hoe zorgen we voor verbinding met
de omliggende wijken? Hoe maken
we een fijne plek van en voor mensen
uit de omgeving? Aan welke voorzieningen op het terrein is behoefte?
Wat vinden de toekomstige bewoners
belangrijk in en om hun woning?
Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van december jl. organiseert
KlokGroep
samen
met
De
Plekkenmakers een DromenLab. Van
maandag 31 mei t/m zaterdag 5 juni
2021 kan iedereen in deze periode zijn
of haar dromen delen via www.vijverhofbergendal.nl/dromenlab. Of denk
actief mee over de toekomst van het
terrein op 5 juni tussen 10.00 uur en
16.00 uur buiten bij het oude restaurantgedeelte van de hoofdingang van
De Vijverhof (uiteraard volgens de juiste Covid-19 voorzorgsmaatregelen).
Bewoners van het terrein, omwonenden, inwoners van de gemeenten Berg
en Dal en Nijmegen, ondernemers,
organisaties, frisdenkers en criticasters,
jong en oud, iedereen is van harte welkom om mee te denken over de toekomst van het terrein. We horen graag
uw wensen en dromen!

3D impressie

Beeld: INBO architecten

Doe mee!
Meedoen kan door:
• Fysiek langs te komen op 5 juni 2021
tussen 10.00 uur en 16.00 uur buiten bij
het oude restaurantgedeelte van de
hoofdingang van De Vijverhof waar je
(uiteraard volgens de juiste Covid-19
voorzorgsmaatregelen) wordt uitgedaagd om mee te denken over de toekomst van het terrein.
• Online via www.vijverhofbergendal.nl/dromenlab
Vervolg
Alle dromen en inzichten die het

DromenLab opbrengt, dragen bij aan
een beter en duurzamer ontwerp, ook
merkbaar als meerwaarde voor de
directe omgeving.
DromenLab
DromenLab - een initiatief van de
Plekkenmakers - is een interactieve en
creatieve methode om met elkaar ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De Plekkenmakers
strijken met hun lab neer op het terrein
van De Vijverhof en dagen met reuring
en publiciteit inwoners uit om ideeën te
spuien en wensen voor of zorgen over
de toekomst van het terrein te delen.

Scholieren uit Zeist kwamen speuren in Groesbeek

Op 20 mei 2021 kwam de gemeenteraad van Berg en Dal bij elkaar. Op de
agenda van de vergadering stond onder
andere een voorstel om in te stemmen
met de intentieovereenkomst om het
gebied Ooijsegraaf – REOMIE om te
vormen tot woongebied. Moeilijke
woorden, in eenvoudig Nederlands uitgelegd: de Raad werd gevraagd ermee
in te stemmen dat het gebied ruwweg
tussen Oortjeskhekken en het kleine
industrieterrein aan de St Hubertusweg
omgebouwd wordt tot een woonwijk.
In dit gebied zullen ongeveer 250
woningen van verschillende typen
gebouwd worden, van eengezinswoningen tot hoogbouw met meerdere
verdiepingen. Het is de bedoeling het
gebied tussen de huidige kern van Ooij
en de Waal vol te bouwen.
Het plan is een begin van een ambtelijke procedure met bestemmingsplannen
en dergelijke; de instemming van de
Raad geeft de bouwer wel een zeker
houvast: de voorbereiding van de bouw
brengt flinke kosten met zich mee, met
dit besluit heeft de Raad laten weten
dat het verantwoord is die voorbereiding op te starten.
Voor de Stichting Monument en
Landschap kwam het plan min of meer
als een verrassing. De stichting heeft
als doelstelling: het beschermen en
behouden van monumentale en landschappelijke waarden in onze gemeente. In deze tijd van woningnood is bouwen belangrijk. Het Rijk van Nijmegen
is een bijzonder stuk natuur, met afwisseling van heuvelland en polder. Dit
plan doet ernstig inbreuk op het aanzicht van de Ooijpolder, de polder als
eenheid houdt op te bestaan. Voor
ouderen onder ons valt het plan te vergelijken met de Nijmeegse plannen in
de jaren 50 – 60 om de stad uit te breiden in de Ooijpolder. Gelukkig ging dit
toen niet door.
Het is de vraag of de bewoners van de
nu landelijke streek rond Ooij en
Erlecom zich realiseren wat het betekent dat hier 250 woningen gebouwd
worden, als een torenhoge steenpuist
op een toevallig beschikbaar perceel;
en dat er geen natuurlijke verbindingszone meer is tussen Groenlanden en

Erlecom.
De Stichting is hier zo fel op omdat zij
ook elders dit soort verstedelijkingsprocessen ziet ontstaan. De volgende
stap is woonontwikkeling van de
Erlecomse steenfabriek (zie afbeelding). Wij denken dat hier ook een
belangrijke taak ligt voor de ontwikkelaar van het gebied, in onze woorden:
Monument met Landschap.
Naar de mening van Monument en
Landschap moet er een toekomstplan
voor de hele Ooijpolder en de Duffelt
komen, waarin voldoende ruimte blijft
bestaan voor een ontwikkeling van de
natuur, zowel in het stroomgebied van
de rivier, als in het groene gebied achter de dijken. De Structuurvisie van
voormalige gemeente Ubbergen had de
lijnen in 2011 al goed voorzien.
Waarom daarvan afwijken?
Wij hebben geprobeerd dit middels een
inspreekprocedure naar voren te brengen in de Raadsvergadering. Het viel
ons op dat het begrip “wonen” centraal
stond, begrijpelijk, maar over visie op
natuur en landschap werd niet gesproken. Daarnaast viel ons op de harde
sfeer in de Raad: onze inspreker werd
op onheuse wijze aangesproken door
een raadslid, een vrijwilliger onder
handen genomen door de politiek..
Vooral het ontbreken van aandacht voor
het belang van landschapsontwikkeling
en beheer van een natuurlijke omgeving baart ons grote zorgen. Het is
belangrijk dat wij allen ons realiseren
hoe onze toekomst eruit ziet. Vooral de
Ooijenaren moeten zich bewust zijn
van de waarde van hun landschap. Wij
gunnen onze volgende generaties minstens de zelfde beleving van de
Ooijpolder.
Wij willen onze visie geven en gaan
daarover ook met de ontwikkelaar in
gesprek, nu de Raad besloten heeft.
Tot slot de beantwoording van de vraag
in de kop van dit stuk: JA, woningbouw
is te verenigen met het landschap van
de Ooij, niet met losstaande exclusieve
wooneilanden, maar met verantwoorde
inpassing en natuurlijke uitbreiding van
dorpskernen
Volg het laatste nieuws op
www.monumentenlandschap.nl

Een groepje scholieren wordt weggebracht naar het startpunt op Klein Amerika
Foto: Henk Baron
GROESBEEK. Van 25 - 28 mei verbleven 26 middelbare scholieren van de
Stichtse Vrije School uit Zeist enkele
dagen in Groesbeek. Dinsdagmiddag
25 mei stond een speurtocht Market

Garden op het programma. De
Groesbeekse Airborne Vrienden (GAV)
begeleidde deze speurtocht. Vooraf kregen de scholieren, allen uit de 3e klas
van de school, uitleg in de Oude Molen

over de oorlog van Jeanne Melchers en
Marco Cillissen en specifiek over
Market Garden. Na deze uitleg werden
ze in groepjes met twee Jeeps van de
GAV overgebracht naar een plek op
Klein Amerika, waar ze aan hun speurtocht konden beginnen, zonder telefoon
maar met veel aanwijzingen op papier.
Helaas hielden ze het niet droog. De
groep logeerde tot afgelopen vrijdag op
vakantiepark de Oude Molen. Voor
woensdag stond er een wandeling door
het gebied van de Zevenheuvelen en
voor donderdag een wandeling door de
stad Nijmegen op het programma.
Vrijdag gingen ze weer terug naar
Zeist.
Het een en ander werd georganiseerd
door hun mentor Mireille Scheffers, die
jarenlang in Beek in de Vondelstraat
heeft gewoond en bekend is met deze
omgeving. De school uit Zeist heeft
een unieke samenstelling, want pas na
het derde jaar worden de scholieren
opgesplitst in mavo, havo en VWO.
Voor de leerlingen was dit “schoolkamp” mede een “gedeeltelijk
afscheid” van hun medeleerlingen,
omdat ze na dit schooljaar verdeeld
worden over die 3 soorten onderwijs.

Vrijheidsmuseum wordt onderdeel van kinderhoorspel

Euregioprojekt realiseert een
grensoverschrijdend hoorspel voor scouts
In Duitsland wordt de hoorspelserie voor kinderen "Pollution
Police - De kleine padvinders" al in één adem genoemd met
de Drie Vraagtekens en TKKG. Maar de Pollution Police is
meer. In Duitsland is het de hoorspelserie met de meest prominente vrijwillige aanhang. Hoe? De oprichter van het nonprofit project Dirk Leiber (53), zelf al 39 jaar padvinder,
startte het project 12 jaar geleden. Het gaat erom de padvindersbeweging in haar acties en leden op een heel reële
manier te steunen en tegelijkertijd weer als modern en hip in
de hoofden van de kinderen te krijgen. In de waarste zin van
het woord. "Dit gaat over belangrijke concepten van waarden," zegt Dirk Leiber. "Kinderen leren de natuur weer kennen en ervan houden in de groep en in de natuur. Zij leren
wat het betekent zich te identificeren met doelen, hun zintuigen te gebruiken, wat loyaliteit en empathie zijn. Wat padvinders in hun vrije tijd doen, is goed voor henzelf en onze
samenleving. "
De lijst van "beroemdheden" die reeds in Duitsland in deze
radiodramaserie hebben gesproken is opmerkelijk en leuk
om de stemmen van de sterren te horen. Zo komen in aflevering 20 onder meer Mario Barth en Hendrik Duryn aan het
woord, die samen op meer dan 2 miljoen Facebook volgers
komen. En deze aflevering 20 is ontwikkeld samen met
scouts van Scouting Keizer Karel (Nijmegen) en de kinderen
van de Pollution Police (Weeze) in een workshop. Kinderen
uit de groepen mochten ook sprekersrollen op zich nemen in
het hoorspel. Dit grensoverschrijdende project werd
gesteund door de Euregio Rijn Waal, de Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, Rotary International en het
Freimaurer Hilfsfonds.
Het verhaal van het hoorspel "De Enigma Code" begint in
het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, waar de twee scoutinggroepen tijdens een gezamenlijk bezoek stuiten op een dagboek van een meisje dat ten tijde van de Tweede

Wereldoorlog in een door de Duitsers bezet huis woonde.
Maar er ontbreekt een pagina in het boek! De bladzijde waarop het meisje volslagen onsamenhangende cryptische letters
en cijfers schreef. De Scouts raken verwikkeld in een avontuurlijke race met schurken om kunst en geschiedenis. De
eerste uitgave van het hoorspel wordt gratis ter beschikking
gesteld van de Scouts aan Nederlandse en Duitse zijde.
Helaas kan dit gezamenlijk bezoek om Corona-redenen niet
in het echt plaatsvinden. Maar museumoprichter Wiel
Leenders liet Dirk Leiber het museum scannen voor een virtuele rondleiding, zodat het gezamenlijke museumbezoek
met alle kinderen over de grens in ieder geval achter de computer kan plaatsvinden.
Iedereen die nog steeds denkt dat padvinders ouderwets en
"old school" zijn, zal met dit project het tegendeel bewijzen.

C U LT U R E E L

Harmonie KNA houdt Anjeractie
van Prins Bernhard Cultuurfonds
BEEK. Van 28 mei tot en met 5 juni
doet Harmonie Kunst Na Arbeid uit
Beek mee aan de
jaarlijkse actie van
het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Een
collecte voor lokale
cultuur en natuur,
ook dit jaar weer
mobiel, via appjes,
en sociale media.
De opbrengst van
de
actie
komt
geheel ten goede
aan de jeugd van
Harmonie KNA.
Dit jaar geen bussen

en collectanten aan de deur, maar met
een digitale betaallink. Doneren kan
heel
eenvoudig
door de QR-code te
scannen met de
betaalapp van je
mobiel. Het bedrag
kun je naar wens
aanpassen en zo
eenvoudig je donatie afronden. De
jeugd
van
Harmonie
KNA
dankt je hartelijk
voor je bijdrage!

Kunst & Kitsch Route
GROESBEEK. Sinds 2017 wordt er in
Groesbeek een kunst & kitschroute
georganiseerd waarbij mensen die
kunstzinnig bezig zijn in welke vorm
ook hun werk tentoonstellen in hun
eigen omgeving aan belangstellenden
of in een cluster met elkaar. Vorig jaar
kon deze route door Covid-19 niet
doorgaan en ook dit jaar leek dat weer
het geval. Nadat we die teleurstelling
hadden verwerkt zijn we gaan kijken
naar mogelijkheden die er wél waren.

Al snel ontstond het idee om een route
online te doen waar diverse deelnemers
enthousiast over waren.
Er is dit jaar dus een Kunst &
Kitschroute Online!
Belangstellenden kunnen via de website www.kunstenkitschroute.com het

werk bekijken van diverse deelnemers die daar
hun werk tentoonstellen.
Iedereen stelt ongeveer
10 tot 15 werkstukken ter
bezichtiging. Ook worden via facebook de kunstenaars apart voorgesteld. In de verwachting
dat bij de volgende editie
2022 alles weer normaal
zal zijn hopen we dat alle
bezoekers van de website
er veel plezier aan beleven.
Inmiddels zijn de maatregelen van dien
aard dat de route misschien normaal
had kunnen plaatsvinden maar omdat
alles al in een ver gevorderd stadium
was en de situatie lang nog té onzeker,
kiezen we dit jaar toch voor de online
route.
Mariëlle en Coby Poelen

‘In Beeld’ voorjaarsexpositie
Stichting Jacques van Mourik
Op uitnodiging van Stichting Jacques
van Mourik exposeren de fotografen
Bram Vis en Huub Beckers hun werk in
KunstLokaalMook.
In het archief van de stichting bevinden
zich ook vele foto’s over de geschiedenis van de kunstkolonie. Een aantal van
deze foto’s die aansluiten bij het thema
van deze expositie zijn eveneens te
bezichtigen.
Bram Vis reist de hele wereld over. Hij
toont ons plekken waar de meesten van
ons nooit zullen komen. Zijn werk is

kleurrijk, uitbundig maar soms ook
heel ingetogen.
Huub Beckers zoekt het in het ‘kleine’;
zijn eigen achtertuin en woonomgeving. Hij gebruikt verschillende fototechnieken. Dit levert fascinerende
beelden op.
KunstLokaalMook is gevestigd aan de
Rijksweg 86 te Mook naast het
Raadhuisplein.
De expositie ‘In Beeld’ is elke zondag
te bezichtigen van 30 mei t/m 27 juni
van 11.00 - 16.00 uur.
www.stichtingjacquesvanmourik.nl

Expositie: Dans!
Huiskamerrestaurant Babylon vanaf 1 juni
BERG en DAL. Het
schilderscollectief rond
het vroegere Vijverhof
heeft zich laten inspireren
door de Dans. Collages
van Matisse, balletdanseressen van Edgar Degas
en variété van Toulouse
Lautrec. Als je wat
googelt kom je van alles
en nog wat tegen op dit
gebied. Allemaal stof tot
inspiratie. Dit is ook
terug te vinden op de
expo. De dans wordt vaak
als metafoor gebruikt
voor het leven. Filosofen zien bijv. het
onderhouden van een relatie als een
vorm van koorddansen. Als partners
ruzie hebben spreken ze van een protestpolka. Ook de Tango is te zien op
papier en canvas. Deze dans lijkt wel
het summum van het Zuid
Amerikaanse machismo. De man
domineert en leidt de vrouw. Maar is
dat wel zo...? Aan de expositie werken
mee:
Aagje
Reijnders,
Joop

Pieter van Ree
exposeert
werken-op-papier

Nu de musea weer zoetjesaan open
gaan, mag er ook weer geëxposeerd
worden in het Kerkje van Persingen.
Op 12 en 13 juni a.s. is het de beurt aan
Pieter van Ree. Hij werkt al dertig jaar
aan een getekend, geschilderd en
gedrukt dagboek dat inmiddels meer
dan duizend bladzijden beslaat. In het
kerkje zijn dit keer werken uit de periode 2011-2021 te zien. Pieter schildert
stilte: flarden van een landschap, ruisend gras, ochtendlicht op het water of
herinneringen aan een partituur. Steeds
op handgeschept papier, bewerkt in
allerlei kleurbaden en tot rust gekomen
in eenvoudige houten lijsten. Op zijn
website kun je een kijkje nemen:
www.pietervanree.com
Pieter van Ree is parttime beeldend
kunstenaar en werkt afwisselend op
ateliers in Nederland en België. In
Nijmegen is hij geen onbekende: Pieter
was in 2018 verantwoordelijk voor de
organisatie van European Green
Capital en is momenteel voorzitter van
de Stichting Music Meeting.
Het Kerkje van Persingen is op zaterdag en zondag geopend van 10 – 18
uur. Er worden de nodige corona-maatregelen genomen en er mogen maximaal 30 mensen tegelijk binnen zijn.
Welkom!

Poëziepad
BERG en DAL. De werkgroep
Poëziepad Berg en Dal heeft bij 9 bankjes in Berg en Dal poëzieborden
geplaatst. Het verbinden van alle bankjes met poëzie zorgt voor een creatieve
en plezierige ontmoeting tussen dorpsbewoners. U loopt de route binnenkort
toch ook? Trek uw wandelschoenen
maar aan! De flyer kunt u binnenkort
ook ophalen bij de VVV in Groesbeek
(adres: Dorpsplein 1a, Groesbeek).

Expositie in
Persingen
PERSINGEN. Op 5 en 6 juni 2021
mogen wij, gelukkig, de deuren openen
van de groepsexpositie van KADK in
Het Kerkje van Persingen. Van 11:00
uur 's ochtends tot 17:00 uur 's avonds
is het publiek welkom om een kijkje te
komen nemen. Op zondag is om 15:00
uur de finissage door Peter
Hoogenboom (met muziek). Het is de
17e expositie van dit collectief met
schilderijen, fotografie en installaties.
Waaronder een houtel constructies die
het kerkje zelf verbeeld. Meer informatie op de website www.kadk.nl.
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Nieuwe single Marieke van Ruitenbeek

‘Zelf Stralen’
BEEK. Op vrijdag 28 mei presenteerde zangeres Marieke van
Ruitenbeek, uit Beek, haar vrolijke
en zomerse single en videoclip 'Zelf
Stralen'.
De single, geproduceerd door Hans
Aalbers, gaat over de kunst om te proberen op iedere dag een stralend
moment te creëren. Zelfs als er op diezelfde dag ook dingen tegenzitten. Een
klein dansje of een lieve lach doen al
snel wonderen! Het schijnt zelfs aan-

stekelijk te werken…
Voor de financiering van de single en
de clip kreeg van Ruitenbeek steun van
het Prins Bernhard Cultuurfonds, in
samenwerking
met
Poppunt
Gelderland. De videoclip werd
gemaakt door Patchanka Oosterhuis en
is gefilmd in Deventer. Vanaf 28 mei is
de clip onder andere te bewonderen op
het YouTube kanaal en de website van
de zangeres.

Foto: Patchanka Oosterhuis

Nieuw seizoen bij 'Nieuw Begin'
ZYFFLICH. Beste muziekliefhebbers,
'Nieuw Begin’ is blij te melden dat
‘Nieuw Begin' weer van start mag!
Hierbij zijn wij gehouden aan een aantal maatregelen:
Alleen toegang met:
- een volledig vaccinatiebewijs waarbij
de laatste vaccinatie minimaal 14
dagen oud moet zijn óf
- een geldige negatieve coronatest die
niet ouder is dan 48 uur. De negatieve
coronatest moet door een officiële
instantie zijn afgenomen.
- mondkapje dat af mag zodra u zit.
Aanvang: 15.00u
Entree: €10,Reserveren noodzakelijk!
Reserveren: sambom@hotmail.de of
via 0049 2826 918532
‘Nieuw Begin’, Zum Querdamm 67a
47559 Zyfflich. Volledige informatie:
www.nieuwbegin.de

6 juni: Corazón 4 Music
“Muziek uit het hart!”
Corazón 4 Music is een viermansformatie die bestaat uit ervaren, bevlogen
muzikanten.
Zij doen de naam eer aan: hun muziek
wordt uit het hart gespeeld!
De formatie speelt een breed repertoire,
met voor velen herkenbare songs, die
voortkomen uit de rythm&blues, zydeco, tex-mex en rock and roll.
Ook spelen de mannen ZuidAmerikaanse en Spaanse liederen.
Kenmerkend is de mooie samenzang en
de grote variatie aan instrumenten.

Corazón 4 Music
door twee saxofonisten die eigen, op
vogelzang en poëzie geïnspireerde
composities spelen. Daarbij gebruik
makend van moderne middelen die
deze composities middels soundscapes
ondersteunen. De composities worden
omlijst door verhalen en gedichten uit
begin 20ste eeuw, de tijd van Jac. P.
Thijsse, de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland, nog vóór
ruilverkaveling en lang voor CO2- en
stikstofcrisis. U geniet en, om u heen
kijkend, ziet u dat onze natuur nog
steeds mooi is. Na het concert voelt u
zich geïnspireerd om de natuur zo goed
mogelijk te bewaren voor iedereen, nu
en in de toekomst. Ons doel is dan
bereikt.
Duur voorstelling +/- 60 minuten.

13 juni: Zomervogels
"Stelt u zich eens voor: u zit, staat of
ligt op een mooie dag ergens midden in
de natuur nabij Nijmegen, in de idyllische tuin van ‘Nieuw Begin‘. U luistert
naar een prachtig concert, gegeven

Zomervogels

Wandelen op Woensdag in Groesbeek

Speekenbrink, Colette van der Bom,
Annemieke Dister, Rinus van der
Schans, Cornélie Metselaars, Willem
van der Stokker en Phil Poffé.
Expositie Dans! Huiskamerrestaurant
Babylon Kwakkenberg 150 Berg &
Dal, Vanaf 1 juni. Openingstijden :
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 13.00
– 17.00 u. Bij goed weer is het terras
open voor een kopje koffie.

Meerculturenwandeling Wandelen
op Woensdag in Groesbeek is weer
gestart. Er wordt gewandeld volgens de
geldende coronaregels. Gelukkig worden die steeds soepeler. Op 5 mei
jongstleden werden regen en wind
getrotseerd. Deelnemers hadden er zin
in: “Mooi om elkaar weer te zien en
spreken en fijn om weer in beweging te
zijn!”
Initiatiefnemer Farnosh Amini van
Agile Welzijn vertelt: “Het was heerlijk
om weer lekker te wandelen. Na een
lange stop was wandelen in vrijheid en
met meer coronavrijheid op de 5e mei
extra bijzonder. Onder leiding van
Mariet en Jeannie gingen we naar de
Canadese Begraafplaats om de indrukwekkende foto-expositie ‘the Faces of
Groesbeek te bekijken. Minister Sigrid
Kaag en haar man waren er ook. Leuk,
dat ze in het Arabisch een praatje
maakte met Rozita en met Mohammed.
Fred Hulsman, de fotograaf van the

Faces of Groesbeek zette Kaag en verschillende wandelaars uit onze groep
op de foto. Een leuke herinnering.”
Wandelen op Woensdag: is voor iedereen die van wandelen houdt en heeft als
onderliggend doel de verschillende culturen in Groesbeek (en in het verspreidingsgebied van deze krant) met elkaar

in contact te brengen. Woensdag 10.00
tot 12.00 uur. Vertrek vanaf Take a
break, Hoflaan 1a, Groesbeek.
Kent u mensen met een andere cultuur
die misschien deze krant (nog) niet
lezen? Nodigt u hen uit om ook mee te
wandelen?
Welkom! www.agile-welzijn.nl
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Coronaproof aan huis bezorgd

Ambachtelijk vriesvers

4 MAALTIJDEN

5
,9ltijd
4maa
€
per
)

(gratis thuisbezorgd

www.dethornschemolen.nl

Keuze
uit ruim

100

Maximaal 1 proefpakket per adres

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

· Dagelijks om 10 uur geopend
· Reserveer via website (of bel )
www.dethornschemolen.nl

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Thornse straat 20
6575 JJ Persingen
Telefoon: 024-6792399

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

· Asperges

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

· Afhaalmenu’s ook nog mogelijk
· Stempelkaarten voor uw vereniging en korting !
· Dinerbonnen voor ieder bedrag
· Ontbijt & High Tea enz enz

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

· www.largerthanlife.nl (spellen rond de molen)

Actie
Horren in vele soorten
ACTIE
meten en montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

ACTIE
meten en
montage
gratis.

GROENEWOUD
tandprothetiek

Voor een optimaal kunstgebit gaat u naar de tandprotheticus!
Uw kunstgebit is mijn zorg.
Marilyn Donker

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

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

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

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

www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

SENIOREN

KBO Beek nieuws
BEEK. Beste leden, lezers,
Onze KBO activiteiten in de zalen van
het Kulturhus Beek zijn weer begonnen. Na lange tijd eindelijk weer de
medeleden van de groep ontmoeten en
samen, wel op anderhalve meter
afstand de oefeningen hervatten in de
vertrouwde ruimte.
Al had Chiquita er wel voor gezorgd
dat er thuis ook getraind kon worden.
Dans Je Fit, een fijne groep die al jaren
lang samen bezig zijn met ritme.
Nieuwe dansers om de groep levens
vatbaar te houden, worden van harte
uitgenodigd om op de maandagmiddag
van 15.30 u. tot 16.30 uur, om mee te
doen.
De B.O.F. de groep die veel diverse
sporten in hun programma heeft, zou
het bijzonder prettig vinden wanneer er
zich nieuwe sporters bij hen zouden

willen aansluiten, kom eens meedoen,
het loont zeer zeker uw moeite.
Maandagmiddag van 16.30 u. tot 17.30
uur, u bent van harte welkom.
De lijndansgroep, op de woensdagmorgen van 10.00 u. tot 11.30 uur, ligt nog
stil. Maar de vooruitzichten op een
fijne doorstart in het nieuwe seizoen
zijn er.
Het is haast niet te geloven maar voor
maar 20 euro per kalender jaar steunt u
de KBO Beek en geniet u van alles wat
de KBO Beek u iedere keer weer
opnieuw biedt.
Onder andere tien maal per jaar een
mooi Magazine met onze nieuwbrief.
De KBO Beek de vereniging waar je
bij wilt horen.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377 voor alle
info.

Foto: René Hendriks

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
- cultuur – educatie – sport – ontmoeting Na de versoepelingen vinden de hieronder vermelde activiteiten nu weer
plaats in het Kulturhus. Ook in de
Vriendenkring zijn er een beperkt
aantal activiteiten mogelijk volgens
de RIVM-richtlijnen.
Elke maandag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
Elke dinsdag
- Bewegen op muziek (senioren) van
15.15-16.15 uur in sportzaal/Kulturhus
(info Bert van Swelm tel. 0246631727)
Elke woensdag
- Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
- Yoga kan voorlopig alleen nog online
vanuit je eigen huiskamer. Iedere
woensdag van 20.00u tot 20.45u. Wil je
graag meedoen? Neem contact op met
Angelique Brok-Verhoeven, e-mail:
yogaindepolder@hotmail.com
Elke donderdag

- Prikpost CWZ (trombosedienst) van
08:00-08.30 uur in het Kulturhus
- Aerobic Workout o.l.v.Patricia
Winteraeken van 20.00-21.00 uur in
sportzaal/Kulturhus
(informatie
Patricia 024-6631802 of Els 0246631534)
Elke vrijdag
- Volleybal Jeugd Switch van 17.3020.30 uur in sportzaal/Kulturhus
Bibliotheek in Kulturhus: elke werkdag geopend tot 18.30 uur (m.u.v.
woensdagmiddag)
Er is een medewerkster aanwezig voor
informatie en advies op maandag van
10.00-12.00 uur en op donderdag van
15.00-17.00 uur. U kunt elke dag m.u.v.
woensdagmiddag terecht om boeken op
te halen of terug te brengen m.b.v. selfservicepunt.
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties onder de nu
geldende voorwaarden kunnen bellen
voor het Kulturhus/sportzaal (tel. 0618514735) en voor de Vriendenkring
(tel.024-3789351).

Senioren Vereniging Leuth
LEUTH. Onze vereniging is aangesloten bij
KBO/PCOB, een landelijke vereniging die
opkomt voor de belangen van ouderen.
Ook dit doen wij hier
in Leuth en daarnaast
organiseren wij voor
onze leden een aantal
activiteiten zoals; biljarten, koersbal, gymnastiek, bingo, kaarten,
Carnavals- kermis- en
kerstviering en een jaarlijks uitstapje.
Daarnaast bezorgen wij bij onze leden
het KBO-magazine voor ouderen.
Op dit moment zijn de GYM-activiteiten weer opgestart, dinsdagmiddag van
15.15 uur tot 16.15 uur o.l.v. Chiquita
Zonneveld en op donderdagmorgen van
09.30 uur tot 10.30 uur o.l.v. Rik
Kremer.
Wij hopen dat de andere activiteiten
binnenkort ook weer opgestart kunnen
worden, maar goed dat is afhankelijk
van verdere versoepeling van de
Corona regelgeving.
Om onze leden een hart onder de riem
te steken in deze barre tijd hebben wij
voor de Pinksteren weer een attentie
bezorgd in de vorm van een cadeaubon

van De Spar uit Leuth. Uit de reacties
die wij bij en na de overhandiging van
onze leden mochten ontvangen werd
het zeer op prijs gesteld.
Onze vereniging staat open voor ouderen vanaf 50 jaar en de contributie
bedraagt € 31,00 per jaar. Deze contributie wordt vaak geheel of gedeeltelijk
vergoed door uw ziektekostenverzekeraar met een korting op uw maandpremie, dus voor het bedrag aan contributie hoeft u het niet te laten. Het motto
“samen staan wij sterk” spreekt ons
aan, hopelijk u ook en wordt lid!
Wilt u lid worden, bel of mail onze
secretaris/penningmeester Bert van
Swelm; telefoon 0614572087, email:
seniorenverenigingleuth@outlook.com
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De Willibrordusklok mag uit de toren van de
Bartholomaeuskerk in Beek worden gehaald
De Willibrordusklok mag uit de toren van de
Bartholomaeuskerk in Beek worden gehaald om een plaatsje
te krijgen op de begraafplaats even verderop aan De Geest.
De vrijwilligers die het kerkhof bijhouden willen nu voor de
Willibrordusklok een speciale klokkenstoel bij de kapel op
de begraafplaats bouwen. ,,Maar eerst gaat de klok naar
klokkengieterij Eijsbouts om gestemd en schoongemaakt te
worden”, zegt vrijwilliger Ben Willems. ,,Dat gaat binnen
enkele weken gebeuren.” De klok wordt overigens door Ton
Hendriks geschonken. De vrijwilligers willen de klok straks
laten klinken tijdens begrafenissen (10 tot 20 keer per jaar)
en herdenkingen zoals 4 mei (dodenherdenking) en 17 september ter gelegenheid van de bevrijding van Beek (Operatie
Market Garden). Op het kerkhof staat een model van de
nieuw te bouwen klokkentoren in de kapel.
Foto: Henk Baron

Het model van de nieuw te bouwen klokkentoren

Met spoed gezocht vrijwilliger vervoersservice!
Woon jij in Millingen aan de Rijn,
Kekerdom of Leuth, heb je een
rijbewijs en affiniteit met senioren? Dan is vrijwilliger bij
onze vervoersservice wellicht
iets voor jou!
Wij vervoeren 7 dagen per
week mensen uit bovengenoemde dorpen naar bestemmingen in de regio.
We zorgen graag dat onze senioren hun sociale contacten
weer kunnen gaan bijhouden,
dus willen we ons vrijwilligersbestand hiervoor uitbreiden.
Lijkt het jou leuk om dit vervoer een paar dagen per maand
te doen, laat het mij dan weten.

Je kunt vrijblijvend een keer met een

van de chauffeurs meerijden.
Wil of kun je dit zelf niet, dan
is er misschien wel iemand in
jouw omgeving die wat tijd
over heeft. Laat degene weten
dat we vrijwilligers zoeken!
Zolang de Coronaregels gelden houden we ons daar uiteraard aan.
Graag tot ziens,
Thea de Wijse-Awater
Coördinator SWOM
Heerbaan 115, telefoonnr.
0481-431105
Elke werkdag van 09.0011.00uur

Vanaf 26 mei ook op woensdagmiddag weer
activiteiten beweegtuin Millingen aan de Rijn
MILLINGEN. 26 mei zijn we ook op
woensdagmiddag van 14.30-15.30 uur
weer gestart met de activiteiten van de
beweegtuin op sportpark de Hove,
Hoefseweg in Millingen. Uiteraard binnen de coronaregels!

ten.
Wij verheugen ons erop jullie weer te
zien, woensdag van 14.30-15.30 uur of

donderdag van 10.00-11.00 uur. Zegt
het voort!
Coaches van de beweegtuin

Het is toegestaan om op sportpark de
Hove in groepjes van 4 activiteiten te
doen. De beweegtuin heeft daarvoor
ook toestemming gekregen van
Sportpark de Hove zelf en van de
gemeente.
Alle activiteiten zijn erop gericht dat er
in groepjes van 4 met onderling voldoende afstand en ook met voldoende
afstand tussen de verschillende groepjes wordt gewerkt.

Op 28 april 2021 is Otis Reijnen uit Beuningen geboren. Samen met zijn vader
Sander Reijnen (37 jaar), opa Stefan Reijnen (59 jaar) en "ouwe opa" Broer
Reijnen van 91 jaar (uit Ooij) vormen ze 4 generaties. De mama van Otis is
Maaike Reijnen- Kuilboer.
Van harte gefeliciteerd!

4 generaties

Er worden 4 soorten activiteiten aangeboden:
- bewegen op muziek
- diverse spelen
- werken op de toestellen
- buikspieroefeningen
Alle activiteiten vinden buiten plaats,
en dus uiteraard alleen wanneer het
goed weer is (dat wil zeggen, wanneer
het niet regent).
Van de deelnemers wordt gevraagd:
- 5 minuten voor aanvang aanwezig te
zijn
- naam en telefoonnummer op te schrijven
- handschoenen te dragen bij de activiteiten waarbij (spel)materiaal wordt
aangeraakt
- een eigen matje mee te nemen voor de
buikspieroefening (donderdag)
- na afloop direct te vertrekken en niet
dicht op elkaar bij te praten of na te pra-

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans
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Rijwielhandel
Bruinewoud

Tooropstraat 3 - 6521 NH Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl

Brompton-dealer

van Nijmegen en omstreken

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

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

Gratis SDE aanvraag

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

WWW.ARIENSSOLAR.NL

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Hollandse
nieuwe
vanaf 16 juni zijn ze er weer!
7-6-2021, Staatscourant 2021, 981732,
Minister van lnfrastructuur en Waterstaat.
Van 8 juni t/m 19 juli ligt het ontwerpbesluit
Legger Rijkswaterstaatswerken ter inzage,
inhoudende het actualiseren van de Legger
Rijkswaterstaatswerken uit 2014 en het
onderdeel Vegetatielegger uit 2020 door de
Minister van lnfrastructuur en Waterstaat.
De actualisatie betreft wijzigingen naar aanleiding van (rivierverruimende) projecten in
de uiterwaarden van de Maas- en de Rijntakken. De opgeleverde situatie in de Heesseltsche Uiterwaarden en de Grensmaas
is dermate afwijkend dat hier afzonderlijke
Projectplannen Waterwet voor zijn opgesteld die gelijktijdig met het Leggerbesluit
ter inzage liggen. Voor meer informatie,
achtergronden en de link voor het indienen
van een zienswijze, zie www.rijkswaterstaat.nl/leggers.

Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag tot 17 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

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

Wij doen alles voor uw auto

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

GFT

DAAR

WINNEN
WE MEE!

www.dar.nl/gft

Wat valt er
te winnen?
Met jouw inzet kunnen we al ons
groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)
opnieuw gebruiken. Dit bereiken we
alleen als we samen geen ander afval bij
het gft-afval doen. Als er bijvoorbeeld
glas of plastic in het gft-afval komt, is alle
moeite voor niets. Zonde! Jij scheidt jouw
gft-afval toch ook?

Samen met jou gaan we de voor
de winst!

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

Rundergehakt

500 gram

Runderbraadworst

500 gram

BBQ worstjes

5 halen
4 betalen

Tipo Parma rauwe ham
Leverkaas

100 gram

€ 4.45
€ 4.25

€ 2.45

100 gram
€ 0.99

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 3 - 12 juni
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Denk en doe mee op
www.samenbergendal.nl
Samen maken we Berg en Dal.
Door vanaf het begin samen te werken maken we gebruik van elkaars
kennis, vaardigheden en creativiteit. Samenwerking is de basis voor
een succesvol initiatief! Daarom
lanceren we nu
www.samenbergendal.nl. Hét platform om uw idee of initiatief te
plaatsen, mee te denken en mee te
maken.
Op de homepagina van het platform ziet u welke projecten op dit
moment actief zijn. Elk project heeft
een bepaalde fase. Bijvoorbeeld
ideeën ophalen of informatie ophalen met een enquête. Als inwoner
kunt u zich registreren op het platform en meepraten en meedoen.

Eerste project al online
Het eerste project staat al online:
‘Meer groen in uw wijk’. U kunt aangeven of en waar u bomen of ander
groen bij u in de straat wilt.
Binnenkort komen er nog meer projecten online. Denk aan het meepraten over het minimabeleid en de
herinrichting van het marktplein in
Groesbeek.
Zelf een initiatief?
Maar, u kunt het platform ook zelf
gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld
weten wat uw dorpsgenoten vinden
van uw initiatief? Dat kan. Neem
dan contact op met Jelle Blijham via
j.blijham@bergendal.nl. Dan bekijken we samen de mogelijkheden
voor op het platform.

■ Herbenoeming Mark Slinkman
Mark Slinkman is door de vertrouwenscommissie van
de gemeenteraad voorgedragen om ook de komende 6
jaar burgemeester te zijn van Berg en Dal. Nagenoeg
altijd leidt het advies tot een definitieve herbenoeming
‘bij Koninklijk Besluit’. We nemen daar alvast een voorschot op en stellen Mark Slinkman wat vragen over zijn
burgemeesterschap.
Hoe vindt u het om ook de komende 6 jaar burgemeester te zijn van Berg en Dal?
Ik ben natuurlijk heel blij met het hernieuwde vertrouwen van de gemeenteraad. En ik ga graag aan de slag
om samen met inwoners, bedrijven en verenigingen
weer alles op te bouwen nu het einde van de coronaperiode voorbij lijkt.
U bent september 2015 begonnen in onze gemeente.
Waar kwam u vandaan en waarom wilde u hier burgemeester worden?
Hiervoor ben ik zeven jaar burgemeester geweest in
Rijnwaarden, een buurgemeente van Berg en Dal. Ik
kende de gemeente dus wel en wist waar ik aan begon.
Berg en Dal heeft veel te bieden: een prachtige omgeving, een rijk en divers cultureel leven en een levendig
gemeenschapsleven in de dorpen. Na de herindeling
moest bovendien de nieuwe gemeente vorm worden
gegeven. Ook dat sprak mij aan, want ik houd niet van
op de winkel passen.
Wat vindt of vond u het mooie aan deze baan?
De enorme afwisseling, denk ik. Aan de ene kant wordt
er een flink beroep gedaan op je denkkracht, en sta je
aan het hoofd van een ingewikkeld en divers bedrijf
met honderden medewerkers en een begroting van 80
miljoen. Toch ligt de kern voor mij ergens anders. En
dat is het directe contact met inwoners en verenigingen. Natuurlijk bij hoogtepunten als het meevieren van
een kampioenschap of een honderdste verjaardag.
Maar ook dat je er kunt zijn op moeilijke momenten in
een mensenleven. En bijvoorbeeld een klein beetje
kunt helpen door ’s nachts aanwezig te zijn bij een
grote woningbrand.

■ Een sporthulpmiddel uitproberen via
Uniek Sporten Uitleen
Heeft u een beperking en sport u graag? Met Uniek Sporten Uitleen kunnen mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen zoals rolstoelen en handbikes uitproberen.
Het sporthulpmiddel wordt helemaal afgesteld op uw wensen. En tijdens
de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar.
Het hulpmiddel leent u minimaal een week tot maximaal zes maanden. Zo
kunt u een sport uitkiezen die goed bij u past. Kijk eens op www.unieksporten.nl/uitleen wat er allemaal mogelijk is.

En wat het meest lastige of moeilijke?
Veel van wat ik doe, komt nooit in de krant. Huiselijk
geweldzaken komen helaas ook bij ons nogal eens
voor. Dan wordt aan mij voorgelegd om iemand tijdelijk
uit de gezinssituatie te verwijderen, zodat hulpverlening op kan starten. Zo uit het niets word je betrokken
in het leed, de ellende en het verdriet van een gezin in
één van onze dorpen. Zeker als er kleine kinderen bij
betrokken zijn kan ik dat moeilijk van me afzetten.
Wat vindt u van de Berg en Dalse politiek?
Elf partijen uit drie voormalige gemeenten, dat lijkt een
recept voor chaos. Toch is niets minder waar. Er wordt
in onze raad vaak op het scherpst van de snede gedebatteerd en de wethouders krijgen het zeker niet
cadeau. Maar het gaat allemaal vanuit betrokkenheid
en er wordt niet op de man (of vrouw!) gespeeld. De

onderlinge omgang is in de basis goed en respectvol.
Toch denk ik dat het goed is dat een aantal partijen nu
gaat fuseren; het raadswerk is een zwaardere taak dan
velen denken. Vooral voor de eenpitters in de raad is
het flink aanpoten met dikke stapels stukken en de vele
vergaderingen en bijeenkomsten. Een beetje werkverdeling zal welkom zijn, want ook de komende jaren zal
er veel werk te doen zijn in de raad.
Wat betekent deze coronaperiode voor u als burgemeester?
Net als voor iedereen ziet mijn leven er heel anders uit
dan vóór de crisis. Ik zit al meer dan een jaar voornamelijk thuis te werken, en vergader via een beeldschermpje. Dat raak je wel beu na zo’n lange tijd. Net
als iedereen mis ik het menselijk contact, of dat nu is
met inwoners, raadsleden of medewerkers van het
gemeentehuis. Ik ben blij dat we het moeilijkste gehad
lijken te hebben en we aan versoepelingen kunnen
werken, daar zijn we allemaal inmiddels wel aan toe!
Waar kijkt u naar uit voor de komende 6 jaar?
Er is veel te doen de komende jaren, ook voor de
gemeente. Juist in coronatijd is het belang van een fijn
huis extra duidelijk geworden. Er moet dus flink
gebouwd worden, om voor al onze inwoners die willen
starten of doorstromen een passende woning te bouwen. Veel ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. Veel aandacht moet er de komende jaren
ook zijn om hen te helpen de weg omhoog weer te vinden. Berg en Dal kent veel mooie, oude verenigingen.
Die zitten nogal eens in panden die wel oud zijn, maar
niet zo mooi en zeker niet duurzaam. Met het verenigingsleven ligt ook daar een taak, om ervoor te zorgen
dat het gemeenschapsleven ook op langere termijn
kan blijven bloeien. Kortom: na een periode van
gedwongen stilstand is het nu tijd voor werk aan de
winkel!

■ In de zomer geen vast spreekuur formulierenbrigade
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan
kunt daarvoor terecht bij de formulierenbrigade van
SSHB Support. Bel 06 – 23 84 29 64 voor het maken
van een afspraak. Of maak online een afspraak via de
website van de gemeente.
De formulierenbrigade is op even donderdagen van
11.00 tot 14.00 uur aanwezig in Voorzieningenhart Op
de Heuvel aan de Ericastraat 39 in Groesbeek. In de
maanden juli en augustus is er geen vast spreekuur op
de even donderdagen. Heeft u die maanden hulp
nodig? Bel dan voor het maken van een afspraak.
Wat voor soort hulp biedt de formulierenbrigade?
De formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen van
bijvoorbeeld:
▪ Een goedkoper internet- of telefoonabonnement
▪ Kwijtschelding belastingen van de gemeente

▪ Een goedkopere energieleverancier
▪ Een goedkopere zorgverzekering
▪ Zorgtoeslag
▪ Huurtoeslag
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Mededelingen

■ Steenbreek gestart in Breedeweg

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.

Operatie Steenbreek is gestart in
de kern Breedeweg. Met deze campagne willen de gemeente en
Waterschap Rivierenland zorgen
voor een groener Breedeweg met
minder stenen. In een groene
omgeving kan regenwater makkelijker in de grond wegzakken. Zo verminderen we wateroverlast en verdroging in Breedeweg.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Oosterbergweg 2, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Oosterbergweg 2, bouw zwembad (verleend)
▪ Rijksstraatweg 82, kap boom (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 173, plaatsen van 12 zonnepanelen (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 177, restaureren en intern verbouwen (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Oude Kleefsebaan 22, realiseren inrit met carport en schutting en
poort bij bestaande inrit (weigering)
Groesbeek
▪ Nabij Ambachtsweg 3, aanvragen nieuw huisnummer (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 8, verzoek vrijstelling voor bedrijf aan huis:
repareren scooters in garage (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 43, herbouw potstal (verlengen beslistermijn)
▪ Heumensebaan 26, brandveilig gebruik (ontwerpbesluit)
▪ Kerkstraat 7, realiseren trainingsruimte en vervangen dakgoten en
raamkozijnen (verleend)
▪ Pannenstraat 2b, realiseren sportschool, fitness en haptonomie
(verleend)
▪ Parklaan 263, aanbrengen letters tegen gevel van pand Plataan
(aanvraag)
▪ Spoorlaan 1-1b-3-5 (Spoorlaan fase 2), bouw commerciële ruimte
met 24 appartementen en uitbreiden 2 bestaande winkels
(ontwerpbesluit)
▪ Stekkenberg 92, demonteren bestaande aanbouw en plaatsen extra
verdieping (aanvraag)
▪ Zevenheuvelenweg 18, uitbreiden slaapkamer eerste verdieping
(verleend)

Stenen eruit, GROEN erin
Steenbreek moedigt inwoners aan
om zelf aan de slag te gaan. Door
tegels uit de tuin te halen en deze
te
vervangen
door
groen.
Wethouder Sylvia Fleuren: ‘We helpen inwoners van Breedeweg hier
graag mee met bijvoorbeeld gratis
tuinadvies en een tegelophaal service.’ Meer informatie hierover:
www.steenbreekbreedeweg.nl.
Start campagne
Om de start van de campagne te
vieren kregen bezoekers van de

Sylvia Fleuren (rechts) met Jan Pieter, medewerker van de Buurtmarkt
Buurtmarkt in Breedeweg vlinderstruikjes cadeau. Wethouder Sylvia
Fleuren en heemraad Mathieu
Gremmen van het waterschap
deelden de plantjes op 17 mei uit.

De campagne Steenbreek is een
van de veertig maatregelen die de
gemeente
en
Waterschap
Rivierenland nemen tegen wateroverlast
en
verdroging
in
Breedeweg.

Heilig Landstichting
▪ Moses en Aäronlaan 20, aanpassen voorgevel (verleend)
Kekerdom
▪ Weverstraat 36, vernieuwen aanbouw (verlengen beslistermijn)
Millingen aan de Rijn
▪ Mozartstraat 40, plaatsen gevelisolatieplaten en stucen/schilderen
gevels (aanvraag)
▪ Paulus Potterstraat 17, in- en uitrit verlengen hoek P. Potterstraat Mesdagstraat (verleend)
▪ Wethouder Arntzstraat 10, tijdelijk plaatsen woonunit (verleend)
▪ nabij Wethouder Koenenstraat 57, aanleggen uitrit achterzijde woning
(verleend)
Ooij
▪ Goudwindestraat 21, aanleggen inrit (aanvraag)
▪ Nabij Kerkdijk 24a, moderniseren telecominstallatie (aanvraag)
▪ Dr. Kochlaan 39, realiseren dakopbouw (aanvraag)
▪ Persingensestraat 1, verbouwen en uitbreiden woning (aanvraag)
Persingen
▪ Persingensestraat 13, uitvoeren van hoveniersactiviteiten als
nevenactiviteit (aanvraag)
Ubbergen
▪ Hengstdal 33, intern verbouwen woning en plaatsen dakramen en
kapschuur (verleend)
▪ Kasteelselaan 22, vernieuwen dakpannen en dakbeschot (aanvraag)
---------------------------------------------------------------------------------------------Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
Wilt u een omgevingsvergunning inzien? Neem dan telefonisch contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN) via telefoonnummer 024 - 751 7700. Voor de mededelingen over Ruimtelijke
Ordening en Milieu kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en
Dal via telefoonnummer 14 024.

Wateroverlast Breedeweg
Het klimaat verandert. Hierdoor krijgen we vaker hoosbuien en tropische temperaturen. In Breedeweg
leidt dat tot wateroverlast en verdroging. Het dorp staat wat betreft
wateroverlast in de top 10 van
Nederland.

Mathieu Gremmen (links) met Bulekri Albaraki, bezoeker van de
Buurtmarkt. Bulekri: "Of Operatie Steenbreek nodig is in Breedeweg? De
campagne is overal nodig!"

Aan de slag in de hele gemeente
De gemeente wil samen met inwoners en organisaties Berg en Dal
groener maken. Dit doen we met
verschillende
projecten.
Steenbreek Breedeweg is een van
die projecten. We starten in
Breedeweg en breiden het project
uit over de hele gemeente. Vanaf
het najaar gaan we ook in andere
delen van de gemeente aan de slag
met ‘Stenen eruit, GROEN erin’.

■ Wilt u ook meer groen in uw straat?
Wilt u ook meer bomen of ander
groen bij u in de straat en heeft u
daar leuke ideeën over? Ga naar
www.samenbergendal.nl en meld
uw idee aan! De bewoners uit de
Parachutistenstraat in Groesbeek
gingen u al voor.
Vorig jaar wilden inwoners uit de
Parachutistenstraat in Groesbeek
met het planten van bomen hun
straat groener maken. Het begon
met een brief aan de bewoners van

de Parachutistenstraat met de
vraag of ze daar voor waren.
Hierna hebben de inwoners de
gemeente gevraagd wat was. Na
nog wat brieven en een bewonersavond zijn de bomen geplaatst.
Online platform
Vanaf nu kunt u als inwoner nog
sneller en makkelijker uw wens of
idee kwijt. We hebben namelijk het
platform www.samenbergendal.nl.
Wilt u ook uw straat groener

maken? Plaats uw initiatief dan op
ons platform
www.samenbergendal.nl. En wie
weet spreken we elkaar snel, want
samen maken we Berg en Dal!
Wethouder Sylvia Fleuren: “Als wij
kunnen meewerken aan wensen
van inwoners die ook nog uitvoerbaar zijn, dan doen we dat graag.
Een boom zorgt onder meer voor
schaduw, vogels en een mooi
straatbeeld.”
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■ Participatie speeltuin Beek

■ Regels TONK soepeler

De gemeente Berg en Dal vindt het
belangrijk dat inwoners meedenken, meepraten, meebeslissen
over projecten in hun buurt of in de
gemeente. Samen maken we onze
gemeente namelijk veel mooier.
Zeker als we gebruikmaken van
elkaars kennis, vaardigheden en
creativiteit. Dat doen we nu in
steeds
meer
projecten.
Bijvoorbeeld in Beek.

De gemeente Berg en Dal heeft
nieuwe regels voor de TONK vastgesteld. De TONK is een tijdelijke
coronasteunmaatregel. Daarmee
kan de gemeente inwoners helpen
met het betalen van hun woonkosten zoals huur, hypotheek, gas,
water en licht. De gemeente past
de regels aan omdat er tot nu toe
weinig gebruik wordt gemaakt van
de regeling. De gemeente hoopt
dat inwoners de TONK nu eerder
aanvragen.

In Beek gaan we een stukje verder
Elk jaar richten we in de gemeente
speeltuinen opnieuw in. Omdat
speeltoestellen nu eenmaal niet het
eeuwige leven hebben. Vroeger
bepaalde de gemeente welke
speeltoestellen er kwamen. De
afgelopen jaren vragen we dat
steeds vaker aan de kinderen.
Maar in Beek gaan we nog een

Dit zijn de veranderingen
De gemeente heeft tot volgende

veranderingen in de regels besloten:
▪ Er is geen vermogensgrens meer.
▪ Het inkomen van de partner wordt
niet meer meegerekend.
▪ De maandelijkse bijdrage van de
TONK gaat omhoog van 200 naar
500 euro per maand.
Meer informatie
Meer informatie over de TONK
vindt u op de website van de
gemeente www.bergendal.nl. Daar
staat ook aan welke voorwaarden u
moet voldoen en hoe u de uitkering
kunt aanvragen.

■ Afvalscheiding bij basisscholen
Aftrap op Adelbrecht-Windekind in Groesbeek
stukje verder. Daar hebben inwoners zelf het creatieve
proces met de kinderen georganiseerd.
Wat hebben de kinderen gedaan?
Op 16 mei hebben de kinderen in de speeltuin
gebrainstormd over hun speelplek. Als eerste hebben
ze op een wit vel hun ‘droom’ speeltuintje getekend.
Die tekeningen werden aan een waslijn gehangen.
Daarna hebben ze samen de themawoorden uit alle
droomtekeningen gehaald. Er was een voorselectie
van speeltoestellen gemaakt door Yalp speeltoestellen. De kinderen mochten daarna met ‘geld’ (ieder had
een stapeltje dat stond voor € 9.000) stemmen op die
voorselectie. Met de uitkomsten van de brainstorm
gaat Yalp nu een voorstel maken voor de speelplek .
Meer voorbeelden
Maar we hebben meer voorbeelden van projecten
waarbij we samen met inwoners, jong en oud, mooie
dingen tot stand brengen. Op ons verzoek is Forte
Welzijn bij een andere speelplek in Beek en ook bij
twee speelplekken in Groesbeek met kinderen en jongeren in gesprek over nieuwe speelmogelijkheden. En
in de Burgemeester Hermsenstraat in Millingen aan de
Rijn hebben zich inmiddels ruim 15 inwoners gemeld
om mee te denken over de speeltuin daar. Wordt vervolgd!

Kinderen van basisscholen in de
gemeente Berg en Dal kunnen
vanaf nu ook hun afval scheiden.
Op donderdag 20 mei trapte wethouder Nelson Verheul samen met
Dar af bij basisschool AdelbrechtWindekind in Groesbeek.
De kinderen van de AdelbrechtWindekind vonden het heel jammer
dat zij op school nog geen afval
konden scheiden. Ze organiseerden een spelletjesmarkt om geld op
te halen voor gescheiden afvalbakken. En klopten met dat geld bij de
gemeente aan.
Jong geleerd is oud gedaan
De gemeente was het helemaal
eens met de kinderen. Ook op
school moet er aandacht zijn voor

afval, afvalscheiding en zwerfafval.
Jong geleerd, is namelijk oud
gedaan. Daarom krijgen de scholen
afvalbakjes in de klas voor plastic+,
oud papier, gft-afval en restafval.
Vrolijke afvalbakjes
Wethouder Nelson Verheul deelde
bij twee kleuterklassen vrolijk
gekleurde afvalbakjes uit. De kinderen deden ook een spelletje over
afvalscheiding. Van Dar kreeg de
school nog een knikkertegel
gemaakt van plastic+afval.
Lesmateriaal
Dar ontwikkelt lesmateriaal over
afval, afvalscheiding en zwerfafval.
Meer informatie daarover staat op
www.dar.nl/lesmateriaal.

■ Themabijeenkomsten psychische kwetsbaarheid in de polder
Heeft u last van eenzaamheid,
somberheid, angst of andere (psychische) problemen? Of kent u
iemand die dit heeft? Voelt u zich
wel eens onbegrepen? En heeft u
behoefte aan contact met een ervaringsdeskundige?

Kom dan naar de bijeenkomsten
psychische kwetsbaarheid. Elke bijeenkomst staat een ander thema
centraal.
De bijeenkomsten
Donderdag
17
Ervaringsverhalen

juni:

Ervaringsdeskundigen vertellen
waar zij mee zitten. Ze geven tips
die u kunnen helpen beter om te
gaan met psychische kwetsbaarheid.
Donderdag 22 juli: Stigma’s doorbreken
Taboe doorbreken en mentale
gezondheid bespreekbaar maken
door samen het ‘Ixta open spel’ te
spelen.
De bijeenkomsten vinden plaats
van 14:00 tot 16:00 uur in de MOKruimte bij de St. Martinusschool:
Chopinstraat 2 in Millingen. Binnen
moet u zich aan de coronaregels
houden.
Aanmelden of meer informatie
In verband met corona moet u zich
aanmelden voor deze bijeenkomsten. Wilt u zich aanmelden of wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met Astrid Verbiest van
Forte Welzijn via
mok@fortewelzijn.nl of via
06 - 15 45 68 61.

■ Iedere week ophalen groente-, fruit- en
tuinafval
Dar haalt weer iedere week gft-afval op. Weten wanneer Dar uw gft-afval
ophaalt? Kijk dan op de digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer of in de
Dar app. U kunt in de app instellen dat u een seintje krijgt wanneer Dar uw
afval ophaalt. Superhandig dus.
Kijk voor meer informatie over gft-afval op www.dar.nl/gft
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■ Uit de raad: bouwen in Ooij
en raad wil verder met burgemeester

De gemeenteraad van Berg en Dal
vergaderde digitaal op 20 mei
2021. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende onderwerpen die op de agenda stonden.
De gemeenteraad wil graag verder
met de burgemeester
De gemeenteraad heeft besloten
om burgemeester Mark Slinkman
aan te bevelen voor herbenoeming.
De vicevoorzitter van de gemeenteraad, Mechteld ten Doesschate,
maakte dit tijdens de raadsvergadering bekend. “De leiding is bij
deze burgemeester in goede handen. Hij raakt de goede snaar bij
inwoners; bij droevige momenten
maar ook bij feestelijkheden. Wij
kunnen hem met een gerust hart
aanbevelen voor herbenoeming”,
zei Ten Doesschate. Een definitief
besluit (het wordt een Koninklijk
Besluit) volgt na de zomer.
Locatie Reomie in Ooij wordt woongebied: maximaal 250 woningen er
bij
Het hoofdgerecht van de vergadering was het plan voor de locatie
Reomie. De gemeente wil het
Reomieterrein in Ooij herontwikkelen. Het plan is om maximaal 250
woningen te bouwen. De raad ging
akkoord met het voorstel. Maar wel
met een wijziging in de voorwaarden: er hoeft van de raad op deze
locatie geen Toeristisch Overstappunt (TOP) te komen. Er zijn andere plekken in de gemeente waar dit
kan. De ontwikkelaar kan het plan
nu verder uitwerken. De PvdA verzocht het college om met de raad in
discussie te gaan over de gevolgen
van dit plan voor woningbouw op de
locatie Emmastraat in Ooij. De raad
ging hierin mee met een ruime
meerderheid.
Bijgebouwtje
aan
de
Zeelandsestraat 65, maar wel
onder voorwaarden
De eigenaar van de woning aan de
Zeelandsestraat 65 in Millingen aan
de Rijn wil een bijgebouw bouwen
op het voorterrein bij zijn woning.
Om dit mogelijk te maken moet er
van het huidige bestemmingsplan
worden afgeweken. Het college
had een verzoek hierover twee keer
afgewezen. De eigenaar stapte
daarom naar de raad om het verzoek te beoordelen. De raad heeft
aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het ver-

zoek, maar dan wel onder voorwaarden. Een amendement hierover van het CDA werd aangenomen.
Moties vreemd aan de orde
Tot slot nam de gemeenteraad nog
twee moties aan. GJS en Voor Berg
en Dal dienden een motie in om
nog eens te kijken naar de duurzaamheidsopgave van de gemeente; om daarin de scheepvaart niet
mee te nemen. Die sector heeft
namelijk een eigen doelstelling. De
laatste motie van de avond kwam
van alle lokale partijen in de raad.
Zij willen dat bij het toewijzen van
woningen, rekening wordt gehouden met inwoners die in de
gemeente willen blijven wonen. Zij
moeten een hogere slagingspercentage krijgen. Dit kan via de
regionale huisvestingsverordening
geregeld worden.
Overige besluiten
De gemeenteraad heeft verder de
volgende besluiten genomen:
▪ Bestemmingsplan ‘Transformatie
locatie Schreven, Groesbeek’
vastgesteld;
▪ Bestemmingsplan ‘Hoge Horst
47a, Groesbeek’ vastgesteld;
▪ Ingestemd met het eindbod van
de RES 1.0 Arnhem/Nijmegen;
▪ Ontheffing verleend aan wethouder Verheul van het woonplaatsvereiste.
Het voorstel over de 3e fase van de
herontwikkeling
van
de
Schoollocatie in Millingen is van de
agenda gehaald. Een meerderheid
van de raad wil dit eerst bespreken
in een carrouselvergadering.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken of vergaderstukken inzien? Dat
kan dat via onze website
http://bergendal.raadsinformatie.nl.
U vindt de vergaderstukken ook via
de app Politiek Portaal in de App
Store. Kies voor ‘Berg en Dal’. U
kunt de gemeenteraad volgen via
Twitter, Facebook en Instagram.
Zoek op ‘Gemeenteraad Berg en
Dal’.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende
raadsvergadering is op 17 juni
2021.
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■ Zonneparken in Berg en Dal
Misschien heeft u al gehoord over
de mogelijke komst van zonneparken in onze gemeente. De gemeente en projectontwikkelaars proberen alle betrokkenen zo uitgebreid
mogelijk en direct te informeren
over alle ontwikkelingen. In dit artikel leggen we uit waarom we denken aan zonneparken om duurzame energie op te wekken. We vertellen ook welke stappen we al hebben gezet met inwoners. En welke
plekken we hebben aangewezen
om te bekijken of daar zonneparken
mogelijk zijn.
Bent u direct belanghebbende bij
een zonnepark, bijvoorbeeld buurtbewoner? Dan betrekken de projectontwikkelaar en gemeente u
direct bij dat project. Dat staat los
van dit artikel in De Rozet.
Misschien bent u inmiddels al benaderd.
Waarom willen we duurzame energie opwekken?
We willen duurzame energie
opwekken omdat onze kinderen
moeten kunnen opgroeien in een
mooie, veilige en gezonde omgeving. Het gebruik van olie, kolen en
gas bedreigt onze leefomgeving.
Het zorgt voor uitstoot van CO2 en
fijnstof. Daarom gaan we energie
besparen, meer schone energie
opwekken, grondstoffen hergebruiken, blijven we lokale duurzame initiatieven ondersteunen en zorgen
we voor minder afval.
Wat doen we al om duurzame energie op te wekken en energie te
besparen?
Onze eerste prioriteit is nu om onze
daken vol te leggen met zonnepanelen. Zonnepanelen op daken
helpen ons om duurzame energie
op te wekken. Als gemeente geven
we het goede voorbeeld. Onze
accommodaties zijn de afgelopen
jaren allemaal zo veel mogelijk vol
gelegd met zonnepanelen of worden binnenkort vol gelegd. Kijk
maar eens bij sporthal Heuvelland,
het gemeentehuis in Groesbeek en
bij de Duffelt in Millingen. ‘Geen dak
zonder zonnevlak’ is ons uitgangspunt. We hopen dat u en andere
inwoners de daken gaan volleggen
en dat u energie gaat besparen.
Daar helpen we u op verschillende
manieren bij. Bijvoorbeeld door u
gratis advies te geven via het Loket
Duurzaam Wonen Plus. Kijk voor
meer informatie en het maken van
een afspraak op
www.duurzaamwonenplus.nl. En
door u ook op andere manieren te
informeren en helpen hopen we dat
ons voorbeeld door onze inwoners
in grote getalen wordt gevolgd.
Maar we al doen veel meer. Zo helpen we onze inwoners bij de keuze
om over te stappen op elektrisch rijden en door het plaatsen van laadpalen. En we onderzoeken wat er in
onze gemeente nodig is om huizen
klaar te maken om op termijn van
het aardgas af te kunnen gaan.
Wellicht pas na 2030. U hoeft dus
nu nog niet van het gas af. Gaat u
verbouwen? Dan is het verstandig
om hier wel alvast over na te denken. Voor gratis hulp en advies
hierover kunt u ook terecht bij het
Loket Duurzaam Wonen Plus via
www.duurzaamwonenplus.nl.
Waarom zijn grootschalige zonneparken nodig?
Wat we allemaal al doen is nog niet
genoeg. We moeten ook zonne-

energie opwekken door grootschalige zonneparken. We leggen uit
waarom.

zonneparken tijdelijk toe te staan.
Na verloop van tijd worden ze weer
opgeruimd. Bijvoorbeeld na 25 jaar.

Zelfs als er zonnepanelen liggen op
alle daken die er geschikt voor zijn,
dan nog wekken we niet voldoende
energie op voor al het (toenemende) energieverbruik in Berg en Dal.
Ook kost het vele jaren voordat alle
daken vol liggen. Als we daarna
pas beginnen met andere vormen
van energie opwekken zijn we te
laat om aan onze doelstelling te
halen. Die doelstelling is om in
2030 zelf 50% van onze benodigde
energie op te wekken. Dat redden
we niet als we nu alleen inzetten op
zonnepanelen op daken. We moeten dus én aan de slag met onze
daken én ook een deel van onze
energie opwekken via zonneparken
in ons landschap. We kiezen voor
enkele grotere zonneparken op een
paar plekken, omdat we niet door
onze hele gemeente verspreid allemaal kleine zonneparken willen. Zo
beschermen we ons landschap als
geheel.

Welke voorwaarden stellen we aan
de zonneparken?
Zoals hiervoor aangegeven stellen
we voorwaarden aan initiatiefnemers die een zonnepark in onze
gemeente willen aanleggen. Zo willen we dat de biodiversiteit en het
landschap verbeteren als er zonneparken komen. Denk aan een
rand van hagen en bloemrijke struiken, maar ook de aanleg van een
wandelpad zodat we ook van dichtbij van dat mooie landschap kunnen genieten. Het lijkt misschien
gek dat een zonnepark meer biodiversiteit oplevert. Maar als we in/bij
een zonnepark hagen en bloemrijke struiken plaatsen levert dat meer
voedsel en leefruimte op voor dieren en planten dan bijvoorbeeld
gras. Daarnaast kijken we of we die
locaties voor andere functies kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld
aan fruitteelt onder of bij de zonnepanelen. Een andere belangrijke
voorwaarde die we als gemeente
stellen is dat de initiatiefnemer u als
inwoner actief bij de plannen
betrekt. De gemeente ondersteunt
daarbij. Ook moet u als inwoner
kunnen deelnemen aan het project.
Een deel van de opbrengsten moet
terugvloeien naar onze gemeenschap, bijvoorbeeld via een fonds.

Wat leveren zonneparken u/ons
op?
Zonneparken leveren ons duurzame, groene energie op. Maar, heel
belangrijk, we willen met de aanleg
van de parken ook meteen het
landschap verbeteren. Zo leggen
we op plaatsen waar nu alleen gras
ligt verschillende landschapselementen aan. Denk daarbij aan
hagen, struwelen, bloemrijke randen, fruitbomen, etc. Dat levert veel
meer biodiversiteit op (meer verschillende dieren en planten), ziet
er mooier uit en levert ons fruit uit
eigen streek. En daar waar dat kan
zorgen we dat u van dichtbij van dat
mooie landschap kunt genieten
dankzij wandelpaden.
Samen gekozen voor zonne-energie
Bij het opwekken van duurzame
energie kiezen we dus voor zonneenergie. De gemeenteraad heeft dit
in 2019 besloten. Dat deed ze
nadat in 2018 grote groepen inwoners uit de hele gemeente deze
voorkeur aangaven bij vier bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten gaven de inwoners ook aan
(voorlopig) geen windenergie te willen. De inwoners kozen niet alleen
voor zonne-energie. Ze gaven ook
voorkeuren aan voor een aantal
locaties. Die locaties waren de
basis voor verder onderzoek, bijvoorbeeld uit het oogpunt van
natuur & landschap en toerisme &
recreatie.
Daarna heeft de gemeenteraad
definitief vastgesteld in welke
gebieden we zonne-energie willen
opwekken. We kiezen ervoor om

Welke stappen gaan we met u zetten?
Voor een aantal locaties onderzoeken de initiatiefnemers of grootschalige zonneparken mogelijk zijn.
Zoals hierboven beschreven stelt
de gemeente hier voorwaarden
aan. Dat betekent dus dat de initiatiefnemers u als omwonende of
belanghebbende nauw betrekken
bij het onderzoek en verdere verloop.
Welke projecten zijn er?
We zijn nu in overleg met de initiatiefnemers over een aantal zonneparken die in onderzoek zijn.
Enkele initiatieven liggen tussen
Millingen en Leuth. In totaal komt
voor ongeveer 50 ha aan zonnepark op het land met daarbij circa
50 ha aan natuurontwikkeling. Ook
hier moeten inwoners en gemeenschap kunnen meedelen in de
opbrengsten. Door de natuurontwikkeling maken we het landschap
mooier en wordt het gebied veel
aantrekkelijker voor veel verschillende dieren en planten. Daarnaast
zijn er twee parken bij Groesbeek
die nader worden onderzocht. Alle
parken zijn verschillend van grootte
en variëren in opbrengst. In volgende edities van De Rozet en op de
website van de gemeente kunt u
hier meer over lezen.

Foto: solarpark de Kwekerij in Hengelo
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■ Eindstrijd Aardrijkskunde Olympiade dit jaar in Berg en Dal
Dit
jaar
is
de
landelijke
Aardrijkskunde Olympiade te gast
in Berg en Dal. De olympiade is een
wedstrijd in geografische vakkennis
en vaardigheden voor scholieren.
Elk jaar doen duizenden leerlingen
mee aan de voorrondes. De 15
beste leerlingen mogen meedoen
aan de eindstrijd. En die speelt zich
dit jaar af in onze gemeente.
De Aardrijkskunde Olympiade
wordt al 28 jaar georganiseerd door
de
stichting
Aardrijkskunde
Olympiade. Dit jaar is de lerarenopleiding aardrijkskunde van de
Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN) medeorganisator.
Advies geven aan de gemeente
De 15 leerlingen zitten allemaal in

de laatste klas van het vwo. Van de
organisatie hebben ze een
opdracht gekregen. Ze moeten de
gemeente Berg en Dal advies
geven over het verduurzamen van
voedsel in een deel van de polder.
De vier leerlingen die de opdracht
het beste uitvoeren mogen meedoen aan de internationale olympiade in Istanbul. Daar nemen leerlingen uit 45 landen het tegen
elkaar op.
Drukke week
De leerlingen gaan deze week op
pad in onze gemeente. Ze gaan
drukke dagen tegemoet met veldwerk, excursies, toetsen en natuurlijk op vrijdag de prijsuitreiking. Dat
hoeven ze niet alleen te doen. Ze
worden begeleid door mensen van

de
stichting
Aardrijkskunde
Olympiade. En door studenten en
docenten van de lerarenopleiding
aardrijkskunde van de HAN. De
leerlingen kunnen daarnaast lokale
experts om advies vragen.
Bijvoorbeeld plaatselijke boeren,
biologen en een ambtenaar van de
gemeente.
Blij en vereerd
De gemeente is blij en vereerd dat
de organisatie van de olympiade
Berg en Dal heeft uitgezocht voor
de wedstrijdopdracht. Ons landschap is mooi en bijzonder. Dat willen we natuurlijk graag aan alle
inwoners en bezoekers, jong en
oud, laten zien.

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

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

024-6633100
www.frankbv.nl

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

Vanwege uitbreidingen op diverse
locaties zijn wij op zoek naar collega’s!

Bij de RIBW geloven we dat we mensen sterker kunnen maken.
Door het samen vinden van perspectief en structuur. En weer vertrouwen te hebben in eigen kracht en mogelijkheden. Om zoveel mogelijk
zelfstandig te kunnen zijn. En weer mee te doen in de eigen woonomgeving. Daar ligt de sleutel tot herstel.
Wat kun je onder andere bij ons verwachten?
• Een professionele organisatie, waar in een informele sfeer wordt
gewerkt en samenwerken en meedenken enorm wordt gewaardeerd.
• Een individueel scholingsbudget, toegang tot onze online leeromgevingen.
• Op je (elektrische) fiets naar je werk? Fit blijven door te sporten?
De nieuwste laptop of mobiel? Wij bieden je diverse fiscale voordelen.

Wil je meer informatie?
Ga dan naar de pagina www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/werken-bij
of stuur een e-mail naar team.vacature@ribw-nr.nl.

www.ribw-nr.nl

vacature RIBW-NR

Sta jij stevig in je schoenen, beschik je over een afgeronde
zorgopleiding op mbo of hbo niveau, ben je op zoek naar
een nieuwe uitdaging als ondersteunend woonbegeleider
of psychiatrisch begeleider? Dan zijn wij op zoek naar jou!

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

Personeel
Gevraagd

Wij zoeken:

Parttime medewerkster wasserij.
Ben jij die fysiek fitte medewerkster die op korte termijn
een parttime baan wil hebben? Dan zoeken wij jou.
De werkzaamheden, voornamelijk op maandag en dinsdag,
zullen bestaan uit, uitzoeken van schone was, mangelen,
vouwen van drooggoed en inpakken van het wasgoed.
Je werkt in een klein team van 4 personen.
Weet je van aanpakken, werk je nauwkeurig en
netjes? Solliciteer dan op deze vacature.
Via email, blekershof@blekershof.nl
Wasserij Verweij Blekershof, Beek
0653477633

De Rozet
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Herstart Repair- en Internetcafé voor inwoners
Millingen aan de Rijn, Kekerdom en Leuth
Gezien de huidige richtlijnen kunnen we nog niet in het
Kulturhus in Millingen aan de Rijn terecht voor het Repairen Internetcafé. Enkele van onze vrijwilligers hebben aangeboden de reparaties thuis uit te willen voeren.
Er zijn vrijwilligers die kundig zijn op het gebied van elektrische apparaten. Ook zijn er vrijwilligers met verstand van
computers. U kunt bij hen terecht met uw smartphone, tablet,
laptop of desktop. Verder zijn kleine reparaties aan kleding
weer mogelijk!
Wanneer u iets te repareren heeft kunt u dit per e-mail aanmelden bij: swom@hetnet.nl, maximaal 1 artikel per keer. In
de mail vertelt u wat u te repareren hebt en geeft u uw telefoonnummer.
Ook kunt u elke werkdag tussen 9.00-11.00uur bellen naar
0481-431105.
Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er
tijd en kennis heeft om de reparatie uit te voeren en bellen of
mailen u terug.
De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 25 mei een werkbezoek
gebracht aan het Radboudumc
Dekkerswald in Groesbeek. De
koning bezocht er de COVID-19
nazorgpoli. Daar sprak hij met herstellende coronapatiënten en een
aantal medisch specialisten betrokken bij de zorg die nodig is voor
patiënten die langdurig ziek blijven
na een coronabesmetting.

rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
SWOM en haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden. Aanleveren van te repareren materiaal is
voor eigen risico.
Bestuur SWOM

Vrijwilligersvacatures in Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt Berg en Dal verzamelt alle vacatures uit de gemeente en bemiddelt potentiële vrijwilligers
aan organisaties.
Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen die niet(meer)
zelf kunnen fietsen.
Hun doelstelling is om mensen die nog graag fietsen, maar
dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3
uur aan te bieden op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Deze fiets heeft de mogelijkheid om zelf mee te
trappen; zittende naast een vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt
en stuurt.
Met deze wekelijkse- of 2-wekelijkse fietstochten wordt het
isolement van de persoon doorbroken, komen de gasten op
een gezellige manier fysiek in beweging en er ontstaan er
unieke contacten tussen mobiele en vitale vrijwilligers en
minder mobiele en vitale gasten.
Wil jij helpen? Neem dan contact op met Carla Derks via
(0481) 43 19 68 of fietsmaatjesmillingen@gmail.com.

Maradijs zoekt vakantiebegeleiders voor themavakanties
in Nederland.
De Beekse organisatie Maradijs verzorgt creatieve en actieve
vakanties voor (jong)volwassenen met een verstandelijke
beperking. Alle vakanties zijn in Nederland en hebben een
thema. Zo zijn er bijvoorbeeld de muziek & dansvakantie, de
natuur & dierenvakantie, de bak & kookvakantie, crea &
schildervakantie, beauty & relaxvakantie en yoga & meditatievakantie.
Zie jij dit helemaal zitten?
Neem dan contact op met Joyce Vanes van Maradijs op via
(024) 84 554 88 of info@maradijs.nl.
Geïnspireerd geraakt?
Kijk voor leuke actuele vrijwillige vacatures op www.geldersehanden.nl/bergendal. Staat er geen geschikte vacature
voor je bij maar wil je wel graag iets doen? Neem dan contact op met Theo Zegers via vspbergendal@fortewelzijn.nl
of 06-28779192.

GGD Gelderland-Zuid opent tijdelijk
extra vaccinatielocatie in De Goffert
In de Jupiler Lounge van het Nijmeegse voetbalstadion De
Goffert komt tijdelijk een extra GGD-vaccinatielocatie.
GGD Gelderland-Zuid richt deze tijdelijke locatie in omdat
er vanaf juni extra coronavaccin beschikbaar is. In juni is de
doelstelling om, bij voldoende vaccin, landelijk minimaal 2
miljoen prikken per week te zetten. Met deze locatie kan
regio Gelderland-Zuid daaraan de gewenste bijdrage leveren.
GGD start eerste week van juni In de eerste week van juni
start de GGD in De Goffert met het vaccineren tegen corona

van mensen van 59 jaar en jonger. Op de locatie komen 6
priklijnen en de GGD prikt er naar verwachting met het vaccin Janssen. De GGD denkt de locatie tot uiterlijk begin
augustus nodig te hebben.
Locatie eerst in gebruik door huisartsen
Op 25 en 26 mei maakte eerst een aantal huisartsenpraktijken uit regio Nijmegen gebruik van De Goffert. Zij prikten
daar hun eigen patiënten uit de doelgroep 60 tot en met 64
jaar met AstraZeneca.

Ilse en Wilma opnieuw in actie voor Alpe d’ Huzes
BEEK. Ook dit jaar gaat ons voornemen om op 3 juni in Frankrijk de Alp d’
HuZes op te lopen niet door. Heel, heel
erg jammer, maar begrijpelijk. Maar we
laten het er ook dit jaar niet bij zitten,
integendeel! Want de slogan is immers:
opgeven is geen optie!
Wederom gaan wij, Ilse en Wilma net
als vorig jaar op deze dag de van
Randwijckweg in Beek, 6 keer omhoog
lopen.
De van Randwijckweg heeft een stijgingspercentage van een dikke 6%. Een
matig alternatief voor de Alpe d’ Huez
met een hoger stijgingspercentage van
gemiddeld 8%.
Op de avond van 3 juni maken wij weer
een hart van kaarslicht in Beek voor
mensen die steun nodig hebben, kracht
kunnen gebruiken of om welke reden
dan ook.
Het hart van brandende kaarsen willen
we niet alleen voor ons zelf maken
maar we willen iedereen aanbieden om
ook een kaarsje voor iemand te laten
branden.
Deze kaarsen zullen wij zelf plaatsen
en aansteken.
Wilt U ook graag een kaarsje laten
branden voor iemand die wordt gemist,
een warm hart toedraagt of om een
andere bijzondere reden dan zijn bij
ons kaarslichten te bestellen. Daarnaast
kunt u bij behoefte, 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 opnieuw
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.

Koning brengt werkbezoek aan
COVID-19 nazorgpoli Radboudumc

Omdat de kaarsen een lange brandduur
van 2 dagen hebben, zijn ze niet geheel
opgebrand als wij ze weer doven. De
deels gebrande kaarsen kunnen op 4
juni (de dag erna ) tussen 18.00 &
20.00 uur opgehaald worden in overleg.
Hoe te bestellen: Stuur 'n mail vóór 2
juni naar
teamderodepimpernel@gmail.com
en geef het gewenste aantal kaarsen
door, eventueel met of zonder tekst of
alleen met een teken als een hart bijvoorbeeld.
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.
Wij zorgen ook nu weer dat 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 ook nu weer een
mooi groot lichtgevend hart gaan vormen.

Repair Café Beek
BEEK. Ja, we beginnen weer, tenminste zo
het zich nu laat aanzien
gaat Repair Café op
zaterdag 12 juni door,
van 11:00-14:00 in het
Kulturhus in Beek. Er
zijn ook bij ons nog
steeds aanpassingen,
zoals de 1,5 meter en
maximaal 30 mensen
binnen.
Ontsmettingsmiddelen
zijn aanwezig. Kom
alleen en blijf thuis als
je
ziek
bent.
Deskundige vrijwilligers bekijken wat
het probleem is en wat er aan te repareren valt. Je kunt ook met het advies van
de vrijwilliger zelf aan de slag. Zo leer
je met de kennis van de vrijwilligers
om zelf te repareren. Wij repareren
elektrische apparaten, kleding, fietsen
en klein meubilair.
Samen met de deskundige reparatievrijwilligers gaan we zoveel mogelijk

spullen van de afvalberg redden. Een
kleine gift wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Ruud Jansen 024 6843969
repaircafebeek@upcmail.nl
zie ook
http://www.repaircafenijmegen.nl/
Repair Café Beek wordt mogelijk
gemaakt door vrijwilligers.

Naar schatting ervaren enkele tienduizenden Nederlanders langdurige en
hardnekkige klachten na COVID-19:
ernstige vermoeidheid, slecht kunnen
inspannen, kortademigheid, pijn, angstgevoelens en neerslachtigheid. De
koning sprak met vier patiënten die
vorig jaar COVID-19 doormaakten en
hiervan ofwel thuis ofwel in het ziekenhuis herstelden. Ze varieerden in
leeftijd; de jongste was 30 jaar oud, de
oudste 71. Allen ervaren nog altijd
klachten en de grote impact hiervan op
het dagelijks leven.
Het kernteam COVID-19 nazorg gaf de
Koning een toelichting op de organisatie en de uitvoering van de multidisciplinaire nazorg. De koning sprak met
specialisten van verschillende betrokken disciplines, zoals een longarts, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, intensivist en
huisarts. Ook de start van een nieuw
programma voor kinderlongrevalidatie
voor jongeren vanaf 12 jaar met long
Covid-19 werd aangekondigd. Na het
gesprek bezocht de Koning de fysiotherapiezaal waar kracht- en conditiemetingen gedaan worden met patiënten
om bijvoorbeeld het herstelproces in
kaart te brengen.
Tijdens zijn bezoek sprak de Koning
met prof. dr. Michel van den Heuvel,
afdelingshoofd longziekten; dr. Bram
van den Borst, longarts en medisch
coördinator Covid-19 nazorgpoli; dr.
Jan Vercoulen, klinisch psycholoog;

Annemieke Koopman, verpleegkundig
specialist; Mariska Klaassen, fysiotherapeut; dr. Laurens Bisschops, intensivist en dr. Henk Schers, huisarts bij
Huisartsenpraktijk Thermion uit Lent.
Ook de heer Michael Rutgers, directeur
van het Longfonds was bij het gesprek
met de Koning aanwezig. Dit fonds
lanceerde in samenwerking met de
Long Alliantie Nederland (LAN)
Coronaplein.nu, een digitaal patiëntenplatform waar mensen met langdurige
klachten na corona terecht kunnen voor
informatie, advies en lotgenotencontact.
Naast de organisatie van de zorg kwam
ook onderzoek op het gebied van
COVID-19 ter sprake. Zo wordt er op
urgente vraagstukken en voor wetenschappelijk onderzoek regelmatig
samengewerkt met verschillende disciplines en andere universiteiten.
Onderzoeksleiders, dr. Bram van den
Borst en prof. dr. Michèle van Vugt,
internist-infectioloog
van
het
Amsterdam UMC informeerden de
Koning over lopend onderzoek samen
met prof. dr. Mihai Netea, internistinfectioloog van het Radboudumc, en
dr. Rob Wüst, spierfysioloog van het
VU Amsterdam.
Het werkbezoek van Koning WillemAlexander vond plaats met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.

Rectificatie
In het artikel ‘Fardau de Jong loopt het
Pieterpad en ruimt zwerfvuil op’ uit de
Rozet van 18 mei, ontbraken de namen
van schrijver en fotograaf.
De foto was gemaakt door J. Janssen
Duyghuysen; tekst: H van der Zand.

Ooijse
Klinkertjes
Bedankt Erlecomse Klinkertjes voor je reactie over het Reomieterrein. Mijn cursiefjes moeten echter wel met een knipoog of glimlach gelezen worden.
Uitgedaagd, vind ik dat de beroepen, die in die industrie bloed, zweet en tranen gelaten hebben, wat straatnaamgeving betreft, mijn voorkeur heeft,
boven degenen die daaraan (veel) geld verdiend hebben.
Na veel wikken en wegen wil ik het deze keer hebben over een klein Ooijs
straatje, waar hulpvaardigheid hoog in het vaandel staat. Veel mensen denken dat deze straat vernoemd is naar een voormalig lid van het koninklijk huis.
Het zou misschien best wel eens kunnen, dat de straat vernoemd is naar de
bekende rapper Chris en de nog beroemdere zangeres Tina Turner. Met deze
combinatie zouden de geleerden toch ook de “Christinastraat” bedacht kunnen hebben. Wetenschappelijk zal deze kromme gedachte wel niet te verantwoorden zijn.
De pittoreske Christinaboulevard onderscheidt zich behoorlijk van andere
Ooijse woonstraten. Ik heb dat met mijn eenmansonderzoekbureau een hele
middag solistisch kunnen bekijken. Vanuit de voor mij, onder het genot van
zelfgemaakte Tea Maria, gereserveerde uitkijkplaats, had ik een uitstekend
zicht op allerlei faciliteiten, activiteiten en mantelzorgbezigheden. Mijn
“Betje” was gespreid. Neem nou de medische voorzieningen. Zij liggen ver
voor op alle andere Ooijse straten. Men beschikt daar namelijk, sinds jaar en
dag, over een eigen wijkzuster. Zij vertoeft daar al jaren en is niet van plan de
wijk te nemen. Straatgenoten worden door haar zeker niet van het kluitje in
het “Riet” gestuurd. Er is door hen ook een “stratelijk” vooruitziend rampenplan ontwikkeld. Stel nou, dat ze opeens worden overvallen door hoog water.
Voor een dergelijke ramp hebben ze in de “Turnerstraat” twee camper-amfibievoertuigen 7/24 uur paraat staan. Deze prachtige voertuigen staan er borg
voor, dat die de bewoners bij wateroverlast naar veiliger oorden verplaatst
kunnen worden. Deze multifunctionele campers hebben prachtige namen,
zoals “De PraalHans” en “GodsgescHenk”. Mocht zich daar onverhoopt ooit
een andere calamiteit voordoen, dan beschikken zij nog over twee touringcaroperators, die hen met gezwinde spoed naar veilige haven kunnen voeren.
De buurt is, qua veiligheid, de tijd ver vooruit. Zij waken als zussen en
“Broers” over elkaar. Mantelzorg heeft ook een hoge prioriteit. Ik heb namelijk die hele middag een vooraanstaande bewoner in de weer gezien met de
hogedrukspuit. De hele straat werd brandschoon gespoten. Hij beperkte zich
niet alleen tot de straat, nee, ook alle geparkeerde auto’s werden door hem
“gestraalpoetst”. Hij is daarbij niet eenkennig, want ook de aanwezige
wagens van de Marialaan werden en passant “ontmodderd”. Ik heb mij laten
vertellen, dat hij geen fan is van het fenomeen “Bladcadeau”. Zodra de bladertjes gaan vallen, gaat de bezem er doorheen. De spreuk die hij hierbij hanteert is; “Niemand krijgt een blad cadeau”. De straat is na dit spuiten en
vegen als door een ringetje te halen. Er kan bij wijze spreken van de vloer
gegeten worden. Ik begreep echter, dat al deze werkzaamheden een voorbode waren, om een nieuwe bewoner hartelijk te verwelkomen. Bewoners hadden daarvoor zelfs de perken opgekalefaterd en tuinen opgeknapt. Ik heb
zelfs een hypermoderne tuin ontdekt. Een naamplaatje zou daarin niet misstaan. Ik denk aan: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. De nieuwkomer
zal door al deze positief bedoelde impulsen zeker niet meer aarzelen. Hij zal
met een brede en dankbare glimlach het huisje aanvaarden. Hij zal daarbij wel
denken, ik ben niet gek, ik ben “malle Pietje” niet.
Groetjes medeklinker.

N AT U U R

Geluidsoverlast in Kekerdom
Er hangt sinds kort een spandoek langs
de Duffeltdijk in Kekerdom met een
boodschap gericht aan motorrijders.
Iemand is schijnbaar klaar met de
geluidsoverlast die zij produceren en
verzoekt de gemeente om zich hier
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Weinig over van de Wilg op de Ooijse begraafplaats

over te buigen.
Het spandoek leest: ‘Dit is de max! Ik
wil gewoon dat er een einde komt aan
die vreselijke geluidsoverlast!’

De afgebroken wilg op de begraafplaats
naast de kerk in Ooij is op dinsdag 25
mei volledig ontdaan van de rest van de
takken. Afgelopen 4 mei had een storm
de boom zwaar beschadigd. De familie
Busser heeft de boom gesnoeid en het
wachten is nu op het ogenblik dat de
boom weer gaat uitgroeien, maar dat
zal nog wel even duren.

Foto: Jan Leijn

Het laatste deel van de boom wordt
verwijderd
Foto: Henk Baron

ANNEKE
door Rein van Vorstenbos

Laat je verwonderen door een
Bosbad in de prachtige bossen
van Berg en Dal
Beschuit met muisjes op
Millings ooievaarsnest
Hannelore en Hendrik hebben in hun
tienjarig jubileum vijf ooievaarsjongen
ter wereld gebracht, waarvan er nu nog
vier worden grootgebracht. Ooievaars
zijn bikkelhard, als een kuiken geen
overlevingskans heeft dan wordt het
kuiken uit het nest geworpen of opgegeten. Het zal waarschijnlijk de zwakste
van de vijf zijn geweest
of het kuiken toonde
een afwijkend gedrag.
Afhankelijk van de
hoeveelheid voedselaanbod brengen de
ouders in het algemeen
twee tot drie kuikens
groot. Voor ooievaars is
drie kuikens blijkbaar
het maximum aantal dat
ze kunnen/willen grootbrengen. Beide ouders
vliegen van zonsopgang tot zonsondergang

af en aan met voedsel wat ze uitbraken
in hun nest. De voor verteerde maaltijden laten de jongen zich goed smaken.
Het is aandoenlijk om te zien hoe beide
ouders hun kroost verzorgen. Als alles
mee zit zullen de jonge uivers eind
juli/begin augustus uitvliegen.

Ron Hoenderboom van Naar Buiten
Natuurbeleving organiseert op zaterdag
12 juni tussen 13.00 en 16.00 uur de
work-shop Bosbaden. Een passende
benaming wat staat voor opgaan in, en
je letterlijk onderdompelen en verbinden met de natuur via al je zintuigen.
Tijdens deze middag in het mooie stille
Nederreichswald gaan we de natuur al
wandelend ervaren en verkennen met
ons hele lijf en al onze zintuigen. We
dompelen intuïtief onder, laten ons verwonderen en verrassen door alles wat
de natuur ons daar al voelend, luisterend proevend en ruikend bied. We
gaan vertragen in de stilte van het
moment. Maar ook vooral genieten,
oefenen en spelen met alles wat we op
ons op ons pad tegenkomen. Loslaten
en weer opladen. In de huidige samenleving zijn we vaak ons oorspronkelijke contact met de natuur verloren en
zoveel meer op ons verstand gaan leu-

Allereerste uitzetting van
zeldzame elften in de Waal

Foto: Roland Gesthuizen

Schilderachtig Ooij
Het koolzaadveld in Ooij zorgde onlangs voor een pittoresk beeld. Op de achtergrond is de voormalige Hervormde Kerk Ooij te zien.
Foto: Henk Baron

nen. Daarom is het met aandacht tijd
doorbrengen in de natuur en er contact
meemaken zo waardevol en helpend,
het werkt stress verlagend en is goed
voor ons immuunsysteem en kunnen
we juist nu zo goed gebruiken. En dit
alles in een prachtig glooiend heuvellandschap met een rijkdom aan oude
bomen. Wil je meer weten over de
inhoud, kosten of je opgeven dat kan
via naarbuitennatuurbeleving@outlook.com , telefoon 06-10180321 (Ron
Hoenderboom) of neem een kijkje op
de site www.naarbuitennatuuurbeleving.com Uit respect voor de kwetsbare natuur gaan we niet in een grote
groep op pad.
In de maanden juni en juli staan er vele
prachtige activiteiten op de agenda,
waaronder de familie struin en belevingstocht in de Millingerwaard en de
krachtplekkenavondtocht
op
de
Duivelsberg in Berg en Dal.

Vandaag, 1 juni, werden voor het
eerst in Nederland elften in de Waal
bij Nijmegen uitgezet. De uitzetting
is onderdeel van het EU Interregproject Groen Blauwe Rijn Alliantie
(GBRA) waarin tien Duitse en
Nederlandse partners samenwerken
en het belang van vrij stromende
rivieren en verbindingen voor trekvissen als elft, paling, houting, fint en
steur centraal staat.
In verband met de coronapandemie
werd de uitzetting gedaan door een zeer
klein gezelschap begeleid door enkele
kinderen. Hubert Bruls, burgemeester
van Nijmegen, en Donné Slangen,
directeur Natuur en Biodiversiteit bij
het ministerie van LNV waren aanwezig.
De elft is een zeldzame trekvis, die
langzaam weer terugkeert in de Rijn,

dankzij een succesvol herintroductieprogramma van het ‘Rheinischer
fischereiverband’
in
Duitsland.
Jaarlijks worden zo’n 1 tot 1,5 miljoen
elft-larven uitgezet in het Duitse deel
van de Rijn. Nederland heeft zich hier
nog nooit voor hard gemaakt. Maar
daar komt nu verandering in. Tijdens
deze eerste uitzet-actie van elften ooit
in Nederland zijn zo’n 80-duizend elftjes uitgezet in Nijmegen, in de buurt
van potentieel opgroeigebied voor elft
en steur!
Tien Duitse en Nederlandse natuur-,
sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties hebben de afgelopen
jaren de handen ineen geslagen in de
grensoverschrijdende Rijnvallei. De
partijen werken als Groen Blauwe Rijn
Alliantie (GBRA) samen op het gebied
van water en natuur, tussen Nijmegen
en Düsseldorf.

INGEZONDEN BRIEVEN
Regen, meer regen en wat zon
Het weer was afwisselend de afgelopen weken. Veel nattigheid maakte soms plaats
voor een enkele zonnenstraal. Boven de Tien Geboden in Ooij pakken donkere
wolken samen terwijl de zon de dijk verlicht.
Door de hevige regenval is het grondwaterpijl na jaren eindelijk weer in orde.
Sinds afgelopen weekend begint het gelukkig wat zomers te lijken!
Foto: Henk Baron

DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD
VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Kerkklokken in Millingen
In de Gelderlander van 21 mei 2021 lees ik het verhaal over de aanstaande renovatie van de kerkklokken in Millingen aan de Rijn. Heel mooi dat de uurwerken
weer gelijk lopen en dat ze verlicht worden zodat de schepen niet tegen de kribben varen op de Rijn. Volgens de penningmeester van de kerk gebruiken de schippers de toren als oriëntatiepunt. Hij wil volgens het verhaal in de Gelderlander de
klokken ook weer ieder half en heel uur luiden, alsof we terug gaan in de tijd. De
tijd toen de mensen nog geen klok hadden en door de kerk er ieder half uur aan
herinnerd moesten worden hoe laat het was en wanneer er een mis gelezen ging
worden waar ze verwacht werden aanwezig te zijn. Dat de tijden veranderd zijn is
ze misschien ontgaan. Schepen hebben een geavanceerd navigatiesysteem en hebben nooit gevaren op de lichten van een kerktoren. Mensen hebben horloges en
mobiele telefoons waarop ze de tijd kunnen zien. Ze gaan massaal niet meer naar
de kerk. Ze werken in ploegendiensten en hoeven na hun nachtdienst niet ieder uur
in bed te tellen hoe laat het is als de kerkklok slaat. Volgens de Gelderlander weet
de penningmeester dat het klokkengelui niet door iedereen wordt gewaardeerd. Ik
woon dicht bij de kerk en ik heb nu al ontzettend veel last van het luiden van de
klokken als de mis wordt aangekondigd, alsof dat de enkele bezoeker niet op de
klok kan kijken wanneer ze naar de kerk moeten gaan. Waarschijnlijk heb ik heel
gevoelige oren. Maar ik hoor meer mensen in de buurt klagen over de klokken en
natuurlijk heb je als je er verder van af woont of doof bent er geen last van. Van
mij mogen ze best luiden bij bijzondere feesten, maar ze hoeven mij niet ieder half
uur te vertellen in wat voor tijd we leven. Die tijd hebben we gehad.
Leon Hanssen

De dag liep op z’n einde, het was al
weken stervenskoud en het voorjaar
wilde maar niet op gang komen.
Hoezo opwarming van de aarde?
Anneke keek naar buiten en zag dat de
wolken boven het park het laatste licht
van de dag vingen. Sinds de avondklok
was ze langzaam maar zeker ieder
tijdsbesef kwijtgeraakt. Normaal
gesproken zagen haar avonden er
tamelijk overzichtelijk uit, een avondje
op de bank hangen, even aanwippen
bij een van haar zussen of een potje
schaken of scrabbelen met Roy. En in
de weekends gingen ze graag samen
ergens een hapje eten om vervolgens
een afzakkertje te nemen in de kroeg.
Maar dat alles was al maanden niet
meer mogelijk. Het feit dat ze in verwachting was verzachtte de pijn enigszins, voor haar golden momenteel
andere wetten, geen alcohol drinken,
op tijd naar bed, dat werk. Eerlijk
gezegd zat ze ook niet meer op een
uitje te wachten, op zo’n kroegentocht
te midden van een steeds luidruchtiger
wordend gezelschap, ze moest er niet
aan denken! Buiten werd het steeds
bleker, de avond verloor zijn kleur,
weldra viel de duisternis in. Aan de
overkant, in de schemer bij het bushokje, stonden enige mensen op het
openbaar vervoer te wachten. Onder
hen een ongeschoren, vadsige man met
een alpinopet. Hij hoestte onafgebroken, soms bleef hij er zowat in. Snel
het raam dicht, voordat ik het coronavirus binnenkrijg, besloot Anneke.
Tussen de hoestbuien door nam de
man regelmatig een flinke hijs van zijn
sigaret, waarna hij prompt zijn geblaf
hervatte, daarbij onrustig om zich heen
kijkend als verwachtte hij elk moment
applaus van de omstanders. Toen de
stadsbus zich aandiende, spuwde hij
nog even een flinke fluim over het trottoir, waarna hij, al hoestend en proestend en niet gehinderd door de coronavoorschriften, zonder mondkapje de
stadsbus in stapte. Anneke zag het allemaal met lede ogen aan. Ons land holt
met de dag achteruit, is er nu echt niemand die ons land kan verlossen van
dit soort aso’s, dacht ze geërgerd, terwijl ze de gordijnen dicht schoof en
naar de keuken liep om het koffiezetapparaat aan te zetten. En nu snel een
kop sterke koffie om de geest te zuiveren en het verstand op nul te zetten,
want het leven is veel te kort om je
overal aan te ergeren. Want morgenmiddag zou het gaan gebeuren, dan
ging ze een terrasje pakken met Sylvia
en Mary en zou ze alle bijzonderheden
vernemen over Antons vastgoeddeal in
Nijmegen en omgeving, ze keek er al
de hele week naar uit. Overgeleverd
aan de overspannen woningmarkt was
hun kans op een betaalbare woning
eigenlijk nul, komma, nul. De kans dat
je de Postcodeloterij won was groter.
Zonder rijke ouders of een kruiwagen
was er eigenlijk niets mogelijk. Maar
nu diende zich plotseling een megagrote kans aan, Anton had zijn onroerendgoedportefeuille uitgebreid en hij
zocht nog betrouwbare huurders.
En hadden zij geen streepje voor? Ja
toch! Waarmee maar weer ‘ns was
bewezen dat het er in het leven niet om
gaat wat je kunt, maar om wie je kent.
En wat dacht je van: eerlijk duurt het
langst? Iets dat zeker opging voor het
verkrijgen van een huis. En nu kwam
er een kans voorbij die ze niet kon
laten lopen, Anneke besloot hier haar
tanden dan ook maar eens in te zetten.
Maar vooralsnog speelde haar leven
zich nog steeds af in haar eigen appartement. Wat dromerig liep ze, al nippend aan haar koffie, naar de ruimte
die ze samen met Roy in een kinderkamer zou transformeren. Strikt genomen kon je er je kont nog niet keren…
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Nieuws uit Nijmegen
De Buurtcamping Nijmegen-Oost speelt buiten
Vanwege corona heeft De Buurtcamping Nijmegen-Oost
besloten de camping te verplaatsen naar september.
Maar om toch contact te houden met de buurtkampeerders organiseren ze op zaterdag 3 juli *De Buurtcamping
Buitenspeeldag*!
Onder het genot van een kop koffie of een glaasje ranja spelen buurtgenoten acht verschillende spellen. De spellen én
vooruit kijken naar De Buurtcamping zorgen voor het grootste plezier. Deelnemers krijgen ook nog een lekkere beloning
voor de deelname.
De Buurtcamping Buitenspeeldag is op zaterdag 3 juli
11.00 tot 14.00 uur
Deelnemers zijn op welkom op de De Buurtcamping-locatie
(Mariënbos, tegenover De Trekvogels) om samen met de
buren de sfeer van de Buurtcamping alvast te proeven! Kom
jij ook buiten spelen? Deelname is gratis.
Natuurlijk volgen wij de richtlijnen van het RIVM tijdens De
Buurtcamping Buitenspeeldag.
Zaterdag 3 juli 2021 – vanaf 11.00 uur
De Buurtcamping Nijmegen-Oost
Luciaweg 16 (tegenover VV De Trekvogels

Meer info:
www.facebook.com/DeBuurtcampingNijmegenOost
Verbinding in de buurt, dat is waar De Buurtcamping
Nijmegen-Oost voor staat. Daar zorgen ze voor door jaarlijks een campingweekend te organiseren met en voor buurtgenoten. Vanwege corona vindt De Buurtcamping dit jaar
plaats na de zomervakantie; van 10 tot en met 12 september.

Buurtteam Volwassen gaat naar Incluzio
Het Buurtteam Volwassen in Nijmegen wordt in de toekomst
uitgevoerd door Incluzio onder de naam “Buurtteams
Volwassen’. Incluzio start deze Buurtteams samen met de
lokale partners Driestroom, Ixta Noa, Zelfregiecentrum en
Bindkracht 10. De Buurtteams Volwassenen bestaan straks
uit deskundige professionals die samen snel en goed inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van
Nijmegen. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk direct
hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden
verkorten. De Buurtteams Volwassenen starten per 1 januari
2022. De Buurtteams Jeugd en Gezin starten op 1 juli 2021.
De Buurtteams Volwassenen werken in de wijk en zijn dichtbij de leefomgeving van de inwoners, bij mensen thuis of op
vindplaatsen zoals de Stips en wijkcentra. De Buurtteams
zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft of problemen ervaart in het dagelijks leven. De Buurtteams
Volwassenen hebben de opdracht om in de buurt, basishulp
én de toegang naar aanvullende zorg te bieden. Samen met
de inwoners wordt gekeken naar een oplossing die past bij de
situatie.
De afgelopen jaren zijn de sociale wijkteams de ingang
geweest voor zorg en ondersteuning. Het fundament voor
zorg dichtbij in de wijk is daarmee al gelegd.
De nieuwe buurtteams moeten ervoor zorgen dat er hulp

sneller beschikbaar is. In de Buurtteams Volwassenen werken straks meer professionals die de eerste hulp kunnen bieden. Door betere afstemming van professionals in wijk,
expertise die direct beschikbaar is en doorverwijzing indien
nodig, komen inwoners sneller in beeld en worden ze sneller
geholpen. Het uitgangspunt is dat het Buurtteam 80% van de
hulpvragen oppakt en 20% wordt opgepakt door de zorgaanbieder. De samenwerking met het (informele) wijknetwerk,
zoals huisartsen, woningcorporaties en welzijns- en bewonersorganisaties, kan versterkt worden.
Omdat de Buurtteams minder tijd kwijt zijn aan indicatiestelling, komt er tijd vrij voor samenwerking. Aanvullende
zorgaanbieders blijven nodig voor maatwerk. Grete Visser,
wethouder zorg en welzijn: “We hebben een goede partner
gevonden die de hulp dichtbij onze inwoners brengt, zonder
bureaucratie en wachttijden. We zetten in op een eenvoudige
entree naar hulp bij vragen en zogen in het dagelijks leven.
Als er veel hulp nodig is, kan dat buiten het Buurtteam geregeld worden".
Eerder besloot de Nijmeegse gemeenteraad om de bestaande
sociale wijkteams in de stadsdelen te splitsen in Buurtteams
Jeugd en Gezin en Buurtteams Volwassen (eerder bekend
onder de werktitel Brede basisteams) en is gekozen om deze
opdrachten aan te besteden.

Theatergroep Kwatta schiet op 5 juni meteen uit de
startblokken met nieuwe voorstelling Blote Konten
NIJMEGEN. Na de aankondiging van de vervroegde versoepelingen vanaf 5 juni laat het Nijmeegse jeugdtheatergezelschap Kwatta er geen gras over groeien: op 5 en 6 juni staan
alvast twee try-outs voor de gloednieuwe voorstelling Blote
Konten gepland in Kwatta’s Theater Het Badhuis. De ticketverkoop is al gestart en de capaciteit van de zaal is uiteraard
beperkt tot 30 personen per voorstelling.
De reeds aangekondigde première gaat zoals gepland door
op 12 juni.
Blote Konten is een voorstelling voor het hele gezin vol taal-

plezier, muziek, absurde wendingen en een onverwacht einde
dat liefdevol maar ook gevoelig is. Blote Konten is geschreven door Jibbe Willems en geregisseerd door Kwatta’s artistiek directeur Josee Hussaarts. Een samenwerking die al eerder mooie voorstellingen als Jabber en Mariken opleverde.
Net als bij Kwatta’s internationale succes Jabber speelt een
geabstraheerde taal die toch toegankelijk is een belangrijke
rol in Blote Konten.
Blote Konten speelt t/m 13 juni in Het Badhuis en gaat
komend najaar op tournee.

Broodfonds: solidariteit in een nieuw jasje
Het Broodfonds is een succes door heel Nederland. In
zo'n collectief spreken zelfstandigen af om elkaar te steunen bij arbeidsongeschiktheid. Het is een sociaal vangnet
voor en door ondernemers. De Broodfondsen bestaan nu
vijftien jaar. Met landelijk al 620 groepen waar 28.000
ondernemers aan meedoen. Voor ondernemers uit omgeving Nijmegen is er een online informatieavond op 14
juni a.s.
Veel ondernemers hebben geen financieel vangnet als zij
arbeidsongeschikt worden. Als oplossing ontwikkelde een
groep ondernemers het Broodfonds. In een Broodfonds kennen en vertrouwen de deelnemers elkaar. Iedereen die meedoet stort maandelijks een bedrag op een eigen rekening,
wordt iemand arbeidsongeschikt dan ontvangt diegene van
iedereen een bedrag om van te leven.
Hoe het werkt
Het Broodfonds is er voor alle soorten ondernemers, zowel
zzp'ers als zelfstandigen met een BV of VOF. De maximaal

vijftig deelnemers leggen geld in op individuele rekeningen.
Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt, krijgt die van de
anderen tijdelijk financiële steun.
Broodfonds informatieavond nijmegen
De avond is voor mensen die een groep zoeken om bij aan te
sluiten of zelf een Broodfonds willen starten. U krijgt uitleg
en antwoord op vragen. Een kort filmpje met uitleg staat op
de site www.broodfonds.nl
Vanwege de coronamaatregelen wordt deze avond online
gehouden.
Tijdstip: maandag 14 juni 2021 (vanaf 19.00 uur digitale
inloop) start 19.30 uur
Entree: aanmelden vooraf via de website.
Het laatste #broodfonds nieuws staat op www.broodfonds.nl,
twitter.com/broodfonds en www.facebook.com/broodfonds.

Wegwerkzaamheden Graafseweg 5 en 6 juni
De Graafseweg is van zaterdag 5 juni
2021, 6.00 uur tot zondag 6 juni, 21.00
uur, afgesloten voor al het gemotoriseerd
verkeer
tussen
de
Neerbosscheweg en de Rozenstraat
vanwege werkzaamheden. Er is een
omleidingsroute over de S100. Door de
omvang van de werkzaamheden rijdt
op dit deel in het weekend geen bus en
is er een omleiding.
Na het weekend van 5 en 6 juni is de

Graafseweg weer beperkt toegankelijk
voor alle verkeer, de Graafseweg blijft
dan versmald tot 2 x 1 rijstrook.
Werkzaamheden vanaf 7 juni tot 2
juli
Door
werkzaamheden
in
de
Cavaljéweg is het niet mogelijk om via
de Graafseweg naar de Cavaljéweg te
rijden. De tijdelijke bushalte stad
inwaarts op de Cavaljéweg wordt vanaf

maandag 7 juni weggehaald. Deze tijdelijke bushalte komt weer ter hoogte
van de bestaande bushalte bij de
Muntmeesterlaan te liggen.
Meer informatie met onder meer het
ontwerp van de nieuwe Graafseweg is
te bekijken op nijmegen.nl/graafseweg
of
op
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/graafseweg

Marikenhuis weer open
Goed nieuws voor iedereen die
geraakt is door kanker. Vanaf vandaag, 1 juni, is het Marikenhuis weer
geopend voor inloop zonder
afspraak!
Onze gastvrouwen en gastheren zitten
weer klaar voor iedereen die te maken
heeft (gehad) met kanker, voor een
goed gesprek, een luisterend oor of
gewoon voor een kop koffie of thee.
Van maandag t/m donderdag 13.0016.00 u kunt u vrij binnenlopen. De
dagelijkse algemene telefonische
ondersteuning (‘luisterend oor’) van
10-12 uur komt hiermee te vervallen. U
kunt ons natuurlijk altijd bellen tijdens

de normale openingsuren voor een
gesprek met de dienstdoende gastvrouw of gastheer. Het Marikenhuis
blijft zoals altijd ook 's ochtends geopend voor lotgenotengroepen, sommige activiteiten en individuele afspraken.
Laagdrempeligheid is ons motto! De
vrijwilligers van het Marikenhuis staan
weer helemaal klaar voor iedereen die
is geraakt door kanker!
Marikenhuis, inloophuis voor iedereen
geraakt door kanker
Slotemaker de Bruïneweg 163 - 6532
AC Nijmegen
www.marikenhuis.nl

Fundering Romeins gebouw in
Waalkwartier gevonden
Vorige week hebben
archeologen van de
gemeente Nijmegen
een stukje van de oude
Romeinse stad in
Nijmegen West blootgelegd,
in
het
Waalkwartier. Op de
plek waar dit jaar de
bouw van een woontoren aan de Waal start
zijn de funderingen
van een Romeins
bouwwerk aan het
licht gekomen.
De
gemeentelijk
archeologen
troffen
eerst een dikke laag met
vondstmateriaal aan.
Daarin zitten gebruiksvoorwerpen zoals luxe
aardewerk (terra sigillata) maar vooral ook
veel bouwpuin uit de
Romeinse tijd, zoals De opgraving en aardewerk Foto: Gemeente Nijmegen
dakpannen, tegels en
natuursteen. Bij het verdiepen van de kunnen denken aan een openbaar
put verscheen daarna de stenen funde- gebouw dat hier vlakbij het Romeinse
ring van een gebouw. De fundering is thermencomplex en de in de 20e eeuw
wat rommelig gemaakt van typische opgegraven Romeinse tempel heeft
Romeinse bouwkeramiek en natuur- gestaan. Maar ook werkplaatsen of
steen, maar bevat ook nog enkele netjes opslagruimten aan de rand van de stad
recht bekapte blokken tufsteen. Vrijwel waar de rivier lag, zijn mogelijkheden.
al het nog bruikbare materiaal is in de
middeleeuwen al verwijderd om herge- De Romeinse stad Ulpia Noviomagus
bruikt te worden. De Romeinse stad ligt op deze plek meters diep onder
diende in die tijd feitelijk als een grote afzettingen van de Waal en door mensteengroeve voor het winnen van sen aangebrachte ophogingen. De funbouwmateriaal.
dering van de woontoren zal grotenWelke functie het nu gevonden deels boven het archeologisch niveau
Romeins gebouw in de stad vervuld blijven. Alleen waar de nieuwbouw de
heeft, weten we nu nog niet. Het gaat archeologische resten zal verstoren vinom een gebouw met tenminste drie of den opgravingen plaats.
vier ruimten. Dit lijkt te groot voor een Woensdag wordt de opgraving afgedoorsnee Romeins appartement. We rond.

Win 100.000 euro om je dorp of
stad groener te maken
Een ‘urban jungle’ op het Nyma terrein in Nijmegen. Een hittevrij
bedrijventerrein in Zutphen. Een
groen lint van 1,5 km door
Malburgen in Arnhem. Deze ‘groene'
initiatieven worden de komende
maanden verder uitgewerkt in de
Challenge Groene Icoonprojecten
van provincie Gelderland. Je kunt
nog steeds meedoen! Dien je ontwerp
in om je dorp of stad groener te
maken en win €100.000 om je droomplan werkelijkheid te maken.
Gedeputeerde Peter Kerris: ‘We hebben meer groen en minder steen nodig
in onze dorpen en steden. We dagen
mensen uit hun woonomgeving groener
te maken. Een groene stad of dorp
draagt bij aan de biodiversiteit én is
beter voorbereid op het veranderende
klimaat met hete zomers, hevige stortbuien en natte winters’.
Groene steden en dorpen
Het gaat niet goed met de natuur in
Nederland; de biodiversiteit holt achteruit. Daarnaast moeten we ons beter
voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Droogte, hitte en
hevige regenval komen steeds vaker
voor. Met de Challenge Groene
Icoonprojecten
daagt
provincie

Gelderland gemeenten, ondernemers
en inwoners uit hun leefomgeving
groen en klimaatslim te maken.
Win €100.000 voor jouw droomplan
Van 1 juni t/m 29 oktober kun je het
ontwerp indienen. De initiatieven dingen mee naar de hoofdprijs. Een onafhankelijke jury kiest de negen beste
ontwerpen uit. Deze negen projecten
winnen allemaal 100.000 euro om de
plannen uit te voeren en hun droomproject waar te maken. De winnaars worden begin 2022 bekend gemaakt.
Meer info over de challenge:
https://www.gelderland.nl/Subsidies/G
roene-icoonprojecten
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Nieuws uit Nijmegen
Herinrichting Heyendaalseweg tussen
Groesbeekseweg en Groenewoudseweg
Vanaf 31 mei tot eind augustus wordt er gewerkt aan de
Heyendaalseweg tussen de Groesbeekseweg en
Groenewoudseweg. De weg wordt veiliger gemaakt voor
fietsers en automobilisten en ook zijn er onderhoudswerkzaamheden nodig.
Tijdens de werkzaamheden blijft 1 rijbaan beschikbaar voor
gemotoriseerd verkeer in zuidelijke richting en fietsers en
voetgangers in 2 richtingen. Gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting wordt omgeleid over de Kapittelweg.
Wat gaat er gebeuren?
Alle wegverharding wordt vernieuwd. Waar mogelijk wordt
op duurzame wijze nog goed materiaal hergebruikt. Door het
realiseren van verhoogd parkeren (op gelijk niveau met de
trottoirs), ontstaat er een duidelijker afscheiding van fietspad
en parkeerstrook.
Het kruispunt bij basisschool Klein Heyendaal wordt veiliger

gemaakt door het aanleggen van een midden geleider en een
slagboom die in de ochtendspits wordt gebruikt bij het zebrapad. Om de verkeersveiligheid voor al het verkeer op het
kruispunt bij de school te bevorderen, wordt Professor
Huijbersstraat
eenrichtingverkeer
richting
de
Heyendaalseweg en wordt het kruispunt iets verhoogd aangelegd.
Vergroenen
Ook worden er 9 bomen vervangen en er komen later in het
plantseizoen nog 6 bomen bij. De grond rond alle bomen
wordt verbeterd zodat de bomen beter groeien.
Meer informatie
Omwonenden worden vooraf geïnformeerd door aannemer
NTP BV. Op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/participatieproces-heyendaalseweg staat meer informatie.

Dijk tussen Gorinchem en
Nijmegen wordt Gastvrije Waaldijk
Provincie, gemeenten en waterschap
werken samen aan 80 km Gastvrije Waaldijk
De
komende
jaren
versterkt
Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en
Nijmegen. Dit is een uitgelezen kans
om de uitstraling van de dijk een
impuls te geven en de beleving te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij
karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Het gaat om
een dijk van 80 kilometer lang met
dezelfde weginrichting en herkenbare
rustpunten; een ‘Gastvrije Waaldijk’.
Initiatief van gemeenten, provincie
en waterschap
De gemeenten West Betuwe, Tiel,
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen
en Lingewaard trekken al een paar jaar
samen op om met Waterschap
Rivierenland en provincie Gelderland
dit initiatief gezamenlijk om te zetten
in een Gastvrije Waaldijk. De samenwerkingspartners onderschrijven het
gemeenschappelijk belang. Dit hebben
zij bekrachtigd door het ondertekenen
van een samenwerkingsovereenkomst.
In de samenwerkingsovereenkomst zijn
de belangrijkste kaders en afspraken op
hoofdlijnen vastgelegd. De invulling
van die afspraken zal in de komende
jaren in de projecten worden uitgewerkt en teruggekoppeld.
Hoe ziet de Gastvrije Waaldijk
eruit?

De Gastvrije Waaldijk past bij het stoere karakter van de Waal. Het ontwerp
bestaat uit een rustige, zo smal mogelijke asfaltbaan met een herkenbare
band aan de rivierzijde. Deze Waalband
is een doorgaand betonnen lint. Het laat
de lange lijn van de Waaldijk zien en
vestigt de aandacht op de rivier en de
uiterwaarden. Op plaatsen waar het uitzicht vraagt om ervan te genieten, verbreedt de Waalband zich tot een belevingspunt. Ook de rust- en belevingspunten krijgen een herkenbare en eenduidige uitstraling.
Gezamenlijke doelen voor het
Waalgebied
De Gastvrije Waaldijk is ook een
belangrijke pijler onder verschillende
beleidsdoelen
voor
het
hele
Waalgebied. De samenwerkende partijen maken zich sterk voor een betere
verbinding van de (dorps)kernen met
de rivier en meer aandacht voor
natuur(beleving) en biodiversiteit. Dat
biedt meer mogelijkheden voor recreatie en sport. Met veiliger verkeer en
milieuvriendelijker vervoer houden we
ook het economisch vestigingsklimaat
op peil.
Samen maken we de Gastvrije
Waaldijk van Nijmegen tot aan
Gorinchem een sterk, aantrekkelijk en
leefbaar podium voor de toekomst.

Nijmeegse ondernemers laten zich
opsluiten voor het goede doel
Op 18 juni doen zeven ondernemers uit
Nijmegen en omgeving mee aan een
Social Lock-up, een actie ten bate van
het Nijmeegse Marikenhuis. Ze laten
zich daar (letterlijk) opsluiten en
slechts gewapend met laptop en telefoon zetten deze ondernemers hun netwerk in met als doel geld in te zamelen
voor het Marikenhuis, een inloophuis
voor iedereen die is geraakt door kanker. Het is een vrijwilligersorganisatie
en volledig afhankelijk van giften en
donaties.
De opsluiting in het Marikenhuis duurt
van ’s ochtends 10.00 tot ’s middags
15.30 u, waarna de ondernemers worden ‘bevrijd’ door burgemeester Hubert
Bruls. Ze hopen dan € 35.000 binnengehaald te hebben. Ook hopen ze een
aantal mensen uit hun netwerk te overtuigen om meerjarige overeenkomsten
aan te gaan, zodat het Marikenhuis ook
op langere termijn verzekerd is van
structurele financiering.
Arnoud Schoffelmeer en Henny van
Benthem zijn twee van de zeven
ondernemers die zich laten opsluiten:
“De coronacrisis treft het Marikenhuis
niet alleen in financiële zin, maar heeft
ook grote gevolgen voor hun doelgroep: mensen met kanker, hun naasten
en nabestaanden. Hoewel het de goede
kant op lijkt te gaan, leven we nog
steeds in een tijd waarin de reguliere

zorg onder druk staat en isolement voor
de kwetsbaren op de loer ligt”, aldus
Arnoud.
“Wij, als Nijmeegse ondernemers, dragen het Marikenhuis een warm hart toe.
Daarom hebben we ook niet getwijfeld
om mee te doen aan deze opsluiting
voor het goede doel”, zo vult Henny
aan.
Ook op een andere manier kan iedereen een steentje bijdragen…
Voorafgaand aan de Lock-up op 18
juni, start er op vrijdag 11 juni een
5x5x5 challenge, georganiseerd door
enthousiaste studenten van de opleiding Sport en Bewegen van de
Hogeschool
Arnhem-Nijmegen
(HAN), in samenwerking met het
Marikenhuis. De challenge bestaat uit 5
kilometer hardlopen of wandelen , 5
euro doneren aan het Marikenhuis en
ten slotte 5 vrienden en bekenden taggen op social media om hen uit te
dagen ook mee te doen aan deze challenge.
Geïnteresseerd en wilt u ook een bijdrage leveren aan het Marikenhuis, doe
dan mee aan deze challenge! Hoe het in
zijn werk gaat leest u op de website van
Marikenhuis en op de social media van
de HAN, opleiding Sport en Bewegen.
Voor actuele info over Lock-up en
challenge: www.marikenhuis.nl

Beelden in de
Bongerd
Beeldhouwvereniging Pietra, Gorterplaats 3 Nijmegen exposeert in de open
lucht, tussen de fruitbomen van Herm
Hegger en Rian van Nieuwkuijk: Dijk
51 Beuningen.Deelnemers zijn leden
en oud-leden van Pietra. Zij stellen
beelden ten toon in diverse soorten
natuursteen en in hout.
De expositie is geopend in de weekenden van 12/13 juni en 19/20 juni van
12.00 tot 17.00. De opening vindt
plaats op zaterdag 12 juni om 12.00
uur, met een muzikale omlijsting.

Minibieb
Sinds kort is er een Minibieb de
Tuinkabouter met kinderboeken in de
voortuin in de wijk Hengstdal op de
Richard Holstraat 9. Iedereen kan een
boek meenemen of ruilen. Het is ook
een kinderzwerfboekstation. Kom
gezellig een keer langs!

Wilma Hartogsveld gaat pionieren
bij de Stadskerk in Nijmegen
Per 1 juni wordt Wilma
Hartogsveld ( 53), predikant, de nieuwe “stadspredikant” in Nijmegen.
Zij is aangesteld door de
Oecumenische gemeenschap (OCP) / Stadskerk
Nijmegen die al bijna 50
jaar iedere zondagmorgen om 10.00 uur haar
vieringen houdt in de
Stevenskerk
in
Nijmegen.

pionier en verbinder en
zal op zoek gaan naar
nieuwe vormen van zingeving en gemeenschapsvorming in en rond de
Stevenskerk.
Naast haar werkzaamheden in Nijmegen blijft
Wilma Hartogsveld ook
verbonden aan de 4-plek,
de Protestantse gemeente
van Nijmegen Noord,
Lent, Oosterhout en
Ressen.

Wilma Hartogsveld is

Vavo ROC Nijmegen: dé weg
naar een diploma voortgezet
onderwijs voor volwassenen
De eindexamens op middelbare scholen zijn op dit moment in volle gang.
Voor leerlingen die het niet halen, of
dreigen uit te vallen kan vavo interessant zijn. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
ROC Nijmegen biedt opleidingen
voor mavo, havo en vwo voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Het vavo is bedoeld voor iedereen
vanaf 18 jaar die niet meer op het
voortgezet onderwijs zit, maar nog
geen diploma heeft. Via het vavo kunnen zij een diploma voor het vmbo,
havo of vwo halen. Het kan gaan om
mensen die eerder zijn gestopt met hun
opleiding of zijn uitgevallen. Maar ook
voor een omscholing op latere leeftijd
kan vavo uitkomst bieden. ROC
Nijmegen heeft de afgelopen jaren
meer dan 450 eindexamenkandidaten
per jaar begeleid.

Vavo voor middelbare scholieren
Ook voor middelbare scholieren die
dreigen uit te vallen biedt het vavo kansen. Vavo-manager Pauline van der
Meer van ROC Nijmegen:’Vavo is een
aanvulling op het voortgezet onderwijs.
Middelbare scholieren komen om uiteenlopende redenen bij ons terecht.
Soms hebben ze andere vakken nodig
voor een vervolgopleiding. Maar ook
om een niveau hoger te komen, voor
het volgen van extra vakken of het
halen van deelcertificaten kunnen ze bij
ons terecht’.
Hoe werkt het?
Aanmelden voor vavo kan tot 23 juli
via roc-nijmegen.nl. Daar kun je ook
alle informatie nalezen. Na aanmelding
volgt een intake. De vavo-opleidingen
duren een jaar, en sluiten aan op de
reguliere landelijke centrale examens.

Feest bij het Goffertstadion
Supporters van N.E.C vierden zondagavond 23 mei samen met de spelers
feest op het Stadionplein in Nijmegen.
N.E.C had zojuist in Breda NAC met 21 verslagen in de zeer vemakelijke finale van de Nacompetitie. De Nijmeegse
club is hierdoor gepromoveerd naar de
Eredivisie.
Voor het eerste sinds 2017 gaat N.E.C
weer in hoogste competitie van het
Nederlands voetbal spelen. En dat lieten ongeveer 8000 feestvierende supporters en fans luidkeels weten aan
Nijmegen en omgeving.
Foto’s: Eric van Haalen
N.E.C. spelers Rens van Eijden en
Jordy Bruijn vieren hun overwinning
samen met de fans

Aqua-Novio’94 Nijmeegse sportclub van het jaar!
De Nijmeegse zwemvereniging
Aqua-Novio’94 heeft de Club van het
jaar verkiezing 2021 gewonnen in de
gemeente Nijmegen. De vereniging
was in een nek-aan-nekrace met de
roeiers van Phocas, maar won uiteindelijk de verkiezing als onderdeel
van Rabo ClubSupport.
Voorzitter Bernd Hendriksen zegt trots
te zijn op de club: “Ik vind het prachtig
hoe onze leden samen de schouders
eronder hebben gezet en er het beste
van hebben gemaakt. Dit is een compliment aan al onze trainers, vrijwilligers
en sponsoren. Voor alle mensen die
normaal dagelijks aan het bad staan.
Samen met de leden hebben ze alles
gegeven voor onze zwemmers!”
Aqua-Novio'94 is een omnisportvereniging (wedstrijdzwemmen, waterpolo,
synchroonzwemmen, masterzwemmen, waterbasketbal en zwemles) uit
Nijmegen. We bieden zwemsport aan
van jong tot oud en willen iedereen de
gelegenheid bieden om te genieten van
de zwemsport. Daarom bieden we ook
G-sporten aan. Voor kinderen uit het

speciaal onderwijs bieden we aangepaste zwemles aan. Hierdoor kunnen
ook zij veilig het water in. Ook bijzonder is dat je bij ons zowel breedtesport
als topsport kan beoefenen! “Ik nodig
iedereen uit om vrijblijvend een kijkje
te nemen. Neem vooral contact op via
sociale media of via aquanovio.nl”

aldus Hendriksen.
De verkiezing Club van het Jaar is
onderdeel van Rabo ClubSupport.
Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk
en financiële ondersteuning. Om ze
sterker te maken, voor nu en in de toekomst.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Postadres: Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Pastorale zaken: Rudo Franken. pastoor, 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com . (voor gesprek, bezoek, doopsel,
uitvaart, ziekenzalving, enz.)
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Eucharistieviering:
zaterdag 19.00 uur Ooij
zaterdag (3e van de maand) 17.00 uur Beek (proef)
zondag 10.30 uur Millingen
zondag (1e van de maand) 9.00 uur Kekerdom
dinsdag 19.00 uur Leuth; aansluitend koffie
woensdag 9.00 uur Beek; aansluitend koffie
donderdag, vrijdag, zaterdag 9.00 uur Millingen
Aanbidding: donderdag 9.30-18.00 uur Millingen
Rozenkrans: zaterdag 9.30-9.55 uur Millingen
Alle vieringen en gebed vanuit Millingen zijn ook online te volgen.
Contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Koster Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615 (ovv datum)
Kerkbijdrage/collecte online: NL36RABO0134402316
ST. ANTONIUS EN DE EUCHARISTIE
Op zondag 13 juni gaan we in de
eucharistieviering ook wat aandacht
besteden aan de heilige Antonius,
beschermheilige van de kerk van
Millingen, want 13 juni is zijn feestdag.
Een zondag eerder, 6 juni, vieren we
Sacramentsdag. Antonius geloofde met
hart en ziel in de tegenwoordigheid van
Christus in de eucharistie. Hierin werd
hij uitgedaagd door een niet-gelovige.
Antonius ging een weddenschap aan.
Wat was de inzet? Een ezel die drie
dagen niet gevoederd was, zou als het
de keuze had tussen een hoop haver en
de heilige Hostie, het voer links laten
liggen en gaan knielen voor het
Allerheiligste. Hetgeen naar verluidt
ook gebeurde. Dit staat uitgebeeld op
een glas-in-lood-raam in de doopkapel
van de kerk van Millingen en op het
tabernakeldeurtje aldaar. Mooi dus dat
we op de zondag na Sacramentsdag
Antonius vieren. We willen hem vragen
dat hij ook in onze dagen bij velen het
geloof zal bewerken in de aanwezigheid van Christus in de eucharistie. Dat
mensen ook de weg weten te vinden

Eerste Communie

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

naar de aanbidding van de uitgestelde
heilige Hostie op donderdag in de dagkapel van Millingen. Hoe goed is het
om bij Hem tot rust te komen. Dat
Jezus Christus voor velen het levende
Brood mag zijn dat hen sterkt en heiligt
in het leven van alle dag.
EERSTE COMMUNIE, VORMSEL
EN BEDEVAART KATWIJK
Ondanks de vanwege corona beperkende maatregelen hebben we de Eerste
Communie op 16 mei en het Vormsel
op 24 mei goed en zinvol kunnen vieren. We feliciteren Emily Vedder,
Simon van Mens, Alicia Perez
Gonzalez met hun eerste Communie,
en Mirna Houkes, Alicia Hagenbeek,
Daniek Groothuizen en Kees van
Winden met hun Vormsel.
Noortje Boerwinkel en Isa Janssen
Duyghuysen, die er op 24 mei niet bij
konden zijn, omdat op hun school in
Leuth corona was vastgesteld, zullen
op zondag 20 juni het Vormsel ontvangen.
Op 1e Pinksterdag na de Mis in
Millingen is een twaalftal mensen naar
de Lourdesgrot in Katwijk op weg

Foto: Erik Hell (BD1 Media)

gegaan vanuit o.a. Millingen, Leuth,
Groesbeek en Molenhoek, met de fiets,
per auto en te voet. Bij de grot vond om
14.00 uur een Mariaviering plaats. Het
was alsof we ‘weer even in Lourdes’
waren.
MISBOEKJES VOOR LIVE-STREAM THUIS BEZORGD
In onze parochie wordt de eucharistieviering van elke donderdag 9.00 uur,
vrijdag 9.00 uur, zaterdag 9.00 uur en
zondag 10.30 uur via livestream (youtube, zoekwoord ‘kerk Millingen’) live
uitgezonden, maar kan ook later op de
dag op uw eigen tijd gevolgd worden.
Als u een Misboekje hierbij op prijs
stelt, kunt u contact opnemen met
Brigit van Raaij, telefoon 0623304932.
Zij zal u graag een Misboekje aanreiken. Voor de viering door de week is
een standaard Mis- en gezangenboekje
beschikbaar, voor de zondag een zondagsboekje.
PAROCHIEBLAD ONTVANGEN
Wilt u het parochieblad ontvangen, bij
u in de brievenbus en/of digitaal, dan
dient u dit door te geven: Schoolstraat
21, 6579 AN Kekerdom of m.g.b.oosterwijk@gmail.com. Uiteraard kunt u
het parochieblad ook lezen op onze
website.
H. MISSEN EN MISINTENTIES
Woensdag 2 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus; Tob.3,1-11.2425, ps.25,2-5b.6-9, Mc.12,18-27.
Donderdag 3 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. Tob.6,10-11a;7,1.9-17;8,410, ps.128,1-5, Mc.12,28b-34.
Vrijdag 4 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen: Tob.11,5-17, ps.146,2abc.710, Mc.12,35-37.
Zaterdag 5 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend rozenkransgebed. Tob.12,1.5-15, ps.Tob.13,2.6-8,
Mc.12,38-44.
Zaterdag 5 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – Sacraments-zondag B: Ex.24,3-8, ps.116,12-13.15-18,
Hebr.9,11-15, Mc.14,12-16.22-26.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Frans
en Tilly Kester-Arts.
Zondag 6 juni 9.00 uur H. Mis
Kekerdom (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit Haukes en Doortje HaukesVerheijen.
Zondag 6 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen (orgel en voorzang) (zie
boven)
Hendrik en Agnes Peters, Wim
Driessen
en
Marie
DriessenThunnissen, Rita Megens- Janssen.
Dinsdag 8 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth: 2 Kor.1,18-22,
ps.119,129-133.135, Mt.5,13-16.
Woensdag 9 juni 09.00 uur H. Mis
Beek kl. Bartholomeus: 2 Kor.3,4-11,
ps.99,5-9, Mt.5,17-19.
Donderdag 10 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen; aansluitend aanbidding tot
18.00 uur. 2 Kor.3,15;4,1.3-6, ps.85,914, Mt.5,20-26.
Vrijdag 11 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen – H. Hart van Jezus:
Hos.11,1.3-4.8c-9, Ef.3,8-12.14-19,
Joh.19, 31-37.
Zaterdag 12 juni 09.00 uur H. Mis
Millingen – Onbevlekt Hart van Maria;
aansluitend rozenkransgebed
2 Kor.5,14-21, ps.103,1-4.8-9.11-12,
Lc.2,41-51.
Zaterdag 12 juni 19.00 uur H. Mis Ooij
(orgel en voorzang) – 11e zondag door
het jaar B: Ez.17,22-24, ps.92,2-3.1316, 2Kor.5,6-10 Mc.4,26-34.
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Henk
en Riet Verriet-van Megen.
Zondag 13 juni 10.30 uur H. Mis
Millingen met aandacht voor St.
Antonius (orgel en voorzang) (zie
boven)
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Jac.
Janssen.
Dinsdag 15 juni 19.00 uur H. Mis
Mariakapel Leuth; 2 Kor.8,1-9,
ps.146,2.5-9a, Mt.5,43-48.

Overleden
Millingen: Rene van den Eijnden, 61
jaar. Tijdens een crematiedienst op
maandag 17 mei in Nijmegen-Staddijk
hebben wij afscheid van hem genomen.

Heilig Vormsel

Foto: Erik Hell (BD1 Media)

Millingen: Tiny Langenberg-Selten, 83
jaar. Tijdens de uitvaart op zaterdag 29
mei in de kerk van Millingen hebben
wij afscheid van haar genomen, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats Vossengraaf.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
De kerk is weer open!
Zondag 6 juni is er vanaf 10.00 een
viering in de kerk.
Voorganger is da. Annerieke van der
Woude uit Nijmegen.
De diaconiecollecte is bestemd voor
Harmonergy, een ecologisch project
onlangs gestart door gemeenteleden in
Mozambique, dat als doel heeft om verdorde grond weer geschikt te maken
voor voedselproductie, door en voor de
plaatselijke bevolking.
Zondag 13 juni:
Aanvang 10.00 uur. Voorganger is
da. Janneke Ruijs.
De diaconiecollecte is dan bestemd
voor het Huis van Compassie in
Nijmegen, een laagdrempelige plek

waar veel verschillende activiteiten
plaatsvinden waarbij compassie met de
kwetsbaren in onze samenleving centraal staat.
Bij binnenkomst en verlaten van de
kerk gelden nog de coronamaatregelen:
o.a. mondkapje en minimaal anderhalve meter afstand houden.
De vieringen zijn ook online mee te
vieren:
Ga naar de website www.pkn-groesbeek.nl en klik op "Diensten" en
daaronder "Deze maand" U ziet
daar de link.
Voor verdere informatie, o.a. over digitaal overmaken collectes,
zie
www.pkn-groesbeek

Nieuws parochie Groesbeek
Wijzigingen in parochiebestuur
Rob Paulis heeft de functie van
secretaris van het parochiebestuur neergelegd. Hij is
herbenoemd als lid van het
parochiebestuur,
met
name voor het dossier
kerk De Horst. Hij blijft
lid van het parochiebestuur tot het moment van
levering van de kerk in De
Horst aan de nieuwe eigenaar.
Dick Winkel is penningmeester
en secretaris ad interim, totdat er
een nieuwe secretaris is gevonden.
Barbara Pattikawa is herbenoemd als
bestuurslid tot 1 september 2025. Geert
Peters heeft eervol ontslag gekregen als
bestuurslid.
Het parochiebestuur is op zoek naar
nieuwe leden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de pastoor of een
ander bestuurslid.
Vieringen Eerste Communie
In het weekend van 5-6 juni zijn er drie
vieringen van de Eerste Communie in

de Cosmas en Damianuskerk: op
zaterdag om 10.00 uur, en op
zondag om 10.00 uur en
12.00 uur. Vanwege de
coronamaatregelen zijn
dat besloten vieringen,
alleen voor de kinderen
en hun familieleden.
Er zijn in het weekend
van 5-6 juni wel reguliere
vieringen in de kapel van
Mariëndaal (zaterdag om
19.00
uur)
en
de
Antoniuskerk in Breedeweg
(zondag om 9.30 uur).
Mariabedevaart
Het bisdom Den Bosch organiseert op
3 juli een Mariabedevaart. Deze is
corona-proof en speciaal bedoeld voor
gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. In de stad Den Bosch
zijn op allerlei bijzondere plekjes aanschuif- workshops rondom het leven en
de verering van Maria.
Belangstellenden kunnen zich nog
opgeven bij het parochiesecretariaat.

Schilderijen en muziek tijdens
Zomeropenstelling Protestantse
Kerk Groesbeek
Net als in voorgaande jaren stelt de
PKN-gemeente in
Groesbeek haar historische gebouw in
de zomermaanden
weer open voor het
publiek: inwoners,
mensen uit de regio
en passanten. Iedere
vrijdagmiddag van
14.00-16.00
uur
staat de deur van het
gebouw aan de
Kerkstraat 18 in
Groesbeek
weer
open. U bent van Interieur PKN kerk met preekstoel Foto: Jannie Schaapman
harte welkom. Onze
gastvrouwen en –heren leiden u graag derworkshops en muzikale activiteiten.
rond en vertellen u over het gebouw Zoals zij zelf zegt: “Schilderen en
met haar rijke geschiedenis. Zo zijn er muziek zijn mijn passies ik vind het
diverse panelen te bewonderen over de leuk om je hierin mee te nemen.” Laat
geschiedenis van de kerk. Of bezoek u zich verrassen door haar kleurrijke
het prachtig onderhouden kerkhof met werk.
enkele historische graven, een urnen- De komende weken wordt steeds een
wand en de gedenkboom. Uiteraard vraag gesteld. Het antwoord kunt u tijkunt u ook gewoon plaatsnemen om te dens een rondleiding te horen krijgen.
mediteren, voor een gebed, voor een Vraag van de week: Uit welk jaar
gesprek of om te luisteren naar – dateert de preekstoel?
meestal levende- muziek.
Of kijken naar kunst. In de maand juni Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
exposeert de Groesbeekse kunstenares gelden ook hygiëneregels als handen
Mariëlle Poelen, bekend van haar schil- ontsmetten en afstand houden.

Vrijwilligers gevraagd
Kulturhus Beek draait sinds anderhalf jaar helemaal op vrijwilligers. Het
Kulturhus is een gemeenschapshuis, waar veel verenigingen en clubs hun thuisbasis hebben. Tegelijkertijd bieden we onderdak aan professionele organisaties, die
we als dorp koesteren, zoals de bibliotheek, de kinderopvang, het consultatiebureau, de thuiszorg, de prikpost en het maandelijkse gemeenteloket. Vanaf 5 juni
mag het café weer open en het betere weer maakt nu eindelijk ons zonnige terras
ook aantrekkelijk. Er is veel te doen in het Kulturhus en wij willen dat bezoekers
het naar hun zin hebben. Daar zorgen we voor met een team van vrijwillige medewerkers dat nog uitbreiding zoekt. We draaien als gastvrouw/-heer diensten in het
buurtkamercafé. Dat betekent gasten voorzien van koffie of iets anders en bezoekers wegwijs maken in het gebouw. Ook zoeken we mensen die zin hebben om
activiteiten te organiseren van muziek, film of samen voetbal kijken tot bijvoorbeeld reisverhalen vertellen. Kortom heb je zin om je nuttig te maken, en het nuttige met het aangename te verenigen,
Neem dan contact op met Martijn om te zien of het iets voor jou kan zijn
(0640113624).
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Mercedes Benz EQA
De Mercedes-Benz EQA is de puur elektrisch aangedreven variant van de
Mercedes-Benz GLA. Ze zijn qua afmetingen vergelijkbaar en zien er in de
basis hetzelfde uit. Opvallende verschillen zijn de dichte grille, de horizontale witte lichtstreep, die de LED-koplampen met elkaar verbindt. De over de
breedte getrokken LED-strip vormt één geheel met de dagrijverlichting. Ook
de achterlichten hebben een rode lichtgevende band tussen de bijzonder fraai
vormgegeven lichtunits. Het geeft de EQA een extra brede uitstraling en is
bovendien een verwijzing naar de grotere EQC. Blauwe kleuraccenten en de
diverse EQ-badges zorgen ervoor, dat men niet kan missen dat het hier om de
puur elektrisch aangedreven auto gaat. Op de achterzijde is herkenbaar, dat
de kentekenplaat bij de EQA op de bumper zit, terwijl die bij de GLA op de
achterklep zit.

De Mercedes-Benz EQA biedt veel comfort en heeft premium uitstraling voor een
acceptabele aanschafprijs.
De kleinste, volledig aangedreven
Mercedes-Benz, de EQA, is een
"crossover" (personenauto met de
genen van een terreinwagen). Dit
omdat de vraag naar SUV's en
crossovers groter is dan die naar hatchbacks en de hoge bouw van een
crossover het gemakkelijk maakt om de
batterijen in de bodem te verwerken,
zonder dat dat ten koste gaat van de
binnenruimte. Als eerste EQA heeft
Mercedes-Benz de EQA 250 geïntroduceerd, die is uitgerust met een ‘dubbeldeks’ 66,5 kWh lithium-ion-accu.
Deze accu is in de voertuigbodem is
geplaatst en neemt daardoor zo min
mogelijk ruimte is, die in het oorspronkelijk GLA ontwerp bedoeld was voor
passagiers of bergruimte.
Krachtige elektromotor
De elektromotor in de Mercedes-Benz
EQA 250 levert 190 pk (140 kW) vermogen en maximaal 375 Nm aan koppel. Daarmee kan men lekker vlot rijden. De sprint vanuit stilstand naar de
100 km/uur kost 8,9 seconden en de
topsnelheid ligt bij de 160 km/u. Rond
de maximale snelheid overdag in
Nederland voelt de Mercedes de EQA
zich het beste op zijn gemak en dan
haalt de puur elektrische auto het maximale uit het accupakket.
De elektromotor ligt op de plek waar
bij de Mercedes GLA de verbrandingsmotor zit en het 66,5 kWh grote accupakket bestaat uit vijf modules, die zo

zijn gedraaid en gestapeld, dat ze onder
de zitplaatsen passen. De gewichtsverdeling is daardoor gunstiger geworden.
De Mercedes-Benz GLA weegt bijna
twee ton. Om precies te zijn 1940 kg.
Het batterijpakket is relatief het zwaarste onderdeel van de auto. Het massamiddelpunt ligt daardoor laag en redelijk in het midden van de carrosserie.
Dat is gunstig voor de wegligging en
rijeigenschappen.
Grote actieradius
Met het 66,5 kWh grote accupakket
geeft Mercedes-Benz aan, dat men 424
km op een volle accu kan rijden. Dat
komt neer op een verbruik van 17,8
kWh per 100 km. Dat is een gunstig
gebruik en betekent een goede efficiëntie in de aandrijflijn. De elektrische
Smart, die enige tijd geleden reden
gebruikte bijna evenveel elektriciteit
per kilometer.
In de praktijk haalden we uiteraard niet
de ideale waarde, maar een bereik aanhouden van 350 kilometer op een volle
accu is reëel. Men moet de accu ook
niet geheel leegrijden. Dat geeft te veel
stress bij het aanrijden naar het laadpunt. Een jerrycan stroom ophalen gaat
niet. In de toekomt komen er modellen
met een grotere accu. Op de prijslijst
staan al nieuwe modellen met vierwielaandrijving en een groter bereik, die de
typeaanduiding EQA 300 4MATIC en
EQA 350 4MATIC hebben.

Nieuwe Honda HR-V e: HEV
komt met veel innovatieve
techniek
De nieuwe HR-V e: HEV, die eind
2021 in Europa verkrijgbaar zal zijn,
krijgt standaard Honda’s krachtige en
efficiënte e:HEV hybride aandrijflijn
met twee motoren. Dankzij het nieuwe,
vernieuwde platform, dat voor de
hybride aandrijflijn is ontworpen en de
slimme indeling heeft het nieuwe
model meer binnenruimte. Deze compacte SUV, die eind dit jaar komt, is de
volgende stap richting Honda’s streven
om al zijn reguliere modellen in Europa
in 2022 te hebben geëlektrificeerd.

Het HR-V platform maakt gebruik van
Honda’s M/M-principe, en is ontworpen met hybride aandrijflijnonderdelen, die slim in het chassis en in het
motorcompartiment zijn verwerkt. Dit,
in combinatie met Honda’s brandstoftank in het midden en de integratie van
de batterij onder de laadvloer in plaats
van de cabinevloer, zorgt ervoor dat de
HR-V maximaal comfort kan bieden
voor vier volwassenen, ondanks de
extra e:HEV-onderdelen.

Road Test
Mercedes-Benz EQA
Koets: 5-deurs Crossover
Prijs: € 49.995,Gewicht: 1940 kg
Cil.inh.: elektrisch
Vermogen: 190 pk
Top: 160 km/uur
Acc.0-100: 8,9 sec.
WLTP actieradius: 424 km
Lengte: 446,3 cm
Breedte: 183,4 cm
Kofferruimte: 340 liter
Aanhangergewicht: 750 kg
Mooi snellaadsysteem
De EQA heeft standaard een driefaselader aan boord. Snelladen kan de EQA
met maar liefst 100 kW op de hypercharger of snellaadpaal, als de gelijkstroomlader (meestal langs de snelweg)
dat aankan. Mooi is, dat het laadsysteem deze hoge laadsnelheid ook lang
kan volhouden en daarmee kan het dat
opladen van 10% tot 80% in een halfuur geschieden.
Voor lange-afstandrijders, die goed
moeten plannen, is het navigatiesysteem met Electric Intelligence bijzonder handig. Na het invoeren van de
bestemming, rekent het systeem uit,
hoever men moet rijden, hoeveel
stroom dat kost en waar men het beste
kan stoppen om op te laden. Dat hoeft
dus niet met een bijna lege batterij te
zijn. Gunstiger kan het zijn om al eerder bij een hypercharger bij te laden om
zodoende met toch zo’n 20 restlading
op de plaats van bestemming aan te
komen. Het navigatiesysteem geeft
keurig aan waar men het gunstigste kan
opladen en hoelang dat duurt.
De verwachte laadtijd bij een wallbox
of openbaar laadstation (11 kW) van

De Mercedes-Benz EQA is in aanschaf niet veel duurder dan de GLA, maar is in
gebruik een stuk goedkoper en bovenal milieuvriendelijker.
10% naar 100% is 5 uur en 45 minuten.
De Mercedes-Benz EQA kan men ook
aan het stopcontact thuis laden, maar
dan kost laden met 2,3 kW-laadkracht
van 10% tot 100% zo’n 30 uur. Dus een
dagje de auto niet gebruiken.
De Mercedes-Benz EQA is standaard
uitgerust met een warmtepomp.
Dankzij die warmtepomp is het mogelijk om het interieur voor vertrek te
koelen of te verwarmen. Het bespaart
energie tijdens de rit als men al voorverwarmt als de auto aan de lader staat.
Hoog comfort en mooi stil
De Mercedes-Benz EQA is echt comfortabel en geef premium gevoel alhoewel de prijs heel erg meevalt. De
Mercedes-Benz EQA is nauwelijks
duurder dan de Mercedes GLA met
benzinemotor.
Voor het verbeteren van het geluids- en
trillingscomfort heeft Mercedes-Benz
de elektrische aandrijflijn losgekoppeld

De Mercedes-Benz EQA is de volledig elektrisch aangedreven Benz
op basis van de GLA

van het onderstel en de carrosserie.
Samen met tal van isolatiemaatregelen
resulteert dit in een bijzonder stille en
vooral heel erg comfortabele auto.
Het dashboard heet een paar grote in
lijn van elkaar staande displays van het
uitmuntende MBUX-bedieningssysteem, die op verscheidende manieren
(touch op screen, touchpad op middenconsole en touch knopjes op het stuur)
te bedienen zijn.
Met hendels achter het stuurwiel kan
men kiezen in welke mate bewegingsenergie bij het loslaten van het stroompedaal wordt omgezet in elektriciteit.
Dat varieert van uitrollen als een traditionele auto tot zo extreem inhouden,
dat de inzittenden in hun gordels hangen bij het onvoorzichtig loslaten van
het pedaal. ‘One pedal’ rijden is dan
mogelijk en zo benut de EQA de voordelen van elektrisch rijden maximaal.
Het prachtige interieur, dat we kennen
van de GLA herkennen we in de EQA
met de fabelachtig goed zittende stoelen. De bagageruimte heeft een inhoud
van 340 liter (1.320 liter met opgeklapte achterbank) en is wat klein voor een
auto van deze omvang. Waarschijnlijk
is al rekening gehouden met de toekomstige vierwielaandrijving.
Conclusie
De nieuwe Mercedes-Benz EQA is niet
de goedkoopste elektrische crossover
in het C-segment, maar weet met
fraaie, premium afwerking, het sublieme comfort en de comfortabele rijeigenschappen met vele stroombesparende maatregelen en groot bereik te overtuigen.
Met een basisprijs van € 49.995,- is de
Mercedes EQA maar paar duizend
Euro duurder ten opzichte van de goedkoopste GLA. Dat is opvallend, want
vaak kost de volledig elektrische versie
van een model veel meer.

De nieuwe Škoda Fabia
De nieuwe Škoda Fabia is alweer de
vierde generatie en nu op basis van een
nieuw platform, waardoor hij groter,
veiliger en efficiënter is geworden. De
importeur geeft aan, dat de nieuwe
Škoda Fabia opnieuw veel ‘value for
money’ biedt en er weer nieuwe
‘Simply Clever’ functies bijgekomen
zijn. Wij komen daar later in
een testverslag op terug.
Vergeleken met zijn voorganger is de Fabia fors
gegroeid en nu voor het eerst
langer dan 4 meter (4,11 m).
Samen met de toegenomen
breedte en de wielbasis van
2,56 m leidt dat tot een zeer
ruim interieur. Zelfs de al
grote bagageruimte is verder
gegroeid en meet nu 380 liter
(+50 liter). Met neergeklapte
achterbank is dat zelfs 1.190
liter.
De vierde generatie Škoda
Fabia heeft een Cw-waarde
van slechts 0,28. De aerodynamica is verbeterd door
actieve componenten, zoals
het automatisch sluiten van
de luchtopening onderin de
bumper op momenten dat er
minder koeling nog is.

Alleen dit al kan het verbruik met 0,2
l/100 km verminderen.
In het compleet nieuwe interieur is het
‘zwevende’ centrale touchdisplay de
blikvanger. De Škoda Fabia komt met
de keuze uit twee benzinemotoren van
de EVO-generatie, die beide voldoen
aan de strenge Euro 6d-emissienorm.

De direct ingespoten 1.0 TSI-motoren
(standaard met partikelfilter) hebben
een vermogen van respectievelijk 70
kW/95 pk of 81 kW/110 pk. Een speciale coating draagt in deze modellen
bij aan het verminderen van de interne
weerstand. Dit verlaagt het verbruik en
daarmee de emissies.
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Zwischen Rhein & Maahs
Draisine fährt wieder!

Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete (Gültigkeit 24 Stunden) dürfen an
einem Ritt mit der Draisine teilnehmen.
K R A N E N B U R G - G RO E S B E E K KLEVE. Es geht wieder los! Die
Grenzland-Draisine rollt wieder auf
den Schienen. Seit den am 16. Mai
2021 beschlossenen Lockerungen
durch das Land Nordrhein-Westfalen
gelten nun folgende Bestimmungen für
einen Tag auf der Draisine: Geimpfte,
Genesene oder negativ Getestete
(Gültigkeit 24 Stunden) dürfen an
einem Ritt mit der Draisine teilnehmen.
Dabei dürfen maximal 5 Personen aus
zwei Haushalten auf einer Draisine
platznehmen. Unter Einhaltung der
Hygienevorschriften, ist der Betrieb der
Draisine somit wieder zulässig. Für die

Strecke mit der Draisine können die
Fahrten ab sofort wieder gebucht werden. Die Reservierung kann über das
Buchungssystem auf der Internetseite
www.grenzland-draisine.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 donnerstags 50% Ermäßigung und am
Mittwoch fährt bei Familien ein Kind
gratis mit!

Intuition! Dimensionen des
Frühwerks von Joseph Beuys
KLEVE. Die Ausstellung „Intuition!
Dimensionen des Fühwerks von Joseph
Beuys 1946–1961“ untersucht den
Zeitraum seit der Rückkehr des 24-jährigen Joseph Beuys aus dem Krieg
nach Kleve bis zum Beginn seiner
Professur an der Kunstakademie
Düsseldorf
1961.
In
dieser
„Inkubationszeit“ bilden sich werkrelevante Themenkreise heraus, die im
sinne
räumlicher
Essays
die
Ausstellung strukturieren: 1. Biografie
als Material künstlerischer Formung, 2.
Brüder im Geiste (Lohengrin, Cloots,
Steiner, Lehmbruck), 3. frühe
Wegbegleiter (Lamers, Getlinger,
Mataré), 4. Christliche Prägung und
eurasische
Horizonte,
5.
Tierdarstellungen: von der elementaren
Erfahrung zum Politikum, 6. Selbstbild
– Image – Aktion, 7. universales
Denken heute?
Ziel der Ausstellung ist dabei weder
lokale Heiligenverehrung noch der
Sockelsturz durch spätgeborene.
Vielmehr werden die Einflüsse,
Anregungen und Zäsuren aufgezeigt,
die die Entwicklung des Künstlers vom
„sensitiven Traditionalisten“ hin zum
„visionären Sozialplastiker“ ermöglicht haben.
kuratiert von Harald Kunde, Susanne
Figner und Gastkurator Wolfgang
Zumdick.

Joseph Beuys, Porträt, 1947, Museum
Kurhaus Kleve – Leihgabe
Kunstsammlung NRW, Düsseldorf
Foto: Anne Gossens
Museum
Kurhaus
Kleve,
Tiergartenstraße 41, Kleve; 19. juni bis
3. okt 2021.

Hier geht es um die Freiheit!
KLEVE. Das B.C. Koekkoek-Haus in
Kleve schreibt einen Videowettbewerb
zum Thema „Freiheit“ aus. Mit im
Boot sind der Freundeskreis Museums
Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve,
die Zevens-Stiftung, die VHS Wilhelm
Frede-Kleve und die Tichelpark-Kinos.
Gefragt sind filmische Beiträge von
maximal 2 Minuten, von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter von
13-25 Jahren, aufgenommen mit einer
Smartphone-Kamera. Möglich sind:
Bewegte Bilder und / oder
Wortbeiträge, Poetry Comedy, Rap,
Song, Pantomime, Tanz etc. In
Deutsch, Niederländisch, Englisch
oder auch ohne Sprache. Eine
mehrköpfige Jury entscheidet im
Sommer über die besten Beiträge. Im
Herbst werden diese auf dem YouTube-Kanal des Museums, in der VHS
Kleve sowie als Vorfilm in den
Tichelpark-Kinos
gezeigt.
Sponsorenpreise für die besten
Beiträge sind bereitgestellt. Die
Teilnahme-Infos unter: www.koekkoek-haus.de/aktuell

Drei neue Langohren für den Klever Tiergarten
KLEVE. Sie gelten als die schwerste
Eselrasse der Welt und begeistern seit
1992 die Gäste des Klever Tiergartens:
Die Rede ist vom Poitou-Esel.
Ursprünglich
kommt
diese
Rieseneselrasse aus Frankreich, wo sie
zur Maultierzucht gezüchtet wurde.
Seit den 90-er Jahren kann man sie
auch im Tiergarten Kleve bewundernzuletzt jedoch nur noch eine einzelne
Stute namens Doudoune. Daher machte sich Tiergartenleiter Martin Polotzek
auf die Suche nach einem neuen Esel
und ist in Nordhessen bei einem
Privathalter fündig geworden. Mitte
Mai machte er sich gemeinsam mit
dem 2. Vorsitzenden Dr. Klaus Plein
auf den Weg, um die neue Stute abzuholen. Die neue Stute hat einen französischen Namen: Bretzelle du Rebberg.
In Hessen hat sie mit zwei weiteren
Poitou-Eseln zusammengelebt. „Als
wir die drei Poitou-Esel zum ersten
Mal sahen, waren wir auf Anhieb
begeistert. Es sind solch wunderschöne
Tiere, die als Trio eine Bereicherung
für den Klever Tiergarten darstellen“,
schwärmt Martin Polotzek. Allerdings
sind Poitou-Esel nicht nur groß, sondern auch sehr teuer. Großzügige
Spenden der Volksbank Kleverland

sowie
zweier
Privatpersonen
waren der große
Durchbruch in der
Finanzierung dieses
Projekts. Jetzt fehlen uns nur mehr
4.000 €, bis wir die
anderen
beiden
Esel
vollständig
finanziert haben.“
Wer den Tiergarten
bei
der
Anschaffung der
neuen tierischen
Stars unterstützen
möchte, kann gerne
an den Tiergarten
spenden
(IBAN: „Als wir die drei Poitou-Esel zum ersten Mal sahen, waren
DE67 3246 0422 wir auf Anhieb begeistert“, schwärmt Tiergartenleiter
0135 5100 17, Martin Polotzek.
Vo l k s b a n k
Kleverland,
Stichwort „Poitou-Esel + Name und sich dienstags zwischen 9 und 11 Uhr
Adresse
des
Spenders“,
eine telefonisch (02821-26785) für einen
Besuch zu registrieren. Im gesamten
Spendenquittung wird ausgestellt).
Der Tiergarten Kleve ist täglich von 9- Tiergarten gilt Maskenpflicht (auch für
18 Uhr geöffnet. Alle Gäste müssen schulpflichtige Kinder). Ein Coronatest
ihren Besuch vorab unter www.tiergar- ist nicht erforderlich.
ten-kleve.de anmelden. Für Personen
ohne Internet besteht die Möglichkeit,

Ein Limerick vom
Niederrhein aus 1985
In Hönnepel lebte ein Bauer
Das war ein ganz richtiger Schlauer
Auf Kernkraft er spückte
Ganz grün es ihn juckte
Der Innenminister war sauer
Aus Kleve kam einst ein Professer

Der machte mit Fett alles besser
Als das fett dann schmolz
Da war er ganz stolz
Sagt: van den Bergh kann es nicht besser
(Winfried Hönes, Kalender Klever
Land 1985)

Klever Naturschutzstation sucht
engagierte junge Menschen
KLEVE.
Die
NABUNaturschutzstation Niederrhein in
Kleve hat noch Plätze frei für ein
Freiwilligenjahr im ökologischen
Bereich. Es werden vor allem noch
engagierte Absolvent*innen von
Realschule, Fachoberschule oder
Hauptschule gesucht, die sich im
Umweltschutzbereich
engagieren
möchten. Für die Unterbringung ist
gesorgt.
Vier jungen Menschen gibt die NABUNaturschutzstation jedes Jahr zum 1.
August und zum 1. September die
Möglichkeit, ein Freiwilligenjahr als
Bundesfreiwilligendienst
oder
Freiwilliges Ökologisches Jahr zu
absolvieren. Der Schwerpunkt des
Freiwilligendienstes liegt dabei in der
so genannten Umweltbildung, etwa
Waldexkursionen für Schulklassen und
Erlebnistage für Kindergruppen.
Darüber hinaus unterstützen die
Freiwilligen die Pflegeeinsätze im
Gelände, die Öffentlichkeits- oder
Büroarbeit und bei vielen weiteren
Aufgaben. In alle Bereiche werden sie
gut eingearbeitet und von den
Hauptamtlichen der Station begleitet.
„Engagierte, motivierte und umweltschutzbegeisterte junge Menschen
haben bei uns viele Möglichkeiten, sich
auszuprobieren, einzubringen und weiterzuentwickeln,“ erklärt Ortrun Heine,
die das Bewerbungsverfahren fachlich
betreut. Wichtig ist ihr, dass das
Angebot nicht nur jungen Menschen
mit Abitur offensteht, sondern gleich-

EuropaRadbahn
erweitert?

wertig auch jungen Leuten mit Haupt-,
Real- und Fachoberschulabschluss.
Die Freiwilligen leben während des
Freiwilligenjahres mietkostenfrei in
der gemeinsamen, idyllisch gelegenen
Dienst-WG am Waldrand. Dort haben
alle ein eigenes Zimmer mit eigenem
Bad. Während des Freiwilligenjahres
gibt es außerdem 25 Seminartage zu
verschiedenen Themen und ein
Taschengeld.
Die anschließenden Lebenswege sind
ganz unterschiedlich: Manche der
Freiwilligen gehen motivierter und
organisierter zurück auf eine weiterführende Schule, einige beginnen eine
Ausbildung, andere ein Studium.
„Nicht alle Freiwilligen machen mit
den Themen Umwelt oder Natur weiter“, berichtet Ortrun Heine noch,
„aber sie wissen nach dem Jahr viel
besser, wo ihre Stärken und Neigungen
liegen.“
Bewerbungen
mit
Motivationsschreiben,
Lebenslauf,
letztem Zeugnis und Foto können
direkt per Mail an die Station geschickt
werden: rita.beckmann@nabu-naturschutzstation.de; nähere Infos erteilt
Rita Beckmann, Mittwoch bis Freitag,
telefonisch unter 02821-713988-32.
Hinweise zur Bewerbung geben auch
die
Webseite
der
NABUNaturschutzstation www.nabu-naturschutzstation.de
>
Aktiv
>
Freiwilligendienste sowie die Portale
des FÖJ und BFD www.freiwillige-imnaturschutz.de und foej.lvr.de.

EUROPA. Wenn es nach den
Sozialdemokraten der Schwanenstadt
Kleve geht, soll die Europa-Radbahn
die derzeit Kleve mit den angrenzenden
Niederlanden
verbindet,
über
Warbeyen nach Emmerich ausgebaut
werden. In der Begründung heißt es:
"Die Europa-Radbahn von Kleve über
Kranenburg bis in die Niederlande erfreut sich großer Beliebtheit. Mit der
Weiterführung der Europa-Radbahn
würde man durch die Verbindung nach
Emmerich an das dort vorhandene
Radwegnetz anschließen. Um diese
Touristen noch mehr zum Radfahren zu
motivieren, ist es sinnvoll, dass die
Europa-Radbahn von Kleve über
Warbeyen bis nach Emmerich fortgeführt wird. Bei einer guten
Ausstattung des Fahrradweges wird es
auch
gelingen,
dass
Berufspendler/innen und Studierende
für den täglichen Weg zur Arbeit oder
zur Hochschule Rhein Waal, über den
Rhein, vom Auto auf das Fahrrad
umsteigen. Dies ist aus ökologischer
und verkehrstechnischer Sicht mehr als
sinnvoll."
Die Klever SPD bittet Bürgermeister
Wolfgang Gebing und die Verwaltung
nun weitere Ausbaumöglichkeiten und
einen etwaigen Streckenverlauf zu prüfen. Geklärt werden soll auch, ob
Fördermittel beispielsweise von der
Interreg Euregio Maas-Rhein abgerufen werden können. (Quelle: Klever
Nachrichten)
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Gefragt sind filmische Beiträge von
maximal 2 Minuten, von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter von
13-25 Jahren, aufgenommen mit einer
Smartphone-Kamera.

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 15. Juni
Redaktionsschluß: Freitag 11 Juni
Auﬂage 25.000

NABU- Naturerlebnistag zum Thema Fledermäuse

Foto: Karina Borisova
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SPORT
Race tegen kanker: 10 keer
Mont Ventoux in twee dagen
KRANENBURG-MEHR. Toen eind
januari de zwager van Hans Spandaw
(Paul) op 59-jarige leeftijd aan kanker
overleed, kwam aan een ziekbed van
ruim een half jaar een einde. Hans en
zijn vrouw Lindsay maakten deze
maanden intensief mee en hadden ook
daarna nog met de nabestaanden, vooral met Hans’ zus, veel contact. Wat hen
sterk is bijgebleven is het gevoel van
machteloosheid en hulpeloosheid: je
wilt helpen, maar je kunt zo weinig.
Langzaamaan ontstond de behoefte om
dit gevoel van verdriet en frustratie om
te zetten in iets constructiefs. En dit
leidde bij Hans tot het idee om een persoonlijke bijdrage te leveren aan de
strijd tegen kanker. Voor Paul kunnen
Hans en Lindsay niks meer doen, maar
voor anderen, die ook slachtoffer zijn
van deze ziekte, wel. Echtgenote
Lindsay stond direct achter het idee van
Hans en al snel werd het plan concreter.
Ze besloten om in juli 2021, verdeeld
over twee dagen, 10 keer de Mont
Ventoux in Zuid-Frankrijk met hun
racefiets te beklimmen.
De Mont Ventoux – alias ‘Berg der
Winden’ of ‘Reus van de Provence’ is
zowel voor profs als geoefende amateurs een gedroomde maar ook
gevreesde uitdaging. Gelukkig zijn
Hans en Lindsay geoefende fietsers die
samen al heel wat kilometers in de
benen hebben. Maar 10 keer in twee
dagen naar de top van de Mont Ventoux
vereist een bijzondere inspanning én
motivatie. En dat is precies waar het
hen om te doen is.
Heel graag willen Hans en Lindsay van
deze unieke sportieve uitdaging een
sponsorevent ten behoeve van het
Nederlandse KWF Kankerfonds en de
Deutsche Krebshilfe maken. Het project “Ventoux 10 Race against Cancer”
is op de website van beide organisaties
aangemeld en kan daar ook financieel
ondersteund worden. U kunt via volgende links bijdragen aan dit sponsorinitiatief:
• KWF Kankerfonds:
https://bit.ly/3uDrLk6
• Deutsche Krebshilfe:
https://bit.ly/2R6lMGT
In beide gevallen ontvangt u een bewijs
van donatie. Direct doneren kan ook:

D’n Drul & Stollenberg en
De Treffers presenteren een nieuwe Voltreffer

Hans en Lindsay
DE31 3245 0000 1030 5876 44, op
naam van Hans en Lindsay Spandaw.
Deze donaties worden gelijkelijk verdeeld over beide genoemde organisaties.
Voor verdere informatie over ‘Ventoux
10 Race against Cancer’ kunt u contact
opnemen met: Hans en Lindsay
Spandaw, Stüvenest 15, KranenburgMehr,
Tel.nr. 0049 15121201848, henskespandaw@gmail.com

BBD Bridge

Beste bridgers,
Eind mei/begin juni ronden we meestal
onze wedstrijdcompetitie af en dan zijn
de winnaars bekend. Dat is dit jaar
zoals we allemaal weten vanwege
Corona niet het geval.
Hierna begint de zomercompetitie en
elke bridger is dan van harte welkom
om hieraan deel te nemen. Het is nog
niet bekend of en hoe we deze zomercompetitie kunnen opstarten. Nog even
afwachten dus.
Uitslagen BBD 24-5-2021:
1. Werner Baank en Jan Jacobs 64.17%
2. Carola van Herwijnen en Paul van
Deudekom 60%
3. Loes Janssen en Ronald Post 59.17%
4. Marjo en Jan van der Hoeven
56.25%
4. Marian van Thiel en Ineke Story
56.25%
Alle uitslagen; biedingen en het afspelen zijn terug te zien op onze site
www.15029.bridge.nl
Categorie
Berichten/Stepbridge.

De Nationale Voetbaldag
op Sportpark Noord
GROESBEEK.
De
Nationale
Voetbaldag gaat door op zaterdag 12
juni 2021. Na een pittig jaar staan op
deze dag voetbalverenigingen schouder
aan schouder. We laten zien wie we zijn
en organiseren activiteiten voor iedereen, leden, niet leden én coronaproof!
Voetbal verbindt! Op sportpark Noord
komt iedereen samen en is er ruimte
voor iedereen. ook voor diegenen die er
misschien niet vanzelfsprekend naartoe
gaan. Daarom organiseren we samen
met de KNVB en het Oranjefonds een
sportieve dag met leuke activiteiten
georganiseerd door Achilles’29, v.v.
Germania en de Kastenmakerij Kids.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:30 uur – Verzamelen
11:00 – 12:30 uur – Start Bootcamp 1
en Voetbalclinic 1
12:45 – 13:30 uur – Voor iedereen een
verzorgde lunch
13:30 – 15:00 uur – Start Bootcamp 2
en Voetbalclinic 2
15:00 – 15:15 uur – Afsluiting.
Het gehele programma is coronaproof.
De organisatie zal de op dat moment
geldende RIVM regels in acht nemen.
Aanmelden
kan
www.achilles1929.nl

via

De Treffers trapt
vitaliteitsprogramma af
met wandeltocht op 13 juni
In de afgelopen maanden heeft een
werkgroep bij De Treffers gewerkt aan
een vitaliteitsprogramma. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met
een aantal studenten van de HAN en
bestaat uit verschillende onderdelen.
Wandelen, fietsen en voor de mensen
met wat meer conditie het mountainbiken en hardlopen. Met het programma
willen we mensen, zowel Treffersleden
als niet Treffersleden, aanzetten tot
meer bewegen.
Op zondag 13 juni organiseren we de
eerste activiteit. Twee Treffersleden,
Wim Nillessen en Hennie Cillessen,
hebben een mooie wandeltocht georganiseerd voor jong en oud. De wandel-

tocht start om 13.30 uur op sportpark
Zuid onder het genot van een kopje
koffie of thee met wat lekkers. De 10
kilometer lange tocht is ook geschikt
voor de ongeoefende wandelaar en
voert langs karakteristieke plekken uit
de lange Treffers historie. Onderweg
moeten vragen beantwoord worden en
is zijn er een aantal stops waar een activiteit plaatsvindt. Voor de beste deelnemers ligt bij terugkomst een leuk prijsje te wachten. Aansluitend is er op
sportpark Zuid een gezellig samenzijn
met inachtneming van de op dat
moment geldende corona maatregelen.
Inschrijven kan via info@detreffers.nl.

GROESBEEK. Na het succes van
de eerste Voltreffer, een zogenaamd Blond Biertje, dat werd
gepresenteerd tijdens het 100 jarig
jubileum van de Treffers in 2019,
is het idee ontstaan om een nieuwe
variant te brouwen.
Voor het brouwen van het biertje
is De Treffers gebleven bij haar
partner Brouwerij D’n Drul &
Stollenberg, gevestigd aan de
Wylerbaan Groesbeek. “De
Hefeweizen Voltreffer is een bier
dat gebrouwen is volgens de
regels
van
het
Duitse
Reinheitsgebot. Het biertje is
gemaakt met drie Duitse klassieke
hopsoorten Saaz, Hallertau en
Hersbrucker”, vertelt brouwer
Roland Bosman. De Voltreffer
heeft geuren van banaan en kruidnagel en smaakt fris en bloemig.
Het brouwproces is in april 2021
begonnen. Het gistingsproces
duurde drie weken, daarna heeft

het drie weken in de lagertank
gelegen. In totaal duurde het proces 6 weken. De oplage bestaat uit
1500 flessen.
Het eerste flesje bier werd door de
trotse brouwer overhandigd aan
voorzitter Theo Jochoms van De
Treffers. En dat viel in de smaak
bij alle aanwezigen.
Tom van Haaren, Treffers lid en
vrijwilliger in hart en nieren, heeft
wederom het ontwerp van het etiket op zich genomen. Op het etiket
van het biertje staat een QR code
die door de telefoon gescand kan
worden voor meer informatie over
het biertje.
Het biertje wordt in een setje van 4
flesjes, 33 cl (5.2% alcohol) verkocht voor 12 euro. Het bier is te
bestellen via inschrijf formulier in
de kantine van De Treffers via de
website van De Treffers. Ook is de
Voltreffer Weizen te nuttigen op
het terras van sportpark Zuid.

Judovereniging Groesbeek is 60 jaar!
Deel 1: 1961-1971: Anton Geesink
In 2021 bestaat Judovereniging
Groesbeek 60 jaar, opgericht door
mensen van bijnaam: “Wim van
Griet”, “Jo van Trien”, “Wim van ’t
Zwort Nelleke”, “Thé ’t Olliepitje”
en “Broer d’n Boes”. In zes afleveringen komen hoogtepunten van de
vereniging aan de orde.
De populariteit van de judosport was in
die tijd mede te danken aan Anton
Geesink, die in 1961 wereldkampioen
werd als eerste niet-Japanner. Op 23
oktober 1964 zou hij olympisch kampioen worden, maar 7 maanden eerder
stond hij in Groesbeek op de mat. Na
een judoles van de reus uit Utrecht,
kwamen de wedstrijden. Het 650 koppige publiek kon zien hoe de
Groesbeekse judojeugd Geesink met
donderend geweld vloerden en thuis
konden zeggen: “Ik heb Anton Geesink
gegooid!” De volwassen judoka’s kregen nauwelijks de kans hem vast te
pakken, op een na: de kleine en watervlugge Henk Eijkhout kon nog een tijdje standhouden. Diens vermaarde beenworp deed zelfs de wereldkampioen
even wankelen. Anton verzette een
stapje om zijbalans te hervinden en
toen ging ook “Hentje de Witte” eervol
neer.
Na afloop was er muziek, het was
gezellig, er werd gedanst. Toen Marie
van Leur vroeg: ”Antoon, kom, we

doen met z’n beien dansen”, ging hij
met haar de dansvloer op.
Anton Geesink overleed op 27 augustus 2010 op 78-jarige leeftijd. Rinus
Kersten,
oud-bestuurslid
van
Judovereniging Groesbeek, toog naar
Utrecht om Anton de laatste eer te
bewijzen. Tegen een verslaggever zei
hij: “Ik ben hier uit respect voor Anton
Geesink. Respect is een belangrijk
aspect in het judo. Je staat drie minuten
tegenover elkaar. Je houdt elkaar vast.

Kijkt elkaar in de ogen. Maar nooit met
de intentie om elkaar te blesseren. Er
blijft altijd respect. Zo was het met
Anton ook. Velen kunnen daarom een
voorbeeld aan hem nemen.”
Judovereniging Groesbeek is nog altijd
springlevend! Tientallen jeugdleden
hebben iedere week veel plezier op de
judomat. Neem voor meer informatie
over de judotrainingen contact op met
secretariaat@judogroesbeek of kijk op
www.judogroesbeek.nl.

Team Alpe d’Hu7 haalt ruim €12.000 op!
Dit jaar geen Franse bergbeklimming
voor team Ooijpolder. Onder leiding
van teamcaptain Marco is het team
Alpe d’Hu7 gevormd: een groep van
maar liefst 21 enthousiaste, sportieve
fiets- en spinbike vrienden uit
Millingen aan de Rijn, Leuth, Ooij en
Groesbeek. Een bont gezelschap dat
een sportieve afspiegeling is van de
gemeente Berg en Dal.
De teamcaptain heeft zijn team ingeschreven voor de goede doelen tocht
“Zeven voor Leven”: het kleine broertje of zusje van Alpe d’HuZes. Zeven
voor Leven zou op 17 mei 2020 voor de
tweede keer plaatsvinden in de
gemeente Berg en Dal. Helaas heeft de
organisatie vanwege COVID-19 deze
editie moeten uitstellen tot 2021.
Vanwege de huidige maatregelen heeft
de organisatie van Zeven voor Leven
het evenement omgetoverd tot een Do
It Yourself editie. Deelnemers van
Zeven voor Leven mochten op eigen
gelegenheid op 29 of 30 mei de tocht
fietsen om op deze manier de opgehaalde geldbedragen te verzilveren
voor Stichting Kanker Zien.
Stichting Kanker Zien heeft als doel
om initiatieven te ondersteunen die
zich inzetten kanker eerder te diagnosticeren en gerichter te behandelen.
Hierdoor wordt de kans op en kwaliteit
van leven na genezing aanzienlijk verhoogd voor zij die door kanker worden

getroffen. Het doel is uiteindelijk vele
miljoenen op te halen, zodat kanker
eerder gezien en gerichter behandeld
kan worden. Hierdoor wordt de kans op
en kwaliteit van leven na genezing aanzienlijk verhoogd.
Team Alpe d’Hu7 ging de uitdaging op
zondag 30 mei aan om zeven keer (of
zo vaak de teamleden konden) het parcours van een kleine 20 kilometer door
de prachtige omgeving van de
Gemeente Berg en Dal met de racefiets
af te leggen. Een aantal teamleden van
het team hebben alle zeven rondes uit
gereden, hiermee hebben zij meer dan
2.000 hoogtemeters overwonnen.

Team Alpe d’Hu7 dankt de organisatie,
de donateurs en de sponsoren. De teller
van team Alpe d’Hu7 staat momenteel
op ruim €12.000, een geweldig bedrag!
Het blijft tot 1 juli mogelijk om te
doneren. Daarna maakt de organisatie
van Zeven voor Leven het eindbedrag
bekend.
Meer weten? Wil je ons volgen? Kijk
op onze facebookpagina Team Alpe
d’Hu7 voor alle informatie en foto’s.
Zondag 30 mei ging het team onderweg
om zoveel mogelijk rondes te fietsen
tijdens de Zeven voor Levendag in de
gemeente Berg en Dal.
Foto: Henk Baron
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Albert Heijn van den Hatert

ACTIES VAN SLOGGI & TEN CATE

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

TENCATE 2+1
SLOGGI 3+1
Openingstijden

Aanbiedingen geldig t/m zondag 6 juni
Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

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

Di t/m Vr
09:30 - 17:30
Zaterdag
09:30 - 16:30
Zondag
even week open
12:00 - 17:00
Maandag
op afspraak

Lingerie By M
Heerbaan 170A
Millingen aan de Rijn
0481-798026
LINGERIEBYM.NL

Volg ons ook op
Social Media

@LINGERIE_BY_M

Advertorial

Zelfstandig wonen met zorg
- tijdelijk én permanent in Villa Hamer
Villa Hamer biedt een luxe, veilige en sociale
woonomgeving met gastvrije service en
deskundige 24-uurszorg op maat.
Het leven in Villa Hamer is erop gericht u het
thuisgevoel te bezorgen. Behouden wat waardevol
is en uitkijken naar dat wat komt. Uw leven leiden
zoals u gewend bent in de geborgenheid van
onze villa. Villa Hamer maakt onderdeel uit van
Zorggroep De Laren.

“Villa Hamer biedt door de
ligging in het groen en het
nabije centrum het beste van
Berg en Dal. En de Nijmeegse
vierdaagse komt gewoon
langs onze deur!”
Peter Degger, locatiemanager

In geborgenheid en met de voordelen van het
gezamenlijke dak, woont en leeft u comfortabel en
zo zelfstandig mogelijk in uw eigen huurappartement
omringd door gelijkgestemden. In onze villa zijn
echtparen ook van harte welkom, ook als een van
hen geen zorgindicatie heeft.
Vraag vrijblijvend een brochure aan of maak
een afspraak voor een rondleiding. Peter Degger
verwelkomt u graag!

Villa Hamer
Oude Kleefsebaan 82 • 6571 BJ Berg en Dal
T 038 - 452 40 67 • E contact@zorggroepdelaren.nl
www.zorggroepdelaren.nl

